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Vrakkide Viljo ja Peeter uue 
elutsükli algus 2015. aasta kevadel.



Praegune aeg on segaduste ja segune-
miste, piiride hägustumise ja identiteetide 
kadumise ajastu. Selle ühisnimetaja alla 
paigutuvad nii kontrollimatud rahvaste-
ränded, hübriidsõda kui ka muutused ja 
ümberkorraldused teadusmaastikul. 2015. 
aastal puudutasid need tugevasti ka Eesti 
arheoloogiat: 1. detsembril lakkas Tallinna 
Ülikoolis olemast Ajaloo Instituut – pikkade 
traditsioonidega uurimiskeskus.

1947. aastal loodud ja terve nõukogude aja 
siinse arheoloogilise uurimistöö südameks 
olnud Ajaloo Instituudiga seostuvad Eesti 
arheoloogia mõneski mõttes kuldsed ajad. 
1950.–1980. aastatel edendasid uurimis-
tööd kindlad riigieelarvelised rahad, mille 
abil said arheoloogid teha igal suvel plaani- 
lisi probleemkaevamisi. Praegu on Eestis 
enam kui 90% arheoloogilistest kaeva- 
mistest päästetööd, seda valdavalt linna-
des. Ajaloo Instituudiga seostus algselt 
tervikuna arheoloogiale mõeldud hoonete- 
kompleks Tallinna vanalinnas Niguliste  

Juhtkiri kiriku taga. Nüüd on viimasest Eesti arheoloogia 
jaoks saamas minevik, valdajate jaoks võib-olla 
ka lihtsalt kõrge turuväärtusega kinnisvara. 
Ajaloo Instituudi kaotamisega on arheoloogia-
teadus lakanud, vähemasti institutsionaalselt 
iseseisva uurimissuunana Tallinna Ülikoolis ole-
mast. Jäänud on vaid arheoloogide töökohad 
uues suures humanitaarteaduste instituudis, 
samuti endises fondide sektoris – nüüdsest  
Arheoloogia Teaduskogus.

Hägustumine toob kaasa ebaõiglust. Mida  
suurem on ühiskatel, seda lihtsam on neil, kes 
ei loo uusi väärtusi, saada tulude jagamisel osa 
teiste töö viljadest. Teaduses on tehtud töö  
mõõdupuuks publikatsioonid, need on ka 
riikliku rahastuse jaotamise lähtekoht. Mida 
suuremasse kogukonda jagatakse riiklikke  
vahendeid, seda väiksem osa jääb suure vaeva 
tegelikele nägijatele ja vastavale erialale. Öeldu 
ei puuduta mitte ainult kitsalt arheoloogia eri-
ala s(t)aatust Tallinna Ülikoolis, vaid Eesti teadu-
se ja kõrghariduse baasrahastamise süsteemi  
tervikuna.

On aga teinegi tõsine probleemkoht: teadus- 
projektide rahastamisel aluseks olevate 
uurimistaotluste hindamisel tugineb Eesti  

Teadusagentuur eeskätt väheste eksper-
tide arvamusele, kusjuures taotlusele 
antud hinnang võib olla üsna juhuslik. 
Projektide hindeid pannakse pingeritta 
suurte teadusvaldkondade kaupa ega 
võeta arvesse üksikute väikeste erialade 
ja vastavate keskuste rolli Eesti teadus-
maastikul. Eesti arheoloogiale vaada-
tes on Tallinnas toimunu kindlasti suur  
kaotus ja tagasilöök.

Ühendamise õigustuseks tuuakse haldus-
kulude kokkuhoiu ja koostöö tihendamise 
vajadust inimeste ja erialade vahel. Samas 
ei saa kuidagi õigustada erialade identitee-
tide kaotamist. Kuigi koostöö on hea, vajalik 
ja rikastav, on oluline, et see lähtuks altpoolt 
ja vabast tahtest. Sunniviisiline ühenda-
mine ei tähenda enamat kui võimu võitu 
vaimu üle.

Arheoloogia tegeleb mineviku inimestega. 
Kuidas nad välja nägid ja mõtlesid, mida 
tundsid ja arvasid? Kuidas tehti esemeid, 
liiguti ja suheldi? Kuidas kasutati ümb-
ritsevat keskkonda? Küsimusi on alati 
rohkem kui vastuseid. Arheoloogid pole 
võimelised kõigile üksinda vastama, seda 
saab teha vaid koostöös teiste teadlaste-
ga. Piire teaduses või teaduste vahele on 
tõmmata raske, sest viimased on pidevas 
arenemises koos maailmaga.

Lõppeva aasta välitöödel kaevati läbi 
Raplamaal Alu külje all asunud matmis-
paik ja selle peal lasuv põllukivihunnik. 
Kaevamiste käigus mõõdistati geodee-
sia valdkonnast pärineva tahhümeetriga  

Arheoloogia teaduste piirimail 

kaevandist saadud leiud. Kivivare aluseid  
pinnavorme ja inimtegevuse ulatust käis koha- 
peal uurimas geoloog. Kivihunniku täpne 
kuju talletati fotogramm-meetria abil tehtud 
3D-mudelina – see meetod on alguse saanud 
aerofotograafiast. Luuleidude määramisel oli 
tarvis nii arheozooloogia kui ka osteoloogia 
abi. Metallesemete koostise ning metallivala-
mistiiglites peituvate jääkide uurimisel kasutati 
keemikute-füüsikute pärusmaalt pärit spektro-
meetrit, leiuplaanide kokkupanekuks oli tarvis 
tunda geoinformaatika-alast tarkvara. Teiste 
erialade meetodite ja teadmiste toel saavad  
arheoloogid uuritud muistisest väga mitme-
külgset infot. Kuna arheoloogias tuleb kursis 
olla paljude teadusharude edasiminekutega, 
spetsialiseerutakse üha enam mingile kitsamale 

valdkonnale: vaid siis jätkub jõudlust 
uuemate arengutega kaasa minna.

Kaaneloo autor, arheoloog Priit Lätti on 
hea näide mitme eriala piiril tegutsevast 
teadlasest. Osaledes allveeroboti välja-
töötamisel, jagab ta oma teadmisi vee-
alusest kultuuripärandist ning saab vastu 
suure koguse infot robootikast ja mater-
jaliteadusest programmeerimise ja and-
metöötluseni. Põhjust on rõõmu tunda 
kahe asja üle. Esiteks avardub arheoloo-
gide silmaring. Sellest aga võib-olla veel 
tähtsam on asjaolu, et koostööprojektide 
kaudu jõuavad kultuuripärandi uurimise-
ni paljude erialade teadlased.

Ragnar Saage, Tartu Ülikooli doktorant
Riina Rammo, Tartu Ülikool
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Aastakümneid oodatud leid Kadriorust

„See on sajandi leid,“ kinni-
tas Tallinna kultuuriväärtuste 
ameti muinsuskaitse ja miljöö-
alade osakonna juhataja Boris  
Dubovik 12. juunil Kadrioru 
vrakkide väljakaevamisi külas-
tades. Selleks ajaks oli keskaeg-
sest laevavrakist välja puhasta-
tud ainult väike osa vöörist ja 
miski ei viidanud veel, kui palju 
esemeid tegelikult koos vraki-
ga aja ja loodusjõudude survele 
vastu on pidanud. Seda enam, et 
esimesena välja kaevatud vraki 
juurest oli leitud ainult paar 
eset, mida oli võimalik ilma 
kahtlusteta vrakiga siduda. 

Kuhu on jäänud  
arheoloogilised jäljed Tallinna  
vanemast merendusajaloost?

Tallinn kui merelinn ning merekaubanduse 
seisukohalt strateegilist positsiooni oma-
nud keskus on arheoloogilise kui kõige 
vahetuma allikmaterjali poolest seni esin-
datud väga napilt. Tallinna keskaegse sada-
ma olemus ja täpsem asukoht on kindlaks 
tegemata. Tõenäoliselt asus sadam üsna 
linnamüüri lähedal, praegusest Vanasada-
mast rohkem maismaa pool Mere puiestee 
joonel. Sadama konstruktsioonidest võiksid 
maa sees olla säilinud sadamasildade jää-
nused. Ja nagu igale korralikule sadamale 
iseloomulik, peaksid maapõues peituma ka 
uppunud või tahtlikult uputatud vrakid. 

Esimesed andmed keskaegsest vrakist (rgnr 
30188)1  pärinevad 2009. aastast, kui Lootsi 
tänava ehitustööde käigus satuti tänasest 
maapinnast peaaegu neli meetrit allpool 
vrakijäänustele. See 13. sajandisse datee-
ritud vrakk on seni vanim vrakileid Tallin-
nas ja tõenäoliselt hukkus alus omaaegse 
Härjapea jõe suudme lähedal meres. Ehk-
ki vrakk sai kaevetööde käigus kannatada, 
paikneb suurem osa sellest endiselt in situ 
märjas liivas. Samasse sajandisse kuulub 
ka 2011. aastal Tallinna lahest juhuleiuna 
leitud kaupmehekast koos varustusega.  
Viimasel paarikümnel aastal on toimunud 

mitmeid suuri arendusi Vanasadama ja 
Mere puiestee vahelisel lõigul, ent vrakilei-
dudest on selle aja jooksul teada antud ja 
uuringuid teostatud ainult paaril korral (vt 
rgnr 30189, 30190). Need vrakid pärinevad 
19. ja 17. sajandist. Tõenäoliselt üks vane-
maid leide tuli välja 1932. aastal, kui ehitati 
Härjapea kollektorit. Tööde käigus satuti  
laevavrakile, mis tõenäoliselt kaevati välja ai-
nult osaliselt. Kahjuks pole meieni jõudnud 
eriti palju infot ja ka laevajäänuseid sellest 
ajast. Samas püsib olemasolevate andme-
kildude põhjal endiselt lootus, et vähemalt 
mingi osa vrakist võiks veel maa sees alles 
olla.

Nii et arvestades Tallinna ajaloo, varasema-
te leidude ja tänapäevaste ehitusmahtude-
ga, võiks oodata vrakkide palju arvukamat 
leidmist.

Leiukoht

Kadrioru vrakid paiknesid praegusest Tallin-
na lahest ligi 200 meetrit lõuna pool ja teist 
sama palju Narva maanteest. Alal, kus veel 
ligi sada aastat tagasi puutusid kokku meri ja 
maa. 1930. aastatel asuti seal merelt maad 
juurde võitma, täites merd ehitusprahi ja 
olmeprügiga, mis paiguti moodustab kuni 
nelja meetri paksuse kihi. Kuna esimesed 
vrakkide detailid paljandusid veidi vähem 
kui meeter allpool merepinda, paigaldati 
väljakaevamiste ala ümber nõelfilterkui-
vendussüsteem. Lisaks aitas kaevandite  
kuivana hoidmisele kaasa kogu ehitusala 
ümbritsev sulundsein. 

Mõlema laevahuku ajal – nende ajaline vahe 
on umbes 200 aastat – ulatus meri enam- 
vähem Narva maanteeni. Selle järgi, kui  
sügaval vrakid paiknesid ja kui palju neist oli  
säilinud, on põhjalikumal uurimisel võimalik 
teha järeldusi nii hukkumise asjaolude kui 
ka merevee sügavuse kohta.

Maili Roio
Muinsuskaitseamet

Pilt 1. Vaade Viljo vrakile ahtrist. Väljaspool vrakki paremal pool on näha oma kohalt nihkunud kiil. Foto Maili Roio.

Pilt 2. Viljo vraki kaarte vahel võib näha plokki, mis 
on peale köiestiku ainukene leid purjelaeva jooksvast 

taglasest. Foto Maili Roio.

Pilt 3. Viljo vraki uputamine septembris. Vraki peale on 
laotud liivakotid. Foto Maili Roio.1 Mälestise nr kultuurimälestiste riiklikus registris  www.muinas.ee
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Nimepanek

Tavapäraselt saadakse arheoloogiliste ob-
jektide nimetamisel abi kohalikust värvikast 
toponüümikast. Näiteks võib kivikalme kan-
da Seamunni mäe, ohvriallikas Põrgulätte 
nime. Muistise nimi võidakse tuletada aga 
ka tänapäevasest kohanimest, millele mit-
me lähestikku samatüübilise muistise leidu-
misel lisatakse number, näiteks Ihaste II asu-
lakoht või Sindi-Lodja III kiviaja asulakoht.

Kadrioru vrakkide puhul otsustasime vältida 
nende nummerdamist ja anda töönimed 
inimeste järgi, kes mõlema objekti leidmise 
juures ja ka edaspidi väljakaevamiste jook-
sul igati abiks olid. Nii sai tõenäoliselt 16. 
sajandist pärit vrakk endale nimeks Viljo 
Nordeconi objektijuhi Viljo Niidi järgi ja 14. 
sajandi koge nimeks sai Peeter kopajuht 
Peeter Hallikase järgi.

Vrakk Viljo

Enam-vähem põhja–lõuna suunas paikne-
vast Viljo vrakist on säilinud peamiselt osa 
pakpoordist ja laeva põhi, mille kompaktse 
osa mõõtmed on u 14×3,5 meetrit. Alles oli 
ka laeva põhjast lahti tulnud kiil, mis paiknes 
väikese nihkega põhjaplankude kõrval.  

Viljo vraki puhul on tegemist tüüpilise Põhja-
maade laevaehitustraditsiooni järgi ehitatud 
laeva jäänustega, kus on kasutatud klinker-
plangutust, s.t plangud asetsevad astmeli-
selt serv serva peal ja kõigepealt on ehitatud 
laeva kest, mille sisse hiljem lisati kaarestik. 
Vraki esemeline leiumaterjal on äärmiselt 
kesine: sellega saab esialgu seostada arvata-
vasti üksnes ühte nahast jalatsit, tünnikaant 
ja metallist graapenit. Tõenäoliselt viidi lae-
valt enne juba üsna kohe pärast hukkumist 
minema kõik väärtuslik, mida vähegi oli või-
malik kätte saada. 

Vrakk Peeter

Esimesena leiti ja teisena kaevati välja krundi 
läänepoolses ehk vanalinna poolses osas 
asunud vrakk. Sellel leiukohal paistsid esialgu 

georadari uuringute põhjal kahe laeva- 
vraki jäänused, mis väljakaevamiste käigus 
osutusid ühe ja sama laeva erinevateks 
kompaktseteks detailideks. See, nn Peetri 
vrakk pärineb 14. sajandi keskelt ja säilinud 
on nii karveel- ehk sileplangutuses (plangud 
asetsevad serv serva vastu) ehitatud põhja-
osa kui ka klinkerplangutuses pardad. 

Tegemist on keskaegse kaubalaeva koge 
vrakiga, mille esemeline leiumaterjal on tun-
duvalt rikkalikum kui Viljo vrakil. Võib arvata, 
et meeskonnal ei jäänud eriti aega pääste-
töödega tegelemiseks. 

Laevavrakke on armastatud võrrelda aja-
kapslitega, kuna laeva hukukoht on meie 
jaoks talletanud konkreetse ajahetke. Antud 
juhul oli küll tegemist täidetud rannikualaga, 
mis mõjutas ka selle ajahetke tervikpilti. See-
ga leiti mitmeid uusaegseid esemeid kõrvuti 
keskaegsetega.

Laevavraki sisemusest ja ka ümbert tuli näh-
tavale mitmeid metallist, puust, kasetohust, 
nahast, tekstiilist, savist ja kivist tarbeese-
meid. Eriti huvitava ja rohke leiumaterjaliga 
oli esindatud ahtris asunud kambüüs ehk 
laevaköök, kus lisaks tulekolde jäänustele 
leiti käsikivi, tursarümbad, tervelt säilinud 
keraamilised kannud, graapenid, puidust 
varrega kirved, suur puutünn ja nahkjalat-
sid. Vrakil on täheldatavad põlemisjäljed, 
mis annab alust oletada, et õnnetusega 
seoses või selle põhjusena puhkes laeval  
tulekahju. 

Vrakkide Viljo ja Peeter  
uus olelustsükkel

Iga selline leid on üheaegselt nii rõõmus-
tav kui ka kurvastav, kuna sedavõrd suure- 
mahuliste objektide konserveerimine ja säili-
tamine pole lihtne ülesanne. Takistuseks on 
vastavate hoidlate ning töödeks vajaliku res-
sursi puudumine. Seetõttu nägidki esialgsed 
plaanid ette vrakkide uputamise Naissaare 
ja Littegrundi madala vahelisel sügavamal 
merealal Tallinna lahes, et tagada nende  
pikaajaline säilimine senisele võimalikult 
sarnases keskkonnas. 

Tänaseks on merepõhja teisaldatud ja liiva- 
kottidega kaetud Viljo vrakk. Koge Peeter 
ootab oma hiilgeaega Lennusadamas, kuna 
Eesti Meremuuseum on võtnud enda kanda 
vraki konserveerimise vaevarikka teekonna 
ja eksponeerimise just talle ehitatavas ja  
sobivas hoones. 

Mõlemad vrakid on väärtuslikud ja olulised 
verstapostid, millel oma koht laevaehituse 
ja merekaubanduse ajaloos, samuti mere- 
meeste igapäevaelu tundmaõppimisel. 
Siiski võiks ilma kahtluseta nõustuda Boris  
Dubovikuga ja esitada mitte lihtsalt aasta 
leiu, vaid isegi sajandi leiu kandidaadiks 
koge vraki. Seda nii info poolest, mida me 
saame koge evolutsiooni kohta 14. sajan-
dil, kui ka säilinud esemelise materjali poo-
lest – niisugust leiukogumit Tallinnas ega ka  
lähiümbruses varem leitud ei ole. 

Laevaleidudest saab lähemalt lugeda Muinsus- 
kaitseameti 2015. aasta aastaraamatust.

Pilt 4. Vaade Peetri vrakile läänest. Taamal on liivahunnikute vahel pisut näha ka Viljo 
vrakki. Foto Maili Roio.

Pilt 5. Hansa Liidu peamine transpordialus oli koge. Vaade ida–lääne suunalisele vrakile 
lõunast. Foto Maili Roio.

Pilt 6. Üheks esimesena leitud keskaega dateeritud leiuks 
osutus ornamenteeritud kiviuhmer. Foto Maili Roio.

Pilt 7. Peetri vrakilt kaevati välja ka savinõusid, millest üks 
huvitavamaid oli kasetohu sisse mässitud Langerwehe 
kivikeraamika. Arheoloog Erki Russowi määrangul on see leid 
dateeritav 14. sajandi I poolde. Foto Maili Roio.
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Allveerobotid ja arheoloogia

Allveerobotid ei vaja vist tut-
vustamist. Need mängu- ja 
dokumentaalfilmidest tutta-
vad masinad võimaldavad ligi- 
pääsu sinna, kuhu inimesel 
oleks võimatu või liiga ohtlik 
minna. Just pinnalt juhitavad 
allveerobotid ehk ROV-d  
(remotely operated underwater 
vechicle – kaugjuhitav veealu-
ne sõiduk) võimaldavad teha 
keerulisi remonditöid nafta-
platvormide ja veealuste puur-
kaevude juures, õhkida avas-
tatud vanu meremiine, filmida 
veealuseid vulkaane, võtta me-
repõhjast proove ning uurida 
laevavrakke seestpoolt. Eriti 
tuntud on allveerobotid just 
tänu viimatimainitule.

ROV-de abil on uuritud näiteks merelahin-
gus uppunud Saksa lahingulaeva Bismarck, 
reisiauriku Lusitania vrakki ja muidugi seda 
kõigist kõige enam tuntud uppunud laeva 
– Titanicut. Tõsiasi, et robot võib jääda vee 
alla tundideks, edastada videopilti kohta-
dest, kuhu inimesel oleks liiga keeruline 
minna ning oma robotkäppade ehk mani-
pulaatorite abil proove koguda, muudab 
need masinad asendamatuks abimeheks 
mitmete teadusharude teadlastele, sh loo-
mulikult ka allveearheoloogidele. Robotitel 
kasutatavad kaamerad ja muu uurimis- 
aparatuur on muutunud tänapäeval juba 
nii heaks, et kasutusele on võetud väljend  
tele-presence, nö kaamera abil kohalolek. 
See tähendab, et uuritavast objektist 
adekvaatse pildi saamiseks polegi enam 
vaja ise sukelduda, tihti ajab robot asja ära.

Järgmine samm allveerobootikas on auto- 
noomsete allveerobotite ehk AUV-de 
(autonomous underwater vechicle – auto-
noomne allveesõiduk) väljatöötamine ja  
kasutamine. Need robotid pole baaslaeva-
ga kaabli kaudu ühenduses, nad on prog-
rammeeritavad mingit kindlat ülesannet 
täitma ja tegutsevad vee all iseseisvalt. 
Selliseid roboteid on kasutatud lõhkeke-
hade leidmiseks merest, uute nafta- ja  

gaasimaardlate otsimiseks ning viimasel 
ajal vähesel määral ka allveearheoloogide 
poolt vrakiotsinguks. Siiski pole spetsiifiliselt 
allveearheoloogiliseks tööks kohandatud  
autonoomseid allveeroboteid olemas.

Arrows ja nõuded robotitele

Just spetsiaalselt allveearheoloogiliseks  
uurimistööks mõeldud robotite puudumi-
se pärast  kutsuti ellu Euroopa Komisjoni   
rahastatav uurimisprojekt Arrows, mille  
eesmärgiks on niisuguste robotite välja- 
töötamine, ehitamine ja katsetamine.

Projekti raames said kokku väga erinevate 
tehniliste alade asjatundjad viiest riigist – 
alates programmeerijatest ning lõpetades 
inseneride, andmetöötluse ekspertide ja  
materjaliteadlastega. Oma ala ekspertidena 
oskavad insenerid ja robootikud väga hästi 
roboteid projekteerida ja ehitada, kuid haka-
tuseks tuleb teada, milliseid roboteid üldse 
vaja läheb. Nii ongi projektiga algusest pea-
le seotud arheoloogid, kes pidid koostama 
omapoolse nägemuse roboti oskustest ja 
võimetest. Kuna kaasatud arheoloogid on 

Itaaliast ja Eestist, võetigi aluseks Vahemeri 
ja Läänemeri, et katta võimalikult erinevate 
tingimustega mered. Nimekiri nõudmistest, 
millele üks tõeliselt hea allveearheoloogia 
robot vastama peaks, sai pikk, sest arheo-
loogidel paluti sõnastada nö ideaalse roboti  
portree.

Üks esimesi ja tähtsamaid tingimusi on 
lihtsus ja töökindlus. Välitöödel merel peab  
arheoloog roboti töökindluses täiesti veen-
dunud olema, et tööd tehniliste probleemi-
de tõttu ei katkeks ning robot merepõhjast 
kasuliku informatsiooniga tagasi jõuaks. 
Roboti hooldus ja käsitsemine peavad ole-
ma nii lihtsad, et välitöid saaks teha ilma 
mitmeliikmelise insenerimeeskonnata. 
Seade peaks olema nii tark, et oskab välti-
da takistusi, suudab ujudes katta ettenäh-
tud piirkonna ning naasta varem määratud 
kohta. Kulude kokkuhoiu huvides peaks 
robotil paiknevaid sensoreid (kaamera,  
sonar, MAD) saama vahetada kiiresti, nö  
käigu pealt. Laevavrakkide ja muude vee-
aluste muististe uurimiseks peab robotil 
olema väga hea manööverdusvõime, ta 
peab olema suuteline vajadusel ühel kohal  

Priit Lätti
Eesti Meremuuseum

Pilt 1. Allveerobot REMUS uurimislaeva Mare tekil. Roboti valges esiosas paiknevad sonarid, kaabli abil antakse robotile 
tööülesanne. Foto Priit Lätti.

Pilt 2. Robot IVER uurimislaeva tekil. Roboti seljal paiknevas „uimes” asuvad GPS ja raadioantennid, mille abil robot 
orienteerub ja infot edastab. Foto Mildon Ader.
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hõljuma, väga täpselt suunda muutma, oma 
läbitud teekonda salvestama jpm. Üheks 
kõige keerulisemaks tingimuseks oli nõue, 
et robot peab olema võimeline iseseisvalt 
sisenema laevavrakki, seda seestpoolt uuri-
ma ja siis uuesti tagasi tulema. Veel hullem, 
robot peab oskama teiste robotitega suhel-
da ja nendega infot vahetada. Ja muidugi 
selle tehnilise võimekuse juures üks kee-
rulisemaid kriteeriume – hind ja kvaliteet. 
Robot peaks suutma teha vähemalt sama 
kvaliteetset tööd kui teised tänapäevased 
süsteemid, olles hinnalt samaväärne või  
isegi odavam. 

Robotid

Üsna alguses oli selge, et arheoloogide  
kõikidele nõuetele vastavat imerobotit ehi-
tada on pehmelt öeldes väga keeruline, 
märksa lihtsam on roboti ülesanded mit-
me masina vahel ära jagada. Nii hakkasidki  
Firenze Ülikooli teadlased välja töötama 
muististe filmimiseks ettenähtud robotit 
ning Tallinna Tehnikaülikooli biorobooti-
ka keskus asus projekteerima ja ehitama 
väiksemat, väga hea manööverdusvõimega  
robotit, mis suudaks uurida laevavrakke 
seestpoolt. Muististe otsimiseks ja mere-
põhja kaardistamiseks otsustati kasutada 
juba olemasolevaid süsteeme, varusta-
da nad uute sonaritega ning lisada neile 
võimalus teiste robotitega suhtlemiseks. 
Selle töölõigu eest vastutasid Heriot-Watti  
Tehnikaülikooli spetsialistid Šotimaalt.

Alustamegi neist viimastest. Heriot-Watti 
Tehnikaülikooli teadlastel on suur koge-
mus autonoomsete allveerobotite REMUS 
ja IVER kasutamisega ning need masinad 
kujunesidki üheks peamiseks kaardis-
tamisel kasutatud lahenduseks. Ka Itaa-
lia robootikutel on olemas selleks tööks 
sobiv robot – Taifuun, mis valmis juba  

Pilt 3. MARTA, Firenze ülioolis valminud sonari ja 
kaameratega varustatud robot. Foto Priit Lätti.

Pilt 4. „Uudishimulik arheoloogiakilpkonn” ehk U-CAT. Foto Taavi Salumäe.

Pilt 5. Kui hästi robot majakaid kuuleb? U-CATi meeskond katsetustel Rummu karjääris. Sülearvuti ekraanil olevad 
graafikud võimaldavad hinnata majakasignaalide kvaliteeti. Foto Priit Lätti.

Pilt 6. Soe Vahemeri. Käsud antakse robotile kaabli abil. Foto Priit Lätti.
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Arrowsile eelneva projekti käigus ja sai oma 
nime sarnasuse tõttu tuntud Vene raketiall-
veelaevaga. Nii Taifuun, REMUS kui ka IVER 
on nö tavalised autonoomsed allveerobo-
tid. Väliskujult sarnanevad nad torpeedo-
ga, liiguvad edasi sõukruvide abil ning on 
varustatud mitmesuguste sensoritega. Vee 
pinnal liikudes teab robot oma asukohta 
GPS-i abil, sukeldudes arvutab robot asu-
koha kiiruse ja kompassinäidu järgi. Lisaks 
on võimalik veealuse töö täpsemaks muut-
miseks paigutada tööalale vee all paiknevad 
põhja ankurdatud majakad, mille signaalide 
järgi robot oma asukohta täpsustab. Enne 
tööle asumist koostab operaator robotile 
tööülesande, kus määratakse uuritav ala, 
roboti liikumiskiirus, kurss, sügavus, kasuta-
tavad sensorid jpm. Robot lastakse vette, ta 
määrab GPS-i abil oma asukoha ning asub 
tööle. Töö ajal pole pinnal viibival operaato-
ril robotiga peaaegu mingit sidet ning see, 
kui edukalt robot ülesandega hakkama sai, 
selgub alles hiljem. Operaator saab robotit 
ainult tema pardal paikneva majaka signaa-
lide abil jälgida ning talle lihtsaid käske anda, 
näiteks saata korralduse ülesanne katkesta-
da, pinnale tõusta jne. Samuti edastab robot 
töö käigus regulaarselt lühiraporteid oma 
olukorra kohta, näiteks „kõik korras“, „leke“ 
vms. Merepõhja kaardistamiseks on robot 
varustatud külgvaatesonariga – aparaadi-
ga, mille poolt vette kiiratavad helilained 
peegelduvad merepõhjast ja seal asuvatelt 
objektidelt tagasi ning nii joonistab arvuti nö 
helipildi merepõhjast.

Arrowsi projekti käigus Firenze Ülikoolis väl-
ja arendatud allveerobot MARTA sarnaneb 
samuti tavalise autonoomse allveerobotiga, 
kuid on samas sellest erinev. MARTA on 
modulaarne allveerobot, mis tähendab, 
et roboti eri osi saab vastavalt vajadusele  
eemaldada või lisada. Samuti on robot varus-
tatud vööris ja ahtris paiknevate sõukruvi- 
dega, mis võimaldavad robotil vertikaalselt 
sukelduda ja pinnale tõusta, samuti suudab 
robot hõljuda. MARTA on varustatud ette-
poole vaatava sonariga merepõhja kaardis-
tamiseks ja kahe kaameraga huvipakkuvate 
objektide filmimiseks. Roboti juurde kuu-
luv tarkvara võimaldab pildid kokku panna  
3D mudeliks.

Tallinna Tehnikaülikooli biorobootikud töö-
tasid välja väikese roboti, mis peaks suutma 
laevavrakkidesse siseneda ning sealsetes 
kitsastes oludes manööverdada. Selle üles-
ande täitmiseks loobusid teadlased tra-
ditsioonilistest lahendustest ja lõid biomi-
meetilise roboti, mis kasutab liikumiseks 
loibi. Biomimeetiline robot on masin, mis 
imiteerib mingi elusolendi liikumist. Näiteks 
kõik inimesekujulised robotid, sh  ulmefilmi-
dest tuntud Terminaator on põhimõtteliselt 
biomimeetilised robotid. Arrowsi projekti 
raames valmis merikilpkonna liikumist mat-
kiv robot, mis oma nelja painduva loiva abil 
suudab väga täpselt manööverdada. Roboti 
ninas paikneb kaamera ning ette on näh-
tud ka pardal paiknevad LED-valgustid, et  

ümbritsevat filmida. Sarnasus merikilpkon-
naga peegeldub ka masina nimes – robotit 
kutsutakse ingliskeelse akronüümiga U-CAT 
(Underwater Curious Archaeology Turtle), 
mida eesti keelde võiks tõlkida kui „Uudishi-
mulik Arheoloogiakilpkonn“.

Kuna oli selge, et täiesti autonoomselt  
tegutsev allveerobot ei suuda arheoloogide 
püstitatud kõikide ülesannetega hakkama 
saada, varustati nii MARTA kui ka U-CAT 
võimalusega juhtida neid pinnalt juhtme 
abil. Selline võimalus on eriti oluline täiesti 
tundmatutes vetes, kus robotit on pea või-
matu programmeerida ohutult ja iseseisvalt  
ülesannet täitma.

Katsetused Sitsiilias ja Eestis

Robotite väljatöötamise käigus toimusid 
põhjalikud katsetused, mis algasid juba siis, 
kui robotid ise polnud veel valmiski. Kat-
setada tuli kõiki süsteeme, veealust sidet, 
materjalide vastupidavust jpm. Järk-järgult 
täiustudes ja valmides kolisid robotid vaik-
sest basseinist nö päris veekogudesse, kus 
tuli proovida nende vastupidavust hoovus-
tele, juhitavust, võimet oma asukohta mää-
rata, üksteisega suhtlemist ja kümneid muid  
pisidetaile, mis kokku moodustavadki vee all 
iseseisvalt toimetava masina.

Kõige põnevamad olid loomulikult projekti 
lõppjärgus  toimunud merekatsed. Katsete 
ettevalmistamisel osalesid ka arheoloogid, 
kellel paluti välja valida 2–3 arheoloogiliselt 
olulist objekti. Robotite testimiseks pidid va-
litud muistised olema üsnagi hästi tuntud. 
See võimaldas lihtsamalt robotitele ülesan-
deid jagada, kuid samuti juba olemasolevat 
ja robotite kogutud infot võrreldes robotite 
tööd hinnata. Katsetused toimusid Vaheme-
rel mais ning Läänemerel juulikuus 2015. 
aastal.

Vahemere katsetusteks olid sealsed arheo-
loogid valinud välja Sitsiilias Egadi saaresti-
kus paiknevad Rooma-aegsed vrakid, mida 
kõigepealt kaardistati IVER-i ja Taifuuni abil 
ning siis uuriti lähemalt MARTA abil. Vahe-
mere selges vees õnnestus viimasel saada 
ilusaid kaadreid merepõhjas lebavast am-
forahunnikust, ning selleks ajaks, kui uuri-
mislaev sadamasse tagasi jõudis, oli ka 3D 
mudel valmis. Tehnikaülikooli robot U-CAT 
Vahemerel iseseisvat tegutsemist ei proovi-
nud, vaid teda juhiti kaabli abil ja peamiselt 
katsetati manööverdamist. Siinkirjutajal oli 
võimalus ka ise robotit juhtida ning selgus, 
et tegemist on tõesti väga hea manööver-
dusvõime ja hästi alluva robotiga. Oli võima-
lik proovida ka Šoti roboti IVER juhtimist vee-
pinnal. Nagu U-CAT, on ka see robot puldiga 
juhitav nagu mängupaat. Selline kontrollsüs-
teem muudab robotid lihtsalt kasutatavaks 
ka mittetehnikutele. Märksa keerulisem on 
muidugi roboti veealuse töö planeerimine, 
milleks kasutatakse spetsiaalset tarkvara. 
Katsetustel viibinud arheolooge tutvustati 
MARTA juhtimiseks loodud tarkvaraga ning 

see jättis, vähemalt kõrvalt vaadates, väga 
hea mulje, tundudes lihtsalt kasutatav, aru-
saadav ja põhjalik.

2015. aasta suvel saabusid Eestisse Šoti 
robotid REMUS ja IVER ning Itaaliast  
MARTA. Erinevalt Vahemerest oli Eestis robo-
tite katsetamiseks kaks kohta – Rummu kar-
jäär ja Tallinna laht. Varjuline ja selge veega  
Rummu karjäär andis võimaluse katsetada 
kõiki roboteid põhjalikult enne, kui algasid 
tööd merel. Kuna karjääri põhjas paikneb 
palju põnevat, muu hulgas hooneid ja kae-
vandusmasinaid, sai seal suurepäraselt 
testida ka robotite sonareid ja kaameraid. 
IVER saigi oma väga võimsa sonari pildile 
nii kunagi karjääri põhjas asunud autoteed 
kui ka kaevandusmasinad. IVER-i antud 
koordinaatide järgi saabus kohale MARTA ja 
tegi kaevandusmasinast ning müüridest 3D  
mudeleid. Vee all asuvates kunagistes hoo-
netes tegutses ka U-CAT, kes suutis iseseis-
valt hoonesse siseneda, ruumi seestpoolt 
filmida ja uuesti välja tulla.

Merekatsetusteks valiti Tallinna lahel välja 
kaks objekti – Kadrioru ranna lähedal paik-
neva 18. sajandist pärineva merepatarei 
Tsitadell varemed ning Naissaare läheduses 
paikneva purjelaeva vrakk. Tööd toimusid 
korraga kahe uurimislaevaga, lisaks Mere-
muuseumi uurimislaevale Mare võttis kat-
setustest osa Soome laev Yoldia. Vältimaks 
ohtlikke olukordi ja „liiklusummikuid“ muis-
tistel, suundus üks laev tavaliselt ühele, tei-
ne teisele objektile. Robotite suureks lemmi-
kuks kujunes Tallinna ranna lähedal paiknev 
Tsitadell. Selle ilmselt 18. sajandil ehitatud 
merepatarei varemed koosnevad põhjas 
paiknevast kivilasust ja palkidest ning neist 
natuke eemal asuvatest palkidest ehitatud 
ja kividega täidetud kärgkastidest. Seega ku-
jutab Tsitadell endast väga sobilikku objekti 
robotite sonarite ja manööverdustäpsuse 
proovimiseks.

Varem paika pandud välitööde plaani hak-
kas kohe korrigeerima ilm. Mitu korda kuju-
nesid tööpäevad merel plaanitust lühemaks, 
sest tõusnud tuul muutis roboti vettelask-
mise ja eriti väljatõstmise liiga keeruliseks 
ja ohtlikuks. Ühel juhul pidid mõlemad uu-
rimislaevad üldse poolelt teelt tagasi pöör-
duma. Vaatamata selliste välitöödega para-
tamatult kaasnevatele viperustele õnnestus 
REMUS-e ja IVER-i abil saada Tsitadellist häid 
sonaripilte. Tsitadelli külastas ka MARTA ja 
filmis seda, kuid nähtavus on Tallinna lahes 
nii kehv, et põnevast muistisest korralikke 
kaadreid saada ei õnnestunud, 3D mudeli 
tegemisest rääkimata.

Naissaare lähedal paiknenud laevavra-
ki uurimine oli märksa keerulisem. Vrakk 
asub Naissaare ja Aegna vahelisel me-
realal, mis on tuultele avatud. Mare kap-
teni Vello Mässi soovitusel mindi uurima 
hoopis üht teist hiljuti avastatud põnevat 
vrakki, mis asub Naissaarele lähemal. Seal 
oli tööala ilmastiku eest paremini kaitstud.  
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Robotid näitasid ennast üldiselt heast kül-
jest ning mitmest muistisest õnnestus 
saada kvaliteetset uut infot. Lisaks said  
arheoloogid ja robootikud väärtusliku koos-
töökogemuse.

Ehkki ehitatud robotite puhul on tegemist 
prototüüpidega, mis alles põevad lastehai-
gusi, on neil kindlasti perspektiivi allvee- 
arheoloogias ning nii Firenze kui ka Tallinna 

Sellest vrakist õnnestus saada vaid üks  
sonaripilt, sest iga kord laeva uurima asudes 
tabasid roboteid mitmed viperused. IVER-i 
GPS ei suutnud määrata roboti asukohta 
ning päev hiljem kohale saabunud MARTA 
küll sukeldus, kuid ujukite purunemise tõttu 
ei jõudnudki vrakini.

Vaatamata kõigile viperustele võib öelda, et 
katsetused ja projekt tervikuna õnnestusid. 

Tehnikaülikooli teadlased plaanivad nende 
arendamisega edasi tegeleda. Katsetused 
näitasid üsnagi hästi, milleks ja mis tingi-
mustesse robotid sobivad, ning andsid teh-
nikutele hulgaliselt väärtuslikku infot.

Ehkki võimeka ja töökindla autonoomse 
allveearheoloogiaroboti valmimiseni on 
veel pikk tee minna, on esimesed sammud  
edukalt tehtud.

Pilt 7. Valdav enamus välitöödest kulub arvuti taga programmikoodi kirjutades ning 
parandusi tehes. U-CATi meeskond Trapanis, Sitsiilias. Foto Priit Lätti.

Pilt 9. REMUS tõstetakse laevalt paati. Õrna aparaadiga ümberkäimiseks on 
merel vaja mitut inimest. Foto Priit Lätti.

Pilt 8. Itaalia robot MARTA saab tööülesande. Foto Priit Lätti.

Pilt 10. Kuidas MARTA ujub? Ujuvuse ja tasakaalu kontroll vahetult peale vettelaskmist. 
Seejärel otsustab roboti operaator, kui palju lisaraskust robotile lisada. Foto Priit Lätti.

Pilt 11. Sonaripilt Tallinna lahes oleva merepatarei Tsitadell varemetest. Foto REMUS. Pilt 12. Tsitadell IVERi sonari pildil. Foto IVER.
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Anu Kivirüüt
TÜ doktorant
Muinsuskaitseamet

Aakre Kivivare tarandkalme – 2000 aasta 
vanune matmispaik, mis hoiab kiivalt oma 
saladusi

Muistne Aakre Kivivare tarand-
kalme peidab endas ühte osa sala-
dusest, miks rajati Eesti kaguosas 
nii suuri ja võimsaid kalmeid. Kes 
sinna matsid ning kuidas täpse- 
malt see toimus? Küsimuste- 
pundart hakkasime harutama 
2014. aasta suvel arheoloogiliste 
väljakaevamistega. 

Juba 19. sajandi lõpus tunti üle 40 m pika ja 
20 m laia kalme vastu huvi ning üliõpilane 
Johann Sitzka kaevas umbes kolmandiku 
kalmest läbi. Tema meetoditest või pigem 
nende puudumisest annavad seni tunnis-
tust mitmed augud kalmes ning leiud alalt, 
mis peaks olema juba läbi kaevatud. 

20. sajandil toimusid arheoloogilised väl-
jakaevamised üsna ühtse metoodika järgi 
mitmetel teistel Kagu-Eesti tarandkalmetel, 
kuid Kivivare jäi neist puutumata. Siis oli 
kaevamiste eesmärgiks dateerida kalmed 
seal leiduvate esemete abil. Kalmed plaa-
nistati paberi, pliiatsi ja mõõdulindiga ning 
tehti mõned must-valged fotod. Luid eriti ei 
säilitatud ning loodusteaduslikke proove ei 
võetud, ilmselt jäi osa leidegi märkamata, 
sest läbikaevatud pinnast ei sõelutud.

Mida me tegime teisiti?

Aeg on läinud edasi, tekkinud on uued uuri-
misküsimused ja ka tehnika pakub nüüd 
täpsemaid dokumenteerimisvõimalusi. Kui 
varem kulus palju aega ja kannatust iga 
kivikese joonistamisele millimeetripaberile 
õiges mõõtkavas, siis nüüd piisab paari- 
sajast fotost, et pärast lasta arvutil kokku 
panna detailne 3D mudel. Lisaks kasutame 
sama mõõteriista, millega maamõõtjaid tee 
ääres tihti näha on. See on elektrontahhü-
meeter, mille abil saab iga väiksemagi leiu 
2–3 mm täpsusega sisse mõõta ning pärast 
on võimalik andmed arvutisse laadida. 

Seejärel saab andmeid arvutis analüüsida 
ning näha, kuhu on koondunud kalmes eri 
leiud. Lisaks sellele olid kaevamistel kohal 
esemete, luude ning savinõude spetsialistid, 
kes kohe, kui midagi põnevat leiti, teadsid, 
millega on tegu ja mida teha.

Seekordsete kaevamiste üks eesmärk 
oli kindlaks teha kalme tegelik kasu-
tusaeg loodusteaduslike proovide abil. 
Kas kalme jääb ikka täpselt kõrvaloleva 
linnuse kahe kasutusperioodi vahele 
või mitte? Kuna varem pole Kagu-Eesti  
 
 

Pilt 1. Aakre Kivivare muististe paiknemine. Joonis Margus Lillak.

Legend

Pilt 2. Tahhümeetriplaanilt on näha, kuhu koondusid erinevad leiud tarandis. Joonis Anu Kivirüüt.
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Milline oli ehtemood?

Vaatamata sellele, et inimluud ja savinõud 
olid kalmes esindatud vaid väikeste killukes-
tena, olid ehted enamjaolt terved. Leidsime 
sõlgi, käevõrusid, sõrmuseid ja kaelaehteid. 
Kõige uhkem ehe on emailiga kaunistatud 
ketassõlg. Tegemist on unikaalse eksemp-
lariga, mille tegemisel oli järgitud tollaseid 
küllaltki kosmopoliitseid moetrende – sama-
suguse  disainiga ehteid kanti ka Läti, Leedu 
ja Poola aladel. Inspiratsiooni nende val-
mistamisel oli saadud Rooma impeeriumis  
kantud ehetest. 

Kuna ehted valmistati kohapeal, on paljudel 
neist unikaalne käekiri, mis viitab osa ehete 
puhul sama meistri tööle. Näiteks sai järel-
dada, et 2014. aastal leitud ketassõle valmis-
tas sama meister, kelle looming oli ka 19. 
sajandi lõpu kaevamistel leitud nelinurkne 
sõlg. Mõlemal on samasugused lehekuju- 
lised augud. Tegemist võis olla kohalike 
ülikute tellimustööga osavalt meistrilt, kes 
mõlemad ehted valmistas. Eriti saab ehte-
sepa oskuseid kiita emailiga kaunistatud 
ketassõle puhul, kuna rooma rauaajal tun-
tud emailimiskunst vajus ajapikku unus-
tusse ning see taasavastati Euroopas alles 
keskajal.

Kas kalmes on veel midagi  
huvitavat?

Kaevatud sai vaid üks tarand vähemalt 
kuuest. Ehkki osa kalme pinnast oli J. Sitzka 
juba varem läbi kaevanud, loodame, et seni 
puutumata tarandites peitub nii mõndagi 
huvitavat. Kuigi 2014. aasta kaevamistel 
ei leitud ühtegi terviklikku matust või luu-
pesa, sai kinnitust tõsiasi, et rooma rauaaja 
matmiskombestik on olnud erakordselt 
huvitav, mitmeetapiline ning kahtlemata ka  
keeruline nähtus.

Plaan on taastada kaevatud tarandi kivistik 
kohapeal nii, nagu see enne kaevamisi välja 
nägi, ning seejärel avada veel mõni tarand. 
Eks tulevik näitab, milliseid üllatusi on teis-
tes tarandites varuks ja kui põhjalikult on  
võimalik Kivivare muististekompleksi mine-
viku lugu jutustada.

Miks nii vähe luid?

Üksikmatuseid ega luupesasid me ei leid-
nudki, ning üldse oli luid kalmes vähem kui 
oodata oskasime. Kaevatud alalt kogusime 
kokku vaid veidi üle 2 kg luid, mille seas olid 
nii põlenud kui ka põlemata ja nii inim- kui 
ka loomaluud. Arvestades, et täiskasvanud 
inimesest jääb krematooriumis põletamise 
järel alles fragmenteerunud skelett, mis 
kaalub keskmiselt 2 kg, võiks arvata, et ka 
kalmesse oli maetud üks inimene. Üllatus oli 
aga suur, kui luukillukeste põhjalikul läbivaa-
tamisel ja korduvate kehaosade ülelugemi-
sel jäi minimaalseks inimeste arvuks selles 
tarandis 14 isikut.

Nende inimeste luude põhjal oli kaevatud 
tarandisse maetud nii lapsi kui ka täiskasva-
nuid, nende seas vähemalt üks mees, ja üks 
alles lootena. Mitte ühtegi ümbritsevast kal-
metäidisest eraldatud luukogumit ei olnud 
võimalik eristada, sest kalme sisu oli juurde- 
ja ehk ka ümbermatmiste ning nendega kaa-
sas käinud rituaalidega segamini paisatud.

Luude vähesuse põhjuse leidmiseks peame 
avama rohkem tarandeid, et näha, kas sama 
inimese luid on äkki matuserituaali ajal 
mitme tarandi vahel jagatud. Teiseks võima-
luseks on ka see, et ühe inimese luud jagati 
mitme koha vahel: puistati vette, jäeti maa-
pinnale ning vaid osa viidi kalmesse.

Kaevamiste ajal tundusid leiud ja luud 
tarandis paiknevat üpriski korrapäratult, 
vaid ehted olid veidi enam koondud tarandi 
keskosasse. Tahhümeetriga sissemõõdetud 
leidude paiknemise visualiseerimisel kaardil 
tuli ilmsiks, et ehted on tõepoolest koondu-
nud tarandi keskele ja samas kohas oli ka 
enamik luid. Savinõude killud aga asetsesid 
tarandi servades ning üks ala tarandi servas 
oli üldse leiutühi (Pilt 2).  See võib viidata 
kalme keskosale kui matusealale ning kalme 
äärtele kui piirkonnale, kuhu näiteks asetati 
pottides söögiannid. 

tarandkalmetes üksikmatuseid avastatud, 
otsisime lisaks kalme kasutusajale ka ter-
viklikke matuseid ning lootsime leida põle-
tatud luude pesasid. Samuti huvitas meid, 
kas luude ja esemete paigutuses esineb 
mingisuguseid reeglipärasusi. 

Kalme vanuseprobleem sai osaliselt vas-
tuse süsinikuproovide tulemuste analüü-
simisel. Teiste küsimustega on veidi kee-
rulisem. 

Millal kivid kokku toodi?

Süsinikudateeringute abil selgus, et leitu tõl-
gendamine ei olnud nii lihtne. Dateeringud 
näitasid, et kalme ala oli kasutusel juba (7.) 
6.–2. sajandil eKr. Sellise võimaliku ajavahe-
miku andis kalme põhjast leitud ja datee-
rimisele saadetud põlenud puidu tükike. 
Sama sügavalt leitud veiseluu pärineb aja-
vahemikust 3.–1. sajand eKr. Kuna tegemist 
ei pruugi olla kalmeleidudega (taolised leiud 
on iseloomulikud ka asulakohtadele), siis 
ei saa me kindlalt väita, et just matmispaik 
on nii vana, kuid inimtegevuse jäljed mui-
naskalme alal on selged. Inimluude datee-
rimisega on samuti keeruline, sest merelise 
päritoluga toidu söömine rikastab organismi 
merepõhjast pärineva ’’vana’’ radioaktiivse 
süsinikuga, mis omakorda jätab mulje, nagu 
pärineks inimene mitusada aastat varase-
mast ajast. Meie dateeritud indiviid oli küll 
maetud Kivivare kalmesse, kuid lämmastiku 
isotoopväärtuse (sellest, millest isotoobid 
kõnelevad, loe lisaks 2015. aasta jaanuaris 
ilmunud Tutulusest) järgi toitus ta kas mere-
lise päritoluga toidust või kannatas hoopis 
nälja all, sest ka toitumuslik stress võib iso-
toopväärtuseid mõjutada. Seetõttu on süsi-
nikdateeritud indiviidi surmaaeg endiselt 
natuke segane, kuna me ei tea, kas eelnime-
tatud põhjused võisid tema dateeringu tõe-
lisest elamisajast natuke kaugemale mine-
vikku viia. Kindel on see, et ta elas millalgi 
rooma rauaajal ehk 1.–5. sajandil pKr. 

Pilt 3. Vasakul oleval pildil on tarand kaevamiste alguses, välja puhastatakse sisetäidise väikseid ja suuri kive. Paremal oleval 
pildil on enamik tarandi kive eemaldatud, vaid mõned suuremad sisetäidise- ja müürikivid on veel alles. Foto Anu Kivirüüt

Kivivare tarandkalme asub Valgamaal Puka  
vallas Palamuste külas, eelrooma rauaaegse 
(400 eKr – 50 pKr) ning eelviikingi- ja viikingiaegse 
(600–900 pKr) linnamäe ning asulakoha (700–900 
pKr) kõrval (Pilt 1). Kalme ise aga pärineb rooma 
rauaajast (50–450 pKr). Täpselt sellest perioodist, 
mis jääb linnuse kahe kasutusetapi vahele. 

Tarandkalmed on suured nelinurksed kividest ehi-
tatud matmispaigad. Need koosnevad nelinurksetest 
taranditest, mis paiknevad üksteise kõrval reas, moo-
dustades ühe kalme. Surnuid on sinna maetud nii 
põletatult kui ka põletamata. Tavaliselt on luud ning 
leiud pealtnäha korrapäratult segamini. 2014. aasta 
suvel kaevasime lahti ühe tarandi.
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Rabivere soost leitud mumifitseerunud 
naise surnukeha: õnnetusjuhtum,  
mõrv või traditsiooniline käitumine?

„27.III.36 teatati Hageri vallamajast telefoni teel Tartu prof. J. 
Mägiste erakorterisse, et eelmisel päeval on Hageri lähedalt turba 
lõikamisel avastatud pooliti mumifitseerunud laip…“. Nii algab 
surnukeha leidmisest kirjutatud aruanne aastast 1936. Tegemist 
on eesti arheoloogias harukordse leiuga, kuna ühtegi teist tea-
duslikult uuritud mumifitseerunud rabalaipa teada ei ole. Naise 
surnukeha maeti paari kuu möödudes uuesti maha ja tänapäeva 
arheoloogidel on haruldasest leiust järel vaid tsiteeritud aruanne, 
mõned fotod ning naise rõivastus koos sõle ja mündiga, mis  
asuvad Eesti Rahva Muuseumi kogudes. Kas naine oli  
õnnetu sohuuppuja või turbasse peidetud mõrvaohver? Või  
maeti ta muudel põhjustel erakordsesse kohta? Kas tänapäeva  
arheoloogidel on võimalik selles juhtumis selgust luua?

Laiba leidmine

Ühel märtsipäeval alustasid kaks turba-
lõikajat uue kraavi kaevamist Rabivere 
kõrgraba servas. Õhtu eel märkas üks 
meestest, kes turbatükke hunnikusse la-
dus, turba sees luid. Lähemal uurimisel 
leidsid mehed kraavi põhjast, enam kui  
meetri sügavuselt inimese jalad. Mehed 
kaevasid kraavi laiemaks ja puhastasid 
välja tervikliku surnukeha. Leidu kirjelda-
sid nad kollakana ja nagu „puust tehtud 
inimese kuju“. Laibale koputades tundus 
see kõva. Surnul olid seljas soopinnases 
hästi säilinud villased rõivad: kaks kuube, 
villane seelik ja kindad. Naise rinnalt riide 
alt leiti sõlg ja laiba vasaku külje juurest, 
peopesa lähedalt vaskraha, mis pärines 
aastast 1667. Seega on tänapäeval laiba 
vanus ligikaudu 300–350 aastat. Leidjad 
seda alguses ei teadnud ja juhtumist tea-
tati kohalikule konstaablile, kes korraldas 
naise surnukeha viimise Hageri kabelis-
se. Kui leitud münti uurides saadi teada 
laiba tegelik vanus, teatati sellest arheo-
loog Eerik Laiule. Arheoloogi korraldusel 
viidi surnukeha edasi Tartusse Kohtuliku 
Arstiteaduse Instituudi ruumidesse (täna-
päevases vanas anatoomikumis), kus seda 
põhjalikumalt uuriti. Kuna aga Eesti Rahva 
Muuseumil puudusid laiba säilitamiseks 
sobivad tingimused, maeti surnukeha 
uuesti maha, Tartu Maarja kalmistule.  

Omal ajal rabalaipa uurinud teadlased 
kirjeldavad, et tegemist oli 25–32-aastase 
naisega, kes oli 155–160 cm pikk. Naise rii-
ded olid rohmakalt parandatud ja mitmeid 
kordi paigatud. Pealmise kuue esiosa tugev 
kulumine viitab, et naine tegi selles füüsi-
list tööd. Rõivaste väljanägemist tervikuna  
hinnates oli tema sotsiaalne staatus madal.

Turbakraav Rabivere rabas, mille kaevamise  
käigus leiti naise mumifitseerunud surnukeha.  

Foto Eerik Laid. (ERM Fk 747:2.)

Pikne Kama
Tartu Ülikool

Riina Rammo
Tartu Ülikool

Rabivere naise mitmesaja aastane surnukeha. Foto Eerik Laid. (ERM Fk 748:7.)

ÜHe MUistise LUGU
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Arvatavasti ei saa me kunagi täpselt teada, 
kes oli Rabivere naine ning miks oli tema 
surnukeha soos. Tõenäoliselt saame välista-
da, et naine uppus sinna. Kuid miks ta sohu 
maeti, on sadu aastaid hiljem raske kindlaks 
teha. Eriti kuna surnukeha ise meil enam al-
les ei ole. Praegu näib kõige tõenäolisem, et 
tegemist on mõrvaohvriga, kuid samas tuleb 
kaaluda ka teistsuguseid võimalusi. Igal juhul 
on tegemist harukordse leiuga ja senini ainu-
kese omataolisega Eestis. 

pandi hauda münte kaasa, ja seega võib ka 
Rabivere münt olla hauapanus. Võimalik, et 
tegelikult leidsid turbalõikajad laiba juurest 
rohkemgi raha, nimelt viitab sellele kohali-
ku õpilase uurimistöö Rabivere naisest, mis 
kirjutati aastal 1974. Selles leidub intervjuu 
turbakaevajaga, kes ütles, et laiba juurest 
avastati 5–6 hõbemünti. On võimalus, et 
mees enam väga täpselt ei mäletanud 38 
aasta taguseid sündmusi, kuid samas on ka 
võimalik, et mehed võtsid mündid endale ja 
ei rääkinud sellest omaaegsetele uurijatele. 
Sel juhul ei olnudki naine nii vaene,  nagu 
võiks tema riiete põhjal oletada, ja tegemist 
pole olnud vähemalt röövmõrvaga. Missugu- 
sel muul põhjusel aga võidi inimene sohu 
matta? Kohaliku rahva seas on tuntud ka 
teine jutt, mis kirjeldab lähedal talus elanud 
vaeslast Truutat, kes lootis abielluda talu 
perepojaga. Kui aga noormees abiellus tei-
se naisega, poos Truuta ennast raba servas 
asuval mäel üles. Kuna enesetapjat ei tohti-
nud kirikuaeda matta, siis maeti surnukeha 
rappa. Ühe seletusena võib veel välja tuua 
rootsiaegse korralduse, mille järgi kirikus ja 
armulaual mitte käivaid inimesi ei tohi mat-
ta surnuaeda, vaid nad tuleb visata sohu.  
Kas niisuguseid ähvardusi võidi teoks teha? 

Õnnetusjuhtum

Kas on võimalik, et tegemist on sohu uppu-
nud teekäijaga, nagu oletas laipa uurinud 
piirkonna arst? Samas näib naise keha 
asend viitavat pigem matusele. Surnukeha 
paiknes turbas selili, jalad põlvest kõver-
datud ja käed keha kõrval. Vaevalt et sohu  
uppuja niisugusesse asendisse jääb. Lisaks 
oli surnu vastavalt kristlikule tavale asetatud 
turbasse ida–lääne suunaliselt. Ka muudab 
uppumissurma kahtlaseks asjaolu, et surnu 
kandis seljas talverõivaid ja raba külmudes 
on sinna uppumine üsna ebatõenäoline.

Mõrv

Välistades versiooni, et tegemist on õnnetus- 
juhtumiga, tuleks küsida, miks maeti ini-
mene sohu. Võimalik, et niimoodi vabaneti 
vägivaldselt surma saanu laibast, igal juhul 
viitab sellele kohalik rahvajutt. Nimelt olevat 
elanud Hageris abielupaar, kes tihti tülitses, 
kuna naine armastas kõrtsis käia  tantsimas 
ja viina joomas. Tee sinna viis aga üle Rabi-
vere raba. Ühel õhtul jäi naine kadunuks 
ning selles kahtlustati tema meest. Jutustaja 
arvanud, et eks see Rabivere surnukeha oligi 
mehe kadunud naine. Vanadest ajalehte-
dest selgub, et rabalaipa uurinud kohtuarst 
tuvastas laiba kaela nahal 5 mm laiuse vao 
ja sellest ülalpool teise, veelgi laiema vao. 
Omaaegsed uurijad uskusid, et see on tõend 
naise nööriga kägistamisest või poomisest. 

Traditsiooniline käitumine

Ehkki kõige tõenäolisem näib, et Rabivere 
naine oli mõrva ohver, on selle oletuse juures 
ka mõned küsitavused: miks sohu peidetud 
laiba puhul ikkagi kristlikke matmistavasid 
järgiti? Ka tundub, et naine maeti juba omal 
ajal üsna sügavasse turbasse. Võib küsida, 
kas mõrvar näeks laiba peitmisega nii palju 
vaeva.  Rootsi ajal oli tavapärane, et surnutele 

Loe lisaks: 

•	 Kaarel	Sikk	„Kuidas sood mineviku saladusi välja annavad“ – Tutulus 2013.

Omaaegsed ajalehed sisaldavad tänapäevastele uurijatele olulist teavet. 
Rabalaiba leidmist kajastav artikkel ajalehes Vaba Maa 17. märtsil 1937.

Rabivere raba soolaiba leiukoha lähistel tänapäeval. Foto Pikne Kama.

Rabivere naise mitmeid kordi paigatud seelik. 
Foto Merylin Suve.

Rabivere rabalaiba rekonstrueeritud asend. Joonis Riina Rammo.

ÜHe MUistise LUGU
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Keskaegsed sõjamehed Narva  
rootsiaegse Triumfi bastioni all?

Arheoloogilisi muistiseid ise-
loomustab mitmekihilisus – 
mida vanem objekt, seda enam 
on ka ladestusi eri perioodi-
dest. Muinsusuurijatena teame 
seda väga hästi, aga ikka ja jälle 
komistatakse üllatuste otsa. 
Nii juhtus ka arheoloogidel 
Anneli Kalmul, Paul Ööbikul 
ja Guido Toosil (Agu EMS 
OÜ), kes 2014. aastal Narva 
bastionaalvööndis uuringuid 
tehes sattusid bastioni all asu-
vale, ammu unustuse hõlma 
vajunud kalmistule.

Välitööde käigus leiti 104 luustikku, millest 
81 kuulusid täiskasvanutele ning 23 lastele 
ja noorukitele. Esmalt jäi silma väga suur 
meeste matuste osakaal. Kas kaevamistel 
satuti just neile mõeldud kalmistuosale 
või on tegemist hoopis sõdurite hauda-
dega? Rohkelt küsimusi tõstatas ka asjaolu, 
et suur osa maetutest oli ühishaudades  
(Pilt 1). Tekkinud küsimustele said vastuse 
anda vaid mehed ise – täpsemalt nende 
luustikud, mis treenitud silmale võivad 
nii mõndagi pajatada. Naiste ja alaealiste 
luustikud käesolevas kirjutises käsitlemist 
ei leia.

Luude „lugemine”

Põhjalikuks luu-uuringuks toodi skeletid 
Tartu Ülikooli. Osteoloogiline analüüs lähtub 
sellest, et paljud nakkushaigused (leepra, 
süüfilis jne), vigastused (luumurrud, lõike-
haavad), aga ka elustiil (nt füüsiline koormus) 
ja toitumine võivad jätta skeletile nähtavaid 
jälgi, mille abil saab teha järeldusi minevi-
kus elanud inimeste eluviiside kohta. Neid 
tunnuseid otsiti ka Narvas välja kaevatud 
meeste luudelt. Kuna tegemist võis olla sõja-
meeste haudadega, pöörati enim tähele- 
panu võitluse käigus saadud vigastuste  
otsimisele. 

Soo ja vanuse määramise käigus selgus, 
et 104 luustikust 58,7% olid mehed, 10,6% 
naised ning üheksa skeleti puhul polnud 

võimalik sugu määrata. Soo ja vanuse tuvas-
tamine on tihti raskendatud, kuna ehitus- 
tegevuse tõttu toimuvatel päästekaevamis-
tel võetakse matustest üles vaid see osa, mis 
jääb ehituse pärast lahti kaevatavale alale. 
Lisaks sellele on skeletid sageli juba varem 
pealematmise käigus lõhutud. Seetõttu on 
enamus laborisse jõudvatest skelettidest 
poolikud, mis muudab osteoloogi töö tükk 
maad raskemaks. Võrreldes Narva luustike 
soomääranguid teiste viimastel aastatel 

kaevatud kalmistute omadega, on ilmne, 
et tegemist ei ole tüüpilise matmispaigaga. 
Näiteks Kose kirikaiast 2013. aastal välja 
puhastatud luustike hulgas oli mehi ja naisi 
võrdselt 27%; 2012. aastal Lohkva külakal-
mistult leitute hulgas oli aga 20% mehi ja 
24% naisi. Narva luustike vanusemäärangud 
näitasid, et 42,6% meestest oli surnud 18–35 
eluaasta vahel, 22,1% aga vanuses 35–50 
aastat. Taoline noorte meeste suur suremus 
iseloomustab just sõdurite matmispaiku.

Martin Malve
TÜ doktorant

Pilt 1. Osaliselt väljapuhastatud ühishaud Triumfi bastioni all. Pildil on näha kuue mehe luustikud. Üks neist  
paikneb vastassuunas, kõige vasakpoolema matuse peal (jalalabad on näha kolju juures). Foto Anneli Kalm.

Pilt 2. Lohukujuline trauma mehe otsmikuluu paremal poolel. Foto Martin Malve.

5 cm

UURiMUs
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Kuna analüüsimiseks olid olemas vaid huk-
kunu kolju ja õlavöötme luud, ei saa välis-
tada võimalust, et surmavad vigastused 
olid hoopis skeleti alaosas. Taoline trauma 
on tüüpiline lahinguvigastus, mille puhul on 
ründaja olnud ohvriga ühel tasandil.

Arvukalt esines luustike rindkere- ja jäseme- 
luude murde. Kokku leiti üheteistkümne 
mehe luustikult 25 luumurdu ehk fraktuuri. 
Kõige rohkem tuvastati roiete paranenud 
vigastusi – kolmel mehel oli neid kokku 
kaheksa. Ühel indiviidil olid parema keha-
poole III ja IV roide fraktuurid, murru kohas 
aga täheldati poorset luukudet (Pilt 4), mis 
iseloomustab paranemist. Järelikult oli mees 
surnud enne, kui roidemurrud lõplikult ter-
venesid. Võimalik, et surma põhjustasid 
fraktuuridest tekkinud sisemised vigastu-
sed. Märkimisväärne oli ka ühe keskea-
lise mehe skelett, millel olid ebatüüpiliselt 
neli murdu parema ja vasaku kehapoole 
X ja XI roidel. Alumised roided murduvad 
harva, kuna nad ei ole väljaulatuvad ning 
on pehme koega rohkem kaetud. Võima-
lik, et fraktuurid tekkisid näiteks varingu 
alla jäämisel. Üldiselt on roidemurrud 

Vigastuste rohkus otsmikuluudel näib 
osundavat võitlusele, samas pole aga ükski 
traumadest olnud eluohtlik ning need on 
kenasti paranenud. Sellest annavad märku  
luukahjustuse ümardunud servad. 

Teise rühma moodustavad lõikejäljed. 
Narva luustike hulgas oli 40–50-aastase 
mehe kolju, mille vasakul kiiruluul oli kaks 
lõikejälge (Pilt 3). Jäljed on pikad ega ole 
koljut purustanud, mis viitab väga terava ja 
õhukese tera, tõenäoliselt mõõga, kasuta-
misele. Põhjalikumal uurimisel oli võimalik 
kindlaks teha, et esimene hoop oli tekita-
nud 6,2 cm pikkuse haava, millele lisandus 
eelmist läbiv 3 cm pikkune vigastus. Lõike-
jälgede erinev suund näitab, et pärast esi-
mest hoopi oli ohver juba kukkumas ning 
sai tõenäoliselt sel ajal teise löögi pähe. Haa-
vatu suri kohe või varsti pärast vigastuste 
saamist, millele viitavad paranemisjälgede 
puudumine, haavade teravad lõikeservad 
ning lõikepinna värvus, mis oli samasugune 
ülejäänud luudega. Samas ei saa kindlalt 
väita, et just koljuvigastus oli surmav, kuna 
tera pole läbistanud ajukoljut. Siiski võis 
põrutus tekitada eluohtliku ajuverejooksu.  

Järgmisena keskenduti luustikel olevate 
vigastuste otsimisele. Arvukalt esines nii 
eluajal paranenud kui ka üksikuid surma-
aegseid vigastusi, mida saab jagada kaheks 
tüübiks: otsesed (nt löök vastu pead või 
mõõgahaav) ja kaudsed (nt kukkumine, 
mis võib tekitada trauma). Enamus neist  
asusid rindkerel ja jäsemetel, mitmed ka 
pea piirkonnas.

Lõhkised pead ja murtud luud

Koljuvigastusi esineb minevikupopulatsioo-
nides enamasti just meestel ning need on 
sageli tekkinud kahevõitluses. Selle käigus 
saavad tavaliselt kannatada otsmiku- või 
kiiruluud. Löök pähe võimaldas vastast 
maksimaalselt kahjustada, kuna kolju ja 
selle sees paiknev aju on keha üks kõige 
haavatavamaid kohti. Koljudel tuvastatavad 
vigastused on enamasti kahte sorti. Esiteks 
lohukujulised traumad, mis on põhjustatud 
tömbi eseme löögist või kukkumisest. Narva 
skelettidest esines neid viiel mehel, kellel 
kokku oli kuus otsmikuluu (Pilt 2) ja kaks  
kiiruluu vigastust. Lohkude suurus varieerus 
mõnest millimeetrist üheksa sentimeetrini. 

Pilt 3. Surmaaegsed lõikejäljed mehe koljul. Foto Martin Malve. Pilt 4. Murru kohas on näha nn uut luud, mis on märk alles paranevast fraktuurist. 
Foto Martin Malve.

Pilt 5. Ühe indiviidi rangluud, millest alumisel on keskosas paranenud luumurd.  
Nagu näha, on luu jäänud pärast tervenemist lühemaks. Foto Martin Malve.

Pilt 6. Vasaku käsivarre luudel näeme tüüpilisi „pareerimismurde”. Foto Martin Malve.

5 cm

5 cm
5 cm
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olnud läbi aegade ühed enam esinevad 
traumad, mida võib luustikelt leida, hooli-
mata sellest, et tegemist on hästi painduva 
luuga. Roided purunevad enamasti otsese 
löögi või surve tagajärjel ning kindlat põh-
just on tagantjärele väga raske tuvastada.

Õlavöötme luudest leiti murde kolme 
mehe vasakul rangluul. Kahel juhul oli see 
purunenud keskelt ja ühel juhul rinnaku-
luu poolsest otsas. Tavaliselt juhtub see 
kukkumisel õlale või kaitseks ettesirutatud 
käele. Otsese löögi või surve tõttu rangluu 
tavaliselt ei murdu. Narva luustike puhul on 
murrud küll paranenud, kuid kuna toona ei 
osatud purunenud rangluid korralikult fik-
seerida, on luuotsad valesti kokku kasva-
nud. Seetõttu on luu lühenenud (Pilt 5), mis 
omakorda on põhjustanud õlavöötme kuju 
muutumise.

Viiel juhul esines murde käe-, enamasti 
küünarvarreluudel. Märkimisväärselt on 
kahel korral koos purunenud ühe käe 
nii küünarvarre- kui ka kodarluu (Pilt 6). 
Mõlemad luud murduvad ühelt kõrguselt 
otsese jõu (nt löögi) mõjumise kohal. Tege-
mist võib olla pareerimismurdudega, mis 
tekivad siis, kui käsi on enda kaitseks üles 
tõstetud. Neljal mehel oli käelabaluudest 
purunenud sõrme- või kämblaluu (Pilt 7). 
Sellised vigastused on tingitud just otsesest 
traumast. Näiteks võis käsi kuhugi alla või 
vahele jääda, samas kaasnevad sellised 
fraktuurid ka rusikavõitlusega.

Väga vähe tuvastati murde alajäsemetel, 
mis võib aga olla tingitud sellest, et paljud 
luustikud olid üles võetud poolikult ja ena-
masti ilma jalaluudeta. Murde, mis olid 
põhjustatud otsesest  jõust või survest, leiti 
kolme mehe reieluudelt. Üheks huvitava-
maks leiuks oli vasak reieluu, mille alumi-
ses otsas asuv luumurd polnud ka pärast 
paranemist kokku kasvanud. Tõenäoliselt 
ei olnud lahtisi luuotsi toestatud, mistõttu 
hakkasid need pidevalt üksteise suhtes lii-
kuma, tekitades murdumiskohale poorse 

ja ümardunud servadega liigesepinna ehk  
ebaliigese (Pilt 8). Kindlasti põhjustas sel-
lise jalaga liikumine mehele valu, ning kuna 
murru tõttu oli ka luu lühenenud, lonkas ta 
tugevasti paremat jalga.

Kes nad siis olid?

Osteoloogiline analüüs andis meile hulgali-
selt uut informatsiooni. Kuid miks siis ikkagi 
oli Triumfi bastioni alla jäänud kalmistule 
maetud nii palju mehi? Sellele küsimusele 
ei olegi nii lihtne vastust leida. Luu-uuring 
näitas, et meestel esineb hulgaliselt trau-
masid, kuid vaid ühel luustikul tuvastati 
surma põhjustanud vigastused. Mitmel 
indiviidil oli hulgaliselt vigastusi. Näiteks 
keskealine mees, kellel olid murdunud 
kaks vasaku ja parema poole roiet, vasaku 
käsivarre luud ning vasaku käe teine kämb-
laluu. Või mees, kellel olid fraktuurid kahel 
roidel, küünarvarre- ja kodarluul ning 
mõlemal reieluul. Kuna tegemist on ena-
masti paranenud vigastustega, pole võima-
lik kindlaks teha, kas need on tekkinud ühe 
või mitme sündmuse käigus, mistõttu ei 
ole alust luumurde ka millegi vägivaldsega 
seostada. Arvesse tuleb võtta sedagi, et 
mehed on alati olnud ühiskonnas raskema 
füüsilise töö tegijad, mistõttu on nad ka 
vigastustele altimad.

Eespool sai välja toodud, et enamus mees-
test oli maetud ühishaudadesse. Ka see 
aspekt võiks viidata sõjahauale. Matmis-
paiga ajaloo põhjalikumal uurimisel selgus, 
et tegelikult oli sealt ka varem luustikke lei-
tud ning et kirjalikele allikatele toetudes on 
tõenäoliselt tegemist Püha Antoniuse kabe-
lit ümbritsenud surnuaiaga. 2014. aasta 
kaevamiste käigus leiti ka vundamendijää-
nused, mis võivad kuuluda kabelile, ning 
üks kannatada saanud hauaplaat. Esimene 
kirjalik teave pühakoja kohta pärineb 14. 
sajandi lõpust. Kabel olevat asunud kesk-
aegsest linnast väljas, vahetult linnamüüri 
taga. Sarnaseid kabeleid ja matmispaiku 
on veel näiteks Tartus, Viljandis ja Võnnus 

(Cēsis). Viljandi Katariina kabeli puhul on 
teada, et sinna maeti tähtsaid linnakoda-
nikke ja ordumehi. Tartus on aga väljaspool 
linnamüüri asunud Püha Jakobi kalmistult 
leitud rohkelt ühishaudu, kuhu on maetud 
enamasti alaealisi ja tunduvalt vähem täis-
kasvanuid. Linnamüürist väljapoole jäänud 
matmispaika võisid kasutada ka ümbritse-
vate külade ja eesinna elanikud.

Lähtuvalt eelnevast ei pruugi ühishauad 
sugugi lahingule viidata. Tegemist võib 
olla hoopis epideemia (mis ei pruugi luu-
dele jälgi jätta) või suure õnnetuse (varing, 
tulekahju vms) tõttu surnud inimeste 
muldasängitamisega. Arvukalt on meeste 
matuseid leitud ka hukkamispaikadelt. Näi-
teks enamik Tallinna Võllamäelt avastatud 
luudest kuulus meestele. Kuna aga Narva 
Triumfi bastioni alt välja kaevatud luustikel 
peaaegu puudusid surmaaegsed vigastu-
sed, ei saa seda kalmistut kaagiga seos-
tada. Lisaks ei sobi selleks asupaik, sest 
kesk- ja varauusajal asus hukkamispaik lin-
nast u 1 km kaugusel.

Suur paranenud vigastuste hulk näib siiski 
viitavat sõjameeste ühishaudadele. Kuna 
surmaaegseid vigastusi on vaid ühel mehel, 
pole lahingutegevus tõenäoliselt nende 
surma põhjus. Võimalik, et bastioni alt lei-
tud mehed hukkusid mõne taudi tõttu. Näi-
teks on varauusajast kirjalikke teateid Tartu 
garnisoni kohta, kus pärast haigusepuhan-
gut suri 200 sõdurit. Välistada ei saa katku, 
kuid kuna see luudele nähtavaid jälgi ei jäta, 
on haigust võimalik tuvastada vaid DNA- 
analüüsi abil.

Nagu eespool nägime, saab luudelt välja 
lugeda rohkelt erinevaid paranenud ja 
paranemata vigastusi. Lisades luuainesele 
ka ajaloolise konteksti, võime teha kal-
mistu kohta üpris mitmeid järeldusi. Suure 
tõenäosusega oli Narva bastioni alt leitud 
meeste puhul tegemist sõduritega, millele 
viitavad nii maetute sugu ja vanus kui ka 
rohked vigastused. 

5 cm

Pilt 7. Löömamehe rusikas? Pildil sõrm ja kämblaluu, mille vahelisel liigesel näha olevad 
paranenud murrud võivad viidata löömisel saadud vigastustele. Foto Martin Malve.

Pilt 8. Ebaliiges parema reieluu kaugemas osas. Foto Martin Malve.

5 cm
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Veerandöörised Rootsi vaskmündid

2013. aasta Tutuluses ilmus lü-
hike teade Jõgeva maakonnast 
Vaidaverest päevavalgele tulnud 
aardest, mis koosneb põhiliselt 
Rootsi veerandööristest kunin-
ganna Kristiina (pilt 1) valitsus-
ajast (1632–1654). Tänaseks on 
enamus müntidest puhastatud 
ja Tartu Ülikooli arheoloogia-
kogusse hoiustatud. Kokku on  
aardes umbes 11 000 vaskmünti.
Nii müntide arvult kui ka kaalult Eesti suuri-
mast avalikesse kollektsioonidesse jõudnud 
mündileiust ajendatuna tutvustan siinkohal 
Eesti arheoloogia- ja numismaatikakogudes 
kõige arvukamat münditüüpi: kuninganna 
Kristiina nimel löödud vasest 1/4-ööriseid. 
Küllap leidub neid paljude Tutuluse lugejate-
gi sahtlis või mündikogudes. Rootsi veerand- 
öörised ületavad arvukuselt suuresti kaht 
samuti Eesti maapõuest väga sageli leitavat 
vaskmünditüüpi: 1/6-ööriseid 1660.–1680. 
aastatest ja 18. sajandi Vene dengasid.

Mitu Kristiina-aegset veerandöörist Eesti 
teaduskogudes on, pole kokku loetud. Suu-
remate leidudena võib lisaks Vaidavere 
aardele mainida selle naabrusest Rahivere 
külast saadud leidu, millest muuseumisse 
jõudis 1286 1/4-öörist. Virumaalt Kukruselt  
leiti kündmisel vaskrahasid, millest teadlas-
teni jõudis 498 münti. Emajõe äärest Alevi 
külast on saadud aare, millest alles 290 
vaskmünti, Tartust Laialt tänavalt leitud aar-
dest on alles 288 veerandöörist. Väiksemaid 
veerandööriseid sisaldanud aardeleide on 
mujaltki. Lisaks on Kristiina 1/4-ööriseid 
jõudnud muuseumikogudesse kirikute,  
kirikuaedade ja külakalmistute kaevamis-
telt, samuti linnuste, linnade ja külade kul-
tuurkihist. Mõned mündid on muuseumi 
jõudnud Hiiumaalt Hüti klaasikoja alalt.  
Detektoristide leitud veerandööriseid pole 
isegi võimalik kokku lugeda.

Et Rootsi 1/4-ööriseid vaskmünte maa-
põuest rohkesti välja tuleb, pole mingi 
ime. Löödi neid ju kuninganna Kristiina 
ja pärast teda troonile tõusnud kuningas  
Karl X Gustavi valitsusajal ajavahemikus 
1633–1660 arvestuslikult 258 387 369;  
ainuüksi 1635. aastal toodeti 29 913 600  
vasest veerandöörist (Pilt 2). Ka Rootsi tolla-
ne Eestimaa provints, samuti Liivimaa pro-
vintsi põhjapoolne osa ujutati nendega üle.

Rootsi vaskraha oli 17. sajandi teisel vee-
randil Euroopas ainulaadne nähtus. Tollal 
peeti rahaks üksnes kullast ja hõbedast 
münte, kusjuures teoreetiliselt pidi raha 
sisaldama väärismetalli oma nimiväärtu-
ses. Rootsis aga hakati kuningas Gustav II 
Adolfi käsul 1624. aastal vermima münti-
deks ka vaske. Põhjuseks asjaolu, et Rootsi 
riigil oli puudus hõbedast, kuid vaske oli 
küllaga. 17. sajandil oli Rootsi maailma 
suurim vasetootja – seal toodeti umbes 
pool kogu maailma vasest. Faluni vase- 
kaevandused Dalarna maakonnas, kust 
olid pärit ka müntide tooraine ja enamus 
vaskmünte, tootsid 17. sajandi keskel üle 
2000 tonni vaske aastas.

Rootsi riikliku vasepoliitika eesmärgid olid 
ühtaegu  suurendada vase toodangut ning 
müüa seda võimalikult kallilt välisturgudel. 
Need kaks eesmärki olid aga omavahel vas-
tuolus, sest senisest suurema koguse vase 
paiskamine turgudele oleks langetanud sel-
le hinda. Seetõttu otsustati vermida vaske 
müntideks, et absorbeerida osa suurene-
vast vasetoodangust ja ühtlasi täita alatasa 
tühja riigikassat.

Vaskraha pidi, nagu kuld- ja hõbemündidki, 
sisaldama vaske nominaalväärtuses. Tege-
likkuses suudeti seda teostada vaid ajuti-
selt. Nimelt kõikus vase hind ja seega väär-
tuse suhe hõbedaga suurel määral. See 
tekitas riigi rahasüsteemis suurt segadust. 
Kui vase hind tõusis, vedasid kaupmehed 
ka vaskmünte kaubana välismaale ja suu-
renev pakkumine seal lõi vase hinna alla. 
Sageli langes aga vaskmündi kurss alla me-
talliväärtuse, kuna riigikassa oli väljastanud 
fiskaalsetel põhjustel vaskraha liiga palju. 
Segadust lisas seegi, et riik ise muutis kor-
duvalt vaskmüntide mündialust ehk mündi 
ametlikku vasesisaldust.

Lisaks sellele, et vaskmünt oli mujal  
Euroopas tundmatu, ei tahtnud ka Rootsi 
enda alamad seda omaks võtta. Tegemist 
oli omamoodi riiklikult väljastatud raha ase-
ainega. Olukord oli analoogne Nõukogude  
Liiduga, kus välisvaluuta oli täisväärtuslik 
raha (nagu kuld- ja hõberaha 17. sajandil), 
samas kui rubla (nagu ka vaskraha) eest 
kõike osta ei saanud. Umbusku vaskraha 
suhtes süvendas veelgi asjaolu, et Rootsi riik 
ise ei tunnistanud vaskmünte täisväärtusli-
ku rahana – näiteks tehti riigikassast välja- 
makseid sõjaväele üksnes vases, kuid  
makse nõuti alamatelt sisse hõbedas. 

1624. ja 1625. aastal löödi vaskraha 2-, 1-, 
1/2- ja 1/4-ööriste nelinurksete müntide 
ehk klipede kujul. Alates 1627. aastast kuni 
Gustav II Adolfi surmani aastal 1632 löödi 
1-, 1/2- ja 1/4-ööriseid ümaraid vaskmünte. 

Andres Tvauri
Tartu Ülikool

Pilt 1. Kuninganna Kristiina (1626–1689) portree. 
Arvatav autor Johannes Bannier, 1650. (TLM 4705 G).

Pilt 2. Kvaliteetselt vermitud ja hästi säilinud 
peenes stiilis ¼-öörine. 1635. aastal Säteris löödud 
münte on Kristiina-aegsete veerandööriste hulgas 
kõige rohkem. See ja järgmistel piltidel kujutatud 

mündid on pärit Vaidavere leiust.
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Tema tütre, kuninganna Kristiina ajal aas-
tast 1633 vermiti vaskraha 1/4-, 1/2-, 1- ja 2 
1/2-ööriste ümarmüntidena. Veerandööri-
seid löödi 1633.–1636. aastal Nyköpingi  
rahapajas, 1635.–1638. ja 1640.–1642. 
aastal Säteri ja 1644., 1645., 1653., 1654. 
aastal Avesta müntlas. Veerandööriseid 
vermiti ka kuningas Karl X Gustavi valit-
semisajal (1654–1660) kuni 1659. aastani. 
Hiljem, kuningas Karl XI ajal asendas selle 
1/6-öörine vaskmünt, mida löödi aastatel 
1666–1686 massiliselt.

Rootsi veerandöörised teeb eriti võlu-
vaks asjaolu, et kahte identset münti pole 
olemas. Hoolimata sellest, et üldjoontes 
samalaadse kujundusega rahasid ver-
miti sadu miljoneid, on iga münt erineva  
välimusega.

Kristiina-aegsete 1/4-ööriste läbimõõt on 
tavaliselt 29–30 mm. Kaal peaks mündialu-
se järgi olema 10,6 g (kuni 1638. aastani);  
alates 1640. aastast aga 12,9 g.

Veerandööriste esiküljel ehk aversil on 
kujutatud Rootsi riigivapi kolm krooni.  
Nende kõrval on tähed C R S, mis on lühend 
kuninganna ladinakeelsest nimest ja tiitlist 
– Christina regina Sueciae, eesti keeles: Kris-
tiina, Rootsi kuninganna. Aversi alaservas 
on vapikilp, millel on näha vibunool. Tege-
mist on müntmeistri Marcus Kocki märgiga. 
Mõnedel 1633. ja 1634. aasta müntidel on 
meistrimärgi asemel roos (Pilt 3). Kroonide 
ja tähtede vahel, kõrval ja all võib leidudu-
da rosetikesi, tärnikesi, ristikesi, täpikesi või 
rombikesi.

Mündi tagaküljel ehk reversil on kesksel 
kohal Vasade valitsejasoo vapp, millel on 
kujutatud viljavihku. Vapi kohal on kunin-
gakroon. Vapist vasakul on murdarv 1/4, 
paremal aga tekst ÖR, lühend rahaühikust 
öre. Aastaarv paikneb suurel osal müntidest 
reversi ülaservas. 1644. aastast alates löö-
di aastaarvu numbrid kahele poole vappi,  
nominaali kohale (Pilt 4). 1633. ja 1634. aas-
tal vermiti ka väike kogus veerandööriseid, 
millel aastaarv on reversi alaservas (Pilt 5). 
Ka reversi põhilistele kujunduselementide-
le lisanduvad rosetid jt väiksemad detailid. 
Mündipilti ääristab mõlemal küljel köie- 
laadne rant. Variatsioonide suur hulk näitab, 
et müntide identsusele ei pööratud suurt 
tähelepanu. Lisaks kujundusele on erinev 
ka esi- ja tagakülje orientatsioon teineteise 
suhtes: enamasti on see paralleelne, kuid 
mõnikord ka 180º nihkes. 

Kristiina-aegsete veerandööriste varianti-
dest on põhjaliku kataloogi koostanud Vene 
numismaatik Anatoli Skripunov koostöös 
Rootsi kolleegi Lennart Castenhagiga. Kata-
loog on kättesaadav 2008. aastal ilmunud 
raamatuna ja ka täiendatuna netiaadressil: 
http://kopparmynt.com/k.php.

Skripunov on seni tuvastanud üle 300  
Kristiina 1/4-ööriste varianti, mis erinevad 
detailide või nende paigutuse poolest. Eris-
tamise aluseks on näiteks mündi reversil 
olev kuningakroon, mida leidub 27 varianti. 
Variandid tulenevad sellest, et meistrid on 
münditemplite valmistamisel kasutanud 
erinevaid puntse; omaette kroonitüübiks on 
loetud ka defektse puntsiga tehtud kroonid.  

Aversil olevad riigivapi kroone esineb  
47 varianti, Vasade valitsejasoo vapi vilja- 
vihku on tuvastatud 15 varianti jne. 

Mündi välimus sõltus münditemplite gra-
veerija oskustest, hoolsusest ja maitsest. 
1633. aasta veerandööriste detailid on  
kujundatud väga korrektselt ja maitsekalt. 
1634. aastal hakkas ringlusse jõudma ka 
rohmakalt kujundatud detailidega münte 
(Pilt 6). Üpris inetud on 1637. ja 1638. aas-
tal löödud veerandöörised (Pilt 11). 1640. 
aastate alguses muutus rahade kujundus 
taas kaunimaks ning alates 1644. aastast 
jõudsid käibele taas meisterlikult teostatud  
1/4-öörised.

Kujunduse stiil omab tähtsust ka müntide 
vermimiskoha määramisel. 1634. aastal 
tegutses Nyköpingi rahapajas müntmeis-
ter Marcus Kocki alluvuses puntside põhjal 
otsutades kaks münditemplite graveerijat, 
kellest üks graveeris peenes (Pilt 3), teine 
jämedas stiilis (Pilt 6) (vastavalt meistrid A ja 
B). Neisse kahte stiili jaguneb ka kahe järg-
neva aasta münditoodang (Pildid 2, 7, 8, 11).  
Kirjalikest allikatest oli teada, et 1635. ja 1636. 
aastal löödi veerandööriseid nii Nyköpingi 
kui ka Säteri rahapajas, kusjuures enamus 
toodangust tuli Säterist. Kuid millised mün-
divariandid on löödud ühes, millised teises 
müntlas? Kuna tänapäevani säilinud neil aas-
tatel vermitud veerandiööristest on enamus 
peenes stiilis, siis on järeldatud, et meister 
A töötas alates 1635. aastast Säteri rahapa-
jas ja meister B tegutses edasi Nyköpingis. 
1636. aastal lõpetati 1/4-ööriste vermimine 
Nyköpingis ja tootmine koondus Säterisse.  

Pilt 3. 1634. aastal Nyköpingis löödud peenes stiilis veerandöörine, mille reversi 
mündipilt on nihkes. Aversil on meistrimärgi asemel roos.

Pilt 4. 1654. aastal Avesta rahapajas löödud veerandöörine. Vaidavere leiu 11 000 
veerandöörise seas on vaid kaks sellest aastast pärit münti.

Pilt 5. 1634. aastal Nyköpingis löödud peenes stiilis veerandöörine, 
millel aastaarv on reversi allservas.

Pilt 6. Nyköpingi rahapajas 1634. aastal löödud jämedas stiilis münt. 
Revers on löödud katkise münditempliga.

UURiMUs



17

Ka graveerija B kolis Säterisse ja tema käe alt 
on tulnud puntsid, mida on kasutatud 1637. 
ja 1638. aasta müntidel. 1640. aastast alates 
on kõik veerandööriste templid valmista-
nud taas meister A. Kahjuks ei ole õnnestu-
nud müntidel äratuntavaid käekirju Rootsi 
müntlates töötanud nimeliselt teada olevate 
meistritega kokku viia.

Omaaegne tehnoloogia ei võimaldanud 
valmistada täiesti identseid münte. Alates 
1573. aastast hakati Rootsis peenraha toot-
ma valtsmasinatega. Münditemplid olid 
graveeritud või kinnitatud valtsirullidele, 
mis pandi liikuma hobu- või veejõul. Mün-
did vermiti plekiribale, mis veeti valtside va-
helt läbi. Kuna masin oli algeline, on sel viisil 
valmistatud müntide avers ja revers sageli 
omavahel nihkes. Pärast vermimist stant-
siti münt teise masinaga plekiribast välja, 
mille käigus juhtus sageli äpardusi, nõnda 
et mündi mõni serv on puudu või on serv 
kaarekujuliselt mündist välja stantsitud (Pilt 
5). Ka on mõned mündid vermimisel valtsi-
rullil oleva münditempli külge kinni jäänud, 
mistõttu münt ei ole lapik, vaid kaardus.  
Vermimise käigus kahjustatud või pu-
runenud templeid kasutati võimalikult 
kaua, seepärast on mündil olevad ku-
jutised hägused või on mündil näha ka 
templi kahjustused (Pildid 6 ja 11). Ka 
kippus toorik valtside vahel libisema, mil-
lest annab tunnistust lömastunud kujutis 
paljudel müntidel (Pildid 8 ja 11). Mõned 
mündivariandid on vermitud ülegraveeri-
tud templitega, mille kulunud templile on 
kujunduselemendid uuesti sisse löödud.  

Sellistel müntidel on varasema graveerin-
gu detailid sageli näha (Pilt 8). Mõnikord 
on üks ja sama münditoorik valtside vahelt 
läbi tõmmatud kaks korda,  mille tulemusel 
on müntidel kujutis topelt (Pilt 9). Vaidavere 
leius on ka kolm üliharuldast münti, mil-
le üks külg on täiesti vermimata (Pilt 10).  
Millegipärast on kõigil kolmel kujutiseta 
mündi esikülg ehk avers. Sama leiu münti-
de hulgas oli isegi üks toorikust välja stant-
situd münt, millel üldse mündipilti pole!

Erinevaid vermimisvigu esineb enamikul 
1/4-ööristel – veatu verming on harulda-
ne. Tundub, et näiteks 1637. ja 1638. aasta 
müntide hulgas korralikke peaaegu polegi; 
hoolsamat tööd on mündimeistrid teinud 
1633., 1644., 1645., 1653. ja 1654. aastal. 
Ka erineb suuresti müntide kaal. Näiteks  
Vaidavere leiu seni kaalutud korrodeeru-
mata ja kulumisjälgedeta veerandööriste 
kaal kõigub 5,2–14,5 g vahel, olles keskmi-
selt 10,1 g; seega kaaluvad mündid veidi 
vähem kui nad kaaluma peaksid.

Need Eesti maapõuest sageli välja tulevad 
tagasihoidlikud vaskmündid olid oma aja 
kontekstis maailmas erilised ja uuendusli-
kud. Oma suure variatsioonirikkuse tõttu 
on need ka populaarsed kogumisobjek-
tid. Eestist leitavad veerandöörised, eriti  
aarete koostises, annavad unikaalset teavet 
omaaegsest rahakäibest ning majanduse ja 
tehnoloogia arengust. Seetõttu on oluline, 
et teave nende – hõberahaga võrreldes  
esmapilgul üpris väheväärtuslike – müntide 
leidmisest teadlasteni jõuaks!

Pilt 7. 1636. aastal Säteris löödud peenes stiilis ¼-öörine. Reversil oleva kuningakrooni 
varianti leidub vaid sellel aastal löödud müntidel, mistõttu on münt ajandatav ka siis, kui 

aastaarv on loetamatu või mündist mööda vermitud.

Pilt 8. Nyköpingis 1636. aastal toodetud jämedas stiilis veerandöörine. Reversi vermimi- 
sel on kasutatud ülegraveeritud münditemplit – seda näitavad muuhulgas aastaarvu 

esimene ja viimane number, mida on mündil topelt.

Pilt 9. Topeltverminguga veerandöörine, löödud 1634. aastal. Pilt 10. Vaid ühelt poolt vermitud münt, mis on ringlusse lastud 
Säteri rahapajast 1636. aastal.

Pilt 11. 1638. aastal Säteris katkiste templitega 
vermitud ja valtside vahel libisedes lömastunud 

pinnaga jämedas stiilis ¼-öörine. 

Kuidas eesti talurahvas omal ajal veeran-
döörist nimetas, pole teada. 1/4-öörist 
kutsuti rootsi keeles nimetusega fyrk, mis 
tuleb sõnast fyra ehk neli. Soomes on see 
nimetus raha tähistava slängisõnana fyrkka 
kasutusel seniajani. Nõukogude ajal Viru 
hotelli ümbruskonnas ettevõtlust alusta-
nud eesti ärimehed on selle füüri kujul ka 
meie kõnekeelde toonud.
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Loomad ehteks – hammas- ja 
luuripatsid Eestis kiviajast keskajani

Tänapäeva popkultuuris, fil-
mides ja arvutimängudes on 
mineviku inimesi, eriti sõda-
lasi ja kiviaegseid kütte tihti 
kujutatud koos võimsate sea- 
või karukihvadest ripatsitega 
– mehelikkuse ja agressiivsuse 
sümbolitega. Teisalt nähakse 
hammasripatseid maagilise 
väe kandjana, mis seostab 
amuleti omanikku kas mõne 
loomaliigiga üldisemalt või 
hoopis konkreetse loomaga. 
Mõlemad tõlgendused kehti-
vad kahtlemata ka mineviku 
kohta, kuid arheoloogiliste 
leidude põhjal avanev pilt on 
märksa kirevam. Keskendume 
siinses ülevaates loomadest 
tehtud ripatsite levikule ja 
iseloomustusele, jättes tõl-
gendused pigem lugeja teha.  
Vähemalt seekord.

Mida ja kuidas?

Loomadest tehtud ripatsid ei piirdu vaid 
hammastega, samamoodi on kantud ka 
luid ning üsna kindlasti on kasutatud tei-
sigi loomade-lindude osasid, näiteks sulgi, 
nahku ja sabasid, mis aga pole meie ajani 
säilinud. 

Arvuliselt kõige enam on kasutatud rohu-
sööjate lõikehambaid ning kärplaste, koer-
laste, hüljeste ja sigade kihvu. Luudest 
tehtud ripatseid esineb arvuliselt tunduvalt 
vähem. Viimaste hulgas on levinuimaks väi-
keste loomade nagu kopra ja jänese puu-
ritud auguga kontsluud. Mõnel ripatsiks 
kasutatud luul pole aga üldse mingit kin-
nist. Näiteks kanade kaheosalised tiivaluud 
on lihtsalt pronksrõnga külge kinnitatud, 

ning ilmselt on ilma erilise kinnituseta kasu-
tatud ka osasid kotkaküüniseid, kuna nende 
väljaulatuv osa pakub selleks suurepärase 
võimaluse (Pilt 1).

Hamba juureosasse lõigatud sälgud on 
kõige lihtsamaks ja kergemaks kinnitus- 
viisiks. Kuna see pole aga kõige kindlam 
moodus millegi riputamiseks, võib arvata, 
et suurem osa sälguga hammastest oli 
tõmmatud peene nööri või kiuga riietuse 
või naha külge. Läbivad augud seevastu 
pakkusid tunduvalt püsivamat riputusviisi, 
ehkki nende tegemine oli mõnevõrra kee-
rukam. Augud võisid olla kas ümmargused 
või ovaalsed – esimesed selgelt puuritud,  

teised lõigatud. Lõikamise mõte oli kujun-
dada hambajuure kumer pind puurimise 
jaoks lamedaks. Tihti on aga hambajuurt 
mõlemalt küljelt uuristatud kuni juure- 
kanalini ja saadudki läbiv auk (Pilt 2).

Häid leiukontekste, mis annaksid infot ripat-
site kandmisviisi kohta, on Eesti arheoloo-
gilises materjalis üsna vähe, kuid ilmselt ei 
ole ripatseid kantud vaid üksikuna kaela 
ümber. Noorema rauaaja matuste juurest 
leitud hammas- ja luuripatsid pärinevad 
enamasti naisematustest ja on kinnitatud 
kas rinna- või kaelakeede komplektidesse.  

Tõnno Jonuks
Eesti Kirjandusmuuseum

Eve Rannamäe
TÜ doktorant

Illustratsioon Elen Apsalon

UURiMUs



19

Järgnevatel perioodidel – pronksi- ja vane-
mal rauaajal (1800 eKr – 450 pKr) – on 
hammasripatsid esindatud vaid üksikute 
näidetega. Huvitavad on siinjuures rooma 
rauaaegsed tarandkalmed – näiteks Nurmsi, 
Valgma, Kadjaste ja Kuude –, kust on küll 
ripatseid leitud, kuid kõik need pärinevad 
tõenäoliselt hoopis samasse kalmesse too-
dud hilisematest matustest rauaaja lõpu-
osast. Üksnes rooma rauaajaga piirduvatest 
kalmetest hammasripatseid teada ei ole 
ning seega võibki ripatsite järgmise levi-
kuperioodi alguse seostada viikingiajaga,  
alates 9. sajandist pKr.

Ripatsite arvukus rauaajal jääb kiviajale alla 
ning selge erinevus ilmneb ka muistiseliiki-
des, kust ripatseid leitud on – rauaajal on 
peamiseks leiukohaks asulakohad ning  
linnused; matuste juures esinevad hambad 
vaid üksikutena. Selge langus ripatsite arvu-
kuses jätkub keskajal ning toonased ripat-
sina kantud hambad-luud on pärit peamiselt 
linnadest ja linnustest. Vaid Siksälä keskaeg-
sete naiste-laste matuste juurest on leitud 
kokku kümme loomahambast-luust ripat-
sit. Samas esindab Siksälä hoopis omaette 
kultuuripiirkonda, millel olid tihedad seo-
sed lõunapoolsemate aladega. Märkimis- 
väärne on, et uusajast alates ei ole ham-
mas- ja luuripatseid teada arheoloogia- ega 
ka etnograafilistest kogudest. Tõenäoliselt 
peegeldab see ennekõike muutunud kogu-
misstrateegiaid, sest Eesti naabermaades 
on hammas- ja luuripatseid teada kuni  
20. sajandi alguseni.

pakub ühe haruldase näite Tamula I asu-
lakoht-kalmistu: sealt on pärit põdra lõike-
hammas, mille riputusaugus on linnu toru-
luust tehtud helmes. Niisiis võib oletada, et 
on koostatud ka keerulisemaid keesid, kus 
hammasripatsid vaheldusid helmestega. 
Sarnaseid näiteid leiab ka mujalt – üks sar-
nane komplekt punahirve hamba ja linnu 
toruluust helmega on pärit ühe Itaalia neo-
liitilise matuse juurest (Pilt 3).

Millal?

Hammas- ja luuripatsid jagunevad Eestis 
kahte väga selgelt erinevasse kronoloo-
gilisse rühma. Ootuspäraselt on esimene 
neist püügimajanduslik kiviaeg ning ham-
masripatseid on teada juba Eesti vanimast 
asulakohast Pullist (8600 eKr). Ripatsite 
põhiline kasutusperiood oli aga püügima-
jandusliku ajastu lõpp, kammkeraamika aeg 
(4000–1800 eKr), kust on pärit valdav ena-
mus Eesti näidetest. Muististe lõikes on 
ripatseid teada enamasti matustega asula-
test, ja nii polegi üllatav, et ainuüksi Tamula I 
asulakohast-kalmistult on leitud pea pooled 
Eesti arheoloogiakogudes säilitatavad ham-
masripatsid (Pilt 4).

Hilisneoliitikumis (2900–1800 eKr) kahanes 
ripatsite arv märkimisväärselt ning lisaks 
kadusid ka teised, näiteks inimesi või loomi- 
linde kujutavad ripatsid. Üsna selgelt kajas-
tab see nähtus suuri maailmavaatelisi 
muutusi, mis toimusid koos kodustatud  
kultuuri väärtustamise ja eksponeerimisega. 

Ka kiviaegsete matuste puhul võib jälgida, 
kuidas hambad on moodustanud suure-
maid kogumeid, mis pikkade ridade järgi 
otsustades olid riiete külge kinnitatud. 
Samalaadseid hammasripatsite komplekte 
on leitud ka Põhja-Läti Zvejnieki mesoliitili-
selt kalmistult. Meie enda muististe hulgas 
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Pilt 1. Valik populaarsemaid hammastest ja luudest ripatseid (1. põder (AI 4476:1025; AI 
4118:1065), 2. kärplased (AI 3960:244), 3. koer (AI 5366:XXI:4), 4. karu (VM 9402 A 31 478), 5. 
siga (AI 4245:3703), 6. jänes (AI 5366:LXXX:1), 7. Kana (AI 4133:1225), 8. kotkas (AI 5916:93)).  
Foto Tõnno Jonuks.

Pilt 4. Eesti arheoloogiline materjal pakub kahjuks vaid üksikuid näiteid, kus hammas- 
ripatsid on säilinud oma esialgses asendis, lubades uurida lähemalt ripatsite kandmisviise 

(Tamula VII matus (AI 4118)). Joonis Kristel Roog.
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Pilt 2. Hammasripatsite  
kinnitusviisid varieeruvad 
sõltuvalt kasutusviisist ja 
tehnilistest vahenditest –  
1. sälgud (AI 4118:2629),   
2. lõigatud auk (AI 4245:1429) 
ja 3. puuritud auk (AI 4118: 
2681). Foto Tõnno Jonuks.

Pilt 3. Ripatsite kandmisviisid on küll ajas muutunud, kuid  
ilmselt on neid alati eksponeeritud ning tihti ka teiste ehetega 
kombineeritud: 1. rauaaegne hundikihvaga rinnakee Viirakülast 
(AI 1044:1), 2. kiviaegne põdra lõikehammas koos linnu toru-
luust helmega Tamulast (AI 4118:1407). Foto Tõnno Jonuks.
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Kes ja miks?

Kaks selgelt erinevat kronoloogilist etappi 
kajastuvad hästi ka loomaliikides. Kivi-
aegsed ripatsid on seotud peamiselt nelja 
loomarühmaga – põder, kärplased, hülged 
ja metssiga; vähem on esindatud koer-
lased, karu, tarvas, metshobune, kobras, 
metskass ja jänes. Lindudest on kiviajast 
teada vaid üks kalakotka küünis (lisaks juba 
ülal nimetatud luuhelmestele). Noorema 
rauaaja liigiline koosseis on aga märksa 
kirevam ning muutunud on ka rõhuase-
tus – arvukaimateks liikideks on nüüd 
kodusiga, karu ja koer ning luuripatsite 
poolest kerkib selgelt esile kobras, ees-
kätt Kagu-Eestis. Nende kõrval on vähe-
mal määral esindatud kärplased, hunt, 
rebane, jänes, metssiga, ilves, hüljes ning  
üksiknäidetega hobune, veis ning isegi 
tuur. Eri linde on samuti rauaajal roh-
kem kasutatud – leidub nii kanade kui ka  
kotkaste luid.

Selline kronoloogiline ja liigiline jaotus 
osutavad selgelt erinevatele tähendustele, 
mida ripatsitele on omistatud. Loomadest 
tehtud ripatsitele ei saa seega omistada 
üheseid ja lihtsustatud tähendusi – need ei 
olnud vaid „amuletid“, mis andsid kandjale 
vastava looma „omadused“ või „väe“. On 
vaevalt usutav, et rohkearvulised põdra- ja 
kärplaste hambad kiviajal viitaksid sellele, et 
enamik ühiskonnast taotles kaitset just nen-
delt loomadelt või rõhutas seost nendega. 
Veel enam – ehkki enamik ripatsitest näib 
olevat olnud kasutusel ehetena, on ka teisi 
tõlgendusviise. 20. sajandi alguse Põhja- 
Ameerikast on teada näiteid, kus põdra lõi-

kehambaid on kasutatud kõõvitsalaadsete 
tööriistadena, ning selleks, et tööriist kaotsi 
ei läheks, on see riputatud paelaga vöö 
külge. Selline riist ei erine välimuselt kuidagi 
hammasripatsist, ehkki teda on kasutatud 
hoopis teistel eesmärkidel. Ka mõnest Eesti 
kiviaja asulast on teada tugevasti kulunud 
krooniga põdra lõikehambaid, mis võivad 
osutada samasugusele kasutusviisile.

Ilmselt võib aga enamikku hammasripatsi-
test siiski seostada religiooni, mütoloogia 
ja laiema ideoloogiaga. Sellist tõlgendust 
toetab mitmete loomaliikide kujutamine 
kunstis (Pilt 6). Arvestades näiteks põdra 
lõikehammastest ripatsite populaarsust 
ning looma arvukat esinemist kiviaegses 
kunstis üle Põhja-Euroopa, võib sellel loo-
mal näha lisaks majanduslikule tähtsusele 

ka mütoloogilist tähendust. Rauaajaks on 
aga maailmapilt muutunud ning ripatsi-
tena on kasutatud prestiižse sümboolikaga 
loomade kehaosi – röövlindude küüniseid, 
karu, koera-hundi ja (mets)sea kihvu kihvu 
(Pilt 5). Sellest perioodist on teada ka mit-
meid kopra kannaluust ripatseid, mis on 
ilmselt seotud nii karusnahaküttimisega 
seotud uskumustega kui ka majandusliku 
jõukuse eksponeerimisega – kopranahad 
olid Eestis viikingiajal kaubaartiklina kõrges 
hinnas 

Meie põgus pilguheit ammu kantud 
ripatsitele annab aimu, et laialt tuntud  
universaalne tõlgendus ripatsitest kui amu-
lettidest võib tihtipeale liialt lihtsustatuks 
osutuda. Et neid põnevaid leide võimali-
kult adekvaatselt tõlgendada, tuleb arves-
tada iga ripatsi konteksti ning paiknemist  
laiemas ideoloogilises ruumis. See on aga 
juba mõne järgmise loo teema.

Pilt 6. Mõne looma rolli on väjendatud lisaks ripatsitele 
ka teiste esemetega (1. põdrapea kujuke (AI 4037:1491),  

2. röövlinnu peaga käepide (AI 3578:526)). Foto Tõnno Jonuks.
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Pilt 5. Hilisrauaajal ja keskajal domineerisid loomaliigid,  
kes seostuvad ohtliku jahi ning elitaarse sümboolikaga  

(1. karuküünis (RM A 4871:112), 2. seakihv (TLM 28149:134),  
3. karukihv (AI 1979:V:19), 4. kopra kontsluu (AI 4040:), 

5. tuura soomusplaat (AI 5082:330)). Foto Tõnno Jonuks.
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Muinas-Eesti halduskaart – 
siiruviiruline ja lipilapiline

Eesti muinasmaakondade kaart on olemas 
igas enesest lugu pidavas ajalooõpikus ja 
teatmeteoses. Kõigis neis esineb see kaart 
enam-vähem ühesugusena, varieerudes vaid 
väikestes detailides. Uurides aga lähemalt 
allikaid, mille põhjal ajaloolased on meie 
muinasaja lõpu haldusjaotuse kaardi koos-
tanud, avastame end peagi keset arvukaid 
küsimusi ja küsitavusi, mis seni lihtsa ja selge-
piirilise kaardi sootuks häguseks muudavad.  
Vaatame neid probleeme veidi lähemalt!

Anti Lillak
Arheoloog

Pilt 1. Enamasti kujutatakse Eesti ala muinasaja lõpu maakondi väga selgete 
ja kitsaste piiridega. Joonis Anti Lillak.
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13. sajandi vallutussõdade eelse Eesti ala 
halduspilt ei tekkinud muidugi üleöö, ka 
polnud see aastasadade ja -tuhandete 
vältel ühesugune. Kas või linnuste kae-
vamistel leitud arvukad põlengukihid näi-
tavad, et muinasaegne poliitiline elu oli  
tuline ja täis ootamatuid pöördeid. Vaenla-
ne ei pruukinud tulla vaid mere tagant või 
võõra keelega maalt – sõda võis saabuda 
ka rivaalitseva naaberüliku maalt. Ent neil 
vanadelgi aegadel polnud mõõk ja oda 
ainsad poliitika tegemise vahendid, kind-
lasti saadeti palju enam korda sõbralikus 
õhkkonnas, näiteks peolauas või ühisel  
jahikäigul. Nõnda kujunes Eesti ala polii-
tiline pilt, sealhulgas haldusjaotus, välja 
pika aja jooksul nii rahumeelse diplomaa-
tia kui ka sõjakäikude tulemusel. 

Ühtset riiki polnud

Muinasaja lõpu Eesti polnud kaugeltki 
seesama maalapp, mida me tänapäe-
val Eestiks kutsume. Polnud olemas 
ühe valitsemise all olevat Eesti riiki, mis 
oleks juhtinud kõikide piirkondade tege-
vust. Maakonnad tegutsesid 13. sajandi  
alguse sõjas küll sageli ühiselt, kuid kõiki 
piirkondi liitvaid ettevõtmisi pea polnudki 
– alati leidus neid, kes mingitel põhjustel 
otsustavast tegutsemisest kõrvale jäid.  
Näiteks Madisepäeva lahingust 1217. 
aastal võtsid osa kõik suuremad maa-
konnad peale Ugandi ja Saaremaa. 
Ning 1223. aasta suure sakslastevas-
tase aktsiooni käigus tapeti mõnel 
pool, näiteks Sakalas, kõik sakslastest 
võimuesindajad ja vaimulikud, teisal, 
näiteks Virumaal ja Järvamaal, saade-
ti nad aga lihtsalt ära Tallinnasse. See 
näitab, et erinevalt tänapäeva küllaltki 
tsentraliseeritud valitsemisest puudus 
muinasaja lõpu Eesti alal üks kindel ot-
sustajate ring, kes oleks jaganud alla-
poole konkreetseid käske ning juhiseid. 
Kujutagem võrdluseks vaimusilmas ette, 
kui Eesti kaitseväe ülemjuhataja annab 
kõikidele väeosadele käsu ennast täie-
likku võitlusvalmidusse panna, aga mõni 
pataljon vastab kõhklevalt, et no me veel 
vaatame...

Maakondade ja  
kihelkondade virvarr

Traditsiooniliselt on Muinas-Eesti puhul 
ikka räägitud maakondadest, mis jagu-
nesid kihelkondadeks. Maakondi võis 
olla kuni 14 – suured Viru, Järva, Räva-
la, Harju, Lääne, Saare, Sakala ja Ugandi 
ning väikesed ühe kihelkonnaga Alem-
pois, Nurmekund, Mõhu, Vaiga, Soopoo-
litse ja Jogentagana (Pilt 1). Mõne kaardi 
peal on neist kaks viimast liidetud ka 
naabritega. Ükski keskaegne kirjasõna 
ei maini kõiki neid 14 muinasmaakonda 
korraga; see komplekt on kokku pandud 

hiljem eri allikate põhjal. Samuti pole üh-
tegi veenvat tõendit, mis kinnitaks, et neid 
ka toona maakondadeks kutsuti. Kõige 
põhjalikumalt Eesti ala vallutuseelset ja 
-aegset eluolu kirjeldav preester Henrik 
nimetas nii suuri kui ka väikseid piirkondi 
enamasti ladinakeelse sõnaga provincia. 
Nähtavasti ei vaevanud ta väga oma pead 
eestlaste maa haldusjaotuse ja võimkon-
dade probleemistikuga. Selles küsimuses 
on ajusid ragistanud aga paljud uue aja 
ajaloolased, kes tihtipeale pidanud piir-
duma umbmääraste oletustega. Nemad 
on siis pakkunud, kas kroonikas mainitud 
provincia võis igal konkreetsel juhul tähen-
dada maakonda või hoopis kihelkonda, 
ehkki ajaraamatu tekst ise ei paku sugugi 
alati nõnda üheselt selget tõlgendust.

Kihelkonna mõistega on lood vähemalt 
selle poolest lihtsamad, et seda sõna esi-
neb üsna algupärasel kujul nii Henriku 
ajaraamatus (kujul kilegunda, kylegunda ja 
kiligunda) kui ka mujal, esmajoones Taani 
Hindamisraamatus (kylægund, kiligunda, 
kilegund, kylagund). Uuemast ajast teame 
kihelkonda kirikukoguduse piirkonnana, 
kuid et muinasajal siin kirikute võrgustik 
puudus, pidi varem kihelkond tähenda-
ma midagi muud. Kihla on peetud külade 
omavaheliseks kokkuleppeks, aga sama-
moodi võis ta olla lepe maakonnas juhti-
vale võimupositsioonile tõusva üliku ning 
kohaliku pealiku vahel. On arvatud, et  
kihelkonna tasandil viidi läbi usutoiminguid 
ja pidustusi, peeti nõu ja mõisteti õigust.

Kui tänapäeva Eesti maakonnad on vä-
hemalt idee poolest üksteisega võrdsed 
üksused, siis ajalooteoste kaartidel ku-
jutatud muinasmaakonnad polnud seda 

kindlasti. Juba nende suurus varieerus 
märkimisväärselt. Taani Hindamisraa-
matu andmetel oli tillukeses Mõhus ja 
Alempoises kummaski vaid 400 adra-
maad, samas kui Virumaa ja Saaremaa 
küündisid suisa 3000 adramaani. Seega 
näib tõepoolest usutav, et mõned suu-
remad maad, nagu Ugandi ja Sakala, 
võisid valitseda väiksemate naabrite 
üle. Iga maakonna valitsemismudel võis 
olla omamoodi. Vähemalt osa neist võib  
pidada sisuliselt väikesteks vürstiriiki-
deks, kus valitsemisohjad olid selgelt 
ühe suguvõsa käes, samas kui teistes 
võis võim olla jaotatud mitme väiksema 
piirkonna pealiku vahel.

Värvi segavad vakused ja  
linnusepiirkonnad

Kõik oleks veel suhteliselt lihtne, kui 
olukord piirduks vaid maakondade ja  
kihelkondade eristamise ja piiritlemi-
sega. Ent elu Muinas-Eestis oli märksa 
mitmekesisem ja keerukam, kui me tih-
tipeale ette kujutame. Nimelt on erista-
tud veel vähemalt kaks haldusüksuse 
tüüpi – vakused ja linnusepiirkonnad. 
Keskaegsed vakused kujutasid endast 
teatud külade rühmi, mis võõrustasid 
kord aastas oma maaisandat, tasusid 
talle makse ja andamit ning kus mõisteti  
õigust. On tõenäoline, et vakuste süs-
teem pärineb laias laastus muinasajast 
ning 13. sajandi vallutuse järel võtsid 
uued maaisandad selle kohalikes olu-
des hästi toimiva korralduse üle. Mui-
nasaegsete vakusepiirkondade kohta 
annab vihjeid Taani Hindamisraamat, 
mis näitab, et lähestikuste külade  

Pilt 2. Varbola maalinna väravakäik. On arvatud, et Varbola võim ulatus lisaks Harjumaale ka Rävalasse ja  
Läänemaale  Foto Anti Lillak.
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Loe lisaks:
•	 Valter	Lang.	Vakus ja linnusepiirkond Eestis. 

Lisandeid muistse haldusstruktuuri uurimisele 
peamiselt Harjumaa näitel. – Keskus, tag-
amaa, ääreala. Muinasaja teadus, 11. Tallinn 
– Tartu, 2002, 125–168. 

•	 Kristjan	Oad.	Structures and Centres of 
Power in Estonia in 1200 AD: Some alternative 
Interpretations. – Strongholds and Power 
Centres east of the Baltic Sea in the 11th–13th 
Centuries. Linnused ja võimukeskused 11.–13. 
sajandil. Muinasaja teadus, 24. Tartu, 2014, 
239–255.  

• Muinasaegsete piiride mõistmisel on palju  
abi ka keskaegsetest andmetest, näiteks:  
Anti Selart. Eesti idapiir keskajal. Tartu, 1998.

adramaade arv oli tihti sarnane või ühise 
nimetajaga. Aja jooksul võidi vakuste pii-
re muuta, nii et 16. sajandi lõpu kirjalikes 
allikates fikseeritud vakused ei pruuki-
nud enam sugugi kattuda muinasaegse-
te maksualadega.

Linnusepiirkonnad võisid koondada enda 
alla mitu vakust, kes maksid linnuse pea-
likule või tema suguvõsale andamit ning 
kandsid teisi kohustusi. Ühes maakonnas 
võis olla mitu linnusepiirkonda, samas 
leidub ka maid, kus linnused puudusid 
(Nurmekund) või ei mänginud nad kohali-
kul võimumaastikul erilist rolli (Järvamaa). 
Neis elas valitseja nähtavasti lihtsalt tava-
pärasest uhkemas mõisas või talus. Mõne 
linnuse, näiteks võimsa Varbola (Pilt 2) või-
muala näis aga küündivat üle maakondade  
piiride, lisaks Harjumaale  ka Rävalasse ja 
Läänemaale. 

Kas joonistada piire kaardile 
pliiatsi või maalripintsliga?

Omaette probleemide ring on mui-
nasmaade piirid. Enamikul kaartidel 
on nad tavaliselt täiesti selged (Pilt 1).  
Samas on teada, et vanasti ei tähenda-
nud piir tingimata kriipspeenikest mõt-
telist joont kahe maa-ala vahel, vaid võis 
olla hoopis laialdane inimtühi metsa- 
või soomassiiv asustatud paikade vahel. 
Tõenäoliselt leidus siin muinasaja lõpus 
nii küllaltki täpselt paikapandud piire 
kui ka piirialasid, mis ulatusid kümnete 
kilomeetrite laiuseni. Konkreetseteks 
piirideks võisid olla jõed, näiteks Narva 
jõgi ning Suur- ja Väike-Emajõgi. Eba-
määraste piirialade hulka kuulus aga 
näiteks kindlasti Sakala ja Läänemaa va-
hele jääv Soomaa oma laiade rabade ja 
metsadega. Ka merest eraldas Sakalat 
suur metsamassiiv, kuigi kaartidel kuju-
tatakse seda tihti Häädemeeste rannani 
välja. Tegelikult piiras paks mets veel 
19. sajandil Saarde ja Häädemeeste 
rahva omavahelist suhtlust. Ka Henriku 
kroonika põhjal jõudsid liivlaste alalt 
Metsepolest mööda rannaäärt liikunud  
ristisõdijad esmalt Soontagana maile, 
mitte Sakalasse.

Laialdaste kõnnumaade rohkus seletab 
ilmselt sedagi, miks on kaartidel Türi 
ümbruses asunud Alempois umbes 
sama suur kui Muinas-Järva, ehkki Alem-
poise suuruseks on Taani Hindamisraa-
matus märgitud kõigest 400 adramaad, 
võrrelduna Järvamaa 2000 adramaaga. 
Alempoise ala on seniajani ümbritsetud 
suurte metsade ja rabadega, mistõttu 
täpsuse huvides oleks ilmselt õigem sel-
le kandi muinasaegseid piire joonistada 
kaardile n-ö pintsliga – märksa laiema-
te joontega, kui on harjumuspäraselt  
tavaks (Pilt 3).

Ugandi muinasmaakonda on enamasti 
kujutatud kogu Kagu-Eesti alal Suu-
rest-Emajõest lõunas ning Väike-Ema-
jõest idas. Ugandi kagupiir varieerub 
kaartidel üksjagu – mõnel on ta joonis-
tatud samasse kohta, kus hiljem jook-
sis Liivimaa ja Pihkva kubermangude 
omavaheline piir (Võru- ja Setomaa 
piir), teistel aga läheb ta kuskilt keset II 
maailmasõja eelset Petserimaad või ko-
guni enam-vähem Tartu rahulepinguga 
määratud piiri mööda. Setomaa/Pet-
serimaa oli juba viikingiajal nähtavasti 
rohkem seotud idapoolsete maadega,  
sealhulgas Pihkvaga, mistõttu on selle 
kuulumine Ugandi alla vähetõenäoline.  
Henriku kroonikas on mainitud Walga-
tabalwe-nimelist kohta „vastu Pihkvat“, 
kuhu preester Ugandist suundus rah-
vast ristima. Walgatabalwet on peetud nii 
külaks (eelkõige seostatud hilisemates 
allikates tuntud Walg palla külla-ga) kui 
ka tervet hilisemat Võrumaad hõlma-
vaks muinasmaakonnaks, kuigi suure-
maid muinasaja lõpu astustuskeskuseid 
siin ei leidu. On avaldatud ka arvamust, 
et Ugandi tuumikalad piirdusid vaid aja-
loolise Lõuna-Tartumaaga (tänapäeva 
Tartu maakonna lõunaosa ja Valga maa-
konna idaosa) ning hilisem Võrumaa ei 
kuulunud õieti Ugandi alla. Selle kohta, 
et Võrumaal, eeskätt piirkonna idaosas 
ja piiriäärsel Setomaal on peetud uga-
lasi võõrasteks, viitab muu hulgas meie 
päevini jõudnud rahvapärimus ugalas-
test kui kohtlasest või tigedast inime-
sest, samuti odadega sõjameestest või 
teeröövlitest. Pole siiski võimatu, et Ote-
pääl resideeruvate Ugandi ülikute võim 

küündis ka Võrumaa alale, kus püsivalt 
asustatud linnuseid hilisrauaajast teada 
pole.

* * *

Toodud näited on vaid mõned paljudest, 
mis Eesti muinashalduse uurimisel sil-
ma torkavad. Iga piirkonna lähem ana-
lüüs toob uurijale terve hulga küsimusi, 
mille vastamiseks jääb üldistest ülevaa-
tekaartidest selgelt väheks. Lisaks asja-
olule, et võimu- ja haldussuhetes valit-
ses muinasaja loojangu Eestis tõeline 
rägastik, on ka oluline meeles pidada, 
et maade ja valduste omavahelised pii-
rid ei pruukinud paljudel juhtudel üldse 
olla täpsemalt märgitud, vaid kujutasid 
endast laiu inimtühje vööndeid asusta-
tud alade vahel.

Pilt 3. Alempois, mida ümbritsesid laialdased metsa ja soomassiivid, oli Järvamaast umbes viis korda väiksem. Sestap 
oleks selle piire õigem kujutada mitte kitsaste joontega (vt pilt 1), vaid pigem n-ö pintsliga tõmmatult. Antud joonis on 
küll väga skemaatiline, kuid annab enam-vähem aimu Kesk-Eesti muinasmaade suurustest. Joonis Anti Lillak.
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Esimesed tulirelvad 
Euroopas

Püssirohi, mis leiutati Hiinas 9. sajan-
dil, sai Euroopas tuntuks 13. aastasajal.  
Esimesed teated algelistest tulirelvadest 
meie maailmajaos pärinevad siiski alles 
1320. aastate kirjalikest  allikatest. Lisaks 
neile on säilinud inglise vaimuliku Walter 
de Milimete 1326. aastal valminud käsi-
kiri, mille kahel joonisel näeme pingile 
asetatud vaasikujulisi tulirelvi (Pilt 1).   
Tegemist pole sugugi kunstniku fan-
taasiaviljaga. Seda tõestab Rootsist  
Loshultist leitud küllalt lähedane pronk-
sist valatud ese, mis on 30,5 cm pikkune 
ja kaalub 9,07 kg (Pilt 2). 

Vaasikujulisi nn tuletukke nimetatakse 
sageli lihtsalt algelisteks tulirelvadeks 
ehk püsside ja suurtükkide ühisteks 
eelkäijateks. Järgnevatel aastakümnetel 
valmistati esmajoones  mõnevõrra suu-
remaid eksemplare ehk suurtükke.  

Väiksemaid tulirelvi, mida suutis kanda 
ja kasutada üks mees, hakati kirjalike  
allikate andmete mõningate tõlgenduste 
põhjal valmistama arvatavasti 14. sajan-
di keskpaiku või kolmandal veerandil, 
aga selleaegsete püsside kirjeldused ja  
joonised kahjuks puuduvad.

Euroopa muuseumides, relvakogudes ja 
erakollektsioonides asub paarkümmend 
välisilme järgi suhteliselt algelist püssi, 
aga need on saadud enamasti juhuleidu-
dena ja  ajaliselt väga raskesti paikapan-
davad. Sageli dateeritakse neid üldiselt 

14. sajandi lõppu – 15. sajandi esimestes-
se aastakümnetesse. Mõnes uurimuses 
esitatakse ka vanemaid ajalisi määran-
guid. Näiteks peavad Tšehhi relvaajaloola-
sed 1980. aastal ilmunud raamatus kahte  
algelist püssi pärinevaks isegi 14. sajan-
di kolmandast veerandist. Paraku on 
tegemist liialt julgete oletustega, sest 
järgneva 35 aasta jooksul pole teiste  
maade relvaajaloolased neid dateerin-
guid tunnustanud.

Keila püssikatke välisilme

Keilast leitud kuuetahulise suudme suu-
nas kooniliselt laieneva pronksist püssi-
katke pikkus on 7,4 cm ja see kaalub 99,4 
grammi (Pilt 3). Eseme mõlemal otsal 
on murdumisjäljed. Puudub püssiraua 
suudmepoolne esiosa ja ka tagant on ära 
murtud detail, mille abil oli relv kinnitatud 
varre ehk pära külge. Säilinud esemekatke 
laiema otsa maksimaalne paksus on mur-
dumiskohal 21,5 mm ja siseõõnsuse läbi-
mõõt on 11,5 mm.

Keila püssi süütekanal on teiste vanemate 
käsitulirelvadega võrreldes eripärane, sest 
see ei kulge otse ülevalt alla, vaid paikneb 
hoopis poolviltu ja seejuures avausega ta-
hapoole. Tulistamisel võib vähekogenud 
laskjale sealt otse näkku paiskuda säde-
meid või isegi tuleleeke. Süütekanali alu-
mine ots ühendub rauaõõnsusega päris 
selle tagaotsas. Süütekanali läbimõõt on 
küllalt tagasihoidlik, vaid umbkaudu 2,5–
2,7 mm. Kui enamusel teistest vanematest 
püssidest on relva pealispinnal süütekana-
li kohal lohk ehk süütepann, millele puis-
tatud püssirohi hõlbustas tulistamist, siis 
Keila püssil see puudub.  

Püssikatke laiemast otsast näeme, et 
tema siseõõnsus ei paikne sugugi täpselt 
keskel (Pilt 4). Ühes servas võib relvaraua 
paksuseks mõõta minimaalselt 3,5 mm ja 
teises servas maksimaalselt 5 mm. Seega 
on tegemist defektse relvaga. Praagi põh-
justas ilmselt relva siseõõnsuse tekita-
miseks vajaliku südamiku viltuvajumine 
püssi valamiseks valmistatud savivormis 
– kas vormi viimistlemisel, kuivatamisel 
või põletusahju tõstmisel.  

Keila püssi puuduva esiosa murdumise 
põhjuseid otsides sai kaalutud eri võima-
lusi. Üks tõenäolisemaid on purunemine 
tulistamise käigus oskamatu laadimise 
tõttu. Kindlasti mängis olulist rolli ka 
püssiraua seinte erinev paksus. Kas aga  
otseseks põhjuseks oli liigsuure püssi- 
rohukoguse, ülekaalulise või ebakorra-
pärase kujuga laskekeha kasutamine,  
on raske kindlaks teha. 

Kas Keilast leitud pronkspüss on vanim 
Eestis ja üks vanemaid Euroopas?

2015. aasta kevadel jõudis  
otsinguklubi Kamerad vahen-
dusel arheoloogideni pronksist 
püssikatke,  mille olevat leid-
nud üks detektorist mõne aasta 
eest Harjumaalt Keila külje 
alt põllult. Tegemist on väga  
haruldase leiuga, mille analüüs 
aitab meil täiendada käsituli- 
relvade vanemat ajalugu nii 
Eestis kui ka kogu Euroopas. 

Pilt 1. Walter de Milimete joonis käsikirjas on vanim tulirelva kujutis Euroopas (H. L. Peterson. 
The Book of the Gun. London, 1968, lk 32:1)

Ain Mäesalu
Tartu Ülikool

Pilt 2. Loshulti tulirelva koopia on Taani Keskaja  
Keskuses Nykøbing Falsteris kinnitatud  
rekonstrueeritud aluspingile. Foto Ain Mäesalu.

eseMeLUGU



24

Pärast Keila püssi esiosa purunemist eraldati säilinud pool-
mik puust pära küljest. Relvakatke kitsamal tagaotsal esinevad 
spetsiifilised murdejäljed viitavad võimalusele, et seda painuta-
ti või pigem taoti ühele ja teisele poole, kuni see ilmselt üsna 
varreotsa lähedalt murdus. Ühtlasi on püssikatke kitsamat otsa  
kahelt küljelt veidi taotud, võib-olla selleks, et seda saaks kasu-
tada mingil muul otstarbel. Säilinud püssiosa mõlema otsa pind 
on kohati sile ehk ära taotud, mis viitab võimalusele, et eset  
kasutati abivahendina millegi toksimisel. 

Rekonstrueerimiskatse

Kuigi Keila püss pole säilinud tervikuna, on õnneks olemas relva 
kõige olulisem, keskmine osa, mis võimaldab vähemalt oleta-
misi välja pakkuda laskeriista omaaegse väljanägemise (Pilt 5).  
Kahjuks ei saa võrreldava eeskujuna kasutada teisi püsse, sest 
seni mujalt Euroopast leitud vanemate käsitulirelvade seas  
puudub analoogia. 

Üldkujult sarnaneb Keila püss kõige enam Saksa sõjatehniku 
Konrad Kyeseri poolt aastail 1402–1405 koostatud käsikirja 
„Bellifortis“ ühel joonisel kujutatud käsitulirelvaga (Pilt 6). Seda 
peetakse ühtlasi kõige vanemaks püssi kujutiseks Euroopas. 
Mõõtmetelt on Keila leid Kyeseri kujutatud relvast olulisel 
määral väiksem. Muuseas, sellist märkimisväärset suuruste 
erinevust võib täheldada ka Walter de Milimete käsikirja joo-
nistel kujutatud vaasikujuliste tulirelvade võrdlemisel Loshulti  
leiuga.

Keila püssi siseõõnsus laieneb ühtlaselt suudme suunas. Säili-
nud katke 4,7 cm pikkuse õõnsuselõigu kohta jämeneb see lausa 
4,5 mm võrra. Püssi algse pikkuse määramiseks võtame arvesse, 
et teiste vanemate väiksemat tüüpi käsitulirelvade suudmeava 
läbimõõt on tavaliselt umbkaudu 17–20 mm. Kui Keila püssi-
katke siseõõnsuse järgi oletatavat rauaosa pikendada sellise  
läbimõõduni, siis võib arvata, et relva pikkus jäi alla 20 cm.  

Kas Keila püss kinnitati pära külge putke või rootsu abil? Teiste 
vanemate käsitulirelvade seas kohtab mõlemat kinnitusviisi.  

5 cm

Pilt 5. Rekonstrueeritud Keila püssi pikilõige. Joonis Ain Mäesalu. 

Pilt 4. Keilast leitud püssikatke esiosa. Foto Ain Mäesalu.

Pilt 6. Püssi ja püssimehe joonis Konrad Kyeseri käsikirjas „Bellifortis“  
(H. L. Blackmore. Firearms. London, 1964, lk 6).

Pilt 3. Keilast leitud püssikatke. Foto Ain Mäesalu.

5 cm 5 cm

Ilmselt kitsenes Keila püss ühtlaselt tahapoole ja pära sisse kinnita-
ti tema rootsu meenutav pikendus. Samasugust kinnitusviisi võib 
oletada ühtlasi Konrad Kyeseri joonisel kujutatud käsitulirelval.
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Pilt 7. Otepää linnuselt leitud püssi rekonstruktsiooni pikilõige. Joonis Jaana Ratas.

5 cm

5 cm Pilt 8. 1849. aastal Saksamaalt Tannenbergi linnuse arheoloogilistel kaevamistel leitud 
pronksist püssi  pikilõige. Ain Mäesalu joonis (P. Dannecker, J. von Wlassaty. Combat anno 
1399. Das Fragment der zweiten Tannenberg-büchse. – Deutsches Waffenjournal, 1981, nr 
10, lk 1444–1447 jooniste põhjal).

Kas Keila püss on sama vana 
kui Konrad Kyeseri joonis?

Esialgu tekkis kiusatus dateerida Keila püs-
si Konrad Kyeseri käsikirja valmimisaja järgi 
ehk siis aastatega 1402–1405. Tegelikult 
ei tohi oluliste järelduste tegemisel kunagi  
kiirustada. Enne tuleb kaaluda kuulsa sõja- 
tehniku eluloolisi andmeid ja analüüsida  
tähelepanelikult tema püssijoonist.  

„Bellifortise“ koostamise ajal oli Kyeser 
juba suurte kogemustega sõjainsener, kes 
esitas oma joonistel kiviheitemasinaid,   
piiramistehnikat ja -võtteid. Püssidega võis 
ta esmakordselt kokku puutuda muidugi 
varem, näiteks 23-aastasena, kui noormees 
liitus väeüksusega, mis siirdus 1389. aastal 
Itaaliasse. Pole välistatud, et vaadeldava  
käsitulirelva joonistas kuulus sõjatehnik  
pigem mälu järgi, millele vihjab järgnevalt ka 
püssikujutise analüüs. 

Kyeseri esitatud käsitulirelv on analoogiliselt 
Keila püssiga samuti kuuetahuline. Kuna  
see on värvitud hallikassiniseks, siis kuju-
tatakse kindlasti rauast sepistatud püssi.  
Paraku on  tugevasti koonilise püssi sepis-
tamine väga keerukas ja suuri oskusi nõu-
dev töö. Ebaselgeks jääb ka relva ümber 
oleva viie kitsa rõnga otstarve. Mujalt leitud  
vanemad separauast püssid tunduvad oma 
konstruktsioonilt olevat tunduvalt lihtsamalt 
valmistatud. Tõenäoliselt joonistas kuulus 
sõjatehnik vaadeldava relva põhikuju noo-
rusaja püsse meenutades, aga ta võis lisada 
mõningaid detaile rauast sepistatud tuli- 
relvadest, mida oli elu jooksul näinud. 

Keila püss versus Otepää püss

Pikka aega peeti Eesti vanimaks tulirelvaks 
Otepää linnuselt leitud pronkspüssi (Pilt 
7), mida dateeriti linnuse arvatava põlen-
gu põhjal 1396. aastaga. Paarikümne aasta 
eest sai seda nimetatud koguni maailma 
vanimaks  käsitulirelvaks. Uuematel andme-
tel on Hiinas algelisi püssilaadseid tulirelvi 
valmistatud siiski juba varem. Ühtlasi näi-
tasid vahepealsete aastate uurimistööd, et 
Otepää linnus ei hävinud 1396. aastal, vaid 
võib-olla isegi paar aastakümmet hiljem. 

Kuna pole teada, millal linnuse elanikud sel-
le relva muretsesid, siis võib Otepää püssi 
dateerida ettevaatlikult 14. sajandi lõppu – 
15. sajandi algusesse. 

Vaadeldav püss leiti Otepää linnuselt 1955. 
aastal tükkidena, aga õnneks oli enamus 
neist  kaevamistel kokku korjatud ja paljud 
katked sobivad servapidi kokku. Laskeriista 
päris täpset pikkust on siiski raske määra-
ta. Püss oli vähemalt 175 mm pikkune, aga 
ei saa välistada, et võib-olla isegi 5–10 mm  
võrra pikem. Eesti Ajaloomuuseumi relva-
koguhoidja Jaak Mäll, kes kirjutas huvitava 
artikli Otepää püssi valmistamise problee-
midest ning valas relva rekonstruktsiooni ja 
tegi sellega proovilaskmisi, lisas püssirauale 
juurde koguni 60 mm, millega pole võimalik 
kuidagi nõustuda.

Otepää püss on Keila omast tunduvalt kee-
rukama konstruktsiooniga ehk täiuslikum. 
Relva väljast ümara ristlõikega püssirohu-
kamber on suurema sisemise läbimõõdu-
ga kui kaheksatahulise raua siseõõnsus. 
Püssirohukambri ja kinnitusputke vahel 
näeme raudpulka ehk haaki, mille väljaula-
tuv ots paigutati müürinuka või mingi muu 
toe taha, et pehmendada laskmisel tekkivat 
tagasilööki. Püssi pealispinnale süütekanali 
kõrvale oli monteeritud plaadike, mille sai 
süüteavale ette lükata, et püssirohi sealt 
laetud relvaga ringikäimisel välja ei pude-
neks. Otepää püssiraua siseõõnsus laieneb 
samuti suudme suunas, aga mitte nii suurel  
määral kui Keila relval. 

Võrdlused teiste vanemate 
püssidega

Keila püssi on mujal Euroopas asuvate laske-
riistadega suhteliselt keerukas võrrelda, sest 
puudub kaasaegne ja detailne vanemaid 
käsitulirelvi käsitlev publikatsioon. Tulirelva-
de ajalugu kajastavates uurimustes tuuakse 
algelistest püssidest enamasti vaid üksikuid 
näiteid. Kuna relvad ise asuvad laiali eri 
maade kogudes, siis on tervikliku ülevaate 
saamine küllalt keerukas. Erialasest kirjan-
dusest ning  teemalehekülgedelt ja relva-
huviliste foorumitest internetis leidsin infor-
matsiooni umbes paarikümne tõenäoliselt 

14. sajandi lõpust – 15. sajandi esimes-
test aastakümnetest pärineva püssi kohta.  
Kahjuks on need andmed väga erinevad, näi-
teks mõnest püssist leidsin vaid üksiku foto 
ilma mõõtandmete ja joonisteta. Pealegi ei 
pruugi internetifoorumites esitatud andmed  
ja arvamused olla alati usaldusväärsed. 

Keila püss näeb välja selgelt primitiivsema-
na, kui seda võrrelda Saksamaalt Tannen-
bergist leitud pronkspüssiga (Pilt 8), mis 
jäi varemete alla linnuse hävimisel 1399. 
aastal ja mida peetakse vanimaks täpse-
malt dateeritud käsitulirelvaks Euroopas.  
Tannenbergi püss on koguni 33 cm pikkune, 
tema püssirohukambri osa on paksema-
te seintega, aga selle siseõõnsus väiksema  
läbimõõduga kui püssiraud. 

Rootsist Mörkö saare lähedalt leitud pronk-
sist valatud püssi, mis on väga rikkalike kau-
nistustega (Pilt 9), dateeritakse umbkaudu 
ajavahemikku 1390–1410, aga sellestki 
on Keila püss selgelt primitiivsem. Mujalt  
Euroopast on leitud veel mitmeid pronksist 
valatud püsse, mille hulgas esineb nii uh-
kemaid  kui ka mõnevõrra lihtsamaid ek-
semplare. Nende juures on aga raske leida  
kriteeriumeid, mis võimaldaksid mõnda 
püssi Keila laskerelvast vanemaks pidada.

Lisaks on mitmelt poolt Euroopast leitud 
veel kümmekond rauast sepistatud algelist 
püssi. Nende hulgas esineb küllalt erineva 
kuju,  suuruse ja raskusega eksemplare.  
Kogukamaid laskeriistu, mis kaaluvad 10–15 
kilogrammi, nimetavad relvaajaloolased  
isegi käsikahuriteks. 

Sepistatud püsse on väga raske ajalisse 
arenguritta sättida. Mõnda eksemplari on 
oletamisi dateeritud küll 1380. aastatesse 
ja ühes relvahuviliste foorumis isegi veel 
vanemaks, aga kahjuks puuduvad selged ja 
kindlad kriteeriumid, mille põhjal on neid nii 
vanaks ajastatud. 

Keila püssi konstruktsioonilised eripärad ja 
võrdlus teiste Euroopast leitud vanemate 
käsitulirelvadega lubavad järeldada, et tege-
mist on suhteliselt primitiivse laskeriistaga, 
mis võib olla valmistatud kõige tõenäolise-
malt ajavahemikus 1380–1400.  
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Pilt 9. Rootsist Mörkö saare lähedalt leitud pronksist valatud püss (http://emuseumplus.lsh.se/eMuseumPlus? 
service=ExternalInterface&siteId=1&module=collection&objectId=65382&viewType=detailView&lang=en).

Kivijärve kuljustega noatuped

2014. aasta jaanuaris leiti Jõge-
vamaalt Kivijärve küla põllult 
kuljustega kaunistatud pronks-
spiraalpunutistega täidetud kase-
tohust vakk, mille juures oli kaks 
pronks-plekist pealdisega ja kul-
justega noatuppe. Sarnane paar 
leiti juba 1936. aastal sealtsamast  
lähedalt Rohe külast. Selliseid 
ühtlase laiusega nahast tuppesid, 
mille välimine osa on kaetud 
ehisplekiga, kandsid naised vööl 
11.–13. sajandil Eesti mand-
riosas ning Edela-Soomes. Kivi-
järve ja Rohe noatuped on erili-
sed ja ainulaadsed nende allääres 
rippuvate kuljuste tõttu.

Margit Keeman
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Noatuppesid uurides lähenesin oma tööle 
ka käsitöölise vaatenurgast, tehes läbi 
nende valmistamise protsessi. Endisaeg-
sete töövõtete tundmaõppimine huvitas 
mind enam kuljuste puhul, nii lubasin 
endale noatuppede valmistamisel rohkem 
mugavusi, mida pakuvad nüüdisaegsed 
tööriistad ja -tingimused, seda eriti töö 
neis etappides, mille traditsioonilisel vii-
sil valmistamist olin juba varem eri tööde 
käigus katsetada saanud ja mis seetõttu  
ei tõotanud pakkuda midagi uut.

Noatuppede välimus ja 
tegumood

Kivijärve noatuppedest on säilinud osa-
liselt lagunenud plekist pealdised koos 
riputusaasadega (Pildid 1–4). Vasesula-
mist – tõenäoliselt oma plastilisuse tõttu  
sepistamiseks pronksist paremini sobivast 
messingist – pealisplekk ja selle all olnud, 
nüüdseks hävinud arvatavasti nahkne, 
kuid võib-olla ka kasetohust alustupp 
on needitud servaliistude vahele. Neeti-
dega on tupe külge kinnitatud ka riputus- 
aasad. Kolmeks vööndiks jagunev orna-
ment koosneb kohrutatud joontest ning  

punseldatud täppidest ja kühmukes-
test. Noatupe alumise serva liistu vahele 
needitud plekitükkidest moodustuvad  
torukesed, mida läbivad mõlemast otsast 
spiraali keeratud kandilise profiiliga traa-
dist kandjad ning mille küljes ripuvad  
väikesed kuljused (Pildid 3–5).

Noatuppede sees on näha puidujäänused 
– tõenäoliselt puust noamudelitest (Pilt 3). 
Korduvalt on parandatud servaliiste, mis 
annab märku aktiivsest kasutusest pikema 
aja jooksul. Kitsama noatupe tagakülg 
on suupoolses otsas poole tupe ulatuses 
tugevdatud ääreliistude vahele needitud 
plekiga, mis võib viidata sellele, et tupe val-
mistamiseks kasutatud nahk oli liiga õhuke 
või ebakvaliteetne ja kulus läbi. Ülemine liist 
on selles ulatuses tõenäoliselt asendatud, 
kuna see on needitud aasa peale (Pilt 3).

Noatuppede tegemine

Tänapäeval saab meister sellise noatupe 
valmistamist alustada kohast,  kus mui-
nasaegne käsitööline on jõudnud juba 
hulga vaeva ära näha – ta valib sobiva 
paksusega pleki või valtsib selle parajaks. 

Kirjalikud allikad tulirelvade 
valmistamise algusest Eestis

Kaudselt toetab Keila püssimäärangut üks 
dokumentaalne allikas, mille järgi võidi  
Eestis hakata tulirelvi valmistama tähele-
panuväärselt varakult. Sellele viitab 1384. 
aastal Riia rae poolt Tallinnale saadetud 
kirjas esinev lause, milles soovitatakse iga 
linna rael arutada selle üle, et üheski linnas 
ei peaks valama ehk valmistama noolte lask-
mise tulirelvi (pixides sagittariae) kasutami-
seks neile, kes elavad linnadest väljaspool. 
Seega võisid kohalikud pronksivalajad Tal-
linnas juba 1380. aastatel valmistada püsse, 
sest sel ajal ja ka veel 15. sajandi I poolel on 
vahel tulenooli lastud just käsitulirelvadest. 
Kas linnadest väljaspool elavate isikutena 
võidi silmas pidada näiteks ka kohalikke 
eestlastest talupoegi, pole kahjuks võimalik 
välja selgitada.

Tallinna dokumentides märgitakse juba 
1381. aastal Johannes Schuttenit ja 1386 
schuttemeker Rübeket, keda on vahel ka  
tulirelvameistriteks peetud. Siiski ei saa 
välistada, et nimetatud mehed tegelesid 
eelkõige tulirelvadest laskmise ja nende 
korrasoleku eest hoolitsemisega, sest vas-
tavaid laskeriistu oli juba varemgi Tallinnas 
olemas. Näiteks on rae arveraamatu põhjal 
aastal 1378 ostetud linnale üks pixis, mis võis 
olla ilmselt suurtükk. 1396. aastal märgitud  
bussenmester Mertine oli aga kindlasti juba 
tulirelvade valmistaja. 

Kokkuvõte

Keilast leitud püssi üldkuju (suudme suu-
nas ühtlaselt laienev)  ja teatud detailide 
analüüs (siseõõnsus pole jagatud püs-
sirohukambriks ja rauaosaks, süütekanal 
paikneb poolviltu, puudub süütepann 
jne) ning võrdlus mujalt Euroopast leitud 
käsitulirelvadega lubavad välja pakkuda, 
et see võib olla valmistatud kõige tõenäo-
lisemalt 1380.–1390. aastatel. Seega on 

Keila püss praegu vanim Eestis ja ühtlasi 
üks vanemaid käsitulirelvi kogu Euroopas. 

Artiklit oleks vahva lõpetada täienduse-
ga, et Keila püss võidi valmistada Eestis ja 
see võis kuuluda ühele maal elavale eest- 
lasele. Nende hüpoteeside tõestamiseks 
puuduvad praegu kahjuks veel konkreet-
sed faktid.   
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Pilt 1. Kivijärve laiem noatupp, esikülg. Foto Margit Keeman

Muinasajal võis tupe valmistamine alata 
sobiva sulami valmistamisest ja kangi vala-
misest, mille meister vajaliku paksusega 
plekiks pidi sepistama. Kangist ühtlase 
paksusega õhukese pleki taondamine võt-
tis üsna suure osa valmistamisele kulunud 
ajast. Kivijärve noatuppede plekk on kohati 
praguliseks muutunud, mõnestki punsliga 
löödud kühmukesest on järel ainult auk – 
musterdamise tagajärjel suurema pinge 
all olnud kohad on kergemini purunenud 
(Pildid 1, 2 ja 4).

Lihvimine ja poleerimine on teine seda- 
sorti töö, mille masinad tänapäeval 
palju lihtsamaks teevad. Muinasajal on 
metallist ehteid lõplikuks viimistluseks  
kergelt poleeritud arvatavasti märja naha 
ja lehtpuutuhaga. 

Muus osas kasutasin põhiliselt tradit-
sioonilisi töövõtteid, nagu sepistamine, 
punslitega musterdamine ja neetimine.  
Muidugi ei saanud muinasaegne meis-
ter osta ehituspoest ümmarguse peaga 
messingnaelu, mida kasutasin, aga minu 
hinnangul polekski neediraua abil nee-
tide valmistamine olnud nii aeganõudev 
töö, nagu selleks osutus neediaukude 

Pilt 2. Kivijärve laiem noatupp, esikülg. Joonis Margit Keeman

tegemine täpselt kohakuti läbi kõigi kih-
tide – mitmekordsest plekist ja nahast 
moodustunud „võileib“ tegi selle töö palju 
keerulisemaks, kui seda oli neetimine ise. 
Ülemiste liistude õigesse vormi saamiseks 
valmistasin noatupekujulised vineerist 
šabloonid, mis olid täpselt nii paksud kui 
kõik liistude vahele needitavad naha- ja 
plekikihid kokku.

Kuigi tänapäevases hästi sisustatud tööko-
jas, kus vesi tuleb kraanist, gaas balloonist 
ja valgustus lülitist, ei ole lihtne end mui-
nasaegse meistri asemele kujutleda, sain 
aimuse sellest tundest siiski kätte – kahe 
noatupe valmistamine koos juurdekuulu-
vate kuljuste ning neid kandvate torukeste 
ja konksudega koosnes aukartustäratavalt 
paljudest tööetappidest isegi siis, kui tradit-
sioonilisi töövõtteid päris alati ei kasutatud 
(Pildid 10, 11). Pärast nende kõigi esimest 
korda läbitegemist sinna juurde kuuluvate 
abivahendite väljamõtlemise ja valmista-
misega oli üsna selge, miks pronksilustus-
tega noatuppesid on leitud ainult rikkalike 
panustega matustest. Samuti see, kui palju 
kasu võis tegemisel olla eelnevast kogemu-
sest, hästi läbi mõeldud töökorraldusest ja 
ühest või – veel parem – paarist õpipoisist. 

Kuidas tehti kuljuseid?

See kõik sai veelgi selgemaks kuljuseid  
valmistama asudes Töö algas savi, liiva 
ja söe sõelumisest ning hobusesõnniku 
tükeldamisest vormisegu jaoks, lisandusid 
savi kuivamisest tingitud ooteajad töö- 
etappide vahel. Kõige rohkem huvitas 
mind, kuidas võisid olla valatud ilusa voo-
lujoonelise kujuga, õhukese seinaga ja 
seest täiesti siledad kuljused – just selli-
sed olid ka Kivijärve ja Rohe noatuppede 
omad (Pildid 3–5). Minu eelnevad katsetu-
sed ei olnud niisuguseid tulemusi andnud. 

Pilt 3. Kivijärve kitsam noatupp, parandustega tagakülg. Tupe sees on näha nuga  
asendava puupulga jäänused. Foto Margit Keeman.

Pilt 4. Kivijärve kitsam noatupp, esikülg. Joonis Margit Keeman.

Pilt 5. Noatupe allääres rippuvad kuljused. 
Foto Margit Keeman.

5 cm

5 cm
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Seekord ei voolinud ma mitte vahamu-
delit, vaid kasutasin õõnesvalu meetodit 
– valmistasin savisegust südamiku, mille 
keskele panin kivikese või metallkuuli ja 
kastsin savisüdamiku sulavahasse. Pärast 
vaha jahtumist andsin sellele kuljuse kuju, 
lisades aasa, ning lõikasin välja heliavad 
(Pildid 6). Aasa külge kinnitasin valuka-
nali. Siis järgnes südamikuga vahamude-
lite ümber savivormide valmistamine ja 
nende kuivatamine ning viimaks valamine 
kaduva vaha meetodil – esmalt sulata-
takse vaha vormist välja ning seejärel 
valatakse tekkinud õõnsusesse sulametall  
(Pildid 7–9). Õõnesvalu meetodit kasutades 
tulid minu kuljused Kivijärve ja Rohe noa-
tuppede küljes olevatele sarnase kujuga, 
siledad ning vajasid vähe viimistlemist  
(Pildid 8, 9, 11). Kuna paljudel kuljustel, 
ka Kivijärvelt leitutel, on väga õhukesed ja 
siledad seinad, olid tolleaegsed meistrid 
oma kunstis saavutanud suure vilumuse. 

Muidugi oleks huvitav teada, kas kulju-
sed valmistati kohapeal või toodi neid 
sisse näiteks Novgorodist, kus asus mass- 
tootmise keskus.

Noatuppede paarid

Kivijärve noatuppedele head võrdlusma-
terjali pakkuv kuljustega tuppede paar 
on leitud 1936. aastal linnulennult vaid 17 
kilomeetri kaugusel asuvast Rohe külast, 
oletatavasti kalmest. 

Rohe ja Kivijärve leide võrreldes äratab 
lisaks sarnasele ornamendile kohe tähe-
lepanu, et mõlemasse paari kuulub üks 
suurem ja meisterlikumalt viimistletud 
noatupp ning teine väiksem ja veidi koh-
makamalt teostatud eksemplar (Pildid 1–4). 
Kohrutatud joonkaunistus on mõlema 
paari laiemal noatupel peenem ja tihedam, 
kühmude ümber löödud täppidest ringid 
tihedamad ja ühtlasemad. Näib ka, nagu 
oleks mõlemal juhul kasutatud kahte eri 
šablooni – laiemate tuppede tipupoolne 
kuju on laugem ja voolujoonelisem, kit-
samate oma tömbim. Erinevused ilmne-
vad eelkõige noatuppede kujus, meistri 
„käekirjas“ ja töö kvaliteedis, mitte aga  
tehnoloogilistes lahendustes.

Samasuguse tähelepaneku on teinud 
Soome ja Eesti pronkspealdisega noa- 
tuppesid võrrelnud  Jaana Riikonen. Ta toob 
võrdluseks  noatuppede paari Kaberla kal-
mistult – leidude muster on samalaadne, 
aga suurus ja kuju ning teostuskvaliteet 
sarnaselt Rohe tuppedele erinev.

Jüri Selirand on oletanud, et kuna sama-
laadse ornamendiga pealdised on üksteise 
täpsed vasted, valmistati pronksplekist 
noatuppesid vähestes keskustes. Kivijärve 
ja Rohe paaride puhul võib olla suurema 
valmistanud osavam ja kogenum meister, 

väiksema aga kogenematum jäljendaja või 
õpipoiss, mistõttu teine noatupp võis olla 
ka esimesest odavam. Õpetamisviis, mille 
käigus meister annab töövõtteid õpilasele 
edasi temaga paralleelselt samalaadset 
eset valmistades, on käsitöö valdkonnas 
alati olnud üks põhilisi traditsiooniliste 
käeliste oskuste õpetamise viise.

Millal kanti selliseid 
noatuppesid?
 
Kivijärve leiu peitmisaja määravad kindlaks 
selle juurde kuulunud Nürnbergi arvestus-
pennid, mis Andres Tvauri hinnangul päri-
nevad 16. sajandi lõpust või 17. sajandi 
algusest. Samast ajast on pärit ka teised 
samalaadsed müntidega, pronksspiraal-
kaunistusi sisaldavad peitleiud. Selliseid 
spiraaltorudest mustreid on Jaana Ratas 
ja Mauri Kiudsoo tõlgendanud naiste pidu-
like peaehetena. Viimased aga ei sisalda 
kuljuseid, mis Kivijärve leius kaunistasid 
nii pronksspiraalidest ehet kui ka noatup-
pesid. Kuljused on nii Kivijärve kui ka Rohe 
leius välimuselt ja teostuselt sarnased.

Kivijärve noatuppedega võrreldud Rohe 
tuped kuuluvad kujunduslaadi ja valmis-
tamistehnoloogia poolest selgelt samasse 
rühma Eesti mandriosa 12. sajandi lõpu 
– 13. sajandi alguse haudadest leitud üht-
laselt laiade plekkpealdisega noatuppe-
dega. 13. sajandisse dateerib Jüri Selirand 
ka Rohe leiu. Väikesed siledad pronkskul-
jused on sooneliste kõrval samuti olnud 
Eestis kasutusel juba 12.–13. sajandil. 
Kuigi pronksspiraalidega on Eestis rõivaid 
kaunistatud juba esimese aastatuhande 
teisest poolest alates, arvab spiraalvõr-
gendeid põhjalikult uurinud Riina Rammo, 
et Kivijärve võrgendid ei pärine muinas-
aja lõpust või keskajast, vaid on kindlasti  
hilisemad. 

Mitmed uurijad on osutanud asjaolule, 
et keskaegsetes aardeleidudes (enne 16. 
sajandi keskpaika) ehted sama hästi kui 
puuduvad. Mauri Kiudsoo leiab, et stiililine 
üleminek 13. sajandi ehetelt 16. sajandi 
teise poole aardeleidudes sisalduvatele 
on nii sujuv, et mitmesajandiline tühimik 
nende vahel tundub ilmvõimatu. Tõenäo-
liselt valmistasid kohalikud meistrid pärast 
maa vallutamist ehteid muinasaja tradit-
sioonide kohaselt edasi, kuid rahulikuma-
tel aegadel neid maasse ei peidetud. Nii 
võib müntide järgi 16. sajandisse dateeri-
tud aardeleidudes sisalduvate ehete näol 
olla tegu 13.–15. sajandist pärinevate,  
põlvest põlve edasi antud esemetega.

Sarnase problemaatikaga on tegemist ka 
Kivijärve leiu puhul: selles sisalduvate noa-
tuppede ja nende juurde kuuluvate kau-
nistuste valmistamise aeg jääb vähemalt 
esialgu lahtiseks. 

6. Savisegust südamiku sulavahasse kastmise teel 
valmistatud mudelid. Foto Margit Keeman

7. Pronksi valamine savist vormidesse, millest vaha on 
eelnevalt välja sulatatud. Foto Kristiina Tigasing. 

8. Kaduva vaha meetodil kinnises vormis valatud 
kuljus. Foto Margit Keeman.

9. Kaduva vaha meetodil kahe poolena ehitatud 
vormis valatud kuljus. Foto Margit Keeman.
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10. Noatuppede valmistamine. Autor Viljandi  
metalliinkubaatori kuumtööruumis plekki  

lõõmutamas. Foto Sandra Urvak. 

11. Rekonstrueeritud noatuped. Eespool asuvad kuljuste mudelid on valmistatud õõnesvalu meetodil, kastes savist südamikku sulavahasse. Foto Margit Keeman.

Loe lisaks:
•	 Riikonen,	J. 2009. Valtamiehen vaimon leveä veitsentuppi. – Maasta, kivestä ja hengestä. Markus Hiekkanen Festschrift. Toim Hanna-Maria Pellinen, 276–380. 

•	 Selirand,	J. 1970. Eesti naiste noatuped. – Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Toim. M. Schmiedehelm, L. Jaanits & J. Selirand. Tallinn, 172–175. 

•	 Kiudsoo,	M.,	Ratas,	J. 2005. Viljandimaa varauusaegsed peaehted. – Viljandi muuseumi aastaraamat 2004. Viljandi, 112–122. 

•	 Öpik,	E. 1970. Vadjalastest ja isuritest XVIII sajandi lõpul: etnograafilisi ja lingvistilisi materjale F. Tumanski Peterburi kubermangu kirjelduses. Tallinn.

Kes kandsid selliseid 
noatuppesid?

Nagu ka teisi metallist ehteid ja tarbeese-
meid, on kuljuseid ja noatuppesid leitud 
ikka enamasti rikkalike panustega hau-
dadest. Kaunistatud plekist pealdisega 
noatuped on nii Eestis kui ka Soomes 
kuulunud jõukamate perede naistele ja  
tüdrukutele: need hinnalised esemed 
pidid rõhutama kandja staatust ja vää-
rikust. Hauas on tupp enamasti olnud 
puusade kohal – tõenäoliselt on tupenuga 
kantud horisontaalses asendis vöö küljes 
rippuvana. Ka Soome leiud kinnitavad, et 
tupp kinnitati vööle põllepaela või eraldi 
paela abil. Mõnikord on tupp hauas aset-
senud ka põlvede, käe või pea kõrval.

Tupes olev nuga ise võis olla üsna väike. 
Jaana Riikonen ei peagi osas  tuppedes 
olnud puunugasid matusepanusteks, 
tema meelest oli tupp tähtsam kui nuga 
ise. Selles mõttes võis muinasaja naisele 
noatupp tähendada sama, mis tänapäe-
vasele Louis Vuittoni kott – see võis olla  
tõeline luksus, mida igaüks ei saanud 
endale lubada.

Soome-ugri rahvaste naised armastasid 
kanda igasuguseid helinat tekitavaid ripat-
seid. Fjodor Tumanski sõnul tekitasid vadja 
tüdrukute ja noorikute tina- ja vaskkuljus-
tega ehitud rõivad teatavat liiki muusikat. 
Selline efekt oli kindlasti ka kuljustega noa-
tuppedel. Liikumisel tekkiva helina kõrval 
on oluline roll pronksi kullavärvilisel säral 
ja läikel. Kuljuste puhul ongi raske eris-
tada nende kaunistusfunktsiooni kaitse- 
ja tõrjemaagilisest. Nii helina kui ka läike 
tähendus võis olla mitmetine – ühelt poolt 
pidi see kaitsema, tõrjudes ebasoovitavaid 
jõude, samas andis märku ja tõmbas ligi.

Noatupp ja kuljused moodustavad teine-
teist vastastikku võimendava tähendu-
sega koosluse, millel on justkui topeltvägi 
– kuljuste helinat ja noatupes peituvat 
viljakusmaagilist sügavust ühendab mõle-
mas peituv metalli jõud ja sära. Lisaks 
on noatupe ornamentidesse kätketud  
sümbolid ja märgid, mida me tänapäeval 
enam ei mõista, kuid mis võisid tupe oma-
nikku kõnetada tähendusrikkal viisil.
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Aakre Kivivare tarandkalme 
jätkukaevamised

2015. aasta sügisel jätkasime rooma rauaaegsel (50–450 pKr) 
Aakre Kivivare tarandkalmel (vt lk 8–9) (Rõngu kihelkond)  eelmise 
aasta suvel pooleli jäänud välitöid. Eesmärgiks oli lõpuni uurida 
juba lahti kaevatud ala ja kaevata võimalikult paljude müürikivide 
alust pinda. Lootsime matmispaigaga seotut leida ka kalme nur-
kade ja müüride alt ning saada rohkem teada kunagiste matmis-
kommete ja kalme rajamisaja kohta. 

Kaevamiste käigus selgus, et avatud tarandi kirdepoolse serva 
tume laik oli suure tõenäosusega kalme-eelse asustusega seo-
tud koldekoht, kuna sealt leidsime palju loomaluid ja savinõu-
de kilde. Müürikivide alt tuli samuti potikilde, mis võiksid uute 
teadmiste valguses sobituda samasse konteksti. Eelmisel aastal  
tehtud dateering kalme põhjast leitud veiseluust ja söest  
andis tulemuseks samuti kalme-eelse perioodi (6.–1. sajand eKr). 
Seega, ühe võimalusena võis tarandkalme olla rajatud endise 
elupaiga peale. Selle kinnitamiseks peame aga tegema veel täien-
davaid analüüse. Dateeringud ja uute leidude analüüsi avaldame 
peagi kalme ajaveebis. aakretarandkalme.wordpress.com

Punasega on märgitud 2015. aasta sügisel kaevatud ala ning liigutatud kivid. 
Joonis Edgar Laksa ja Maarja Olli.

Anu  Kivirüüt, TÜ doktorant, Muinsuskaitseamet
Maarja Olli, TÜ doktorant, Tallinna Linnamuuseum

Kaevamiste stiilinäide. Foto Anu Kivirüüt.

Uut Loone 
linnusest

2014. aasta suvel parandati Hageri kihel-
konnas  asuva Loone (Lohu Jaanilinna, 
Lohu I) linnuse õuele kulgevat teed ning 
kahjustati selle käigus linnuse idapoolse 
valli serva 38 m ulatuses, kohati maksi-
maalselt kuni 70 cm kõrguselt. 2015. aasta  
arheoloogiliste päästekaevamiste eesmär-
giks oli varisemisohtliku teeserva puhas-
tamine, kirjeldamine ja fotografeerimine. 
Fotodest valmistati profiili 3D mudel. 

Väljapuhastatud profiilist selgus, et linnu-
se idapoolne vall oli põhiosas kuhjatud 
liivast, mille väliskülge toetas ühekordne 
paeplaatidest laotud kuivmüür. Valli jõe-
poolne osa on ilmselt kahjuks lõhutud ja/
või varisenud. Omaaegne tee linnusele 
kulges tõenäoliselt mõnevõrra jõele lähe-
malt, aga sellega seotud rajatistest infor-
matsiooni ei saadud.  Valli jõepoolses osas 
esines samuti vähesel määral paekive,  
läbi valli kulgeva tee servas ehk omaaegse 
oletatava värava kõrval ka maakive. Kaeva-
mistel leiti vaid kuus väikest savinõukildu. 

Loone linnuse kultuurkihist andsid teatud 
ettekujutuse arvukad mutimullahunnikud. 
Nende põhjal on linnuseõue keskosas 

Ain Mäesalu, Tartu Ülikool
Ragnar Saage, TÜ doktorant
Kristo Siig, arheoloog

pruunikas liivane muld, aga valli sisekülje 
jalamil ning eriti ida- ja kirdevalli peal tun-
duvalt tumedam pinnas. See võis tekkida 
valli harjal ja siseküljel asunud puitrajatiste 
põlemise tagajärjel. Mutimullahunnikutest 
leide ega ahjuvaredest pärinevat peent kivi-
purdu ei õnnestunud avastada. Seega elati 
linnusel väga lühikest aega, või polnudki 
seal eluhooneid.

Põhjas, kirdes ja idas on linnusevalli välis- 
jalamil 20–25 m laiune ja ligikaudu 2 m  
sügavune vallikraav, selle ees kohati ligi 2 m 
kõrgune vallitaoline vöönd ja viimase ees 
teine kraav. Pole välistatud, et nende eel-

kindlustuste rajamisel arvestati ristisõdijate 
poolt kasutatavat piiramistehnikat. LIDAR-i 
kõrgusandmete ja tahhümeetriga tehtud 
mõõdistuste põhjal tehti linnusest ja selle 
eelkindlustustest kõrgusmudel.

Henriku Liivimaa kroonikas nimetatak-
se aastatel 1216 ja 1220 üksnes Loone 
küla, aga 1224. aasta algul kirjeldatak-
se detailselt Loone linnuse piiramist.  
Kas Loone linnus võidi püstitada alles muist-
se vabadusvõitluse lõppjärgus? Küsimusele 
vastuse leidmine jääb juba tulevaste uuri-
mistööde ülesandeks.  

Loone linnuse teeserva profiil. Foto Ain Mäesalu.
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Madsa Liinumäe leidmisest ja  
arheoloogilistest uuringutest

Ei juhtu just väga tihti, et Eestist leitakse 
uus linnamägi, aga ühe sellise avastu-
se tegid artikli autor ja Maarja Olli 2014.  
aasta kevadel. Tegemist on järsu ja met-
sase mäega Karula kihelkonnas, mida  
rahva seas on linnamäele kohaselt  
Liinumäeks kutsutud. Tegelikult kirjel-
das koduloouurija Elviine Kerem Madsa  
Liinumäge juba 1942. aastal, oletades, 
et tegemist on muiste kantsiga. Kui  
arheoloogid viimaks 1996. aastal mäe-
le jõudsid, ei leidnud nad mäe tippu 
kaevatud aukudest arheoloogilisi leide 
ning mägi arvati olevat „libalinnamägi“  
(termin mägede kohta, mille kohta on 
linnamäele viitav pärimus või kohani-
mi, aga arheoloogilist tõestust pole). 
2013. aasta arheoloogiliste välitööde käi-
gus leiti mäe jalamilt savinõukilde, mis  
andis tunnistust, et järsu nõlva ääres on 
elanud inimesed. Järgmistel aastatel leiti 
savinõukilde ka teistest kohtadest ümber 
mäe ja hakkas tunduma kahtlane, miks 
muistsed inimesed valisid niisuguse elu-
koha. 2014. aasta kevadel tehtud uued 
prooviaugud mäe lael ei andud aga jälle 
mingit tunnistust inimtegevusest, alles 
kaks mäe küljel olevale astangule teh-
tud šurfi kinnitasid, et tegemist on siiski  
linnamäega.

2015. aasta suvel tehti Heiki Valgu juhen-
damisel samasse piirkonda mäe astangul 
väike kaevand (1x3 meetrit). Uuringute 
põhiline eesmärk oli välja selgitada lin-
nuse vanus. Kuigi enamik proovišurfe ei 
andnud mingeid märke inimtegevusest, 
paljandus ühes neist tume muld. Leiuma-
terjal osutus väikese kaevandi kohta ülla-
tuslikult rikkalikuks. Enamasti sõelusime 
välja savinõukilde, nende seas ka serva-
de tükke, kuhu oli tehtud väiksed augud. 
Sellist keraamikastiili nimetatakse Rõuge 
tüüpi keraamikaks ja see pärineb viikingi-
ajast. Leidsime ka ühe pronksist spiraal-
sõrmuse tüki ja roostetanud rauast spi-
raalsõrmuse. Üllatuslikult olime kaevandi 
rajanud endisele koldekohale, kuhu üle 
tuhande aasta tagusest tuletegemisest 
oli jäänud palju puruks põlenud kive. 
Kolle oli maapinda süvendatud ja selle 
all asus pinnasega täidetud auk, mille  
kaevamise põhjus on ebaselge. 

Miks oli viikingiaegsete inimeste kolde-
koht ja tegevuspiirkond just astangul, 
mitte mäe tasasemal tipul, on keeruline 
aimata. Igal juhul elas ja tegutses ena-
mik inimesi arvatavasti mäe all olevas 
asulas. Üllatav on linnamäe puhul see, 

Pikne Kama, TÜ doktorant

et lähedal ei asu ühtegi suuremat voo-
luveekogu – enamasti on viikingiaegsed 
linnused rajatud endiste veeteede äärde. 
Ka on erakordne, et linnulennult ainult 
kahe kilomeetri kaugusel asub Rebäse  
Liinamägi, kus on samuti jälgi viikingiaeg-
sest inimtegevusest. Miks asusid kaks 
linnust nii lähestikku? Võimalik, et tege-
mist oli konkurentidega. Nii Madsa kui ka  

Rebäse linnamäe arheoloogilised uurin-
gud kinnitavad, et Karula hajali inimasus-
tus on olnud katkematu vähemalt üle 
tuhande aasta. Kui muude kohanimede 
vanust võib olla keeruline paika panna, 
siis vähemalt Liinumäe ja Liinamäe nimed 
on enam kui tuhat aastat vanad ja edasi  
antud üle põlvkondade kuni tänapäevani.

Vaade Madsa Liinumäele. Foto Pikne Kama.

Kaevandis paljastus koldekoht, millest oli järele jäänud 
palju puruks põlenud kive. Foto Heiki Valk.

Kaevand mäe küljel oleval astangul.  
Foto Heiki Valk.

Kaevandist leitud suurim savinõutükk ja aukudega nn Rõuge tüüpi nõu servakild. Foto Pikne Kama.
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Arheoloogilised 
välitööd Eestis 
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Varajemäe arheoloogilised uuringud

2014. aasta detsembris leidsid metalli-
detektoristid Peeter Kiuru ja Veikko Vulf 
Tartumaal ühe väikese järve äärde jäävalt 
soosaarelt mitmeid viikingi- ja uusaegseid 
esemeid. Sama järve teiselt kaldalt oli juba 
varasemast ajast teada viikingiaegne asula- 
koht. Rahvasuus Varajemäeks kutsutud 
soosaarel elanud pärimuse järgi soldat, kes 
sai maa teenistuse eest armees. 2015. aas-
ta kevadel asuti Varajemäe leiukohta koos 
arheoloogidega lähemalt uurima. Selgus, et 
varauusajal (16.–17. sajandil) oli saarel asu-
nud talukoht, mille lähedusse oli ilmselt Liivi 
sõja aegu, 16. sajandil peidetud kaheküm-
nest hõbemündist aare. Saare põhjaotsas 
avastatud tume pinnas, milles leidus ke-
raamikatükke, sulanud esemeid ja põlenud 
luukilde, viitas aga muinasaegsele põletus-
kalmele. Kahjuks oli nõukogude ajal Vara-
jemäel tehtud ulatuslikku maaparandust, 
mistõttu enamik arheoloogilisi leide polnud 
oma algses asukohas. Siiski õnnestus meil 
leida mõned paigast nihutamata viikingi-
aegsed esemekogumid. Ühes neist olid 

Pikne Kama, TÜ doktorant
Marge Konsa, Tartu Ülikool

Lohu asulakoht

Hiliskevadel tehti Muinsuskaitseameti  
tellimusel arheoloogilisi eeluuringuid 
Rapla maakonnas Kohila vallas (Hage-
ri kihelkond) Lohu külas kokku küm-
nel kinnistul – eesmärgiga täpsustada 
kaitsealuse muinasasulakoha piire. Va-
rasemast oli teada, et Lohu II linnuse 
ees (linnusest u 150 m kaugusel lõuna 
suunas kuni Lohu mõisani) on viikingi- 
aegnehilisrauaaegne asulakoha kultuur- 
kiht. Jälgi asulast (konstruktsioonid, kul-
tuuriväärtuslikud leiud) otsiti eeskätt šur-
fimise, aga ka pinnavaatluse (põllumaal) 
ja metalliotsija abil.

Kultuurkiht tuvastati kokku kaheksal 
kinnistul. Leidudena saadi keraamikat 
11.–13. sajandist, savitihendite tükke ja 
rauašlakki. Maapinnast 0,5–1 m sügavusel 

Katrin Treuman, OÜ Tentel Disain on kohati säilinud puutumata kultuurkiht 
koos noorema rauaaja hoone- ja ahju-
varedega. Ilmselt on tegu Henriku Liivi-
maa kroonikas mainitud Loone külaga, 

Lohu asulakoha eeluuringutel 2015. a saadud leiud (AI 7413: 1–3  – käsitsikeraamika,  
4–6 – savitihendid, 7 – rauašlakk). Foto Katrin Treuman.

5 cm
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4 5
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koos kaks tulerauda, sõle katke, kaks nuga, 
suur ja väike kirves ning hobuse suitsed. Tei-
ses leiukogumis olid ühtse kimbuna odaots, 
võitlusnuga, suitsed ja luisk. Esemed pandi 
maapinda küllap seoses matuserituaalidega 
kalmel. 

Üllatuslikult leidus tuleriidalt pärit panu-
seid ka niiskes pinnases saare järvepoolses 
servas. Sellesse soisesse piirkonda tehti 
maikuu alguses, kui hein ei olnud veel liiga 
kõrgeks kasvanud ja putukad ei teinud liiga, 
väike kaevand (2×2 m). Just siin oli Peetri 
metallidetektor näidanud rohkelt signaale 
ja eelnevalt tehtud prooviauk kinnitas, et 
turbases pinnases asuvad põletusmatuse 
leiud. Umbes 40–50 cm sügavuselt avastasi-
megi kaks leiukogumit, mis koosnesid põhi-
liselt sulanud pronksikatketest. Niisugused 
tükid pärinevad viikingiaegsetest ehetest, 
mis on tules olnud. Lisaks olid kogumites  
mõned raudesemed, sulanud helmed ja ük-
sikud põlenud inimluud. Näib, et tuleriidalt  

kogutud esemete jäänused kallati vette.  
Lisaks leidsime endisest veekogu põhjast 
mitu odaotsa ja ühe kirve, mis näivad ole-
vat vette jõudnud matuserituaalide käigus.  
Leidude juures oli väga vähe inimluid ja tun-
dub tõenäoline, et inimjäänustega käituti 
kuidagi teistmoodi. Varajemäe põletuskal-
mistu on esmakordne juhtum Eestis, kus 
arheoloogid on leidnud põletusmatuste 
jäänuseid veekeskonnast. Tegemist on väga 
olulise muistisega, mis annab tunnistust, et 
viikingiaegsed matmiskombed olid keeruli-
semad kui me eelnevalt teadsime.

3

millest on kroonikas juttu seoses 1216. 
a ristisõdijate sõjakäiguga Harjumaale.  
Nimelt peatus ristisõdijate väesalk „suure 
Loone küla juures, mis on oja taga keset 
maad“. Lohu küla (27 adramaad) on kan-
tud ka 1241. aasta paiku koostatud Taani  
hindamisraamatusse. 

Vaade leiukogumile. Foto Pikne Kama.

Turba seest leitud pronksesemed. Foto Peeter Kiuru.

Väike kaevand mäe servas. Foto Maarja Olli.
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Vesioina tänava sooteed Tallinnas Nõmmel 

Sooteed Nõmmel Vesioina tänaval on varem uuritud kahel korral: 1940. 
aastal Sulo Kaart (kaevamisaruanne pole säilinud) ja 1997. aastal Ain 
Lavi. Kui 1997. a. kaevamistel võis veel tuvastada tee sihiga risti laotud 
palgijäänuseid, siis nüüdsetel uuringutel avastati kuni 68 m pikkuselt 
ja 24 m laiuselt alalt  vaid pehkinud ja kõdunenud puidupuru. Kunagist 
sooala on kuivendatud Kadaka tee äärde rajatud kuivenduskraavide-
ga ja sadeveetrasside võrgustikuga ning kuivendamise tulemusena on 
muistis suuresti hävinenud. Vaid 40–50 cm sügavusel maapinnast  
on säilinud jälgi risti-rästi asetsevatest palgijäänustest (ilmselt sootee 
aluskontruktsioon). Lisaks tugevasti pehkinud palgijäänustele on lei-
tud neli kivikonstruktsiooni. Nelinurkseid varesid on katnud laudis või  
palgid, ka kivide all on jälgi nende alla laotud palkidest. Kivivared on 
ilmselt olnud osa sooteest, neist kahe juures olid ristkülikukujulised  
postiaugud. Varem on Nõmme sootee dateeritud radiosüsiniku järgi 
12.–13. sajandisse, turba kasvukiiruse järgi aga 16.–17. sajandisse.

Katrin Treuman, OÜ Tentel Disain

Leitud kivikonstruktsioon, mida kattis algselt laudis ning mille all ja 
kõrval on samuti palgijäänused. Foto Katrin Treuman.

Arheoloogilised 
uuringud Salevere 
Salumäel 
2008–2015

Arheoloogilised kaevamised Salevere Salu-
mäel (Hanila kihelkond) said alguse 2008. 
aastal. Kolmel järjestikusel hooajal tehti 
seitse kaevandit läbi põllupeenarde, põllu-
kivihunnikute ja vallsulendiku. 2008. aas-
tal alustati ka mäel olevate arheoloogiliste 
muististe plaanistamisega tahhümeetri abil, 
kuid nähtavust takistanud tiheda võsa  
tõttu kaardistati kavandatust vaid väike osa. 
2013–2015 viidi mäel olevate muististe kaar-
distamine lõpule. Selleks kasutati Maa-ameti 
aerolaserskaneerimise (LIDARi) andmeid, 
samuti käidi terve ala läbi tavalise kaasas-
kantava GPS-iga ning dokumenteeriti kõik 
silmaga eristatavad arheoloogilised objektid. 
Kuigi GPS-i mõõdistusviga on üsna suur, eriti 
puude vahel, sai kahe meetodi kombineeri-
misel kokku panna üldpildi Salumäel oleva-
test muististest, mis täiendavate maastiku- 
uuringute käigus ka kirjeldati ning mõõdeti. 

Plaanistamise tulemusel selgus, et suur 
osa mäe pindalast (17,5 ha) on kaetud  
põllusüsteemidega, mis ühinevad mäe põh-
japoolses osas vallsulendikuga. Vall eraldab 
mäe põhjapoolset, 1,7 ha suurust osa lõu-
na poolt, samal ajal kui 10 m kõrgune järsk 
klindiserv piirab seda põhjast. Sulendiku 
omaaegset funktsiooni pole võimalik täpselt 
kindlaks teha. Kuna uuringute käigus ei lei-
tud jälgi elamutest, polnud ilmselt tegemist 
püsivalt asustatud linnusega. Kividest laotud 
ja kokku kuhjatud valli seest leitud puitkonst-
ruktsiooni jäänuste dateerimine radiosüsini-
ku meetodil näitas, et palgid langetati eelroo-
ma rauaajal, millalgi ajavahemikus 350–110 
eKr. Eeldatavasti ehitati ka vall sellel ajal. 

Helena Kaldre, 
Sheffieldi Ülikooli doktorant

Põllusüsteemid on erineva kuju ja suuruse-
ga ning need moodustavad erikujuliste põl-
lulappide kogumeid. Põllud võivad pärineda 
eri aegadest, kuid kuna kaevamisi on tehtud 
vaid piiratud alal, pole kõikide põllugruppi-
de täpne kronoloogia teada. Valli vahetus 
idapoolses läheduses olevad põllud võisid  
kuuluda keskmisesse rauaaega. Siis oli ka 
vall põllupiirdena kasutuses, millest annavad 
tunnistust nii kivide vahelt leitud söetükkide 

Salumäe valli kaevamine 2010. aastal. Kollaste siltidega on tähistatud söestunud puidu asukohad, mis ilmselt  
pärinevad valli sees olnud puitkonstruktsioonist. Foto Helena Kaldre.

radiosüsinikudateeringud kui ka valli peal-
miste kivide vahelt leitud keraamika. Valli 
läänepoolse osa juurde jäävatest põllukivi- 
hunnikutest ja -peenardest on saadud 12.–
13. sajandi dateeringuid, mäe edelaosas on 
põldu haritud aga uusajal, 17.–18. sajandil.

Plaanistamise tulemusena selgus, et suurem osa mäest on 
kaetud põllusüsteemidega. Joonis Helena Kaldre.  
Kõrgusandmed: Maa-amet 2008–2011.

vallsulendik
põllupeenar

kaevand
allikas

põllukivihunnik

kalme
tänapäeva hooned
tee
jalgrada
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Arheoloogilised uuringud Maidlas, Kuresel ja Peanses

Raplamaal Märjamaa vallas Maidlas 
(Kullamaa kihelkond) oli plaanis lõpeta-
da sealse kalmevälja eelmistel aastatel 
taasalanud uurimine. 2014. aastal jäi 
siis avastatud III kivikalmest sügisilma-
de saabumise tõttu lõpuni uurimata 
veel veidi üle 30 m2. Selle lõpuni läbi-
kaevamata piirkonna kivistik oli juba 
fikseeritud ja pealmine kiht läbi uuritud. 
2015. aasta juulikuu alguses kaevati 
läbi ka säilinud kalmeosa alumine kiht  
(Pilt 1). Kivistiku eemaldamisel paljan-
dus 2 m läbimõõduga tahmane ala, selge  
krematsioonilaik. Veel intensiivsema 
tumedusega väikesest (1,2×1 m suu-
rusest) tahmalaigust tuli päevavalgele 
leiukompleks, mis koosnes viiest tava-
lisest, põhikujult ümarast kaaluvihist, 
millele lisandusid hobusekujuline kaa-
luviht, pronkshelmes, kaks sõrmust 
ning mitu pronksnaastu. Samast kohast 
kivistiku vahelt leiti eelmisel aastal kaa-
lud. Huvitav leid oli ka unikaalse orna-
mendiga mõõgatupeotsik. Kõik need 
leiud dateeruvad 11.–12. sajandisse.

Pärnumaal Koonga vallas Kuresel (Mihkli 
kihelkond), Pakamäe nimelise paekõvi-
ku lõunanõlvalt oli varem leitud tugevas 
tules olnud 10. sajandi sõjanoa katkend 
ning 11. sajandist pärineva hoburaud- 
sõle nupp. Mõlemad leiud viitasid selgelt 
põletuskalmistule. Selle uurimiseks rajati 
üks 4 m2 ja üks 28 m2 suurune kaevand. 
Paest aluspinnal lasuva kultuurkihi pak-
sus oli erinev, keskmiselt 5–35 cm (Pilt 
2). Paeklibu ja väiksemaid paekive sisal-
danud tumedast mullast leiti arvukalt 
loomaluid, neist osa tulejälgedeta, osa 
nõrgalt põlenud. Siiski leidus ka üksikuid 
tugevasti põlenud luukilde. Leiumaterjali 
seas domineerisid savinõukillud. Ühes 
ruudus, kus kultuurkihi paksus ulatus 
65 sentimeetrini, paljandus aga kolde-
koht. Tugevasti põlenud raudkivide ja 
raudkivipurru seas oli hulgaliselt väikse-
maid savinõukilde ja loomaluid. Niisiis oli 
kaevand sattunud mitte põletuskalmele, 
vaid asulakihile. Siiski leiti ka mõned tu-
gevas tules olnud pronksist ehtekatken-
did, mis justnagu viitasid põletuskalme-
le. Ka mõned tugevasti põlenud luukillud 
sarnanevad põletuskalmetest leitavate-
le inimluudele. Jäi mulje, et kusagilt oli 
põletuskalme leide ja luid asulakohale 
sattunud või tahtlikult toodud. Kahjuks 
ei ole need tugevasti põlenud luukillud 
antropoloog Raili Allmäe sõnul määra-
tavad. Muus luumaterjalis domineeri-
vad osteoloog Liina Maldre määrangul 
lambad/kitsed ja veis, esineb ka sealuid, 
peale koduloomade hüljes ja kobras. 
Leiumaterjal dateerub ajavahemikku 10.  
sajandist 12. sajandini. 

Mati Mandel, Eesti ajaloomuuseum

Pilt 1. Maidla kaevamised lõppjärgus. Foto Mati Mandel.

Pilt 2. Kurese kaevandis paljandunud paepind, esiplaanil koldelohk. Foto Mati Mandel.

Viidi läbi ka päästekaevamised Lääne-
maal Lihula vallas Peanse küla (Karuse 
kihelkond) Jaani-Aadu talu juures, kus 
kevadel olid elumaja trepi ehitamisel 

55–70 cm sügavuselt päevavalgele tul-
nud luustikud. Vihmane kevad tingis 
olukorra, kus luustike väljapuhastamisel 
tuli pidevalt koguda ja tõrjuda põhjavett.  

VÄLitÖÖde AAstAKROONiKA / Kaevamiste ülevaated



37

Pilt 3. Peanse luustikud leiuasendis. Foto Mati Mandel.

Paepealsesse savipinda süvendatud 180 
×120 cm suuruses haualohus asetses tihe-
dalt külg-külje kõrval neli luustikku (Pilt 3). 
Raili Allmäe määrangul on tegu ühe umbes 
15-aastase teismelise, ühe umbes 45-aasta-
se mehe, ühe umbes 50-aastase naise ning 
umbes 7-aastase lapsega. Selili siruli asendis 
maetud surnud olid orienteeritud  peaga 
läände. Naiseluustiku vaagna piirkonnast 
leiti kolm Rootsi münti (noorim Ivar Leimuse 
määrangul Karl XII öör aastast 1701), väike 
pronksist rullotstega hoburaudsõlg ja raud-
konks. Tegu on ilmselt korraga ühte hauda 
maetutega, võimalik, et 1710. aasta katku-
ohvritega.

Arhivaar Kalev Jaagol õnnestus Karuse kiriku-
raamatust leida, et mehe puhul on tegemist 
tol ajal Leti talus (Jaani-Aadu nime sai see talu 
1858. aastal) elanud Andruse poja Mihkliga, 
naise nimi pole teada, teismeline oli nende 
poeg Henrich (ristitud 7. 09. 1699), tütar aga 
Ann (ristitud 31. 01. 1703). 1712. aastal oli 
talu tühi.

Meremuuseumi 2015. aasta  
allveearheoloogilised välitööd

Meremuuseumi uurimislaev Mare töötas 
juba 22. navigatsiooniperioodi aktiivsel 
vrakiotsingul Eesti merealal.

Möödunud suvel pandi punkt 2005.  
aastal alustatud uurimistööle Soome 
lahel, endisel Juminda miiniväljal. 1941. 
aastal miinil hukkunud reisilaeva Vironia 
ja kaubalaeva Ella  vrakkide juurest võeti 
kuni 98 meetri sügavuselt merepõhjast 
pinnast, et sängitada see Juminda pool-
saare tipus asuvale hukkunud laevade 
renoveeritavale memoriaalile, nimeta-
tud laevade mälestusplaatide alla.

Juunis töötas Mare Tahkuna ja Hanko 
poolsaare vahelisel merealal, kuhu  
Tsaari-Venemaa merejõud olid Soome 
lahele läbipääsu tõkestamiseks 1916. 
aasta varakevadel sisse pannud  
Eelpositsiooni (vene k Peredovaja  
pozitsija) nimelise miinitõkke. Sama aas-
ta 10. novembril sõitis sinna täiskäiguga 
sisse Saksa Keiserliku Mereväe 10. miin-
laevade flotill. Teel Läänemerelt Soome 
lahele lendas miinitõkkel õhku kaks 
miinilaeva, tagasiteel veel viis tuliuut 
sõjalaeva.  2015. aasta jaanipäeva pai-
ku suundus Mare järjekordselt Eelposit-
sioonile (esimene katse vrakke leida oli 
tehtud 2013. aastal). Saadi küll mitme-
te hukkunud sõjalaevade kujutisi, kuid 
nende äratundmiseks pole uurimislae-
val piisavalt tehnilist varustatust. Kõige 
tähtsam tulemus on teadmine, et info  

Vello Mäss, Meremuuseum 

laevade hukukohtadest on sarnaselt  
Juminda miinilahingu ohvrite asupaika-
dega vägagi ebatäpne. 

Vrakiuurijate plaanidesse tõi muutuse 
mereväe staabist laekunud informat-
sioon varakevadel Eesti merealal läbi 
viidud NATO miinijahtijate korralise 
operatsiooni Open Spirit 2015 tulemus-
test. Nimelt avastas Saksa miinijahtija  

Auerbach Tallinna lahest väikese purjelae-
va vraki. Informatsiooni kontrollima läinud 
Meremuuseumi uurimislaev leidiski Nais-
saare ja Naissaare madala vahelt purje- 
laeva jäänused, mis said tingliku nime 
Nargen 1. Ehkki veealune nähtavus oli all-
pool arvestust, võis äärmiselt lagunenud 
vrakil eristada kogumit ballastikive, pui-
dust tünnipõhja, tünnivitsu ja lagunenud 
puitkastist väljavalgunud savinõusid.

Leiumaterjal otse mere põhjast. Foto Vello Mäss.
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Eesti mereväe tuukrilaevalt Lood  kaardis-
tati augustis allveeroboti abil vrakk ja seda 
ümbritsev ala. Mereväetuukrite poolt hal-
va veealuse nähtavuse tingimustes tehtud 
filmil ei olnud laeva jäänustes võimalik 
olulisi üksikasju märgata. Vanemtuuker 
Mildon Ader suutis siiski üht-teist mällu 
kinnistada ja tegi nende tähelepanekute 
põhjal vabakäelise joonise. Ligi 30 meetri 
sügavuses said kolm tuukrit viibida ainult 
35 minutit. Selle aja jooksul koguti ühest 
lagunenud puitkastist väljavalgunud sa-
vinõude hulgast komplekt erimõõtmelisi 
ja mitmetüübilisi esemeid. Kuna nõud 
lebasid merepõhjas laevajäänuste vahel 
katmata olekus ja peatselt algavad sü-
gistormid olid neile suureks ohuks, toodi 
välja mõnevõrra rohkem leide, kui esialgu 
kavandatud.

Nõudest tehtud fotod saadeti arheo-
loog Erki Russowile anumate vanuse ja 
päritolumaa hindamiseks. Leide aitas 

Loe lisaks: 

•	 Mäss,	V.	2015. Meremuuseum. Saksa Kaiserliche Marine hukkunud sõjalaevade otsingul Soome lahe  
miiniväljade Eelpositsioonil. – Paat & Meremees, 39, 54–55. 

•	 Russow,	E. 2006. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinn.

Kivikeraamiline nn Schnelle kann. Naisefiguuri parema sääre kõrval 
16. sajandi purjelaeva kujutis. Foto Vello Mäss.

Osa leiumaterjalist pesemise ootel. Foto Vello Mäss.

Komplekt mõistatuslikke kerakujulisi keraamilisi nõusid 
uurimislaeva tekil. Foto Vello Mäss.

 

Abivalmis mereväetuukrid oma kiirpaadis. Foto Vello Mäss.

dateerida üks kivikeraamilise Schnelle 
tüüpi kannu põhi. Selliseid kanne valmis-
tati Siegburgis ligikaudu 1560. ja 1600. 
aasta vahel, kuid leitud nõu dekoor vii-
tab 1570ndatele. Kogu leiukompleks 
võiks pärineda umbes aastast 1600. Paar  
rohelise glasuuriga kaetud keraamilist nõu 
viitavad apteegist pärit esemetele.

Septembri lõpus tõid tuukrid täiendavalt 
välja eelmistest oluliselt erineva kujuga  
savinõusid, mõned väikesed klaaspudeli-
kesed, ühe malmist suurtükikuuli ja vaskse 
süstla või pritsi, mis võis kuuluda laevaarsti 
varustuse hulka. Leidudest tehtud piltide 

kohta kirjutas Erki Russow: „Tõepoolest 
väga põnev materjal! Pean tunnistama, et 
ei ole selliseid anumaid varem kohanud.“ 

Kõik 52 välja toodud eset võttis Meremuu-
seum arvele, osa neist viidi konservaatori-
te hoole alla. Uurija  hinnangul pärinevad 
arvatavalt apteekidele iseloomulikud leiud 
suurima tõenäosusega Põhja-Saksamaalt. 
Osa kollektsioonist jäi aga ikkagi veel mere  
põhja. Meremuuseum tegeleb süvenenult 
seda haruldast kollektsiooni kandnud laeva 
tüübi väljaselgitamisega.
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Päästekaevamised 
Rakveres

Seoses Rakvere teatri kinomaja ehitustöö-
dega toimusid 2015. aasta kevadel ja suvel 
arheoloogilised uuringud keskaegse linna 
alal – piirkonnas, kus 16. sajandi esimesel 
poolel paiknes frantsisklaste klooster ning 
hiljem asusid uusaegse mõisa peamiselt 18. 
sajandil rajatud kõrvalhooned. See teadmi-
ne oli meil olemas nii kirjalikest allikatest,  
linnaplaanidelt kui ka varasematest uurin-
gutest – esimesed välitööd tulevase kino-
maja alal toimusid juba 2005.–2006. aastal.

Toona rajatud vundamendisüvend jäi nüüd 
aga kitsaks ning taas olid hädavajalikud  
väljakaevamised. Kui kümnend tagasi 
toimusid uuringud 1930ndatel aastatel  
lõhutud mõisa tõllakuuri sisemuses, siis sel 
aastal avasime kahes osas tõllakuuri lääne- 
seina väliskülge ning dokumenteerisime 
ehitustuhinas loata laiendatud vundamen-
diaugu põhja- ja lääneseinu. Kant osutus 
stratigraafiliselt huvitavaks „tordilõiguks“, 
mis võimaldab heita pilku Rakvere linna  
ajalukku.

Vanimad leiud, üksikud käsitsi vormitud 
savinõude killud, pärinevad rauaajast. 
Keskajal paiknesid seal mitmed hooned. 
Väikese jupina ulatus uusaegse tõllakuuri 
massiivsete müürijäänuste taha ka juba 
varem väljakaevatud keskaegse hoone kivi-
vundamente. Vundamendisüvendi seinast 
turritas välja veel ühe keskaegse hoone si-
semus koos kerishüpokaustahjuga. Suure-
ma osa keskaegsest materjalist saime aga 
hoonestamata alalt. Paks kultuurkiht oli ku-
junenud ja täitematerjalina kohale kantud 
omaaegse oja või jõe sängi serva. Küllap 
jäi vooluveekogu jalgu uusehitustele ning 
sestap see täideti ja tasandati. Millal täpselt 
täitmine aset leidis, on ilma leiuainese põh-
jaliku analüüsita ja laboratoorsete uurin-
guteta veel raske öelda, kuid igal juhul toi-
mus see enne kloostri ehitamist 16. sajandi  
esimesel kümnendil.

Frantsisklaste ajast jäi meie uuringute alale 
kalmistu nurgake, kust kaevati välja viie ini-
mese (neli meest ja üks määramatu sooga 
täiskasvanu), arvatavasti munkade, säilmed. 
Hauatäitest saadud leidude järgi maeti nad 
tõenäoliselt päris kloostri kasutusaja lõ-
pul, ehk isegi alles pärast 1558. aastat, mil 
Moskva tsaaririigi väed vallutasid Rakvere.

16. sajandi teisest poolest kuni 17. sa-
jandi keskpaigani ei toimunud praegusel  

Jekaterina Lissitsina, Tartu Ülikool
Liivi Varul, Tartu Ülikool
Martin Malve, Tartu Ülikool
Aivar Kriiska, Tartu Ülikool

teatrimäel suuremaid ehitustöid, kuid puit-
hooneid ei saa siiski välistada. Ehk kuulub 
sellesse aega ka üks väike, vaid osaliselt kae-
vandi alale jäänud kivimüüri jupp. Kuni paa-
rikümne sentimeetri paksune tume, peami-
selt loomaluid ja savinõukilde sisaldanud 
kultuurkiht näitab, et elutegevus ei lakanud. 
Sellele kihile on omakorda ehitatud hoone, 
millest kaevati välja tugeva kivivundamendi 
lõik ja lubimördiga segatud pinnaspõran-
dat. Maja peab olema rajatud pärast 1638. 
aastat – niisuguse vanusega Rootsi münt 
paiknes põrandaaluses kihis – ja vanem kui 
18. sajandi teisel poolel rajatud tõllakuur, 
mis rajati lammutatud hoone pinnasega  
täidetud aseme kõrvale.

Ajajärku 18. sajandist kuni 1930ndate aasta-
te lammutustöödeni markeerib „tordilõigus“ 
vaid õhuke huumuserikas, kuid leiuvaene 
kiht. Tõllakuurile on küll tehtud väike juur-
deehitus, kuid mõisa kõrvalhoonete juures 
kulges elu tasahaaval.  

Rakvere kinomaja 2015. aasta üks uuringualadest. Foto Jekaterina Lissitsina.

Välitöödel saadud ilusamad leiud. Foto Jekaterina Lissitsina.

Kultuurkihi teisaldamine. 
Foto Kristo Kruusman, Rakvere Teater.

5 cm
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Nii palju on küll selge, et veidi vähem 
kui 2500 aastat tagasi, rauaaja hakul, 
põllukivihunnikut veel ei olnud – oli vaid  
ümbritsevast maastikust kõrgemale tõu-
sev moreeniküngas. Künka läänepoolsesse 
otsa maeti tookord inimene. Ta asetati 
oma madalasse hauda põhja-lõuna-suuna-
liselt, pea põhja pool. Teine matus avastati  
mõned meetrid eemal kagu pool, kuid siin 
olid luud ilma igasuguse korrapärata kivide 
vahel nii laiali, et luustiku (või hoopis luus-
tike?) esialgset asendit ei saanud kindlaks 
teha. Võimalik, et nende luude ümber paik-
nes kunagi mingi väike kivistruktuur, mis 
kaevamiste ajaks oli täiesti lõhutud, või siis 
maeti surnud lihtsalt moreenikünkal istu-
nud raudkivimürakate kõrvale. Kahjuks olid 
luud nii halvasti säilinud, et maetute sugu ei 
olnud määratav. Vanuse kohta sai öelda ai-
nult seda, et tegemist oli täiskasvanutega.  
Ühtegi esemeleidu nende matustega  
kindlalt seostada ei saa, ehkki osa pisi-
kestest savinõukildudest võivad tegelikult  

Sellisena leiti kaevandi kõige paremini  
säilinud luud. Foto Margot Laneman.

Põllukivide alla peitunud matmispaik Raplamaal Alus 

Rapla kihelkonnas Alu aleviku külje all keset 
lagedat põldu asetses üks kivihunnik, mis 
võeti 1977. aastal kalmena muinsuskaitse 
alla. Tollal oletati, et kalme rajati millalgi I  
aastatuhande esimestel sajanditel. Nüüd 
sattus see kivivare servapidi kavandata-
vale Rail Balticu trassile ja tuli seetõttu läbi  
kaevata.

Kaevamisel selgus, et kivikalmeks peetu oli 
tegelikult põllult koristatud kivide hunnik. 
Kive oli sinna toodud veel üsna hiljuti, trak-
torite ajastul. Millal toodi kõige esimesed 
kivid, on hoopis keerulisem küsimus. Pole 
võimatu, et see juhtus juba muinasajal.  
Kivide vahel kohtasime hilist kraami nagu 
roostetanud naelad, pudelikorgid ja -killud, 
tellisetükid, plastmassnööbid, jalatsitallad 
jmt – siia oli arvatavasti veetud koduõuelt 
üleliigset rämpsu. Kuid nende kõrval tuli 
ette ka tulekivikilde, šlakitükke, katkeid savi- 
nõudest ja metallivalutiiglitest (millega oli 
muu hulgas hõbedat valatud). Dateerida 
saab kahjuks vaid üksikuid savinõukilde. 
Nende hulgas on ülekaalus keskaegsed, 
13.–15. sajandi kedral vormitud nõude kil-
lud, kuid leidub ka varasemate, rauaaegsete 
käsitsi tehtud ja hilisemate nõude fragmen-
te. Tulekivikillud pärinevad tulerauaga tule 
süütamisest ning võivad olla muinasajast 
hilisemad. Ka need leiud ei pruugi kõnelda 
põllukivihunniku rajamise algusest, kuid 
vihjavad selle küllaltki soliidsele vanusele. 

Margot Laneman, Tartu Ülikool
Valter Lang, Tartu Ülikool
Ragnar Saage, TÜ doktorant 

Põllukivihunniku kaevamine keset küpsevat vilja. Foto Margot Laneman.

olla sama vanad. Luude absoluutse vanuse  
selgitas radiosüsinikuanalüüs: see näitas, 
et inimesed olid elanud ajavahemikus  
400–200 eKr. Kahjuks pole praegu veel 
teada, kus oli nende kodu ja kuhu on  
maetud nende kodakondsed. 

Eeluuringud 
Sõjamäe 
lohukivide juures
Andres Kimber, TÜ magistrant
Kristiina Paavel, TÜ doktorant
Aivar Kriiska, Tartu Ülikool

72 lohuga kivi väljakaevamine. 
Foto Kristiina Paavel.

Lohukivi keset nöörkeraamika asulakohta. Tulevane 
trass kulgeb hoonete tagant. Foto Andres Kimber.

Sõjamäe – see on raudteed, kõrgepinge- 
liinid, tööstushooned ning pidev rongi- 
ja Tallinna lennujaama lennukite müra.  
Esmapilgul ei näi olevat tegemist kohaga, 
mis arheolooge kuidagi meelitaks. Kui aga 
kogu selle tänapäevase taristu keskel pei-
dab end neli kivirahnu, millesse on inime-
sed tõenäoliselt pronksi- ja varasel rauaajal 
ümmargusi lohke teinud, muutub olukord  
huvitavamaks ja uurimisväärseks. Rail  
Balticu raudteetrassi rajamisel ei tohi  
me kaotada ilma uuringuteta seda viimast  
minevikukildu Lasnamäe nurgas.

Meie tööde eesmärk oli teha kindlaks, 
kas tulevase raudteetrassi läheduses asu- 
vate lohukivide ümbruses on ka mingeid 
jälgi ajast, mil neile lohud tehti, ehk isegi  
midagi sellist, mis aitab senisest paremini 
mõista nende kivide otstarvet ja tähen-
dust muistsele inimesele.

Tööd algasid augusti esimestel päevadel, 
mil asuti kivide ümbrust võsast ja kõrgest 
heinast puhastama. Kohe haarati ka labidad 
ning asuti kaevama prooviauke, neid tehti 
uuringute jooksul ligi sada. Varem oli juba 
teada, et neljast kivist kolm on raudtee ehi-
tamise käigus oma algselt kohalt nihutatud. 
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Uuringud Kesk- ja Lõuna-Eesti 
kirikaedades

Nõo	kirikaed

Käesoleva aasta juulis toimusid esimesed 
suuremad uuringud Nõo kirikaias (Pilt 1). 
Läbi endise surnuaia paigaldati kirikusse 
vee- ja kanalisatsioonitrass, uudse meetodi-
na kasutati selleks puurimist. See tähendab, 
et arheoloogiliselt uuriti läbi vaid puuri sisse-
minemise ja väljatulemise koht. Vahepealsel 
alal liikus puur maa sees, matmissügavu-
sest allpool, jättes luustikud terveks. Sellisel 
meetodil on mitmeid eeliseid – nii ei pea 
kogu torukraavi lahti kaevama ning maetute 
hauarahu jääb rikkumata. Nõos rajati surnu-
aeda kokku viis auku, millega tehti kindlaks 
matmissügavus kirikaia eri osades, seejärel 
veeti trass maetute alt läbi.

Martin Malve, 
TÜ doktorant, osteoarheoloog 

Uuringud pakkusid rohkelt teavet kirikaia 
suuruse, vanuse ja sinna maetute kohta. 
Kokku avastati 18 matust, millest puhastati 
välja 17 (Pilt 2). Matmistihedus kiriku põh-
jaküljel oli üllatavalt hõre, surnud asetsesid 
enamasti ühes kihis, vaid päris kiriku külje 
all oli kihte kolm. Kuna keskajal ei peetud 
kirikaia põhjapoolset osa heaks matmis-
paigaks, võib hõredus tuleneda just sellest.  
Välitöödega selgus ka, et minevikus oli sur-
nuaed olnud oma praegustest piiridest 
põhja ja lääne suunas tunduvalt suurem. 
Surnud olid maetud selili-siruli, peaga  
läände. Leitud luustikud kuulusid tõenäoli-
selt kesk- ja varauusaega, täpsemalt ei ole 
enamasti kahjuks võimalik öelda, sest ese-
meid leiti vähe – vaid nelja matuse juurest. 
Ühe naisematuse rinnal oli väike sõlg ning 
parema käe sõrmes spiraalsõrmus (Pilt 3), 
mis pärinevad keskajast, 14.–15. sajandist. 
Ülejäänud kolme panustega matuse juurest 
leiti nuga, vöörõngas ja kaks pronksspiraali. 
Lisaks võeti juhuleidudena üles sõrmus, 

münt, sõlg, arvukalt helmeid, savinõukilde, 
kaks nuga ja pannal, mis tõenäoliselt pärine-
vad pealematmiste käigus lõhutud matuste 
juurest. Inimluude analüüs on alles lõpeta-
mata, kuid esialgsete tulemuste kohaselt  
leiti 13 täiskasvanut ja neli alaealist. Vähe-
malt üks maetutest oli surnud vägivaldset 
surma – luustiku nr 16 kolju kuklaosas oli 
surmav mõõgahaav.

Pilt 1. Nõo Püha Laurentsiuse kirik. 
Foto Martin Malve.

Pilt 3. Naise skeleti juurest leitud keskaegne sõlg ja spiraalsõrmus. Foto Martin Malve.Pilt 2. Hoolikalt välja puhastatud luustikud. Foto Martin Malve.

5 cm

Seetõttu võeti kõigepealt ette vähemalt 
seitsme lohuga kivi, mis asus seal, kuhu 
see pärast mandrijääga saabumist jäi. 

Leiud ei lasknud end kaua oodata. Juba 
enne, kui hein kivi ümbert niidetud sai, oli 
esimene prooviauk valmis, pinnas sõelal 
ja esimene savinõukild käes. Järgnevatel 
päevadel sai selgeks, et kivist u 30 m raa-
diuses paikneb kiviaegne, nöörkeraamika 
etapi (2800–2000 eKr) asulakoht. Kavan-
datavast trassist jääb see u 200 meetri 
kaugusele. Täiendava teabe kogumiseks 
avati kivist 10 m raadiuses kaevand, kust 
saadi lisaks 2,3 kg savinõukildudele ka  
mõningaid tulekivist ja kvartsist esemekat-
keid ja tootmisjääke ning põlenud luude 
kilde. Teaduslikku kaalu lisab avastusele 
aga ka asulakoha asend – paiknemine 
klindil ja mitme kilomeetri kaugusel too-
nasest merest; niisuguseid nöörkeraami-
ka kompleksi asulakohti on leitud ja uu-
ritud seni vaid üksikuid. Loopealne ei ole 
koht, kus elaks kütt-kalur-korilane, see on  
põllumeeste keskkond.

Töö käigus avastati, et suure lohukivi  
külje all asuva väikese rahnu peal on  
samuti inimese tehtud lohk. Seda, et  
kaks lohukivi teineteisele nii lähedal 
paiknevad, pole Eestis varem tähelda-
tud. On aga võimalik, et pisem kivi on 
millalgi suure juurde toodud – juhtus 
see enne või pärast lohkude tegemist, 
ei saa kindlalt öelda.

Ülejäänud kolmest oli kõige huvitavam 
kivi, millel oli loetud kokku 45 lohku, kuid 
uuringute käigus avastati veel 27 lohku. 
Kopplaaduriga kivi ümbrust kaevates sai 
selgeks, et seda massiivset, neljameetri-
se läbimõõduga ja kolme meetri kõrgust 
rahnu on nõukogude ajal suure vaevaga 
varasemast, raudteetammi äärsest asu-
kohast ligi 30 meetrit eemale veetud. 
Rahnu ümber oli mähitud raudtross 
ning alla lükatud talad, mille peal kivi 
lohistada. Kahjuks eemaldati selle käi-
gus kogu ümbruse algne maapind, mis 
võis sisaldada arheoloogilist materjali.  
Pärast kivi paikalohistamist lükati kogu 

Lohukivi koos väiksema kaaslasega. Lohkude servad on 
parema nähtavuse huvides valgeks värvitud. Väljavõte 

3D-mudelist. Mudel Andres Kimber. 

ala ehitusrusu täis. Kahe ülejäänud kivi 
ümbruses midagi arheoloogiliselt huvi-
pakkuvat ei avastatud.
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Pilistvere	kirikaed

Hoolimata sellest, et igasugused omavoli-
lised mullatööd kirikaedades on keelatud, 
eemaldati Viljandimaal Pilistvere kirikaias 
nartsissipeenarde uuendamisel kiriku lõu-
naküljelt 20–30 cm pinnast. Kuna Pilistve-
re kirik (Pilt 4) on rajatud juba 13. sajandil, 
kasutati selle aeda kesk- ja varauusajal 
matmispaigana. Seetõttu tuli teisaldatud 
pinnas läbi vaadata, et saada teada, kas 
mullatöödega on lõhutud ka matuseid või 
arheoloogiliselt huvipakkuvat kultuurkihti. 

Hunnikusse kooritud pinnas vaadati hoo-
likalt läbi heade sõprade, detektoristide 
Igor Tsakuhhini ja Aleksandr Kotini abiga 
(Pilt 5). Leiti hulgaliselt naelu ja pudeli- 
korke, kuid ka üksikuid arheoloogiliselt  
huvipakkuvaid esemeid. Metalliotsijaga 
avastati 16.–17. sajandist pärinev tabalukk 
ja võti (Pilt 6) ning paar uusaegset münti. 
Koguti ka arvukalt segatud inimluid, mis 
pärinesid pealematmise käigus lõhutud 
matustest. Terviklikud skeletid ja matused 
olid õnneks sel korral mullatöödest puutu-
mata jäänud.

Põltsamaa	kirikaed

Septembri lõpus lõhuti Põltsamaa kiriku 
juures (Pilt 7) ebaseaduslike kaevetööde-
ga vähemalt neli luustikku. Vaatepilt oli 
kurvastav – segatud ja lõhutud luud vede-
lesid laiali trassisüvendis ja mullahunni-
kutes (Pilt 8). Arheoloogide ülesandeks oli 
päästa seda infot, mis veel võimalik. 

Osteoloogilise analüüsi käigus selgus, 
et maetuteks olid keskealine mees, 
16–18-aastane neiu, 6–10-aastane laps 
ja alla aastane imik. Lapse, mehe ja neiu 
(Pilt 9) hammastel tuvastati rohkelt ham-
bakivi ja kaariest, mis viitab suurele süsi-
vesikute tarbimisele. Noore naise selgroo 

Pilt 4. Pilistvere Püha Andrease kirik. Foto Martin Malve.

Pilt 5. Mahakooritud ala läbivaatamine metallidetektoritega. Foto Martin Malve.

Pilt 6. Kolmnurkne tabalukk ja võti 16.–17. sajandist. 
Foto Martin Malve.

rinnalülidel oli rohkelt lohukesi (Pilt 10), 
mis on omased lülivahekettasongadele 
(Schmorli sõlmedele). Viimased võivad 
viidata raskele füüsilisele koormusele 
juba väga noores eas, enamasti leitakse  
Schmorli sõlmi just noorte meeste  
luustikelt.

Põltsamaa kirik rajati 1630. aastatel ning 
selle ümber matmine kestis 1770. aas-
tateni. Selle teadmise alusel on võimalik 
dateerida matused varauusaega. Kuna 
leitud luustikud asusid küllaltki väikesel 
alal, võib tegemist olla ühe perekonna 
hauaplatsiga. 

Pilt 7. Põltsamaa Niguliste kirik. 
Foto Martin Malve.

Pilt 8. Välja kaevatud pinnas sisaldas rohkelt 
lõhutud inimluid. Foto Martin Malve.

Pilt 9. Alalõuluul on hästi näha emailile 
kinnitunud hambakivi. Foto Martin Malve.

Pilt 10. Lohuke rinnalüli keha pinnal, mis iseloomustab 
lülivahekettasonga. Foto Martin Malve.

5 cm
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Piiramisrajatise  
jäänuste uuringud  
Viljandi  
Lossimägedes

Viljandi Lossimägede uurimisloos on 
aastaid vastuseta olnud üks küsimus: 
kas 1223. aasta augustipiiramise ajal oli 
ristisõdijate piiramismasin, sarnaselt 
Musumäe-Suusahüppemäe-Pähklimäe 
piirkonnaga, ka Filosoofia alleega pargi- 
platoo linnapoolses otsas lauluvälja-
ku lähedal? Sellele võimalusele viitab 
neemiku tipus olev madalaks vajunud  
küngas, mille peale viib lauluväljaku 
poolt tulev trepp.

Küsimusele vastuse leidmiseks tehti  
Viljandi linna rahalisel toel künka Kae-
vumäe poolsesse serva proovikaevand.
Piiramisrajatise kuni 1,2 m paksune muld-
kehand (Pilt 1), koosnes segatud savi- 
liivast ja sisaldas üksikuid kive. Erinevalt 
Suusahüppemäe-Musumäe piirkonnast 
polnud siin linnusest lastud ammunoolte 
otsi. Ainus märkimisväärne leid üksikute 
ilmetute kedranõukildude kõrval oli tina-
tatud 12.–13. sajandi kannuse katke täite-
pinnase alt looduslikult alusmullalt (Pilt 4).

Kui kaevamine jõudis kunagise mullapinna 
tasemele, paljandus künka linnusepool-
ses servas suur, u 75 cm läbimõõduga 
ja algse maapinna suhtes 90 cm sügavu-
ne postiauk (Pildid 2 ja 3). Augu servad 
olid kolmest küljest kiilutud 15–20 cm 

Heiki Valk, Tartu Ülikool

läbimõõduga kividega, mille seas leidus 
ka telliseid. Post ise on olnud umbes 40 
cm läbimõõduga. Asjaolu, et kividega oli 
kiilutud just linnusepoolne külg, näitab, 
et piiramisrajatise tugikonstruktsiooni 
kuulunud post pidi kindlalt vastu seisma 
linnusest piirajate poole suunatud kivide 
või suurte kuulide löökjõu survele.

Põhiküsimus – mis ajast pärineb võimsa 
tugipostiga piiramisrajatis? – näis vastuse 
leidvat siis, kui kaevamiste lõppjärgus 
leiti selle muldkehandi alt 2,7 cm läbi-
mõõduga ümar roostene kuul (Pilt 4). 
Kuigi leid näis esmapilgul pärinevat tuli-
relvade ajast, ilmnes kaalumisel, et ese oli 
enam kui poole kergem, kui peaks olema  

Pilt 1. Kaevand Viljandi Lossimägedes: piiramisrajatise muldkehandiks kuhjatud täitepinnas. Foto Heiki Valk.

Pilt 2. Piiramisrajatise kividega kiilutud postiauk, vaid 
osaliselt tühjaks kaevatud. Foto Heiki Valk.

Pilt 3. Postiauk paiknes vallikraavi serva läheduses.  
Foto Heiki Valk.

Pilt 4. Leiud kokkukuhjatud künkalt: kuulike,  
mis näis dateerivat piiramiskünka tulirelvade  

aegseks, kuid osutus looduslikuks rauamaagitükiks,  
ja tinatamisjälgedega kannuse katke. Foto Heiki Valk.

sellise läbimõõduga raud- või malmkuul. 
Ka leiu keemilise koostise mõõtmine XRF 
röntgenspektromeetriga  – analüüsi tegi 
Ragnar Saage –  näitab, et tegemist on 
loodusliku rauamaagi kogumiga. 

Seega on küsimus piiramisrajatise vanu- 
sest Tutuluse ilmumise ajal endiselt 
vastuseta. Kuigi postiaugu kiilukivideks 
oli kasutatud ka keskaegseid telliseid, 
mida leidus kuhjatise mullaski, ei välis-
ta see pärinemist 1223. aasta augusti- 
piiramisest: tellisetükke leidus ka tollal 
Pähklimäele kuhjatud pinnases. Risti-
sõdade ajale viitavad kannuse kõrval 
veel maa seest välja ulatuvad suured 
allikalubja kamakad mäele viiva trepi 
kõrval – samasugused, nagu neid leiti 
Pähklimäel olnud kiviheitemasina alus-
platvormi pinnasest. Et teada saada, kas 
piiramisrajatis pärineb 13. sajandi algu-
poolest või on hilisem – näiteks Liivi sõja 
või Rootsi-Poola sõdade ajast –, tuleb ära 
oodata leitud loomaluude radiosüsiniku-
dateeringud.

5 cm
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Sinine, punane, valge

Kui tekstiilid maapõues säilivad, 
siis on need jäänused enamasti 
kaotanud oma esialgse värvuse 
ja muutunud ühtlaselt pruu-
niks. Siksälä kalme keskaegse-
test matustest leitud surirõivaste 
jäänused on erandiks, sest riide-
katkete algset värvust võib sageli 
näha juba palja silmaga. Lisaks 
on Siksälä tekstiilidest tehtud 
mitmeid keemilisi analüüse, 
mis annavad täpsema vastuse 
värvimiseks kasutatud taimede 
osas. Siksälä naiste rõivastuses 
valitsesid sinine, punane ja valge 
värv. Regilaulud ja etnograafili-
sed andmed kinnitavad sinise, 
punase ja valge kombinatsiooni 
olulisust mineviku inimese maa-
ilmapildis.

Siksälä kalme

Siksälä kalmesse, mis asub Eesti kagu- 
nurgas Misso lähistel, on maetud pika 
perioodi jooksul. Riidejäänuseid on saa-
dud rikkalike panustega laibamatustest, 
mis pärinevad 13.–15. sajandist. Naiste 
rõivamood ja kangatüübid on nimetatud  
perioodi vältel püsinud ühetaolised. Naised 
olid riietatud särki ja kuube ning varusta-
tud sageli mitme sõbaga. Peas on olnud  
rohkete kaunistustega pärg, kohalikus  
keelepruugis vanik.

Sinine

Kõige silmatorkavam värv Siksälä naise 
kostüümis on tumesinine (Pilt 1). Sinis-
test tekstiilidest võetud proovid sisalda-
vad värvainet, mida nimetatakse indigoks. 
Kõige tuntumad indigot sisaldavad vär-
vitaimed on värvi-indigopõõsas (Indigofe-
ra tinctoria) ja sinerõigas (Isatis tinctoria).  

Troopikas kasvavast indigopõõsast saadud 
sinine levis Euroopas laialdaselt alles pärast 
ühenduse loomist India ja Ameerikaga 16.–
17. sajandil. Kesk-Euroopas oli alates neoliiti-
kumist kuni varauusajani sinise värvi allikaks 
kohalik taim sinerõigas (Pilt 2). Sinerõika abil 
on värvitud Eesti aladelt leitud muinas- ja 
keskaega dateeritud sinised tekstiilid, teis-
te hulgas ka Siksälä sinised kangad. Kuna 
Siksälä piirkonnas sinerõigas looduslikult ei 
kasva, võidi minevikus sinerõikast saadud 
värvainet tuua mujalt Euroopast kuivata-
tud pallikeste kujul. Siksälä puhul on oluline 
rõhutada, et sinist värvi tekstiilid on pärit 
enamjaolt naiste matustest ja seostuvad tõe-
näoliselt naiselikkuse ja viljakusega. Naiste 
armastus siniste rõivaste vastu pole Siksälä 
eripära, vaid on levinud tunduvalt laiemal 
alal. Tumesinist värvi on enamus Eesti noo-
rema rauaaja matustes ja peitleidudes säi-
linud villaseid tekstiilikatkeid (Pilt 3). Siniste 
ülerõivaste, peakatete, sõbade ja sääremä-
histega 12.–13. sajandi naiste matuseid on 
leitud Soome, Loode-Venemaa ja Läti ala-
delt. Sinine on olnud Läänemere idakaldal 
muinas- ja keskajal väe ja tähendusega värv.

Punane

Teine oluline värv oli punane. Punase värvi 
tähtsus ja maagiline tähendus on üsna 
ilmne. Lisaks sellele, et seda peeti lihtsalt 
ilusaks, on punane seostunud alati viljaku-
se, vere- ja kaitsemaagiaga. Siksälä naiste 
surirõivastel esineb punane vaid paeltes, 
pookades, õmbluslõngades, narmastes 
ja aksessuaarides-kaunistustes (Pildid 1 ja 
4). Jääb mulje, et vähemalt Siksälä piirkon-
na naised üleni punaseid rõivaid ei kand-
nud. Punane on peaaegu alati olemas ka 
mujalt Eestist leitud paeltes, narmastes ja 
rõivakaunistustes (Pildid 5 ja 6). Ehkki pu-
naseid lõngu on eri varjunditega, on nende 
värvimiseks seniste keemiliste analüüside 
põhjal teadaolevalt kasutatud kohalikke 
madaralaste perekonda kuuluvaid taimi, 
näiteks värvmadarat (Galium boreale; Pilt 7). 
Madarajuurtega värvimine, mis on ka etno-
graafilistest retseptidest hästi teada, vajab 
peitsainet, mis aitaks värvidel villakiu külge 
kinnituda. Keskaegsete elukutseliste linna-
värvalite retseptides oli selleks enamasti 
maarjas ehk maarjajää. Maarjas tähistab 
reeglina alumiiniumisisaldusega looduslikke 
soolade segusid. Keskajal pärines Euroopas 
kasutatav maarjas peamiselt Väike-Aasiast 
ja Vahemere piirkonnast ning sealt võis see 
kaupmeeste vahendusel jõuda ka Siksälä 
piirkonda. Samas on Krista Vajanto eksperi-
mendid Soome etnograafiliste retseptidega  
näidanud, et peitsina saab edukalt kasutada 
ka kollaliste perekonda (Lycopodium) kuu-
luvaid taimi, millest Eestis kasvavad peami-
selt karukold ja kattekold. Kollad sisaldavad  
arvestataval hulgal alumiiniumi.

Valge

Lisaks sinisele-punasele võis rõivastu-
ses tooni anda valge, sest üsna suure osa 
komplektist moodustasid linased või muust 
taimsest kiust tekstiilid. Linaseid kangaid ta-
valiselt ei värvitud, vaid need olid peenema-
te sortide puhul valgeks pleegitatud. Kuna 
taimsest kiust materjalid hävivad maapõues 
üsna kiiresti, siis valget osa rõivastest pole 
arheoloogiliste leidude põhjal enam võima-
lik näha. Siiski annavad linase olemasolust 
Siksäläs aimu arvukad jäänused poolvillas-
test kangastest. Näiteks võib tuua korja-
tud kirjas mustrid (Pilt 8). Nende kangaste 
taustaks oli linane labane, mille sisse kooti 
värviliste villaste lisalõngadega geomeetri-
line muster. Tulemuseks oli sinine-punane  
muster heledal taustal. Valget värvi on  
peetud ilusaks, samuti on see rahvalauludes  
positiivse tähendusega.

Pilt 1. Sinise toimses koes villase sõba katke Siksälä 
220. matusest (AI 5101). Sõba on olnud kaunistatud 

vasesulamist klambritega ja selle pikiserva on õm-
meldud punasekirju kõlapael. Sellised sõbad olid Siksälä 

täiskasvanud naiste rõivakomplektis olulisel kohal. 
Matus on dateeritud 14. sajandisse. Foto Jaana Ratas. 

Riina Rammo
Tartu Ülikool

Ilusad sinised lõngad, 
ilusad punased lõngad,

valged lõngad on vahela, 
kenad kirjad keske’ela.

E 16378 (9) < Haljala.
Pilt 2. Sinerõigas (Isatis tincoria) on kaheaastane taim. 

Pildil on näha esimese aasta taim, mille lehti saab värvi-
miseks kasutada. Teisel aastal kasvatab sinerõigas endale 
lopsaka kollase õiepahmaka, millest arenevad seemned. 

Foto Astri Kaljus.
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värvigammas (nt Prantsusmaa, Holland,  
Venemaa). Samuti on need värvid levinud 
paljude maade rahvarõivakomplektides.  
Sinine ja punane kuulusid värvide hulka, 
mida oli võimalik juba üsna kauges minevi-
kus tulemuslikult ja püsivalt tekstiili külge kin-
nitada. Seda on peetud ka üheks põhjuseks 
kõnesoleva värvieelistuse väljakujunemisel.

Kas ainult surirõivad?

Arheoloogide leitud jäänused pärinevad  
matuserõivastest, mis on olnud selgelt eri-
lised ja pidulikud. Samas polnud need val-
mistatud ainult surirõivaiks, vaid rõivastel oli 
märgitähenduslik roll ka inimese elus. Naise 
elu kulgeb sünnist ja lapsepõlvest läbi viljaka 
ea, emaduse kuni eidestumise ja surmani. 
Olulisi üleminekuetappe ja sündmusi rõhu-
tati traditsioonilises külaühiskonnas naiste 
rõivastuses. Näiteks Fjodor Tumanski, kes 

Sinine, punane, valge

Siksälä keskaegsetes naiste surirõivastes 
on tooniandev värvikombinatsioon sini-
ne, punane ja valge. Varasemad leiud Eesti 
aladelt viitavad, et sellisel eelistusel oli 
muinasaegne taust. Hiljemalt muinasaja  
lõpusajanditest oli tumesinine koos pu-
naste kaunistustega kõige eelistatum värv 
naiste pidurõivastes. Samasugune maitse 
värvide osas püsis keskajast kauemgi. 16. 
sajandi lõpust või 17. sajandi algusest pärit 
Kivijärve peitleid sisaldas lisaks spiraaltoru-
dest kaunistustele sinise villase rõivaeseme  
jäänuseid, mille peale metallkaunistused 
olid kinnitatud silmatorkavate punaste  
pistetega (Pilt 9). Nimetatud värvikombi- 
natsioon on levinud tegelikult veelgi 
laiemalt ja need värvid moodustavad, 
pika ajaloolise taustaga värvikomplekti.  
Mitmed Euroopa maade riigilipud on samas 

on kirjeldanud vadja naiste riietumistava-
sid 18. sajandi lõpus, toob välja järgmised  
etapid: neiu, noorik, abielunaine (ema)  
pärast noorikupõlve ja eit. Olulised siirde-
sündmused sellel elukaarel olid pulmad ja 
matused. Laialt levinud oli komme matta 
naine pulmarõivas, kuid matta võidi ka noo-
rikuea rõivastega.

Arheoloogilised leiud kõlavad hästi kokku 
regilauludega. Regilauludes esinevad puna-
ne ja sinine sageli paaris ning tihti lisandub 
neile kolmandana valge. Tiiu Jaago on rõ-
hutanud nende värvide esinemist loomis- 
motiivides ja lauludes, mis on seotud matus-
te, pulmade ja sünniga. Punast, sinist ja valget 
värvi võib seostada kaitsefunktsiooniga, mis 
on vajalik siirderiituses ühest olekust/staatu-
sest teise minekuks. Ehkki matuses nähtav  

Pilt 3. Pudivere peitleidu (AI 4194) kuuluvad tüüpilised 
muinasaja lõpu naise vasesulamist ehted ja nende 
katked: rinnakee, ripatsid, käevõrud ja sõrmused, mis 
olid pakitud kasetohust anumasse, näiteks vakka. Lisaks 
ehetele kuulusid komplekti vähemalt kahe erineva villase 
kanga jäänused. Mõlemad on toimses koes ja tumesinist 
värvi ning pärinevad spiraaltorudest kaunistustega 
ilustatud rõivaesemetest. Soome, Eesti ja Läti aladel olid 
sinisest murdnurktoimses koes kangast sageli valmista-
tud peakatted ja sääremähised. Leid on dateeritud  
12. sajandisse. Foto Riina Rammo.

Pilt 4. Siksälä 158. matusest (AI 5101) leitud poolvillase 
ruudulise sõba nurk. Sõba ise oli valge-sinise ruuduline, 
servades punastest lõngadest kootud kõlapaelad ning 
nurkades tutid. Foto: Jaana Ratas.

Pilt 5. Lõhavere linnamäelt leitud kasetohust vakas oli 
koos käsitöötarvetega arvukalt eri tehnikates valmistatud 
paelu. Ehkki värvianalüüse pole tehtud, võib vaatluse 
põhjal eristada paeltes vähemalt kolme tooni: sinist, 
punast ja beežikat. Viimast värvi lõng on tõenäoliselt 
olnud algselt hele ja värvimata ning alles maapõues 
pruunikaks muutunud. Samast vakast on teada paelu, 
mis on valmistatud punastest ja sinistest villastest 
lõngadest kombinatsioonis linaste lõngadega. Kuna 
linast tavaliselt ei värvitud, vaid see oli valgeks pleegitatud, 
oli paela värvikombinatsiooniks sinine, punane, valge. 
Lõhavere käsitöövakk on dateeritud 13. sajandi algusesse. 
Rekonstruktsioonid ja foto Jaana Ratas.

Pilt 6. Virunuka kalmest leitud kõlapaela katked (AI 4342). Pael on kootud sinistest ja punasest villastest lõngadest ja 
pärineb ilmselt 14. sajandist. Foto Jaana Ratas.

Pilt 7. Madar (Galium boreale). Värvimiseks kasutatakse 
selle mitmeaastase taime juuri. Foto: CalPhotos, © 
2010 Barry Breckling. [http://calphotos.berkeley.edu/cgi/
img_query?enlarge=0000+0000+1010+1136]
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ei pruugi üks ühele vastata pruudikomplek-
tile, on sellel tõenäoliselt naise viljaka elueta-
pi pidurõivastega tihe seos. Kõik, mis kingiti 
ja valmistati neiule juba enne pulmi, näiteks 
viljakasse ikka jõudmisel, või oli seotud üle-
minekuga ühest vanuserühmast teise, kuu-
lus hiljem pulma- ja pidurõivaste komplekti.

Naiste värvid

Värvide või värvikombinatsioonide tähen-
dust pole võimalik üheselt tõlgendada.
Tähendused esinevad kindlas kultuuritra-
ditsioonis, kus see kõigile ühtemoodi mõis-
tetav on. Mineviku inimeste jaoks toiminud 

tähendusi ja sümboleid on seetõttu keeru-
line näha ja ära tunda. Sinise-punase-valge 
esinemine Siksälä naiste rõivastuses ning 
samade värvide visa püsimine laulu- 
traditsioonis ja etnograafias kinnitab nende 
tähtsust ja tähenduslikkust. Näib, et mine-
vikus oli tumesinine naiseks olemise juu-
res oluline väega värv. Taas võib tuua näite  
Fjodor Tumanski vadjalaste rõivaste kirjel-
dustest, kus sinine värv muutub naise riietes 
oluliseks alates noorikuajast. Eide staatuses-
se jõudes loobutakse sellest. Samas pole 
Siksälä tekstiilides oluline olnud vaid sinine 
üksi, mõjus on see kombinatsioonis teiste 
värvidega. Punane rõivaste servades ja 
avauste ümbruses oli eelkõige kaitsev, aga 
ka viljakuse ja ligitõmbavuse signaliseerimi-
seks, valge – ilus ja puhas.

Pilt 8. Korjatud kirjas kangakatke Siksälä 220. naise-
matusest. Labase linase kanga sisse on kootud siniste 
ja punaste villaste koelõngadega geomeetriline muster. 
Rekonstruktsioon: Melanie Kaarma mustrijoonise järgi 
Ave Matsin ja Riina Rammo.

Pilt 9. Katke Kivijärve peitleiust (TÜ 2402), mis on pärit 16. 
sajandi lõpust või 17. sajandi algusest. Foto Riina Rammo.

Keskaegsete helide jälil – 
kuidas kõlavad luust vilepillid?

Meid ümbritseb lõpmatu hulk 
helisid. Hääli on mitut sorti. 
Ühed kaasnevad igapäevaste 
tegevustega ja neid ei pruu-
gi tihti tähelegi panna. Teisi 
tekitatakse sihilikult ja neil 
on kindel eesmärk. Viimaste 
hulka kuulub muusika, aga ka 
erinevad signaalhelid, näiteks 
uksekell või peatselt algava 
etenduse märguanne teatris.

Madli Oras
TÜ magistrant

Igale keskkonnale ja ajastule on iseloo-
mulikud teatud helid. Kui keskaja ini-
mene satuks tänapäeva, siis küllap mõ-
juksid meile nii tavalised hääled nagu 
automüra ja telefonihelinad tema jaoks 
väga šokeerivalt. Sama suur oleks kontrast  

vastupidises olukorras. Kas me suudame 
aga ette kujutada, milline helide kooslus 
meid ümbritseks, kui leiaksime end ühtäkki 
näiteks 15. sajandi Tartust? Missugune oli  
tolleaegne helimaastik? See küsimus ajen-
das mind uurima luust vilepille – üht killu-
kest artefaktidest, mis annavad tunnistust 
juba ammu kadunud helimaailmast.

Mida kujutavad endast  
keskaegsed luust vilepillid?

Luust vilepillid (Pilt 1) olid nii Eesti alal kui 
ka ülejäänud Euroopas levinud peamiselt 
keskajal. Siin võib enamiku leidudest da-
teerida 13.–16. sajandisse. Luust vilepille 
on Eestist praeguse seisuga teada umbes 
paarkümmend. Leiupaikadeks on eelkõige 
linnad, aga mõned vilepillid on leitud ka 
asulakohtadelt ja linnuste juurest. Tava-
liselt on neid valmistatud lamba või kitse 
sääreluust ja neil on üks kuni neli sõrmea-
va. Enamikul leidudel on kõlaava, mille põh-
jal võib oletada, et neid mängiti valdavalt 
samamoodi nagu tänapäevast plokkflööti. 
See tähendab, et huulikusse sisestatakse 
plokk, tekitades kanali, mille kaudu liigub 

õhk huulikuavast kõlaava alumise terava 
servani. Nii sünnib heli, mida saab sõrme-
avade abil kõrgemaks ja madalamaks muu-
ta. Kas ja kuidas see meetod keskaegsete 
vilepillide mängimisel töötab ja kuidas üks 
luust vilepill kõlab? Kuna arheoloogilisi lei-
de ei tohi iseenesestmõistetavalt töödelda 
ega mängida, tuli selle teadasaamiseks pilli-
dest koopiad valmistada. Kui eksperimendi 
käigu ametlik versioon sai kirja bakalaure-
usetöös, siis nüüd kasutan võimalust rääki-
da oma kogemusest vabamas vormis.

Ettevalmistused algavad – 
millised pillid osutusid  
valituks?

Eksperimendi elluviimisele eelnesid põh-
jalikud ettevalmistused. Otsustasin teha 
koopia kolmest arheoloogilisest leiust. Laia-
haardelisema eksperimendi tegemiseks 
vajanuks rohkem aega ja muid ressursse, 
vähema arvu pillidega oleks saanud väga 
vähe teavet. Seega tuli kõigepealt valida, 
millised kolm leidu võiks eeskujuks võtta. 
Valikut kitsendas asjaolu, et mul oli olemas 
kaks paremat ja üks vasak lamba sääreluu. 
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Pilt 1. Plokiga vilepilli skeem. Joonis Madli Oras.

Pilt 2. Tartu vilepill (TM A-51: 3139). Foto Madli Oras.

Huulik

Sõrmeavad

Õhukanal

Kõlaava

5 cm

Samuti mõjutas otsust soov leida olemas-
olevate vahenditega võimalikult mitme-
külgset infot.

„Tüüpiline“ keskaegne vilepill

Esimeseks prototüübiks valisin ühe ter-
venisti säilinud leiu, mis paistis esindavat 
hästi nii-öelda keskmist luust vilepilli Eesti 
arheoloogilises materjalis (Pilt 2). See leiti 
Tartu keskaegse lõunapoolse eeslinna alalt. 

Pillil on kolm sõrmeava ja ümar kõlaava, 
mis on Eesti materjali hulgas enim levinud. 
Tegelikult on esemel ka üks eriline omadus 
– nimelt on tegu ühega kahest Eesti leiust, 
mida on kaunistatud sisselõigatud joonte 
ja ristidega. Kuna aga ornamendid polnud 
eksperimendi eesmärkide seisukohast  
olulised, otsustasin seda asjaolu eirata.  
Tulevikus võiks pillile pärast mõningast 
tehnika harjutamist muidugi kaunistused 
lisada.

Ebatavaline kõrtsipill?

Teisena osutus valituks üks Tallinna vana-
linnast leitud 15.–16. sajandi vilepill (Pilt 3).  
See on samuti terve, kolme sõrmeava ja 
ümara kõlaavaga. Sellegipoolest pole leid 
tavapärane – kui üldiselt on luu mõlemad 
otsad eemaldatud, siis sellel oli alumine 
ots täiesti terveks jäetud. Kuigi leidub ka  
suletud alumise otsaga puhkpille, siis plokk-
flöödi tüüpi pilli puhul tundus selline män-
guviis küsitav. Samas ei paistnud, et ese 
oleks pooleli jäänud – kõik detailid on korra-
likult viimistletud. Pilli alumise otsa lähedal 
on auk, mis asetseb sõrmeavadest eraldi ja 
mille kaudu võiks õhk pillist välja pääseda. 
Eksperimendi abil soovisin katsetada, kas ja 
kuidas saab instrumenti sel viisil mängida.

Mõistatuslik leid

Kolmas väljavalitud ese pärineb Lihula lin-
nuse juures olnud keskaegsest alevikust (Pilt 
4). See sai valitud kui üks intrigeerivamaid 
leide. Tegu on fragmentaarse esemega, mil-
lel on terve otsa lähedal D-kujuline auk ning 
murdunud otsas poolikuna säilinud pisike 
ümar auk. Kas need võivad olla kõla- ja sõr-
meava? Kui eset tõepoolest kasutati heliriis-
tana, siis kuidas seletada ebatavaliselt suurt 
kõlaava, mis asetseb pilli ülemisele servale 
nii lähedal? Kas seda võidi mängida, juhti-
des õhuvoolu kunstliku ploki asemel hoopis  

Pilt 3. Tallinna vilepill (AI 7032: L 1947: 2).  
Fotod Sander Nittim ja Heidi Luik.

5 cm

Pilt 4. Lihula vilepill (AM 33014 A808:610).  
Foto Krista Sarv.
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Huulikuava

alahuule või keele abil? Viimast meetodit on 
kasutatud mitmetes piirkondades, sealhul-
gas soome-ugri rahvaste aladel. Igatahes 
tekitas leid mitmeid küsimusi, millele vas-
tamiseks tundus eksperiment olevat parim 
lahendus.

Kuidas toimus materjalide ja 
tööriistade valik

Prototüübid välja valitud, tuli enne koo-
piate valmistamist mõelda, kuidas seda 
täpselt teha ning milliseid materjale ja 
tööriistu kasutada. See tähendas tasakaa-
lu leidmist autentsuse, lihtsuse ja võimali-
kult täpsete tulemuste saavutamise vahel. 
Nagu juba mainitud, kasutasin materjali-
na lamba sääreluid. Üldjuhul ei saa lam-
ba ja kitse luid vilepillide põhjal eristada.  
Otsustasin lambaluude kasuks, kuna neid 
oli lihtsam hankida kui kitse omi. Kõik  
üksikud luud on muidugi natuke erinevad, 
aga vähemalt sai jälgida, et suurus klapiks 
enam-vähem leiu omaga ja et parem luu 
asendaks ikka paremat luud.

Ploki materjali valik oli pisut keerulisem, 
kuna Eestis pole säilinud ühtegi vilepilli 
koos plokiga. Seda võib seletada asjaoluga, 
et plokke on valmistatud orgaanilis-
test materjalidest, mis kergesti hävivad.  
Üldiselt arvatakse, et neid võidi teha pea-
miselt puidust ja mesilasvahast. Puidust 
plokke on Euroopas ka leitud. Plaanisin 
esialgu kasutada mõlemat materjali, alus-
tades mesilasvahaga, kuna seda on ker-
gem töödelda ja seega eri plokivariante 
katsetada. Lõpuks jäid puidust plokid aja-
puuduse tõttu tegemata, aga tulevikus 
võiks seda kindlasti proovida. Puidu eeli-
sed on eelkõige stabiilsus ja vastupidavus 
– vaha võib näiteks kuuma ilmaga sulama 
hakata ja vormi kaotada.

Tööriistade autentsuse osas tegin mõ-
ningaid järeleandmisi. Eksperimendi ees-
märgid olid seotud peamiselt helide ja  
mänguviisidega, mitte tööprotsessi uuri-
misega. Seetõttu oli esmatähtis, et kõik 
servad ja augud oleksid õiges kohas.  
Kogenematu pillitegijana tundus sel puhul 
turvaline kasutada nüüdisaegseid tööriis-
tu nagu rauasaag ja akutrell. Viimistlemisel 
olid abiks ka pussnuga ja liivapaber.

Head lõhnataluvust ja  
loomingulisust nõudvad  
ettevalmistused

Kolme luu hankimine osutus suhteliselt liht-
saks ülesandeks. Küll aga polnud luude ette- 
valmistamine eriti meeldiv tegevus – kuigi 
ühe luu sai lambapraest, siis kaks tükki tuli 
ise ära nülgida ja puhastada. Eksperimen-
taalarheoloogiat tehes ei saa aga pirtsutada, 
küllap oli see väärt kogemus ja ekstreem-
ne üksnes tänapäeva linnainimese jaoks.  
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Pilt 8. Monika Hint näitab, kuidas tuleb luud saagida. 
Foto Riina Rammo.

Pilt 9. Luuotste ära saagimine. Foto Riina Rammo.

Pilt 5. Ligunev luu. Tegu pole küll eksperimendis kasutatud 
luu, vaid hoopis ühe lamba õlavarreluuga, mis veel ootab 
oma korda vilepilliks saamisel. Foto Lauri Naber.

Pilt 6. Pärast põhjalikku mõõtmist ja võrdlemist on  
pliiatsijooned luudele jõudnud. Foto Madli Oras.

Pilt 7. Lihula pilli rekonstruktsiooni kavand, vasakul pool 
kujuteldav osa pillist. Foto Madli Oras.

Kaasa võis tunda vaid kõigile arheoloo-
gidele, kes üritasid läheduses oma tööd 
teha – kuna parasjagu oli talv, toimus 
kõik siseruumides. Lõpuks ligunesid luud 
mõnda aega turvaliselt keldrisse suletuna  
pesupulbrivees (Pilt 5), et täiesti puhtaks 
saada. Jällegi täiesti tänapäevane töötlus-
viis, mis sai valitud ajanappuse tõttu.

Viimase ettevalmistusena joonistasin  
hariliku pliiatsiga luudele õigetele kohta-
dele aukude ja pilli servade piirjooned, 
millest luu otste ära saagimisel ja aukude 
puurimisel lähtuda (Pilt 6). Fragmentaarse 
leiu puhul tuli sealjuures veidi improvi-
seerida, sest ese oli ilmselgelt katki ja 
poolikust august allapoole jääva osa suh-
tes võis ainult oletusi teha. Lähtudes luu 
pikkusest ning teiste leidude sõrmeavade 
arvust ja vahekaugustest, joonistasin luule 
veel kaks sõrmeava (Pilt 7). Nende suu-
ruse osas võtsin eeskuju olemasolevast  
poolikust august.

Kuidas pillid valmisid

Et lõpuks asja juurde asuda, sõitsin ühel 
tuisusel veebruarihommikul koos oma 
juhendaja Riina Rammoga Viljandimaale. 
Pillid valmisid pärandtehnoloog Monika 
Hindi hubases luutöökojas, kus oli väga 
mugav tegutseda ja kõik vajalikud tööriis-
tad käepärast. Monika ise, kellel oli luust 
vilepillide valmistamisega juba varase-
maid kogemusi, juhendas tööprotsessi ja 
andis vajadusel nõu (Pilt 8).

Kõigepealt tuli luuotsad rauasaega ära 
saagida. Algus läks pisut konarlikult – esi-
mesed katsetused lõppesid kiiresti kahe 
murdunud saeteraga. Edasi sain juba tun-
netuse kätte ja luud õnnestus enam-vä-
hem sujuvalt läbi saagida (Pilt 9). Seejärel 
lihvisin ebatasaseid saetud pindu liivapa-
beriga (Pilt 10) ning puhastasin luutorusid 
seestpoolt villase riideribaga, et sealt kogu 
mustus välja saada (Pilt 11).

Kõla- ja sõrmeavade tegemist alusta-
sin 1,5 mm teraga akutrelliga (Pilt 12).  
Aukude puurimine võttis vähe aega ja oli 
kogu protsessi vältel üks lihtsamaid üles-
andeid. Kuna augud pidid tulema eri  suu-
ruse ja kujuga, jätkasin nende uuristamist 
pussnoa abil (Pilt 13). Muidugi võiks kogu 
protsess toimuda ainult nuga kasutades 
– kogemused näitavad, et üksnes noaga 
augu uuristamine pole sugugi vaevarikas 
ja aeganõudev ülesanne. Küll ei pruugi  
vilumatu inimene saada nii täpset tule-
must. Samuti ei saa välistada, et keskajal 
võidi vilepillide tegemiseks kasutada peale 
noa teisigi tööriistu. Kuigi elektrilisi abi-
vahendeid tol ajal muidugi polnud, olid  
puurid siiski olemas.

Katsumused mesilasvahaga

Edasi jätkus eksperiment kodustes  
tingimustes – pillid olid põhiosas valmis,  
jäi veel plokkide valmistamine. Kuna peh-
met mesilasvaha on kerge töödelda, soo-
jendasin seda esmalt ahju kohal. Seejärel 
voolisin vahast enam-vähem õige suuruse-
ga tüki ja surusin selle vilepilli huulikusse, 
nii et see ulatuks kõlaava ülemise servani.

Nüüd tuli uuristada vahasse kanal. Kui 
enne tundus, et vilepillide tegemises pole 
midagi nii rasket, siis nüüd oli kätte jõud-
nud protsessi keerulisim ja närvesöövaim 
osa. Nimelt peab kanal olema täpselt õige 
suuna, kuju ja suurusega, kui tahta pillist 
selget heli kätte saada. Proovisin kana-
li tegemist kahe abivahendiga – noa ja  
kudumisvardaga. Etteruttavalt võib öelda, 
et vardaga tehtud katsetused osutusid 
edukamaks. Kui üks kanal ei toiminud, ur-
gitsesin vaha jälle välja, voolisin uuesti üht-
seks tükiks ja surusin tagasi huulikusse. 
See osa eksperimendist vältas suhteliselt 
pikka aega, sest tihti ei jätkunud kannatust 
paljudeks järjestikusteks katseteks. Varem 
või hiljem õnnestus siiski saada kõik kolm 
vilepilli häält tegema (Pildid 14-15).

Kogu plokkidest põhjustatud meelehärmi 
kõrvale jätkus töö käigus ka rõõmu. Ülla-
tuslikult tekitas vähim probleeme Lihula 
fragmentaarse leiu koopiast ilma plokita 
heli kättesaamine, mis näis alguses am-
bitsioonikaima ettevõtmisena. Alahuule 
ja keele õigesti suunamine osutus selle 
instrumendi puhul väga lihtsaks – juba 
esimesel katsel õnnestus kuuldavale tuua 
suhteliselt tugev ja selge heli.

Järeldused

Mida võib kõige eelneva põhjal järeldada? 
Missuguseid teadmisi eksperiment andis 
ja kas tulemused vastasid püstitatud ees-
märkidele? Mille poolest kolm instrumenti 
üksteisest erinevad? Kuidas kõlab üks 
luust vilepill ja milliste meetoditega saab 
seda mängida?

MeeLeLiNe ARHeOLOOGiA



49

Pilt 14. Mesilasvaha on huulikus ja kanal uuristatud. 
Iga kanal on muidugi erisuuruse ja kujuga.  
Foto Madli Oras.

Pilt 15. Lõpptulemus – valmis vilepillid. Foto Urmas Oras.

Loe lisaks:

•	 Hint,	M.	2013. Luust esemed: toormaterjal, 
töötlemistehnoloogiad ja tootearendus.
Magistritöö. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia.	

•	 Oras,	M.	2015. Luust vilepillid Eesti arheoloo-
gilises leiumaterjalis. Bakalaureusetöö. Tartu: 
Tartu Ülikool, arheoloogia õppetool. [LINK]

Pilt 10. Kuna saetud otsad jäid karedad, tuli neid 
liivapaberiga lihvida. Foto Riina Rammo.

Pilt 11. Villase riideriba abil said luud viimasest  
sodist puhtaks. Foto Riina Rammo.

Pilt 12. Aukude puurimine moodsate vahenditega.  
Foto Riina Rammo.

Pilt 13. Aukude uuristamiseks on hea kasutada kitsa 
teraga nuga. Foto Riina Rammo.

Tartu nii-öelda keskmise vilepilli koopia 
toon oli kolmest kõige valjem ja sellega 
õnnestus saavutada suurim heliulatus.  
Pilli puhul oli veel huvitav, et seda õnnes-
tus ainsana ülepuhumise tehnikaga ühe 
oktaavi võrra kõrgemalt mängida. Kuigi ma 
ei pannud oma eksperimendis eri mängu-
tehnikate katsetamisele erilist rõhku, võib 
üht keskmist luust vilepilli minu arvates küll 
täisväärtuslikuks muusikariistaks pidada. 
Kolm sõrmeava pole just palju, aga heli-
kõrgust saab muuta mitmel viisil, näiteks 
sõrmeavasid ja alumist otsa osaliselt kinni 
kattes või pilli eri tugevusel puhudes.

Tallinna suletud alumise otsaga pilli koopia 
osutus mängitavaks, aga mõningate möön-
dustega. Selle toon oli ilus ja selge, aga väga 
vaikne. Samuti sai seda ainult väga õrnalt 
puhuda, muidu kadus heli täiesti ära. See-
ga tundub, et kuigi alumise otsa lähedal 
olev auk toimib, ei ole see väga efektiivne.  
Samas peaks pilliga rohkem katseid tege-
ma – võib-olla seisnes probleem halvasti 
tehtud plokis, näiteks liiga kitsas kanalis.

Lihula fragmentaarse leiu rekonstruktsioo-
ni oli mugavam mängida ilma plokita. Kuigi 
kunstlik plokk toimib ka, on huulikus selle 
jaoks väga vähe ruumi ja puidust plokki 
võib olla sinna üpris keeruline paigaldada. 
Kui sõrmeavasid oli rohkem kui üks, aset-
sesid need ilmselt teistmoodi kui minu re-
konstruktsioonil – viimase puhul muutis iga 
sõrmeava helikõrgust vaevumärgatavalt.

Kokkuvõttes leian, et eksperimendiga võib 
rahule jääda. Lisaks mitmele küsimusele 
vastamisele on taolised ettevõtmised uu-
rijale suurepärane võimalus asetada end 
uuritava kohale ja kogeda eseme valmis-
tamise protsessi. Kuigi ma ei keskendunud 
tootmistehnoloogiale, sain ikkagi aimu, 
missuguseid oskusi on vilepilli tegemiseks 
vaja. Selgus, et tehnikate esialgne oman-
damine võib minna päris kiiresti, samas 
nõuab vilumuse tekkimine muidugi aega. 
Eksperimendid on pillide ja mineviku he-
limaailma uurimisel hädavajalikud, nagu 
iga teise meeltega seotud uurimisteema 
puhul. Käesolev eksperiment andis igata-
hes indu edasisteks katsetusteks – kõigile 
küsimustele ei õnnestunud ammendavalt 
vastata ja töö käigus tekkis ka mitmeid uusi 
küsimusi.
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Läänemaa ja Mati Mandel

„… Mati Mandel Läänemaa!” 
Nii on lauldud aastaid ja nii 
kaikus see viis ka 2015. aasta 
juunis, Mati 70. sünnipäeva 
tähistamisel Läänemaa kaeva-
jate ja sõprade esituses. Ilma 
igasuguse paatoseta on Mati 
teinud Läänemaa ajaloo suu-
reks ja saanud poole sajandi 
pikkuse tööga ka ise Lääne-
maa suurmeheks. Tunnustus 
räägib enda eest – sel aastal sai 
ta Läänemaa kõrgeima autasu, 
Läänemaa teenetemärgi kand-
jaks ja Lihula aukodanikuks.

Tegemist on raudselt erilise arheoloogiga, 
kes ainsana oma kolleegidest on juhatanud 
väljakaevamisi ülikooli järel pea pausideta 
kuni tänase päevani välja. Neist välitöödest 
kujunes hulk mälestisi aastatepikkusteks 
projektideks. Mõne juurde on ta tagasi 
jõudnud veel aastakümneid hiljem, nagu 
näiteks Uugla kalmed ja rauasulatuskoht, 
Lihula kivikalme, keskaegne asula ja linnus. 
Ning loomulikult viimaste aastate suurtöö, 
Maidla kalmistu. Seal pandi töödele punkt 
alles sel aastal – kalme, kus kokku tegut-
seti vaheaegadega kolm aastakümmet! 
Vähe sellest, Mati kaevamistel löövad juba 
aastakümneid kaasa eri vanuses „poi-
sid ja tüdrukud”, kelle peas on nüüd juba  
rohkem halli kui juubilaril enesel, kes aga  

jäänud talle ikka truuks kaaslaseks. Teistest 
Läänemaale „virvendajatest” ei maksa rää-
kidagi, neid on Mati kaevamistelt alati läbi 
käinud ning satub tema juurde ikka ja jälle. 
Mine tea, ehk tuleb tugeva kambavaimu 
põhjust otsida väljakaevamiste spartalikes 
elutingimustes ja lihtsas tervislikus toidus, 
vabadust väärtustavas maailmavaates, 
lustakates pidudes, mis päeval asendu-
vad kõva töörügamisega, ühistes reisides 
jalgsi, ratta ja bussiga siin kodukamaral 
ning viimastel aastatel ka võõrsil. Sõnaga, 
tegu on ühe tummise Läänemaa koktei-
liga, mis meeltest enam ei lahtu ja millele  
ennastunustavalt lihtsalt alistud.

Ent Mati Läänemaa mitmekülgsusest  
pakataval elul on kõik need aastakümned  
olnud ka palju argisem pool. Seda tähis-
tavad enam kui paarisaja mälestise kohta 
koostatud passid, pea pool tuhat kaitse 
alla esitatud muistist. Tegelikult väärib teh-
tu kokkuvõtmine omaette uurimust, kuna 
Mati inspektsioonid ei piirdunud mitte  
ainult Läänemaa ja Harjumaaga, vaid 
hõlmasid ka Järva-, Viru- ja Pärnumaad. 
Kindlasti võime täna väita, et Läänemaa 
muinasaegne asustuspilt – kalmed, asula-
kohad, kultusepaigad, asulakohad jpm – on 
tänu sellele tööle välja selgitatud ja kaar-
distatud palju paremini kui enamikes Eesti- 
maa piirkondades. Läänemaa kalmete (u 
110) kolmekümne aasta pikkuse uurimistöö 
võttis kokku monograafia „Läänemaa 5.–
13. sajandi kalmed” (2003). Aastatel 1973–
1990 uuris Mati kokku 14 eriaegset kalmet. 
Ühtlasi kaitses ta monograafiaga doktori-
kraadi. Ent Matile omaselt – tegeleda mitme 
asjaga korraga – eelnes kalmete raamatule 
ülevaade muinasaja lõpu ja keskaja algu-
se Lihulast. Samuti üks viljakas eluetapp 
uurija viimaste kümnendite töös, mis avas 
äärmiselt intrigeeriva mälestistekompleksi 
kogu oma suuruses. Ja pani edaspidi aluse  

omaette perioodiliselt ilmuva Lihula kogu-
miku koostamisele. Kokkuvõttes näitavad 
Mati aastakümnete pikkust suurejoonelist 
haaret mõlemad, nii arvukad väli- kui ka 
kirjatööd. Selleks, et saada pilt Mati vilkast 
sulest, tuleb lehitseda tema kirjatööde bib-
liograafiat, mis avaldati äsjailmunud Lääne- 
maa Muuseumi Toimetiste XVIII köites. 
Peatudes ainuüksi trükimeedias avaldatud 
ülevaatel, võtab nii teemade mitmekesisus 
kui ka kaastööde arvukus aastate lõikes 
lausa nõutuks. Juba ülikooli ajal (1972) ala-
nud arheoloogiapärandi tutvustamisele 
lisandusid hilisematel kümnenditel artik-
lid muinsuskaitse ja põletavatel lähiajaloo 
teemadel, seisukohavõtud ühiskonnaelu 
küsimustes jne jne. See on jätkunud täna-
seni ja avaldatud artiklite arv jõuab peagi 
viiesajani (sic!).

Matit kui üdini muinsuskaitsele pühendu-
nud kolleegi pole võimalik iseloomustada, 
toomata esile tema kauaaegset kuulumist 
Muinsuskaitseameti arheoloogia eksperdi- 
nõukogusse. Viimastel aastatel on ta mee-
dias ühe eestkõnelejana väljendanud 
muret röövdetektorismi ohu pärast muis-
tistele. Samuti on ta oma kolleegide seas 
seisnud detektorismi tõhusama regulee-
rimise eest. Kindlasti kuuluvad mälestisi 
hoidvasse suunda ka tema pea kõikide  
väljakaevamiste juurde kuuluvad välinäitu-
sed, mis on alati olnud suviste tööde tule-
musi tutvustav üritus kohalikule kogukon-
nale. Traditsioon, mis oma järjekindluses  
ja rahvalikkuses on lihtsalt ainulaadne.

Omaette uurimissuunana tuleb Mati juures 
esile tõsta uurimusi Eesti ajaloo 20. sajandi 
traagilistest aastatest – juuniküüditamisest, 
metsavendlusest, viimastest vastupanu- 
lahingutest. Arvukate artiklite kõrval on Mati 
ka siin jõudnud koostada mitmeid raama-
tuid. Need täidavad ja/või täiendavad ühelt 

Anton Pärn
SA Haapsalu ja 
Läänemaa Muuseumid

Mitte ajaga, vaid sõpradega võidu! Foto Tiina Muts. Laia tänava legendaarse töölaua taga – siin algasid ja lõppesid ekspeditsioonid, 
siin kukutati kunagi riiki ja veedeti aega, kui sõbrad koos. Foto Tarvi Toome.
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poolt lähiajaloo temaatilisi tühimikke ning on teisalt ainulaadsed 
kogutud allikmaterjali mitmekülgsuse poolest. Mati kui lähiajaloo-
lane on ka selles valdkonnas oma ja teadlasena arvestatav.

Tagasivaatavalt arvan ma, et huvi lähiajaloo murranguliste sünd-
muste vastu tuleb otsida kauaaegsest sõprusest kahe arheoloogi, 
nüüd juba manalamees Vello Lõugase ja Kaupo Deemandiga. Iga-
tahes iseloomustab kõiki neid kolme arheoloogi lai huvide haare 
kaugest eilsest kuni stalinismi kuritegudeni välja. Seda kuuldut- 
kogutut jagas Mati ka meile, noortele väljakaevajatele, olles üht-
aegu nii õpetajaks kui ka vanemaks sõbraks, kellega sai rääkida 
asjadest õigete nimedega, vassimiseta, vale ja „poliitilise korrekt-
suseta”. Pole siis ka ime, et paljud meist on nimetanud Läänemaa 
väljakaevamisi oma esimeseks elukooliks. Siia tuldi kohe, kui kool 
võimaldas, ja lahkuti tihti alles sügise hakul, kui õpinguteni olid 
jäänud vaid mõned päevad. Kui siis millalgi sügistalvel Ajaloomuu- 
seumi satuti, tuli käia Matit vaatamas Laia tänava toas riiulite vahel, 
paberitest punnis legendaarse töölaua taga. Siin kirjutati Lääne-
maa arheoloogiast, siin võeti valitsust maha ja nauditi aega sõpra-
dega. Selles värvikas toas töötasid koos Matiga hingelt lähedased 
kolleegid, arhivaar Sirje Annist ja numismaatik Ivar Leimus – täiesti 
omaette „uurimisteema”. Missugune kool meile! Kolmiku sotsiaal-
set närvi näitas laulva revolutsiooni üks hittnäitusi „Kolmevärviline 
Eesti” Suurgildi hoones 1989. aastal, millele koostöös Sirje Annistiga 
järgnes 1990. aastal näitus „Stalinism ja Eesti” Maarjamäel.

Kõige esiletoodu kõrval kuulub püsivalt Mati Läänemaa ellu Tuudi 
lähedal asuva Jaani-Aadu talu ülesehitamine, alati tegus naine  
Larissa, lastest ja lastelastest rääkimata. Seda isiklikku kannab ta 
endaga kaasas.

Kuuluda Mati „poiste ja tüdrukute” punti on suur au. Läänemaal 
kogetut ei saa meilt keegi võtta ega kustutada. Ainus, kus me ise 
ära vajuda ei tohi, on juubilariga sammu pidada – Matit ikka ja jäl-
le Läänemaal külastada, temaga koos lustida, muinasmaastikke  
külastada või ühiselt muististel oma muskleid pingutada. Meie  
sõprus Matiga jääb alati kestma!

Laia tänava legendaarse töölaua taga – siin algasid ja lõppesid ekspeditsioonid, 
siin kukutati kunagi riiki ja veedeti aega, kui sõbrad koos. Foto Tarvi Toome.

Maidla 2014 – suur väljanäitus ja sajad huvilised on parim austusavaldus 
legendaarsele paigale. Foto Tiina Muts.

Maidla 1986 – iga-aastased stammkülalised, Haapsalu rajooni koduloo- 
muuseumi direktor Õnne-Eha Kabrits koos abikaasa Aksliga. Peaveterinaari  
segatud „kurejook“ oli parim maitselt ja tõhus koguselt. Foto Tarvi Toome erakogust.

Mati latiga – pool sajandit äravahetamiseni sarnases poosis! Foto Tiina Muts.

Töid:
•	 Mandel,	Mati.	Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. – Eesti Ajaloomuuseum: Töid 

ajaloo alalt, 5. Tallinn, 2003. 

•	 Mandel,	Mati. Lihula muinas- ja keskaeg. Tallinn, 2000. 

• Vana-Läänemaa ajaloo radadel, 1–3. Lihula, 2012, 2014, 2015. 

•	 Mandel,	Mati. Kurjuse aasta Lõuna-Läänemaal 1940–1941. Tallinn, 2007. 
 
 
 
 

 

•	 Mandel,	Mati.	Kogu tõde Hirmus Antsust. Tallinn 2010. 

•	 Mandel,	Mati.	Pitka ja pitkapoisid – legendid või tõelisus? Tallinn 2012. 

•	 Mati	Mandeli	avaldatud	tööd:	Soon, L., Kungur, V., Reiljan, K., Jõevee, M. Mati 
Mandeli mittetäielik bibliograafia. – LMT XVIII, toim. Erki Russow. Haapsalu 
2015, 9–36.
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Põdrake ja ammunooled1 

Ain Mäesalu nimi tuleb paljudele keelele, kui  
palutakse nimetada mõnd Eesti arheoloogi. Osa 
ehk mäletab nime kooli ajalooõpiku päisest, osa 
häält raadioloengutest „Eesti loo“ sarjas, mõni 
tunneb ära musketärivuntside ja habemega hoog-
sa kuju ülikooli auditooriumi eest või Looduse  
Omnibussi väljasõitudelt. Ain oskab rääkida ja 
publiku end kuulama panna. Olgu siis parajasti 
teemaks Euroopa muinasaja kultuurid, Ümera  
lahingu keerdkäigud või keskaja relvastus.

Et temast peab saama arheoloog, teadis Ain Mäesalu juba kooliajal. 
Mihkli lähedal Emmu-Arukülas sündinud poiss oli sage külaline oma 
vanatädi, Soontagana maalinna lähistel asuva Soontakide Maalja 
talu viimase perenaise juures. Just vanatädi viis kolmeaastase poisi 
esmakordselt vaatama muinaslinnust, ja sellega on Mäesalul seni-
ajani eriline side. Tädi veel muianud, kui poiss siiralt päris, et millal 
siin viimati lipp lehvis. Soontaganas sai tulevane arheoloog 13-aas-
tasena ka oma kaevamisristsed, kui Evald Tõnisson 1968. aastal 
kolm kohalikku koolinoort linnusel toimunud arheoloogilistele väli- 
töödele appi võttis. Kaevamiste ajal õnnestus Ainil raamatukogust  
kätte saada ka raamat „Läbi aastatuhandete“. Noor arheoloogia- 
huviline konspekteeris raamatu korralikult ümber, et saaks  
tudengitega vestelda ja tähtsat juttu ajada.  Selleks ajaks, kui Ain üli-
kooli jõudis, oli ta osalenud juba viiel arheoloogilisel kaevamisel. 

Välitööde rohkeks osutusid ka järgnevad ülikoolisuved, sest läbida 
tuli erialapraktika. Nii jõudis hakkaja tudeng kaevata  Evald Tõnissoni 
juures Varbola linnusel ning Iru kivikirstkalmetel, kus juhataja Vello 
Lõugast assisteerisid noored arheoloogid Ülle ja Toomas Tamla. 
1970ndate tudengielu lahutamatuks osaks oli veel suvine töö Eesti 
Üliõpilaste Ehitusmalevas. EÜE Virtsu rühmas kohtus Ain esmakord-
selt ajaloohuvilise Jüri Peetsiga, kes tol ajal hoopis keemiat tudeeris. 
Kuna Ain oli selleks ajaks juba mõnda aega ajalugu õppinud ja üks 
tema suuri lemmikuid oli Läti Henriku kroonika, rääkisid nad Jüriga 
temast töö vaheaegadel ja arutasid  mitmesuguseid ajalooproblee-
me. Töösuvest sai alguse pikaajaline sõprus ning ehk oli see kohtu-
mine ka üheks põhjuseks, et Jüri Peets asus keemiastuudiumi lõpe-
tamise järel arheoloogiat õppima.

Ainile pole võõras ka muinsuskaitse valdkond, sest ülikoolile järg-
nes kolm tööaastat Tallinnas Muuseumide ja kultuurimälestiste 
teaduslik-metoodilises nõukogus. Koos kursavend Ants Kraudiga 
inspekteeriti mälestisi, otsiti  muistiseid ja tehti päästekaevamisi. Kui 
saabus võimalus ülikooli aspirantuuri minna, pakkusid vanemad 
kolleegid välja, et hakaku Ain tegelema Otepää linnusega, mida oli 
küll palju kaevatud, aga millest oli väga vähe kirjutatud. Tegemist 
oli keerulise ja mahuka materjaliga, kuna linnus oli pikka aega ka-
sutusel ja kihid väga segatud. Kuna aspirantuuris oli vaja juba artik-
leid kirjutada, otsustas Ain ette võtta noole- ja ammunooleotsade  
uurimise, mida Otepää materjalis oli rikkalikult. Avaldamine aga 
osutus nõukogude teadusruumis ootamatult keeruliseks. Venepä-
raste nooleotste põhjal oleks pidanud kirjutama, kuidas venelased 
käisid Otepääd piiramas. Samas ei sobinud Teaduste Akadeemia 
ühiskonnateaduste ajakirjas avaldada ka ainult sakslaste materjalil 
põhinevat uurimistööd. Alles mitu aastat hiljem, nn ärkamisajal  

Nele Kangert
Muinsuskaitseamet

1 Rida Tartu Ülikooli ajalootudengite „Õppejõudude laulust“.

Kaduma läinud näitlejatalent – Ain koos kursavend Ants Kraudiga 
Vana Pälsoni ühiselamus teatrit tegemas. Foto Ants Kraudi erakogust.

Illustratsioon Elen Apsalon (2015).
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Tartu Riikliku Ülikooli õnnelik vilistlane 1978. aastal diplomi ja kursusekaaslastega. 
Foto Ants Kraudi erakogust.

Põdrake
Sõprade ajaloolaste ja arheoloogide rin-
gis on Ain Mäesalu tuntud kui Põdrake. 
Selle hüüdnime sai ta juba ülikooli ajal 
ühe seiklusliku orienteerumisvõistlu-
se tulemusena. Oli septembrikuu ning 
põtrade jooksuaeg, kui võistlustuhinas 
Ain kuulis metsas kaarti uurides korraga 
selja taga raginat. Ümber pöörates nägi 
ta oma sõnade kohaselt kaht suurt sarve 
ja verist silma, mille peale tagasi vaata-
mata tuhatnelja jooksu pistis, nii et kaar-
dist välja jõudis ja metsa ära eksis. Alles 
öösel õnnestus autotulede kuma järgi 
maanteele jõuda. Ühikasse tagasi jõudes 
pajatas ta äpardusest toakaaslastele ja 
neile tegi lugu nii palju  nalja, et Ain ristitigi  
Põdrakeseks. Nimi on nii hästi kinnistu-
nud, et Aini ajaloolasest vanemat poega 
kutsutakse aeg-ajalt Väikseks Põdraks.

õnnestus artikkel avaldada. Otepää noole-
otste, püssi ja kaitserüü detailide uurimise 
kaudu jõudis Ain relvastuse uurimise juur-
de laiemalt. Praegu on Ain Mäesalu vaiel-
damatult üks paremaid muinas- ja keskaja  
relvastuse asjatundjaid Eestis.

1980ndad möödusid Ain Mäesalul suurte 
linnakaevamiste tähe all. 1985–1987 juhatas 
ta Tartus Lossi tänaval tulevase humanitaar-
teaduste hoone ala arheoloogilisi uurimis-
töid, 1988–1991 uuringuid botaanikaaias. 
Lossi kaevandi jäätmekastidest pärinevad 
ka haruldased keskaegsed Veneetsia klaas-
peekrite katked. Tartu kaevamistelt käis 
läbi palju tudengeid, nende seas ka täna-
seid tuntud poliitikuid, ajakirjanikke, loov- 
isikuid. Kõige parem kaevaja olnud praegune  
Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand, 
kes tegi ise kõvasti tööd, oskas teisi töö-
le panna ja samal ajal hoidis seltskonna  
meeleolu üleval. 

Ain on alati rõõmuga kaasa löönud tu-
dengitaidluses ja ülesastumistes. Noo-
ruses olnud tema esinemissoov ja teat-
rihuvi koguni nii tõsised, et tekkis soov 
minna pärast keskkooli lavakasse, kuid 
sel aastal ei olnud vastuvõttu. Õnneks on 
elu Aini vahepeal ise teatri juurde viinud. 1 Rida Tartu Ülikooli ajalootudengite „Õppejõudude laulust“.

Ta on abiks olnud Raivo Trassi lavasta-
tud Pärimusteatri etenduse juures, mida 
mängiti Soontagana ja Otepää linnusel. 
Eks ole esinemispisik kasuks tulnud ka 
õppejõuametis, kus parajasti jooksmas 
63. semester. Eksamil käinud tudengite  
kokkuarvamisega jääb lektor Mäesalu iga-
tahes hätta, ilmselt on neid olnud 8000– 
10 000. Loengukursusi on ta pidanud li-
saks Tartu Ülikoolile veel Tallinna Ülikoolis,  
Kõrgemas Sõjakoolis, Eesti Kunstiakadee-
mias ning Turu Ülikoolis Soomes. Viima-
sega on Aini sõnul seotud tema õppejõu-
karjääri ühed ilusamad mälestused. Turus 
keskaja relvade kursust lugedes õnnestus 
tal auditoorium mõne päevaga tudengeid 
nii paksult täis meelitada, et istuti põrandal 
ja seisti püsti avatud ukse taga koridoris.  
Viimases loengus kõlas vali aplaus. Turu  
Ülikooli arheoloogiaprofessor Taavitsianen 
on hiljem maininud, et kui poleks oma 
kõrvaga kuulnud, kuidas Soome tudengid 
loengus aplodeerivad, poleks ta seda us-
kunud. Et Aini armastavad ka kohalikud 
tudengid, tõestab Kõrgema Sõjakooli pari-
ma õppejõu tiitel. Nii mõnigi endine üliõpi-
lane meenutab, kuidas loengus sai kuulda 
pauku Otepää püssi koopiast või näha õp-
pejõudu Eesti muinasaja kursusel rauaaja 
lõpuperioodi rõivais loengut lugemas.  

Pikisilmi ootavad Eesti arheoloogid Aini 
doktoritööd. Asjaosaline ise arvab, et tema 
peamine häda on liigne põhjalikkus. Kirjuta-
mine võtab aega, sest alati tahaks kõike veel 
paremini ja põhjalikumalt uurida ning teksti  
täiuslikkuseni lihvida. Üks on kindel – lugejad 
oskavad seda tööd hinnata.

Nõuni paadi konserveerimistööd koos Jüri Peetsiga 1980ndate algul. 
Foto Ants Kraudi erakogust.

Õppejõud Ain Mäesalu tudengitele Läti Henriku kroonikat tsiteerimas 
Baltimaade arheoloogiareisil 2012. aastal. Foto Viire Kobrusepp.

Euroopa üheks vanemaks tulirelvaks peetud Otepää püssi koopia 
ning ootusärevil publik. Foto Tiina Muts.

PeRsOONiLUGU



54

Ants Kraut 60 –  
maletajast arheoloogiks

Kohtume pikaajalise Muinsus-
kaitseameti arheoloogiamälestis-
te peainspektori Ants  Kraudiga 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi aja-
loolises hoones Tallinnas Pikal 
tänaval. Ants on äsja tähistanud 
oma 60. sünnipäeva ja tõmma-
nud joone alla teguderohkele  
karjäärile Muinsuskaitseametis.
Vestleme Antsuga väga erinevatel teema-
del: lapsepõlvest, ülikooliaastatest, sõpru-
sest, tööst arheoloogi ja muinsuskaitsjana. 
Pidevalt pöördub jutt tagasi õpingute, esi-
meste arheoloogiliste väljakaevamiste,  
samuti vanematega toimunud kohtu-
miste juurde. Saan aru, et see ongi kõige  
tähtsam.

Algselt kavandatud kahetunnisest interv-
juust kasvas välja terve õhtu väldanud 
meeleolukas jutuajamine, millest vaid 
mõned värvikamad killud jõuavad Tutuluse 
veergudele.

MV: Alustame kohe päris algusest. Räägi 
oma lapsepõlvest – kus sa üles kasvasid?

AK: Õnnelik lapsepõlv algas 1955. aasta 
septembris Krasnojarski krais Hakassi au-
tonoomses oblastis Ordžonikidzevski ra-
joonis, küla nimi oli ka Ordžonikidzevsk (u 
4500 km Eestist). Küla, kus me elasime oli 
umbes 5000 elanikuga, nagu mõni Eesti 
väikelinn. See oli tsaariaegne kullakaevan-
dus, mis oli vahepeal maha jäetud. 1949. 
aasta märtsiküüditamisega viidi sinna sadu 
eestlasi, kes hakkasid seda kullakaevan-
dust uuesti kasutusele võtma. Nii ka minu 
ema. Isa oli sel ajal juba viiendat aastat van-
gilaagris, põhjas Arhangelski kandis. Tema 
süüks olid 1944. aasta septembri sündmu-
sed Nõmmel. Pärast vabanemist 1949. aas-
tal sai ta teada, et vahepeal on tema naine 
koos kolme mudilasega ära küüditatud. 
Tegemist ei olnud kulakutega, nagu tol ajal 
koolis õpetati, vaid linnainimestega, nende 
ešelonis valdavalt Nõmmelt. Oli riigimeeste 
peresid, ärimehi, ametnikke ja ka vaesemat 
rahvast, nende hulgas minu ema, kes olnud 
üks esimesi naispostiljone. 1949. aastal 

Martti Veldi
Muinsuskaitseamet, 
Leideni Ülikool

Ants Kraudiga ajas juttu

saadeti isa tapirongiga sinna kullakaevan-
dusse järele ja perekond sai uuesti kokku, 
nii et 1957. aastal tagasi tulles oli meid juba 
viis last, kahe „siberlase“ võrra oli pere suu-
renenud. Mina olin siis alla kaheaastane ja 
sellest Siberi elust midagi ei mäleta. Aga 
sellest ajast on palju pilte, kirju ja vanemate 
ning laste mälestusi. Nõmmele tagasi ei lu-
batud ja pere läks Türile, kust oli pärit ema 
suguvõsa. Kogu lapsepõlv, mida mäletan, 
möödus Türil. Kui Siberist saabusime, ei ol-
nud kuskil ruumi elada, olime 11 inimesega 
ühes toas ja köögis. Siis hakkasid vanemad 
kohe ehitama maja, milles elame praegugi. 
Türil läksin ka kooli.

MV: Edasi läksid õppima Tallinna Spordi- 
internaatkooli. Miks just sinna?

AK: Türi koolis oli male päris tugev, pea kõik 
mängisid malet, ka peres oli kolm võistlus-
mängijat. Kui olin jõudnud 9. klassi, selgus, 
et Tallina Spordiinternaatkoolis  avatakse 
just male eriala. Mu pinginaaber ja mina 
otsustasime sisse astuda. Enne seda oli-
me Türi kooli võistkonnaga võitnud üle- 
eestilise pioneerimalevate malevõistluse 
ja käisime ka Moskvas võistlemas. Nii et 
olen mitme maailmameistriga simultaa-
nilaua taga kohtunud. Male oli sellel ajal 
üsna moes. Malekooli direktor oli Iivo Nei,  
õppealajuhataja Paul Keres, meie treener 
oli meister Harri Pohla.

MV: Ja edasi malemängu juurest Tartu  
Ülikooli?

AK: Tahtsin minna geograafiat õppima, see 
mind huvitas, tundsin kõiki liiduvabariike 
ja muudki maailma üsna hästi. Paraku oli 
sisseastumisel keemia eksam. Seda ainet 
ma TSIK-is eriti selgeks ei saanud.  Klassi-
juhataja soovitas minna õppima eesti keelt 
ja kirjandust, aga grammatikas ma ei tund-
nud ennast kindlalt ja eriti huvi ka ei olnud. 
Samade humanitaareksamitega jäi kaks 
valikut: õigusteadus ja ajalugu. Kuna juurat 
seostati tihedalt töötamisega mõnes uuri-
misasutuses, siis otsustasin ajaloo kasuks, 
kuigi selleks pidi kõik eksamid viitele tege-
ma. Tol ajal oli ülikooli sissesaamise suu-
reks stiimuliks see, et ei võetud mitmeks 
aastaks Nõukogude sõjaväkke.

MV: Kuidas esimene ülikooliaasta oli? 

AK: Meie esimese kursuse juhendajaks 
sai dotsent Vilma Trummal. Kui ma 1973. 
aastal sisse astusin, alustati uuendusena 
tsüklilist lugemist. Novembriks oli juba ter-
ve arheoloogiakursus ära loetud, samuti 
etnograafia ja ürgühiskonna ajalugu, mida 
luges dotsent Arved Luts. Vana-Ida ajalugu 
luges Märt Tänava asendajana Jüri Linnus, 
väga värvikas õppejõud. Käisime õhtuses 
vahetuses, loengud algasid kell 14 ja kest-
sid õhtul 20–22-ni. Hommikuti õppisime 
saksa keelt ja käisime kehalises kasvatuses. 

Esimesed malekäigud 1956. aastal kaugel Siberis, 
Hakassi autonoomses oblastis. 

Foto Ants Kraudi erakogust.

Hetk kaevamistelt Irus 1974. aastal. Kohas, kus praegu asub Iru soojus- ja elektrijaam, tassivad kaevajad eesotsas 
juhataja Vello Lõugasega tollast superuuendust – fototorni. Foto Ants Kraudi erakogust.
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Esimesel kursusel anti nimekiri kursusetöö 
teemasid, mille hulgast valida. Mina olin 
aeglane, ja kuna suurt midagi enam järele 
ei olnud jäänud, sai minu esimese kursuse 
tööks „Assüüria ja Urartu suhted 9.–6. saj 
e.m.a“. Kuigi tulemus oli pigem referaat kui 
uurimus, sai koostamise käigus kokku puu-
tutud ka kiilkirjaliste allikatega. Teisel kur-
susel sai kursusejuhendajaks Sulev Vahtre,  
nii jäi see kuni viienda kursuse lõpuni.

MV: Kellega sa ühikas tuba jagasid?

AK: Olime vanas Pälsonis neljakesi kõige 
väiksemas toas. Esimesena kohtusin Alek-
sander Vasseniniga, tuntud ka Pime-Sas-
sina, pimedate ajaloo uurija ja nende 
eestkostjaga, kellega me olime esimesest 
kuni viimase päevani koos ühes toas. Siis 
oli veel muhe bändimees Peep Niilus Õi-
sust ja neljandaks Kalev Uustalu, hilisem 
Eesti Õpilasmaleva juht ja Muinsuskaitse-
ameti peadirektor. Tema sai mõne aasta  

möödudes ühikavanemana omaette toa. 
Neljas, peamiselt ülemise nari elanik, siis 
vahetus. Kuna Sass oli pime, oli meil alati 
kompanjone, kes temast natuke rohkem 
nägid ja talle vajadusel ette lugesid, esma-
joones saksa keele harjutusi ja marksismi- 
leninismi klassikuid, mida nad ise kunagi 
õppinud ei olnud.

MV: Arheolooge nõukogude ajal väga palju 
ei välja ei koolitatud. Kuidas sina arheoloo-
giani jõudsid?

AK: Enamasti tahtsid need, kes ajalukku  
sisse astusid, saada kas kunstiajaloolaseks, 
arheoloogiks või etnograafiks. Neile olid 
siiski vaid mõned kohad kursuse peale, 
peaeesmärk oli koolitada ajalooõpetajaid. 
Mina ei teadnud varem arheoloogiast mi-
dagi. Meie kursusel oli kaks, kes kindlasti 
soovisid arheoloogiateadlaseks saada – Ain 
Mäesalu ja Mare Laul-Sokolovski, mõlemad 
juba aastaid väljakaevamistel osalenud. 

MV: Tean, et sinu arheoloogiks kujunemi-
sel oli suur roll Vello Lõugasel. Kuidas te  
kohtusite?

AK: Esimese kursuse järel pidid kõik te-
gema praktika, paljud meist olid suured  
etnograafiahuvilised. Minu juurde tuli meie 
tagasihoidlik kursusekaaslane Külli Rikas, 
kes rääkis, et Saaremaale otsitakse kaeva-
jaid. Vello Lõugasest ei olnud ma siis suurt 
midagi kuulnud, ju ei jäänud üldkursusest 
nimi meelde. 1974. aasta kevadel selgus 
hoopiski, et seoses Iru elektrijaama raja-
misega algavad Eesti NSV ajaloo suurimad 
päästekaevamised. Sõitsin siis jalgrattaga 
Türilt Tallinna TA Ajaloo Instituuti. Mul oli 
ülikond seljakotis, enne linna Raudalu met-
sas panin selga ja lipsu ka ette. Instituudis 
näidati mulle Vello Lõugast, kellele ma siis 
ennast tutvustasin. Lõugas seadis Saare-
maale saamise tingimuseks enne ja pärast 
kaevata Irus. Selle vastu ei olnud mul mi-
dagi, nii kestiski esimene kaevamistesuvi 
lume tulekuni. Suurel ekspeditsioonil oli 
väga meeleolukas ja  õpetlik seltskond – 
värskelt ülikooli lõpetanud Ülle ja Toomas 

Ants Kraut ja Põdrake (Ain Mäesalu) 1975. aastal 
Käärikul pioneerilaagripraktika instruktaažilaagris 
Meelist ja Vjatškod (skulptuur Tartus Kassitoomel) 
tegemas. Foto Ants Kraudi erakogust.

Lõpuaktus 1978. aastal. Kolm värsket arheoloogi koos juhendajaga. 
Vasakult: Mare Laul-Sokolovski, Ants, Kraut, juhendaja Vilma Trummal, Külli Rikas. 
Pildilt puudub lennu neljas lõpetaja Ain Mäesalu. Foto Ants Kraudi erakogust.

Tamla ning Ain Lavi, praktikandina Ants 
Hein ja mitmed kursusekaaslased, kes Tea-
duste Akadeemia taotluse alusel vabastati 
selleks ajaks kohustuslikust põllutööst. Irus 
saigi Vellost õpetaja ja innustaja, kes võttis 
mind õhtuti kaasa maastikku inspektee-
rima ja veenis arheoloogia eriala valima. 
Tolleaegses nõukogude ülikoolis võis va-
balt kuulata mis tahes loenguid ja saada 
tulemused ka õpinguraamatusse. Muidugi 
ei hakanud me kuulama tuumafüüsikat või 
arstiteadust. Liitusime Külli Rikasega Vilma 
Trummali loetavate erialaloengutega, lisaks 
võttis Külli rootsi, mina läti keele. Vene keel 
ja pedagoogika olid sellegipoolest edasi  
kohustuslikud.

MV: Iru kaevamistel sai alguse ka sinu pikk 
sõprus Tanel Mooraga…

AK: Kui Tanel Iru kaevamistel külas käies 
kuulis, et ma olen spordiinternaatkoolist ja 
tulin jalgrattaga otse Türilt, saatis ta mind 
kohe esimese asjana Loo linnuvabriku 
poodi keelekastet tooma. Kui aga selgus, 
et õppisin hoopiski male eriala, nõudis ta 
kohemaid mõõduvõtmist. Pärast tööpäeva 
sõitsimegi Taneli juurde Kreuksi tänavale, 
kus sai peetud „ajalooline“ malematš, koh-
tunikeks Vello Lõugas ja Toomas Tamla. 
Matš kestis vist koos Tanelile omase katke-
matu sõnasõjaga hilise ööni ja jäi enam-vä-
hem viiki, Tanel oli ikka päris kõva mängija. 
Sellest õhtust saati sai ka Tanelist mulle hea 
nõuandja ja hiljem kolleeg, kellega oleme 
koos nii mõndagi teinud, sõitnud, lennanud 
ja näinud. Sellest sügisest 1974 saigi siis 
kõik alguse. 

Edasi tulid juba väljakaevamised Kuusalus 
ja Jõelähtmel, Muuseumide ja Kultuurimä-
lestiste teaduslik-metoodiline nõukogu, 
Rebala muinsuskaitseala, Muinsuskaitse 
Selts, presidendi säilmete otsingud, kodu- 
uurimise ja muinastaide selts, Muinsus-
kaitseameti ja muinsuskaitseseaduse te-
gemine, töö arheoloogiamälestiste pea- 
inspektorina, AVE, ICOMOS, EAA, EAC, EBS, 
kohanimenõukogu, meteoriitikakomisjon 
ja nii edasi ja nii edasi.

Arheoloogid tuvastasid vraki asemel liikuva Vene allveelaeva. 
Pildil vasakul Tanel Moora, esiplaanil Ants Kraut. Foto Ants Kraudi erakogust.
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Avastamisrõõmust, heast seltskonnast 
ja inimeste jaoks olemisest ehk  
naudingud arheoloogias

2015. aasta augustis tähistas 
50. sünnipäeva Aivar Kriis-
ka, kes 35 aastat olnud ühel 
või teisel viisil tegev arheoloo-
gias. Püüan Aivari sõprade ja  
kolleegide abiga siinkohal üles 
tähendada kõige märgilisema 
ja olulisema. 

Avastamisrõõm 

Iga head teadlast iseloomustab teadmis-
janu. Lisades sellele hea vaist, kõva töö ja  
motiveeritud sõbrad, on tulemuseks suur-
teks narratiivideks koondunud infokillud. 
Kui Aivar 1990. aastate algul kiviaegsete 
muististe otsinguid alustas, ei teadnud me 
peaaegu midagi Eesti saarte varaasustusest 
ega kuigi palju Kesk-Eesti Võrtsjärve nõo 
ning jõekallaste kiviaegsetest muististest. 
Veidi selgem tundus Eesti kirdeotsa kivi-
aeg, aga Aivari tööd on ka seal lõputult uusi 
teadmisi toonud. Nüüd on  Eesti kiviaegsete 
muististe arv ületamas juba 400 piiri ning 
neist väga paljude avastamise taga on Aivari 
käsi või vähemalt algatus.
 
See võis olla 2000ndate alguses, küllap Aivar 
teab paremini. Igatahes kulgesime Hiiumaal 
Kõpu poolsaarel Ülendi küla kandis: vaatame 
paleomaastikke ja mõtiskleme võimalike kiviaja 
asulakohtade üle. Kui ühtäkki võtab Aivar tee 
pealt  kivikese, tema ihukarvad tõusevad püsti 
(silmnähtavalt!), vist ilmub laubale ka kerge higi 
ja käsivartele roosad laigud. Selgub, et kivike on 
tegelikult tükike kammkeraamikat, ja me oleme-
gi asulakohas! Olin tunnistajaks avastushetkele, 
kus ilmnes väga selgelt, et head teadlast iseloo-
mustab – lisaks enesedistsipliinile, teadmistele ja  
intuitsioonile – ka teadasaamise füüsiline erutus.  
/Toomas Kokovkin. Kõpu XI asula avastamine 
1996. aastal/

Välitööd 

Välitööd,  olgu need siis mõnepäevased 
korjeretked uute kiviaegsete asulakohta-
de otsimiseks, nädalaid kestvad uuringud 
muinasrannal või kuid vältav kaevumine 
keskaegse linna varemetesse, on Aivarile 
alati olulised olnud. Vähemalt paarikümnel  

aastal on välitööd hammustanud kuu või 
kaks suvest. Kaevamiste planeerimisel on 
talle alati oluline meeskonna mugavus ja 
heaolu, sest igasugust tööd tuleb ju teha 
mõnu ja naudinguga:    

Aivari välitöid, kus mina olen osalenud, võib ise-
loomustada järgmiselt: suurepärane elamispind 
romantilises looduskaunis kohas, kus tekkis alati 
kodutunne, korralik toit ja tingimused selle valmis-
tamiseks, hea seltskonna valik, ropud ja infantiilsed 
siseringi naljad, mida me ise nautisime, aga millest 
kõrvalised inimesed midagi aru ei saanud. Mõnu-
sad õhtud laua ümber, kus igaüks nokitses mingit 
tööd teha. Nummerdati leide, lapiti mõne keraa-
mikaleiu puslet kokku. Tehti muinaskäsitööd – ke-
raamikat, kivitöötlemist, isegi pronkssirp sai tehtud.

Aivari kaevamistel kujunes välja midagi tradit-
sioonilise talupere ja hipikommuuni vahepealset, 
koos rühmasisese hierarhia, kindlate soorollide 
ja muu asja juurde kuuluvaga. Kuigi ta ise jäi ehk 
seltskonnast paar sammu eemale, ikkagi kaeva-
miste juhataja, mõjutas just tema isik seltskonnas 
heade ideede vohamist. Inimesed lülitusid samale 
lainepikkusele, hakati genereerima kõikvõimalik-
ke ideid ja tegevusi. Ekspeditsioonile tekkis ka vi-
suaalne identiteet kiviaja koomiksitegelaste näol, 
mida aasta-aastalt edasi arendasime, tegelased  
rändasid T-särkidele ja mujalegi. /Jaana Ratas/

Kui kümme ja enam aastat tagasi toimus 
suurem osa Aivari suvistest kaevamis-
test suure aasta-aastalt koos käiva mitte- 
arheoloogidest sõpruskonnaga, kellele töö  
arheoloogilistel kaevamistel oli suvepuhku-
se parim osa, siis nüüd on seltskond muut-
lik, ent tähtsad asjad jäänud samaks:  

Olenemata sellest, et muistised on Aivarile tohutult 
olulised, seab ta esikohale siiski meeskonna. Paari 
aasta eest Virumaal Kohtlas venis rauaaegse ohv-
ripaiga päästekaevamiste tööpäev leidude suure 
hulga tõttu 24-tunniseks. Tuuline heinamaa muu-
tus pimeduse saabudes sügiseselt kõledaks ning 
sai selgeks, et öö tuleb pikk. Aivar tegi kõik, mis või-
malik, et inimeste enesetunne püsiks hea ning mo-
tivatsioon kõrge. Ta korraldas ja sõitis ringi, otsides 
tiimile sooje riideid, sööki-jooki ning muud vajalik-
ku öiseks kaevamiseks, seejuures ise olukorra üle 
pidevalt nalja visates. /Kristiina Paavel, Andres 
Kimber ja Jekaterina Lissitsina/

Aivari kõige esimesed kaevamised toimusid 
Tartus Romeo Metsalliku ja Olustvere asula- 
kohal Ain Lavi käe all kõigest 15-aastaselt. 
Kiviaja objektide kaevamist alustas ta pärast 
magistritöö kaitsmist 1994. aastal. Siit eda-
si keskendus ta pea kümne aasta jooksul 

Kristiina Johanson
TÜ doktorant

Kaseküla kaevamistel 1997. aastal koos Ulla Kadaka ja 
Andres Tvauriga. Foto TÜ arheoloogia  kabineti arhiivist 

Juulis 2010 Soome harrastusarheoloogidega  
Kudruküla oja uurimas. Foto Kerkko Nordqvist.

Kõpus välitöödel 1994. aastal. Foto Lembi Lõugas. 
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valdavalt Ranniku-Eesti kiviaja uurimisele,  
mille tulemusena jõudis teaduskäibesse 
lugu hülgeküttide saarte avastamisest kesk-
mise kiviaja teisel poolel. Kesk-Eesti kiviaja 
uurimine tähendas mitu suve väldanud 
kaevamisi Kivisaares ning mitmeid luure-
retki uute asulate otsimiseks. Läbi aastate 
põnevust pakkunud kiviaja lõpu nöörkeraa-
mika perioodi asustuse osas on viimased 
suved pakkunud eriti palju kaevamispäevi. 
Kirsiks tordil oli päris „oma“ matusepaiga 
leidmine Narva-Jõesuu 2B nöörkeraamika  
asulakohalt.

Koostöö 

Esimesed valdkondadevahelised (geoloogia, 
füüsika, keemia, botaanika) koostegemised 
olid seotud neoliitilise keraamika uuringute-
ga, mille tulemused Aivar 1994. aastal magist-
ritööks vormistas. 1990ndate aastate kesk-
paigast tuure kogunud Ranniku-Eesti kiviaja 
uurimine tähendas sügavuti rannasiirde- 
kronoloogiasse minekut ning selle mudeli  
väljatöötamist vastavalt Eesti oludele koos 
kolleeg Timo Jussilaga. Ranniku ja saarte  
asulakohtade uurimistulemused leidsid väl-
jundi suuremates üldistustes väiksemate 
piirkondade geoloogilise ja arheoloogilise 
mineviku kohta ning alguse sai kestev koos-
töö geoloogidega. Välitöödelt kogutud ma-
terjali ühine analüüsimine on toonud Aivarile 
häid sõpru nii petrograafide, palünoloogide, 
zooloogide kui ka geneetikute hulgas.

1990ndatel alanud koostööd Soome ja 
Vene kolleegidega Aivar tõeliselt naudib. 
Sagedased sõidud piiri taha välitöödele,  
lisaks ühisartiklid ja konverentsiettekan-
ded, aga ka Soome harrastusarheoloogidele 
aktiivse kaevamispuhkuse korraldamine 
Eestis on siin peamised märksõnad. Nähta-
vasti on arvukad välissõidud ja suhtlemine 
uute huvitavate inimestega vesi tema pü-
simatuse veskile. Eri seltskonnad pakuvad 
võimalusi silmaringi laiendamiseks, kitsa-
malt kivi- ja pronksiaja vallas vestluspartne-
rite ringi suurendamiseks. Nii on võimalik 
hoida värskena mõtted ja suhtumine ar-
heoloogiasse ning oma teemasse terviku-
na. Kolleegid hindavad Aivarit kõrgelt nii 

kolleegi kui ka sõbrana ning tunnevad teda 
kohati pareminigi kui ta ise:

Aivaril on alati mitu rauda tules, nii et tema tege-
vus võib esmapilgul tunduda ebasüsteemne ja  
isegi kaootiline. Siiski, väikestel detailidel ja  
üksikutel asjadel on ühel või teisel viisil  harjumus 
ühineda suuremateks üksusteks. Aivari tegevusi 
iseloomustab ühelt poolt spontaansus ja impul-
siivsus ning teiselt poolt püsivus. Ta teeb otsuseid 
ja ajab asju korda nüüd ja kohe, näiteks haara-
tes mobiiltelefoni järele – pilt, mis on väga tuttav 
kõigile, kes Aivarit tunnevad. Seevastu uurimused 
ja projektid võivad küll edeneda väga aeglaselt 
mitmeid aastaid, ent pikas perspektiivis võivad 
need kasvada tähendusrikkamaks, kui keegi algul 
loota oskas. Sõbra ja kolleegina on Aivar hinda-
matu, sest ta on alati toeks, nii palju kui on tema 
võimuses. Aivar on ka väga sotsiaalne inimene, 
lõputu huviga inimolendite vastu, nii minevikus kui 
ka olevikus. Nii palju kui Aivar on arheoloog, on 
ta ka igapäeva-etnoloog, kes jälgib inimkonda kõi-
gis tema vormides, igal pool maailmas ja iga kell.  
/Kerkko Nordqvist/

Mõeldes sellele, mida on Aivar arheoloogias tei-
nud, küsin ma endalt alati – kas väsimatu lahkus 
iga inimolendi suhtes on vajalik tingimus piiritu 
huvi jaoks inimühiskondade vastu minevikus?  
/Dmitri Gerasimov/ 

On hämmastav, kuidas Aivar suudab alati pan-
na igaühe tundma end olulise ja intelligentsena. 
/…/ Olla professor ei ole midagi, olla mees, kes 
teeb kõik õnnelikuks, on midagi austusväärset.  
/Tapani Rostedt/

Meelde on jäänud Aivar Kriiska [Ajaloo ja arheo-
loogia] instituudi juhatajana lõpetajate aktustel 
peetud kõned, mis olid emotsionaalsed, kirglikud  
ja õpetlikud, keskendudes inimeseks olemise võlu 
ja valu paljudele tahkudele. /Ludmilla Meiel/ 

Populariseerimine

Ühest küljest vajadus suhelda inimestega, 
aga ka hea nina leidmaks uusi koostöö-
partnereid on mõjutanud Aivari valikuid  
populariseerida arheoloogiat ajalehe- ja 
ajakirjaartiklite ning populaarteaduslike  

raamatute kaudu, nagu ka välitööde ajal ko-
halikele inimestele teabepäevi korraldades. 

Seal, kus Aivar kaevas, leidis ta alati kontakti koha-
liku ajakirjandusega, võttis asja tõsiselt ja tutvus-
tas kaevamisi kõigile uudistajatele. /…/ Hiiumaa 
ekspeditsioonid päädisid populaarse Potilaada 
üritusega, kus külastajatele näidati keraamika val-
mistamist, arheoloogilisi leide ja tutvustati kiviaja 
inimese elu ja tegemisi. /Ulla Kadakas/

Ühe kaevamisaasta suvepäeval saabus Jägala 
linnamäele seltskond ajaloohuvilisi, kes soovisid 
väga korraks ka arheoloogilist välitööd proovida. 
Suurt hulka kogemusteta inimesi oli pooleliole-
vasse kaevandisse muidugi keeruline kaevama  
lubada. Aivar pidas vägagi sütitava kõne arheo-
loogiliste kaevamiste põnevustest ja saatis vaba-
tahtlikud ühe liivaluite kallale. Suure entusiasmiga 
alanud päeva lõpuks ei saadud mitte ühtegi leidu 
(päev ise oli küll ülimalt meeleolukas). Küll oli lii-
va sisse tuuseldatud ilmatu sügav kaevand. Kui 
Aivar koos teiste arheoloogidega sama kaevandit 
hiljem sügavamale jätkas, hakkasid välja tulema 
erinevad kultuurkihid täiesti ootamatute leidude 
ja avastustega ning linnamäele uue senitundmatu 
ajastuga! /Janek Šafranovski/ 

Kui Aivarilt kord aastaid tagasi küsiti, mis on 
elu mõte, vastas ta napilt: Ellu jääda (Kuus 
vestlust… 2001–2003, 47). Kuidas ellu jäädes 
ka õnnelik olla? Võib-olla vastaks Aivar nii: 
Teha seda, mis naudingut pakub, teha vigu 
ja õppida neist, kui vaja, kirjutada hommiku-
ni või pidutseda öö läbi, olla inimeste jaoks 
ja inimestega koos. Kire ja kogu südamega. 

Aitäh, Pille Arnek,  Dmitri Gerasimov, Ulla 
Kadakas, Andres Kimber, Toomas Kokovkin, 
Marge Konsa, Tarmo Kulmar,  Jekaterina Lis-
sitsina, Lembi Lõugas, Ludmilla Meiel, Kerk-
ko Nordqvist, Kristiina Paavel,  Jaana Ratas, 
Tapani Rostedt, Janek Šafranovski, Aleksei 
Tarasov ja Mari Tõrv!

Juuli 2013: Narva-Jõesuu IIb nöörkeraamika perioodi matus on avastatud. 
Foto Kerkko Nordqvist.

Vene ja Soome kolleegidega Volga ääres iga-aastasel Tveri 
arheoloogiakonverentsil, märtsis 2007. Foto Sergei Lisitsõn. 

Kirjandus:
Kuus vestlust arheoloogiast. Projekti „Missugune  
sa oled, Eesti arheoloogia?“ intervjuud. Tartu–Pärnu– 
Tallinn, 2001–2003. Käsikiri TÜ arheoloogia  
arhiiv-raamatukogus. 
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Rakvere Vallimäe saladused

Renoveeritud Rakvere linnu-
ses leidub küll atraktsioone 
igale maitsele, ent meenutada 
tasub ka ehedaid lugusid, mida 
pajatas rahvasuu. Tõtt-öelda 
on suured varandused ja sala-
dused köitnud eestlaste meeli 
ammu enne metallidetektori-
te leiutamist. Iseäranis põne- 
vad on maa-alused käigud,  
mis olevat ulatunud koguni  
Rakverest Toolseni.

Silmailust ja pärimusest  
esimeste väljakaevamisteni

Romantilised lagunevad müürid pälvisid 
19. sajandil  kunstnike ja fotograafide  
tähelepanu ja äratasid huvi ka teadlastes. 
1896. aasta suvel käisid Rakveres eks-
kursioonil Eestimaa Kirjanduse Ühingu 
liikmed, kes tutvusid ühtlasi linnuse- 
varemetega. Asjaarmastajalikust kirest 
kasvas tõsine harrastus ning juba 1901. 
aastal algas varemete konserveerimine, 
kuid esimesed väljakaevamised toimu-
sid linnusel alles 1927. aastal Rakvere  
Muuseumi Seltsi eestvedamisel. Seltsi 
esimehe Arved Palgi sõnul oli kaevamis-
te eesmärk „Rakvere lossi raudukse ja 
maa-aluse käigu avastamine”. Seega pidid 
toona rahvajutud maa-alusest käigust, 
rauduksest ja viimase taga asuvast varan-
dusest olema õige levinud.

Võttes appi vanad, enne II maailmasõda 
trükitud ajalehed, selgitame 1920.–1930. 
aastatel Rakvere Vallimäel toimunu  
tagamaid, heidame valgust maa-aluste 
käikude saladusele ning uurime, mida 
kõike toona veel teha loodeti.

1933. aasta hädaabitööd  
ja maa-alused käigud

Heaks näiteks Rakvere linnusel sündinust 
on 1933. aastal toimunud hädaabitööd, 
mida kajastasid toonased ajalehed. Abi-
töid korraldati 1929. aastal Ameerikast  
alguse saanud ja kiiresti Eestissegi jõud-
nud suure majanduskriisi tõttu. Nimelt  
organiseeriti töötutele teedeministeeriu-
mi kaudu ajutisi töid, et masu üle elada.

Hädaabitööde seas nähti ette ka Rakvere 
linnuse varemete kordaseadmine. Linnu-
sel jätkati 1927. aastal alustatud kaevamisi, 
mis seisnesid ruumide puhastamises. 
Viiskümmend aastat varem – 19. sajandil 
– olid rahva mälu järgi ruumid veel avatud 
olnud ning „awaratest keldritest pääsis 
maaalustesse käikudesse, mis olid inime-
se kõrgused ja mille lõppu keegi ei tead-
nud”, kirjutas Postimees 1933. aastal.

Tavapärasele infole põimiti külge päri-
mus maa-alustest käikudest, mida püüti 
avastada kaevamistega. Kõneldi koguni 
rauduksest, mis asunud ühe käigu lõpus, 
kuid olnud lukus. Kaevamiste ajal jutustas 
üks 80-aastane vanamees, kes oli noorena 
sepa õpipoiss, sepasellide katsest avada 
too rauduks. Viimase taga arvati peituvat 
suuri varandusi. Ühel pimedal ööl läinudki 
sepasellid salaja raudust lahti murdma, 
kuid uks ei andnud järele.

Gaasikaitse varjend  
ja suur kerisahi

Kuigi varanduse leidumises tollal, 1933. 
aastal juba kaheldi, usuti kindlalt käikude 
olemasolu. Seetõttu alustati peagi kaeva-
misi, kuid enne tekkis üks uus idee – gaasi- 
varjend. Sama aasta 11. veebruari Posti-
mees avaldas linnainseneri mõtte ehitada 
gaasikaitse varjend Rakvere linnuse alus-
tesse keldritesse. Varjendi ehitamise või-
maluste selgitamine aitaks ajalehe sõnul 
kaasa Rakvere linnuse ajaloo uurimisele.

Hoogsaid kaevamisi alustati talvisel ajal 
– 25. veebruaril. Kaheksa meest eemal-
dasid kiviprahti, et tungida edaspidi kau-
gemale ning leida gaasivarjundiks sobivad 
maa-alused ruumid. Postimehe sõnul 
oli mõisnik vanasti kiviprahi linnusesse  
vedanud, et ruumid sulgeda.

Ajalehes Virulane kirjutati 8. märtsil kae-
vamiste edenemisest, kuigi töö oli raske.  

Alo Ervin
TÜ magistrant

Pilt 1. Rakvere linnuse varemed idakirdest. A. Grünbladt 1886 (RM F 1575: 650; SA Virumaa Muuseumid).

Pilt 2. Pildil rügab labidamees linnuse konvendihoone 
edelanurgas asuvas ruumis, lootes leida pääsu 

salapärasesse maa-alusesse käiku (1927)  
(RM F 1330: 3; SA Virumaa Muuseumid).
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käik põhjapoolse torni alla, mida peetakse  
wangitorniks.” Samuti leiti kaks luukeret, 
mis arvatavasti kuulusid linnusepõranda 
alla maetud inimestele.

Salateede otsimist aga jätkati. Maa-alust 
käiku oletati ka Pikal tänaval, kuna välise 
põhjuseta oli Willbergi maja hoovi üks osa 
sisse langenud. Sealtsamast leiti Postimehe 
järgi ka maa-alune võlvistik, mis toitis ku-
jutlust salateedest. „Oletati, et Pika tänava 
käigud” on olnud ühenduses linnuse ja Teat-
rimäel asunud frantsisklaste mungakloostri  
käikudega. Tänapäeval teame, et Pikk tänav 
oli keskajal ja osalt muinasajalgi asustatud. 
Maa-alune võlvistik kuulus arvatavasti kesk-
aegsele hoonele, mis oli sõjapurustuste  
käigus rusuhunnikusse mattunud.

Tähelepanelik lugeja on ehk märga-
nud, et kaevamisi alustati 25. veebruaril.  
Talvel! Kuu aega hiljem, 25. märtsil kirju-
tati Postimehes, et kaevamised katkes-
tatakse, „kuna tööd, mida wõimalik toi-
metada, tuleksid teha ainult suwekuudel, 
ehk maapinna sulades”. Kaevamised ei 
täitnud eesmärki ning sissepääs oletatud 
maa-alustesse käikudesse jäi leidmata.  

Eemaldatava prahi pealmine kiht oli lubja-
ga läbi imbunud ning kivinenud, mistõttu 
seda tuli lausa raiuda. Saadi aru, et kae-
vatakse esimesel korrusel, mitte keldris.  
Esimene korrus oli  mitmesaja aasta jook-
sul  lihtsalt täis varisenud. Seepärast peetigi 
uuritavaid ruume esialgu maa-alusteks.

Päris maa-aluseid käike aga ei leitudki. 
See-eest tuli päevavalgele „suur keris- 
ahi munakiwidega, kust wiiwad 5–6 lõõri 
üles”, nagu pajatab 14. märtsi Postimees. 
Arvatavasti leiti küttekolle, mida moodsas 
teaduskeeles nimetatakse kerishüpokaus-
tiks või kuumaõhuahjuks. Selliste suurte 
ahjudega köeti ülemisel korrusel asuvaid 
ruume. Tugeva tulega aeti kerisekivid 
kuumaks. Kütmise järel suleti suitsulõõr 
ja avati teise korruse põrandas asuvad 
luugid, mille kaudu kerisekividelt õhkuv  
soojus eluruume küttis.

Erakordsed avastused

Järgmine, 15. märtsil ilmunud Posti-
mees kõneleb erakordsetest avastustest:  
„Wähema ruumi puhastamisel ja keris- 
ahju lahutamisel paljastati alt wõlwitud 

Hoogsalt alanud kaevamised lõppesid äkit-
selt ning tulemusteta. Talvine kaevamine 
lõhkus võlvid, mida olnuks palju parem 
uurida tänapäevaste meetoditega ja sobi-
vamal ajal – kevadest sügiseni.

Avastused ootavad

Paremad päevad saabusid linnusele 1970. 
aastate keskpaigast järgmise kümnendi 
lõpuni väldanud konserveerimis- ja kaeva-
mistöödega, mis aitasid panna piiri müüride 
lagunemisele ning varustasid arheolooge  
suurepärase allikmaterjaliga – leiti ühtekok-
ku üle 10 000 eseme –, mis on korrastatud ja 
esialgselt läbi vaadatud. Sellegipoolest võib 
leidude detailsemal uurimisel selguda  palju 
huvitavaid fakte. Kes teab, milliseid saladusi 
Rakvere Vallimägi veel varjab?

Mõrtsukatöö ohver!?

23. mail 1939 leidsid töölised  
Vallimäel auku kaevates umbes 
meetri sügavuselt luukere, mille 
kõrval oli pussnuga. Viimase tõttu 
arvati esialgu, et tegu on  
„mõrtsukatöö ohvriga”, nagu 
kirjutas ajaleht Uus Eesti. Virumaa 
Teataja omakorda lisas, et surnu 
jalgade lähedalt leiti puupuru ja üks 
sepanael. Seepärast oletati, et „sin-
na on nähtawasti maetud kirstuga 
mõni isik tawalises matmisekorras”.  
Leidu kajastas ka Postimees.

Ajalehtede teateid kombineerides 
saame teada, et 26. mail kaevas  
muinsuskaitseinspektori abi Sulo 
Kaart luustiku leiukohas lahti umbes 
1,30×1,80 meetri suuruse maa-ala, 
kust leiti kokku nelja täiskasvanu 
ja ühe lapse luustikud. Neist ühe 
noore tütarlapse kolju juurest leiti 
peapärja katked, mille abil dateeriti 
kalmistu 17.–18. sajandisse.

Toonasedki muinsuskaitsjad tead-
sid, et nuga oli muinasajast kuni 
18. sajandini tavaline hauapanus. 
Seetõttu ei olnud enam alust arvata, 
nagu oleks maetud isikud mõrva-
tud. Leitud nuga ja hõbeniitidega 
pärjakatkeid säilitatakse ERM-is.

Uuri lisaks: 

Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia 
(http://galerii.kirmus.ee/biblioserver/)

Pilt 3. Lätis Altona ordulinnusel uuritud kerishüpokausti rekonstruktsioon (Graudonis 1983 järgi). 1 – küttekolle, 
2 – koldevõlv, 3 – kerisekivid, 4 – suitsuava ahju esiseinas, 5 – ahju lagi, 6 – õhuavad ahju laes, 7 – ahju lae ja 
kütteplaadi vaheline ruum, 8 – õhuava kütteplaadis, 9 – õhuava kate.

Pilt 4. 30. mail 1939 ajalehes Uus Eesti ilmunud artikli päis koos luustiku fotoga.
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Uusi arheoloogiaraamatuid
2015. aastal jõudis lugejani päris mitu uut raamatut – kõik Tutuluse väljaandmist toetanud  
Eesti-Läti-Vene arheoloogiaprojekti raames.

Vooremaa asustus ja arheoloogia. Martti Veldi. Tartu Ülikool.

Vooremaa on omanäoline. Raamat kõneleb piirkonna maastiku eripäradest, arheoloogilise uurimise ajaloost, 
asustusest ja muististest. Asulakohti, linnamägesid, kivikalmed, keskaegseid külakalmistuid ja looduslikke  
pühapaiku tutvustatakse üksikmuististe näitel.

Rõuge – muinasajast muinasmajani. Viire Kobrusepp, Anti Lillak. Tartu Ülikool.

Rõuge linnamägi on Eestis ainus täiesti läbi uuritud linnusekoht, kaevatud on ka asulakohta. Raamat annab ülevaate 
nii kaevamistulemustest kui ka nende põhjal 2011. a valminud muinasmaja rekonstruktsioonist. Lugeda võib hoone 
ehitamisest, aga ka sellest, mida kogesid viis Tartu arheoloogiatudengit, kes 2012. a alguse jaanuaripakases nädala 
suitsutares elasid.

Ott ja Miia hakkavad arheoloogiks. Tekst: Kristiina Johanson, pildid: Mari-Ann Remmel. Tartu Ülikool.

Värviliste piltidega raamat nooremale koolieale tutvustab Oti ja Miia kokkupuuteid arheoloogiaga. Väljakaevamised 
on põnevad, kuid lapsi huvitab veel seegi, mis leidudest pärast saab. Lisaks kaevamistele käivad Ott ja Miia 
konserveerimislaboris ja luuhoidlates sealseid tegemisi vaatamas.

Arheoloogiga Lääne-Setomaa radadel. Arheoloogiga Põhja-Setomaa radadel. 
Arheoloogiga Ida-Setomaa radadel. Mare Aun, Arvis Kiristaja. MTÜ Arheoloogiakeskus.

Kolm raamatut paralleeltekstiga eesti, vene ja inglise keeles annavad ülevaate Setomaa kolme piirkonna 
tähelepanuväärsematest muististest. Ida-Setomaa ja Lääne-Setomaa lõunaosa jäävad praegu Venemaa piiri taha. 
Muististe tutvustused on esitatud valdadepõhiselt.

Valgamaa linnmäed. Anu Kivirüüt, Ants Kraut, Ingmar Noorlaid. Muinsuskaitseamet.

Raamat annab lühiülevaate praeguse Valga maakonna kümnest linnamäest ja nende uurimise tulemustest, 
tutvustades ka ilusamaid kaevamisleide.

Mida teha arheoloogilise leiu avastamisel? Anu Kivirüüt, Nele Kangert, Maili Roio. Muinsuskaitseamet.

Raamat õpetab arheoloogilise leiu leidjale, mida leidmiselt teha ja mida mitte, samuti kuhu leiust teatada. 
Leiurühmade põhiselt ja piltide abil antakse ülevaade sagedamini ette tulevatest leidudest.

võttis üldistavalt kokku meie ala vanima 
ajalooperioodi: 1982. aastal ilmunud „Eesti 
esiajalugu“ ja 1992. aastal ilmunud „Eesti 
talurahva ajaloo“ I köide.

Lembit esitas esmakordselt süsteemse 
ning teaduslikult põhjendatud ja korrasta-
tud vaate nooremasse kiviaega Eesti alal 
ning täiendas oluliselt keskmise kiviaja 
andmestikku, avades minevikku nii asus-
tuse, majanduse, kultuuri, ühiskonna kui 
ka etniliste protsesside vaatevinklist. Tema 
vastuseid Tutuluse küsimustele võib lugeda 
ajakirja esimesest, 2012. aasta numbrist.

Alati korrektne, terane, täpne (et mitte öel-
da punktuaalne) ning samas heatahtlik ja 
võrratu huumorimeelega. See on minu pilt 
Lembitust. Meil on eksam, suuline nagu 
toona kombeks.  Ma olen lugenud läbi kõik, 
mida käskisid ja igaks juhuks veel mõned 
raamatud juurde ka, sest Sinu ees rumal 
olla oleks häbiväärne. Istume Sinu kabine-
tis ja süütame mõlemad sigaretid ja seda 
veel korduvalt nende tundide jooksul, mil 
ma ütlen üles oma teadmisi ja me arutle-
me… ja mulle tundub, et me kumbki ei kii-
rusta eksamit lõpetama…

Aivar Kriiska, 
Lembit Jaanitsa õpilane

Lembit Jaanits – in memoriam

Selle aasta suvel lahkus meie 
hulgast oma 91. eluaastal Eesti 
arheoloogia üks suurkujudest, 
kiviaja uurija Lembit Jaanits. 
Lembit Jaanits sündis Tartus ja lõpetas seal 
ka üldhariduskoolid. Aastatel 1942–1948 
õppis ta Tartu Ülikoolis, õpetajaks ja suu-
najaks Harri Moora. Kuigi ta alustas kutse-
tööd juba sõja ajal ning õpetas aegajalt ar-
heolooge ka Tartu Ülikoolis, seondub tema 
elu ennekõike 1947. aastal loodud Ajaloo 
Instituudiga, kus ta töötas üle neljakümne 
aasta, juhtides pikalt ka kogu arheoloogia 
sektorit. 

Lembit oli ennekõike kiviaja uurija. Suur kivi- 
aja uurija, kes tegeles küll peamiselt Ees-
ti alaga, kuid muutis ja mõjutas teadmisi 
kogu Euroopa metsavööndi kohta. Kümne-
test Lembitu väljakaevamistest piisab vaid 
mõne muistise nimetamisest – Pulli, Kun-
da Lammasmägi, Narva Joaorg, Tamula, 
Valma, Akali, Naakamäe –, et mõista tema 
tegevusvälja. Arvukate artiklitena esitatud 
uurimistulemuste kõrval on märgilised 
kaks kollektiivset monograafiat, milles ta 

22.01.1925 –  05.07.2015 
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Strongholds and Power Centres east of the Baltic Sea in the 
11th–13th centuries. (Muinasaja Teadus, 24.) 
Koostanud ja toimetanud Heiki Valk. Tartu Ülikool.

Eesti muinaslinnuste uurija Evald Tõnissoni (1928–2001) mälestuskogumik sisaldab Ain Mäesalu tagasi- 
vaadet arheoloogi eluteele ja -tööle, Tõnissoni bibliograafiat ja 14 artiklit muinasaja lõpu linnuste ja 
võimukeskuste teemal. Lisaks ülevaatele linnustest Läänemere idakalda ruumis (Heiki Valk) on Eesti 
autorite lugudes vaatluse all linnuseta võimukeskused Lääne- ja Loode-Eestis (Mati Mandel), võimu- 
struktuurid ja -keskused Eestis 1200. aasta paiku (Kristjan Oad), muutused Eesti linnuste ja võimukes-
kuste võrgustikus 11. sajandil (Kristo Siig), Lõuna-Eesti linnuseid hilismuinasajal ühendanud teedevõrk 
(Martti Veldi), samuti Eesti muinaslinnuste saatus ja järelkasutus pärast vallutust (Heiki Valk). Tõstatatud 
on küsimus Iru linnamäest kui võimalikust hilismuinasaegsest turukohast (Mauri Kiudsoo). Erinevaid 
linnuste ja võimukeskustega seotud teemasid käsitlevad ka uurijad Lätist (Guntis Zemītis, Juris Urtāns, 
Ieva Vītola, Zigrīda Apala ja Jānis Apals), Leedust (Gintautas Zabiela) ja Venemaalt (Nikolai Lopatin, Jelena 
Mihhailova, Aleksandr Saksa).

Siksälä kalme I. Muistis ja ajalugu. 
Heiki Valk, Silvia Laul. Tartu Ülikool.

Siksälä kalme II. Matuste ja leidude kataloog. 
Heiki Valk, Jaana Ratas, Silvia Laul. Tartu Ülikool.

Siksälä kalme asub Võrumaa kagupoolseimas nurgas, Misso lähedal. Tegemist on Eestis enim uuri-
tud ja kõige rikkalikumate leidudega keskaegse külakalmistuga. Kaevamised toimusid seal aastatel 
1980–88, 1990–91 ja 1993 Ajaloo Instituudi arheoloogide Silvia Laulu ja Jüri Peetsi juhendamisel.

Raamatu I köite avapeatükk räägib Missomaal Hino järve ümbruses olevatest muististest: 8/9.–15. 
sajandi matustega Kalmetemäest, 16.–18. sajandil kalmeks ja kirikukohaks olnud Kirikumäest, lin-
nuseasemest, pärimuslikust teest ja asulakohtadest. Teine peatükk annab ülevaate leidudest, mat-
miskommetest ja kalme kasutusloost. Erilist tähelepanu väärivad meeste relvapanused ja uhkete 
rõivaste jäänused naisehaudadest. Kolmas peatükk kõneleb kalme kaevamistulemuste valgusel Eesti 
kagupoolseima nurga kaugemast ajaloost. Avanevad kohaliku kogukonna lugu ja inimeste staatuse 
kajastused, samuti kalme etnokultuuriline taust. Tegemist pole ei lõunaeestlaste ega latgalitega, vaid 
praeguseks kadunud läänemeresoome rahvakilluga, keda võiks Läti kirdeosas olnud Adsele muinas-
maakonna järgi nimetada adsele maarahvaks. Kalmeleiud peegeldavad maailmapildi ja uskumuste 
muutumist, samuti olusid keskaegse Liivimaa piirialadel. Veel pikka aega pärast vallutust olid Siksälä 
mehed vabad relvakandjad. Elu hakkas kitsamaks minema alles pärast Vastseliina ja Aluksne kivi- 
linnuste rajamist.

Raamatus on ka artiklid muistsest rauatootmisest Eesti kagunurgas ning Siksälä kalmelt leitud rel-
vadest ja terariistadest (mõlema autor Jüri Peets), Siksälä kalme mündileidudest (Mauri Kiudsoo),  
kalme monoliitide, s.t koos pinnasega üles võetud leiukogumite avamisest (Kristel Kajak), inimluudel  
kajastuvatest haiguste ja vigastuste jälgedest (Martin Malve) ning kangakudumisest keskaegses külas 
(Riina Rammo, Ave Matsin).

Teises, kataloogiköites, on publitseeritud 286 Kalmetemäe ja 22 Kirikumäe matust: ära on too-
dud lühike kirjeldus, joonis ja leidude värvifotod. Avaldatud on ka tähtsamad juhuleiud, valdavalt  
põletusmatustest.

Muistis, koht ja pärimus. Pärimus ja paigad. (Muinasaja Teadus, 26). 
Koostanud ja toimetanud Heiki Valk. Tartu Ülikool.

Kohapärimus – kohtadega seotud jutud ja teadmised – aitab arheoloogil jõuda lähemale muistse 
inimese ja tema maastikutunnetuse mõistmisele. Raamatu avaartikkel, mille autor on Mari-Ann 
Remmel, tutvustab kohapärimust kui teema- ja uurimisvaldkonda. Samalt kirjutajalt on ka ülevaated 
veekogude ja kirikute kajastumisest kohapärimuses. Allikmaterjal pärineb mõlemal juhul Eestist ja 
Soomest – ühtviisi nii maa lääne- kui ka idaosast. Läänemaalt on vaatluse all Hanila, Karuse ja Mart-
na, Kagu-Eestist Nõo, Otepää, Rõuge ja Vastseliina kihelkond, samuti õigeusuline Setomaa. Edela- 
Soomest on luubi all Laitila, Ida-Soomest Savost Kerimäki ja vanalt Karjala alalt Sortava kihelkond. 
Omaette artikkel Mare Kaldalt annab ülevaate pärimusest peidetud varanduste kohta. Raamatu lõpu-
lugu, autoriteks Mari-Ann Remmel ja Heiki Valk, teeb üldistusi kohapärimuse ajalistest ja ruumilistest 
aspektidest, sealhulgas pärimuse püsimisest ja seda mõjutavatest asjaoludest. Kohapärimuses ilm-
nevad sügavad piirkondlikud mentaliteedierinevused. Omavahel lähedased on Eesti ja Soome mere-
sidusad piirkonnad, neile vastanduvad Eesti ja Soome idapoolsed, sisemaised regioonid. Setomaa ja 
Karjala kohapärimus esindavad mõlemad õigeusu kultuuriala religioosset maailmapilti.
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Tekst: Kristiina Johanson
Pildid: Mari-Ann Remmel
Konsultant: Arvi Haak

Keskaeg

Tol kevadhommikul lõi Priido ema hüüdmise peale 
silmad kiiresti lahti. Ta teadis, et täna on jälle see 

päev, kus savist mängukuulid ja -kivikesed nahast 
kotikesse ootama jäävad. Ta pistis vöökotti ema an-
tud mündid, haaras laualt tüki karaskit ja oligi uksest 
väljas. Linnaserva poole suundudes meeldis Priidole 
tänavatel liikujate riideid vaadata, kuigi kõige kireva-
maid ja kallimaid rõivaid nägi nii vara vaid üksikuid. 
Õige varsti sai sillutatud tänav otsa ja linnaväravast 
välja astudes keeras ta porisele teele. Kohe algasid 
aiad, karja- ja heinamaad, taamal metsadki, aga nii 
kaugele Priido minema ei pidanud, sest parkalitöö- 
koda asus siinsamas linnamüüri taga. 

LAsteKAs

Keskaeg algab Eestis 1225. aasta paiku, 
ristisõdadega. Nüüd on võim sakslastest 

võõraste  käes, kellele kuuluvad uued kivilinnu-
sed. Tekivad linnad, kus kõneldakse eri keeli. 
Siin elavad kaupmehed, käsitöölised ja kohalik 
lihtrahvas. Maal jätkub taluelu vanaviisi, kuigi 
tuleb hakata tegema ka mõisatööd. Alanud on 
ristiusu aeg: ehitatakse kirikuid, kloostreid ja 
kabelid. Arheoloogile räägivad elust keskajal 
maapõue jäänud asjad ja ehitiste jäänused,  
aga ka matusepaigad.
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Tekst: Kristiina Johanson
Pildid: Mari-Ann Remmel
Konsultant: Arvi Haak

LAsteKAs

Isa Hansu väikeses kingsepakojas nende maja alu-
misel korrusel rippusid seinal eri suuruses kõverad 

noad, käärid ja naasklid, riiulitel olid reas jalatsiliistud. 
Priido isa paikas leti taga ühe vana paelkinga talda, 
vanemad vennad olid tagatoas abis nahkade lõika- 
misel. Isa ja osav kingsepasell tegid töökojas kõiki pee-
nemaid töid – nad õmblesid tallad pealsete külge või 
tegid naaskliga nööri jaoks augud. Vahel tohtis Prii-
do kokkuõmmeldud jalatsid õiget pidi pöörata. Tihti  
parandas isa ka kantud jalavarje või paikas taldu, mis 
kividel ja poris kõndimisega tavaliselt mõne kuuga 
auklikuks kulusid. Uute saabaste-kingade müümist ei 
usaldanud isa kellelegi. Mõnikord küll saatis ta Priido 
mõnd tellimust ära viima. Täna käskis isa poisil turu- 
platsi ääres elavale kallite kangastega kauplevale  
Olofile kaks paari nöörsaapaid viia. See töö Priidole 
meeldis, sest Olofi juurest tuli ta alati koju kreeka pähk-
leid täis kukruga, mida oli õhtul hea ise krõbistada ja  
vendadega jagada. 

Kohe parkaliõue värava ees olid suured puust tün-
nid, kus tumedast tammekooreleotisest paistsid 

terved veisenahad. Natuke kaugemalt tõusis sõnniku- 
ja õllelõhna. Priido teadis, et selles segus leotamise-
ga saab nahad pehmemaks muuta. Tünnide juures 
askeldav parkal kutsus Priido käeviipega enda juurde, 
võttis poisilt mündid ning kadus nendega nurga taha. 
Priido keksis külma peletamiseks jalalt jalale, kuni par-
kal rulli keeratud nahkadega tagasi tuli. „Lippa nüüd“, 
käratas ta sõbralikult. Seda poleks pidanud ütlemagi, 
Priido võttis rulli ja tormas nii kiiresti kui jalad võtsid 
tagasi koju. Isa kindlasti juba ootas! 
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Kütid-korilased ja esimesed maaharijad on teema, mida me veel 
arvustanud pole. Kiviaeg on oma kaugusega köitnud paljusid filmi- 
tegijaid. 1960.–1970ndatel  valmis mitmeid linateoseid, mis kujuta-
sid dinosauruseid ja koopainimesi. Seetõttu otsustasime vaadata kul-
tuslikku linateost „Miljon aastat enne Kristust“ (ingl k „One Million 
years B.C.“).  Tegemist on Hollywoodi samanimelise 1940. aasta filmi 
uusversiooniga, mis tehti 1966. aastal Suurbritannias. Fantaasia ja 
seiklusfilmi peaosas on 1960ndate üks USA seksisümbolitest Raquel 
Welch, kes kehastab maaharijat, kütina astub üles John Richardson. 
Film nõretab seksrevolutsiooni vaimust, kaadrites näeb nii poolpaljaid 
naisi loomanahkadest tehtud bikiinides kui ka ülespumbatud torso-
dega mehi. Tõenäoliselt kujunes filmist seetõttu ka meeletu kassahitt.
Filmi alguses viiakse meid tagasi täiesti 
algusesse, Maa ja elusorganismide tekkimi-
seni. Seejärel hüpatakse filmi tegevusaega. 
Elu üks miljon aastat enne Kristust oli karm 
ja andestamatu, nö lõputu olelusvõitlus. 
Inimese elu kallale kippusid lisaks liigikaas-
lastele veel dinosaurused, vulkaanid, maa-
värinad, kotkad, hiiglaslikud kilpkonnad, 
roomajad ja inimesest veel primitiivsemad 
karvased ahvinimesed. Enamikku eelnime-
tatuist andis aga kivide või odadega loo-
pida ja niiviisi  eemale peletada. Filmis on 
käsitletud kaht vastandlikku hõimu – Kivi 
hõim koosnes küttidest, Merekarbi hõim 
kalastajatest, korilastest ja varajastest  
põlluharijatest.

Kivi hõimu rahvas elas inimvaenulikul kivi-
sel tühermaal, kus lisaks oli end sisse sead-
nud suur hulk eri mõõdus kiskjaid ja veidi 
ka taimtoidulisi loomi, keda hõimu meestel 
tuli üle kavaldada. Naiste roll selles ühiskon-
nas oli vastu võtta jahilt toodud kingitusi, 
küpsetada liha ning paarituda. Kivi hõimu 
valitses alfaisane, kelle positsiooni seadsid 
pidevalt löögi alla  nooremad ja tugevamad 
isendid. Ka emotsionaalses mõttes oli tege-
mist algeliste inimestega, kuna filmi jooksul 
selgus, et nad ei osanud nutta ega naerda.

Merekarbi hõimu rahvas elas aga para-
diisirannas, kus oli palju kala ning kasvas 
rohkelt puu- ja juurvilju, kuid kuhu aeg-ajalt 
sattus mõni väiksem saurus endale suutäit 
otsima. Tegemist oli märksa keerukama 
ühiskonnaga, mida valitses tark vanamees. 
Naised tegelesid kalastamise ja põlluha-
rimisega, lapsed korilusega, ning mehed 

jooksid odadega kohale siis, kui asi hapuks 
läks. Kivitöötlemise tehnika oli Merekarbi 
hõimu meestel väga kõrgel tasemel ja 
odaotsad meenutasid hilispaleoliitikumi  
(u 40 000–10 000 aastat tagasi) ajastust lei-
tud esemeid. Ka koobas oli Merekarbi rah-
val märksa hubasem – muidu halle seinu 
kaunistasid värvilised koopamaalingud, 
mille tegemist õpetati koolitunni vormis ka 
lastele.  

Ilmselgelt polnud filmitegijate eesmärk teha 
ajastutruud filmi varapaleoliitikumist – vas-
tasel juhul oleks kasutanud mõne arheo-
loogi abi. Linateos kutsub arheoloogis esile 
rohkelt naerupahvakaid, sest see näitab 
inimesi ja dinosaruseid koos eksisteeri-
mas. Siiski on tegemist legendaarse ning 
esimese omasuguse filmiga. Eemaldatud 
on 1940ndate versiooni konservatiivsus, 
seda asendavad nappides loomanahkades 
ringi jooksvad linalakknäitsikud ja musklis 
mehed. Ajastukohaselt lisati ka killuke või 
kaks füüsilist armastust ning tõstatati üdini 
klišeelik küsimus – kas blondi maaharija ja 
brüneti küti vahel võib tekkida armastus? 
Järgnevatel aastakümnetel on taolisi filme 
toodetud kümneid ning just selline näeb 
tänini välja kiviaja filmikuvand. Näiteks 2008. 
aasta linateoses „10 000 eKr“ on paremaks 
muutunud vaid teostus, sisu ja ilme aga 
jäänud samaks. Niisiis ei tasu oodata filmist 
ajaloolist korrektsust või üleüldist tõepära-
sust. Küll aga pakub linateos head meele-
lahutust, hulgaliselt silmailu ja sissevaadet 
aega, mil eriefektide loomiseks tuli kasutada 
kilpkonni ja ämblikke. Film on huvilistele  
kättesaadav DVD-l ja internetist.

Naiskangelane silub teravaks kiskunud olukorda.

Igapäevane olelusvõitlus dinosauruste keskel.

Mullet – Merekarbihõimu meeste kindel valik! 

Naised kaklevad meeskangelase Tumaki toodud 
seakihva pärast.

Palju kuulsust ja vaatajaid kogunud reklaamplakat.

Koopainimesed, saurused  
ja kuuekümnendate seksrevolutsioon
Martin Malve
TÜ doktorant

Elis Tiidu
TÜ magistrant
Tartu Linnamuuseum

Ragnar Saage
TÜ doktorant
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