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Sissejuhatus 
 

Arheoloogia ja antropoloogia on kaks omavahel tihedalt seotud teadusala. Füüsilise 

antropoloogia harudest pakuvad just osteoloogia, odontoloogia ja paleopatoloogia kõige 

suuremat kasu muistsete inimeste uurimisel. See uurimissuund, mida saab ühise nimetuse 

all paleoantropoloogiaks kutsuda, võimaldab anda ettekujutuse nii ühe konkreetse 

indiviidi kui ka terve tema populatsiooni elukäigust. 

Kui rääkida füüsilisest antropoloogiast, ei saa mööda minna professor Juhan Aulist, 

keda võib nimetada selle teadusharu rajajaks Eestis. Alates 1930ndatest viis ta läbi 

ulatuslikke somatoloogilisi mõõtmisi koolilaste ja täiskasvanute peal, tegeles terve oma 

karjääri vältel füsioloogia ja antropomeetriaga ning uuris nii eestlasi kui ka meie 

vähemus- ja naaberrahvaid (Põldvere 1997, 9-10). Tema õpilast, Karin Marki võib aga 

omakorda pidada Eesti paleoantropoloogia rajajaks. Mark tegeles peamiselt muistsete 

eestlaste kranioloogia ja etnogeneesi küsimustega, kuid tema ulatuslikuim teadustöö on 

seotud soome-ugri rahvaste ja hõimude antropoloogia uurimisega (Heapost 2007, 674). 

Kaberla kalme osteoloogilise materjali põhjal valmis tema poolt ka Eesti esimene ühel 

skeletiseerial baseeruv kehapikkuse rekonstruktsioon pikkade luude osteomeetriliste 

tunnuste põhjal (Mark 1962). Ilmselt kõige mitmekülgsem Eesti antropoloogidest on aga 

Leiu Heapost. Ta on eestlaste süsteemse populatsioonigeneetilise uurimise rajaja ning 

tegelenud ka somatoloogia ja paleoantropoloogiaga. Just eeskätt tänu nende kolme 

teadlase tegevusele on eestlased antropoloogilises plaanis üks põhjalikumalt uuritud 

Euroopa rahvaid (Viikmaa 2006, 4-6). 

Eesti antropoloogiateadusesse on oma panuse andnud veel Ken Kalling, kes viis oma 

diplomitöö raames Tartu Jaani kiriku materjali põhjal läbi esimese paleodemograafilise 

uuringu Eestis (hiljem avaldati tulemused ka TÜ Arheoloogia kabineti toimetistes) 

(Kalling 1993; 1995), Jonathan Kalman (paleopatoloogilised uurimused), odontoloogid 

Galina Sarap (uuris odontoloogiliste tunnuste põhjal eestlaste etnilist päritolu) ning Jana 

Limbo-Simovart (tegeleb odontomeetria ning selle põhjal soo määramisega, aga ka 

tervisliku seisundi uuringutega hambahaiguste põhjal) ning Raili Allmäe, kes alustas 

muistsete laste antropoloogilisi uuringuid ning on viimase 10 aasta jooksul tegelenud ka 
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põletusmatuste osteoloogilise materjali analüüsimisega (Heapost 2007, 675). 

Füüsilise antropoloogia ja arheoloogia seosed Eestis on aja jooksul muutunud – 

varasemal ajal oli tähtsaim uurimisliin eestlaste etniline päritolu, mis põhines peamiselt 

kraniomeetrial, odontoloogial ning populatsioonigeneetikal. Tänapäeval on aga hakatud 

rohkem tähelepanu pöörama mineviku keskkonnale ja selle mõjule tolleaegsele 

inimesele. Meeste ja koljude kesksest paleoantropoloogiast 20. sajandi keskel on tänaseks 

kujunenud üsnagi mitmepalgeline ja erinevates suundades arenev teadus. 

Lisaks on paleoantropoloogia ka üsna universaalne eriala – inimsäilmeid võib leida 

kõigist maailma paikadest ning läbi aegade kuni inimese tekkimiseni välja. Ilmselt selles 

seisneski käesoleva teema peamine võlu minu kui arheoloogiatudengi jaoks – 

antropoloogia pakub võimalust liikuda nii ajas kui ruumis, jäädes siiski oma erialale 

truuks. Kui Tartu ülikoolis loeti 2007. aasta sügissemestril valikainet „Bioarheoloogia“, 

mis oli täielik sissejuhatav kursus inimsäilmete uurimisse, näis see otsustavat minu 

bakalaurusetöö ainese valiku. Eelmainitud loeng pakkus vajalikke alusteadmisi 

osteoloogiast ning üks kursuse läbiviijaid, Tallinna Ajaloo Instituudi antropoloog Raili 

Allmäe oli nõus mind ka edaspidi juhendama ja abistama. Sel ajal oli Arheoloogia 

Kabinetis oma uurimisjärge ootamas ka sobilik skeletiseeria. Tartu Püha Jüri kalmistult 

2006. aastal välja kaevatud neljakümne luustiku läbiuurimine võttis kokku aega kaks 

kuud, mille jooksul sai ükshaaval määratud iga indiviidi sugu ja vanus, võetud suuremate 

luude mõõdud, märgitud üles kõik tähelepanekud ja kõrvalekalded normist, mis luustikel 

silma torkas, ning tehtud ka arvukalt fotosid. Tuleks veel ära märkida, et mitte kõik 

uurimisprotsessi jooksul kogutud andmed ei kajastu käesolevas töös. Eriti on selle all 

mõeldud hamba- ja skeletipatoloogiaid, mis said küll dokumenteeritud, kuid ei anna palju 

juurde käesoleva bakalaurusetöö eesmärgi täitmisele. 

Töö eesmärk on esitada esmatasandi antropoloogiline analüüs ning uurida 

paleodemograafia ja kehapikkuse rekonstrueerimise võimalusi Tartu Püha Jüri kalmistult 

2006. aastal üles võetud osteoloogilise materjali peal. Uurimuses on analüüsitud Püha 

Jüri skeletiseeria vanuselist ja soolist koosseisu ning indiviidide osteomeetrilisi 

tunnuseid, et üritada kindlaks teha sealse kogukonna elutsükkel ning 

keskkonnatingimused. Mainitud teema on valitud esiteks isiklikel põhjustel, 

põhjalikemate osteoloogiaalaste teadmiste omandamiseks, ühtlasi on olemas ka teaduslik 
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vajadus uurida paleoantropoloogilisi seeriaid. Püha Jüri kalmistu puhul pakub huvi tema 

asukoht suure linna vahetus läheduses ning sealne osteoloogiline materjal võib anda lisa 

arheoloogilistele tõenditele vähetuntud matmispaiga ajaloo välja selgitamiseks. 

Struktuuriliselt on töö jagatud kahte eraldiseisvasse peatükki. Neist esimene annab 

ülevaate Tartu kesk- ja uusaegsete surnuaedade uurimis- ja ajaloost, pakkudes nii sobiva 

alguspunkti, kust Püha Jüri kalmistu uurimisega peale hakata. Samuti heidab peatükk 

valgust paleoantropoloogiliste uurimistööde seisule Tartu kalmistute osteoloogilise 

materjali peal. Tutvustatud saab ka Püha Jüri kalmistu ajalugu ning seal läbi viidud 

arheoloogilised välitööd. 

Bakalaurusetöö teine mahukas osa, mis tegeleb antropoloogilise materjali analüüsiga, 

on jagatud kaheks alapeatükiks. Alustuseks esitletakse töös kasutatud uurimismeetodeid: 

soo ja vanuse määrang ning paleodemograafia ja kehapikkuse rekonstrueerimine. 

Meetodite tutvustamine on vajalik ülevaate saamiseks luustike uurimisprotsessi täpsemast 

käigust, et anda ka lugejale selge ettekujutus, kuidas ja mis põhimõttel on analüüsis 

kasutatud andmed saavutatud. Teisalt saaks mainitud tutvustavat peatükki kasutada 

teejuhina paleoantropoloogia põhiliste meetodite juurde. 

Viimane, antropoloogilise materjali analüüsi peatükk on jagatud paleodemograafia 

ning kehapikkuse rekonstrueerimise ja soolise dimorfismi vahel. Sealjuures hõlmavad 

mõlemad osad varemesitletud meetodite abil omandatud andmete analüüsimist ja 

interpreteerimist ning võrdlemist teiste seeriatega, et teha kindlaks saadud tulemuste 

usaldusväärsus. Paleodemograafilises analüüsis on kasutatud Püha Jüri kalmistu 

vanuselise ja soolise koosseisu andmeid elutabeli koostamiseks, kehapikkus on aga 

rekonstrueeritud osteomeetriliste andmete põhjal. 

Lisaks on saadud andmete najal proovitud kindlaks teha, kas keskaegse Tartu vahetus 

läheduses elav Püha Jüri matmispaika kasutanud kogukond oli pigem linnalik või 

ruraalne. Tavaliselt eeldavad populatsioonitasandil läbi viidavad uurimused võrdlemisi 

laia andmete hulka. Arvestades bakalaurusetöö mahtu ei tundunud aga otstarbekas võtta 

esimeseks analüüsiks suuremat skeletiseeriat kui 40 isikuga Püha Jüri. Uuritava materjali 

omapära dikteeris siin ise ette probleemi: kas ka väiksemahulise ning ebatäieliku 

skeletiseeria põhjal on võimalik teha tõeseid järeldusi ühe inimpopulatsiooni keskkonna 

ja elutsükli kohta? 
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Pole olemas kindlat võimalust tulemuste kontrollimiseks; nende õigsusest võib aga pisut 

aimu anda kõrvutav analüüs. Võrdlevasse materjali on kaasatud peamised Eestis 

antropoloogiliselt läbiuuritud suuremad skeletiseeriad, mille tulemused on avaldatud. 

Tartust on võrdluseks võetud Jaani kiriku 13.-14. sajandi matused (Kalling 1993; 1995), 

teistest linnadest on esindatud Viljandi 14.-18. sajandi Jaani kiriku (ibid 1995) ja Tallinn 

13.-18. sajandi St. Barbara kalmistu osteoloogiline materjal (Allmäe 2000). 

Külakalmistutest on valitud 13.-17. sajandi Makita (Heapost 1993), 13.-17. sajandi 

Kaberla (Mark 1962), 14.-18. sajandi Tääksi (Allmäe 1998) ja 13.-15. sajandi Siksälä 

(Heapost 2006). Lisaks on kasutatud kahe Läti ajaloolise matusepaiga, 14.-15. sajandi 

Augustiniški ja 15.-17. sajandi Slutiški paleoantropoloogilisi andmeid (Zarina 2001). 

Kuigi seeriad on nii erineva suurusega kui ka erinevast ajaperioodist ja piirkonnast, on 

nad siiski omavahel võrreldavad, eriti kui keskenduda uurimuses ajalistele ning 

geograafilistele erinevustele-sarnasustele. 

Töö valmimisprotsessi juures olid hindamatuks abiks Marge Konsa ja Raili Allmäe 

vajalikud ning pidevad kommentaarid. Lisaks kuuluvad tänusõnad veel odontoloog Jana 

Limbo-Simovartile ja Leedu antropoloog Rimantas Jankauskasele, kes pidasid 

eelpoolmainitud kursuse raames samuti loenguid. Lõpuks tänusõnad ka Mirja Otsale 

Tallinna Ajaloo Instituudist, kelle abiga oli võimalik kätte saada Lillemäe kalmistu 

arheoloogiliste kaevamiste andmed. 
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1. Ülevaade Tartu kesk- ja uusaegsetest kalmistutes t 
 

Otto Freymuthi (1927) järgi matsid kaks keskaegse Tartu suurimat ja vanimat kogudust – 

Püha Maarja ja Püha Jaani oma liikmed nii vastava kiriku sisse kui ka hoonet 

ümbritsevale alale. Ka Toomkiriku põranda- ning hoovipinda on matmiseks kasutatud. 

Teised keskaegsed kalmistud asusid väljaspool linnamüüri. Linna põhjaosas, Tähtvere 

tänava mäekallakul, Jakobi mäel asetses Püha Jakobi surnuaed. Riiamäel, Riia ja Tähe 

tänava ristumiskohast pisut allamäge, paiknes kaks suurt kalmistut. Neist tähtsam oli 

Püha Antoniuse (Lillemäe) surnuaed tänapäevase Kohtumaja alal ning kohe tema vastas 

üle tee asus Püha Anna kalmistu. 

Põhjasõjas said kahjustada nii Jaani kui Maarja kirik, viimane hävis lõplikult 1775. 

aastal Tartu linna räsinud tulekahjus. Tuginedes O. Freymuthile (ibid), kasutasid 

linnelanikud veel mõlemaid vanu (Püha Antoniuse ja Püha Anna) surnuaedu kuni aastani 

1773, mil Katariina II keelustas kirikutesse ning linnades ja külades asuvatesse 

surnuaedadesse matmise. Tartu kogudused otsustasid oma uued surnuaiad rajada linna 

taha Raadi mõisa lähedal asuvale Jaamamõisa põllule. Koguduste poolt väljavalitud 

asukoht Narva maantee ääres paiknes „maarahva kalmistu“ vastas (KAMR Vana-Jaani 

kalmistu). Tõenäoliselt ongi kõnealloleva maarahva kalmistu all mõeldud Püha Jüri 

surnuaeda. Raadi kalmistu ise kasvas nii jõudsalt, et 19. sajandil tuli rajada uued 

matusepaigad nii Puiestee tänava äärde kui ka Roosi tänavale. Uusi surnuaedu loodi 

Tartusse ka 20. sajandil, näiteks Pauluse kalmistu Võru tänaval. 

1.1. Tartu kalmistute uurimisseis 
 

Tartus on arheoloogiliselt uuritud päris mitut matmispaika ning antropoloogilist materjali 

on sihipäraselt üles võetud Jaani ja Maarja kirikust, Toomkirikust, endiselt Püha 

Antoniuse (Lillemäe) surnuaialt ning Püha Jüri kalmistult. Luustikke ja lahtiseid luid on 

leitud ka Raekoja platsilt ning kunagise Püha Jakobi surnuaia asukohast. 

Jaani kirikut on korduvalt uuritud – vast kõige tuntum on 1954. aastal Olev Printsi 

juhtimisel alanud mitu aastat kestnud välitööd (Prints 1967). See oli siiski alles 

1980ndate alguses, mil hakati lisaks arhitektuuri- ja kunstiajalooprobleemidele 
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tähelepanu pöörama ka matustele. Seoses Jaani kiriku restaureerimisplaanidega on 

ajavahemikul 1988-1994 toimunud mitmeid arheoloogilisi väljakaevamisi, mille käigus 

on üles võetud nii kirikust kui seda ümbritsevalt surnuaialt hulgaliselt inimsäilmeid, mis 

ulatuvad keskaja algusest 18. sajandini välja (Metsallik 1995, 22-23). Jaani kiriku 

osteoloogilise materjali hulgas on selgesti eristatavad vanemad ja uuemad matused, kuid 

antropoloogiliselt on uuritud vaid vanemat, 13.-14. sajandisse dateeritud osa. Sinna alla 

kuulub 204 kiriku koorist, kesklöövist ning lõunaküljelt pärinevat luustikku, mis on üles 

võetud 1988., 1989. ja 1993. aasta arheoloogilistel väljakaevamistel (Kalling 1995, 47). 

Maarja kiriku endisest asupaigast on mitmel korral inimluid avastatud. 1806. ja 1985. 

aastal välja tulnud luud on ümbermaetud Vallikraavi tänavale Rahvaste monumendi 

juurde. Viimaste Maarja kiriku asukohas läbi viidud arheoloogiliste tööde hulgas on 

Toivo Ausi (1995) väljakaevamised, mil avastati 56 segatud luustikku, ning Andres 

Tvauri järelvalve 2007. aastal. 

Ka Toomkiriku esimesed põhjalikud uurimised viidi läbi eeskätt kunstiajaloolaste ja 

ehitusarheoloogide poolt (O. Freymuth, O. Prints). 1970ndate teisel poolel ning 80ndate 

alguses leidsid Kaur Alttoa ja Udo Tiirmaa (1979) oma kaevamistel Toomkiriku 

varemetest mitmeid terveid luustikke. Heiki Valgu juhatatud päästekaevamistel 

Toomkiriku lõunaküljel 1987. aastal leiti 95 suuremal või vähemal määral säilinud 

luustikku, millest osa pärines suurest ühishauast. H. Valgu (1995) järgi on neist ära 

määratud 42 matust (25 täiskasvanut, 4 noorukit ja 13 last), mis on leidude vähesuse tõttu 

raskesti dateeritavad. 43 luustikuga (26 täiskasvanut, 3 noorukit ja 14 last) ühishauda 

seostas Valk mõne Liivi sõja aegse katku taudiga 16. sajandi teisel poolel. Viimased 

kaevamised toimusid Toomkirikus 2001.-2002. aastal Arvi Haagi juhatamisel (2001), 

neist 2001. aastal üles võetud luustikud on Ken Kalling (2001) ka antropoloogiliselt läbi 

vaadanud ning määranud kindlaks 44 matust, lisaks lahtiste luudena kesklöövist 

avastatud vähemalt 50 inimese säilmed. 

Püha Antoniuse kalmistust, tänapäeval tuntud Lillemäe nime all, kaevati 1987. aastal 

Lembit Jaanitsa juhtimisel Kalevi tänava poolset osa ligi 500 ruutmeetri suurusel alal, 

kust võeti üles 468 luustikku. Nende väljakaevamiste kohta puudub lõplik aruanne. 1991. 

aastal kaevati kalmistut K. Kallingu (1991) juhendamisel uuesti: 320 ruutmeetri suuruselt 

alalt leiti 78 tervet või osalist luustikku. Kaasasolnud vene müntide põhjal sai matuste 
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dateeringuks 18. sajand. Matused olid kuulunud õigeusklikele, mida tõendasid 

iseloomulikud ristripatsid. Põhjalikumat antropoloogilist analüüsi Lillemäe luustike kohta 

tehtud pole. 

Püha Jakobi kalmistu alalt on alates 1950ndatest peamiselt teetööde käigus sageli 

välja tulnud osteoloogilist materjali, mis on dateeritud kesk- ja uusaega. Konkreetselt 

kalmistu uurimiseks eraldi väljakaevamisi pole aga ette võetud ning luustikke pole ka 

lähemalt uuritud (KAMR Püha Jakobi kalmistu asukoht). 

Raekoja platsilt avastati 1981. aastal Romeo Metsalliku ja Udo Tiirmaa (1982) 

juhendatud päästekaevamistelt kaheksa matust, neist kolm last ja viis täiskasvanut. Ühest 

kirstust tehtud radiosüsinik dateeringu järgi pärinesid matused 17. sajandist. 

Tartu arheoloogiliselt läbi uuritud surnuaedade materjal moodustab töös Püha Jüri 

kalmistule küllaltki väikse võrdlusbaasi. Toomkiriku luustike osteoloogilist analüüsi ei 

ole kasutatud peamiselt seetõttu, et andmed pole publitseeritud ning piirduvad vaid 

standardse soo ja vanuse määranguga (Kalling 2001). Kõige parem võrdlusmaterjal oleks 

ilmselt Antoniuse kalmistu osteoloogiline materjal, sest sealsed matused on pärit enam-

vähem samast ajaperioodist kui Püha Jüri omad, kuid kahjuks on Lillemäe üsna ulatuslik 

seeria veel läbi uurimata. Küll aga on kasutatud Tartu Jaani kiriku materjali, sest kiriku 

13.-14. sajandi matuste kohta on olemas väga põhjalik antropoloogiline analüüs (Kalling 

1993; 1995). 

1.2. Tartu Püha Jüri kalmistu ajalugu 
 

Püha Jüri kalmistu paikneb Tartu linna kirdeosas, Narva maantee ja Tuule tänava 

ristumiskohas (vaata Lisa 1 ja Lisa 2). Keskajal asus paik linna piiridest väljas, tollase 

Raadi mõisa tee lähedal, olles eelkõige tuntud leprosooriumi asukohana, kirjutab O. 

Freymuth (1927, 7). Pidalitõbila moodustas terve omaette piirkonna koos mitmete 

hoonete, kalmistu ja oma kirikuga, mis oli pühendatud Püha Jürile. Viimase nime all tunti 

ka kogu leprosooriumi kompleksi. Sarnaselt Püha Vaimu hospidaliga, kuulus ka 

leprosoorium Rae valitsuskonda, saades oma tulud ja kinnisvara rikkalikest annetustest 

(ibid, 34).  Peale pidalitõbiste hooldati seal ilmselt ka teisi haigeid ja vaeseid (KAMR 

Püha Jüri leprosooriumi asukoht). Freymuthi (1927, 9) järgi lõpetas leprosoorium oma 
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tegevuse Poola aja lõpul või Rootsi aja algul. 17. sajandil anti maa linna kätte ning 1870 

tükeldati ala kruntideks (KAMR Püha Jüri leprosooriumi asukoht). Huvitaval kombel ei 

pärine ükski 2004.-2006. aastal toimunud arheoloogiliste päästekaevamiste käigus leitud 

luustikest keskajast, vaid nende ühiseks dateeringuks on 17. sajandi teine pool kuni 18. 

sajandi kolmas veerand (Piirits 2005; Sokolovski 2004; Tvauri 2006). Nagu eespool sai 

juba märgitud, oli selleks ajaks leprosoorium oma tegevuse lõpetanud; samuti ei esinenud 

ka luustikel silmaga nähtavaid pidalitõve tunnuseid. Kuid kui väljakaevatud matused ei 

kuulu leprosooriumi elanikele, siis kellele veel? 

Siinkohal sobib vast märkida, et leprosooriumi vahetus läheduses paiknes ka teine 

linna elanike poolt põlatud paik – nimelt võllamägi, mis oli samuti juba keskajal rajatud. 

Uno Hermanni (1977, 488) põhjal on nii võllas kui ka (Püha Jüri) kirik ja kalmistu ära 

märgitud 17. sajandist pärinevatel Tartu kaartidel. Võllas näib olevat oma tegevuse 

lõpetanud pärast leprosooriumit – võlla likvideerimisest on allikates juttu 1747. aastal. 

18.-19. sajandi plaanidel seisab seal paigas juba veski (ibid). Kahjuks ei saa aga võllase 

tegevust ning kalmistu matuseid omavahel seostada, sest hukatud maeti tavaliselt 

pühitsemata mulda, võllaplatsi vahetusse lähedusse. Isegi kui oletada, et 18. sajandiks oli 

nii leprosoorium kui ka tema kirik tegutsemise lõpetanud ning kalmistu pinnas polnud 

enam n.-ö. püha, räägib siin vastu asjaolu, et sellest ajast pärit maetute hulgas oli nii naisi, 

mehi, lapsi kui ka vanureid võrdlemisi ühtlaselt. 

Eelpool sai juba mainitud, et kui 1773 keelustati linnadesse matmine, kolisid 

koguduste kalmistud Raadi mõisa väljadele, kohe teisele poole teed „maarahva 

kalmistust“. On võimalik, et 17. sajandil linna vahetus läheduses elav kogukond kasutas 

ära kunagise leprosooriumi kalmistu omaenda elanike mulda sängitamiseks, selle asemel, 

et lasta neid linna matta. Peeter Piiritsa sõnul oli kalmistu olnud kasutusel lühiaegselt, ent 

väga intensiivselt. Et viimane mündileid on pärit 1750. aastast (Tvauri 2006), võib 

kalmistu (teistkordset) mahajätmist põhjendada Katariina II ukaasiga 1773. aastal, mil 

sinna samasse tekkisid ka teised, n-ö. ametlikumad surnuaiad ning millegipärast kadus 

vajadus ka endise Püha Jüri kalmistu järele. 

Aga kuhu ikkagi on kadunud leprosooriumi aegadest pärinevad hauad? 

Päästekaevamiste käigus avastati küll jälgi peale- ja ümbermatmisest, kuid kuskilt ei 

tulnud välja keskaegseid inimsäilmeid (Piirits 2005, 6). Ometi kinnitavad kõik muud 
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allikad ja ka vanad kaardid, et just selle sama koha peal paiknes ka keskaegne 

leprosooriumi kalmistu. Seega on vaid kaks võimalust – kas pidalitõbila haiged maeti 

mõnda kaugemasse kalmistu otsa, mida pole veel puhtalt juhuse tahtel satutud kaevama, 

või on nende jäänused täiesti hävinud pealematmiste tõttu. 

1.3. Arheoloogilised kaevamised Tartu Püha Jüri kal mistul 
 

Viimastel aastatel on Püha Jüri kalmistut kaevatud mitmel korral. Kõigil juhtudel on tegu 

olnud päästekaevamistega, mis olid tingitud planeeritud ehitus- või teetöödest. 2004. 

aastal viis Vladimir Sokolovski (2004) läbi arheoloogilise eeluuringu Narva maantee 

165a krundil, leides kõigist proovikaevanditest võrdlemisi ühtlaselt üksikuid inimluid 

ning kolme kaevandi peale neli terviklikku matust. V. Sokolovski uuring tegi kindlaks, et 

kalmistu võis paikneda kogu krundi alal. Seega et sinna midagi ehitada, oli vaja läbi viia 

suuremamahulised päästekaevamised. 

Aasta hiljem toimuski Peeter Piiritsa juhtimisel teine arheoloogiline päästekaevamine, 

mis hõlmas kaevandit lisaks eelpoolmainitud Narva maantee omale ka Tuule tänav 2b 

krundil. P. Piirits tegi kindlaks kalmistu lõunapiiri ja omaaegse tee asukoha ning võttis 

üles 123 luustikku. Kahjuks aga maeti need kõik veidi aega hiljem sinna tagasi ning 

luustike enda kohta on olemas vaid Ken Kallingu (2005) tehtud paarileheküljeline 

antropoloogiline ülevaade. Piiritsa (2005) järgi olid kõik luustikud maetud selili, loode-

kagu suunas ning lihtsate panustega, peamiselt mündid ning nööbid-sõled. 

2006. suvel leiti teetööde käigus Narva maantee 165a krundi tänavapoolsest otsast 

taas kord inimluid. Järgnenud arheoloogilised päästekaevamised Andres Tvauri (2006) 

juhatamisel tõid umbes 374 ruutmeetri suurusel alal välja kaks luukogumit ning 38 

erineval määral säilinud luustikku. Osa uuritud alast oli lõhutud varasemate maa- ja 

teetööde käigus. Luustikke hoitakse praegu Tartu Ülikooli Arheoloogia kabinetis ning 

just 2006. aasta päästekaevamistel leitud antropoloogiline materjal on käesoleva töö 

aluseks. 

Kõneallolevad matused paiknesid 0,3-1,7 meetri sügavusel, enamasti peaga 

loodesuunas (vaid kaks matust olid teistsuguse suunaga) orienteerituna pigem tänavate 

kui ilmakaarte järgi. Kõik matused asetsesid selili. Haudadel enamasti puudusid nähtavad 
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piirjooned ning lohud, mõne matuse juurest tuli siiski välja kirstu jäänuseid 

kõdupuiduviirgude näol (Tvauri 2006).  

Leidudest oli maetutel kaasas viis väikest vitssõlge, üks suurem hõbedast ümarsõlg, 

üks tähtsõlg, üks südamekujuline sõlg, klaashelmeist kee, kaks lihtsat sõrmust ning 

kaheksateist münti (Tvauri 2006, 11). Enamik mainitud panuseid oli 17.-18. sajandi 

Lõuna-Eesti külakalmistute leiumaterjaliga väga sarnane (Valk 2001). Vitssõled, 

südasõled ning ka tähtsõled olid maakalmistutes väga levinud, kuid ometi leidub neid 

väiksel hulgal ka Viljandi Jaani kiriku ning Püha Jüri kalmistult (Valk 2001; 2004). Ka 

lihtsad ilma kaunistuseta vitssõrmused ning tahulistest klaashelmeist keed – nagu Püha 

Jürist avastatud, olid maarahvale tavalised, olles samaaegselt esindatud ka Viljandis 

(ibid). Erinevused 17.-18. sajandi linna ja külakalmistute panuste vahel pole seega 

piisavad, et langetada kindlat otsust Püha Jüri surnuaia kasutajaskonna kohta. Siiski oli 

suurem osa panuseid just maakalmistutele omased ning need esinesid Viljandis ning Püha 

Jüris vaid üksikutel kordadel, seega uuritav elanikkond võis haualeidude põhjal olla 

pigem ruraalne kui linnalik. Edaspidi saakski vaadata, kas osteoloogiline materjal osutab 

siin küsimuses samale vastusele. 

Kuna kalmistust ega selle rajatistest pole tänapäeval enam midagi alles, on ka selle 

täpsed mõõtmed ning maetute umbkaudne koguarv teadmata, ning raske on seda ka 

kindlaks teha ilma põhjalikemate arheoloogiliste uuringuteta. Nii Sokolovski, Piirits kui 

Tvauri dateerisid matused kaasas olevate müntide põhjal 17.-18. sajandisse. 
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2. Antropoloogilise materjali analüüs 

2.1. Ülevaade materjalist 
 

Antropoloogilisse uurimusse on hõlmatud kõik Tartu Püha Jüri kalmistult 2006. aastal 

ülesvõetud 38 skeletti (vaata ka Lisa 3). Luustik nr. 10 oli hoidlast kaduma läinud, kuid 

see eest oli ühe matuse all üles võetud kolm eri isikut, mistõttu sai uuritute koguarvuks 

39. Demograafilistesse arvutustesse on kaasatud veel neli alla 15aastast last, keda võis 

eristada eraldi täiskasvanute matuste hulgast leitud üksikute lapseluude põhjal (seega 

võib öelda, et uuritava seeria koguarv on 43). On hästi teada, et palju väiksemad ning 

hapramad lapseluud säilivad pinnases halvemini või lõhutakse pealematmistega 

sagedamini, mis võiks ühtlasi ka seletada Püha Jüri1 väikest laste osakaalu. 

Kuigi Tartu Püha Jüri kalmistu pinnas oli osteoloogilist materjali üsna hästi 

säilitanud, olid paljud matused lõhutud nii varasemate pealematmiste kui ka hilisemate 

teetööde käigus. Ka 2005. aastal Piiritsa (2005) kaevatud 123 luustiku hulgas oli 

terviklikuna säilinud vaid umbes 30 matust. Et leprosoorium ise oli 17. sajandiks oma 

tegevuse lõpetanud, on ka mõistetav, miks luustikel ei esinenud mingeid märke 

pidalitõvest (kaugele arenenud leepra moondab nii näo- ja nina- kui ka sõrme-varvaste 

luid (Brothwell 1981, 139). Pidalitõve tunnuseid ei ilmnenud ka Kallingu osteoloogilisest 

aruandest 2005. aasta päästekaevamiste kohta. Mõistatuseks jääb siin veel vaid 

keskaegsete luustike küsimus, millest polnud üleskaevatud materjalis jälgegi. 

2.2. Kasutatud meetodid 

2.2.1. Maetute soo määramine 
 

Esimene samm igasuguse antropoloogilise analüüsi puhul on maetute soolise ja 

vanuselise struktuuri kindlakstegemine. 

Soo määrang on üks esimesi ja põhilisemaid tehnikaid, mida rakendatakse luustike 

                                                 
1 Siin ja edaspidi on selle nimetuse all mõeldud 2006. aastal Andres Tvauri poolt välja kaevatud 
osteoloogilist materjali, kui ei ole just spetsiaalselt märgitud, et tegemist on P. Piiritsa 2005. aastal leitud 
luustikega. 
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uurimisel. See põhineb eelkõige konkreetsetel anatoomilistel erinevustel meeste ja naiste 

luustikel, mida saab kindlaks määrata üldlevinud meetodite abil (Broca 1875; WEA 

1980). Mis puutub lastesse, siis nende luustike põhjal ei ole võimalik sugu määrata, sest 

konkreetsed tunnused kujunevad inimesel välja alles suguküpseks saades. 

Lisaks on võimalik sugu määrata ka pikkade ehk suurte jäsemeluude mõõtude järgi. 

Näiteks on Leedu antropoloogid välja töötanud terve rea meetodeid, mis on rajatud 

lihtsale põhimõttele, et meeste luud on pikemad ja üldisemalt massiivsemad kui naiste 

omad. J.-V. Nainys arendas välja meetodi, millega arvutada inimese sugu reieluu (femur) 

ja õlavarreluu (humerus) mõõtude põhjal (Nainys 1972), A. Garmus aga sääreluu (tibia) 

ja pindluu (fibula) (Garmus 1974) ning Nainys koos O.-V. Anusevicienega küünarluu 

(ulna) ja kodarluu (radius) põhjal (Nainys & Anuseviciene 1984). 

Maetute soolise kuuluvuse määramine oli sageli takistatud, sest suur osa luustikke oli 

varasemate ehitustöödega lõhutud. Usaldusväärseks soo määranguks on eelkõige vajalik 

puusaluu olemasolu, aga tähtsad on ka kolju ning alalõualuu kirjeldavad tunnused. Püha 

Jüri materjali omapäraks oli, et sageli oli maetutel säilinud vaid kas ainult ülakeha või 

ainult alakeha. Siiski õnnestus sugu määrata pea kõigil isikutel ning see jäi määramata 

vaid kahel indiviidil. Neil juhtudel oli luustik kas niivõrd hävinud, et alles polnud ühtki 

luud, mis oleks andnud soost aimu, või olid vajalikud luud ise katki. Määramata sooga 

isikud said hõlmatud üldisesse demograafilisse tabelisse, kuid ilmselgetel põhjustel mitte 

eraldi naiste-meeste tabelitesse. 

2.2.2. Maetute vanuse määramine 
 

Inimeste vanust surmahetkel on luustiku põhjal palju raskem määrata kui sugu. Esiteks ei 

saa siin valida vaid kahe variandi vahel ning teiseks on vananemine väga individuaalne 

protsess. Inimese bioloogiline (organismi hetkeseisund) ja kronoloogiline (elatud aastad) 

vanus võivad tunduvalt erineda ning luustiku põhjal saab öelda vaid bioloogist vanust – 

kuidas ja kui kiiresti on inimene vananenud (Acsadi & Nemeskeri 1970, 102). 

Igal indiviidil sai määratud kuulumine tõenäolisesse vanusegruppi, kuigi mõnikord 

võis kindel olla vaid selles, kas tegu oli lapse või täiskasvanud isikuga. 

Vanuse määramisel tuleks tugineda mitmele meetodile ning kui nende omavahelised 

andmed ühtivad, võib tulemust õigeks pidada. Levinud on täiskasvanute vanuse 
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määramine koljuõmbluste ühinemise (Lovejoy & Meindl 1985) ja hammaste 

kulumisastme (Brothwell 1981) põhjal. Kolju puudumise korral kasutasin vanuse 

hindamiseks häbemeliiduse pinna (Brooks & Suchey 1990) ja mediaalsete roideotste 

ealisi muutusi (Iscan et al 1984). 

Väikelaste vanust määratakse peamiselt hammaste lõikumise (Ubelaker 1978; WEA 

1980), teismeliste ja noorukite vanust aga epifüüside kinnitumise staadiumi põhjal (WEA 

1980). Kui on säilinud ainult pikad luud, saab ka nende mõõtude põhjal laste vanust 

hinnata, kasutades näiteks Eesti kesk- ja uusaegsete laste pikkade luude diafüüside 

andmeid (Allmäe 1998). 

2.2.3. Paleodemograafia 
 

Paleodemograafilise analüüsi rakendamine ühe populatsiooni peal eeldab tavaliselt kolme 

eeltingimust: uuritav seeria peab olema suletud migratsioonile, statsionaarne ning täielik 

(uurimusse peavad olema kaasatud kõik kalmistule maetud isikud). See nn. Halley 

meetod annab kõige paremaid tulemusi just suuremate seeriate puhul ning siis, kui 

eelpoolmainitud tingimused on täidetud (Acsadi & Nemeskeri 1970). Siin töös käsitletud 

tulemustesse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega, sest me teame kindlalt, et seeria pole 

täielik, vaid ainult üks juhuslik läbilõige suuremast kalmistust. 

Selline paleodemograafiline analüüs põhineb standardsel elutabelil, mille koostamise 

kirjeldus pärineb Acsadilt ja Nemeskerilt (1970). Põhimõte seisneb järgmises: kui isiku 

vanus surmahetkel oli vahemikus 30-39 aastat, on tõenäosus 1/10, et ta suri ühel kümnest 

eluaastast 30 ja 39 vahel. Seega tuleb talle anda 1/10 iga eluaasta kohta, nii et 

vanusegruppi 30-34 läheb tema eest kirja 0,5 ning gruppi 35-39 samuti 0,5. Niimoodi 

moodustakse tabeli esimene lahter Dx, mis väljendab surmade arvu igas grupis ning 

reeglina esitataksegi tulemused murdarvudes. Dx põhjal arvutatakse surmade protsent dx 

(teine lahter) igas grupis. Kolmas lahter lx märgib ellujäänute protsenti igas vanusegrupis. 

Kõige esimeses vanusegrupis on see arv 100 ning iga järgneva grupi kohta arvutatakse 

sealt maha talle eelneva grupi surmade protsent dx. Seega lx=100-dx+1, käesolevas töös 

näiteks l5-9=100-d0-4 (vaata ka Tabel 2). Järgmine lahter qx on surma tõenäosus igas 

grupis, mida arvutatakse valemi qx=dx/lx (iga grupi surmade hulk jagatud ellujääjate 

protsendiga selles grupis) põhjal. Kõige viimases vanuserühmas qx võrdub 1 – pärast seda 
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vanust enam ellujääjaid pole. Lx ja Tx on tehnilised näitajad, mille kaudu saab arvutada 

keskmiselt veel elada jäänud aastaid. Lx, mis iseenesest on elatud aastate koguarv 

vahemikus x ja x+5, saab arvutada mitme valemi järgi, näiteks L0-4=5(l0+l5)/2. Lx algab 

maksimumist ning mida vanus edasi, seda väiksemaks ta jääb. Tx aga tähendab elatud 

aastate koguarvu terve eluea jooksul ning esimeses vanusegrupis koosneb ta (T0) kõigist 

kokkuliidetud Lx väärtustest. Järgnevad väärtused saab arvutada valemi T5=T0-L0-4 jne 

põhjal. Lõpuks on jäänud veel ex – keskmiselt elada jäänud aastad, mis tuleneb Tx ja lx 

suhtest (e0=T0/l0). Esimese vanusegrupi näitaja (e0) on ühtlasi ka populatsiooni keskmine 

eluiga sünnihetkel. Demograafilise tabeli mõistmisel ja väljaarvutamisel oli veel suureks 

abiks Ken Kallingu (1993) diplomitöö, kus oli elutabeli koostamine eesti keeles lahti 

seletatud. 

Demograafilised tabelid on koostatud nii kogu populatsiooni kohta (siia hulka on 

arvatud kõik 43 tuvastatud matust), aga ka eraldi meeste ja naiste kohta (vaid määratud 

soo ja vanusega noorukid ja täiskasvanud, s.o. 15 meest ja 14 naist). Laste vähesuse tõttu 

on nende kohta omaette tabel jäänud tegemata. 

2.2.4. Kehapikkuse rekonstrueerimine 
 

Kehapikkuse rekonstrueerimiseks on üle maailma väljatöötatud mitmeid eri meetodeid. 

Eestis on sageli kasutatud Trotteri ja Gleseri meetodit (1952), mis põhineb valgete 

ameeriklaste osteoloogilisel materjalil ning kasutab õlavarreluu (humerus) ja reieluu 

(femur) mõõte kehapikkuse arvutamiseks. Käesolevas töös on samuti rakendatud 

viimatinimetatud meetodit, et oleks võimalik andmeid omavahel võrrelda. 
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2.3. Tulemused ja arutelu 

2.3.1. Paleodemograafiline analüüs 
 

43st uuritud luustikust kuulusid lastele ja noorukitele 15 (34,9%), täiskasvanutele aga 28 

(65,1%). Tavaliselt on laste osakaal ajaloolistes matustes 30-50% kandis (Acsadi & 

Nemeskeri 1970), näiteks Tartu Jaani kiriku 13.-14. sajandi matuste hulgas oli see 57% 

(Kalling 1995), Tääksi külakalmes 57,6% (Allmäe 1998), Makitas 60,7% (Heapost 1993) 

ning keskaegses Siksälä kalmistus 50,6% (Heapost 2006). Lastematuste väike osakaal 

Tartu Püha Jüri seerias on kindlasti petlik, sest ei leitud ühegi alla 1-aastase lapse 

terviklikku või osalist skeletti, mis aga tõestab, et laste matuseid pidi olema tegelikult 

kindlasti rohkem – ei ole võimalik, et mitte ainuski imik ei surnud. Imikute ja väikelaste 

matused lõhutakse kalmistutes tihti korduvate pealematmistega. Laste ja noorukite väike 

osakaal iseloomustas ka Peeter Piiritsa 2005. aastal kaevatud kalmistu osa, Kallingu 

(2005) määrangute järgi oli see 31% ringis. Samas oli nende 123 luustiku seas tuvastatud 

vastsündinute ja alla 1aastaste laste matuseid seitse. Võttes arvesse sama kalmistu kahe 

erineva seeria tulemust, võib järeldada, et kas laste suremus oligi Tartu Püha Jüris 

võrdlemisi madal (30-35% ringis) või on tegu kõigest juhusliku faktoriga, mis on tingitud 

kalmistu poolikust üleskaevamisest või konkreetsest kaevamismetoodikast. 

Tabel 1. Tartu Püha Jüri kalmistu luustike vanuseline struktuur  

Vanuserühm Vanusepiirid 
Maetute 
arv 

% 
seeriast 

Infans I  1-6a 5 11,6 
Infans II 7-14 3 7,0 
Juvenilis 15-19 3 7,0 
Adultus 20-34 3 7,0 
Maturus 35-50 13 30,2 
Senilis 50+ 3 7,0 
Infans 1-14a 4 9,3 
Adultus/maturus 25-40 5 11,6 
Maturus/senilis 35-55 4 9,3 
Kokku   43 100 

 

Tartu Püha Jüri kalmistu luustike vanuselise struktuuri tabelis (Tabel 1) on ära toodud 

peale kokkulepitud vanuserühmade ka igas rühmas surnud inimeste arv ning nende 

protsent kogu seeriast. Ära on jäetud 0-1aastaste laste rühm, sest neid materjalis polnud. 
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Üldiselt on kõrgeimaks vanusepiiriks võetud 55 aastat, kuid kuna vananemine on väga 

individuaalne protsess ning seega nii kõrges eas vanust määrata on keeruline, on viimase 

vanusegrupi Senilis (raugaiga) ülemine piir lahtiseks jäetud (50+). 

Demograafilise tabeli põhimõtted said eespool lahti seletatud, nüüd on aga võimalus 

ka tabelit ennast uurida. Tabel 2 paljastab meile, et kõige rohkem täiskasvanuid suri 

vanusevahemikus 35-44 (dx). Tartu Jaani kiriku matuste hulgas polnud märgata taolist 

surmade kõrgpunkti, võib vaid öelda, et alla 40aastaseid suri vähem kui üle 40aastaseid 

(Kalling 1993). 

Tabel 2. Tartu Püha Jüri demograafiline tabel 

x Dx dx lx qx Lx Tx ex 

0 - 4 5,2 12,09 100 0,1209 469,77 2920,93 29,21 

5 - 9 4,8 11,16 87,91 0,1270 411,63 2451,16 27,88 

10 - 14 2 4,65 76,74 0,0606 372,09 2039,53 26,58 

15 - 19 2,3 5,35 72,09 0,0742 347,09 1667,44 23,13 

20 - 24 1,4 3,26 66,74 0,0488 325,58 1320,35 19,78 

25 - 29 3,4 7,91 63,49 0,1245 297,67 994,77 15,67 

30 - 34 3,6 8,37 55,58 0,1506 256,98 697,09 12,54 

35 - 39 6 13,95 47,21 0,2956 201,16 440,12 9,32 

40 - 44 5,8 13,49 33,26 0,4056 132,56 238,95 7,19 

45 - 49 4,3 10 19,77 0,5059 73,84 106,40 5,38 

50 - 54 3,5 8,14 9,77 0,8333 28,49 32,56 3,33 

55 - 0,7 1,63 1,63 1 4,07 4,07 2,50 
Kokku 43  100%           

 

Suremise tõenäosus (qx) on Püha Jüris ühesugune nii väikelaste kui ka 25-35aastaste 

hulgas, kuid see on siiski väike, võrreldes hilisema eluea näitajatega. Suremus kasvab 

vanuserühma suurenedes: Püha Jüris algab järsem tõus 35nda eluaasta kandis (qx). Laste 

hulgas oli kõige märkimisväärsem kuni 9aastaste laste surmade arv, samal ajal kui laste 

suremus pärast 10ndat eluaastat oli madalaim. Fakt, et laste suremuse madalpunkt on just 

10nda ja 14nda eluaasta vahel, on ammu kindlaks tehtud tõde, mis peegeldub isegi 

tänapäevastes andmetes (Acsadi & Nemeskeri 1970, 249). Nimetatud vanusevahemikus 

oli madal suremus ka Tartu Jaani, Siksälä, Tääksi ning Läti 14.-17. sajandi kalmete 

materjalis. Lastele oli seega kõige riskantsem eluetapp esimesed 4-5 eluaastat. Püha Jüri 

matuste hulgas oli 10aastaseks saades 25% kogu populatsioonist surnud (vaata lx). 

Tänapäeva seisukohalt tundub see arv ebaõiglaselt suur, kuid 18. sajandi kontekstis on 



 19 

see isegi hea tulemus (kui eeldada, et siin pole tegu puhtalt ülesvõetud materjali 

eripäraga), sest Tartu Jaani kiriku matuste puhul oli enne 10aastaseks saamist surnud 

lausa pool kogu populatsioonist (Kalling 1993) ning Tääksis oli see arv 44% (Allmäe 

1998). Ellujäämuse (lx) tulbast võib veel välja lugeda, et ligi pooled Püha Jüri sündinud 

elanikest olid 35ndaks eluaastaks surnud ning 50ndatesse jõudis umbes 10% elanikest. 

Vanemates populatsioonides (keskaegne Läti, Tartu Jaani kirik) on pool elanikkonnast 

tavalist surnud umbes 20ndate eluaastate paiku. 

Kuna materjalis ei olnud esindatud alla 1aastaseid lapsi, ei olnud võimalik ka 

arvutada Püha Jüri asunike keskmist eluiga sünnihetkel. Küll aga selgus olemasolevate 

andmete põhjal, et umbes 4aastasel lapsel oli keskmiselt elada jäänud 29,2 aastat. Püha 

Jüri suhteliselt kõrgesse eeldatavasse eluikka tuleks aga suhtuda skeptiliselt, kuna see on 

mõjutatud imikute matuste puudumisest. Võrdluseks nii palju, et oodatav eluiga 

vanusrühmas 1-4 oli Tartu Jaani kirikus 32,9 aastat (Kalling 1993), Tääksis 21,3 aastat 

(Allmäe 1998), Siksäläs 25,2 aastat (Heapost 2006) ning Läti 15.-17. sajandi Slutiškis 

22,5 aastat (Zarina 2001). Kallingu (1993) arvates oli Tartu Jaani kiriku populatsioon 

tugevasti mõjutatud immigratsioonist ning sel põhjusel korrigeeritud elutabelis oli see arv 

kõigest 18,5 aastat. Sellise võrdlusmaterjali kõrval tundub Püha Jüri oodatav eluiga 1-

4aastastel tõesti optimistlik ning tõepärasema tulemuse saamiseks tuleks tulevikus 

korrigeeritud tabelis kompenseerida puuduvad imikumatused. 

Laste väikese arvu tõttu ei saanud nende kohta demograafilist tabelit koostada, küll 

aga oli võimalik koostada meestele ja naistele eraldi. Need tabelid algavad noorukite 

vanusegrupiga (15-19) ning sisaldavad vaid matuseid, millel oli võimalik sugu tuvastada. 

Tabel 3. Meeste demograafiline tabel. 

x Dx dx lx qx Lx Tx ex 
15 - 19 0,5 3,33 100 0,0333 491,67 2456,67 24,57 

20 - 24 0,5 3,33 96,67 0,0345 475 1965 20,33 

25 - 29 1,3 8,67 93,33 0,0929 445 1490 15,96 

30 - 34 1,4 9,33 84,67 0,1102 400 1045 12,34 

35 - 39 3,7 24,67 75,33 0,3274 315 645 8,56 

40 - 44 3,8 25,33 50,67 0,5000 190 330 6,51 
45 - 49 1,8 12,00 25,33 0,4737 96,67 140 5,53 

50 - 54 1,7 11,33 13,33 0,8500 38,33 43,33 3,25 

55 - 0,3 2 2 1 5 5 2,50 
Kokku 15  100%           
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Alustuseks võib vaadelda surmade jagunemist meestel ja naistel, mida illustreerib lisaks 

tabelitele 3 ja 4 veel joonis 1. Noormeeste suremus on Püha Jüris üsna väike, sama trend 

ilmnes ka Jaani kiriku korrigeerimata elutabelist (Kalling 1993). Surmade arv Püha Jüri 

meeste hulgas kasvab hüppeliselt 35nda eluaasta kandis. 45ndaks eluaastaks oli surnud 

ligi 50% täiskasvanud meestest. On omakorda huvitav, et ligi pool meeste surmadest 

koondus vahemikku 35-45, mitte nooremasse ikka, mil oleks olnud seletatav noorte 

meeste hukkumine vägivalla läbi. Jaani kiriku materjalis nii järsku hüpet ei toimu, 

surmade kõrghetk on 50-54 vanuserühmas, kuid ei erine lähedalseisvatest tulemustest 

palju (Kalling 1993). 
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Joonis 1.  Surmade jagunemine meestel ja naistel. 

Naiste suremuse kõver joonisel 1 on pisut ühtlasem, ent enamikus vanusegruppides 

meeste näitajaist kõrgem. Võrdlemisi suur on suremus noorte, alla 20aastaste naiste 

hulgas. Sarnaselt meestele, toimub esimene järsk hüpe pärast 25ndat eluaastat, mis läheb 

kokku levinud teooriaga, et selles vanuses sureb eriti palju naisi just ebaõnnestunud 

esimese sünnituse tõttu. Vanusevahemikus 35-44, mil meeste suremuses on käes tipp, ei 

erine naiste suremus eriti eelnevatest vanuserühmadest, kui vaid pigem liigub mõõdukalt 

tõusvas joones. Pärast 45ndat eluaastat kasvab taas naiste suremus, saavutades oma tipu 

18% juures. Naiste suremus on jätkuvalt suur ning meeste omast pisut kõrgem ka üle 

viiekümneaastastel. 
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Tabel 4. Naiste demograafiline tabel. 

x  Dx dx Lx qx Lx Tx ex 

15 - 19 1 7,14 100 0,0714 482,14 2346,43 23,46 

20 - 24 0,6 4,29 92,86 0,0462 453,57 1864,29 20,08 

25 - 29 1,8 12,86 88,57 0,1452 410,71 1410,71 15,93 

30 - 34 1,9 13,57 75,71 0,1792 344,64 1000 13,21 

35 - 39 2 14,29 62,14 0,2299 275 655,36 10,55 

40 - 44 2 14,29 47,86 0,2985 203,57 380,36 7,95 

45 - 49 2,5 17,86 33,57 0,5319 123,21 176,79 5,27 

50 - 54 1,8 12,86 15,71 0,8182 46,43 53,57 3,41 

55 - 0,4 2,86 2,86 1 7,14 7,14 2,50 
Kokku 14  100%           

 

Tääksi andmed järgivad samu trende, mida Püha Jüri. Ka seal on naiste suremuse 

kõrghetked vanuses 25-29 ning 45-49 ning meeste puhul üpris sarnaselt 25-29 ja 40-44 

(Allmäe 1998). Kahes Läti kalmistus on suurim arv mehi surnud vahemikus 40-50 

eluaastat (Zarina 2001). Siksäläs jõuab nii meeste kui naiste surmade arv maksimumi 25-

35 eluaasta vahel (Heapost 2006). Seega üldine tendents peegeldab täiskasvanutel kahte 

suuremat riskigruppi: üks neist võrdlemisi noorelt 25-30 aasta vahel (seda eriti naiste 

puhul) ning teine 40-50 aasta paiku. Siiski ei seleta see täielikult Tartu Püha Jüri meeste 

hüppelist suremuse kasvu 35-45 eluaasta vahel. Tõenäoliselt mängib siin oma rolli 

materjali suurus (või õigemini väiksus). Pilti aitaks kindlasti selgemaks teha 2005. aastal 

Püha Jüri kalmistult välja kaevatud 123 luustiku soo ja vanuse andmestiku kaasamine 

paleodemograafilisse analüüsi, kuid see pole enam käesoleva töö teema. 

Eraldi saab veel jälgida meeste ja naiste eeldatava eluea tulemusi (Tabelid 3 ja 4 ning 

joonis 2). 20aastaselt on nii meestel kui naistel veel jäänud elada keskmiselt 20 aastat. 

Võrdluseks see sama arv on Siksälä meestel 22,8 ja naistel 19 aastat (Heapost 2006), 

Tartu Jaani kiriku korrigeerimata tabelis meestel 31 ja naistel 20 aastat (Kalling 1993) 

ning Tääksi külakalme meestel 22,3 ja naistel 17,5 aastat (Allmäe 1998). Nii on Püha Jüri 

puhul naiste tulemus teiste matusepaikade materjaliga võrreldes kõrgem ning meeste 

tulemus madalam. Kõige suurem erinevus kahe soo vahel – lausa 10 aastat, on Tartu 

Jaani kiriku juures. 
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Joonis 2. Eeldatav eluiga (ex) meestel ja naistel. 

Meeste ja naiste oodatav eluiga on kuni 30nda eluaastani suhteliselt võrdne, olles pisut 

naiste kahjuks. Hilisemas elus, pärast 30ndat eluaastat, ületab naiste eeldatav eluiga 

pidevalt meeste oma, kuni elu lõpul see tasapisi võrdsustub meeste näitajaga. Kõigi teiste 

võrreldavate skeletiseeriate hulgas ületas meeste keskmine eluiga pea igas vanuserühmas 

vähemal või rohkemal määral naiste oma (Kalling 1993; Allmäe 1998; Heapost 2006; 

Zarina 2001). 

Kalmistu antropoloogilise materjali võrdlemisi ühtlane jagunemine sugude ning 

vanuserühmade vahel lubab oletada, et kasutajaskond oli harilik lihtrahvas ja et 

arheoloogiliste kaevamiste käigus saadi hea läbilõige tolleaegsest matusepaigast. 

Siinkohal sobib vast märkida, et Tartu Püha Jüri kalmistult 2005. aastal üles võetud 

antropoloogilises materjalis oli meeste-naiste suhe 41,2:58,8 (Piirits 2005), seega naiste 

suurem osakaal näib välistavat võimaluse, et suure linna vahetus läheduses paiknev 

kalmistu oli mõjutatud suvaliste rännumeeste, sõdurite või kurjategijate matustest ning oli 

enamasti siiski ühe kindla (ruraalse) kogukonna viimne puhkepaik. Siiski tuleb meeles 

pidada, et demograafilise analüüsi tulemused on mõjutatavad paljudest faktoritest ning 

nendest tehtavatesse järeldustesse tuleb suhtuda ettevaatlikult. Eriti kahju on sellest, et 

laste matuste vähesus ning imikumatuste täielik puudumine ei peegelda demograafilist 

olukorda tõeselt. Lisaks on Püha Jüri puhul võimalikuks komistuskiviks uuritava 
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materjali piiratus. Isegi kui me arvestaksime analüüsi ka Piiritsa kaevatud ning Kallingu 

esmase määratlusega matused, on osa kalmistust ikka veel üleskaevamata ning kui just 

tänapäevasele krundile ei planeerita uusi ehitustöid, jääbki olukord muutumatuks ning 

potentsiaalne info meie jaoks igavesti kadunuks. Rääkimata üldse sellest, et kõiki 

matuseid ei oleks niigi enam võimalik eraldada ega välja kaevata: isegi täna võib 

kalmistu kunagisel asukohal ringi kõndides märgata segamini pööratud mullahunnikutest 

välja turritavaid inimluutükke, mis selliseid tingimusi arvestades üsna pea keskkonna 

poolt hävitatakse. 

2.3.2. Kehapikkuse rekonstrueerimine ja sooline dim orfism 
 

Inimese kehapikkuse määravad ühelt poolt ära pärilikud tegurid, teisalt aga konkreetne 

kasvukeskkond, mis võib mõjutada geneetiliselt võimaliku kehakasvu realiseerumist 

(Kalling 1995, 51). Nagu eelnevalt sai juba lahti seletatud, põhineb kehapikkuse 

rekonstrueerimine pikkade luude mõõtudel. Erinevad kasutusel olevad meetodid aga 

enamasti ei paku omavahel võrreldavaid tulemusi, seega on tihti kasulik vaadelda ka 

pikkade toruluude algseid mõõtmeid. Järgnevas tabelis (Tabel 5) on välja toodud suurte 

toruluude maksimaalsed pikkused (seeriate keskmised) millimeetrites ja viimases lahtris 

ka nende mõõtude kogusumma sentimeetrites. See võimaldab võrrelda populatsioonide 

võimalikku kehapikkust kui suurte toruluude maksimaalsete pikkuste summat (Allmäe 

2000). Kõik võrdluseks kasutatud andmed (välja arvatud Tartu Püha Jüri omad) 

pärinevad Leiu Heaposti artiklist „Makita kalme antropoloogiline aines“ (1993) ja 

ülejäänud Raili Allmäe artiklist „Stature and sexual dimorphism in Estonians of the 13th-

18th centuries” (2000). Valikusse on kaasatud peale Tartu Püha Jüri kalmistu veel üks 

Lõuna-Eesti külakalme (Makita Lõuna-Tartumaal), Tallinna äärelinna kalmistu (St. 

Barbara) ning Põhja-Eesti külakalme (Kaberla Ida-Harjumaal), et esindatud oleksid nii 

geograafiliselt kui olmeliselt erinevad populatsioonid. Kahjuks ei saanud võrdluseks 

kasutada Tartu Jaani ega Toomkiriku luude vastavaid andmeid, sest need pole 

publitseeritud. 
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Tabel 5. Suurte toruluude keskmised mõõdud meestel ja naistel 

Mehed Koht Periood Humerus  Ulna Radius Femur Tibia 
Sum 
(cm) 

  Püha Jüri 17-18. saj 319,7 262,0 238,7 437,9 352,0 160,4 

  

Makita 
(Heapost 
1993) 15-17. saj 333,9 274,2 249,3 455,4 357,5 167,0 

  

St. Barbara 
(Allmäe 
2000) 13-18. saj 324,2 264,6 244,1 444,1 359,3 163,6 

  

Kaberla 
(Allmäe 
2000) 13-17. saj 334,1 275,3 253,0 458,6 367,3 168,8 

  Keskmine 13-18. saj 327,9  269,0 246,2 449,0 359,0 165,0 
Naised                  

  Püha Jüri 17-18. saj 310,7 249,0 223,2 415,2 337,6 153,5 

  

Makita 
(Heapost 
1993) 15-17. saj 309,2 251,8 227,4 419,0 349,5 155,6 

  

St. Barbara 
(Allmäe 
2000) 13-18. saj 296,5 239,2 221,2 409,5 332,8 149,9 

  

Kaberla 
(Allmäe 
2000) 13-17. saj 306,6 242,3 223,5 410,7 327,6 151,0 

  Keskmine 13-18. saj 305,7  245,5 223,8 413,6 336,8 152,5 
 

Meeste tabelis on märgata väga suuri erinevusi luude keskmistes pikkustes; reieluu 

(femur) keskmine pikkus erineb suurimal juhul peaaegu 20 mm. Sellest hoolimata on 

Makita ja Kaberla skeletiseeriad omavahel väga sarnased. Püha Jüri mehed on olnud aga 

kõige lühemate luudega. Tallinna 13.-18. sajandi äärelinna meeste (St. Barbara) suured 

toruluud olid lühemad kui samal ajal Kaberla külas elanud meestel (Allmäe 2000). Sama 

muster ilmneb ka 15.-18. sajandi äärelinna ja küla võrdluses, Püha Jüri ja Tartumaa 

puhul: Makita küla meeste toruluud olid pikemad kui Tartu äärelinna meestel. Samuti 

olid Makita küla meeste pikad luud lühemad kui Kaberlas ning Püha Jüri omad lühemad 

Tallinna äärelinna meeste toruluudest. Seega Harjumaa külamehed olid pikemate luudega 

kui Tartumaa omad ning Harjumaa linnamehed olid samuti pikemate luudega kui 

Tartumaa linlased. 

Naiste puhul sarnanevad Makita küla elanike pikad toruluud kõige rohkem Püha Jüri 

omadega. St. Barbara naiste pikad luud on olnud kõige lühemad, sel ajal kui Kaberla 

seerias jäävad mõõdud keskmise tulemuse kanti või sellest pisut alla. Naiste osas aga ei 
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ilmne erinevusi linna- ja maaelanike vahel. Küll aga on märgatav geograafiline vahe: 

Tartumaa (nii linna- kui külakogukonna) naiste pikkade luude mõõdud jäävad mõlemad 

üle ning Põhja-Eesti naiste omad alla keskmist tulemust. 

Peab veel mainima, kui oluline on nii eelneva kui ka järgnevate analüüside puhul 

meeles pidada fakti, et Tartu Püha Jüri käesoleva seeria väiksus võib arusaadavalt 

mõjutada keskmist tulemust ning järelduste usaldusväärsust. Siiski, mingil määral ütlevad 

saadud andmed meile ise, kui hästi või kas üldse nad sobivad varem väljatöötatud 

suuremasse pilti. 

Kasutades Trotter-Gleseri (1952) valemeid oli Püha Jüri osteomeetriliste tunnuste 

põhjal võimalik välja arvutada 25 täiskasvanu kehapikkus (arvutusi sai teha vaid nende 

luustike kohta, kellel oli säilinud vähemalt üks terve õlavarreluu (humerus) või reieluu 

(femur)). Rekonstrueeritud kehapikkuste aritmeetiline keskmine oli Püha Jüri meestel 

169,4 cm ja naistel 160,5 cm. Need kaks arvu üksinda ei räägi meile just palju, mistõttu 

tuleb taaskord abi otsida võrdlusmaterjalist. Tabelis 6 on esitatud Tartu Püha Jüri 17.-18. 

sajandi kalmistu ja kuue võrdluseks valitud skeletiseeria osteomeetriliste tunnuste põhjal 

rekonstrueeritud keskmine kehapikkus ja seksuaalne dimorfism nii protsentides kui 

sentimeetrites. 

Seksuaalsele dimorfismile ehk sugudevahelistele erinevustele pööras esmakordselt 

tähelepanu Charles Darwin, kes täheldas seda nii loomade-lindude kui ka inimeste juures, 

pidades seda sugulise valiku tagajärjeks (Cambridge 1992, 52). Varajastel hominiididel 

oli sooline dimorfism võrdlemisi suur (australopithecus africanusel umbes 57%, mis 

tähendab, et isased olid emastest ligi poole suuremad nii kehaehituselt kui -massilt 

(Kottak 1991, 133)), kuid neandertallastel vähenes see tunduvalt, kuni jõudis lõpuks 

tänapäevaste inimeste tasemele (umbes 88%) (Cambridge 1992, 328). Peale skeleti 

massiivsuse ning proportsioonide erinevuste peegeldub seksuaalne dimorfism inimestel 

ka luustiku arengus (tüdrukud on poistest 1-2 aastat luustiku arenemises eespool (Molnar 

1992, 170)), hammaste suuruses ning elutsüklis (meestel on noorukieas kõrgem suremus, 

nad saavutavad suguküpsuse hiljem ning surevad nooremalt kui naised) (Cambridge 

1992, 55). 

Käesolev tabel 6 annab meile seega võimaluse vaadelda nii kehapikkuse kui soolise 

dimorfismi erinevusi ja muutumist ajas ning ruumis Eesti kesk- ja uusaegsete 
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kogukondade juures. Võrdlusmaterjali valikul sai määravaks andmete kättesaadavus, 

ühtlasi oli enamik seeriaid ka suuremahulised, seega ka tulemused üsna usaldusväärsed. 

Nende hulgas on lisaks juba varem tutvustatud Makita (Heapost 1993), Kaberla (Mark 

1962) ja St. Barbara kogukondadele keskaegne Tääksi külakalme (Allmäe 1998; 2000) 

Viljandi maakonnas, Viljandi Jaani kiriku ning Tartu Jaani kiriku kalmistu (Kalling 

1995). 

Tabel 6. Tartu Püha Jüri kalmistule maetud kogukonna keskmine kehapikkus ja sooline dimorfism 

Koht Periood Mehed  Naised  

Naiste ja 
meeste 

kehapikkuse 
vahe (cm) 

Naiste 
kehapikkuse 

% meeste 
omast 

Tartu Püha Jüri 17-18. saj 169,4 160,5 8,9 94,7 

Tääksi (Allmäe 1998) 14-18. saj 169,3 157,1 12,2 92,8 
Makita (Heapost 
1993) 13-15. saj 168,6 159,1 9,7 94,2 
Makita (Heapost 
1993) 15-17. saj 172,7 159,7 13 92,4 
Tartu Jaani (Kalling 
1995) 13-14. saj 169,5 159,3 10,2 94,0 

Kaberla (Mark 1962) 13-15. saj 167,6 154,2 13,4 92,0 

Kaberla (Mark 1962) 15-17. saj 169,6 155,9 13,7 91,9 
St. Barbara (Allmäe 
2000) 13-18. saj 169,4 157,6 11,8 93,0 
Viljandi (Kalling 
1995) 14-16. saj 170,8 159,2 11,6 93,2 
Viljandi (Kalling 
1995) 16-18. saj 172,4 160,1 12,3 92,8 
Keskmine 13-18. saj 169,9 158,3 11,6 93,2 

 

Võrreldes omavahel meeste kehapikkust jääb Püha Jüri oma pisut alla keskmise, olles 

kõige sarnasem 13.-18. sajandi Tallinna (St. Barbara), Tartu Jaani kiriku, Tääksi 14.-18. 

sajandi ning Kaberla 15.-17. sajandi külakalmetega. Püha Jüri naised on aga võrreldes 

teiste kogukondadega kõige pikemat kasvu. Üle keskmise jäävad veel mõlema Viljandi 

seeria, 13.-14. sajandi Tartu Jaani ning mõlema Makita seeria naiste kehapikkused. On 

tähelepanuväärne, et Püha Jüri seeria meeste ja naiste kehakasv ei sarnane samadele 

võrdlus-populatsioonidele. Kusjuures ainus kogukond, mille mõlemast soost liikmete 

kehapikkus läheneb Püha Jüri omadele, on Tartu Jaani kirik. Samuti võib täheldada, et 

Püha Jüri meeste kehapikkuse sarnaneb pigem Põhja-Eesti meeste pikkusele ning Püha 

Jüri naiste kehakasv Lõuna-Eesti seeriatele. 
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Üldiselt võib öelda, et Püha Jüri kalmistule matnud kogukonna meestele oli iseloomulik 

keskmine kehapikkus ja naistele üle keskmise kehapikkus, ning oma kehakasvult olid nad 

kõige lähedasemad just Tartu Jaani kiriku kogukonnale. Kahe Tartu kalmistu vägagi 

sarnased tulemused ei pruugi veel tõestada Püha Jüri andmete paikapidavust või õigsust – 

teistes seeriates, mille kohta on andmeid kahest ajaperioodist (13.-15. sajand ja 15.-17. 

sajand), on märgata konkreetseid ajalisi muutusi. Nii Viljandi, Kaberla kui Makita 

populatsioonide puhul olid hilisema seeria tulemused igati loogiliselt varasematest 

suuremad. Juba Kalling tõestas, et uusaja rahvastik on keskaja omast pikem olnud 

(Kalling 1993). Kui pidada silmas ajalist vahet, siis 13.-14. sajandi Tartu Jaani ja 17.-18. 

sajandi Püha Jüri skeletiseeriate juures on erinevus meeste kehapikkuses väga väike, 

naiste oma aga tõepoolest suurenenud. 

Kaks viimast tulpa tabelis 6 kirjeldavad seksuaalset dimorfismi võrreldavates 

kogukondades. Nagu selgub, on Püha Jüri meeste ja naiste kehapikkuse erinevus kõige 

väiksem (Tabel 6). Keskaegses linnas peetakse väikest soolist dimorfismi normaalseks, 

sest see iseloomustab hästi toitumishälbeid ning hügieeni ja sanitaarolukorda, mis tekitab 

linnakeskkonnas palju rohkem stressi kui maal (Kalling 1993, 38). Lisaks on Eesti kohta 

ka teada, et 14.-18. sajandi lapsed kasvasid ja arenesid külas kiiremini kui linnas, mis 

võib tähendada, et tolleaegses külas olid võrreldes linnaga paremad elutingimused 

(Allmäe 1997). 

Sarnaselt kehakasvu näitajatele läheneb Püha Jüri soolise dimorfismi protsent kõige 

rohkem teistele Tartumaa seeriatele – 13.-15. sajandi Makitale ning Tartu Jaani kirikule. 

Sama problemaatikat on käsitlenud ka Kalling, kes jõudis oma diplomitöös (1993) 

järeldusele, et Tartu Jaani ning Makita populatsioonid olid kehamõõtude ning seksuaalse 

dimorfismi osas väga sarnased, kuid lükkas kraniomeetriliste uuringutega kahe 

kogukonna geneetilise läheduse võimaluse ümber. Püha Jüri näol on tegemist kõige 

hilisema kalmistuga; võrdlusest keskaegse Tartu Jaani seeriaga näib, et sooline dimorfism 

on aja jooksul vähenenud - samasugune trend on märgatav ka Makita 13.-15. ja 15.-17. 

sajandi seeriate vahel. Samas on Kaberla ja Viljandi antropoloogilises materjalis selgelt 

märgata soolise dimorfismi suurenemist läbi aastasadade. Igal juhul on vähemalt praegu 

raske teha konkreetset järeldust selle kohta, mis suunas sooline dimorfism ajaloolistes 

populatsioonides läbi sajandite muutub. 
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Seksuaalse dimorfismi kõikumist seletatakse tavaliselt meeste suurema tundlikkusega 

keskkonnast tingitud stressile, mistõttu on raskemates oludes elavatel kogukondadel 

sugudevaheline erinevus väiksem – meeste kasv ja muud mõõdud on naiste omale 

lähemal (Kalling 1995, 51). Kuigi Püha Jüri ja Jaani kiriku matuseid eraldab vähemalt 3. 

sajandit, ei pruugi nende erinevad soolise dimorfismi tulemused (meeste ja naiste 

kehakasvu vahe vastavalt 8,9 ja 10,2 cm) olla tingitud otseselt elutingimuste 

halvenemisest läbi sajandite. Pigem on see erinevus tõenäoliselt põhjustatud Püha Jüri 

seeria väiksusest. Välistada ei saa ka maetute päritolu küsimusi ja mõju. Püha Jüri puhul 

on tegemist pigem maarahva matmispaigaga, millest annavad tunnistust lihtsad Lõuna-

Eesti 17.-18. sajandi külakalmistutele iseloomulikud panused. 13.-14. sajandi Jaani kiriku 

antropoloogiline analüüs on aga sooritatud kiriku seest leitud materjali põhjal – sinna 

maeti tõenäoliselt rikkamaid ja ühiskondlikult mõjukamaid kodanikke, kes ilmselt elasid 

paremates elutingimustes (Kalling 1993, 49). Pealegi, 17.-18. sajandil, mil Püha Jüri 

kasutasid elanikud, kelle maised jäänused on ka praeguse töö aluseks, olid Tartu vanad 

Püha Anna ning Antoniuse kalmistud veel kasutusel, mistõttu polnud põlistel 

linnaelanikel mingit põhjust lasta end matta kunagise leprosooriumi surnuaiale väljaspool 

linna piiri. 

Eelpool tehtud järeldusi Püha Jüri elanikkonna kehapikkuse kohta saab siiski 

kinnitada või ümber lükata vaid sobiv võrdlusmaterjal 17.-18. sajandi Tartust. 
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Kokkuvõte 
 

Suuremahuliste kalmistute antropoloogiline läbiuurimine nõuab palju aega ja vaeva ning 

spetsialistide vähesuse tõttu Eestis ei tule seda eriti tihti ette. Samas on ka oluline uurida 

väiksemaid seeriaid, mis selle asemel, et anda üldistatud tulemusi, võivad meile pakkuda 

olulist infot mõne väiksema kogukonna, Püha Jüri puhul vahetult suure linna läheduses 

elavate inimeste elutingimuste ning keskkonna kohta. Lisaks täiendab see uurimus 

kindlasti meie pilti Tartu elanikkonnast läbi aegade, sest on võimalus võrrelda sama 

piirkonna erinevatest perioodidest pärinevaid andmeid. Käesolevas töös selgus, et Tartu 

Jaani kiriku ja Püha Jüri kalmistu seeriad olid omavahel igati võrreldavad ning omasid 

mitmeid sarnasusi, eriti osteomeetriliste tunnuste osas. 

Mida ütleb Tartu Püha Jüri kalmistu antropoloogiline materjal kokkuvõtlikult seda 

matmispaika kasutanud kogukonna kohta? Kuigi allikates on kalmistut seotud 

samanimelise leprosooriumiga, ei esinenud luustikel märke pidalitõvest; samuti dateeriti 

matused aega, mil leprosoorium enam ei tegutsenud. Kalmistu osteoloogilise materjali 

sooline ja vanuseline koosseis viitab igati sellele, et matmispaiga kasutajaskond on 

tavaline lihtrahvas. Püha Jüri mehed olid võrdlemisi keskmist kasvu, naised aga üle 

keskmise pikkusega, kusjuures sooline dimorfism oli üsna madal. Osteomeetriliste 

tunnuste poolest olid tulemused kõige sarnasemad keskaegse Tartu Jaani kiriku, aga ka 

teiste Lõuna-Eesti seeriatega. Tartu Püha Jüri kogukond elas küll väljaspool suurt asulat, 

kuid ometi halvemates elutingimustes kui teised puhtakujulised külaühiskonnad (millest 

andis tunnistust väike sooline dimorfism – linnakeskkonna tunnus). 

Tehes paleodemograafilisi järeldusi tuginedes vaid 2006. aastal Püha Jüri kalmistult 

üles võetud materjali analüüsile, tuleb tõdeda et enamik täiskasvanud mehi suri vanuses 

35-45 eluaastat, naised sagedamini varasemates ja hilisemates vanuserühmades. 

Halbadest säilimistingimustest mõjutatud laste väike suremus ning imikumatuste täielik 

puudumine aga ei pruugi demograafilist olukorda tõeselt peegeldada. 

Üldiselt võib töö põhjal järeldada, et kuigi väikse seeria peal rakendatud 

antropoloogilise analüüsi meetoditesse tuleb suhtuda ettevaatlikkusega ja alati arvestada 

fakti, et tulemuste interpretatsioon on mõjutatud materjali vähesusest, võib see siiski anda 
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meile aimu mineviku inimesest ja tema elukeskkonnast. Osteomeetrilistel andmetel 

põhinev analüüs näis olevat järelduste tegemisel usaldusväärsem ning sõltus vähem seeria 

piiratusest kui paleodemograafiline analüüs. Viimase puhul mõjutas väikelaste vähene 

osakaal tunduvalt lõpptulemust ning saadud tulemusi ei saa pidada nii kindlateks kui 

kehamõõtude analüüsi puhul. Siiski ei saa mööda vaadata osteoloogilise materjali 

potentsiaalsest infoväärtusest, mis piisavalt täieliku antropoloogilise seeria puhul oleks 

ääretu. Loodetavasti on käesolev töö suutnud kinnitada antropoloogiliste meetodite 

tähtsust ning paleoantropoloogia olulist rolli nii arheoloogias aga ka üldse meie 

esivanemate elude uurimise vallas.  
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A paleoanthropological analysis of the Püha Jüri 

cemetery in Tartu 

Summary 

 

The purpose of this paper is to give a basic anthropological overview of the burials of 

Püha Jüri cemetery. It also looks into the possibilities of paleodemographical analysis and 

stature reconstruction on the skeletal material received from the archaeological fieldwork 

conducted on the Püha Jüri cemetery in the year 2006. 

The population under study consists of approximately 40 individuals dating from the 

17th-18th centuries, buried in a cemetery outside the borders of medieval Tartu, nowadays 

just on the outskirts of the city. The age and sex of the buried has been analyzed along 

with their osteometric data to try to determine the life cycle and environment conditions 

of the Püha Jüri community. The main problem was deduced from the material itself – is 

it possible to make reliable conclusions about the habitant of a certain population on the 

basis of a small and incomplete skeletal series? Furthermore, it is important to study 

smaller skeletal series and not only complete populations, because it can offer us viable 

information about the small community of Püha Jüri which inhabitants’ life was probably 

connected both with the city and the countryside. 

Structurally, the paper consists of two major parts, first of them dealing with 

medieval and modern cemeteries of Tartu and archaeological and anthropological 

research conducted with the osteological material of these cemeteries. Also an overview 

of the history of Püha Jüri and archaeological digs that have taken place there has been 

included. The second part involves paleoanthropological analysis and is divided into two 

separate chapters. Firstly, the used methods are introduced and secondly, the results are 

analysed and interpreted in comparison with other skeletal series. 

This study could help us improve our image of the population of historic Tartu 

throughout the ages, especially since the skeletal remains from 13th-14th century Jaani 

church (Kalling 1993, 1995) from medieval Tartu are the most important comparitive 

data that is used in this work. Paleoanthropological analysis confirmed that Tartu Jaani 

and Püha Jüri skeletal series were quite comparable and had many similarities, especially 
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concerning osteometric results. 

Although in the historical sources (Freymuth 1927) the cemetery is said to have 

belonged to a medieval leprosarium, the burials had no distinct marks of leprosy. Also the 

human remains in question were dated to a period when the leper colony had ceased to 

exist. Anthropological data seems to confirm that the studied population was a simple 

community who were probably just using an old medieval burial place. 

Stature reconstruction gave the average height of men at 169,4 cm and 160,5 cm for 

women. Sexual dimorphism was notably low at 94,7%. Compared with osteometrical 

data from other skeletal series, the men in Püha Jüri had an average height, while the 

women were over average in height. These results were the most similar with Jaani 

church, but also with other South Estonian series. The grave finds were also similar to 

Southern Estonian ones, yet there were enough evidence of stress to conclude that the 

community of Püha Jüri was not 100% rural and was probably quite influenced by the 

city that was only a few kilometres away.  

Out of the 43 studied individuals there were 15 children and youth (34,9 %) and 28 

adults (65,1%). It was possible to determine the sex of 29 persons, of which 15 were male 

and 14 female. Paleodemographic data showed that most of the adult males died between 

35-45 while the mortality of women was more even.  

The absence of infant burials did not represent the series accurately so the results of a 

demographic life table should be considered with carefulness and one should remain 

critical about them. In this case the completness of the skeletal series does have an effect 

on the final results, although it seemed to affect the results of the stature reconstruction 

less than it did with paleodemography. 

Still, at least I am convinced that baring in mind the constraints of a small series, the 

study did give us a bit more insight on the life and environment of the historic Püha Jüri 

community. The potential scientific value of human remains in archaeological and 

historical research is tremendous and to even know a little bit of that is great help for 

studying the lives of our ancestors. 
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Lisa 1 

Tartu Püha Jüri kalmistu asukoht kaardil märgituna ristkülikus. a – Tartu linna suhtes; b – 

Narva maantee suhtes. 
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Lisa 2 

Tartu Püha Jüri kalmistu seisukord tänapäeval Narva maantee 165a krundil, vaade 

edelast. 
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Lisa 3 

Tartu Püha Jüri kalmistu uuritud seeria algandmed.* 

 
Luude pikkus (mm) 

Nr. Sugu 
Vanus  

(a) 
Pikkus  
(cm) 

Panused. 
Müntidel 

vermimisaasta 
hum 
erus ulna radius femur tibia 

clavi 
cula 

sac 
rum 

1 naine 50-55   d.1731, tähtsõlg            

2 mees 35-45 179,5   350           126 

3 määramata 18-20                

4 mees 35-45 174,6         470     120 

5 naine 25-40                

6 
ei saa 
määrata 2-6   vasest vitssõlg               

7 mees 19-20 175       474      

7a naine 17-18       235   423       

7b 
ei saa 
määrata 7-8                

8 mees 25-35 166         434     123 

9 mees 35-40 168   309       130   

11 naine 25-40   d.1737 340             

12 
ei saa 
määrata 3,5     126 104 90 168      

13 mees 25-40 182   360             

14 määramata 25-40                

15 mees 35-40 168 vasest vitssõlg 312 258 232     136 123 

16 naine 30-40 168   328 265 244    135 127 

17 naine 25-35 152   283     395     120 

18 
ei saa 
määrata 4,5     144 116 105        

19 naine 40-50 167,7                 

20 naine 25-40 161,3 vitssõlg     434  137   

21 
ei saa 
määrata 7,5     186 151 138 246 198     

22 naine 20-30 158       424 347   125 

23 mees 35-45 166 d.1737       434   134 116 
24 mees 45-55 162 k.1707, 299    410 344   123 

      
kaks 
vasksõrmust            

25 mees 35-45 169 d.1735 313 266 246 446 350   108 

26 
ei saa 
määrata 6,5   

hõbedast 
vitssõlg,    115 220 176     

      d.17??            
27 naine 45-55 167,6 d.1737, 325 249 227 462   134   

        
klaashelmeist 
kee               
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28 
ei saa 
määrata 3         152 121     

29 mees 50-55 169 d.1737, d.1749 320     445   137   

30 
ei saa 
määrata 4,5     147   105        

32 mees 45-50 169 d.1750, d.1749 317 258 229 445 359     
33 mees 40-50 160 südamekujuline 295     390    129 

      sõlg            
34 naine 35-45 162,8 p.1735, p.173? 312     373   114   

        d.1737               
35 naine 40-50 158    247 225 418 348 136 121 

36 naine 45-55 152   288   197 390       

37 naine 40-50 158 vasest vitssõlg 299    418 318   115 

38 mees 50-55 168 d.1704 322 266 248 431 355   108 
39 mees 40-50 164,8 vasest vitssõlg,            

        
d.1738, 2x 
d.1747               

 

Lühendid: d. – Vene denga; p. – Vene poluska; k. – Vene kopikas 

* Leiud ja luud on arhiveeritud Tartu Linnamuuseumi fondi, peanumbri TM A 164 all. 

Luud on ajutiselt hoiustatud Tartu Ülikooli arheoloogia fondis. 


