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Sissejuhatus 
  

Asustusajaloo tähtsust on arheoloogias raske üle hinnata. Kõik uuritav on seotud 

inimeste tegevusega. Inimtegevuse lähtepunktiks on aga kodu, elukoht. Sellest hargneb 

terve hulk muid tegemisi, mis kajastuvad ümbritseval maastikul, olgu need tänapäeval 

nähtavad siis erinevate kalmete, majandustegevuse jälgede, sotsiaalse manifestatsiooni 

või millegi muu näol. Igal juhul on selge, et asustuse küsimuste kaasamine teiste 

muististe uurimisse aitab nende asendit maastikul ja seeläbi ka tekkelugu paremini 

mõista. Samuti võib asuspildi tundmisest abi olla uute muististe avastamisel, sest enamus 

teisi muistiseid koondub inimeste elupaikade ümber. 

Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada erinevate kirjalike ja arheoloogiliste 

materjalide nagu 1680. aastatel Rootsi riigi katastrikaartide, Poola riigi poolt 1580. 

aastatel läbi viidud maarevisjonide ja peamiselt inspektsioonide käigus saadud 

arheoloogilise materjali kasutusvõimalusi asustuse uurimisel. Sealjuures üritatakse teha 

kindlaks, millised võimalused avanevad allikate komplekssel vaatlusel, kuidas on allikate 

andmed omavahel kooskõlas ning kuidas need üksteist täiendavad. Lisamaterjalina on 

eelnevat silmas pidades kasutatud ka 1638. aasta Rootsi maarevisjoni (LM 1638). Lisaks 

allikate paremale tundmaõppimisele on töö üheks peamiseks eesmärgiks selgitada välja, 

mil määral on asustus järjepidev. Käesolevas töös pole muidugi uuritud kõiki võimalikke 

asustusloo allikaid. Arheoloogilisest materjalist on vaatluse all üksnes asulakohad. 

Külasid ümbritsevaid muud liiki muistiseid on Poola revisjonidest saadud andmete 

kontrollimiseks töö mahtu silmas pidades puudutatud ainult riivamisi (kasutatud on 

andmeid keskaegsete külakalmistute kohta).  

Kindlasti annaks teiste muististe kaasamine edaspidises uurimises teemale hoopis 

uue mõõtme. Kõnekat informatsiooni pakub uurimise ajal esile tõusnud küsimustele 

vastamine sihipäraste inspektsioonidega.  

Uuritav piirkond hõlmab peamiselt Võnnu ja Kambja kihelkonna ala. Käesoleva 

töö territoriaalseks lähtepunktiks on võetud rootsiaegsed kaardid, mis ei jälgi täpselt 20. 

sajandi alguse kihelkonnapiire (vt Lisa 1). Võnnu ja Kamba kihelkonna ala on kujutatud 

ühel Eesti Ajalooarhiivis säilitataval kaardilehel (EAA f 308 n 2 s 85), mis hõlmab 

suurema osa nende kihelkondade territooriumist. Sellel kaardil olevate vastavate 
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kihelkondade alasid, mis täiel määral küll ei kattu 20. sajandi kihelkondadega, on 

käesolevas töös tinglikult nimetatud kihelkondadeks. Esialgselt oli plaanis täiemahuliselt 

uurimisse kaasata ka omaette kaardilehel kujutatud Kanepi kihelkond, kuid kuna suurem 

osa tööst käsitleb külade kui asustusüksuste ajaloo uurimist, Kanepi kihelkonda kujutaval 

rootsiaegsel kaardil külasid aga selgelt eristatud pole, siis seda piirkonda küladepõhises 

uurimises kasutada ei saa. Teises peatükis, kus uurimise lähtekohaks on hoopis 

arheoloogilised asulakohad, on ülevaatlikuma pildi saamiseks siiski ka Kanepi kihelkond 

vaatluse alla võetud. 

 

 Varasema asustusloo uurimisega on tegelenud eeskätt Põhja-Eestis Valter Lang 

teostes „Keskus – tagamaa – ääreala : uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste 

kujunemisest Eestis” (2002) ning „Muistne Rävala. Kronoloogia. Asustus, ühiskond ja 

majandus : muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, 

eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas” (1996). Taludest Lõuna-Eestis on kirjutanud Üle 

Liitoja (Tarkiainen) oma teostes „Põhja-Tartumaa talud 1582–1858” (1992) ning 

„Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil” (2000). 

Käesolevat tööd puudutavad lähedalt keraamika uurimist ja dateerimist käsitlev 

Andres Tvauri monograafia „Eesti hilisrauaaja savinõud” (2005) ja eriti tema 2000. aastal 

Eesti Arheoloogia Ajakirjas ilmunud keraamika-teemaline artikkel „Loode-Vene päritolu 

slaavi keraamika Eestis 11.–16. sajandil”. 

Rootsiaegseid katastrikaarte on uurinud Edgars Dunsdorfs teoses „Der Grosse 

Schwedische Kataster in Livland 1681–1710” (1950). Lühidalt puudutab 1680ndate 

aastate kaarte ka Endel Varepi raamat „Jooni Eesti kartograafia ajaloost” (1960). Samuti 

on rootsiaegsete kaartidega tegelenud Kalev Koppel oma seminaritöös „Suure Rootsi 

katastri kaardid ja nende töötlemise metoodika Rõuge kihelkonna materjalide näitel” 

(2000). Selles töös on täpselt ära toodud ka kaartidel esinevad tingmärgid. Seoses teede 

uurimisega on teemat puudutanud ka Tõnu Raid oma raamatus „Eesti teedevõrgu 

kujunemine” (2005). 

 

Käesolev bakalaureusetöö on jagatud neljaks peatükiks. Esimeses peatükis 

vaadeldakse uuritavaid allikaid üldiselt. Lisaks üldisele tutvustusele lähenetakse igale 
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neist allikakriitilise pilguga ning tutvustatakse metoodikat nende kasutamisel. Teises ja 

kolmandas peatükis vaadeldakse allikaid lähemalt ning neljandas ühendatakse saadud 

info üheks tervikuks, ning üritatakse selle põhjal teha järeldusi asustuse järjepidevuse 

kohta vaatlusaluses piirkonnas. 

 

Sissejuhatavalt tuleks selgitada ka termineid, mida töös on kasutatud. Tähelepanu 

peaks pöörama mõistetele küla ja asulakoht, mis ei lange üksüheselt kokku. Küla on 

asustusüksus, asulakoht aga arheoloogia termin. See tähistab maastikul avastatud 

kultuurkihilaiku, mille tunnuseks on tumedam või sinaka tooniga maapind, põlenud kivid 

ja leiumaterjal. Enamus asulakohtasid on küll jälg külast või küla osast, kuid üks 

asulakoht ei vasta ühele külale. Mõnede külade aladele on tehtud mitmeid inspektsioone 

ning kui keraamikat ei leita täpselt sama koha pealt vaid kaugemalt, siis loetakse see uus 

leiukoht omaette asulakohaks.1  

Teises peatükis, kus keskendutakse leiumaterjalile ja leiukohtadele, on uurimise 

lähtekohaks võetud asulakoht. Kolmandas ja neljandas peatükis, milles vaadeldav info 

põhineb muuhulgas Poola revisjonis esinevatel küladel, on uurimise lähtekohaks just 

küla. 

Arheoloogilisi termineid asulakoht ja keraamika leiukoht – esimene tähistab ala, 

millelt on tõendeid inimeste püsiva asustuse kohta, teine on kitsam mõiste, tähendades 

lihtsalt kohta, kust on leitud keraamikat, kuid puudub selge kultuurkiht – on käesolevas 

töös kasutatud kui samatähenduslikke mõisteid: nii ühtede kui teiste jaoks on kasutatud 

asulakoha nimetust.  

 

 

  

 

 

 

 
                                                 
1 Näiteks Võnnu kihelkonnast Vanamõisa külast on keraamikat leitud kolme teineteisest veidi eemal asuva 
põllu pealt ning seetõttu on seal kolm asulakohta – Vanamõisa I, Vanamõisa II ja Vanamõisa III asulakoht. 
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1. Allikad ja metoodika 
 

1.1 Rootsiaegsed kaardid 
XVII sajandil Rootsis ning Eesti- ja Liivimaal teostatud geomeetrilised 

mõõdistamised ei oma saranaseid kogu omaaegses Euroopas, kusagil mujal pole teateid 

nii suureulatusliku süstemaatilise põllumaade mõõdistamise kohta (Raid 2005, 29).  

Esimesed mõõdistustööd Balti provintsides algasid juba 1640. aastatel (Raid 

2005, 29). Tegelikult sai Eesti- ja Liivimaa alade kaardistamine õige hoo sisse alles 40 

aastat hiljem. 1680-ndail aastail asus Rootsi valitsus Liivimaa riigitulude suurendamise 

eesmärgil mõisate reduktsiooni ehk riigistamist läbi viima, millega kaasnesid ka 

ulatuslikud maamõõtmised. Sellest ajast on säilinud erineva suurusega maa-alasid 

hõlmavaid ning eriotstarbelisi kaarte nagu mõisa-, kubermangu-, maakonna-, kihelkonna- 

ja teedekaardid (Varep 1960, 24).  

Töös on kasutatud kahte 17. sajandi lõpus valmistatud kaarti, mis asuvad Tartus 

Eesti Ajalooarhiivis. Esimene neist (EAA f 308 n 2 s 85) on valmistatud hinnanguliselt 

1684. aasta paiku1. Sellel on kujutatud kahte käesolevas töös käsitletud kihelkonda, 

Võnnut ja Kambjat. Teisel kaardil (EAA f 308 n 2 s 88), mis on valmistatud 1685. 

aastal2, on ära toodud kolmas vaatluse all olev kihelkond ehk Kanepi ning lisaks ka osa 

Urvaste kihelkonnast. Töö kirjutamise ajal alustati Eesti Ajalooarhiivis kaartide 

digitaliseerimise projekti, mille kaudu peaksid arhiivis olevad ajaloolised kaardid 

interneti teel kõigile kättesaadavaks muutuma. Antud töös kasutatud kaartide digitaalsed 

koopiad ongi ühed esimesed, mis sel eesmärgil skanneeriti ja mille failidest tehtud 

väljatrükid olid oluliseks abiks töö koostamisel. 

                                                 
1 
http://www.eha.ee/kaardidreg/kaardid/kaardid.php?module=85&op=3&lang=ee&dokumentid=1885&ridu=
15&alates=&filter=Fond+%3D+308%2C+Nimistu+%3D+2%2C+Sailik+%3D+85&riik=&kubermang=&
maakond=&fond=308&nimistu=2&leht=&kihelkond=&mois_vald=&linn=&kyla=&sailik=85&algus=&ku
ni=&temaatika=&pealkiri=&title=Fempte+Deels+Transporterad+Charta+%C3%B6fwer+F%C3%B6rsta+d
eelen+af+D%C3%B6rpts+L%C3%A4hn.&pealk=&kartograaf=&dgs_on=   (30.05.2008) 
2 
http://www.eha.ee/kaardidreg/kaardid/kaardid.php?module=85&op=3&lang=ee&dokumentid=17340&ridu
=15&alates=&filter=Fond+%3D+308%2C+Nimistu+%3D+2%2C+Sailik+%3D+88&riik=&kubermang=&
maakond=&fond=308&nimistu=2&leht=&kihelkond=&mois_vald=&linn=&kyla=&sailik=88&algus=&ku
ni=&temaatika=&pealkiri=&title=Fempte+dehls+Transporterad+Charta+af+det+Geometr.+Arbetet%2C+s
om+giord+ahr+Anno+1681%2C+1684+et+1685+%C3%B6fwer+Rappins+Ampt+medh+der+wedhliggian
de+Adelige+Godz.&pealk=&kartograaf=&dgs_on=   (30.05.2008) 
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XVII sajandi üldine tehniline ja teaduslik tase geodeesias/kartograafias oli veel 

suhteliselt algelises arengujärgus. Puudusid geodeetiliselt ja astronoomiliselt õiged 

teadmised maakera kujust ja suurusest, määramata oli meridiaanikaare pikkus ning 

triangulatsiooni kasutamisel tehti alles esimesi samme. Geodeesiast kui teadusest veel 

rääkida ei saanud. Kuigi rootslaste poolt valmistatud Liivimaa üldkaardid olid võrreldes 

samal ajal Euroopas kasutuses olnud kaartidega detailsemad, olid ka nendel kujutatavad 

objektid reaalsusega nihkes (Raid 2005, 74).  

Kuigi ka käesolevas töös kasutatud kaartidel esineb teatavaid nihkeid võrreldes 

tänapäevaste kaartidega, on need kõrvalekalded siiski sedavõrd väikesed, et asulate 

identifitseerimisel takistuseks ei osutunud. Külad, eriti Võnnu ja Kambja kihelkonnas, 

asuvad rootsiaegsetel kaartidel oma asendi poolest enamvähem samas kohas kus 

kaasaegsetel, täpsetel kaartidel. Kuna Kanepi kihelkonnas on asustuspilt Võnnust ja 

Kambjast veidi erinev, sest kompaktsete külade asemel valitseb rohkem hajali asustus, on 

selle piirkonna kaardi täpsuse kohta raskem järeldusi teha. Siiski tundub see olevat 

piisavalt täpne, et rahuldada antud töö nõudmised. Märkimisväärselt täpselt on nendel 

kaartidel kujutatud ka teed. Kuigi tänapäeva teedevõrk on oluliselt tihedam ning arvestab 

vähem looduslikke „ettekirjutusi” kui 17. sajandil, on paljud suuremad teed üsna hästi 

toonasega kokkuviidavad. Vaatamata mõningasele ebatäpsusele on suureks abiks külade 

identifitseerimisel ka jõed ja järved. Võnnu ja Kambja kihelkonnas, kus talud on 

koondunud tihedalt kokku küladeks, on viimased kaardil suurte punaste numbritega 

tähistatud. Iga number võrdub ühe külaga. Juhul kui küla maad on suurema ala peal laiali, 

on sama numbrit mitu korda kasutatud. Kanepi kihelkonda puudutaval kaardil külasid 

numbritega eraldatud ei ole. Kõigil kaartidel on punaste täppidega ära märgitud ka talud. 

  Kasutatud kaartide suurim puudujääk on see, et kaartidel kujutatavad alad ei järgi 

kohati kuigi rangelt kihelkonnapiire. Võnnu-Kambja kaardil on puudu Kambja 

kihelkonna edalanurk (vt Lisa 1) ning Kanepi kihelkonna loodeosa, mis moodustavad 

ühtse puuduoleva ala. Tekkinud lünga kohta ei õnnestunud Eesti Ajalooarhiivist kahjuks 

vastavat kaarti leida. 
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1.2 Poola revisjonid 
 Liivi sõja käigus langes rahvaarv katastroofiliselt ning Poola riigil oli vaja 

kiiremas korras infot omandatud maa-alade asustuse ning majandusliku kandevõime 

kohta. Aastatel 1582–1616 viidi sel eesmärgil Põhja-Liivimaal ehk Lõuna-Eesti aladel 

läbi arvukalt maarevisjone. Sõja tulemusel oli suur osa taludest ja ka küladest tühjaks 

jäänud ega esine revisjonides. Seetõttu ei paku revisjonid terviklikku pilti asustuse kohta. 

Näiteks Võnnu kihelkonna 50 külast, mis on kujutatud rootsiaegsel kaardil, on Poola 

revisjonis mainitud kõigest 24. Kuigi neid kahte allikat lahutab tervelt 100 aastat periood, 

pole mõeldav, et Poola ajal oligi tegelikult poole vähem külasid. 

 Revisjonides on maa jagatud mõisateks, need omakorda jagunevad küladeks. 

Külade lõikes on ära toodud talude arv ning ka talupojad on nimeliselt ära nimetatud, 

lisaks nende maade suurus ning tihti ka meessoost pereliikmete, vendade, poegade, arv. 

 Antud töös on kasutatud 1584. aasta Poola revisjonist (Roslavlev 1970, 120–157) 

saadud andmeid. 1584. aasta revisjon peaks andma suhteliselt hea ülevaate keskaja lõpu 

asustuse kohta, sest pole usutav, et vahetult pärast sõja lõppu asustuses suuri muutusi 

toimus. Hilisemate revisjonide puhul see oht kasvab. Enamus revisjonis esinevaid 

külanimesid õnnestus rootsiaegsete ja tänapäevastega kokku viia, osade külade puhul 

jääb väike veaoht ning osasid nimesid ei õnnestunud üldse identifitseerida. Viimaseid 

pole vähese informatiivsuse ja suure eksimisvõimaluse tõttu selles töös kasutatud. 

Nimede kokkuviimine toimus kirja- ja praeguste kohanimede kõlapilti võrreldes, 

arvestades kohtade seost mõisapiirkondadega. 

Töös on peamise vaatluse all Võnnu ja Kambja kihelkond. Kanepi kihelkond on 

töösse haaratud vaid ühest vaatenurgast (arheoloogilistest asulakohtadest) lähtudes, sest 

sealsed hajaasustusega külad pole 1680ndate kaardil kuigi selgelt piiritletud. Selgete 

külapiiride eristamine peaks aga Poola revisjone uurides olema lausa eelduseks, sest 

nendes käsitletakse just külasid. Külapiiride väljaselgitamisega väljuks töö maht selgesti 

ette antud piiridest.  

Kirjalike allikate vaatenurgast lähtudes on esmane vaatlusalune asustusühik küla. 

Kui suur peaks aga olema talude arv, et moodustuvat kogumit külaks lugeda. Kas ühte 

talu võib külaks lugeda? Üldiselt mitte, küll aga on see mõeldav 1584. aasta kontekstis. 

Äsja oli lõppenud rahvaarvule katastroofiliselt mõjunud Liivi sõda. Enne sõda oli 
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tänapäeva Eesti aladel elanud hinnanguliselt 250 000–300 000 inimest, 1601. aastal oli 

vastav arv aga kõigest 110 000–135 000 (Palli 1996, 50). Seega on täiesti loogiline 

oletada, et 1584. aastal ühest talust koosnenud küla oli enne Liivi sõda oluliselt 

rohkemate taludega asustatud. Seda mõttekäiku edasi arendades, võiks sama öelda ka 

nende külade kohta, kus revisjoni läbiviimise ajal talusid ei olnud. Tegelikult on juba see, 

et tühjad külad üldse revisjonidesse kanti, üsna kõnekas fakt nende varasema, vähemalt 

keskaegse päritolu kohta. Revisjon teenis ju ikkagi riigi majanduslikke huve ning selles 

ära mainitud küla talude arv „null“ võis tähendada seda, et külas polnud lihtsalt 

maksujõulisi talusid. Sellised külad on kaasatud järgnevasse uurimisse. 

Poola-aegne administratiivjaotus võrreldes Rootsi ajaga on üsna erinev – Poola 

revisjonides ei lähtuta kihelkonnapiiridest, vaid mõisapiiridest. Selleks, et saada 

ülevaadet tervest kihelkonnast, on 1680ndate Võnnu-Kambja kaardil esinevaid külasid 

otsitud erinevate 1584. aasta revisjonis esinevate erinevate mõisate alt, nagu Aia (Ahja) ja 

Werbik (Kastre) Võnnu kihelkonna puhul ning Brynkow (Kriimani) ja Techelwerk 

(Tähtvere) Kambja kihelkonna puhul. 

 

1.3 Arheoloogiline allikmaterjal  
 Vaatluse all olevate Võnnu ja Kambja kihelkonna senist asustuse inspekteerimist 

ei saa veel kuidagi ülevaatlikuks pidada. Arheoloogilist leiumaterjali on Võnnu 

kihelkonnas 21 külast (vt Lisa 1), Kambjas 19 külast. Võnnu kihelkonnas on 1680. 

aastate kaardi põhjal aga 50 küla, Kambja kihelkonnas 35. Kuna Kanepi kihelkonnas pole 

külasid rootsiaegsel kaardil selgesti eristatud, ei saa sealse uurimisseisu kohta järeldusi 

teha. 

Valdav osa asulakohtade leiumaterjalist on korjatud põldudelt arheoloogide poolt 

inspektsioonide käigus. Asulakohtade arheoloogiline materjal koosneb peamiselt 

keraamikast, vähesel määral leidub ka kahli- ja grapenikatkeid ning metallesemeid. 

Käesolevas töös vaadeldud keraamika pärineb kolme uurimise all oleva kihelkonna, 

Võnnu, Kambja ja Kanepi, asulakohtadest, mida töö kirjutamise ajaks oli kolme 

kihelkonna peale kokku 79. Vaatluse alt jäid välja need asulakohad, mis küll kuuluvad 

uuritavatesse kihelkondadesse, kuid ei kajastu töö allikateks olevatel rootsiaegsetel 

kaartidel, sest need ei järgi kohati kuigi täpselt kihelkonna piire (näiteks Kambja 
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kihelkonna edelanurk (vt Joonis 1). Samuti ei vaadelda neid asulakohti, mille kohta on 

ainult rahvapärimuse andmed, arheoloogiline materjal aga puudub. Pealegi ei saa selliste 

asulakohtade asukohas kindel olla. 

Valdav osa töös kasutatavast leiumaterjalist asub Tartu Ülikooli arheoloogia 

kabineti hoidlates, vähemal määral ka Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi hoidlates. 

 

Vaatluse all olevate Võnnu, Kambja ja Kanepi kihelkonna teadaolevate 

asulakohtade leiumaterjal on vastavalt suurematele ja paremini eristatavatele tunnustele 

jagatud nelja perioodi:  

 

1. Käsitsikeraamika, mis kuulub tinglikult perioodi keskmisest rauaajast kuni 

noorema rauaajani ehk esimese aastatuhande keskpaigast kuni 11. sajandi 

keskpaigani.  

2. Muinasaegne kedrakeraamika, periood nooremast rauaajast kuni keskajani, 

11.–13. sajand. 

3. Keskaegne kedrakeraamika, 13.–16. sajand. 

4. Varauusaegne kedrakeraamika, 16.–17. sajand. 

 

Seda periodiseeringut kasutan kogu töö vältel. 

Käsitsi valmistatud keraamika puhul on peamiseks tunnuseks suureteraline 

liivapurd. Kildude kuju pole käsitsi vormimise tõttu täpselt proportsioonis, tihti on 

kildude pinnal märgatavad sõrmevajutused. Muinasaegse kedrakeraamika puhul on 

peamiseks tunnuseks poti võrik, mis kaardub siisepoole nõnda, et võriku sisepind on 

nõgus (Tvauri 2000, 100). Keskaegse keraamika identifitseerimisel on peamiselt lähtutud 

põletusest, mis on tugevam ja ühtlasem ning seetõttu ei esine keraamika profiilis erineva 

põletusastmega savikihte. Profiilis eristub ka nõu tihedam koostis. Varauusaegset 

keraamikat iseloomustab äärmiselt lühike võrik, mis võib olla terava ülaservaga või 

sujuvalt allapoole, peaaegu vastu nõu õlga keeratud (Tvauri 2000, 108). Samuti viitavad 

sellele ajale glasuuritud savinõukillud ning massiivsed hallid keraamikakatked.           
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 Lisaks leiumaterjalile on töös kasutatud ka teisi arheoloogilisi allikaid. 

Väärtusliku abimaterjalina Võnnu ja Kambja kihelkonna asulakohtade lokaliseerimisel 

tuleks nimetada Tartu Ülikooli arheoloogia kabinetis koostatavat Eesti arheoloogilise 

kohainfo koondandmebaasi (Valk 2003, 135–142) ning selle põhjal valmistatud kaarte, 

millel on ära toodud kõik vastavate kihelkondade muistised. Vähem tähtsaks ei saa 

pidada Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti tehniku Andres Vindi suulist informatsiooni. 

Olles ise suure osa asulakohtade avastajaks, õnnestus tema abiga uurimisse kaasata 

asulakohtasid, mida veel muististe andmebaasi kantud polnud ning lahendada paljusid 

tekkinud probleeme-küsimusi. 
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2. Leiumaterjali representatiivsus 
 

Selles peatükis on üritatud saada täpsemat infot arheoloogilise leiumaterjali kui 

kõige kõnekama asulakohtade vanust määrava allika representatiivsusest ja vastavusest 

kirjalike allikatega. 1680. aastate kaardid pakuvad täpset ja terviklikku infot kujutatava 

piirkonna omaaegse asustuspildi kohta. Kõrvutades neid Rootsi riigi poolt tellitud kaarte 

tänapäeval teadaolevate asulakohtade leiumaterjaliga, peaks saama aimu, kuivõrd 

representatiine leiumaterjal on. Siinkohal tuleb muidugi märkida, et võrdluse tulemused 

kehtivad ainult 17. sajandi lõpu kohta, millest kaartide näol on olemas terviklik ja täpne 

võrdlusmaterjal. Vastuse peaksid saama küsimused nagu: Mil määral kattuvad kaartidelt 

saadav ja leidudest saadav info? Kuidas seda seletada? Kui usaldusväärne on hoidlates 

asuv leiumaterjal asulakohtade vanuse määratlemise allikmaterjalina? Samuti pööran 

tähelepanu mõnedele kurioossetele olukordadele, mis töö käigus välja tulid. 

Töö paremaks mõistmiseks oleks mõttekas kohe alguses lahti seletada selles 

esinevad erinevad asulakohtade kategooriad, mis kaardi ja leiumaterjali võrdlemise 

käigust tekkisid: 

 

1. Asulakohad, mis on rootsiaegsetel kaartidel olemas ning millest on leitud 

varauusaegset leiumaterjali. 

2. Asulakohad, mis on rootsiaegsetel kaartidel olemas, kuid millest ei ole leitud 

varauusaegset leiumaterjali. 

3. Asulakohad, mis pole rootsiaegsetel kaartidel märgitud ning neist ei ole leitud 

varauusaegset leiumaterjali. 

4. Asulakohad, mis pole rootsiaegsetel kaartidel märgitud, kuid nendest on leitud 

varauusaegset materjali. 

5. Asulakohad, mille keraamika põhjal on võimatu teha järeldusi asustuse vanuse 

kohta. 

 

Võnnu kihelkonnast on teada 31 asulakohta. Kolme neist, Tammiksaaret, 

Apnassaaret ja Ahjat, rootsiaegsetel kaartidel ei esine, samuti kuulub nende leiumaterjal 

varasemasse aega. Need on võrdluse alt välja jäetud. Samuti jääb esialgu kõrvale Võnnu 
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II asulakoht, millest on leitud 16.–17. sajandi materjali, kuigi 1680ndate aastate kaardil 

pole küla märgitud. Vaatluse alla tulevad ülejäänud 27 asulakohta. Varauusaegset 

materjali õnnestus tuvastada neist 17 juhul, ülejäänud 10 puhul selleaegsed leiud 

puudusid. Seega puudub Võnnu kihelkonnas 37% asulakohtadest uusaegne leiumaterjal, 

kuigi asustuse olemasolus pole samaaegsetelt kaartidelt saadava info tõttu põhjust 

kahelda. 

Samalaadne vaatepilt avaneb ka Kambja  kihelkonna uurimisel. Asulakohti on 

seal teada 29. Uhti V asulakoht ei kajastu rootsiaegsetel kaartidel, samuti pole sealt 

selleaegseid leide. Haaslava II asulakohta pole kaardil, kuid sealt on leitud samasse aega 

kuuluvat materjali. Ülejäänud 27 kindlasti teadaolevast asulakohast leidub 17. sajandi 

materjali vaid 15 juhul. 12 kohas, ehk 44% puhul, see puudub. 

Erinevust ei saa täheldada ka Kanepi kihelkonna juures. Leiumaterjali põhjal 

teadaolevaid asulakohti on 19. Ühte neist, Krüüdneri asulakohta, pole rootsiaegsetel 

kaartidel ning ka selle leiumaterjal viitab varasemale asustusperioodile. Ülejäänud 18 

asulakohast 11 kohta leidub 16.–17. sajandi materjali, seitsme puhul see puudub. Niisiis 

on Kanepi kihelkonnas 39 protsendil täie kindlusega eksisteerinud asulakohtadest puudu 

samaaegne leiumaterjal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Kaartidelt ja leiumaterjalist saadava info kattuvus. 

 

Kolme kihelkonna peale kokku on asulakohtadest, kus peaks leiduma 16.–17. 

sajandi keraamikat, leitud vastavat leiumaterjali kõigest 60 protsendi ulatuses (Tabel 1). 

Kuidas seletada sellist vastuolu kaartide ja leiumaterjali vahel? 

Kihelkond 

Teadaolevad 
asulakohad, mis 

kajastuvad 
rootsiaegsetel 

kaartidel 

Asulakohad 
rootsiaegsel kaardil 

+ samaaegne 
leiumaterjal 

Asulakohad, mis 
on rootsiaegsel 

kaardil, kuid kust 
puuduvad 

samaaegsed leiud 
Võnnu 27 (100%) 17 (63%) 10 (37%) 

Kambja 27 (100%) 15 (56%) 12 (44%) 
Kanepi 18 (100%) 11 (61%) 7 (39%) 
Kokku 72 (100%) 43 (60%) 29 (40%) 
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Esiteks tuleb märkida, et valdav osa asulakohti on leitud inspektsioonide käigus. 

See tähendab, et leide korjatakse enamasti maapinna peamistelt kihtidelt ning suurem osa 

neist jääb üles leidmata ja võtmata. Probleem on suuresti ka selles, et arheoloogide 

tegutsemisvabadus oletatavas asulakohas on üsna piiratud – enamus keraamikast 

saadakse ju põldudelt, enamasti pole aga kohad, mis maastikul tunduvad asulakoha jaoks 

muidu sobilikud, lihtsalt küntud. Sedasorti välitöödelt ei saagi oodata väga suurt täpsust. 

Ka asustuse nihkumine küla piires võib leiutulemused segi lüüa. Ühelt põllult ei 

pruugi seetõttu kõikide asustusperioodide materjali leida. Samamoodi võib suur asustuse 

järjepidevus keraamika leidmise raskeks teha. Näiteks on talu piires elatud pidevalt sama 

koha peal kuni tänapäevani välja, valdav osa leiumaterjali on sinna ladestunud ning 

kättesaamatu, sest hoovi ju ei künta. 

Varauusaegse materjali vähene esinemine on seletatav veel sellega, et vaadeldud 

80 asulakoha keraamikaleidude dateerimiseks on võimalused tegelikult üsna piiratud. 

Peamiseks dateeritavaks tunnuseks nii rootsiaegsete, kui ka muuaegsete savinõude puhul 

on servad (Tvauri 2000, 94), lisaks veel sisalduv liivapurd, glasuur, laineline pinnas, 

materjal, põletus. Suure osa leitud keraamika puhul ei ole kahjuks võimalik ühtegi 

nendest tunnustest selgesti eristada ning seetõttu on niisugused leiud asula ajaldamiseks 

kõlbmatud. Asjaolu, et rootsiaegsed kaardid ja selleaegne leiumaterjal ei kattu, ei tähenda 

ilmtingimata, et viimast leidude hulgas ei esine, tihti ei ole seda lihtsalt võimalik ära 

tunda. Sellist mittemidagiütlevat keraamikat on tegelikult leitud enamusest 

asulakohtadest. 

Probleem, et keraamika kajastab tegelikku olukorda ebapiisava täpsusega, pole 

omane ainult 16.–17. sajandile. Kindlasti on sarnane situatsioon ka teiste selles töös 

eristatud ajaperioodidega nagu keskaeg ning noorem ja keskmine rauaaeg. Kuid kui suur 

osa nende perioodide leidudest pole äratuntavad/leitud, on kirjaliku võrdlusmaterjali 

puudumise tõttu võimatu öelda. Käsitsikeraamika on vaadeldavatest perioodidest vanim 

ning maapinnas kõige sügavamale ladestunud, seega raskemini leitav. 

 

Tuleb märkida, et need asulakohad, mida rootsi kaartidel märgitud pole, ei 

sisaldanud enamasti ka selleaegset keraamikat. Kuuest sellisest neljas viitas materjal 

selgesti varasemale ajale (Tabel 2).  
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Tabel 2. Võnnu ja Kambja kihelkonna asulakohad, mida kaartidel ei esinenud ning nende 

dateeringud. 

 

Siiski on täiesti võimalik, et vähemalt osa neist leiukohtadest kuulusid 

lähedalasuvate külade koosseisu, s.t et tegemist oli külasüdamikust eemal paiknevate, 

kuid siiski samasse külasse kuuluvate üksiktaludega. Näiteks Kambja kihelkonnas on 

kaks sellist keraamika leiukohta, mida pole rootsiaegsel kaardil, kuid mille materjal on 

samaaegne vahetus läheduses asuvatest Haaslava ja Uhti küladest saaduga. Sama olukord 

ilmneb ka Ahja ja Kärsa (Võnnu khk) vahel olevas käsitsikeraamika leiukohas, mille 

läheduses asub teisi samalaadse keraamikaga asulakohti. 

 Samamoodi võiks seletada ka olukorda, kus kahes kaardil mitte eksisteerinud 

asulakohas (Võnnu II ja Haaslava II) leidus ometi 16.–17. sajandi keraamikat. 

Tõenäoliselt asusid seal enne kaartide valmistamist talud, mis kuulusid lähedal asuva küla 

koosseisu, kuid lakkasid eksisteerimast, näiteks Poola–Rootsi sõja tõttu. Vale oleks 

pidada selliseid leiukohti omaette küladeks, sest üsna nende lähedal asusid teised, 

kirjalikest allikatest teada olevad külad. 

 

 

 

 

 

 

 

Asulakoht Kihelkond Käsitsi 11.–13. saj 13.–16. saj  16.–17. saj 
Tammiksaare Võnnu x x x  

Apnasaare Võnnu x x   
Võnnu II Võnnu x  x x 

Ahja Võnnu x    
Uhti V Kambja x  x  

Haaslava II Kambja    x 
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3. Asustusest Võnnu ja Kambja kihelkonnas Poola 1584. aasta 
revisjoni põhjal   

 

Järgnevas peatükis on üritatud saada asustusloolist informatsiooni, ilma 

arheoloogilist materjali kasutamata, tuginedes kirjalikule materjalile 1584. aasta Poola 

revisjoni näol. Üritan selgitada kas ja mil määral on see allikas kasutatav asustuse 

uurimisel. 

Järgnev analüüs on täielikult üles ehitatud oletusele, et 1584. aasta Poola 

revisjonis esinevate külade olemasolu ulatub keskaega, ehk kokkuleppeliselt 

ajavahemikku 1227–1558. Oletust võib põhjendada sellega, et alles kaks aastat enne 

käesolevas töös kasutatud Poola revisjoni läbiviimist, aastal 1582, oli Liivimaal lõppenud 

Liivi sõda (Eestimaal lõppes see aasta hiljem), mis oli senimaani Eesti alal kestnud 

sõdadast pikim. Liivi sõja ajal esines väga palju rüüstamist, seda just laialdase ja kaua 

kestnud sissisõja tõttu, millest võtsid osa venelaste ja tatarlaste röövsalgad, kohalikud 

sakslased ning talupojad. Lisaks sõjategevusele kaasnesid sõjaga muud hädad nagu nälg 

ja tõved, mitmel pool möllas katkuepideemia (Palli 1996, 48). Inimestele hädadest ja 

kannatustest Liivi sõja ajal räägib korduvalt oma kroonikas ka Balthasar Russow 

(Russow 1993, 110) Kõik see mõjus rahvaarvule hävitavalt, seega pole usutav, et vahetult 

pärast sõda hakati uusi külasid rajama. Pigem asuti sellistes rasketes tingimustes elama 

vanadesse, juba varem kasutuses olnud küladesse, kus teedevõrk ja põllumaad olid ammu 

välja kujunenud. 

 

3.1 Võnnu kihelkond 
 

1584. aasta Poola revisjonisides kuuluvad mõisate alla väga suured maa-alad, 

ulatudes selgesti välja nendest piiridest, mida võib täheldada rootsiaegsetel kaartidel. 

Lõunasuunal ulatuvad näiteks Ahja mõisa puhul kõige kaugemale Koorvere ja Valgesoo 

külad (vt Lisa 1), läänesuunal on kõige kaugemale ulatuvaks Lootvina küla, põhjas 

Kaagvere ja Sarakuste, idas aga ulatub Ahja mõis kuni Agali külani. Seega Ahja mõis 

hõlmas peaaegu kogu Võnnu kihelkonna. Revisjonimaterjalidega (Roslavlev 1970) on 

kaasas kaart aastast 1588, (mitte 1584!) mille järgi kuulus enamus Võnnu kihelkonnast 
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Ahja mõisa alla. Välja jäi ainult kihelkonna kirdenurk Mäksast kuni Kalli järve äärsete 

küladeni, mis jäid Kastre mõisa koosseisu. Sellised hiigelsuured mõisad nagu Ahja on 

rootsiaegsetel kaartidel juba mitmeks väiksemaks jagatud.  

 

 

Küla nimi 
tänapäeval 

Küla nimi 
Poola 

revisjonis 

Talusid 
rootsiaegsel 

kaardil 

Talusid 
Poola 

revisjonis 
Kihelkond 

MÕISA nimi 
Poola 

revisjonis 

Ahja Aia mõisamärk 7 Võnnu Aia (Ahja) 
Kurista Kierstakula mõisamärk 7 Võnnu Aia (Ahja) 

Akste Hakstkula 7 8 Võnnu Aia (Ahja) 

Valgesoo Walkiezo 15 4 Võnnu Aia (Ahja) 

Koorvere Korfier 4 3 Võnnu Aia (Ahja) 

Leevi Liewikula 11 4 Võnnu Aia (Ahja) 

Hammaste Hamost 16 2 Võnnu Aia (Ahja) 

Metsküla Meckula 9 3 Võnnu Aia (Ahja) 

Kärsa Korzysc 19 3 Võnnu Aia (Ahja) 

Mäeküla Meekula 13 2 Võnnu Aia (Ahja) 

Padari Padarme 2 0 Võnnu Aia (Ahja) 

Ibaste Ibast 5 1 Võnnu Aia (Ahja) 

Lootvina Lotwin 7 1 Võnnu Aia (Ahja) 

Sarakuste Sarakuc 4 4 Võnnu Aia (Ahja) 

Võnnu Wenden 14 5 Võnnu Aia (Ahja) 

Imste Imps 7 4 Võnnu Aia (Ahja) 

Agali Agal 4 2 Võnnu Aia (Ahja) 

Tammevaldma Tamowald 10 4 Võnnu Aia (Ahja) 

Sootaga Sotakna 4 5 Võnnu Aia (Ahja) 

Terikeste Terykiec 8 3 Võnnu Aia (Ahja) 

Kiidjärve Kidra 14 4 Võnnu Aia (Ahja) 

Kõnnu Kiende 5 1 Võnnu Aia (Ahja) 

Mäksa Mexa mõisamärk 2 Võnnu Werbik (Kastre) 

Võõpste Woibs 10 6 Võnnu Werbik (Kastre) 

Kokku 24 küla 188 + 3 
mõisamärki 83   

 

Tabel 3. 1584. aasta Poola maarevisjonis Võnnu kihelkonna piiridesse kuulunud külad ja 

nende talude arv võrdluses 1680ndate aastate kaartidega. 

 

„Mõisamärk” kaardil esinevate rootsiaegsete talude lahtris tähendab seda, et 

varem külale kuulunud maa läks mõisale. 1638. aasta Rootsi revisjoni andmeil olid Ahja 
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ja Kurista veel külad (LM 1638, 240–242). Seega pidi mõisastamine toimuma millalgi 

1638. ja 1680ndate aastate alguse vahel. 

Ahja mõisa 32 külast oli võimalik identifitseerida 28. 22 neist kuuluvad Võnnu 

kihelkonna alla ning on kantud tabelisse (Tabel 3). Kuus küla, Kauksi (Kaukefer), Viisli 

(Wiznakila), Rasina (Razyn), Räpina (Repnic), Linte (Leindza) ja Kastmekoja (Kastmut), 

jäävad aga Võnnu-Kambja kaardilt välja ega tule seetõttu vaatluse alla. Samuti pole 

mõttekas pikemalt vaadelda neid nelja Võnnu kihelkonna küla (Mocykila, (Jemer 

(Zemer?), Razyza, Neito), mille nimesid ei õnnestunud välja selgitada, sest pole selge, kas 

needki 1680. aastate kaardile jäävad. Nagu eespool mainitud, ei ulatu Ahja mõisa piirid 

Võnnu kihelkonna kirdenurka. Need alad kuulusid Kastre mõisa alla. Kaks selle mõisa 

küla, Mäksa ja Võõpste, kuuluvad Võnnu kihelkonda ning on tabelisse kantud (Tabel 3). 

Võnnu kihelkonnas on Poola revisjonides esinevaid külasid võimalik identifitseerida 24. 

  

Lähtudes eespool mainitud oletusest, et 1584. aastal eksisteerinud külad pärinevad 

varasemast ajast, võib oletada, et nii identifitseerimatute kui ka äratuntavate külade 

päritolu ulatub vähemalt keskaja lõppu, tõenäoliselt aga varasemassegi aega. Nende 22 

küla näol, mille nimed olid äratuntavad ning mis olid olemas ka rootsiaegsel kaardil, on 

tegemist üsna kindlate keskaegsete küladega. Osadest on keskaegne leiumaterjal olemas 

ning osades see puudub, sest neid pole veel inspekteeritud või pole keraamika dateeritav 

(täpsemalt allpool). 

 

3.2. Kambja kihelkond 
 

 Kambja kihelkonna külad on 1584. aastal jagunenud kahe mõisa, Kriimani 

(Brynkow) ja Tähtvere (Techelwerk) valduste vahel (vt Tabel 4). 

Sarnaselt Ahja mõisaga on ka Kriimani mõis olnud Poola ajal väga suur ning 

hõlmas seetõttu suurt osa Kambja kihelkonnast. Näiteks Haaslava küla asub Kambja 

kihelkonna põhjaotsas (vt Lisa 1), Kõrkküla aga lõunatipus. Samuti on väga suur 

Tähtvere mõis, kuid Kambja kihelkonna piires asub vaid väike osa selle valdustest. 

Rootsi ajal oli Kambja kihelkond mitmete mõisate vahel ära jagatud, mis kajastub ka 

tabelis esinevate mõisamärkide näol. Kahjuks pole sarnaselt Ahja mõisale ka siin 
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võimalik täpselt öelda, kui mitu talu külas varem asus, on märgitud vaid mõisa asukoht 

(mõisamärk). 

 

 

Küla nimi 
tänapäeval 

Küla nimi 
Poola 

revisjonis 

Talusid 
Rootsiaegsel 

kaardil 

Talusid 
Poola 

revisjonis 
Mõisa nimi revisjonis 

Uniküla Unikiel 8 6 Brynkow (Kriimani) 

Uhti Uchth 5 + mõisamärk 10 Brynkow (Kriimani) 

Sipe Sypp 6 7 Brynkow (Kriimani) 

Mõra Mera 12 4 Brynkow (Kriimani) 

Haaslava Hazelau mõisamärk 5 Brynkow (Kriimani) 

Tõõraste Tersz 6 3 Brynkow (Kriimani) 

Vana-Kuuste Kusth mõisamärk 14 Brynkow (Kriimani) 

Kõrkküla* Kierkila mõisamärk 4 Brynkow (Kriimani) 
Päkste Pekszth 4 12 Brynkow (Kriimani) 

Lange Langienhof 4 3 Brynkow (Kriimani) 

Igevere Hiofer 9 3 Brynkow (Kriimani) 

Kõivuküla Kieokul 6 5 Brynkow (Kriimani) 

Kõrkküla* Kierkiel mõisamärk 4 Brynkow (Kriimani) 

Kambja Kambia 18 15 Techelwerk (Tähtvere) 

Kullaga Kulakazi 7 3 Techelwerk (Tähtvere) 

Pühi(küla) Pihikiela 8 2 Techelwerk (Tähtvere) 

Visnapuu Wecznapu 4 3 Techelwerk (Tähtvere) 
Kokku 16 küla 97 + 4 mõisamärki 103  

 

Tabel 4. 1584. aasta Poola maarevisjonis Kambja kihelkonna piiridesse kuulunud külad 

ja nende talude arv võrdluses 1680ndate aastate kaartidega. 

 

Kambja kihelkonnast õnnestus identifitseerida 16 küla (Tabel 4). Võrdluse käigus 

kerkis esile olukord, kus kaks revisjonis nimetatud külanime, Kierkila ja Kierkiel, on 

sama tüvega ja täpselt sama talude arvuga. Siiski pole tegemist revisjonide läbiviija 

veaga, sest talupoegade nimed neis kahes ei kattu. Selge on aga see, et ainult üks neist 

saab olla Kõrkküla, teine tuleb arvata identifitseerimatute külade hulka. 

Vaatlusalal õnnestus Poola revisjonide abil välja selgitada 40 küla, mille päritolu 

ulatub vähemalt keskaja lõppu. See arv pole aga kindlasti lõplik. Esiteks on külanimesid 

                                                 
*Sarnaste nimede, Kierkila ja Kierkiel, ning sama talude arvu tõttu pole kindel, kumb kahest on Kõrkküla.  
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kohati raske siduda hilisematega. Teiseks erines haldusjaotus Poola ajal nii varasemast 

kui ka hilisemast (ei järgitud kihelkonnapiire), mis raskendab külade üles leidmist.  

 

Küla Kihelkond  13.–16. 
saj 

16.–17. 
saj Lähedalasuv keskaegne külakalmistu  

Kõnnu Võnnu X X  
Kiidjärve Võnnu X X Kiidjärve Mältoni 
Sootaga Võnnu X X  

Imste Võnnu X X Lääniste Mihklimäe 
Ibaste Võnnu X X Kadaja Sillaotsa 
Padari Võnnu X X Padari Pari 

Hammaste Võnnu X X Hammaste Aariko/Jakobi 
Leevi Võnnu X X Leevi Puiestee 

Koorvere Võnnu X X Koorvere Vassoja 
Valgesoo Võnnu X X Valgesoo Mäe 

Akste Võnnu X X Akste Rämmeli 
Kurista Võnnu X X Kurista 

Ahja Võnnu X X  
Lange Kambja X X  
Päkste Kambja X X Päkste Puusta, Päkste Väike-Marguse 

Kõrkküla Kambja X X  
Vana-Kuuste Kambja X X Rebase Püve 

Mõra Kambja X X  
Sipe Kambja X X  

Kokku 19 19 19  

 

Tabel 5. Võnnu ja Kambja kihelkondade külad, mida pole veel inspekteeritud, kuid mille 

päritolu võib kaardi ja revisjoni põhjal vähemalt keskaega tagasi viia. Külakalmistute 

andmed pärinevad Heiki Valgu poolt 1990. aastate teisel poolel koostatud kaartidelt.  

 

 Sellegipoolest on 40 teadet keskaegse asustuse kohta üsna suur kogus 

informatsiooni (vt Lisa 2). Leiumaterjali põhjal oli kahe kihelkonna peale kokku seni 

teada 27 keskaegset küla. Revisjoni uurimisel selgus veel kaheksa küla, mille asulakoht 

on küll leitud ja inspekteeritud, aga mille leiumaterjal keskajale ei viita. 19 küla kõigist 

40st on aga sellised, mille aladele pole veel inspektsioone korraldatud, kuid mille 

olemasolu ulatub vähemalt keskaja lõppu, tõenäoliselt ka varasemasse aega. Nende 19 

küla keskaegset olemasolu kinnitab lisaks revisjonidele fakt, et neist 12 juurest on teada 

keskaegne külakalmistu (vt Tabel 5). 
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4. Asustuslugu Võnnu ja Kambja kihelkondades 

 

Nagu eespool selgus, ei anna ainult leidude vaatlemine asulakohtade ajaldamisel 

tihtipeale kuigi täpseid vastuseid. Kas pole siis sobivat keraamika leiukohta või on leiud 

ise raskesti dateeritavad. Samuti ei saa ammendavat vastust keskaegse asustuse kohta 

ainult Poola-aegsetest maarevisjonidest. Need külad, mis on seal ära toodud, ulatuvad 

küll suure tõenäosusega 13.–16. sajandisse, kuid vahetult enne revisjoni läbiviimist oli 

toimunud Liivi sõda, mille tagajärjel rahvaarv Eesti aladel vähenes rohkem kui poole 

võrra. See lubab arvata, et lisaks talude arvule külades vähenes ajutiselt ka külade arv ise. 

Seega pole revisjonidest saadav pilt päris terviklik. Kõige põhjalikuma ülevaate asustuse 

tagasiulatuvusest annab kõikidest allikatest saadava informatsiooni koos vaatlemine (vt 

Lisa 3). Seda ongi järgnevas peatükis teha üritatud. Samuti aitab võimalikult tervikliku 

informatsiooni kasutamine teha täpsemaid järeldusi asustuspildi järjepidevuse kohta. 

Lisaks on proovitud välja selgitada, kui suur on erinevate allikate osakaal saadavas 

kogupildis. 

 Järgnevas analüüsis on asustuse analüüsi lähtekohaks võetud küla. See tähendab, 

et kui ühest külast on mitu keraamika leiukohta (näiteks Kärsa I ja II asulakoht), siis on 

neid käsitletud ühe külana ning leide ühtse tervikuna. Seda ühtluse mõttes, sest Poola 

revisjonid ja rootsiaegsed kaardid pakuvad ju teavet ainult küla kui terviku kohta. 

 Vaatluse alla tulevad vaid need külad, millest on arheoloogilist materjali leitud, 

sest töö üheks eesmärgiks on uurida külade järjepidevust ajas. Ilma leiumaterjalita pole 

võimalik varasemaid perioode uurida, samuti annab see täiendavat infot aja kohta, millest 

on säilinud kirjalikke allikaid. Arheoloogilisele materjalile annavad täiendust 

maarevisjonid ja kaardid. Eri allikatest saadud info on kokku pandud ühte tabelisse 

(Tabel 6). 

  

4.1 Kirjalike allikate täiendused arheoloogia andmetele asustuspildi 
kohta 
 Dateeritud keraamikaga külade tabelisse lisasin rootsiaegsetelt kaartidelt ning 

Poola revisjonidest saadud andmed (vt Tabel 6). Kaardilt ja revisjonist saadud täiendav 

info on järgmine: 
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• Võnnu ja Kambja kihelkonna peale kokku on leiumaterjali põhjal teada 25 

rootsiaegset küla. Kaartide põhjal selgus veel 15 küla, mis on vähemalt rootsiaegsed, 

kuigi nendest seni puuduvad märgid samaaegsest leiumaterjalist. Arheoloogiliste ja 

kirjalike allikate peale kokku on seega teada 40 varauusaegset küla. 

• Keskaegseid külasid on arheoloogilise materjali kaudu teada 27. Poola revisjon 

aastast 1584. täiendas või kinnitas teadmisi selle aja kohta 39 küla võrra (vt Lisa 2), 

millest kaheksa leiumaterjalis ei kajastu, kuigi neid alasid on inspekteeritud. 19 külas 

(vt Tabel 5) 40st pole aga inspektsioone veel läbi viidud. 12 küla puhul 40st on 

tõendeid keskaegse asustuse nii leiumaterjali kui ka revisjoni näol. 

 

Esitatud arvude taustal on selge, et arheoloogilisest leiumaterjalist üksi 

asulakohtade ajaldamiseks ei piisa, liiga palju leiumaterjali on puudu (vt peatükk 2). Küll 

aga aitab seda puudujääki mingil määral kompenseerida muudest allikatest saadav teave. 

Ja kuigi saadav pilt pole ikkagi terviklik, on see parim lähtepunkt varasemate perioodide 

asustuse uurimisel. 

 

4.2 Külade asustuse järjepidevus 
 Vaadates olemasoleva, nii arheoloogilise kui kirjaliku materjali abil külade 

järjepidevust ajas, tuleb endale kõigepealt aru anda, et materjali terviklikkus erinevate 

perioodide kohta pole omavahel proportsioonis. Leiumaterjalis on vähemalt 16.–17. 

sajandi puhul selged lüngad, sama võib oletada ka teiste perioodide kohta. Rootsiaegsed 

kaardid annavad omaaegse asustuse kohta enamvähem tervikliku ülevaate, samas kui 

Poola revisjonidest saadav info ei kata kõiki külasid ning seega ei täienda leiumaterjalis 

esinevaid lünki samamoodi, nagu seda teevad kaardid. 6.–11. ja 11.–13. sajandi kohta 

täiendavaid materjale pole, tuleb leppida ainult (puuduliku) leiumaterjaliga. Samuti on 

varasema aja materjal sügavamale maapinda ladestunud ning seda on vähem tõenäoline 

leida. Mida kaugemale ajas tagasi, seda rohkem väheneb leiumaterjali terviklikkus ja 

representatiivsus. 
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Arheoloogilise leiumaterjali põhjal Kirjalike allik ate põhjal 

Küla Kihelkond Peanumber 
6.–11. 
sajand 

11.–13. 
sajand 

13.–16. 
sajand 

16.–17. 
sajand 

1584. 
aasta 

revisjon 

1680ndate 
aastate 
kaart 

Mäksa Võnnu TÜ 86, AI 5765 x x x x x x 
Vanamõisa Võnnu TÜ 511, TÜ 935, TÜ 936 x x x x  x 

Lääniste Võnnu TÜ 92 x x x x  x 
Kärsa Võnnu TÜ 937, TÜ 938 x x x  x x 
Uhti Kambja TÜ 168, TÜ 169, TÜ 1626, TÜ1627 x x x x x x 

Kambja Kambja TÜ 143 x x x x x x 
Pühiküla Kambja TÜ 165, TÜ 853 x x x x x x 
Pangodi Kambja TÜ 166 x x x   x 
Kullaga Kambja TÜ 419, TÜ 1504 x    X x 

Suure-Kambja Kambja TÜ 49 x     x 
Paali Kambja TÜ 1564 x     x 

Sudaste Võnnu TÜ 85  x x x  x 
Melliste Võnnu TÜ 206  x x x  x 

Roiu Kambja TÜ 548  x x x  x 
Lootvina Võnnu TÜ 531  x x x X x 

Ahunapalu Tasa Võnnu TÜ 1331, TÜ 755, TÜ 1329  x x x  x 
Leegu Võnnu TÜ 184  x x   x 
Kastre Võnnu TÜ 80  x x   x 
Uniküla Kambja TÜ 260  x x x X x 

Tõõraste Kambja TÜ 17  x x  X x 
Reola Kambja AI 5409  x  x  x 

Ahunapalu Võnnu TÜ 185   x x  x 
 
Tabel 6. Võnnu ja Kambja kihelkonna külade leiumaterjali dateeringud koos kaardi- ja maarevisjoni infoga.  
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Agali Võnnu TÜ 186, TÜ 187   x x X X 

Vana-Kastre Võnnu TÜ 83   x x  x 
Sarakuste Võnnu TÜ 335   x  X x 

Võnnu Võnnu TÜ 486   x  X x 
Tammevaldma Võnnu TÜ 678    x X x 

Terikeste Võnnu TÜ 84    x X x 
Metsküla Võnnu TÜ 1619    x X x 

Aardla Kambja TÜ 18   x x  x 
Kaatsi Kambja TÜ 146, TÜ 227   x x  x 
Igevere Kambja TÜ 29   x  X x 
Rebase Kambja TÜ 487   x   x 
Sirvaku Kambja TÜ 1599   x   x 

Visnapuu Kambja TÜ 1615, AI 5399    x X x 
Haaslava Kambja TÜ 691    x X x 
Kõivuküla Kambja TÜ 27    x X x 

Koke Võnnu TÜ 339    x  x 
Võõpste Võnnu TÜ 1620     X x 

Pulli Kambja TÜ 1505      x 
 

Kokku 40 küla 11 18 27 25 20 40 
 

Tabel 6 (jätk). Võnnu ja Kambja kihelkonna külade leiumaterjali dateeringud koos kaardi- ja maarevisjoni infoga. Külades, kus pole 

leiumaterjali dateeringut, oli keraamika ajaldamise seisukohalt mittemidagiütlev.
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Tabel 6 põhjal on selge, et ainuüksi arheoloogilises materjalis kajastuv pilt keskaegsest asustusest ei ole (lisaks rootsiaegsele, 

vt peatükk 2) representatiivne – 27 keskaegse leiumaterjaliga külale lisandus revisjonide info põhjal veel kaheksa inspekteeritud küla, 

mille leiumaterjal aga keskajale ei viita – ning revisjonid on hindamatuks lisaallikaks selleaegse asustuspildi uurimisel (vt Lisa 2). 
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Joonis 1. Võnnu ja Kambja kihelkonna külade asustuse erinevatel perioodidel. Arvestatud on nii kirjalikke kui arheoloogilisi allikaid. 
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Vaatluse all on 40 arheoloogilise materjaliga küla, mis eksisteerisid rootsiaegsete kaartide põhjal ka 1680tel aastatel. 17. 

sajandi lõpust ulatub keskaega tagasi 35 küla, mis on 88% kõikidest vaatluse all olevatest küladest. Rootsi ajast 11.–13. sajandini 

ulatub tagasi 17, ehk 43% kõigist vaadeldud küladest. Külasid, mille olemasolu ulatub ajavahemikku 6.–11. sajand, on 8, ehk 20%, 

kõigist 40 vaatluse all olnud külast (vt Joonis 1). 

Esitatud info põhjal on selge, et asustus vaadeldavates kihelkondades on olnud püsiv väga pikka aega. Peaaegu poolte külade 

päritolu ulatub vähemalt 11.–13. sajandisse ning nende asustus on püsinud kuni 17. sajandi lõpuni, enamasti isegi tänapäevani. 

Peaaegu veerand rootsiaegsetest küladest on olnud järjepidevalt asustatud alates 6.–11. sajandi vahelisest perioodist. Kui arvestada, et 

kahe varasema perioodi kohta annab infot enamasti ainult keraamika, siis võib arvata, et 6.–11. ja 11.–13. sajandi päritoluga külasid 

on tegelikult mõnevõrra rohkemgi. Eriti tõenäoline on see käsitsikeraamika puhul, mis peaks peituma vanemates, s.t sügavamates 

maapinna ladestustes ning olema tõenäoliselt inspektsioonidel raskemini leitav. 

Joonisel 1 on esitatud need külade protsent ja number, kus asustuse järjepidevuses pole ühegi perioodi juures lünka. Kuidas 

aga suhtuda selliste lünkadega küladesse? Näiteks olukord, kus on tõendeid 6.–11. sajandi asustusest,  järgneva perioodi ehk 11.–13. 

sajandi asustusest märke aga pole, ning edaspidi viitavad allikad jälle asustuse olemasolule (näiteks Kullaga küla, tabel 6). Kas võtta 

sellist olukorda kui leiumaterjali puudumist või eeldada, et sel ajal polnud küla kasutuses?  

Tundub, et kui asustuse järjepidevuse kohta ühe perioodi infot pole, on siiski suhteliselt tõenäoline, et asustus võis eksisteerida. 

Seda muidugi juhul, kui puuduolevast perioodist varasema ning hilisema aja asustuse kohta on tõestus olemas. Eriti käib öeldu just 

11.–13. sajandi külade kohta, mille dateering põhineb ainult leiumaterjalil ning jääb võimalus, et arheoloogilist materjali pole leitud 

või pole see äratuntav. Siiski võib sama oletada ka keskaegse asustuse kohta, kui arvestada, et selle perioodi täiendav materjal, Poola 

revisjonid, ei hõlma kõiki külasid. Samuti toetab seda oletust asjaolu, et suhteliselt suur osa külasid ulatub hiljemalt 11.–13. 

sajandisse. Loogiline oleks mõelda, et lünk asustusperioodis on seletatav pigem info kui asustuse puudumisega. 
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 Segasemaks muutub olukord siis, kui on andmeid 6.–11. ja 16.–17. sajandi kohta. Selline olukord on näiteks Suure-

Kambja, Abissaare ja Paali küladega (vt tabel 6). Kas võib oletada, et nende kahe perioodi vahel on asustuslik järjepidevus? Käesoleva 

töö autor seda oletada ei julge. Samas ei saa ka vastupidist väita. Selguse saavad siinkohal tuua ainult täiendavad inspektsioonid.  

 

 

 

 

 

Kokkuvõte 
 

 

  Käesoleva töö eesmärgiks on selgitada erinevate kirjalike ja arheoloogiliste materjalide nagu 1680. aastate Rootsi 

katastrikaartide, Poola riigi poolt 1580. aastatel läbi viidud maarevisjonide ja peamiselt inspektsioonide käigus saadud arheoloogilise 

materjali kasutusvõimalusi asustuse uurimisel. Sealjuures on üritatud teha kindlaks, millised võimalused avanevad allikate 

komplekssel vaatlusel, kuidas on allikate andmed omavahel kooskõlas ning kuidas need üksteist täiendavad. 

Vaadeldava piirkonnana tulevad peamiselt kõne alla Võnnu ja Kambja kihelkonnad, vähemal määral ka Kanepi kihelkond. 

Uurimise käigus tõusid keraamika kui peamise asustust dateeriva allika representatiivsuse juures esile üsna suured 

puudujäägid. Rootsiaegseid kaarte ja leiumaterjali võrreldes selgus, et teadaolevatest keraamikaleiukohtadest, mis olid kaartide 

andmeil 1680. aastatel asustatud, on samaaegset leiumaterjali kõigest 60 protsendi osas. Kuigi teiste perioodide leide ei saa kirjaliku 

võrdlusmaterjali puudumise tõttu kontrollida, on siiski tõenäoline, et ka nende aegade keraamika ei paku asustusest terviklikku pilti. 
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Lünkade põhjused on olenemata leiumaterjali päritoluajast samad: kas pole asulakohti arheoloogiliselt inspekteeritud või pole juba 

leitud, vastavast perioodist pärinev keraamika dateeritav ja äratuntav. Seega inspektsioonidelt saadud keraamikast üksi asustuse 

ajandamiseks ei piisa, sest sellel rajanev info pole kuigi representatiivne. 

Et vähendada asulakohtade keraamikapõhise dateerimise eksimisvõimalust, on töös uuritud alternatiivseid viise, mille alusel 

asustuse vanust hinnata. Hea ülevaate keskaja lõpu asustusest pakuvad 1582.–1616. aasta Poola maarevisjonid. Siiski ei anna need 

üksi ülevaatlikku pilti Lõuna-Eesti keskaegse asustuse kohta. Pigem on tegemist arheoloogilist leiumaterjali täiendava allikaga. Lisaks 

teadaolevatele asustuspaikadele selgus kaarte ja revisjone uurides suur hulk kesk- ja uusaegseid külasid, kus pole inspektsioone veel 

läbi viidud. Näiteks selgus Võnnu ja Kambja kihelkonna peale kokku 19 küla, mis kindlasti ulatuvad keskaja lõppu, kuid tõenäoliselt 

ka varasemasse aega. Saadud info tõepärasust kinnitab fakt, et neist 12 juures asusid keskaegsed külakalmed. 

Pärast materjalide eraldi vaatlemist ja hindamist on rootsiaegsetelt kaartidelt, Poola revisjonist ja arheoloogilisest 

leiumaterjalist saadud infot vaadeldud ka korraga. Allikad täiendavad teineteist varauusaja ja keskaja osas arvestataval määral. Saadud 

informatsioon asustusest on oluliselt ülevaatlikum ning asustuslooline pilt selle võrra selgem. 

Uuritud piirkonna asustuse järjepidevus on üsna suur. Vaatluse all olnud küladest, mis eksisteerisid rootsiaegsete kaartide 

põhjal 1680. aastatel ning millest on arheoloogilist leiumaterjali, ulatub keskaega tagasi 88%. Rootsi ajast 11.–13. sajandini ulatub 

tagasi 43% küladest, 6.–11. sajandi vahemikku aga 20% kõigist vaatluspiirkonna rootsiaegsetest küladest.  

Ükski vaadeldud allikatest ei paku omaette vaadeldes representatiivset pilti asustusest. Allikad täiendavad teineteist nii suurel 

määral, et neid teisiti kui koos vaadata oleks vale või vähemalt mitte eriti informatiivne. Sealjuures oleks mõttekas võtta 

koondanalüüsi lähtekohaks arheoloogiline leiumaterjal, sest see pakub infot kõigi perioodide kohta, ning täiendada selles esinevaid 

lünkasid teistest allikatest saadava infoga. Edaspidises uurimises oleks perspektiivikas kaasata uurimisse ka teisi muistiseid, eriti 

matmispaiku. Laiema piirkonna vaatlemine aitaks aga paremini näha üldisi seoseid ja seaduspärasid. Vanema asustuse puhul võiks 

tulemusi anda ka maastikuarheoloogilise nurga alt lähenemine. 
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Possibilities offered by archaeological and written data for the Study of early Settlement 
History: Võnnu and Kambja Parishes 

 

Summary 

The importance of settlement studies as a field of study in archaeology is hard to overestimate. Everything being researched in 

archaeology is connected to human activities, which in turn start from their homes. Habitat is the centre from which all other activities, 

including the construction of other types of monuments, branch off. So the knowledge of settlement sites brings a better overview to 

almost any subject studied in archaeology. Good overview of settlement sites can be very helpful in finding new adjacent 

archaeological monuments. 

Regions being researched in current paper are Võnnu and Kambja parishes (Tartumaa County, south Estonia). At first it was 

also planned to fully include the parish of Kanepi in the research area, but this was not made. Since the work is mostly based on 

studying the history of villages reflected in the cadastre maps of the 1680s, the villages of Kanepi remained aside, since they are not 

very well distinguished on these maps. In the second chapter, where study is based on archaeological settlement sites, the parish of 

Kanepi is, however, included. 

The purpose of this study is to find out the possibilities of using archaeological and written sources like finds collected during 

archaeological surveys, Swedish maps dating back to 1680s and Polish land audits from the 1580s . The point of interest is what 

information can be acquired by the complex use of the sources, how much does the data from different sources correspond to each 

other and in what way do the sources complement each other. In addition to getting familiar with the sources, one of the main goals in 

this research is the study of settlement continuity. The sources used do by no means present all the possibilities that can be used. 
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During the examination of ceramics, which is the main bases for dating archaeological settlement sites, quite big deficiencies 

appeared in this kind of source material. When comparing Swedish maps from the 1680s and the sites of pottery finds, only 60 percent 

of the settlements reflected on the maps included pottery from that period (16th–17th centuries). Although other periods cannot be 

checked due to the lack of written comparison material, it is highly likely that the ceramics from those periods also does not offer a 

complete picture. The reasons for gaps in the find material are irrespective of the period the same: no finds have been gained in the 

field surveys or the finds themselves cannot be dated. Based on these results it can be claimed that archaeological finds alone do not 

offer a representative picture of the settlement pattern. 

In the comparison of the Swedish maps and the finds a group of settlement sites emerged: although on the 1680s maps there is 

no proof of farmsteads there finds were anyway collected from those places. The pottery found in those sites mostly dates back to the 

Middle Ages and earlier times. In some sites, however, there is data that they were habited in the 16th and 17th centuries as well. 

Unfortunately such settlement sites that do not exist on the maps are low in numbers and therefore they cannot be discussed more 

specifically.  

In order to reduce the impreciseness of ceramic-based dating, alternative sources for dating settlement were examined. In 

addition to the Swedish maps, the land inventories carried out by Poland in 1582–1616 offer much data about the settlement. The 

villages mentioned in the land inventories might date back to at least the end of the Middle Ages. It is not likely that right after the 

Livonian War in 1558–1582 new villages emerged. After the war which diminished the population of the land by more than half, lots 

of villages remained empty and were not mentioned in the land inventories. Because of this the land inventories do not provide a 

wholesome picture of the Middle Age settlement and can therefore be considered only as a supporting source. 

After examining and evaluating the Swedish maps, land inventories and archaeological finds separately, the sources were 

examined together. The materials complement each other pretty much and the combined analysis of different sources provides a much 

better overview of the continuity of settlement. 
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The continuity of the settlement in the territory under exploration seems to be quite strong. 88% of the 40 villages in the study 

in Võnnu and Kambja parishes date back from the 1680s to the Middle Ages (13th–16th centuries). 43% of all investigated villages 

reach back to the 11th–13th centuries and 20% to the 6th–11th centuries. 

The present study shows that none of the examined sources alone can provide a sufficiently representative picture of the 

settlement pattern. The sources complement each other so much that the picture provided by only one kind of sources would be 

inadequate. In the forthcoming studies it would be a good idea to include other types of archaeological monuments, especially burial 

sites, in the studies. Also, extending the territory on which the research is based would prove useful. 
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