
 
Tartu Ülikool 

Filosoofiateaduskond 
Ajaloo ja Arheoloogia Instituut 

 

Tartu 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Smirnova 

 

KAGU-EESTI I AASTATUHANDE TEISE POOLE KÄÄBASKALMIST UTE 

PAIKNEMINE RUUMIS:  

SEOSED MAASTIKU JA TEISTE MUISTISTEGA 

 

Bakalaureusetöö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja: vanemteadur Heiki Valk 

 



 - 2 - 

Sisukord 

 

Sissejuhatus............................................................................................................... - 3 - 

1. Kääbaskalmistute seos maastikuga ....................................................................... - 9 - 

1.1. Kääbaskalmistute seos veekogudega ............................................................. - 9 - 

1.1.2 Vooluveed.............................................................................................. - 12 - 

1.1.3. Järved .................................................................................................... - 15 - 

1.2. Kääbaskalmistute seos pinnavormidega ...................................................... - 17 - 

2. Kääbaskalmete seos teiste muististega................................................................ - 19 - 

2.1. Kääbaskalmistute seosed asulakohtadega.................................................... - 19 - 

2.2 Kääbaskalmete seos teiste matmispaikadega................................................ - 22 - 

2.2.1 Kääbaskalmistute seos kivikalmetega.................................................... - 22 - 

2.2.2 Kääbaskalmete seos maa-aluste põletusmatustega ................................ - 24 - 

2.2.3. Kääbaskalmete seos žalnikute ja noorema rauaaja kääbastega............. - 25 - 

2.2.4 Kääbaskalmete seos külakalmistutega................................................... - 25 - 

3. Kääbaskalmistute paiknemine maastikul: regionaalsed aspektid ja 

seletusvõimalused ................................................................................................... - 27 - 

3.1. Kääbaskalmistute paiknemine: piirkondlike eripärade küsimus.................. - 27 - 

3.2. Kääbaskalmistute paiknemisloogika: seletus- ja tõlgendusvõimalusi ......... - 32 - 

Kokkuvõte............................................................................................................... - 35 - 

Kasutatud allikad ja kirjandus................................................................................. - 38 - 

Summary................................................................................................................. - 41 - 

 



 - 3 - 

Sissejuhatus 

 

Kagu-Eesti männimetsades teede või veekogude läheduses paiknevad ja samblaga 

kaetud I aastatuhande teise poole kääpad, on üheks visuaalselt mõjuvamaks 

muistiseliigiks piirkonnas. Nn Pikk-kääbaste kultuuri leviku areaal ei piirdu Eesti 

kagunurgaga, vaid on tunduvalt laiem, ulatudes lõunas kuni Polotski ja Smolenski 

ümbruseni ja põhjas kuni Ilmeni järve ümbruse ning Luuga ja Mologa jõeni. Läänest 

itta hõlmab kääbaste areaal maa-ala Kagu-Eestist ja Velikaja jõest kuni Tveri 

oblastini, ulatudes Volga jõe ülemjooksuni (Седов 1974, kaart). Omaette rühma 

moodustavad kääpad, mis jäävad Velikaja jõe vesikonda ning Peipsi ja Pihkva 

järvedest kuni Luuga jõe ülemjooksuni ulatuvasse piirkonda; see piirkond hõlmab ka 

Kagu-Eesti alasid. Kõnesoleva ala kääpad moodustavad pikkade kääbaste Pihkva 

rühma (Selirand 1983, 158). 2007. aasta suvel Kirde-Lätis teostatud 

inspektsioonisõidu käigus selgus, et välimuselt Kagu-Eesti kääbastele väga sarnaseid 

kuhjatisi leidub ka seal. Lätlased ise on neid põhiliselt dateerinud nooremasse 

rauaaega, kuid see võib tuleneda asjaolust, et taolisi muistiseid on seal suhteliselt vähe 

kaevatud (RadiĦš 1999) ning tegelikult võivad need osutuda samuti pikk-kääbaste 

kultuuri kuuluvateks.  

 

Kuigi kääbaskalmistute vastu on huvi tuntud juba pikka aega, on senised uurimused 

keskendunud peaasjalikult matmiskommete kirjeldamisele ja etniliste küsimuste 

lahendamisele (Moora 1956; Schmiedehelm & Laul 1970; Аун 1992 jne). Seoseid 

maastikuga on tavaliselt mainitud vaid möödaminnes. Kuna tegemist on 

matmispaikadega, siis ei olnud kohad, kuhu neid rajati, arvatavasti juhuslikud. Sellest 

tulenevalt on käesoleva töö peamiseks eesmärgiks analüüsida kääbaskalmistute 

paiknemist maastikul põhjalikumalt ning, kui see on võimalik, siis ka välja selgitada, 

millistesse maastikusituatsioonidesse eelistati neid rajada. Kuna uurimus keskendub 

suhteliselt suurele maa-alale, olen proovinud leida erinevusi eri piirkondade vahel. 

Töö teise eesmärgina üritasin tuvastada võimalikke korrelatsioone kääbaskalmistute 

ja teiste muististe vahel, nagu samal ajal kasutusel olnud asulakohad ja varasemad 

ning hilisemad matmispaigad. Seoste selgitamine asulakohtade ja kääbaskalmistute 

vahel on vajalik, kuna kahe muistiseliigi vaheliste kindlate seaduspärasuste tundmine 

teeks hõlpsamaks kääbasteaegsete asulakohtade otsimise. Võimalikud seosed 
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varasemate ja hilisemate matmispaikadega võimaldaksid hinnata asustusüksuste 

järjepidevust. Kääbaskalmistute ja linnamägede vahelised seosed jätsin teadlikult oma 

tööst välja. Kääbastikke, mis asuvad Rosma, Vareste, Hinniala, Tilleoru, Mõrgi, 

Kõõru, Kauksi ja Võuküla linnamägedest 5 km raadiuses on teada päris palju, kuid 

nende kaasamine oleks lõhki ajanud etteantud mahu. Lisaks väärib omaette uurimust 

asulakohtade, linnuste ja kalmistute ning nendega seotud kommunikatsioonikanalite 

uurimine.  

 

Töö teemavalik on tingitud vajadusest tutvuda materjali ning allikatega, saada 

terviklik pilt kääbaskalmistutest ning kohtadest ja piirkondadest, kus need paiknevad. 

Ülevaate loomine on vajalik selleks, et edaspidi saaks tegeleda konkreetsemate 

kääbaskalmistute ja probleemidega. Sellest tulenevalt ei ole töös keskendutud 

üksikutele kalmistutele, vaid on üldistatud kokkukogutud andmeid. 

 

Käesoleva uurimuse geograafilised piirid jäävad Tartumaal Võnnu, Kodavere ja 

Maarja-Magdaleena, Põlvamaal Räpina ja Põlva, Võrumaal Kanepi, Rõuge ja 

Vastseliina kihelkondade ning Setumaa Eesti osa raamidesse. Vaatluse alla on võetud 

141 kalmistut, nende hulgas ka 21 üksikut kääbast, mille asukoht oli võimalik täpselt 

kindlaks määrata ja mis olid arvel kultuurimälestiste riiklikus registris või TÜ 

arheoloogia kabineti Eesti arheoloogilise kohainfo andmebaasis. Viimasesse on kokku 

kogutud ja osaliselt ka kaardile kantud kõik kindlad ja oletatavad muistised. 

Andmebaas põhineb kihelkonnakirjeldustel, inspektsiooni- ja kaevamisaruannetel, 

Kirjandusmuuseumi rahvaluuleteadetel ning Ajaloo Instituudi ja osade muuseumide 

pearaamatutel. Välja jäid paljud teated kääbastest, mille täpne asukoht või liigikindlus 

ei olnud kindlad samuti kontrollimata ja hävinenud muistised. Kuigi materjal ei ole 

täielik ega kajasta kõiki kalmistuid, peaks see olema piisav, et teha mõningaid 

esialgseid järeldusi. 

 

Töö peamiseks kaardiliseks alusmaterjaliks olid Eesti põhikaardi lehed mõõtkavaga 1: 

20 000. Võrreldes teiste kaartidega on need palju detailsemaid. Nendele on peale 

kantud ka väiksemad veekogud ning 2,5 m vahemaadega samakõrgusjooned. Kaartide 

kasutamine võimaldab näha laiemat ümbrust ja vahemaasid eri objektide vahel 

selgemini, kui seda saab teha maastikul viibides, kuid samas ei ole nendelt võimalik 

välja lugeda igale kohale omast spetsiifikat. Ideaalis peaks maastikul käimist ja 
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detailsete kaartide uurimist tegema paralleelselt, kuid kuna bakalaureuse töö tegemise 

ajal kõiki muistiseid läbi käia ei olnud võimalik, siis tuleb leppida sellega, et töös 

kasutatud meetod ei ole muististe paiknemise kõikehõlmavaks jälgimiseks täiuslik. 

Kaartidele märkisin tingmärkide abil kääbaskalmistud ja teised muistised 

(asulakohad, matmispaigad). Nende asupaiga kindlaks määramisel olid lisaks 

andmebaasile ja registrile abiks ka inspektsioonide aruanded, muististe passid ning 

2006. aasta sügisel ja 2007. aasta kevadel koos Mare Auna, Heiki Valgu ja Riina 

Rammoga Võrumaa kääbastele teostatud inspektsioonid.  

 

Peale materjali kokkukogumist ja kaartidele kandmist vaatlesin igat kääbaskalmistut 

eraldi, märkides üles kääbaste asendi ja kaugused linnulennult veekogu(de) ja teiste 

muististe suhtes, samuti üritasin kirjeldada ümbritsevaid pinnavorme ja üldist 

maastikusituatsiooni. Samuti koostasin muistisepasside põhjal tabeli kõikide arvel 

olevate kääbaste gabariitidest ja seisukorrast passi koostamise ajaks. Kokku oli 

kogutud materjal ka kääbaste arvu kohta ning ümarate ja pikkade kuhjatiste 

protsendilisest vahekorrast eri kalmistutes. Lisaks olen eeltöö käigus üles märkinud 

kultuurimälestiste registri ja osades passides olevate asendiskeemide abil kääbaste 

paiknemise kalmistus üksteise suhtes ja võimaluse korral ka teede suhtes. Paraku jäid 

andmed, mis puudutavad üksikute kääbaste paiknemist, mõõtmeid ja arvu kalmistus 

tööst välja, kuna üritasin etteantud töömahust kinni pidada. Teede ja kääbaskalmistute 

vahekorra väljajätmise teiseks põhjuseks on teedega seotud omaette problemaatika, 

mis nõuab eraldi süvenemist ja uurimist. Põhiliseks küsimuseks on, kas kalmeid 

ehitati teede juurde või hoopis rajati teid varasemate kalmete lähedusse (Vedru 2002, 

112; Исланова 2006, 33; Pihkva arheoloogi Jelena Jakovleva suuline teade 

16.04.2008). 

 

Kogutud andmed süstematiseerisin Exceli tabelitesse ning üritasin nende põhjal teha 

statistilisi üldistusi. Antud meetodil on olulised miinused, kuna see ei arvesta iga 

üksiku kalmistu paiknemise eripärade ja ümbruse olukorraga. Kuid kuna tegu on 

mahuka materjaliga ning töö ülesandeks on anda ülevaade kääbaskalmistute 

paiknemisest üldiselt, mitte analüüsida igat kalmistut eraldi, siis niisugune andmete 

käsitlusviis on selleks optimaalseim. Teatud ebatäpsusi võib esineda mõõdetud 

vahemaades, sest kaartidele kantud tingmärgid ei arvesta muististe (kääbaskalmistu 

või asulakoha) tegeliku ulatusega. Kuna TÜ arheoloogia andmebaasiga seotud 
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kaartidel on iga kääbaskalmistu kohta vaid üks tingmärk ja kõiki töös käsitlevaid 

muistiseid üle kontrollida ei olnud võimalik, tuleb arvestada andmete mõningate 

kõikumisega võrreldes tegelikkusega. Statistilises üldpildis ei tohiks see siiski 

oluliselt midagi muuta. 

 

Metoodika miinuseks on ka asjaolu, et see ei arvesta kääbaskalmistu rajamist küllaltki 

pika perioodi vältel. Olukord, mida näeme praegu, on kujunenud ligi 500 aasta vältel, 

mitte ühekorraga. Võimalik, et selle aja jooksul muutusid ka põhimõtted, millest 

kalmistute kohavalikul lähtuti, ning seetõttu on vale kõiki kääbastikke koos vaadata. 

Välisilme järgi on kalmistuid ja üksikuid kääpaid raske dateerida. Siiski on Mare Aun 

oma uurimistööde põhjal järeldanud, et varasemad kalmistud on need, kus pikkade 

kääbaste arv on ümaratega võrreldes suurem või sama suur, ning hilisemad need, mis 

koosnevad ainult ümaratest kuhjatistest, või kus viimased on ülekaalus (Аун 1992, 

134). Kuna konkreetsemad kalmistute dateerimisvõimalused hetkel puuduvad, siis 

vaatasin käesoleva töö käigus kõiki kalmistuid koos, neid ajaliselt eristamata.  

 

Töö on jagatud kolmeks peatükiks. Kaks esimesest on kirjeldava sisuga, koosnevad 

kokkukogutud materjali esitusest. Esimeses peatükis vaatlen kääbaskalmistute seoseid 

veekogude (vooluveed ja järved eraldi) ja maastiku reljeefiga. Teises peatükis 

kirjeldan kääbaskalmistute paiknemist asulakohtade ning teiste, varasemate ja 

hilisemate matmispaikade suhtes. Kolmandas peatükis üritan esitada üldisemaid 

seaduspärasusi, otsides nii piirkondlikke erinevusi nende kääbaskalmistute 

paiknemises maastikul, kui ka püüdes esitada mõningaid järeldusi ja tõlgendusi. Et 

mitte koormata põhiteksti, olen paigutanud kääbaste maastikul paiknemist 

illustreerivad kaardid lisasse 1. Lisas 2 on toodud kääbaste ja teiste muististe 

levikukaardid. Seal esitatud külakalmistute levikukaardi koostamisel lähtusin Heiki 

Valgu koostatud kaartidest. Kivikalmete kaardistamisel kasutasin Silvia Laulu 2001. 

aastal ilmunud monograafiat. Maa-aluste põletusmatuste levikukaart põhineb Anti 

Lillaku koostatud kaartidel (Lillak 2008, joonis 2–4). Lisas 3 kolm on ära toodud töö 

käigus vaadeldud kääbaste nimekiri, millele on lisatud TÜ arheoloogia kabineti Eesti 

arheoloogilise kohainfo andmebaasi kantud muististe ID koodid.  

 

Kääbaskalmistute ja maastiku seoseid on varem välja toodud vaid laiemate uurimuste 

sissejuhatavates osades. Eesti autoritest on kõige põhjalikumalt teemat käsitlenud 
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Mare Aun. 1980. aastal avaldatud raamatus annab ta ülevaate kalmistute seostest 

ümbritseva maastikuga kääbaste üldiseloomustusele pühendatud peatükis. Ta märgib, 

et enamus kääbaskalmistuid paikneb Kagu-Eesti platoo lainjal tasandikul, kõrgematel 

liivastel kohtadel, valdavalt tänapäeva põllumaade ja külade läheduses. Kääpad ei asu 

jõgedest ja järvedest kaugemal kui 1 km, ning mõnikord paiknevad need ka otse 

veekogude kallastel. (Аун 1980, 16, 18). Sama kordab Mare Aun ka kaksteist aastat 

hiljem ilmunud Kagu-Eesti I aastatuhande II poole muistiseid käsitlevas monograafias 

(Аун 1992, 85–86).  

 

Lisaks Mare Aunale on teise Eesti autorina teemat lühidalt puudutanud Jüri Selirand, 

kes on ühes 1965. aasta artiklis möödaminnes maininud, et nii meil kui ka Pihkva- ja 

Smolenskimaal on kääbastikke rajatud enamasti piki järvede ja jõgede kaldaid, kuid 

esineb ka selliseid kalmistuid, mis asuvad veekogudest võrdlemisi kaugel (Селиранд 

1965, 473). Veidi pikemalt peatub Selirand teemal raamatus “Urniväljadest 

ümarkääbasteni”, kus ta samuti tõdeb, et kääpad on seotud veekogudega, kusjuures, 

suurte veekogude lähedal (näiteks Peipsi ja Pihkva järved, Velikaja jõgi) on neid 

võrdlemisi vähe. Pihkva rühma kääbaste osas täheldab ta, et kalmistud asuvad 

veekogudest 0,5–3,5 km kaugusel; kalmistus olevad kääpad on orienteeritud 

paralleelselt veekogude kaldajoone või maismaateega (Selirand 1983, 160–161). 

Selles kirjutises toetub Selirand põhiliselt vene arheoloogi Valentin Sedovi 1974. 

aastal publitseeritud tähelepanekutele (Седов 1974, 13–14).  

 

1994. aastal, kirjeldades pikk-kääbaste kultuuri kalmete topograafilisi iseärasusi, 

märgib Sedov täiendavalt, et lisaks seoste puudumisele peamiste veeteedega asuvad 

kääpad ka väikesematest veekogudest eemal. Samuti toob ta välja, et kääbastikud 

paiknevad kõrgendikel, mitte madalamal kui 150 m üle merepinna. (Седов 1994, lk 

298).  

 

Sedovi väidete universaalsuse seab kahtluse alla Inna Islanova, kes on põhjalikumalt 

tegelenud Ülem-Pomostje piirkonna kääbaskalmete topograafiaga (Исланова 2006). 

Piirkonna 179 kalmistu seas üle poole ei asunud veekogust kaugemal kui 100 m, ligi 

30% jäid 500 m kaugusele ja vaid mõned üksikud kalmistud olid rajatud veekogust 

kaugemale kui 500 m (op.cit., 31). Autor tõdeb, et seotus veekogudega on võibolla 

ainult selle piirkonna eripära, kuid samas ei ole taolist maastikuanalüüsi tehtud teistes 
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pikk-kääbaste kultuuri levimispiirkondades (op.cit, 32). Samuti ei ole Islanova nõus 

Sedovi väitega, et kääbaste rajamiseks valiti enamasti kõrgemaid kohti, kuna enamus 

Ülem-Pomostje kääbaskalmistuid, ei asu kõrgemal kui 1–4 m veekogude 

tänapäevasest veetasemest (op.cit, 32).  
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1. Kääbaskalmistute seos maastikuga 
 

Kääbaskalmistud on ennekõike seotud asulakohtadega. Kalmistu rajamiseks valiti 

koht olenevalt sellest, millised olid maastikud ja paigad asula ümbruses. Kuna 

asulakoha jaoks oli esmatähtis vee olemasolu, on ka paljud kääbastikud seotud 

veekogudega. Veekogudel võis tollel ajal olla ka mingisugune rituaalne tähendus. 

1.1. Kääbaskalmistute seos veekogudega 

Vaadates kääbaskalmistute seoseid veekogudega, on üheks oluliseks parameetriks 

kalmistu ja veekogu vaheline kaugus. Eristasin viit erinevat rühma, vastavalt sellele, 

kui kaugel on kalmistud veekogust.  

 

1. Esimese rühma moodustavad veekogude kallastel paiknevad kalmistud; nende 

kaugus veekogust ei ole suurem kui 50 m.  

2. Teise rühma moodustavad kalmistud, mis asuvad veekogude lähedal, 60–200 

m kaugusel. Selle vahemaa sisse jäävad veekogud võisid olla kääbaste juurest 

nähtavad.  

3. Kolmandas rühmas on kääbaste ja veekogude vaheline kaugus 200–500 m. 

Kuna arvatavasti ei olnud veekogud, selle rühma kääbaste juurest eriti 

nähtavad, siis seos nendega võis olla pigem praktilist kui rituaalset laadi. 

(Veekogu lähedal võisid olla näiteks asulad või siis oli veekogu tähtis 

orientiiri või liikluskanalina). 

4.  Neljandasse rühma kuuluvad kalmistud asuvad veekogust 0,5–1 km kaugusel, 

veekogu võis omada praktilist tähtsust, näiteks liiklusvõrgu osana, kuid samas, 

kui tegu oli väiksema veekoguga, võis selle paiknemine kalmistust antud 

vahemaa kaugusel olla ka juhuslik.  

5. Viiendasse rühma kuuluvad kääbaskalmistud asuvad veekogust 1–2 km 

kaugusel. Seos kääbaskalmistutega on nende puhul kaheldav.  

 

Teiseks oluliseks ajaoluks võib-olla see, millise veekoguga kääbastik seotud on ja kui 

kaugele ulatub selle veekogu mõjupiirkond. Üheks töö eesmärgiks oligi veekogu 

mõjutsooni suuruse väljaselgitamine. Töö alguses lähtusin põhimõttest, et järvede ja 
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jõgedega võivad seotud olla kalmistud, mis on neist kuni 2 km kaugusel. Ojade puhul 

võtsin selleks vahemaaks kuni 1 km (välja arvatud Luuska küla kääbaskalmistu puhul, 

lähimaks veekoguks on 1,2 km kaugusel paiknev Marga oja). 

 

45% kääbaskalmistutest (63 matusepaika) jäävad rohkem kui ühe veekogu 

mõjupiirkonda. Tabelites toodud statistilised andmed ei kajasta kõiki veekogusid, 

mille mõjupiirkonda kääbastikud jäävad, vaid iga kääbastiku puhul üht konkreetset 

veekogu, millega kääbaskalmistu näib kõige rohkem seotud olevat. Konkreetse 

veekogu kasuks otsustamisel mängis rolli veekogu suurus ja kaugus kääbastikust. Kui 

kääbastik jäi kahe või enam veekogu mõjutsooni, siis otsustasin suurema kasuks, 

juhul, kui suurem veekogu ei asunud väiksemast kaugemal kui 300 m. Näiteks Tiksi 

küla kääbaskalmistu (Lisa 1: 1), millest 400 m eemal asub Tsähkna järv, 200 m eemal 

Janokjärv ja umbes 150 m kaugusel Piigaste oja, seostasin Janokjärvega. Ahja küla 

maadel olevate kääbaste puhul, mis asuvad Ahja jõest 600 m kaugusel ja Akste ojast 

150 m kaugusel, pidasin olulisemaks oja.  
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Joonis1. Kalmistute kaugus veekogudest. 

Figure 1. Distance between the cemeteries and the bodys of water. 

 

Kui vaadata kalmistute kaugust kõikidest veekogudest (Joonis 1), siis ilmneb, et 

valdav osa kääbastikest kuuluvad II ja III rühma. Kääpaid ei ehitatud päris veekogu 

kaldale, kuid kalmistutest umbes kolmandik, II rühma kuuluvad kalmistud, asusid 

veekogust nähtaval kaugusel. Teise kolmandiku kalmistute puhul (III rühm) on 
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veekogu nähtavus kaheldav, kuid siiski olid needki matusepaigad ilmselgelt 

veekogudega seotud. Umbes 15% kalmistute puhul (rühm IV) on seos veekoguga 

kahtlane, kuna need jäävad veekogust 0,5–1 km kaugusele. Pigem võis nende asukoht 

seotud olla asustuse või teedevõrguga. Viie kalmistu puhul on jälgitavad ka seosed 

teedega, kuigi küsimus, kas varasem on tee või sellega paralleelselt asetsevad kalmed, 

jääb vastuseta (vt. Vedru 2002, 112; Исланова 2006, 33). Suhteliselt marginaalseks 

nähtuseks on kalmistud, mille seos veekogudega jääb põhimõtteliselt olematuks (V 

rühm). Kui mitte arvestada väikseid nimetuid ojasid või kraave, siis ei ole nendest 

kalmistutest 2 km raadiuses ühtegi veekogu. Nagu ka eelmise rühma puhul (IV), võib 

oletada, et nende asukoht oli seotud asustuse või teedevõrguga. Vähe on ka neid 

kääbaskalmistuid, mis olid rajatud vahetult veekogu äärde (rühm I).  
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Joonis 2. Kaugus veekogudest (kalmistud, mis jäävad ühe veekogu mõjutsooni). 

Figure 2. Distance from the water (cemeteries that are in the spehre of influence of 

only one body of wate)r. 

 

Kuigi statistika tegemiseks kääbaste seotusest veekogudega on kasutatud ka neid 

kalmistuid, mis jäävad mitme veekogu mõjupiirkonda, ei tohiks see tulemusi oluliselt 

mõjutada. Seda on näha, kui võrrelda joonist 1, mis kajastab üldist statistikat, 

joonisega 2, mis toetub andmetele 78 ainult ühe veekoguga seotud kääbaskalmistu 

kohta. Kuigi mõningad erinevused proportsioonides on, võib üldistades öelda, et 

kääbaskalmistud paiknevad 50–500 m kaugusel veekogudest. Kalmistud, mis jäävad 

veekogu kaldale ja kalmistud, mis jäävad veekogudest kaugele, vahemikku 0,5–2 km, 

on suhteliselt haruldased. 
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Analüüsides kääbaskalmistute seoseid veekogudega põhjalikumalt, käsitlesin 

vooluveekogusid ja järvi eraldi, kuna nendel kahel veekogude rühmal võivad olla 

erinevad omadused nii kommunikatsiooni kui ka uskumuslikus plaanis.  

 

1.1.2 Vooluveed 

Uurides kääbastike ja vooluvete vahekorda, liigitasin veekogud kolmeks. 

1. Suuremad jõed 

2. Lisajõed 

3. Ojad 

Esimesse rühma kuuluvad Kääpa, Ahja, Võhandu ja Piusa jõed, teise rühma nende 

lisajõed (samuti Koiva ja Elva jõed) ja kolmandasse jõgede või lisajõgedega seotud 

ojad.  

 

Vajadus eristada kolme rühma tuleneb nende veekogude erinevast iseloomust ja 

funktsioonidest liikumiskanalitena. Jõed olid arvatavasti kommunikatsioonivõrgustiku 

telgedeks, ulatudes kääbaste levikuareaali ühest otsast teise (välja arvatud Peipsi-

äärsed kääbaskalmistud).  

 

Põhilistest kääbaste levikuala läbivateks jõgedeks on Ahja, Võhandu ja Piusa.  

Ahja on Emajõe üks suurimaid lisajõgesid, mille kogupikkus on 95 km. Jõesängi 

keskmine laius ulatub 12–35 meetrini. Jõgi, mis läbib Kagu-Eesti lavamaad, algab 

Otepää kõrgustiku kagunõlvalt Erastvere järvest Kanepi kihelkonnas ning suubub 

Emajõkke selle suudmest 8,8 km kaugusel. Ülemjooksu nimetatakse teda ka Tilleoru 

jõeks ning keskjooksu Taevaskoja jõeks. Ahja jõe laevatatav alamjooks kulgeb Peipsi 

nõos (Eesti jõed 2001, 380). Keskjooksul on Ahja seotud mitme lisajõega ja suurema 

ojaga, nagu Leevi jõgi ja Orajõgi ning Piigaste ja Hilba oja. Koos lisanduvate 

väiksemate ojadega katavad need üpris tiheda võrgustikuna Otepää kõrgustiku idaosa, 

kus nendega saab seostada päris mitmeid kääbaskalmistuid. Ida pool on Ahja 

oluliseks haruks Lutsu jõgi, mis kulgeb valdavalt Kagu-Eesti lavamaal ning on samuti 

seotud mitme kääbastikuga. 

Võhandu on Eesti pikim jõgi kogupikkusega 162 km. Jõesängi keskmine laius 

ülemjooksul on 8–12 m vahel, alamjooksul aga kuni 40 m. Jõgi saab alguse Otepää 
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kõrgustiku idaosas Saverna küla lähedal ning suubub Lämmijärve. Ülemjooks, mida 

kuni Vagula järveni nimetatakse ka Pühajõeks, läbib Otepää kõrgustiku ja Võru 

orundi. Keskjooks jätkub samuti Võru orundis ja ulatub Kagu-Eesti lavamaale. 

Alamjooks kulgeb mööda Kagu-Eesti lavamaad ja Peipsi orundit (op.cit., 245). 

Erinevalt Ahjast omab Võhandu märgatavalt vähem suuremaid lisajõgesid ja jõe 

ülemjooks valdavalt ei kattu kääbaste levikualaga  

Piusa jõgi (vene keeles Pimža) on 109 km pikk. Jõgi saab alguse Haanja kõrgustiku 

keskosast Plaani Külajärvest e. Suurjärvest ning suubus Pihkva järve edelakaldale. 

Ülemjooksul läbib Piusa Haanja kõrgustiku, keskjooksul Holsta ja Meremäe 

küngastiku ja Võru–Petseri orundi ning alamjooksul kulgeb mööda Palumaad ja 

Peipsi madalikku; jäädes siin osalt Venemaa territooriumile (op.cit., 239). Piusa on 

kõige suurema langusega ning seetõttu on selle ülem- ja keskjooks üsna kärestikulised 

(EL 1995, 297, skeem). Ülem-ja keskjooksul on tegemist suhteliselt kitsa ja madala 

jõega, mille keskmine laius on 4–6 m ja keskmine sügavus 0,6–0,9 m. Alamjooksul 

muutub jõgi sügavamaks (keskmine sügavus 1,6 m) ja tunduvalt laiemaks (keskmiselt 

15 m) (Eesti jõed 2001, 240). Suuremateks kääbaskalmistutega seotud harudeks on 

Obinitsa, Tuderna ja Raagsilla ojad. 

 

Lisajõed ja ojad olid arvatavasti teisejärgulised, kuna olid jõgedest kõvasti lühemad ja 

madalamad (vt. Eesti jõed 2001). Enamus neid ei olnud arvatavasti laevatavad, kuid 

kohalik teedevõrk võis kulgeda mööda nende kaldaid (vt. Veldi 2006, 89). 

 

Tuleks arvestada ka sellega, et kääbaskalmete kasutusajal võis veekogude veetase olla 

tänapäeva omast erinev. Kuna Peipsi-Pihkva nõole on iseloomulik põhjaosas 

maakakoore kerkimine ja lõunaosas langus (Мийдел 1981, 121), on Emajõe 

suudmealal veetase viimase 1600 aasta jooksul kerkinud kiirusega 0,6 millimeetrit 

aastas (ibid., Eesti : loodus 1995, 302). Kagu-Eesti teistes piirkondades ei olnud 

veetõus arvatavasti nii järsk, kuna vastasel juhul oleks suur osa tänapäevastest ojadest 

pidanud olema muinasajal kuivad. Mõned asjaolud, nagu väikeste ojade suured sängid 

ja osade jõgede ning järvede kallaste kinnikasvamine viitavad pigem sellele, et need 

veekogud olid minevikus veerohkemad (Heiki Valgu suuline arvamus).  
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Kääbaskalmistuid, mis on seotud voolavate veekogudega, on kokku 104. Nendest 

umbes pooled (57) on seotud jõgedega. Ojadega on seotud 31 ja lisajõgedega 16 

kääbastikku. Kalmistute kaugust erinevatest vooluveekogudest võib näha  joonisel 3: 
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Joonisl 3. Kääbaskalmistute kaugus erinevatest vooluvetest. 

Figure 3. Distance of barrow cemeteries from different bodys of flowing water.  

 

Vaadates kääbaskalmistute seoseid lisajõgedega jääb mulje, et nende jaotumine on 

võrdlemisi ühtlane (Joonis 3). Tõenäoliselt on selline jagunemine juhuslik ja tuleneb 

sellest, et lisajõgede arv on liiga väike, et selle põhjal statistilisi järeldusi teha; seega 

on arvatavasti edaspidi otstarbekas vaadata ojasid ja lisajõgesid ühe rühmana. Tabelist 

nähtub, et valdav osa jõgedega seotud kalmistutest ei asu nendest kaugemal kui 500 

m, kusjuures vahemike vahel 50–200 ja 200–500 m jaotuvad kalmistud ühtlaselt. Ka 

suurem osa ojasid ja lisajõgesid ei jää kalmistust kaugemale kui 0,5 km. Ojadega ja 

lisajõgedega seotud kalmistute arv ei muutu vahemikus 0,5–1 km nii radikaalselt kui 

jõgede oma, mis väheneb ligi 12 korda võrreldes vahemaaga 200–500 m. See võib 

viidata asjaolule, et veekogud, mis jäävad kalmistutest kaugusele 0,5–2 km, ei ole 

reaalselt nendega seotud. Niisugused kalmistud on suhteliselt marginaalsed, 

moodustades umbes 13% uuritud kääbaskalmistute hulgast. Sellest võib järeldada, et 

tegelik vooluveekogude mõjutsooni piir jääb kusagile 200–500 m vahele. 

 

Otse veekogu kaldal paiknevate kääbaskalmistu näiteks on üks Paidra kääbastikest 

(Lisa 1: 2), mis asub kõrgel Võhandu jõe pervel, sellele nii lähedal, et osad kääpad on 



 - 15 - 

aja jooksul koos kaldaga alla uhutud. Piusa jõe põhjakaldal on ridamisi 

kääbaskalmistuid, mis jäävad jõest 200–400 m kaugusele, kusjuures tänapäeval ei ole 

vähemalt osade kalmistute juurest jõgi nähtav, ehkki asub nendele suhteliselt ligidal. 

Kääbaste näiteks, mis ei näi olevat seotud ühegi veekoguga, on Luuska küla kääpad 

(Lisa 1: 3). Nende lähimaks veekoguks on Marga oja, mis jääb 1,2 km kaugusele. 

Heaks näiteks veekogudest kaugemale jäävatest kääbaskalmetest on ka Viisli küla 

maadel asuvad Arniko palu kääpad. Seal paikneb neli kalmistut, mis jäävad Lutsu 

jõest 0,5–1,6 km kaugusele. 

 

Mõned kääbaskalmistud jäävad mitme vooluveekogu mõjutsooni (500 m), mis ei 

kajastu joonistel 1 ja 3 toodud statistikas. 57-st jõgedega seotud kalmistust on selliseid 

seitse, 16-st lisajõgedega seotud kalmistust kaks ja 31-st ojadega seotud kalmistust 

üks. Mitmel juhul on ilmne, et tähendusrikas ei ole üks konkreetne veekogu, vaid 

mitme veekogu koosmõju. Näiteks Tuderna külas asub kääbaskalmistu 40 m ida pool 

Tuderna ojast, mis 300 m pärast suubub Piusa jõkke (Lisa 1: 4). Kuigi kalmistu on 

üks neid väheseid, mis paikneb praktiliselt veekogu kaldal, kajastub muistis joonistel 

1 ja 3 ühena kalmistutest, mis jäävast veekogust 300–500 m kaugusele. Tõenäoline, et 

selle rajamisel valiti meelega koht, mis oleks suurema liiklemistee lähedal, kuid 

samas ka väiksema veekogu kaldal. 

Rahumäe külas paiknevad kolm kääbasterühma koha lähedal, kus Pahtpää oja suubub 

Võhandu jõkke. Kaks neist asuvad vahetult Võhandu kaldal olevatel, muust 

maastikust kõrgematel küngastel, kolmas jõest umbes 300 m eemal. Jõe teisel kaldal, 

Nulga küla territooriumil, 200 m jõest eemal on üks üksik kääbas. Teisel pool Pahtpää 

oja asub Kassilaane asulakoht, mis on arvatavasti kasutusel olnud ka kääbaste ajal 

(Lisa 1: 5).  

 

1.1.3. Järved 

Järvedega saab seostada 37 kääbaskalmistut, neist umbes veerand (10) on seotud 

Pihkva järvega ning ülejäänud 27 piirkonna väikejärvega, mille pindala ulatub poolest 

(Kääpa Palujärv) kuni 66 hektarini (Murati järv). Enamus väikejärvedest on 

ühendatud lisajõgede ja ojade kaudu suuremate jõgedega, kuid nende hulgas leidub ka 

läbivooluta umbjärvi (Paidra, Kuulma, Kääpa Palujärv) (vt. Kask 1964, Tamre 2006). 
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Joonis 4. Kääbaskalmistute kaugus järvedest. 

Figure 4. Distance between the barrow cemeteries and lakes. 
 
Vaadates kääbaskalmistute kaugusi järvedest (Joonis 4), mingeid kindlaid kriteeriume 

välja ei joonistu. Võib oletada, et vähemalt Pihkva järvega seotud kalmistute puhul ei 

omanud nende kaugus järvest arvatavasti erilist tähtsust, kuna kõik 10 kalmistut 

paiknevad küllaltki laias vahemikus (0,1–1,7 km) – pigem kohtades, mis asuvad 

järvest kaugemal.  

 

Umbes pooled väikejärvedega seotud kalmistud, ei jää järvedest kaugemale kui 200 

m. Järvega on seotud näiteks Viisli küla kääpad, mis asuvad männimetsas, vähem kui 

saja meetri kaugusel Mädajärvest, mis on väike läbivooluta ja soostunud järv.  

Peale 200 m hakkab kalmistute arv järjest kahanema. Kuna enamasti on tegu küllaltki 

väikeste veekogudega, siis on võimalik, et nagu vooluveekogude puhul, ei omanud 

kaugemal kui 0,5 km asuvad järved kalmistutega seost. Näiteks on kaheldav seos 

Orava kääbaskalmistu ja 12 ha pindalaga Orava järve vahel, mis paikneb kalmistust 

1,2 km kaugusel. Kuna kääpad asetsevad kahes reas teega enam-vähem paralleelselt, 

siis pigem saab neid seostada sellega.  

Kuid samas on võimalik, et järvede mõjutsoon võis olla vooluveekogude omadest 

suurem. See võis olla põhjustatud asjaolust, et järvede vahetus ümbruses võis olla 

vähem sobilikke paiku asulakohtade ning nendega seotud kääbaskalmete rajamiseks 

ning seetõttu võisid kalmistud paikneda veest kaugemal, kuid olla siiski järvega 

seotud.  

 

Üheksa väikejärvedega seotud kalmistut jäävad ka mõnest muust veekogust vähem 

kui 500 m kaugusele. Mõnedel juhtudel on arvatavasti tähtsad mõlemad veekogud. 
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Näiteks Kuklase küla kääbaskalmistu jääb Murati järve ja sellese suubuva Kuura jõe 

käänaku vahele, nii et lõuna poolt piirab kääbastikku järv, lääne ja põhja poolt Kuura 

jõgi (Lisa 1: 6). Kaks Paidra küla kääbastiku asuvad Paidra järvest 60 ja 200 meetri 

kaugusel. Järv on 11 ha pindalaga umbjärv ning kommunikatsioonikanalina täiesti 

tähtsusetu. Küll jääb aga 0,5 km kaugusele Võhandu jõgi, mille kaldal on ka teisi 

kääbaste rühmi (Lisa 1: 2). 

  

1.2. Kääbaskalmistute seos pinnavormidega 

Kääbaskalmistute levikuala hõlmab mitmeid Lõuna-Eesti reljeefi suurvorme. Eesti 

kagunurga kääbasteareaali ida- ja põhjaosa jäävad Varnja-Värska madalikku ja Kagu-

Eesti lavamaale. Levikuala lõunaosa jääb Võru orundisse ja Haanja kõrgustikule, 

läänes ulatuvad kalmed kuni Otepää kõrgustiku keskpaigani. Töös vaadeldavad 

Peipsi-äärsed kääpad asuvad Kagu-Eesti lavamaa põhjaosas (EL 1995, 122 plaan).  

 

Oma töös uurisin Eesti põhikaardi kõrgusjoonte abil maastikureljeefe, mis olid 

kääbaskalmistute vahetus ümbruses, et teada saada, kas need mängisid rolli kalmistu 

rajamise koha valikul. Põhikaartide kõrgusjoonte vahe on 2,5 m. Nende abil sai 

eristada mõningaid maastikulisi situatsioone. Eristasin kääbastikke, mis paiknesid 

1. tasasel maapinnal 

2. langeval maapinnal 

3. maapinnal, mille lähedal hakkab maastik langema 

4. muust maastikust madalamas kohas 

5. muust maastikust kõrgemas kohas, näiteks künkal või neemikul 

Kalmistute puhul, mis asusid langeval maapinnal või kohtades, mille lähedal (kuni 50 

m) hakkas maapind langema, on oluline silmas pidada, et (nagu välitööde käigus 

selgus) lauged langused, mida saab eristada kaartidel, ei pruugi olla maastikul 

tajutavad. 
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Joonis 5. Kääbaskalmistute seosed maastikuvormidega. 
Figure 5. Connections between the barrow cemeteries and the forms of landscape. 

 
Kindlaid eelistusi kohtade osas, kuhu kääbaskalmistuid rajati, kaartide abil välja 

selgitada ei õnnestunud (Joonis 5). Võib küll öelda, et madalates kohtades leiab 

kääbaskalmistuid harva. Selliseks näiteks võib tuua Piusa orus, suhteliselt soisel 

maastikul asuvad Saetamme kääpad. Rohkelt on kääbastike rajatud languse peale või 

selle lähedale. Valdavalt on sellised langused lauged ja ilma väliöödeta ei ole 

võimalik kindla peale öelda, kui paljud neist on maastikul tajutavad. Näiteks Arniko 

kääbaskalmistute puhul on tegemist lauge langusega, mis ei ole maastikul jälgitav. 

Samas Võhandu jõe pervel olevate Paidra (Lisa 1: 2) ja Pindi (Lisa 1: 7) kääbaste 

juures langeb maapind veekogu suunas üsna järsku. Selline järsak on kindlasti ka 

kohapeal tajutav ja arvatavasti ei olnud selline kohavalik juhuslik. Paljud kalmistud, 

nagu näiteks Laossina kääpad, paiknevad tasasel maapinnal. Uuritud kääbastike 

koguhulgast moodustavad umbes 22% sellised, mis on rajatud kõrgematele kohtadele. 

Sageli paiknevad need väikestel küngastel, nagu Kuklase küla lähedal olev kalmistu 

(Lisa 1: 6) ja mõned Rahumäe kääbaste rühmad (Lisa 1: 5), või kitsamal neemikul, 

nagu Lootvina või Sudemäe kääbaskalmistud.  
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2. Kääbaskalmete seos teiste muististega 

 2.1. Kääbaskalmistute seosed asulakohtadega  

Kagu-Eestis on teada suhteliselt vähe I aastatuhande teise poole asulaid. Enamasti 

asuvad need veekogude kallastel ning nende pindala ei ole reeglina eriti suur, umbes 

4000–5000 m² (Аун 1992, 34, 40). Sageli paiknevad asulad linnusega samas 

kompleksis (op. cit., 40). Teadaolevate kääbasteaegsete asulakohtade väike arv võib 

olla tingitud asjaolust, et nende otsimisega ei ole Eesti eraldi keegi tegelenud. Kogu 

olemasolev materjal on saadud tavaliste inspektsioonisõitude käigus, kus ei otsita 

mingi konkreetse perioodi muistiseid. Mõningal määral on asulakohtade ja 

kääbaskalmistute vaheliste seostega tegeletud Venemaal. Ülem-Pomostje piirkonnas, 

paiknevad kääbastega seotud asulad tavaliselt veekogude ääres (Исланова 2006, 62). 

Kääbastikud paiknevad: a) koos asulaga veekogu kaldal, b) jäävad veekogust ja 

asulakohast veidi kaugemale ning paiknevad kõrgemal kohal. Mõlemal juhul ei jää 

kalmistud asulakohtadest kaugemale kui 300 m. (op.cit., 64). Novgorodimaal jäävad 

asulakohad kuhugi lähima veekogu ja kääbaskalmistu vahele1. Proovisin olemasoleva 

materjali abil kontrollida, kas samasugused skeemid kehtivad ka meil ja kui mitte, siis 

üritada luua mudel, mille põhjal saaks tulevikus asulakohti otsida. 

 

Selleks, et välja selgitada kääbaskalmetega samal ajal kasutusel olnud asulad, kandsin 

kaartidele kõik asulakohad, mille paiknemine oli täpselt teada ning mis ei asunud 

kääbaskalmistutest kaugemal kui üks kilomeeter linnulennult. Vahemaa 

paikapanemisel tuginesin sellele, et teadaolevalt ei olnud ka kääbaste-eelsel ajal antud 

piirkonnas kalmete ja asulakohtade vahe suurem kui 1 km (H. Valgu ja A. Vindi 

suulised teated). Samuti paiknesid hilisrauaaegsed kalmed ja keskaegsed külakalmed 

asulakohtadest 1 km raadiuses (Valk 2001, 29; Valk 2007, 203). Lisaks oli selline 

vahemaa kooskõlas Ülem-Pomostje piirkonna skeemiga, mis oli töö alustamise ajal 

ainuke Eesti-väline paralleel, mis oli mulle teada. Asulakohtade paiknemise 

kindlaksmääramisel kasutasin TÜ arheoloogia kabineti ja AI kogude pearaamatuid, 

inspektsioonide aruandeid, TÜ arheoloogia kabineti arheoloogilise kohainfo 

andmebaasi ning Andres Vindi, Heiki Valgu ja Arvis Kiristaja suulisi teateid. Kokku 

sain 37 asulakohta. Kääbasteaegsete asulakohtade väljaselgitamiseks vaatasin üle 

nende asulate leiumaterjali, mis asus TÜ ja AI kogudes. Kuna materjal oli sageli napp 

                                                 
1 Novgorodi arheoloogi Kirill Samoilovi suuline teade 15. 04. 2008 
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ja raskesti ajaldatav, eristasin kolme, suhteliselt laia kategooriat: käsitsi valmistatud 

keraamikaga asulakohad lugesin laias laastuses kääbasteaegseteks; asulakohti, kus 

esines muinasaegset kedrakeraamikat, pidasin hilisrauaaegseteks ja hilisema 

kedrakeraamikaga asulakohad keskaegseteks või veel hilisemateks. Mõnede 

asulakohtade puhul jäi dateering ebamäärase materjali tõttu küsitavaks ning nende 

täpsustamiseks oleks vaja läbi viia täiendavaid välitöid. Kokku tuvastasin 12 

asulakohta, kus esines käsitsikeraamikat, 15 asulakohta, mille varaseim keraamika 

kuulus hilisrauaaega ja asulakohta, mis minu hinnangul algasid keskajal või hiljem. 

Kuna enamus olemasolevast asulakohtade materjalist on kogutud inspektsioonidel 

teostatud pinnaseseire käigus, siis tihti ei ole see piisav, et kindlaks teha asulakoha 

piirid ja ajalised raamid, sest vanemad ladestused võivad paikneda künnikihist 

sügavamal. Kääbaskalmistute lähedal olevate hilisraua- ja keskaegsete aulakohtade 

lokaliseerimine on vajalik, kuna laialdasemate välitööde käigus võivad nende 

dateeringud osutuda varasemateks. Käesolevas töös aga ei ole võimalik teha järeldusi 

10. sajandist hilisemate asulakohtade põhjal.  

 

Asulakohad, mis minu hinnangul võivad kääbaskalmetega seotud olla on Võporosova, 

Podmotsa, Tsiistre Kooli, Mõsküla, Lasva, Rõsna, Võmmorski, Kassilaane, Vana-

Saaluse, Rosma, Lääniste ja Kääpa asulakohad (Lisa 2: 1). Neist viimane on 

arheoloogiliselt uuritud aastal 1978 Mare Sokolovski ja Toomas Tamla ning 1979 

Silvia Laulu poolt (Laul 2001, 21; Аун 1992, 34). Lisaks hilisemale materjalile leiti 

sealt ka riibitud keraamika tükke ning potikilde, mis on dateeritud I aastatuhande teise 

poolega (Тамла & Лаул 1979, 383).  

 

Kääpa asula paikneb Võhandu jõe kaldal. Lähimad kääpad asuvad teisel pool jõge, 

umbes 900 m kaugusel (Lisa 1: 8). Teine kääbasteaegne asulakoht Põlva kihelkonnas 

on Rosma. See paikneb linnamäe jalamil, lähimad kääpad asuvad sellest umbes 300 m 

eemal ning lisaks veel 600 ja 900 m kaugusel.  

Vastseliina kihelkonnas on teada Tsiistre Kooli asulakoht, mis jääb lähimatest Tsiistre 

kääbastest 800 m eemale ja asub väikese oja kaldal (Lisa 1: 9). Umbes 200 m 

kaugusel Võhandu jõest asub Mõsküla asulakoht. Lähim kääbastik jääb 800 m 

kaugusele Lasva küla maadele (Lisa 1: 10). Sama kääbaskalmistu on seostatav ka 

teise asulakohaga, mis paikneb Lasva järve kaldal ning jääb kääbastikust 900 m 

kaugusele. Võimalik, et samade asulakohtadega oli seotud ka teine Lasva 
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kääbaskalmistu, mis jääb küll mõlemast asulast kaugemale kui kilomeeter. Vana-

Saaluse külas paikneb asulakoht Sur’oja Piusasse suubumise koha lähedal. Lähim 

kääbaskalmistu jääb 600 m eemale, oja vastaskaldale (Lisa 1: 11). 

Võnnu kihelkonnas on teada asulakoht Läänistest (Lisa 1: 12). See paikneb Ahja jõe 

kaldal, lähimad kääpad jäävad umbes kilomeetri kaugusele ülesvoolu jõe 

vastaskaldale. Asulast umbes 500 m kaugusele jääb ka samasse aega dateeritav 

Lääniste linnamägi.  

Räpina kihelkonnas asuv Kassilaane asulakoht (Lisa 1: 5) paikneb Pahtpää oja 

Võhandu jõkke suubumiskoha lähedal. Asulakohast 300–600 m eemale jääb kolm 

Rahumäe kääbaste rühma ja lisaks üksik kääbas Nulga küla maadel. Asulakoha ja 

kõikide kääbastike vahel on kas oja või jõgi. 

Setumaal jääb vaatluse all olevasse perioodi Piusa ääres paiknev Võmmorski 

asulakoht, kõige lähimad kääpad jäävad sellest 900 m kaugusele. Pihkva järvega 

seostuvate kääbaste kaks asulakohta – Rõsna ja Võporsova (Lisa 1: 13) – paiknevad 

Rõsna lahe põhja- ja lõunakaldal. Lähim kääbastik (Suure-Rõsna) asub mõlemast 

linnulennult umbes 600 m kaugusel. Pihkva järvega on seotud ka Podmotsa asulakoht, 

mis paikneb Kuulja lahest umbes 900 m kaugusel; samuti lahe ligiduses, asub Velna 

kääbastik.  
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Joonis 6. Kääbaskalmistute kaugus asulakohtadest. 

Figure 6. Distance between the barrow cemeteries and settlement sites. 

 

 

Kuna asulakohtade arv on väga väike, 12 asulat 141 kääbaskalmistu kohta, siis ei ole 

kääbasteaegsest asustusest võimalik olulisi järeldusi teha. Materjali põhjal võib vaid 
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öelda, et kääbaskalmistud paiknevad teadaolevatest asulakohtadest valdavalt 600–

1000 m kaugusel. Üksikute asulakohtade puhul, nagu Rosma ja Kassilaane on 

vahemaa lähimatest kalmistutest 300 m (Lisa 1: 5). Kõik asulakohad, välja arvatud 

Rosma, asuvad veekogude kallastel. Kuna enamus töös vaadatud asulakohti jääb 

kääbaskalmistutest võrdlemisi kaugele, võib oletada, et kääbaste ja asulakoha 

vaheliseks maksimaalseks kauguseks võetud 1 km on tegelikkuses liiga väike 

vahemaa ning edaspidise uurimustöö käigus tuleks seda laiendada vähemalt kahe 

kilomeetrini. Nagu selgus töö kirjutamise käigus, paiknevad teisteski pikk-kääbaste 

kultuuri piirkondades asulakohad kalmistutest mõnikord 1–2 km kaugusel 

(Полуханов & Носов 1985, 20). Käeoleva materjali põhjal tundub, et 

kääbasteaegseid asulakohti tasub otsida veekogude lähedalt, kusjuures lähimad 

kääpad võivad paikneda üsna kaugel. Kääbaste ja asulakoha vahel võib olla jõgi või 

oja. Samuti, on võimalik, et nad on seotud erinevate veekogudega.  

 

 

2.2 Kääbaskalmete seos teiste matmispaikadega 

Järgnevalt vaatan seoseid varasemate ja hilisemate matmispaikadega, kuna 

võimalikud seosed võivad viidata asustusüksuste ja rituaalsete paikade 

järjepidevusele. Näiteid, sellest, kuidas ühe kogukonna või asustusüksuse matmispaik 

oli kasutusel ja järjepidev pikka aega, vaatamata vahepealse kalmekonstruktsiooni, 

religioossete kujutelmade ja matmisviisi muutusele, on Eesti arheoloogias teada 

teisigi (vt. Lang 2000, 93–146; Selirand 1974, 24, 40). 

 

2.2.1 Kääbaskalmistute seos kivikalmetega 

Kääbastele eelnenud matmispaikadest on kõige paremini uuritud tarandkalmed. Need 

levisid eelrooma ja rooma rauaajal üle terve Eesti ning samuti Soomes ja Põhja-Lätis 

(Laul 2001, 190). Vaatlusaluses piirkonnas olid tarandkalmed levinud Otepää 

kõrgustiku idapoolses osas ja Kagu-Eesti lavamaal (Põlva, Kanepi ja Võnnu 

kihelkondade territooriumil) ning Haanja kõrgustiku põhjaosas (Vastseliina ja Rõuge 

kihelkondade territooriumil) (Lisa 2: 2). Kagu-Eesti lõunaossa jõudis kalmevorm 

Põhja-Lätist 2. sajandi esimesel poolel; hiljem, 3. sajandil levis see edasi põhja poole 

(op.cit., 192). 4. sajandi lõpus hakkas tarandiline kalmekonstruktsioon kaduma ning 
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asemele tulid korrapäratu kivilademega kalmed (Аун 1992, 78), mis leiumaterjali 

põhjal on dateeritavad 5.–7. sajandisse (op.cit., 84).  

Kääbaskalmete ja tarandkalmete levikuala kattub mõneti kääbaste areaali 

põhjapoolsetel (Võnnu khk), läänepoolsetel (Kanepi ja Põlva khk) ja lõunaaladel 

(Rõuge ja Vastseliina khk) (Lisa 2: 2). Piirkonna idaosas kivikalmeid teada ei ole, 

erandiks on Värska lahe kaldal asuv Popovitsa kalme (Aun 2006, 114).  

 

On teada viis kalmistut, kus kõrvuti paiknevad koos nii kääpad kui tarandkalmed. 

Vastseliina kihelkonnas asuvas Loosi kalmistus kaevati 1965.–1966. aastal läbi Marta 

Schmiedehelmi ja Silvia Laulu juhtimisel üks kalmistu ligi kolmekümnest 

kääpakuhjatisest ning kivikalme (Аун 1992, 108). Kääpast avastati kividest laotud 

rida, mida peeti võimalikuks tarandit jäljendava konstruktsiooni osaks. Kivirida 

kulges lähedal oleva tarandkalme müüridega samas suunas (Schmiedehelm & Laul, 

1970, 162). Kääpakuhjatises leitud keraamika oli identne tarandkalme kõige 

hilisemast tarandist leitud keraamikale (op.cit., 161). Lisaks avastati kalmistus ka 

maa-aluseid põletusmatuseid (op.cit., 155; Laul 2001, 27).  

Võnnu kihelkonnas, Kõnnu lähedal asuvas kalmistukompleksis paiknevad koos 

tarandkalme ja kaheksa kääbast. Aastatel 1968–1969 kaevasid Marta Schmidehelm ja 

Silvia Laul läbi ühe kääpakuhjatise ja kolmveerand tarandkalmest (Аун 1992, 86). 

Kääpast avastati korrapäratu kivilasu, mis paiknes terve kuhjatise ulatuses 

(Schmiedehelm & Laul, 1970, 160–161). 1970. aastal ilmunud artiklis oletasid Laul ja 

Schmiedehelm, et kääpakuhjatises korrapäratult paiknevad kivid on seotud 

tarandkalme hilisema vormiga, millel puudusid kindlapiirilised tarandid (op.cit., 162). 

Samuti pidasid artikli autorid võimatuks, et Kõnnu tarandkalme ja kääbaste kasutajate 

puhul oli tegemist kahe üksteisega mittesuguluses oleva kogukonnaga (op.cit., 163). 

Kääpa ebatavalist ehitust on seletatud ka sellega, et tegemist on kivikalmetest 

kääbastele ülemineku vahepealse vormiga (EEA 1982, 278).  

Aastatel 1970–1973 kaevas Silvia Laul Põlgastes läbi kivikalme ja kolm selle juures 

olevat kääbast. Leidude põhjal otsustas Laul, et peale 5. sajandit matmine kalmesse 

lõppes ning edaspidi kasutati selle jaoks sealsamas olevaid kääpaid (Laul 2001, 43). 

Konstruktsioone ega kive kääpad ei sisaldanud2.  

                                                 
2 Kääpakuhjatistest on kive leitud ka kalmistutest, mis ei asu tarandkalmete lähedal. Valdavalt on 

uurijad seostanud kivide esinemist kääbastes läänemeresoome traditsiooniga (Аун 1992, 111). 
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Seni läbiuurimata kaks tarandkalmet ja kääbas paiknevad ühtse kompleksina Leevi 

jõe käärus Karilatsi külas (Lisa 1: 14). Nendest 300 m ida poole jääb kaheksast 

kääpast koosnev kalmistu. Leevijõe küla territooriumil paikneb teine kaevamata 

kompleks, mis koosneb kahes enamvähem paralleelses reas olevast 28. kääpast ning 

kahest nendest veidike eemal asuvast kivikalmest.  

 

Ehkki kääbaste ja tarandkalmete leviala mõneti ühtib (Lisa 2: 2), ei asu tarandkalmed 

ja kääbaskalmed, kui välja arvata eespool toodut viis näidet, reeglina teineteise ligidal. 

Erandiks on ka Tsiistre ja Popovitsa tarandkalmed, mis ei paikne küll kääbastega 

samas kalmistus, kuid jäävad siiski nende lähedusse. Tsiistre kalmed jäävad lähimast 

kääbaskalmistust 300 ja 500 m kaugusele (Lisa 1: 9) ning Popovitsa kivikalme on 

umbes 600 m kaugusel Kremessova kääbastest. 

 

2.2.2 Kääbaskalmete seos maa-aluste põletusmatusteg a 

Kääbaskalmistuid on osaliselt seostatavad veel ühe kalmeliigiga, milleks on maa-

alused põletusmatused. Lõuna-Eesti aladel olid need levinud pronksiajast kuni keskaja 

lõpuni (Lillak 2008, ilmumisel). Kääbaskalmistute uurimisel on sageli leitud maa-

alusesse lohku asetatud matuseid kääpakuhjatise alt (Аун 1992, tabel 2) ning seda on 

käsitletud kui üht matmisviisi, mis on iseloomulik pikk-kääbastele (op.cit., 115). Kui 

pikk on aga kuhjatise ja lohku asetatud matuse ajaline vahe, jääb enamasti lahtiseks 

(Lillak 2008, ilmumisel). Kääpakuhjatistest varasemaid matuseid, mis on dateeritavad 

rooma rauaaega, on teada Suure-Rõsna, Rõsna-Saare ja Laossina kalmistutes osade 

uuritud kääbaste alt (Kiristaja 2004, 171). Venemaal, Pomostje kääbaskalmistutes, on 

maa-aluseid põletusmatuseid leitud mitte ainult kääpakuhjatiste alt, vaid ka ühe 

kalmistu raames kääbaste vaheliselt alalt (Исланова 2006, 55). Lisas 2: 3 on näha 

teadaolevate põletusmatuste levik Kagu-Eestis. Kuna tegu on võrdlemisi vähe uuritud 

muistiseliigiga, pole ka nende hulk kuigi suur. Eeldatavasti võiksid maa-alused 

põletusmatused olla levinud üle terve kääbasteareaali, kuid nii kaua, kuni ei ole 

avastatud uusi maa-aluseid põletusmatuseid ja täpsemini dateeritud vanu, kääbaste alt 

leituid, jääb küsimus lahtiseks. 
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2.2.3. Kääbaskalmete seos žalnikute ja noorema raua aja kääbastega 

Kagu-Eesti territooriumil on teada kaks žalnikute rühma. Tegemist on 11.–13. 

sajandisse dateeritavate matmispaikadega. Põletamata surnud olid asetatud haualohku, 

mida maapinnal markeeris kiviring. Sellised kalmistud paiknevad Obinitsas, kus on 

säilinud 2 žalnikut, ja Luuskas (vt Lisa 2: 4), kus kaitse alla on võetud 5 kalmet, kuid 

T. Karopuni koostatud Vastseliina kihelkonna kirjelduses on plaani peal ligi 30 

žalnikut. (Karopun 1922, 6). Obinitsas paiknevad žalnikud tänapäevase setude 

kalmistu ja oletatava keskaegse külakalmistu territooriumil; samasse kompleksi 

kuulub ka Obinitsa kääbaskalmistu. Luuska žalnikutest umbes 200 m eemal asuvad 

kääpad (Lisa 1: 3).  

 

1978.–1979. aastatel kaevas Silvia Laul läbi Lindoras noorema rauaaja kääbastiku, 

mis asus Lindora küla esimese aastatuhande teise poole kääbastikust umbes 140 m 

kaugusel (vt. Лаул 1978; Лаул 1979). Kalmistu koosnes 16 ümarast kääpast, mille 

diameeter oli 3–6 m ja kõrgus 30–80 cm (Лаул 1978, 345; Лаул 1979, 347). 

Kääpakuhjatiste jalamil oli mõnedel juhtudel laotud kividest ring või paiknesid 

korrapäratult üksikud kivid. Kuhjatise all olid haualohkudes panustega laibamatused. 

Materjali põhjal on kalmistu dateeritud 11. sajandi teise poolde ja 12. sajandi 

algusesse. Kagu-Eestis on noorema rauaaja laibamatustega kääpaid teada vähe. Lisaks 

Lindorale on arheoloogiliselt uuritud neid Plaanis, Metstes, Tudernas ja Siksäläs 

(Valk 1992, 39). Osad praegusel hetkel I aastatuhande teise poole kääbaskalmistutena 

arvel olevad matmispaigad võivad tegelikult kuuluda nooremasse rauaaega, kuna 

välimuse poolest kaks kääpaliiki oluliselt ei erine. 

 

2.2.4 Kääbaskalmete seos külakalmistutega 

Keskaegsed külakalmistud olid kasutusel paralleelselt kirikaedadega 13.–18. sajandil 

(Valk 2001, 11) ja olid kääbaste leviku piirkonnas olid laialdaselt levinud (Lisa 2: 4). 

Mõnedel juhtudel on hilisem külakalmistu rajatud kääbaskalmistusse või selle vahetu 

lähedusse. Sellist olukorda kohtab Võnnu kihelkonnas Rasinas ja Kadajas, Vastseliina 

kihelkonnas Lindoras, Setumaal Obinitsas ja Küllatovas. Lindoras olid keskaegsed 

järelmatused sängitatud otse kääpasse (Schmiedehelm 1965, 25–26). Sama on tõdetud 

Ida-Setumaal Lezgi kääbaskalmistus (Гроздилов 1965, 82). Lisaks kohtab olukordi, 

kus külakalmistu asub veidi eemal, näiteks Saetamme ja Eoste kääbastikud asuvad 
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mõlemad 200 m külakalmistutest eemal ning Pindi kirikaia ja Mõsküla kääbaste 

vahele jääb umbes 100 m vahemaa (Lisa 1: 10). Kui vaadata külakalmistute leviku 

üldpilti, siis moodustavad ülalpool nimetatud külakalmistud, vaid umbes 2% 

vaatlusaluste kihelkondade külakalmistute koguhulgast. Seega võib öelda, et mingit 

otsest seost kahe muistiseliigi vahel ei ole.  

 

Kokkuvõtvalt ei ole kääbaskalmistud üldiselt seotud varasemate ja hilisemate 

matmispaikadega. Kõige enam on uuritud kääbaste seoseid kivikalmetega. Sellised 

kalmistud, kus esinevad koos kaks kalmevormi, on teda vaid viis, kuigi kalmevormide 

levikuala osaliselt kattub. Küsimus kääbaskalmistute ja maa-aluste põletusmatuste 

võimalikust seosest jääb esialgu ähmaseks. Osad kääbaskalmistud olid kindlasti 

rajatud varasemaid põletustega maa-aluseid kalmistuid silmas pidades. Probleemi 

lahendamiseks oleks vaja uurida kalmistutes ka vahelistala, sest seal võivad olla kas 

kuhjatistest varasemad või nendega samaaegsed põletusmatused. Niisiis vähemalt 

osad kääbastikud olid rajatud varasematesse kalmistutesse, mis võiks näidata nende 

kohtade tähtsust nii kääbaste rajajatele kui ka nende (võimalikele) esivanematele. 

Kääbastest hilisematest muististest on praktiliselt samasse kalmistusse rajatud vähesed 

Eestist teadaolevad žalnikud ja mõned üksikud keskaegsed külakalmistud. Viimastega 

tundub seos olevat pigem juhusliku laadi. 
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3. Kääbaskalmistute paiknemine maastikul: regionaal sed aspektid ja 

seletusvõimalused 

3.1. Kääbaskalmistute paiknemine maastikul: piirkon dlike eripärade 
küsimus 

Üheks töö eesmärgiks oli vaadata erinevusi eri piirkondade vahel. Piirkondade (või nn 

mikroregioonide) omavahel võrdlemine on andnud tulemusi teistes pikk-kääbaste 

kultuuri leviku aladel. Näiteks Venemaal, Ülem-Pomostjes on 100 x 120 km maa-ala 

jagatud viieks mikroregiooniks ning eri regioonide omavahel võrdlemisel tulid välja 

teatud erinevused kääbaskalmistute paiknemises ja kauguses veekogude suhtes ning 

kääbaste kujus (Исланова 2006, 26–34). 

 

Eeldades, et suhtlemine toimus tol ajal peamiselt veeteid pidi, on käesolevas töös 

eraldi vaadeldavateks piirkondadeks võetud suuremate jõgede – Ahja, Piusa ja 

Võhandu jõgikonnad, lisaks Pihkva ja Peipsi järvede ümbrus.  

1. Ahja jõgikonna koosseisus vaadeldakse lisaks Ahja jõe või sellega seotud 

lisajõgede, ojade ja järvede lähedal olevatele kääbaskalmistutele ka üksikut 

kääbast Puugi küla maadel Elva jõe jõgikonnas.  

2. Võhandu jõgikonda kuuluvateks on loetud kalmistud, mis on seostatavad 

Võhandu jõe ning sellega ühenduses olevate lisajõgede, ojade ja järvedega.  

3. Piusa jõgikonna koosseisus on kääbastikud, mida saab seostada Piusa jõe ning 

sellega seotud järvede ja ojadega (nt Obinitsa, Tuderna ja Raagsilla). Lisaks 

on statistikas sellesse rühma arvatud veel kaks kääbaskalmistut, mis asuvad 

Koiva jõgikonda kuuluvate Mustjõe ja Murati järve lähedal. 

4. Pihkva järve piirkonda on loetud need kääbastikud, mis asuvad Pihkva järve 

Kuulja ja Värska lahe ümbruses ja sellest põhja pool. Kalmistute kaugus 

järvest ei ole suurem kui 2 km. Ehki piirkonnas on ka mõned ojad, on 

kääbaskalmistuid seostatud järve kui suurema veekoguga.  

5. Peipsi järve piirkonda on loetud üksikuid kääbaskalmistuid, mis jäävad 

Kodavere ja Maarja-Magdaleena kihelkondadesse ja mis asuvad a) Kääpa jõe 

ja sellega seotud järvede läheduses, b) Alatskivi jõega ühenduses olevate 

järvede (Mustjärv, Savastvere ja Kuningvere järv) läheduses. 
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Joonis 7. Kääbaskalmistute jagunemine eri piirkondade vahel. 

Figure 7. Distribution of barrow cemeteries between different areas. 

 

Kui vaadata kääbaskalmistute jagunemist eri piirkondade vahel, torkab silma asjaolu, 

et ühelt poolt jõgikondade ja teiselt poolt järvedega seotud kääbaskalmistute vahel on 

olulised erinevused analüüsitavate arvandmete suurustes, mis raskendab mõneti 

edaspidi üldistuste tegemist (Joonis 7).  

 

3

8

1 2

17

14 14

1
3

7

11

27

1 1

8

4 4 4

1
3

1 2
4

0

5

10

15

20

25

30

Ahja Võhandu Piusa Pihkva Peipsi

kaugus

ka
lm

is
tu

te
 a

rv kuni 50 m

50-200 m

200-500 m

0,5-1 km

1-2 km

 

Joonis 8. Kääbakalmistute kaugus veekogudest eri piirkondades. 

Figure 8. Distance of barrow cemeteries from the bodys of water in different areas. 
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Veekogude ja kalmistute vaheliste kauguste võrdlemisel erinevate piirkondade vahel, 

olulisi ja selgepiirilisi erinevusi välja ei tulnud (Joonis 8). Ahja jõgikonnas on 

võrreldes Piusa ja Võhandu jõgikondadega mõnevõrra suuremal arvul neid 

kalmistuid, mis jäävad veekogudest 0,5–1 ja 1–2 km kaugusele. Ahja jõgikonnas on 

suurem nende kalmistute hulk, mis jäävad veekogust 50–200 m kaugusele ning vähem 

on neid kalmistuid, millele lähim veekogu asub 200–500 m kaugusele. Need 

kõikumised on arvatavasti juhuslikud, tingitud väiksest materjali kogusest, ega näita 

mingeid sisulisi maastikulisi eelistusi. Võhandu jõgikond erineb mõneti selle poolest, 

et seal esineb võrreldes teiste piirkondadega rohkem selliseid kalmistuid, mis on 

vahetult veekogu kaldal. Piusa jõgikonnas on rohkem kui mujal kalmistuid, mis 

asuvad veekogust 200–500 m kaugusel. Osaliselt võib niisugune tulemus olla tingitud 

sellest, et seal on rohkem kääbaskalmistuid kui teistes piirkondades. Nagu juba 

eespool (1.1.3.) mainitud, asuvad kääbaskalmistud, mis on seotud Pihkva järvega, 

sellest valdavalt 0,5–2 km kaugusel ning kalmistuid, mis oleks rajatud otseselt selle 

kaldale (sellest kuni 50 m kaugusele) ei ole üldse. Peipsi järvega seostuvate 

kalmistute hulk on liiga väike, et statistika põhjal midagi järeldada saaks. Võib vaid 

öelda, et kalmistuid, mis asuksid veekogust kaugemal kui 1 km, ei ole.  

Järgnevalt vaatasin, kas kääbaskalmistute puhul võib täheldada piirkondlike erinevusi 

kindlate veekogutüüpide eelistamisel (Joonis 9).  
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Joonis 9. Kääbaskalmistute seos veekogudega eri piirkondades. 
Figure 9. Connections between the barrow cemeteries and the different bodys of 
water in different areas. 



 - 30 - 

 
Ahja jõgikonnas on kääbaskalmistud seostatavad eri veekogutüüpidega enam-vähem 

võrdselt. Võrreldes teiste jõgikondadega on palju rohkem kääbastikke seotud 

lisajõgedega. See asjaolu tuleneb arvatavasti sellest, et erinevalt Piusast ja Võhandust 

on Ahja jõel palju lisajõgesid. Võhandu ja Piusa jõgikonnas on rohkem kääbastikke 

seotud jõgedega kui Ahja jõgikonnas. Sisuliselt ei näita see nende veekogude 

eelistamist, vaid võib olla seletatav väheste lisajõgedega. Üks kalmistu, mis Piusa 

jõgikonnas on seostatav lisajõega, kuulub tegelikult Koiva jõe vesikonda ja asub 

Koivasse voolava Mustjõe lähedal. Piusa jõega seotud kalmistute rohkus võrreldes 

teiste jõgikondadega võib tuleneda sellest, et jõgikonnas on neljandiku võrra rohkem 

kalmistuid kui Ahja ja Võhandu jõgikondades. Pihkva järve piirkonna kalmistute 

eripäraks on see, et nad kõik on seotud esmajärgus Pihkva järvega. Kuigi mõnel juhul 

paikneb 0,5–2 km vahemaa sees ka oja, olen vaadeldavaid kalmistuid seostanud 

pigem järvega. Peipsi piirkonnas puudusid kalmistud, mis oleksid seostatavad ojade 

või lisajõgedega. Kalmistud paiknevad kas Kääpa jõe või väikejärvede läheduses.  
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Joonis 10. Kääbaskalmistute seos maastikuvormidega eri piirkondades. 

Figure 10. Connctions between the barrow cemeteries and landscape form in different 

areas. 

 

Kääbaskalmistute seostes maastikuga ei tule jällegi välja olulisi piirkondlikke 

erinevusi (Joonis 10). Kui vaadata erinevaid jõgikondi, siis on ümbritseva maastikuga 

võrreldes kõrgematele kohtadele rajatud kääbaskalmistuid Ahja jõgikonnas vähem kui 
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Piusa või Võhandu jõgikondades. Võhandu jõgikonnas on jällegi vähem neid 

kalmistuid, mis paikneksid tasasel maastikul.  

 

Eraldi väärivad tähelepanu kalmistud, mis on seotud Peipsi ja Pihkva järvedega. 

Peipsi järvega seotud kalmistuid on käesolevas töös käsitletud seitse. Kagu-Eesti 

kääbaskalmistute leviku piirkonnast lahutab neid ligi 40 km tühja maad, kus kääpaid 

ei ole teada. Valdavalt ei paikne selle piirkonna kääpad veekogust kaugemal kui 200 

m. Neli neist on seotud väikejärvedega ning kolm Kääpa jõega. Peipsi järvega seotud 

kalmistute puhul võib täheldada, et enamus neist (72 %) on ehitatud küngastele. 

Tundub, et kalmistute rajamisel on selles piirkonnas eelistatud kõrgemaid kohti.  

Pihkva järvega seotud kalmistuid on käesolevas töös käsitletud kümme. Valdavalt 

asuvad kääpad järvest 0,5–2 km kaugusel. Selliseid kalmistuid, mis oleksid rajatud 

järvele lähemale kui 50 m, ei ole. Enamus kalmistuid on ehitatud kas languse lähedale 

või tasasele maale. Mare Aun on eristanud Põhja-Setumaa kalmistutes, milleks ongi 

põhiliselt Pihkva järve lääne kaldal olevad kääbastikud, kõige enam kultuuri varasema 

traditsiooni elemente, näiteks pikk-kääbaste rohkust ja savinõude purukslöömist 

matmisrituaalide käigus; viimane on iseloomulik ka Kagu-Eesti tarandkalmetele (Aun 

2006, 121). 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et konkreetseid suuremaid eripärasid kääbaskalmistute 

paiknemises eri piirkondade vahel välja ei tulnud. Kuna kasutuses olev statistiline 

materjal ei ole kuigi suur ja jaguneb viie piirkonna vahel ebavõrdselt, siis ei pruugi 

erinevused tähendada sisuliselt mingeid piirkondlike eelistusi, vaid võivad olla 

juhuslikku laadi. Mainimist väärivateks erinevusteks on näiteks, et Ahja jõgikonnas 

on vähem küngastel paiknevaid kalmistuid kui Piusa või Võhandu jõgikondades, ning 

et Võhandu piirkonnas on rohkem kalmistuid, mis on rajatud vahetult veekogude 

kallastele kui mujal. Võib öelda, et vähemalt eespool vaadatud kriteeriumide osas 

moodustavad Kagu-Eesti jõgikondadega seotud kalmistud siiski võrdlemisi ühtse 

terviku, mida võiks käsitleda ühtse makroregioonina. Võimalik, et erinevused võivad 

esile tulla siis, kui eristada väiksemaid piirkondi, ning nende eristamine võiks toimuda 

mingisuguse teise parameetri järgi kui kuulumine teatud jõgikonda.  

 

Peipsi ja Pihkva järvede piirkondade ühtekuuluvus jõgikondadega jääb mõneti 

küsitavamaks. Peipsi kääbastike puhul väärib esiletoomist paiknemine kõrgematel 
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kohtadel ning piirkonna ruumiline eraldatus viitab võimalusele, et tegemist pole 

juhusega. Pihkva järvega seotud kääbastike puhul pole erinevused nii selged, kuid 

teisalt osundavad siin eriasendile matmiskombestiku erijooned. Siiski pole need kaks 

regiooni teistega hästi võrreldavad sest mõlemal juhul on teadaolevate kalmistute arv 

üldistuste jaoks liialt väike 

 

3.2. Kääbaskalmistute paiknemisloogika: seletus- ja  tõlgendusvõimalusi  

Kuna asulakohtade materjal on hetkel liiga vähene ja katkendlik, et selle põhjal teha 

järeldusi kääbaskalmete paiknemise kohta, üritan järgnevalt esitada mõningaid 

kääbaste paiknemise seletusi lähtudes maastikuelementidest. 

Kuna tegu oli matmispaikadega, siis tõenäoliselt ei olnud kohad, kuhu 

kääbaskalmistuid rajati, juhuslikud. Pigem olid need osa kultuurmaastikust, mis oli 

lahti mõtestatud seda kasutanud kogukondade ning nendele järgnenud põlvkondade 

poolt. Tõenäoliselt olid kalmistud erilised, pühitsetud paigad, kus oli võimalik side 

üleloomuliku väega ja mille erilisus võis avalduda erakordses maastikusituatsioonis 

(Lang 1999, 68, 71). Käesolevas töös käsitletud maastikuelementidest võivad 

sellisteks mõjuvateks paikadeks olla näiteks künkad või veekogude kaldad.  

 

Kui vaadata kääbaskalmistute seost pinnavormidega (Joonis 5), torkab silma, et osad 

kääbaskalmistud on paiknevad küngastel või kõrgematel vallseljandikel, näiteks 

Kuklase (Lisa 1: 6), Kuningvere (Lisa 1: 15), Rahumäe (Lisa 1: 5). Kääbaste 

ehitamises küngastele, võib näha kogukonna tahet rajada oma kalmeid paremini 

nähtavatele kohtadele. Vene arheoloog Natalja Hvošinskaja tähelepanekute kohaselt 

on kääbaste rajamine looduslikele küngastele üldlevinud, kuna väiksema töömahuga 

saadi mõjuvõimsam efekt (Хвощинская 2004, 22). Sarnaselt oli kalme 

monumentaalsus tähtis kivikalmete puhul, kuna võimaldas kommunikatsiooni 

esivanematega ja tagas, seda et neid mäletati (Lang 1999, 75).  

Samas tuleb tõdeda, et Kagu-Eesti kääbaskalmistute puhul on sagedased need 

juhtumid, kus taolised muust maastikust kõrgemal olevad kohad on jäänud 

kasutamata ja kalmistu on rajatud nende lähedale, näiteks Karilatsis (Lisa 1: 14), 

Puutlis (Lisa 1: 16), Kõllestes (Lisa 1: 17). Seega ei olnud mõjuva visuaalse efekti 

saavutamine kõige olulisemaks kriteeriumiks kalmistu koha leidmisel. Seega püha 

paiga valikul ei otsustatud alati võimalikest kõige mõjuvõimsama koha kasuks ja et 
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kohavalikul võis olla teisigi tegureid, mida kogesid küll kääbaste ehitajad, kuid mis 

tänapäeva inimestele ei pruugi olla märgatavad (Valk 2007, 203).  

 

Mõningaid oletusi on võimalik teha ka selle kohta, miks asub osa kalmistutest 

veekogude lähedal (Joonis 1). Paljude protougri rahvaste mütoloogias on tähtis koht 

ilmajõel, mis ühendab jõe keskjooksul asuvat elavate maailma jõe läte juures oleva 

ülailmaga ja surnute maailmaga, mis asub kusagil jõe suudme lähedal (Napolskih 

1992, 11, skeem). Üheks selliseks näiteks võib tuua Permi komilaste traditsiooni, 

mille kohaselt paikneb surnute riik kusagil jõesuudme lähedal ning surnute hinged 

lähevad allavoolu (op.cit., 7). Sellest tulenevalt võib ka kääbaskalmistute paiknemine 

vooluveekogude kaldal mõnedel juhtudel tuleneda nende (veekogude) erinevaid 

maailmatahke ühendavast iseloomust. Sellisele skeemile kus kalmistu jääb 

asulakohast allavoolu, vastas töös käsitletud muististest vaid Kassilaane asulakoht, 

millest allavoolu jäid Rahumäe kääpad (Lisa 1: 5).  

 

Kuid veekogudel võib olla lisaks ühendavale ka vastupidine, lahutav toime. Nii 

asuvad laplaste surnuaiad tavaliselt jõe või järve taga, mis sümboliseerib tõket elavate 

ja surnute maailma vahel (op.cit., 5). Ida-Soomes asuvad kesk- ja uusaegsed 

külakalmistud tihti järvede saartel.3 Usku vooluveekogu tõkestavasse toimesse kui 

paljudele kultuuridele omast nähtust on üpris põhjalikult kirjeldanud soome folklorist 

Martti Haavio (Haavio 1959). Teateid sellest, et voolav vesi on tõkkeks igasugustele 

kurjadele jõududele, sealhulgas ka kodukäijatele, on teada Inglismaalt, Saksamaalt, 

Indiast, Soomest ja mujalt (op.cit., 126). Teiseks veekogude takistava toimega seotud 

universaalseks kombeks on komme matuserongkäigu käigus mingisuguse väikse nire 

ületamisel ehitada sümboolne sild (näiteks kõrrest), et ka surnu hing saaks üle (op.cit., 

129). Andmeid vooluvetega seotud uskumuste kohta on ka kääbastealalt Setumaalt. 

Värska lähistelt on teada, et kui külas oli surnu, siis ei tohtinud põrandat pesta. Kui 

aga läbi küla jooksis oja või kraav, siis teisel pool oli see juba lubatud.4 Võimalik, et 

mingite taoliste uskumustega on seotud asjaolu, et osade teadaolevate kääbasteaegsete 

asulakohtade ja nendega arvatavasti seotud kääbastike vahel on vooluveekogu, näiteks 

                                                 
3 Selle temaatikaga tegeleb praegu Helsingi Ülikooli doktorant Juha Ruohinen (Heiki Valgu suulised 
andmed). 
4 Maria Teplenkovi (snd 1912) teade Heiki Valgule. Setu uskumustes ei tohtinud matmata surnu kodus 
viibimise ajal põrandat pesta sest hing usuti olevat põranda lähedal: kui põrandat pesta, siis „vesi läheb 
surnule kaela“. 
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Võprosova (Lisa 1: 3), Kääpa (Lisa 1: 8), Lääniste (Lisa 1: 12) ja Kassilaane (Lisa 1: 

5) külas. Siinkohal peaks tähelepanu pöörama ka väikestele, praeguseks kadunud 

vooluveekogudele, mis kaartidel puuduvad ning mis maastikul jälgitavad vaid 

madalamate kohtade ja kunagiste ojasängidena. 

 

Tõenäoliselt oli religioossest tähendusest olulisem asjaolu, et veekogud omasid 

arvatavasti tähtsat rolli kommunikatsioonikanalitena, mille kaudu said liigelda nii 

inimesed, kaubad kui ka ideed. Kuna rahvastiku tihedus oli Kagu-Eestis 

kääbaskalmete rajamise ajal üsna hõre (Лиги 1989, 320), ei olnud arvatavasti ka 

pikemaid maismaateid. Nende puudumisel pakkusid veeteed olulisi võimalusi 

väiksemate ja suuremate vahemaade läbimiseks nii talvel kui suvel. Jõgede tähtsust 

liiklemiskanalitena Kagu-Eestis eelrooma ja rooma rauaajal on rõhutanud Silvia Laul 

(Laul 2001, 201). Väiksemaid veekogusid nagu ojasid ja suuremate jõgede 

lisajõgesid, mis olid liiklemiseks liiga madalad, võidi kasutada maastikul liikumisel 

orientiirina ning mööda nende kaldaid võisid kulgeda kohalikud maismaateed (Veldi 

2006, 89). Kääbaskalmistute paiknemine peamiste liikluskanalite lähedal võis olla 

tingitud sellest, et nende lähedal paiknevad ka asulad. Lisaks võisid (vee)teede ääres 

paiknevad kalmed olla piiride või maavalduste tähisteks. 

 

Probleemiks on aga see, et kohtade omapära, erilisust või muud põhjust, miks just 

sinna oli kalmistu rajatud, ei ole võimalik kaardilt enamasti välja lugeda. Võimalik, et 

osadel juhtudel saab kohavaliku ajendit mõista maastikul viibides; seega eeldab 

kääbaskalmete üksikasjalikum tõlgendamine nende läbikäimist. 
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Kokkuvõte  
 

Käesolev töö teeb kokkuvõtteid peamiselt I aastatuhande teisest poolest pärinevate 

Kagu-Eesti kääbaskalmistute paiknemisest ruumis ja nende seostest maastiku ning 

teiste muististega. Läbivaadatud materjali põhjal võib tõdeda, et pelgalt kaartide abil 

ja ilma lisainfota keskmise rauaaja asustusest ja kommunikatsioonisüsteemidest on 

raske teha järeldusi selle kohta, millised oli kääbaskalmistute asukohavaliku 

maastikulised kriteeriumid. Tõenäoliselt oli esimeseks määrajaks kalmete aegne 

asulakoht, kalmete konkreetsemal kohavalikul lähtuti arvatavasti 

maastikuvõimalustest, mis asulakohtade ümbruses olid. Kuna praeguseks on teada 

veel väga vähe kääbasteaegseid asulakohti, lähtusin kalmistute paiknemist uurides 

eelkõige maastikuelementidest, nagu erinevad veekogud ja pinnavormid.  

 

Vaadates kääbaskalmistute seoseid veekogudega selgus, et vooluveekogudest eelistati 

kääpaid rajada eelkõige suuremate jõgede (Ahja, Võhandu ja Piusa) lähedusse, neist 

50–500 m kaugusele. See võis olla tingitud asjaolust, et arvatavasti mängisid jõed 

olulist rolli kommunikatsioonikanalitena ning tolleaegne asustus võis olla suuresti 

seotud jõgedega. Ojade ja lisajõgede läheduses, kuigi ka neil võis olla teatud tähtsus I 

aastatuhande teise poole teedevõrgustikus, on kääbaskalmistuid vähem. Suurem osa 

kääbastest jääb vooluveekogudest 50–500 m kaugusele. Neid kalmistuid, mis jääksid 

kaugusevahemikesse 0,5–1 km ja 1–2 km või mis paikneksid otse veekogu kaldal, on 

oluliselt vähem. Minevikus võidi veekogudele omistada ka religioosseid või 

sümboolseid tähendusi. Seega võib oletada, et kalmistute puhul, mis olid rajatud 

veekogude kaldale või mis asusid nendest nähtavuse ulatuses, võis veekogu omada 

lisaks praktilisele ka sümboolset tähendust. 

 

Umbes ¼ kõikidest kääbastest on seostatavad järvedega, milleks on Pihkva järv ja 

piirkonna väikejärved. Väikejärvedega, nagu ka vooluveekogudega seotud kalmistud, 

jäävad järvest reeglina 0,5 km kaugusele, kuid mõned on ka kaugemal. Pihkva järvega 

seotud kalmistud jäävad reeglina kaugemale, vahemikku 0,5–2 km kaldast.  

 

Vaadates kääbaskalmistute seoseid pinnavormidega mingeid kindlaid eelistusi välja ei 

joonistunud. Suurem osa kääbastikest paikneb kas tasasel maapinnal – kohtades, mille 

lähedal hakkas maapind langema –, või lauge languse peal, mis arvatavasti ei olnud 
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enamasti maastikul tajutav. On kalmistuid, mille ehitamiseks näib olevat meelega 

välja valitud kõrgem koht. Selliste kalmistute puhul võis kohavalik olla tingitud 

soovist rajada kalmeid paikadesse, mis domineeriksid ümbritseva maastiku üle. 

Samas ei olnud paiga väljapaistvus arvatavasti kõige tähtsamaks kriteeriumiks, kuna 

üsna sageli on kõrgemad kohad on jäänud kasutamata ja kalmistu on rajatud nende 

lähedusse. Tavaliselt ei ehitatud kääbaskalmistud ümbritsevast maastikust 

madalamatele kohtadele. 

 

Erinevate piirkondade omavahelisel võrdlusel olulisi erinevusi kääbaskalmistute 

paiknemise osas tuvastada ei õnnestunud. Sellest võib järeldada, et vähemalt töös 

vaadeldud kriteeriumite osas moodustuvad Ahja, Võhandu ja Piusa jõgikondade 

kalmistud suhteliselt ühtse regiooni. Sinna sisse ei ole arvestatud Peipsi ja Pihkva 

järvedega seotud kalmistuid, kuna need ei ole oma arvult teiste piirkondadega 

võrreldavad, s.t allikmaterjal ei ole kindlamate järelduste tegemiseks piisavalt suur ja 

seetõttu võrdluseks representatiivne. Võimalik, et regionaalsed erinevused tuleksid 

selgemini esile siis, kui eristada väiksemaid alapiirkondi, mis ei lähtu jõgikondadest, 

vaid muististe piirkondlikest kontsentratsioonialadest. 

 

Materjali vähesuse tõttu ei õnnestunud teha olulisi järeldusi kääbaskalmistute ja 

samaaegsete asulakohtade seose kohta. Töö käigus tuvastasin 11 asulakohta, mis 

võisid olla kasutusel kääbastega ühel ajal. Nende põhjal võib oletada, et asulakohti 

tuleb otsida veekogude äärest kääbaskalmistutest 600–1000 m kauguselt, kuid 

võimalik, et kaugemaltki. Ligi pooltel juhtudel on kalmistu ja asulakoha vahel 

vooluveekogu. See seos ei pruugi olla juhuslik, vaid võib viidata uskumustele 

vooluvete eraldavast toimest. Kääbaskalmistute ning varasemate ja hilisemate 

matmispaikade vahel erilisi seoseid tuvastada ei õnnestunud. Mõned kääbastikud on 

rajatud varasemate matmispaikade juurde, nagu kivikalmed ja maa-aluste 

põletusmatustega kalmistud. Kuigi kääbaste ja kivikalmete levikuala mõneti kattub, 

on kalmistuid, kus esinevad koos kaks kalmevormi, teda vaid viis. Seosed 

kääbaskalmistute ja maa-aluste põletusmatuste vahel jäävad esialgu ähmaseks. Osa 

kääpaid on kindlasti rajatud varasemate maa-aluste põletusmatuste peale, kuid 

enamuse kääbaste alt leitud matuste puhul jääb lahtiseks, kui pikk oli nende ja 

kuhjatise ajaline vahe. Kääbastest hilisematest muististest on praktiliselt samasse 
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kalmistusse rajatud kõik vähesed teadaolevad žalnikhaudadega kalmistud (2 juhtu) ja 

vaid mõned üksikud keskaegsed külakalmistud. 

 

Käesolev töö oli vajalik eelkõige üldpildi loomiseks maastikusituatsioonidest, milles 

kääbaskalmistud paikneda võivad. Edaspidise uurimistöö käigus tuleks vaatluse alla 

võtta väiksemaid piirkondi. Lisaks kaardimaterjalile peaks läbi viima ka ulatuslike 

maastikuinspektsioone, kuna kaartidelt ei ole sageli võimalik välja lugeda kohtade 

omapärasid, mis võisid olla põhjuseks, miks just sinna kalmistu rajati. Senisest enam 

tuleks tegeleda kääbasteaegsete asulakohtade otsimisega, kuna seostades kalmistuid 

üksnes maastikuga võivad saadud tulemused jääda ühekülgseteks. Samuti tuleks 

vaatluse alla võtta kääbaskalmistute paiknemist linnamägede ning nende aegse 

kommunikatsioonivõrgustiku suhtes.    
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The location of barrow cemeteries of South-Estonia from the 2 nd half of 

the 1 st millennium AD: conections with landscape a nd other 

monuments 

Summary 
 

Long and round barrows with cremation burials were spread in the South-Eastern 

Estonia in the second half of the first millennium AD Although some researchers have 

briefly mentioned that barrow cemeteries are usually situated on the banks of the 

rivers or on higher places, for example hills, the actual connections between the 

barrows and the landscape have remained uncertain and not studied yet in Estonia and 

adjacent areas.  

 

Since the barrows were used for burials, the places of their location cannot be casual. 

The purpose of this BA thesis was to find out, if possible, what were the landscape 

criteria of the places where the barrow cemeteries were situated. Since the area 

observed in this paper, is quite large (it comprises Võnnu, Kodavere and Maarja-

Magdaleena parishes in Tartumaa county, Põlva and Räpina parishes in Põlvamaa 

county, Rõuge, Kanepi and Vastseliina parishes in Võrumaa county and the Estonian 

area of Setumaa) the second aim of this paper was to find out were there differences 

between the landscape situations of places where the barrows were built in different 

regions of the distribution area of barrow cemeteries. As criteria for distinguishing the 

regions, the basins of rivers and areas close to bigger lakes were regarded. The third 

purpose was to observe connections between the barrow cemeteries and other 

antiquities, such as settlement sites and also earlier and later burial places. 

  

The choice of this topic was made because of  the need to acquaint myself with the 

sources and get the review of the barrow cemeteries and their locations. This was 

necessary, so in the future I could proceed with the research with more concrete 

problems concerning barrows and their locations. Therefore the current paper does not 

focus on  individual cemeteries, but provides an abstract.  

 

There were 141 barrow cemeteries under observation the locations of wich were 

known for certain in the research area The exact location of each cemetery was fixed 
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on the 1: 20 000 scale map of Estonia. Each location was analysed separately. 

Statistical conclusions were made based on the general criteria, such as the distance 

from the nearest body of water and landscape forms in the surroundings of the 

cemeteries, as well as by distance from the nearest settlement site and possible 

connections with the earlier or later burial places. 

 

After going through the material it appeared that by using only maps, without the 

fieldwork and data about the settlement patterns and communication systems, it is 

difficult to figure out the landscape criteria demanded for the places where the barrow 

cemeteries were situated. Probably the places for the cemeteries were chosen from the 

possible landscape situations in the area in the surroundings of the settlement sites 

within a definite radius. But unfortunately there are only few settlement sites known 

from this era.        

 

Most cemeteries are located in the distance of 50–500 m  from the flowing body of 

water. There number of cemeteries that are located in the distances of 0,5–1 km, or 1–

2 km or that are located on the banks of the body of water is less. There could have 

been curtain religious importance ascribed to the bodies of water, especially the 

running water. In case of those cemeteries that are located on the banks of the bodies 

of water or in the distance from where the visual contact between the cemeteries and 

the water was present, the ritual meaning of the location could be possible. After 

observing the correlations between the barrow cemeteries and the bodies of running 

water (rivers, affluents, streams), it occurred that a little more than a half of them were 

connected with the „big” South-Estonian rivers (like Ahja, Võhandu and Piusa), lying 

in the distance of 50–500 m from them. The reason behind that circumstance could be 

the fact that probably the rivers were the main channels of communication and the 

settlement pattern was also likely linked with them. Near the affluents and streams, 

there were less barrow cemeteries. 

 

Approximately ¼ of all barrow cemeteries are located near lakes. Cemeteries that 

could be linked to numerous small lakes of South-Estonia, are mostly located in the 

distance of 50–500 m from the shore. Those cemeteries that can be associated with 

Lake Pskov, are mostly located 0,5–2 km from it.   
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Analysis of the barrow cemeteries in connection with landscape forms did not reveal 

any preferences. Usually barrows were not erected in areas that were lower than the 

rest of the landscape. Most often they are located on even ground or on a slight slope 

that was probably hardly detectible on the landscape. Also, some cemeteries were 

placed on small hills that were visible from the landscape. Although some kind of a 

symbolic meaning could be attached to such places that were dominating rest of the 

landscape, the visual impact of the area could not be the main criteria. In many cases 

such „dominating” places were overlooked and the cemeteries was situated a bit 

further away.   

 

The BA thesis deals with large areas that were divided into smaller regions, in order 

to find out if there are any differences between them. Five different areas were 

distinguished. The basin of Ahja river, the basin of Võhandu river and the basin of 

Piusa river. In addition, the barrow cemeteries that are situated near Lake Pskov were 

regarded as one group and those situated in the parishes of Kodavere and Maarja-

Magdaleena, were defined as Lake Peipus region. After comparing these five regions, 

no significant differences were found. Therefore, it could be said that the basins of 

Ahja, Võhandu and Piusa rivers form a unified region. However, the regions of lake 

Pskov and Peipus cannot definitely be included in the same group, because the 

number of cemeteries is less there than Ahja, Võhandu, Piusa basins and data are not 

representative enough for making valid conclusions. 

    

Due to the small amount of material, it was not possible to make significant 

conclusions about the settlement pattern during the second half of the first millennium 

AD. Eleven settlement sites  were detected, that could be probably connected to the 

barrow cemeteries. On that basis, it could be assumed that the location of settlement 

sites related to the barrows should be looked for near bodies of water, in the distance 

of 600–1000 m or even more further away. On nearly half occasions there is a body of 

water between the cemetery and the settlement which may be related to definite 

beliefs. Certain connection between the barrow cemeteries and other burial places 

could not be identified. Some barrows have been settled near earlier cemeteries, such 

as tarand-graves and cemeteries with flat pit burials. Although the distribution areas 

of barrows and tarand-graves overlap, there are only five cemeteries known where the 

two types of burial mounds occur together. The connection between barrow burials 
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and underground flat pit burials remain vague until now. Some barrows were certainly 

settled on top of earlier underground flat pit burials. With a majority of barrows it 

remains unknown how long was the time distance between the flat pit burial and the 

barrow heap. Connections between the barrows and the later burial sites are allmost 

non-existent. Two known zhalnik-grave cemeteries are located near the barrow 

cemeteries; only a few mediaeval village cemeteries have been founded into the same 

cemetery. 

 
This BA thesis was necessary to give an overview of the landscape situations where 

barrow cemeteries could be situated. During further research smaller areas should be 

taken under observation. In addition to the material received from maps, extensive 

landscape 

surveys should be conducted, because without the fieldworks it is often impossible to 

understand the specific features individuality of these places. 
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Lisa 1. Kääbaskalmistud põhikaardil 

 
 

 
 

Kaart 1. Tiksi kääbaskalmistu. 
Map 1. Tiksi barrow cemetery. 

 

 
 

Kaart 2. Paidra kääbaskalmistud. 
Map 2. Paidra barrow cemetery. 
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Kaart 3. Luuska: A – Kääbaskalmistu; B – Žalnikud. 
Map 3. Luuska: A – Barrow cemetery; B – Zhalnik-cemetery. 

 
 

s   
 

Kaart 4. Tuderna kääbaskalmistud. 
Map 4. Tuderna barrow cemeteries.  
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Kaart 5. A – Rahumäe kääbaskalmitud; B – Nulga küla kääbas;  
C – Kassilaane asulakoht. 

Map 5. A – Barrow cemeteries in Rahumäe; B – A barrow in Nulga; 
C – Kassilaane settlement site. 

 
 
 

  
 

Kaart 6. Kuklase kääbaskalmistu. 
Map 6. Kuklase barrow cemetery. 
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Kaart 7. Pindi kääbaskalmistu. 
Map 7. Pindi barrow cemetery.  

 
 

  
 

Kaart 8. Kääpa: A – Kääbaskalmistu; B – Asulakoht 
Map 8. Kääpa: A – Barrow cemetery; B – Settlement site  
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Kaart 9. Tsiistre: A – Kääbaskalmistu; B – Asulakoht; C – Tarandkalmed. 
Map 9. Tsiistre: A – Barrow cemetery; B – Settlement site; C – Tarand-graves. 
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Kaart 10. A – Lasva kääbaskalmistud; B – Mõsküla asulakoht; 
C – Lasva asulakoht; D – Pindi kirikuaed. 

Map 10. A – Lasva barrow cemereries; B – Mõsküla settlement site;  
C – Lasva settlement site; D – Pindi churchyard.  
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Kaart 11. Vana-Saaluse: A – Kääbaskalmistu; B – Asulakoht. 
Map 11. Vana-Saaluse: A – Barrow cemetery; B –Settlement site. 

 
 

 
 

Kaart. 12. Lääniste: A – Kääbaskalmistu; B – Asulakoht. 
Map 12. Lääniste: A – Barrow cemetery; B – Settlement site. 
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Kaart 13. A – Rõsna kääpad; B – Võporsova asulakoht; C – Rõsna asulakoht. 
Map 13. A – Rõsna barrow cemetery; B – Võporsova settlement site;  

C – Rõsna settlement site.  
 
 
 

 
 

Kaart 14. Karilatsi: A – Kääbaskalmistud; B – Tarandkalmed. 
Map 14. Karilatsi: A – Barrow cemeteries; B – Tarand-graves.  
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Kaart 15. Kuningvere kääbaskalmistu. 
Map 15. Kuningvere barrow cemetery.   

 
 
 

 
 

Kaart 16. Puutli kääbaskalmistu. 
Map 16. Puutli barrow cemetery.  
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Kaart 17. Kõlleste kääbaskalmistu. 
Map 17. Kõlleste barrow cemetery. 
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Lisa 2. Kääbaskalmistute ja teiste muististe leviku kaardid 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Joonis 1. Kääbaskalmistute ja I aastatuhande teise poole asulakohtade levik. 

Figre 1. Distribution of barrow cemeteries and settlement sites from  the second half 
of the first millennium AD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Asulakohad / Settlement sites 
   - Kääbaskalmistud / Barrow cemeteries 
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Joonis 2. Tarand kalmete ja kääbaskalmistute levik. 
Figure 2. Distribution area of barrow cemeteries and tarand-graves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - Kääbaskalmistu / Barrow cemeteries  
  - Tarandkalmed / Tarand-graves 
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Joonis 3. Kääbaste ja Maa-aluste põletusmatuste levik. 
Figure 3. Distribution of Barrow cemeteries and flat cremation burials. 

  - Kääbaskalmistud / Barrow cemeteries 
  - Kääbaste alt avastatud maa-alused põletusmatused / Flat cremation burials from under 

the barrows 
  - Noorema rauaaja põletusmatused / Flat cremation burials of the  Latest Iron Age 
  - Keskaegsed maaalused põletusmatused / Flat cremation burials of the Middle Ages 
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Joonis 4. Kääbaskalmistute, Noorema raua aja kääbate, keskaegsete külakalmistute 

ja žalnikute leviala. 
Figure 4. Distribution of Barrow cemeteries, Latest Iron Age barrows, medieval 

village cemeteries and zhalnik-graves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  - Kääbaskalmistud / Barrow cemeteries 
  - Noorema rauaaja kääpad / Latest Iron age barrows 
  - Keskaegsed külakalmistud / Middle Age village cemeteries 
  - Žalnikud / Zhalnik-graves 
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Lisa 3. Kääbaskalmistute nimekiri  
 
 

Nr. Küla Piirkond Kihelkond Maakond 
Andmebaasi 

kood 
1 Kõlleste Ahja Kanepi Võru a2279 

2 Kõlleste Ahja Kanepi Võru a2278 

3 Vedo (Pragi) Ahja Põlva Põlva a2425 

4 Mooste Ahja Põlva Põlva 11168 

5 
Kooskora 

(Säässaare) Ahja Põlva Põlva a2069 

6 Adiste Ahja Põlva Põlva a2375 

7 Metste Ahja Põlva Põlva a1825 

8 Tiksi Ahja Kanepi Võru a2277 

9 Puugi Ahja Kanepi Võru a2267 

10 Kiidjärve Ahja Võnnu Tartu 11625* 

11 Rosma Ahja Põlva Põlva a1829 

12 Rosma Ahja Põlva Põlva a1827 

13 Eoste Ahja Põlva Põlva a1937 

14 Kiidjärve Ahja Võnnu Tartu 11626 

15 Rasina Ahja Võnnu Tartu 11165-11167* 

16 Leevijõe Ahja Võnnu Tartu 11632-11659* 

17 Kõnnu(Lääniste) Ahja Võnnu Tartu 13033-13040* 

18 Ahja Ahja Võnnu Tartu 10954-10956* 

19 Kõlleste Ahja Kanepi Võru 11021-11024* 

20 Rasina Ahja Võnnu Võru 11164* 

21 Viisli Ahja Põlva Põlva a2377 

22 Viisli Ahja Põlva Põlva a2378 

23 Viisli Ahja Põlva Põlva a1852 

24 Saia Ahja Kanepi Võru a2319 

25 Eoste Ahja Põlva Põlva a1938 

26 Kioma Ahja Põlva Põlva a1838 

27 Kioma Ahja Põlva Põlva a1837 

28 Rosma Ahja Põlva Põlva a1830 

29 Karilatsi Ahja Põlva Põlva a1855 

30 Karilatsi Ahja Põlva Põlva a1853 

31 Viisli Ahja Põlva Põlva a2376 

32 Kadaja Ahja Võnnu Tartu 10959-19061* 

33 Viisli Ahja Põlva Põlva 11214-11218* 

34 Kiidjärve Ahja Võnnu Tartu 11567-11624* 

35 Lootvina Ahja Võnnu Tartu 11662-11665* 

36 Lääniste Ahja Võnnu Tartu 13042-13043* 

37 Sõreste Ahja Kanepi Võru a2318 

38 Sõreste Ahja Kanepi Võru a2320 

39 Kuningvere Peipsi Kodavere Tartu 12778* 
40 Kokora Peipsi Kodavere Tartu 12769-12773* 
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41 
Ruskavere 
(Koseveski) Peipsi 

Maarja-
Magdaleena Tartu a6391 

42 Ruskavere(Pällu) Peipsi Kodavere Tartu a6134 

43 Ruskavere Peipsi 
Maarja-

Magdaleena Tartu a6389 

44 Sudemäe Peipsi Kodavere Tartu 12774-12777* 

45 Nautrasi Peipsi Kodavere Tartu a5848 

46 Laossina Pihkva järv Setumaa Põlva a1423 

47 Rõsna Pihkva järv Setumaa Põlva a1429 

48 
Rõsna (Rõsna-

Saare) Pihkva järv Setumaa Põlva a1431 

49 Laossina Pihkva järv Setumaa Põlva a1424 

50 Laossina Pihkva järv Setumaa Põlva a1420 

51 Laossina Pihkva järv Setumaa Põlva a1422 

52 
Rõsna (Suure-

Rõsna) Pihkva järv Setumaa Põlva a1432 

53 Velna Pihkva järv Setumaa Põlva a1433 

54 Podmotsa Pihkva järv Setumaa Põlva a1456 

55 Kremessova Pihkva järv Setumaa Põlva a1457 

56 Tabina Piusa Vastseliina Võru a1101 

57 Tuderna Piusa Vastseliina Võru a1081 

58 Tuderna Piusa Vastseliina Võru a1081 

59 Tsiistre (Uuri) Piusa Vastseliina Võru a1128 

60 Tuderna Piusa Vastseliina Võru a1079 

61 Tsiistre Piusa Vastseliina Võru a1125 

62 Tsiistre Piusa Vastseliina Võru a1127 

63 
Saetamme 
(Lehese) Piusa Vastseliina Võru a0904 

64 
Saetamme 
(Lehese) Piusa Vastseliina Võru a0906 

65 Võmmorski Piusa Setumaa Võru a1444 

66 Halla Piusa Rõuge Võru a1256 

67 Palovere Piusa Rõuge Võru a1260 

68 Sutte Piusa Vastseliina Võru a1098 

69 Saetamme Piusa Vastseliina Võru a0901 

70 Küllatova Piusa Setumaa Võru a1350 

71 Matsi Piusa Rõuge Võru a0006 

72 Tabina (Lindora) Piusa Vastseliina Võru a1106 

73 Halla Piusa Rõuge Võru a1255 

74 Tabina Piusa Vastseliina Võru a1100 

75 Obinitsa Piusa Setumaa Võru a1366 

76 Külaoru Piusa Vastseliina Võru a1115 

77 Orava Piusa Vastseliina Võru a0889 
78 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1087 
79 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1084 

80 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1085 
81 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1089 
82 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1082 
83 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1086 
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84 Tammiste Piusa Vastseliina Võru a1074 

85 Tammiste Piusa Vastseliina Võru a1066 

86 
Saetamme 
(Lehese) Piusa Vastseliina Võru a0909 

87 Kuklase Piusa Rõuge Võru a0041 

88 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1090 

89 Soenina (Tuderna) Piusa Vastseliina Võru a1077 

90 Tuderna Piusa Vastseliina Võru a1088 

91 Piusa Piusa Vastseliina Võru a1083 

92 Soenina Piusa Vastseliina Võru a1076 

93 Tuderna Piusa Vastseliina Võru a1080 

94 Juraski Piusa Vastseliina Võru a1114 

95 Loosi Piusa Vastseliina Võru a1110 

96 Vana-Saaluse Piusa Rõuge Võru a1259 

97 Vana-Saaluse Piusa Rõuge Võru a1259 

98 Vana-Saaluse Piusa Rõuge Võru a1259 

99 Plaani Piusa Rõuge Võru a0034 

100 Ostrova Piusa Setumaa Võru a1351 

101 Palovere Piusa Rõuge Võru a1258 

102 Puutli Piusa Vastseliina Võru a1112 

103 Luuska Piusa Vastseliina Võru a1171 

104 Karste Võhandu Kanepi Võru a2304 

105 Ihamaru Võhandu Põlva Põlva a2288 

106 Rahumäe Võhandu Räpina Põlva a1723 

107 Kääpa (Mõrgi) Võhandu Põlva Põlva a1815 

108 Koolma Võhandu Põlva Põlva a1779 

109 Kääpa (Mõrgi) Võhandu Põlva Põlva a1819 

110 Lasva (Mõsküla) Võhandu Vastseliina Võru a1190 

111 Kääpa (Mõrgi) Võhandu Põlva Põlva a1810 

112 Kääpa (Mõrgi) Võhandu Põlva Põlva a1814 

113 Otsa Võhandu Rõuge Võru a1192 

114 Paidra Võhandu Rõuge Võru a1188 

115 Rahumäe Võhandu Räpina Põlva a1725 

116 Eoste Võhandu Põlva Põlva a2374 

117 Paidra Võhandu Rõuge Võru a1189 

118 Kiisa Võhandu Põlva Põlva a2371 

119 Koolma Võhandu Põlva Põlva a1778 

120 Lasva (Tsirgaski) Võhandu Vastseliina Võru a1191 

121 Päka Võhandu Vastseliina Võru a0883 

122 Kiisa Võhandu Põlva Põlva a4256 
123 Rahumäe Võhandu Räpina Põlva a1724 

124 Holovandi (Kiisa) Võhandu Põlva Põlva 11523-11527* 
125 Meegomäe Võhandu Rõuge Võru a1268 
126 Veriora alevik Võhandu Räpina Põlva a1769 

127 Järvepää Võhandu Setumaa Põlva a1419 

128 Puugnitsa Võhandu Setumaa Põlva a1425 

129 Paidra Võhandu Rõuge Võru a1187 
130 Aarna Võhandu Põlva Põlva a2373 
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131 Jaanikeste Võhandu Räpina Põlva a2507 
132 Jaanikeste Võhandu Räpina Põlva a2506 

133 Nulga Võhandu Räpina Põlva a2508 

134 Pindi Võhandu Räpina Põlva a1744 

135 Ristipalo Võhandu Räpina Põlva a1728 

136 Süvahavva Võhandu Räpina Põlva a1761 

137 Kääpa Võhandu Põlva Põlva a1811 

138 Paidra Võhandu Rõuge Võru a1186 

139 Madala Võhandu Vastseliina Võru a1099 

140 Paidra Võhandu Rõuge Võru a1185 

141 Väiso Võhandu Põlva Põlva a2438 
  
 
 
 
 
 
* Muistised, mis ei ole TÜ arheoloogia kabineti Eesti arheoloogilise kohainfo 
andmebaasis arvel, antud on riikiliku kultuurimälestiste registri number. 
  
 


