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SISSEJUHATUS 

 
Eluhoone esmaseks ülesandeks on pakkuda inimesele peavarju ja kaitset 

keskkonnatingimuste eest. Liikuva eluviisiga kiviaja inimestele piisas kergema 

konstruktsiooni ja ajutisema iseloomuga varjualusest. Seoses püsiasustuse 

väljakujunemisega toimusid arengud ka elamuehituses. Hooned muutusid stabiilsemaks ja 

ilmastikuoludele vastupidavamaks. Elamuehituseks kasutatava materjali valiku ja hoonete 

välisilme määras eelkõige kohalik looduslik keskkond. Ajapikku kujunesid välja lokaalsed 

ehitustraditsioonid ja eripärad. Eluhoonete iseloomu ja arengu mõjutajateks olid ajajärgu 

majandusviis ja ka ühiskondlikud suhted. Ehitistes kajastuvad ühtlasi ka vaimuelu ja 

etniline traditsioon. Elamuid võibki vaadelda kui materiaalse kultuuri iseloomulikke 

ilminguid. 

Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks on anda ülevaade Loode-Venemaa 8.–11. 

sajandi eluhoonetest. Vana-Laadoga, Novgorodi, Irboska ja Pihkva arheoloogilistel 

kaevamistel avastatud elamujäänuste põhjal ning otsida ühiseid jooni nende linnade vahel. 

Võttes aluseks selle piirkonna pikaajalise seose läänemeresoome rahvastega on töö 

lisaeesmärgiks välja selgitada, kas ja millisel määral on jälgitav läänemeresoome 

ehitustraditsioonide esinemine antud regiooni linnades ja asulates. 

Kuna käsitletaval perioodil oli Loode-Venemaa seotud viikingite idasuunaliste 

retkedega, võib antud piirkonna elamuehituses otsida ka vastavaid paralleele. Vana-

Laadoga puhul on oletatud sedagi, et viikingitega suhete loomisel tuli initsiatiiv 

läänemeresoome rahvastelt, aga mitte skandinaavlastelt ega slaavlastelt. Linnas tekkis 

omamoodi sümbioos kolme etnilise grupi kultuuritraditsioonidest (Lebedev 2005: 463). 

Seega on üsna tõenäoline, et linna struktuuris ja hoonete ehitusviisis võib leida ühiseid 

jooni kõigi mainitud rahvaste samalaadsete objektidega.  

Põhiliseks infoallikaks elamukultuuri ja selle arengu uurimisel on hoonete endi 

jäänused, mida avastatakse arheoloogilistel kaevamistel. Sageli on ainsaks tänaseni 

säilinud hoonetele viitavaks allikamaterjaliks koldepõhjad ja ahjuvared. Tihti ei olegi 

puithoonetest piisavalt palju säilinud, et määratleda täpsemalt ehitiste olemust.  

Vana-Laadoga ja Novgorodi puhul on tänu niiskele pinnasele hoonetest säilinud 

märkimisväärselt palju materjale – kaks-kolm, harva isegi neli palgikorda. Nende alusel on 

võimalik üsna hõlpsasti tuvastada hoonete konstruktsiooni põhielemente ja nende 

eripärasid ning  ehitustehnikaid (vundamendid, seinad, nurgaliited, hoonete liigendus jne). 
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Mitmete ehituselementide (aknad, uksed, katused) osas jääb aga materjal puudulikuks ja 

nende väljanägemise kohta on paraku võimalik teha vaid oletusi. Hoonete tervikpildi 

loomisel on mõningast lisateavet võimalik saada ka primitiivsemaid ehitusvorme 

käsitlevatest etnograafilistest uurimustest. 

Käesolev bakalaureusetöö on liigendatud kolme peatükki. Esimeses peatükis, mis 

jaguneb kolmeks alapeatükiks, antakse ülevaade kõnealuse perioodi eluhoonete 

ehitamiseks kasutatud tööriistade ja materjali valikust. Kolmandas alapeatükis on 

põhjalikumalt käsitletud rõhtpalkhoonete ehitamise tehnikate temaatikat ning kirjeldatud 

põhiliste konstruktsioonielementide (vundamendid, seinad) iseloomu ja võimalikke 

variatsioone.  Katusekonstruktsioonide osas on vastava arheoloogilise materjali 

puudulikkuse tõttu esitatud vaid oletusi, mis tuginevad peamiselt etnograafilistele 

andmetele. 

Teine peatükk on jaotatud neljaks alapeatükiks. Vaatluse alla võetakse hoone sees 

asunud ehituselemendid nagu põrandad, seinaäärsed platvormid ja ahjud ning nende 

omavahelised seosed. Kuigi Novgorodis ja Vana-Laadogas, kus orgaaniline aines on 

säilinud suhteliselt hästi ja suurtes kogustes, on uste ja akende kohta käiv materjal siiski 

liiga napp, et neid põhjalikumalt analüüsida. Seega lähtutakse siingi osaliselt 

etnograafilisest allikamaterjalist. Kuna ahju olemasolu on üheks elamu olulisemaks 

tunnuseks ning nende erinevaid tüüpe ja asukohta ruumis on võetud aluseks ka eluhoonete 

tüpologiseerimisel, käsitletakse seda teemat veidi põhjalikumalt. 

Kolmandas peatükis keskendutakse eluhoone tüüpilisematele juurdeehitustele nagu  

eeskojad, ukseesised platvormid, muldrikud1 ning nende olemuse analüüsile. Kõrvutades 

juurdeehitusi hoone suurusega, saab luua juba üsna hea ettekujutuse elamute välisilmest.  

Lisaks eluhoonete konstruktsioonide ja ehituselementide analüüsile on terve töö 

ulatuses võrreldud Loode-Venemaa hoonete omavahelisi erinevusi ja sarnasusi nii ajalises 

kui ka ruumilises plaanis. Võrdlusmaterjalina on kasutatud ka olemasolevaid andmeid 

tänapäeva Eesti ala muinasaegsetest elamutest, et leida võimalikke ühisjooni ja seoseid 

nende piirkondade eluhoonete ehitustraditsioonides. 

Töö lõpus on lisadena esitatud joonised ilmekamatest hoonepõhjadest ja fotod 

iseloomulikematest konstruktsioonielementidest, mis aitavad kaasa terviklikuma pildi 

saamisel Loode-Venemaa eluhoonetest 8.–11. sajandil. 

                                                 
1 Muldrik –  hoone soojapidavuse suurendamiseks seina äärde kuhjatud muldvall, mille ette on asetatud 
piirdepalk 
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Käesoleva töö kirjutamisel on kasutatud Vana-Vene hoonete temaatikaga tegelevate 

vene autorite uurimistööd kajastavaid publitseeritud materjale. Võrdlusmaterjalina on 

kasutatud ka Eesti autorite töid. 

Vana-Laadoga uurimisetapid on tihedalt seotud Venemaa arheoloogia üldise arenguga. 

Laadoga piirkonna vastu hakati arheoloogilises mõttes huvi tundma juba 18. sajandi algul, 

aga Vana-Laadoga Zemljanoje linnusel viis esimesed kaevamised läbi N. I. Repnikov 

1911.–1913. Esmakordselt Vene arheoloogia ajaloos avati linnuse vanim kultuurkiht seal 

säilinud hoonepõhjadega, mille uurimistulemused avaldati küll alles peale Repnikovi 

surma, 1948. aastal (Kuzmin 2008: 69). 

Väga põhjaliku uurimistööga Vana-Laadogas tegeles V. I. Ravdonikas, kes viis seeria 

väljakaevamisi 1938.–1940., 1945., 1947.–1950., 1957.–1959. aastatel, mille käigus avati 

Zemljanoje linnusel kokku u 2000 m² suurune ala (Ravdonikas 1949: 10; Ravdonikas 

1950: 10–12). 1949. ja 1950. ilmusid vastavateemalised artiklid ajakirjas Советская 

археологиа, kus ta võttis kokku kaevamistööde tulemused ja andis üsna põhjaliku ülevaate 

Vana-Laadoga 8.–10. sajandi eluhoonete kohta. 

1973.–1975. aastatel, võttes aluseks varasemad arheoloogilised kaevamised Zemljanoe 

linnusel, jätkas selle piirkonna uurimistöid E. A. Rjabinin. Vahemikus 1972.–1978. a. avati 

Ladožka jõe vasakul kaldal Varjažskaja tänava piirkonnas V. P. Petrenko juhtimisel u 600 

m² ala (Petrenko 1985: 33; Rjabinin 1985: 27). Mõlemad autorid võtsid oma 

uurimistulemused kokku artiklites, mis ilmusid 1985. aastal ilmunud raamatus 

Средневековая Ладога. 

20. sajandi keskpaigas dateeriti Laadoga kultuurkihi alumine 3 m paksune osa 

vahemikku 7.–10. sajandini (Ravdonikas 1949: 7). 

Rjabinin on Laadoga piirkonna lülitumise Euroopa-Aasia vahelisse kaubandusvõrku 

paigutanud mündileidude põhjal 8. sajandi teise poolde (Boguslavski: 1993: 133). 

Dendrokronoloogilise meetodiga saadi aga järgnev ajaskaala:  

1. Kiht E3 – vanim dendrokronoloogiline dateering langes 753. aastasse, terve kiht jäi 

vahemikku 750.–840. aastad 

2. Kiht E2 – u 840. aastast u 865. aastani 

3. Kiht E1 – u 865. aastast kuni u 920. aastateni 

4. Kiht D – 920. aastatest kuni 990. aastateni. 

Kuigi Laadogat on peetud tähtsaks kaubandus- ja käsitöökeskuseks juba asula tekkimise 

alguses, siis 8. sajandi teisel poolel ja 9. sajandi algul ei olnud siin tegemist väga suure 

asulaga. Elanike arvu on oletatud mõnikümnest maksimaalselt sajani (Kuzmin 2008: 75). 
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Esimeseks Novgorodi arheoloogilise uurimisega tegelejaks peetakse piiskop Jevgenit, 

kes asus siia 1804. aastal ja tegi lühiajaliselt ka väljakaevamisi. Novgorodi põhjalikum 

uurimine sai alguse 1932. aastal, mil A. V. Artsihovski juhtimisel alustati linna 

territooriumil  arheoloogiliste väljakaevamistega (Janin, Koltšin 1978 : 5). 

Käesoleva töö huviorbiidis olevas Nerevski kaevandis alustas P. I. Zasurtsev 

arheoloogiliste väljakaevamistega 1951. aastal ja need kestsid 1962. aastani (Zasurtsev 

1963:5). Põhjaliku uurimistöö tulemused on ta kokku võtnud oma kandidaaditöös, mis 

avaldati 1963. aastal sarjas МИА N° 123 pealkirja all Усадбы и постройки древнего 

Новгорода. 

Nerevski kaevand hõlmas lõigu Volhovi jõega paralleelsest vanast Velikaja tänavast, 

ning lisaks veel Holopja ja Kusmodemjanskaja tänavate ristmiku. Siin asus käsitletaval 

perioodil üks tihedamini asustatud piirkondi Vanas Novgorodis. Kaevandi üldpindala oli 

umbes 10 000 m² ja kultuurkiht ulatus 7 m sügavuseni (Zasurtsev 1963: 5). Kaevandis oli 

hoonete jäänuseid 10. sajandi keskpaigast kuni 15. sajandi teise pooleni, eristati 28 

eriaegset kihti (ehitusjärku). Käesoleva töö huviorbiidis on 28–21 kihi hoonepõhjad, mis 

dateeritakse ajavahemikku 953.–1096. a. (Zasurtsev 1963: 16). 

Nerevski kaevandi hooned on ehitiste arengujärkude põhjal üldplaanis jagatud kolme 

etappi. Kõige vanem etapp hõlmab 10. sajandi hooneid (kihid 28–26), sellele järgneb 11. 

sajand kuni 12, sajandi esimene pool (kihid 25–18–17) ja kõige noorem etapp 12. sajandi 

teine pool kuni 15. sajand (kihid 16–1). Nerevski kaevandi esimese etapi kõige alumise – 

28. kihi hooned on dateeritud 10. sajandi keskpaika (953. a.) (Zasurtsev 1963: 57). 

Novgorodis Troitski kaevandis kestavad arheoloogilised välitööd juba alates 1974. 

aastast peale. Kuni 1994. aastani uuriti kõnealune piirkond läbi 4800 m² ulatuses kuni 

loodusliku pinnaseni (kaevandid I–X). 1995. aastal alustati kahe uue objektiga (kaevandid 

XI–XII). Välitööde käigus on osaliselt või täielikult uuritud 16 krundi jäänuseid. 

Käesolevas bakalaureusetöös allpool käsitletav krunt P jäi IX ja X kaevandi piiridesse, 

mida kaevati 1987.–1994. aastatel. Krundil P on eristatud mitu ehitusperioodi, neist 

esimene kihtides 30–27, millel asuvad hoonepõhjad pärinevad 10. sajandi teisest poolest, 

teine kihtides 26–23, hoonepõhjadega 11. sajandist (Gaidukov jt 1997: 42–43). 

Välitööd Troitski XI kaevandis viidi läbi 1998. aastal. Kaevandi pindala hõlmas 

suhteliselt väikese ala – 330 m² ning siin uuriti kolme krunti (krundi I idaosa, krundi G 

põhjaosa ja krundi R lõunaosa). Kaevandis oli jälgitav hoonekomplekside ja krundipiiride 

järjepidevus juba alates vanimatest ehitusetappidest 10. sajandi keskpaigast, mil siia rajati 
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esimesed hooned. Kaevandi alumistes kihtides 29–26 asusid vanima ehitusperioodi 

hoonepõhjad 10.–11. sajandist (Faradževa 1999: 89–90). 

Vana-Laadoga eluhoonete uurimisega tegelenud N. I. Repnikovi ja V. I. Ravdonikase 

ning Novgorodi sama temaatikat käsitlenud P. I. Zasurtsevi ja ka teiste töid aluseks võttes 

koostas J. P. Spegalski 1972. aastal ilmunud raamatu Жилище Северо-Западной Руси IX–

XIII вв, milles ta esitas mitmeid uusi hüpoteese ja mida on ka käesoleva bakalaureusetöö 

kirjutamisel kasutatud. Lähtudes elamuehituse arengu loogika põhimõtetest ja kõrvutades 

omavahel arheoloogilist ning etnograafilist materjali, jõudis ta üldjoontes tõestena näivate 

järeldusteni. Paraku tundub aga, et suuremas osas on ta siiski toetunud eelkõige 

etnograafiale ning tähelepanuta on jäänud ka käsitletava perioodi andmed 

naaberpiirkondade kohta. 

Ühtlasi on käesolevas töös kasutatud Pihkva ja Irboska kaevamistel avastatud 

hoonejäänuste kohta käivaid materjale. Neist põhjalikum on V. V. Sedovi 2007. aastal 

ilmunud raamatut Изборск б раннем Средневековье. 

Eestis on hoonete uurimisega tõsisemalt tegelenud H. Moora, A. Lavi ja E. Tõnisson, 

kelle uurimistööde põhjal ilmunud materjale on samuti käesolevas töös kasutatud. 

1938. aastal alustati arheoloogiliste väljakaevamistega Varbola linnusel. Ulatuslikumad 

uurimistööd, mille käigus uuriti ka hoonekohti linnuse õuel, viidi läbi 1974.–1989. aastatel. 

1974.–1978. a. juhatasid kaevamisi J. Selirand ja E. Tõnisson ning 1979.–1989. a. Ü. 

Tamla ja E. Tõnisson (Tõnisson 2008: 34; 37). Eesti muinasaegsete hoonete kohta saadi 

teavet ka vahemikus 1951.–1955. a. Rõuge linnamäel  toimunud arheoloogilistel 

väljakaevamistel, kus avati terve linnuse õueala. Kaevamisi juhatasid H. Moora ja M. 

Schmiedehelm (Moora: 1955: 55; Tõnisson 2008: 36). 

E. Tõnissoni uurimistöö tulemuste põhjal avaldati 2008. aastal postuumselt 

jätkuväljaandes Muinasaja teadus monograafia Eesti muinaslinnad, kus on kokku võetud 

ka esiaegseid eluhooneid käsitlev materjal. Eraldi on ta käsitlenud ahjude temaatikat, 

võttes eeskätt aluseks arheoloogilistel väljakaevamistel avastatud ahjuvared. Lisaks kasutas 

ta võrdlusmaterjalina etnograafilist allikamaterjali ning ajaloolise tausta väljaselgitamiseks 

ka etümoloogiat. 1981. aastal ilmus antud teemal artikkel Esiaja ahjud Eestis, milles E. 

Tõnisson andis põhjaliku ülevaate ahjude arengust Eestis. 

A. Lavi on arheoloogilistel väljakaevamistel avastatud hoonejäänustele ja varasematele 

uurimistulemustele toetudes teinud rekonstruktsiooni Eesti muinasaja lõpu elamutest, mis 

avaldati 2003. aastal raamatus Eesti aastal 1200. 
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1. TÖÖRIISTAD, MATERJAL, TEHNIKAD JA 

KONSTRUKTSIOONIELEMENDID 

1.1.  TÖÖRIISTAD 

 
Hoone ehitamine algab tööriistade ja materjali valikust. Tööriistadest kasutati 

käsitletaval perioodil (8.–11. saj) eeskätt kirveid, nugasid ja peitleid. Kuid põhiliseks 

tööriistaks oli siiski kirves, millega tehti ära enamus töödest. Lisaks kasutati tõenäoliselt ka 

puidust kiilusid palkide lõhestamiseks ning puuvasarat. Novgorodi uurija Sorokini väitel 

oli hoonete ehitamisel kasutusel ka saag (2001: 607), aga Faradževa on seisukohal, et saagi 

kõnealusel perioodil hoonete ehitamisel ei kasutatud (1991: 44). 

Primitiivsemad saed väiksemate tööde tegemiseks olid kasutusel juba kiviajal ja 

tänapäevastele sarnanevad saed võeti Vahemereäärsetes kultuurimaades tarvitusele samuti 

üsna  varakult.   Näiteks   Vana-Egiptuses  tunti  väikest  vukssaagi  ning  Vana-Kreeka  ja 

-Rooma tislerid kasutasid raamsaagi. Sellele vaatamata puuduvad kindlad tõendid, et 

põhjapoolse Euroopa maade rahvapärases tehnikas (hoonete ehitamisel) oleks seda 

laialdaselt kasutatud. Sama kehtib üsna tõenäoliselt ka Vene alade kohta (Viires 2006: 57). 

Üldslaavi sõna пила juured ulatuvad juba varasemasse aega, kuid kindlamad tõendid 

selle tööriista kohta pärinevad alles 1630. aastast, kui termin пилить ilmub kirjalikesse 

allikatesse. Väiksemad saetüübid kuulusid linnakäsitööliste tööriistade hulka tõenäoliselt 

juba keskajal. Suursaag metsatöödel ja hoonete ehitamisel leidis puidutöötlemise riistana 

laiemat kasutust aga alles paar-kolm sajandit tagasi (Viires 2006: 57).  

Võrreldavalt võib lisada, et ka Eesti aladel suursaagi kõnesoleval perioodil 

tõenäoliselt ei tuntud. Selle kohta puudub nii esemeline kui ka keeleline tõestusmaterjal 

(Viires 2006: 57). Siingi algas suurte palgilõikamise saagide laialdasem kasutuselevõtt 

alles 19. sajandil (Viires 2006: 58; 60). Nii puude langetamine, tükeldamine kui ka palkide 

nurkamine majaseintes toimus enne seda vaid kirve abil. Põrandate ja katuste 

valmistamiseks vajalik materjal (kisklauad ja lõhandikud) valmistati lõhestamistehnikas 

kirvest ja kiilu kasutades (Viires 2006: 59). Seega võib Sorokini väites, et hoonete 

ehitamisel kasutati suursaagi juba 10.–11. sajandil, tõsiselt kahelda. Põhiliseks tööriistaks 

ka Loode-Venemaal tuleb pidada ilmselt ikkagi kirvest.  
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1.2.  MATERJALID 

 
Ehitusmaterjali valik sõltub suuresti mingi kindla piirkonna looduslikust keskkonnast, 

ehk siis sellest, milline ehitamiseks kõlbulik materjal on antud alal kõige paremini 

kättesaadav. Loode-Venemaal ja Baltimaades kasvavad metsad on piisavalt suured, et anda 

nende piirkondade elanikele hoonete ehitamise eelismaterjaliks puidu. 

Novgorodis olid põhilisteks puuliikideks, mida hoonete ehitamiseks kasutati, kuusk ja 

mänd. Mõlemad olid selles piirkonnas laialt levinud ja hästi kättesaadavad ning lisaks ka 

kergesti töödeldavad. Kaske ja tamme kasutati hoonete ehitamisel kordi vähem ning vahel 

harva tarvitati ka lehist (Sorokin 2001: 605). 

Sama pilt avanes ka Vana-Laadogas, mille uurimisel on täheldatud, et  Zemljanoje 

linnuse hoonete ehitusmaterjalina kasutati eeskätt männipalki ning harvadel juhtudel ka 

kuuske (Ravdonikas 1950: 22). Samuti olid männi- ja kuusepalgid põhiliseks 

ehitusmaterjaliks Varjažskaja tänava kaevandis avastatud hoonete rajamisel (Petrenko 

1985: 94). 

Pihkva linnuse eluhoonete peamiseks ehitusmaterjaliks oli mänd, teisele kohale jäi 

kuusk ja vaid haruharva on kasutatud kaske või ka haaba (Faradževa 1991: 44).  

Selline materjalivalik on loomulikult eelkõige seotud kohalike metsadega, kus 

domineerivate liikidena kasvasid okaspuud. Lisaks on vaiguse puidu vastupidavus 

ilmastikuoludele kordades parem, seetõttu võib valikut pidada mitmekordselt 

põhjendatuks. 

Toetudes etnograafilisele materjalile, võib eeldada et ka käsitletaval perioodil langetati 

hoonete ehitamiseks vajaminevad puud sügisel või talvel. Seejärel jäeti need terveks 

hooajaks kuivama. Talveperioodil transporditi palgid Novgorodi regedel ning suviti ja 

kevadeti parvetati need ilmselt kohale mööda jõge. Uute hoonete ehitamisel on 

taaskasutatud ka eelmistest ehitistest säilinud palke (Sorokin 2001: 605). 

Okaspuitu rõhtpalkhoonete ehitusmaterjalina Eestis on mainitud Lõhavere linnuse 

puhul (Tõnisson 2008: 120).  Sama kehtib Eesti etnograafiliste hoonete kohta. Põhiliseks 

ehitusmaterjaliks oli siingi just männi- ja kuusepuit, lehtpuud kasuti ainult mõne 

kõrvalhoone ehitamiseks ning sedagi vaid seal, kus okaspuid vähem kasvas. Suurt 

tähelepanu pöörati ehituspuude valikule ja raiumisaegadele. Puude langetamiseks valiti 

aeg, mil puu oli „surnud“ (detsember, jaanuar) ning okaspuu võeti maha noore ja lehtpuu 

vana kuu ajal. Levinud oli arusaam, et kui puu on valel ajal raiutud, siis mädaneb palk 

seinas kiiremini (Tihase 2007: 56). 
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Sorokin on arvanud, et puid langetati ka sügisel. Tema käsitleb Novgorodi hoonete 

temaatikat ja siin on täheldatavad juba mitmed erinevused võrreldes Vana-Laadoga, 

Pihkva ja Irboska kohta pakutud ehitustraditsioonidega. Seega võib oletada, et kuigi 

paljuski on üle võetud kohalikelt rahvastelt, siis nii mõnedki lokaalsed tavad ja uskumused 

jäid vaadeldava piirkonna kõige suuremas linnas siiski tagaplaanile.  

Hoonete põhielementideks olid seinapalgid ja vahepostid, lisaks kasutati ka erineva 

paksuse ja pikkusega puitplokke, paneele ja laudu. Hoonealuste katmiseks ja põrandate 

valmistamiseks kasutati liiva ja savi. Ahjude ehitamiseks kasutati kive, liiva ja savi 

(Sorokin 2001: 605).  

Üldjuhul kasutati Novgorodis eluhoonete ehitamiseks seinapalke jämedusega 0,2–0,25 

m, abihoonete rajamiseks ka peenemaid (Sorokin 2001: 607). Nerevski kaevandi hoonete 

ehitamiseks kasutatud palkide läbimõõt jäi näiteks vahemikku 0,16–0,3 m, elamute puhul 

tavaliselt diameetriga alates 0,22–0,24 m. Vahel esines ka mõningaid erandeid, kus 

eluhooneid oli ehitatud peenematest, abihooneid aga samas üsna jämedatest palkidest 

(Zasurtsev 1963: 18). 

Vana-Laadoga Varjažskaja tänava kaevandis avatud hoonete seinapalkide diameeter jäi 

vahemikku 0,14–0,25 m (Petrenko 1985: 94). Eestis on palgijämedust mainitud Lõhavere 

linnusel asunud hoonete puhul, kus see oli 0,15–0,20 m ja vaid üks hoone oli ehitatud 

oluliselt jämedamatest palkidest (Tõnisson 2008: 120). 

Seinte vooderdamiseks ja palgivahede täitmiseks kasutati sammalt, et muuta seinad 

tuulekindlaks (Sorokin 2001: 607). Vana-Laadogas leiti enamuse Zemljanoje linnuse 

hoonete juurest kiilukujulisi savitükke, mis lubavad arvata, et palgivahesid oli tihendatud 

saviga. Ravdonikase arvates täideti palgivahed kõigepealt samblaga ja kaeti seejärel 

savikihiga (1949: 16). Ka Varjažskaja tänava kaevandi hoonete palgivahedest leiti sambla 

jäänuseid (Petrenko 1985: 94), seega on tõenäoline, et sammal oligi põhiliseks materjaliks, 

millega palgivahesid soojapidavuse suurendamiseks tihendati. 

Eestiski tihendati soojapidavuse suurendamiseks eluruumis palgivahesid samblaga ning 

külmas eeskojas ka saviga (Lavi 2003: 151). Savitihendite kohta esineb andmeid Asva 

pronksiaegsest kindlustatud asulast, kus paljud leitud savitükkidest olid ümarpalkidest 

seinatihendusele iseloomulikult kiilukujulised (Lang 2007: 44; Vassar 1955: 116). 

Savitihendeid on leitud ka Rõugest (Tõnisson 2008: 117) ning Keldrimäe asula 

territooriumilt avastatud hoone söestunud seinapalkide vahel oli samuti savitihendite 

fragmente (Lavi 1997: 93). 
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Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kaevandi ruutudes E8E9–Ž8Ž9
2
 asunud hoone põhi 

oli u 0,2 m võrra maasse süvendatud ning põrandaalune pind oli kaetud kasetohuga 

(Ravdonikas 1949: 20), mis tõenäoliselt laoti sinna selleks, et vähendada maapinnast 

eralduva niiskuse ja külma tungimist hoonesse.  

Katuste kattematerjalina kasutati tõenäoliselt (kisk)laudu ja võimalik, et ka õlgi 

(Ravdonikas 1949: 18–19). Ka Eesti muinashoonete puhul peetakse tõenäoliseks, et 

katused olid valdavalt kisklaudadest, mis olid roovlattidele asetatud kahekordse kihina 

ning vihmakindluse tõhustamiseks laoti kahe lauakihi vahele kuusekoort või kasetohtu. 

Kohati võis esineda ka mätaskatuseid kuid nende laiemat levikut ei saa eriti tõenäoliseks 

pidada. Katuse raskus toetus põhiliselt hoone seintele (Lavi 2003: 152). 

 

1.3.  TEHNIKAD JA KONSTRUKTSIOONIELEMENDID 

1.3.1. Nurgaliited ja seinad 
 
 

Hoonete ehitamisel on kasutatud mitmeid erinevaid tehnikaid, mida sageli ka ühendati. 

Silmnähtavas ülekaalus oli rõhtpalkkonstruktsioon, kus seinapalkide ühendamiseks 

kasutati erinevaid nurgaliiteid. Varasematel perioodidel oli domineerivaks nurgaliiteks 

siiski kõige algelisem ristnurkühendus – koerakaelanurk (vt lisad: joon 1; 2) (Sorokin 

2001: 607), mille puhul on õnarus raiutud ainult palgi ülaküljele (Lavi 2003: 151; Tihase 

2007: 58). Sellise nurgaliite kasutamine oli kõnealusel perioodil jälgitav nii Novgorodis 

(Sorokin 2001: 607), kui ka Vana-Laadogas. Kõikjal ulatusid palgi otsad nurgaliitest 

väljapoole 0,2–0,3 m pikkuselt (Petrenko 1985: 94; Ravdonikas 1949: 15; Ravdonikas 

1950: 10).  

Novgorodi hoonete puhul oli kohati jälgitav ka teatav eripära – alumiste seinapalkide 

väljaulatuvad otsad jäeti pikemad kui ülemistel palkidel. Selline tehnika tagas seinte 

parema stabiilsuse. Lisaks oli astmeline muster majanurkade palgiotstel 10.–11. sajandil 

omamoodi dekoratiivelemendiks (Sorokin 2001: 607). 

Hoone soojapidavuse tagamisel mängisid palkide väljaulatuvad otsad olulist rolli. Kuna 

külm tungib puusse piki kiudu, siis peavad palgiotsad ühenduskohast vähemalt palgi 

läbimõõdu jagu väljapoole ulatuma (Lavi 2003: 151). 

                                                 
2 Siin ja edaspidi on kaevandiruutude, kruntide ja hoonete venekeelsed tähised tähitud ladina kirja –                   
nt E8E9–Ž8Ž9 = Е8Е9–Ж8Ж9 või K28B = K28Б 
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Kõigist Novgorodi Nerevski kaevandi hoonetest umbes 98% olid ristnurgaga 

rõhtpalkehitised ja vaid umbes 2% postkonstruktsioonehitised. Need protsendid ei kajasta 

küll täielikult reaalset olukorda, kuid erinevate konstruktsioonide suhe on siiski piisavalt 

tähelepanuväärne. Eluhoonete puhul oli täheldatav üksnes rõhtpalkkonstruktsioon 

(Zasurstev 1963: 18). 

Novgorodi kremli lähedal asuva Troitski kaevandi krundi P vanima ehitusperioodi 

kihtidest tuli välja kokku kuus rõhtpalkseintega hoone põhja (Gaidukov jt 1997: 43–44) 

ning krundil G oli esindatud sama hoonetüüp (Faradževa 1999: 92). 

Ristnurgaga rõhtpalkehitised olid ka Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse 8.–10. sajandist 

pärinevad eluhooned (Ravdonikas 1949: 15), sama pilt avanes Varjažskaja tänava 

kaevandis. Kõik hooned, mille puhul oldi kindlad, et tegemist oli elamuga, olid 

ristnurkühendusega rõhtpalkidest seintega ehitised (Petrenko 1985: 94). 

Irboska linnuse kultuurkihi alumises osas, mis oli küll hilisema ehitustegevuse tõttu 

suurelt jaolt lõhutud, võis täheldada samuti ristnurkühendusega rõhtpalkhoonete olemasolu 

(Sedov 2007: 55–56). Sama kehtib Pihkva linnuselt leitud eluhoonete kohta ja siingi oli 

nurgaühenduseks koerakaelanurk. Postkonstruktsiooni rakendati vaid majapidamishoonete 

ja juurdeehitiste rajamisel (Faradževa 1991: 44–45). 

Tagamaks seina maksimaalset stabiilsust, õõnestati piki palki kirvega U- või V-

kujuline madal soon, millesse ülemine palk sobitati (Sorokin 2001: 607). Ka Vana-

Laadoga Varjažskaja tänava hoonete puhul on kirjeldatud samasugust tehnikat, kusjuures 

põhjenduseks peetakse, et palgivahed tihedamad oleks ja palgid kindlamalt seinas püsiksid 

(Petrenko 1985: 94). Samasugust tehnikat palkide kokkusobitamiseks on kasutatud ka 

Pihkvas (Faradževa 1991:44).  

Eesti muinasaegsete hoonete kohta selline info puudub, sest puitu on meil säilinud vaid 

söestunud tukkidena, mille põhjal sellised detailid pole eristatavad. Etnograafiliste 

rõhtpalkehitiste juures on siiski täheldatud, et seinapalkide paremaks kokkusobitamiseks 

raiuti ülemise palgi alumisele küljele pikuti lame renn (vara), millega ta asetati alumise 

palgi seljale (Tihase 2007: 60). Tegemist on sarnase tehnikaga, nagu Loode-Venemaalgi, 

kuigi palkide osas vastupidine. Viimatikirjeldatud variant on oluliselt praktilisem. 

Ülespoole avanevasse renni koguneb paratamatult vesi, mis kiirendab palkide 

pehastumiseprotsessi. Vastupidise õnaruse puhul on liigniiskuse kogunemise võimalus aga 

välistatud ja hoonete eluiga seetõttu ka pikem. 

Rõhtpalkseinte püstitamiseks oli ka teine viis, kus püstistele nurga- või vahepostidele 

raiuti kolmnurksed või ristkülikukujulised süvendid piki palki, kuhu vastavalt tahutud 
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otstega seinapalgid üksteise otsa lükati (vt lisad: joon 3). Sellist tehnikat kasutati aga 

eelkõige hoonete sees ahjualuse platvormi (vt lisad: joon 4) ja kõrvalhoonete ehitamisel 

(Sorokin 2001: 607). 

Arvatavaid rõhtpalkhoonete aluseid on leitud ka Venemaa edelapoolsete metsaste 

stepialade 6.–7. sajandi kihtidest. Antud oletus on tehtud üksnes selle põhjal, et paljudel 

hoonepõhjadel puudusid postiaugud ehitise nurkades või seinade joonel. Paiguti on siin aga 

märgatav hoopis postkonstruktsioonis ehitatud elamute ülekaal (Rappoport 1975: 117). 

Umbes samasse perioodi dateeritud Rõuge linnuse õuel asunud hooned on 

rõhtpalkkonstruktsiooniga seostatud samadel alustel – postiaukude puudumise tõttu 

hoonepõhjal (Tõnisson 2008: 118). Eestist on rõhtpalkhoonete kohta andmeid ka juba 

oluliselt varasemast ajast. Üks Iru asula noorema pronksiaja hoonetest oli ehitatud 

ristnurgaga seotud rõhtpalkidest (Lang 1996: 38; Lang 2007: 39–42; Tõnisson 2008: 114) 

ning Asvas on samal perioodil oletatud samuti ristpalkhoonete olemasolu (Lang 2007: 44; 

Vassar 1955: 116). 

Arvestades sellega, et postkonstruktsioonelamu oli idaslaavi hõimude hulgas Venemaa 

edelapoolsetel aladel levinud veel I aastatuhande teisel poolel, samas kui Loode-Venemaal 

ja Eestis on teated valdavalt rõhtpalkelamutest, võib pidada üsna tõenäoliseks, et viimane 

ehitustehnika on seostatav eelkõige läänemeresoome rahvaste traditsioonidega. 

Hoone seinakonstruktsioonis on oluline tähtsus seinapalkide pikkusel. Zasurtsev on 

maininud väga pikkade palkide (isegi kuni 14 m) kasutamist Novgorodi hoonete ehitustel 

(1963: 19). Tänapäeva ehitusmeistrid aga välistavad sellise pikkusega palkide kasutamise 

rõhtpalkseintega hoone ehitamisel, kuna üle 6 m pikkused palgid hakkavad nihkuma ja 

seinad muutuvad seetõttu ebastabiilseks. Osalist tuge võib pikkadele küljeseintele pakkuda 

näiteks juurdeehitatud vahesein, kuid parema tulemuse annab, kui kasutada pikkade seinte 

puhul vaheposte. Oluliselt stabiilsem oleks aga selline hoonekonstruktsioon, kus eluruumi 

ja eeskoda eraldav vahesein on välisseinaga ühendatud tappliite abil (T-liide). 

Novgorodi hoonete kasutusiga 10.–11. sajandil ja hiljemgi oli väga lühike. Zasurtsevi 

järgi tavaliselt 20–25 aastat, maksimaalselt 100 aastat (1959: 263–264). Kuna üsna suur 

hulk hooneid Novgorodis olid sellised, mille seinte pikkused ületasid kriitilise 6 m piiri 

ning selliste parameetritega ehitiste puhul kerkib esile probleem seinte stabiilsusest, võib 

hoonete lühikese ea ühe põhjusena välja tuua just liiga pikkade palkide kasutamise. 

Irboska linnusel leitud hoonealustel on säilinud vaid söestunud seinapalkide juppe, 

hoonete kontuurid olid enamasti määratletavad söese pinnase järgi. Selle põhjal saadi siiski 

aimu ka hoonete mõõtmetest, mis olid suhteliselt tagasihoidlikud, jäädes tavaliselt 
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vahemikku 4–5 m, vaid üksikutel juhtudel ulatus seina pikkus 5,5 m-ni (Sedov 2007: 56–

60). 

Vana-Laadoga Varjažskaja tänava hoonete seinapalkide pikkus jäi enamasti 4–6 m 

vahele. Vaid harva ulatus seinte pikkus 8 m-ni ning ühel juhul (hoone II-9) võis 8,5 m 

pikkustel seinajäänustel näha jälgi palkide jätkamisest (Petrenko 1985: 94). Zemljanoje 

linnuse eluhoonete seinapikkused jäid reeglina väikeste kõikumistega vahemikku 3,7–3,9 

m  kuni 5,5–6 m (Ravdonikas 1949: 15). Kihis E1, kaevandi lõunapoolses osas (B0Z0 

joonest lõuna poole) tulid välja palgid teistest oluliselt suuremast hoonest (Ravdonikas 

1950: 9). Elamust oli säilinud vaid kõige alumine palgikord, selle põhjaseina pikkus oli 

11,8 m ja see koosnes kahest osast – pikem u 10 m ja lühem  u 2 m. Alumise palgi 

jämedama otsa diameeter oli 0,6 m (Ravdonikas 1950: 10).  

Seega jäi hoonete ehitamiseks kasutatud palkide pikkus enamasti nii Irboskas kui ka 

Vana-Laadogas nö õigesse vahemikku ja hooned olid tõenäoliselt oluliselt stabiilsema 

konstruktsiooniga kui Novgorodis.  

Seinapalkide jätkamist ühegi Novgorodi hoone puhul täheldatud ei ole (Zasurtsev 

1963: 18). Kindlalt seda siiski väita ei saa, sest hoonetest on säilinud vaid mõned alumised 

palgikorrad, mis seinte stabiilsuse huvides pidid olema laotud tervetest palkidest. Millised 

olid palgid kõrgemal, jääb paraku teadmata. Zasurtsev peab tõenäoliseks, et vähemalt 

majapidamishoonete puhul kasutati ka palkide jätkamist, võttes aluseks Vana-Laadogas 

juba varasemal ajal kasutatud erinevaid palkide liitmise viise (1963: 18). Seinapalkide 

jätkamist liitmise või vahepiitade abil on  kasutatud ka Eesti etnograafiliste hoonete puhul 

(vt lisad: joon 5) (Tihase 2007: 61). Eesti muinasaegsete hoonejäänuste halva säilivuse 

tõttu palkide jätkamist avastatud ei ole. 

Eesti hoonete ehitamiseks kasutatud seinapalkide pikkus keskmise rauaaja lõpus jäi 

valdavalt vahemikku 4–6,5 m (EE 1982: 258; Lang 2007: 180; Moora 1955: 57) ning 

nooremal rauaajalgi kasutati enamasti sama pikkusega palke (Tõnisson 2008: 137–139). 

Vaid Lõhavere linnusel leiti paar suuremat hoonet, millest ühel olid seinad olid u 8 m ja 

teise küljeseina pikkuseks mõõdeti 9 m (Tõnisson 2008: 120–121).   

Ülalpool juba mainitud Vana-Laadoga Varjažskaja tänava kaevandi ruutudes E8E9–

Ž8Ž9 asunud hoone põhi oli u 0,2 m võrra maasse süvendatud (Ravdonikas 1949: 20). 

Tavaliselt ei ehitatud süvendatud põhjaga hooneid seal, kus pinnas oli niiske. Maasse 

süvendatud hoonepõhi oli omane küll Lääne-Venemaa edelaosa metsastele stepialadele 

asunud idaslaavi hõimudele, kus selliseid elamuid ehitati terve I aastatuhande teisel poolel. 

Loode-Venemaa piirkonnas – Ilmeni ja Pihkva järvede äärsetel aladel – on samast 
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perioodist leitud aga vaid maapealsete rõhtpalkehitiste jäänuseid (Rappoport 1975: 116–

118). 

Eestis on süvendatud põhjaga hooneid leitud vähe, nt Iru linnuse hilispronksiaegsed 

hooned olid veidi maasse süvendatud (Lang 1996: 38; Lang 2007: 39–42; Tõnisson 2008: 

114). Nooremast rauaajast on u 0,1–0,2 m ulatuses pinnasesse süvendatud ühe hoone põhi 

avastatud Soontagana linnusel (Tõnisson 2008: 132). 

 

1.3.2. Vundamendid ja aluslaotised 

 
Vundamentide ehitamise põhieesmärgiks on vähendada seinte ebaühtlast vajumist ja 

alumiste palgikordade kõdunemist maapinnast eralduva niiskuse tõttu. Seinte aluslaotised 

võimaldavad vältida ka hoonekonstruktsiooni ebastabiilsust, mis tingitud maapinna 

ebatasasusest (Sorokin 2001: 614; Zasurtsev 1963: 12). Palkhoonete puhul ei ole omaette 

vundamendi rajamine seinte vajumise vältimise eesmärgil ilmtingimata vajalik, sest 

puithoone pinnasesurve on üsna nõrk ja väga tugevat vajumist karta ei ole (Lavi 1997: 103; 

Lavi 2003:152; Zasurtsev 1963: 12).  

Novgorodis kasvas kultuurkiht väga intensiivselt, mistõttu maapind muutus küllalt 

ebatasaseks. Lisaks on sealne aluspinnas iseäranis niiske, mistõttu vajadus vundamendi 

rajamise järele oli suurem, kui puithoonete puhul tavaliselt. Paraku näitavad 

väljakaevamiste tulemused, et vundament ei olnud alati vältimatuks 

konstruktsioonielemendiks ning sageli ei rajatud neid isegi suurematel hoonetel. Siiski võis 

üsna tihti kohata alustugesid hoonete nurkade või seinte all, mida Zasurtsev käsitleb samuti 

vundamentidena (1963: 12). 

Spegalski on aga seisukohal, et hoonete aluslaotisi ei saa üldse käsitleda 

vundamentidena, rõhutades eelkõige terminoloogilist erinevust. Vundamendina saab 

mõista vaid sellist hoone alust, mis jääb maa sisse ning maapealsed alusmüürid on 

käsitletavad soklitena (1972: 162). Tihedat aluslaotist võiks siinkohal siiski nimetada ka 

vundamendiks. Päris kindlasti ei saa aga nimetada iga alustuge ja osalist aluslaotist ei 

vundamendiks ega ka sokliks. Seetõttu kasutatakse allpool mõistet alustugi juhul, kui 

tegemist ongi vaid üksikute tugedega alumise palgikorra all. 

Novgorodi Nerevski kaevandi hoonete puhul oli aluslaotisi paigaldatud terve ehitise 

ulatuses (vt lisad: joonis 6), kuid sageli olid need vaid mõnedel seintel ning üsna tihti võis 

kohata vaid üksikuid alustugesid alumiste palgikordade ja/või hoone nurkade all (Zasurtsev 
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1963: 12). Tavaliselt paigutati maja nurkade ja seinte keskosade alla väiksemaid pakkusid, 

puitplokke ja plankusid, millest moodustus platvorm. Laialt oli levinud ka uue hoone 

ehitamine vana maja rusudele (Sorokin 2001: 614). 

Vanimad vundamendijäänused Nerevski kaevandis olid säilinud ka kõige vanemas 28. 

kihis (hooned K 28 A ja K 28 B), mis on dateeritud 10. sajandisse ja kus aluslaotisi võis 

täheldada umbes 30% hoonete puhul. 11.–13. sajandi kihtides oli aluslaotistega hoonete 

hulk kasvanud juba umbes 50–60%-ni (Zasurtsev 1963: 12–13). 

Zasurtsev jagab Nerevski kaevandi hoonete vundamendid kolme gruppi. Esimesse 

liigitab ta kõige algelisemad, kus alustoed olid paigutatud vaid mõnesse kohta seinte ja 

nurkade alla. Teise grupi moodustavad juba vundamendid, kus kasutati arvukamalt 

alustugesid või osade seinte alla oli paigutatud katkematu tugede rida. Kolmanda grupi 

vundamentide puhul oli aluslaotis paigaldatud kogu hoone ulatuses. Esines ka üksikuid 

postvundamente, mida eraldi grupina välja toodud ei ole (1963: 15). 

Kõige iseloomulikumaks olid Novgorodi puithoonetel aluslaotised, mille ehitamiseks 

kasutati ära kõikvõimalikud palgi- ja planguotsad ning isegi eelmiste, tulekahjus hävinud 

hoonete põlenud palgijupid, mis asetati ristisuunas alumise palgikorra alla. Eeskätt just 

vundamendijäänused aitavad eristada hoonete kontuure, seda eriti juhul kui hoone seintest 

midagi säilinud pole (Sorokin 2001: 614; Zasurtsev 1963: 15). Laialt oli levinud ka uue 

hoone ehitamine vana maja rusudele (Sorokin 2001: 614). 

Teise olulise momendina võib välja tuua selle, et vundamendirajatised aitavad 

määratleda ka hoonete iseloomu. Aluslaotise olemasolu võib valdavalt täheldada suure 

pindalaga eluhoonete puhul, kuid esines ka vastupidiseid näiteid, kus sama kihi 

väiksematel eluhoonetel olid aluslaotised või -toed ja suurematel need puudusid (Zasurtsev 

1963: 15). 

Novgorodi suuremate ja jõukamate omanike hoonete alla hakati alates 11. sajandi 

lõpust rajama ka elamu pindalast suuremaid alusplatvorme (Nerevski hoonete puhul ulatus 

see u 0,6–0,7 m ja maksimaalselt 1 m väljapoole hoone seinu), mis olid piiratud paari 

palgikorraga ning täidetud pinnasega (Spegalski 1972: 166; Zasurtsev 1963: 58). 

Tõendid aluslaotiste kohta on täheldatavad juba vanima 28. kihi hoonetel K28A ja 

K28B, mis Zasurtsevi järgi olid kahekorruselised. Samas puudus aluslaotis suure pindalaga  

(9 × 7 m) hoonel, mis  tema sõnul oli tõenäoliselt samuti kahekorruseline (1963: 15). 

Troitski kaevandi krundil P olid enamuse kõige alumise kihi hoonete alla (va 

üheruumiline hoone X-189) rajatud ka vundamendiplatvormind, mis olid fikseeritavad 

hoone seintest väljaspool asuvate palgikordade järgi (Gaidukov jt 1997: 45). 



 17 

Sama krundi idapiiri lähedal asunud II ehitusperioodi kolme järgmise kihi (29–27) 

hoonekompleksid olid säilitanud vanima kihi (30) planeeringu. Siingi olid hooned ehitatud 

vundamendiplatvormile (Gaidukov jt 1997: 45). 

Krundi G hoovi keskosas asusid kaheruumilised eluhooned. Selle krundi kõige 

varasem rõhtpalkseintega hoone (X-29-170) oli ehitatud alusplatvormile, mille piirdepalgid 

asusid hoone seintest 0,2–0,3 m kaugusel (Faradževa 1999: 92). Veidi paremini oli säilinud 

hoone XI-26-152, mis asus palkidega piiratud vundamendiplatvormil (Faradževa 1999: 

93–94). 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnusel asunud 10. sajandi kümnest vaatluse alla võetud 

hoonest oli kolmel tihe paeplaatidest aluslaotis (vt lisad: joonis7) (Ravdonikas 1949: 15–

18). Kolmel juhul oli majaalune pind ümbritsevast maapinnast veidi tõstetud (Ravdonikas 

1949: 19). Tegemist võis olla primitiivsema majaaluse platvormiga, kuid sellist 

konstruktsiooni nagu Novgorodi sama perioodi hoonetel (paari palgikorraga piiratud 

platvorm), siin täheldada ei saa. 

Kihis E1 mitme väljakaevamise jooksul osade kaupa avatud suure eluhoone pikad ja 

jämedad aluspalgid toetusid puupakkudest tugedele, mille ülesandeks oli tagada võimsate 

seinte stabiilsus (Ravdonikas 1950: 9–10). 

Vanimas ehitusjärgus E3 avatud suhteliselt suur hoone oli ehitatud üsna soisele pinnale. 

Sellest oli säilinud kaks palgikorda, seinad toetusid munakividest ja paeplaatidest 

alustugedele (Ravdonikas 1950: 24; 26). Siinkohal ei ole küll mainitud, kas tegemist oli 

korraliku aluslaotise või vaid mõne toega alumise palgikorra all. Kuid arvestades sellega, 

et pinnas oli siin soine ja pehme, on tõenäoline, et kõnealune elamu oli ehitatud korralikule 

vundamendile. 

Pihkva linnuse käsitletavasse ajajärku jäänud hoonetest oli kividest aluslaotis jälgitav 

1977.–1978. aastate kaevandi IV kihis osaliselt avatud hoone 7 kirde- ja kaguseinte all. 

Hoone lääneosa jäi kaevandi piiridest välja (Beletski 1981: 43; 46; 50). Sama kaevandi VI 

kihi, samuti osaliselt avatud hoonel 10, oli kividest aluslaotis loode- ja edelaseinal. VII kihi 

kolmest hoonest on aluslaotist mainitud hoone 13 ja 14 puhul (Beletski 1981: 43; 46; 50). 

Kõik eelpoolmainitud hooned asusid kaevandi servas ja jäid osaliselt selle piiridest välja, 

seega võib ainult oletada, et ka ülejäänud seinte alla oli laotud kive. Täit kindlust siin aga 

ei ole, sest sageli oligi aluslaotis vaid osal hoonest. 

Lihtsamad aluslaotised, milleks kasutati sageli ära ka kõikvõimalikud puidust 

ehitusmaterjali jäägid – palgiotsad ja muu taoline, olid Pihkvas üsna levinud nähtuseks. 

Nagu Novgorodis, olid siingi esindatud erinevad variandid vaid hoone nurkade alla 
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paigutatud tugedest tiheda aluslaotiseni välja. Selleks kasutatavate palgiotste pikkused 

varieerusid vahemikus 0,4–1,6 m ja läbimõõt ulatus kuni 0,4 m. Harvem kasutati 

aluslaotise materjalina kive (Faradževa 1991: 45–46). 

Zasurtsev on vundamendi või aluslaotise seostanud suuremate hoonetega, kuigi 

Novgorodis esines ka väiksemaid hooneid, mille seinte alla oli tugesid paigutatud. Irboska 

linnuse varasemal perioodil (kuni 10. saj) ehitatud hoonete aluslaotiste kohta andmeid 

pole, kuid alates 11. sajandist on paeplaatidest tihedad aluslaotised, mida võib juba üsna 

julgelt vundamendiks pidada, siingi üsna tavaliseks nähtuseks. Kusjuures hoonete pindalad 

jäid sageli alla 20 m² (Sedov 2007: 121; 122; 125). Ka Pihkvas on aluslaotised suhteliselt 

väikestel hoonetel, mille seinte pikkus jäi alla 5 m (Beletski 1981: 43–50). 

Eestis kohtab hoonete aluslaotisi sel perioodil harva. Seinaaluseid kivilaotisi kasutati 

valdavalt vaid kallakul asuvate hoonete puhul, kus kivid paigaldati hoone madalamale 

jääva külje alla. Omaette vundamendi rajamine ei olnudki väga oluline, sest puithoone 

pinnasesurve on üsna nõrk (Lavi 1997: 103; 2003:152). Kivivundamendi puhul oleks külm 

õhk pääsenud hoone alla ning selle soojapidavus vähenenuks tunduvalt. Enam hinnatud oli 

otse maapinnale toetuvate palkseintega soojapidavam elamu (Lavi 2003: 152). Siinkohal 

tuleb aga arvesse võtta asjaolu, et neis kohtades, mille muinasaja inimesed Eestis oma 

elupaigaks valisid, oli pinnas kuivem ja seetõttu puudus vajadus vundamendi järele. 

 

1.3.3. Katused 

 
Muistsetest hoonetest on säilinud heal juhul mõni alumine palgikord, seega katuse 

kohta võib teha vaid oletusi, toetudes eelkõige etnograafilisele andmestikule. 

Vana-Laadoga Zemljanoe linnuse hoonepõhjadel leiti siiski mõningaid plankusid ja 

palke, mida on seostatud katuse ja/või laega, sest neil olid samasugused töötlemisjäljed 

nagu tavaliselt esineb sarikatel ja roovlattidel. Ruutude G3G5–E3E5 kohal asunud 

hoonealusel leiti palk, mille otsas oli „konks“. Selliste „konksude“ taha toetus katuseräästa 

servalaud, millele omakorda toetus katuse kattematerjal ja mõlemad koos aitasid kanda 

katuse koguraskust. Eesti keeles võiks seda elementi nimetada isegi konksuga sarikaks (vt 

lisad: joon 8). Ravdonikas peab tõenäoliseks, et Vana-Laadoga 10. sajandi hoonetel olid 

sarikatele toetuvad viilkatused, mille kattematerjalina kasutati (kisk)laudu ja võimalik, et 

ka õlgi (1949: 18–19).  
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Sama kaevandi 8. sajandi II poolest pärineva hoone põhjal, paralleelselt küljeseinaga, u 

2 m kaugusel seinast oli kaks postirida (viis posti ühes reas), postide vahega u 1,5 m. (vt 

lisad: joon 9). Ravdonikas oletab, et neile postidele võis toetuda maja katus (1950: 24). 

Sellele järeldusele jõudis ka Spegalski ning on selle kohta teinud ka rekonstruktsiooni (vt 

lisad: joon 10) (1972: 23). Paraku langeb see võimalus, arvestades ühte asjaolu, siiski ära. 

Joonisel ei ole märgitud, ega tekstis mainitud, et postirida oleks jätkunud ka hoone 

lääneküljel asunud kõrvalruumi osas. Spegalski rekonstruktsioonil on aga kõrvalruum 

üldse ära jäetud. Ei saa kuidagi võimalik olla, et sama hoone ühe ruumi kohal toetus katus 

postidele ja kõrvalruumis küljeseintele. Seega pidi neil postidel siiski olema muu 

funktsioon. Rohkem andmeid Loode-Venemaa selle perioodi hoonete puhul hoones 

paiknevatest postiridadest, mida võiks kasvõi kaudseltki seostada katusekonstruktsiooniga, 

pole avastatud. Tõenäoliselt olid Loode-Venemaa eluhoonetel seintele toetuvad 

viilkatused. 

Katuseharja kõrguse osas hakkavad rolli mängima ilmastikuolud. Kui tegemist on liiga 

lameda viilkatusega, siis koguneb sinna talviti rohkem lund ja seintele langeb sellest 

tulenevalt suurem koormus. Samas oletab Lavi, et Eesti muinasaegsete hoonete viilkatused 

olid suhteliselt lamedad (2003: 152). Et katused ei saanud olla väga kõrge harjaga võib 

välja lugeda ka Henriku Liivimaa kroonikast: „/.../ kes olid majade otsa roninud ja ennast 

puuvirnade otsas kaitsesid, /.../“ (HLK XXIII: 9). Katuse raskus toetus põhiliselt hoone 

seintele (Lavi 2003: 152). Optimaalseim katuseviilu ja horisontaalpinna vaheline nurk jääb 

vahemikku   30º– 40º, sellisel juhul on tagatud parim võimalik vastupidavus erinevate 

ilmastikunähtuste vastu. 
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2. MUUD EHITUSELEMENDID 

2.1. PÕRANDAD 

 
Novgorodis olid põrandad ülimalt harva sillutatud kivide või tellistega. Pole kahtlustki, 

et enamuses hoonetes olid puidust põrandad, mis tõsteti maapinnast kõrgemale, et kaitsta 

hoonet liigniiskumise eest. Aluspalkidele olid sisse uuristatud sooned, millesse sobitati 

põrandalaudade otsad. Tagamaks alustalade ja põranda stabiilsust, asetati nende alla veel 

ka toed (Sorokin 2001: 614). 

Nerevski kaevandi hoonete põrandalauad olid paigaldatud piki külgseina, sissepääsu 

poolt vastasseina suunas. Kuna uksealune piirkond on hoones kõige käidavam, siis kulub 

põrand siin oluliselt kiiremini. Pikisuunalise laudade asetusega langeb aga suurim koormus 

lauaotstele, seega väheneb oluliselt põrandalaudade läbivajumisest tingitud kiirem 

kulumine. Uksega risti paigaldatud põrandalauad aga saaksid suurima koormuse laua 

keskosale ning need kuluksid läbi kiiremini. Põrandalaudade suuna järgi on võimalik 

kindlaks määrata nii sissepääsu asukoha kui ka vaheseinte olemasolu. Tavaliselt olid 

eeskoja ja eluruumi põrandalauad paigaldatud teineteise suhtes risti. Seega olid ka 

sissepääsud ehitatud teineteise suhtes risti – eeskoja sissepääs hoone pikemal küljel ja 

eluruumi sissepääs eeskoda ja eluruumi eraldavas vaheseinas. Zasurtsev peab lisaks 

praktilistele põhjustele tõenäoliseks ka mitmeid muid tegureid, miks põrandalauad 

pikisuunal paigutati (traditsioonid, esteetilised ja religioossed põhjused jne) (1963: 23). 

Põrandad ei ole säilinud muidugi kõigil hoonepõhjadel, paljudel juhtudel viitasid 

puitpõranda olemasolule vaid alustalad. Viimaste asetus andis aga piisavalt teavet hoonete 

iseloomu kohta, nagu näiteks millises suunas kulgesid põrandalauad ning kus asusid 

sissepääs ja küttekolle (Zasurtsev 1963: 23). 

Troitski kaevandi krundi I territooriumi kõige varasema hoone XI-29/28-162; VIII-28-

136; X-31/30-150, mille mõõtmed olid 5,6 × 5,6 põrandalauad olid hästi säilinud, need olid 

paigaldatud piki küljeseina uksepoolsest seinast tagumise otsaseina suunas ning toetusid 

alustaladele. Põrandal olid tuvastatavad remondi jäljed (Faradževa 1999: 95). Remonditud 

oli ka hoone XI-27-155A põrandat, kusjuures uute põrandalaudade alla oli paigutatud 

täiendav alustala. (Faradževa 1999: 97). Remondijäljed viitavad hoonete suhteliselt pikale 

kasutusajale.  



 21 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnusel avatud hoonetel oli kahte erinevat tüüpi põrandaid:  

1. lihtsad savi- ja muldpõrandad 

2. laudpõrandad. 

Hoonepõhjal ruutude G3G5–E3E5 piirides oli säilinud osa põrandakatteks olnud savikihist. 

Saviga kaetud põrandad olid kümnest kirjeldatud hoonest kolmel. Viiel hoonel olid aga 

laudpõrandad ning Ravdonikas väidab, et need olid vana-Laadoga hoonete puhul 

tüüpilisemad. Väidetavalt oli põrandalaudu paigaldatud nii paralleelselt kui ka risti hoone 

esiseinaga. Nagu Novgorodis, toetusid ka siin põrandalauad alustaladele, mida hoone kohta 

oli tavaliselt kolm ning keskmine toetus omakorda veel madalatele postidele (Ravdonikas 

1949: 19). 

Rjabinin võttis kokku kihis E1, 9. sajandi lõpul ehitatud suure hoonekompleksi 

uurimistulemused, mis baseerusid kolmel erineval kaevamisel (1985: 39). Hoone 

puitpõranda lauad olid 2–3 cm paksused ja 15–30 cm laiused ning asetsesid paralleelselt 

pikiseinaga, laagid olid laudade all vaid hoone põhjaosas. Laudpõrand ümbritses ka hoone 

keskel asunud põrandapinnast u 20–25 cm kõrgemal asunud kollet (1985: 41–42). 

Mitmes järgus avatud 9. sajandist pärinev mitmeruumiline rõhtpalkhoone kihis E2 oli 

jaotatud kolmeks osaks järgnevalt – köetav eluruum, eeskoda hoone lääneküljel ning 

sissepääsu ees asuv puitsillutis (Ravdonikas 1950: 14). Eluruumis avastati aga sillutiseta 

muldpõrand, ning paiguti (näiteks ahju juures) oli see kaetud saviga (Ravdonikas 1950: 

14). 

Petrenko on Varjažskaja tänava põrandad jaganud kolme erinevasse gruppi järgnevalt –

puitsillutisega põrand; kombineeritud variant, kus osa põrandast oli kaetud plankudega, 

ülejäänud osa kaetud saviga või üldse ilma katteta, lihtne kõvakstambitud muldpõrand. 

Puitpõrandate hulgas esines selliseid, kus sillutis oli laotud otse maapinnale, kuid esines ka 

laagidele asetatud laudpõrandaid. Laagid olid enamasti otse maapinnal, kuid mõnel juhul 

kohtas nende alla paigutatud alustugesid. Osadel juhtudel olid laagid tappliitega 

paigaldatud alumiste palgikordade vahele. Kui tavaliselt olid põrandalauad asetatud nö 

käimise suunas (st sissepääsust tagaseina suunas), siis Varjažskaja tänava kaevandis esines 

ka selliseid põrandaid, kus osa plankudest olid asetatud piki külgseina ja osa paiknesid 

viimasega risti3 (Petrenko 1985: 99). 

Pihkva linnuse varasemates, 8.–10. sajandi kihtides avatud hoonepõhjadel olid 

enamasti  jälgitavad vaid savipõrandate jäänuseid (Beletski 1981: 43; 46; 50; 51; 59). 

                                                 
3 Sellist põrandat on kirjeldanud ka Zasurtsev Novgorodi 12. sajandi lõpust pärineva hoone puhul (1963: 28, 
joonis 13). 
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Muldpõrandaid mainitud pole. Novgorodis ja ka Vana-Laadogas juba 10. sajandil 

tavapärased puitpõrandad hakkasid siin levima alles alates 11.–12. sajandist. Eriti hästi 

need Pihkvas säilinud ei ole, samas on sellest ajast piisavalt palju põrandajäänustega 

hoonepõhjasid, mille alusel saab nende konstruktsiooni kohta suhteliselt hea ülevaate. 

Siinsed puitpõrandad olid võrreldavad Novgorodi omadega ja tehnikad, mida nende 

ehitamisel rakendati, samad. 

Kuigi Irboska linnuse kultuurkihi alumine osa on hilisema ehitustegevuse käigus 

suuremalt jaolt lõhutud, oli siiski võimalik tuvastada savipõranda jäänuseid mõnel 

hoonepõhjal. Nende põlemata savikihtide paksused olid erinevatel hoonetel alates 3–5 cm 

kuni 25–30 cm. Viimase puhul oli tegemist tõenäoliselt pikaajalise hoonega, mille 

põrandat oli kaks-kolm korda uuendatud. Keskmiseks savikatte paksuseks siinsetel 

eluhoonetel oli u 10 cm  (Sedov 2007: 60 – 61).  

Kui nüüd võrrelda Loode-Venemaa elamute põrandaid Eesti linnuste ja asulate 

omadega, siis selles osas on jälgitavad suured erinevused. Eesti hoonetel olid valdavalt 

kõvakstambitud muldpõrandad, esines ka savi või paeplaatidega kaetud põrandaid, kuid 

puitpõrandad olid paraku tuvastatavad vaid hilisrauaaja lõpus rajatud Lõhavere linnuse 

hoonete puhul (EE 1982: 172; 258; Lavi 1997: 104–105). Kõige rohkem sarnasusi on Eesti 

muinasaegsetel hoonetel Pihkva ja Irboska omadega, kus paraku domineerisid küll 

savipõrandad muldpõrandate ees. Samas ei saa siiski välistada puitpõrandate laiemat 

levikut ka Eestis ja seda põhjusel, et puidu säilimiseks on siin väga halvad tingimused ja 

andmestik seetõttu üsna napp. 
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2.2. UKSED JA AKNAD 

 
Kõige vähem on teada antud perioodi eluhoonete ustest ja akendest. Tollastest 

hoonetest on tavaliselt säilinud vaid üks, parimal juhul paar-kolm alumist palgikorda. 

Ukseavadele viitavaid süvendeid neil tavaliselt avastatud ei ole, seega on selles osas 

enamvähem ainsaks allikaks etnograafiline materjal, mille põhjal võib teha kaudseid 

järeldusi. Arheoloogilise ainese alusel on võimalik määrata see hoonekülg, milles asus 

sissepääs, põrandalaudade suuna või eeskoja järgi. 

Novgorodis Nerevski kaevandis ei ole kõnealusest perioodist (8.–11. sajand) leitud 

ühtegi majapõhja, kus oleks jälgitav ka ukseava, kuigi mõned hooned on säilinud kuni 

neljanda palgikorrani. See viitab võimalusele, et ukseava paiknes suhteliselt kõrgel 

(Zasurtsev 1963: 40). Kui ukseava alumine piir asus kolmandast või isegi neljandast 

palgikorrast kõrgemal ja ühe palgikorra kõrguseks arvestada 0,22–0,24 m (eluhoone 

palkide keskmine diameeter), siis on tõenäoline, et hoonesse sissepääsemiseks pidi 

kasutama ka mingit astmestikku. Selleks võis olla näiteks pikuti pooleks löödud pakk, 

millele olid astmed sisse raiutud. 

Ainult ühel 14. sajandi hoonel (D 9 U) oli eeskojapoolse seina kolmandal palgikorral 

jälgitav veerandi palgi sügavune ja 0,86 m laiune süvend. Samas ei pea Zasurtsev 

tõenäoliseks, et see viitab ukseavale, sest süvendis puudub lengitapi pesa. Uks ise oleks 

pidanud olema veel kahe uksepiida võrra kitsam. Sellisesse ukseavasse sobivaid uksi, mille 

laius oli u 0,7 m, kaevandis siiski leidus (1963: 41). 

Etnograafilisi hooneid aluseks võttes peaks ukseraam koosnema neljast osast: kaks 

uksepiita, pealispuu ja lävepakk. Neist kolm elementi – uksepiidad ja lävepakk – on 

hädavajalikud, pealispuu võis ka puududa (Zasurtsev 1963: 41). Eesti etnograafilistel 

hoonetel on ukseavades aga vaid piidad, mis ühendati tapi abil ava pealt ja alt läbi jooksva 

seinapalgiga. Eraldi lävepakku ja pealispalki ukseavasse ei paigaldatud (Tihase 2007: 82). 

Võtnud aluseks hilisemate perioodide tervikuna säilinud uksed Nerevski kaevandist, 

oletab Zasurtsev, et ka varasematel ajajärkudel valmistati uksed sarnaselt, põõnadele 

kinnitatavatest plankudest. Et ukseplankude vahele ei jääks pragu, olid need omavahel 

liidetud kolmnurgakujulise servseotisega (1963: 41). 
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Raamatujoonistelt (vt lisad: joon 11; 12) võib näha, et hingede rolli täitsid ukse tagumise 

laua serva ülemisse ja alumisse otsa jäetud ümarpulgakujulised pikendused, mis asetusid 

lävepaku ja pealispalgi sisse tehtud aukudesse. 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse hoonete puhul uste kohta puuduvad samuti andmed, 

kuid Varjažskaja tänaval võis mitmel juhul ukse asukohta markeerivaid süvendeid kohata 

juba teisel palgikorral. Hoone VII-1 lühemas seinas oli see u poole palgi diameetri 

sügavune ja 1,2 m laiune. III ehitusjärgust leiti suhteliselt hästi säilinud, kolmest plangust 

tehtud uks, mille kõrgus oli 0,92 m ja laius 0,65 m. Kuid enamasti oli ukse asukohta 

võimalik määratleda vaid põrandalaudade asetuse, ukseesise platvormi või juurdeehitiste 

asukoha põhjal (Petrenko 1985: 100). 

Eesti kohta on materjal samuti napp. Uksekohtade eristamine tollastel hoonealustel on 

praktiliselt võimatu. Kui võtta aluseks veel üsna hilised taluhooned, kus ukseavad olid 

külma õhu sissepääsu tõkestamiseks kõrge lävega (sageli 2–4 palgi kõrgusel) võib oletada, 

et ka muinasaegsete hoonete ukseavad asusid kõrgel ja seetõttu ei olegi need säilinud (Lavi 

1997: 107; 2003: 152). Ühtlasi takistab kõrge ukselävi ka savi- ja kivipõrandate niiskumist 

(Tihase 2007: 82). 

Kuna soojapidavus oli muinasaegsete hoonete juures oma tähtsuselt üks esmasemaid 

omadusi, siis ei saanud ukseavad olla ka eriti suured. Veel 18. sajandilgi olid uksed väga 

väikesed, nende kõrgus ulatus tavaliselt maksimaalselt 1–1,2 m (Tihase 2007: 82). 

Üsna julgeid oletusi teeb Zasurtsev Novgorodi eluhoonete akende kohta. Kaevandist 

alates 11. sajandi ehitusjärkudest leitud sinise lehtklaasi tükid annavad tema sõnul 

tõendusmaterjali selle kohta, et Novgorodi hoonetel võisid juba siis olla klaasaknad (1963: 

43). Selline väide tundub siiski üsna kahtlane, sest näiteks Eestis olid klaasaknad 

haruldased veel 16. sajandi mõisahoonetegi puhul (Lavi 1997: 106). Seega tundub 

tõenäolisem, et ka Novgorodi hoonetel olid 11. sajandil siiski valdavalt ilma klaasita, 

luugiga suletavad suitsuväljalaskeavad seinas. 

Ka Vana-Laadogas on akende kohta andmed vaadeldaval perioodil sama puudulikud 

nagu mujalgi. Seintest on siingi säilinud vaid alumised palgikorrad ja need paraku ei kanna 

jälgi akendest. Ravdonikas tõmbab paralleele Laadoga piirkonna etnograafiliste hoonetega 

ja pakub selle põhjal akende kõrguseks ühte-kahte palgikorda ning arvuks esiseinas kuni 

kolm, küljeseinas kuni kaks (1949: 22). Arvestades tollaste hoonete soojapidavuse 

vajadust, tundub tõenäolisem, et aknaid Vana-Laadoga 10. sajandi hoonetel siiski ei olnud. 

Võttes aluseks ka Eesti autorite hüpoteesid, olid siingi tõenäoliselt seintes vaid suhteliselt 

väikesed avad, kust suits välja lasti. 
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2.3. SEINA-ÄÄRSED PLATVORMID VÕI LAVATSID 

 
Novgorodi Troitski kaevandi krundi G kõige varasema hoone (X-29-170) sees, 

külgseinast 1,1 m kaugusel fikseeriti postid, mida võis seostada põrandakonstruktsiooniga 

või seina ääres asunud madalate lavatsitega. Postide ülaosas olid jälgitavad õnarused, 

millesse kinnitusid tõenäoliselt põikpalgid, seega võis tegemist olla siiski seinaäärsete 

lavatsite raamistikuga, arvatavad lavatsid ise asusid maksimaalselt 0,35 m kõrgusel 

põrandapinnast (Faradževa 1999: 92). Siinkohal võiks otsida paralleele Skandinaavia 

eluhoonetega, kus samuti asusid seinte ääres platvormid (suuremates hoonetes kuni 1,5 m 

laiused), millel istuvate ja käsitööd tegevate inimeste jalad olid kaitstud tuuletõmbe eest 

(Roesdahl: 2007: 50–51).  

Piki küljeseina paiknenud madalad postid olid jälgitavad ka krundil I kolme eriaegse 

kaevandi piiril asunud hoones. Põrandalauad postide ja seinte vahel puudusid, seega on 

tõenäoline, et siingi võisid asuda seinaäärsed põrandapinnast veidi kõrgemal asunud 

lavatsid (platvormid) nagu hoones X-29-170 (Faradževa 1999: 95). 

Hoone seinte ääres asunud platvormi olemasolu võib oletada ka Vana-Laadoga 

Zemljanoje linnuse kaevandi kihis E1 asunud 77,5 m² põhjapindalaga rõhtpalkhoones. 

Selle lõunaseinast oli säilinud kaks, ülejäänud seintest üks palgikord. Hoone mõõtmed olid 

10,4 × 7,45 m, seega põhjapindalaks 77,5 m². Hoones vahetult vastu seina sisekülge 

asetsesid 18–20 cm paksuste, üksteisest 1,7–2,5 m kaugusel paiknenud postide jäänused. 

Loodenurgas asunud posti külgedel olid selgelt näha tahumise jäljed. Kaks postirida olid 

jälgitavad ka hoone keskel, need asusid lääne- ja idaseinast 3,1–3,5 m kaugusel (Rjabibin 

1985: 39). Selline kaugus seintest ei sobi aga kokku hoone üldmõõtmetega. Jooniselt (vt 

lisad: joon 13) võib näha, et sisemised postiread oli seintest natuke üle 2 m kaugusel ning 

arvestades seinte pikkuse ja hoone keskel asunud koldega, ei saanudki need postiread 

seintest oluliselt kaugemal asuda. Nende postiridade põhjal otsustades on tõenäoline, et 

siingi oli tegemist seina-äärsete platvormidega.  

Ka kihis E2 asunud hoonepõhjal olid ümber ahju jälgitavad maasse kaevatud postide 

jäänused, millele võisid toetuda hoonesse ehitatud statsionaarsed pingid või lavatsid 

(Ravdonikas 1950: 14). Kui arvestada hoone ja ahju mõõtmeid ja seostada postijäänuseid 

seinaäärsete platvormide või lavatsitega, siis võib oletada, et need olid u 1,5 või isegi kuni 

2 m laiused. 
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Sarnane konstruktsioon oli jälgitav ka kihis E3 (lisad: joonis 9) asunud hoone sees. 

Paralleelselt küljeseinaga, u 2 m kaugusel seinast oli kaks postirida (viis posti ühes reas), 

postide vahe u 1,5 m (Ravdonikas 1950: 24). Eelpool oli juba juttu nende postiridade 

seostamisest katusekonstruktsiooniga. Kuigi Ravdonikas on võimalikuks pidanud ka 

varianti, et neile postidele võis toetuda katus, peab ta tõenäolisemaks hoopis 

postkonstruktsioonis vaheseinte olemasolu, sest postiread jaotasid hoone pikisuunal 

kolmeks, praktiliselt võrdseks osaks (1950: 24). Kolme pikisuunalise koridorilaadse eraldi 

ruumi olemasolu tundub samuti üsna ebatõenäoline. Oleks suhteliselt ebamugav toimetada 

nii kitsastes (u 2 m laiustes) ruumides. Arvestada tuleb ka sellega, et vaheseinad oleksid 

takistanud hoone ühtlast soojenemist. Keskmine ruum oleks kütmisel muutunud liiga 

palavaks, kuna kolle jäi selle oletatava ruumi piiridesse ja külgmised vaheseintest 

soojaisolaatorite tõttu jäänud liiga jahedaks. Joonisel on näha ka paar postiauku u 0,5 m 

kaugusel seinast. Seega on kõige tõenäolisem, et siingi oli tegemist hoopis seinaäärsete 

lavatsitega, mille olemasolu Ravdonikas ise peab tõenäoliseks  ka kihi E2 eluhoone puhul. 

Postide vahele jääv põrand ümber ahju oli kaetud savikihiga, postirea ja seinavahelisel 

alal oli aga lihtne muldpõrand (Ravdonikas 1950: 24). See asjaolu kinnitab oletust, et 

kõnealuse hoone eluruumi seinte ääres olid põrandapinnast veidi kõrgemad lavatsid või 

platvormid, sest ei ole mingit olulist vajadust sillutada põrand platvormi all. 

Siinkohal jääb antud hoone puhul probleem hoonesiseste postiridade seostamisest 

seinaäärsete platvormide või katusekonstruktsiooniga lõpliku lahenduseta, kuna mõlemale 

postide funktsioonile on nii poolt- kui vastuargumente. 

Arvestades Vana-Laadoga ja Novgorodi tihedamaid suhteid viikingitega ja sellega, et 

Skandinaaviamaade eluhoonetele puhul olid seinaäärsed platvormid laialt levinud 

nähtuseks, võib oletada, et see ehitustava jõudis ka neisse Loode-Venemaa linnadesse. 

Suuremat populaarsust see siiski arvatavasti ei saavutanud, sest hooneid, mille puhul 

oletatakse platvormide olemasolu, pole kuigi palju. 

Seinaäärsete magamislavatsite olemasolu Pihkvas on oletatud alles 11. sajandi lõpust 

või 12. sajandi alusest pärineva hoone puhul. Selle üldmõõtmed olid 4,9 × 4,76 m ja kolm 

ridamisi asetsevat posti, millele lavats toetuda võis, olid seinast 2–2,25 m kaugusel, mis 

tähendab, et lavats võttis enda alla peaaegu pool hoonest (Faradževa 1991:54). Irboskas ei 

ole selliseid lavatseid üldse mainitud ja Eestiski puuduvad nende kohta andmed. 
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2.4. AHJUD 
 
 

Ahju olemasolu viitab kõige kindlamalt sellele, et tegemist on eluhoonega. Novgorodis 

on need enamusel juhtudel tuvastatavad ahjude alla ehitatud puitplatvormide põhjal. 

Enamasti oli tegemist postkonstruktsioonis platvormidega, oluliselt harvem on säilinud 

rõhtpalkkonstruktsioonis alusplatvorme ja kõige vähem tuli Novgorodis ette otse 

maapinnale ehitatud ahjusid (Zasurtsev 1963: 29).  

Zasurtsev jagab ahjud kahte gruppi: 

1. postkonstruktsioonis alusplatvormiga ahjud, mida kasutati vaid eluhoonetes 

2. otse maapinnale ehitatud ahjud, mida seostatakse pigem tootmisega.  

Esimese grupi ahje kasutati lisaks hoonete kütmisele ka toidu valmistamiseks, seega pidid 

nad olema piisavalt kõrged, et ligipääs ahjusuule oleks mugav. Teise grupi ahjud olid 

madalamad ja mõeldud eelkõige toimetamiseks ülaltpoolt. Nende ülaosas oli avaus, kuhu 

paigutati katel või savist söepann (vt lisad: joon 14; 15). Rõhtpalkkonstruktsioonis alusel 

ahjusid ta eraldi rühmana välja ei too. Seda põhjusel, et neil on sarnaseid jooni nii esimese 

kui ka teise grupiga. Platvormi olemasolu lubaks need liigitada esimesse gruppi, aga kuna 

alus on madal, on ühised jooned pigem teise grupiga (Zasurtsev 1963: 31). 

Sorokin jagab ahjud kahte tüüpi veidi teistel alustel. Tema järgi ehitati esimese tüübi 

alus samal põhimõttel nagu enamus hooneidki – ristnurgaga rõhtpalkidest. Teise tüübi 

(mille esinemissagedus oli oluliselt tihedam) puhul toetus platvorm tavaliselt kolmele või 

neljale, harvem kuuele püstpostile. Sellel tüübil oli erinevaid variatsioone, kusjuures 

kasutati ka nurgapostidega rõhtpalkkonstruktsiooni (vt lisad: joon 4). Lisaks mainib ta ka 

ilma alusplatvormita ahjusid, mis asetsesid otse maapinnal suurtest kividest laotud 

konstruktsioonidena (Sorokin 2001: 614). Erinevalt Zasurtsevist ei erista Sorokin omaette 

tüübina ilma aluseta ahjusid. 

Kuigi ahi on üheks olulisemaks eluhoone tunnusjooneks, ei saa tema puudumist 

kaevamistel pidada kindlaks tõendiks selle kohta, et hoone pole kasutusel olnud elamuna. 

Seda eeskätt juhul, kui ahi on ühtegi jälge jätmata hävinud (Zasurtsev 1963: 52). 

Oluline moment hoonete liigitamisel on ahju asukoht ruumis. Siin saab eristada kahte 

hoonetüüpi kus: 

1. ahi paikneb hoone keskel 
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2. ahi paikneb hoone uksepoolses või sissepääsu suhtes tagumises nurgas (Zasurtsev 

1963: 56). 

Ahjude ehitamiseks kasutati kive, liiva ja savi (Sorokin 2001: 605). Nende täpsemate 

konstruktsioonide kohta on tõestusmaterjal Novgorodis kahjuks puudulik, sest ahjude 

kivivaresid on säilinud harva (Zasurtsev 1963: 29). Materjali vähesuse tõttu ei saa paraku 

ka kindlalt väita, kas siin domineerisid kerisahjud või savist umbahjud. 

Alumistes kihtides (10.–11. sajand) esines veel üsna rohkesti hoone keskosas 

paiknevaid ahjusid. Samasugune ahjude asetus oli jälgitav ka Vana-Laadoga vanemates 

hoonetes, mille Ravdonikas on dateerinud 7.–9. sajandisse (Zasurtsev 1963: 23). Zasurtsev 

pidas võimalikuks, et selline ahjude paiknemine on seotud vanemate traditsioonidega. 

Samas võttes aluseks, et keskasetusega ahjusid on seostatud eelkõige tootmishoonetega, 

peab ta tõenäolisemaks, et sellisel juhul võib tegemist olla eluhoonetega, kus toimus ka 

mõningane tootmine.  Eluhoonete puhul oli sissepääsupoolses nurgas asuvate  ahjude 

osakaal siiski suurem (1963: 31). 

Ahjude mõõtmed olid enam-vähem kooskõlas hoonete üldpindalaga. Suuremates 

hoonetes asusid ahjud mõõtudega keskeltläbi 2 × 2 m (nt hoones B22B, mille enda suurus 

oli 9 × 6,5 m) (Zasurtsev 1963: 31). Samas on krundil A kirjeldatud hoonet A 24 A, mille 

ahju  mõõtmed  (2 × 2,3 m) on hoone üldmõõtmetega (9 × 7 m) mainitud proportsioonis, 

kuid sama krundi hoone A 21 A, mille üldmõõtmed on eelmainituga enam-vähem sarnased 

(9,5 × 6 m), jäävad ahjukülgede pikkused (1,2 × 1,6 m) eelmisele oluliselt alla (Zasurtsev 

1963: 92–93). Kaevandi suurima ahju mõõtmed olid 3,5 × 3,5 m ning see asus hilisemas 

hoones I18B, mille pindala oli u 72 m². (Zasurtsev 1963: 32), kõige väiksem aga 1,2 × 1,1 

m (Zasurtsev 1963: 31). 

Siinkohal tasub võrrelda Eesti ja Novgorodi hoonete ja ahjude proportsionaalset suhet. 

Kui Eestis hõlmas ahi tavaliselt 1/8 kuni 1/10 elamu kogupindalast (Tõnisson 2008: 139–

140), siis Novgorodi Nerevski hoonete puhul oli ahi võrreldes eluruumi pindalaga 

suhteliselt väiksem. 

Troitski kaevandi krundil P avastatud hoonetes asusid ahjuvared kõigil juhtudel ruumi 

sissepääsupoolses nurgas. (Gaidukov jt 1997: 45–47). Sama skeem oli jälgitav ka Troitski 

XI kaevandis avastatud hoonetel. Kolme kaevandi (VIII, X, XI) piiril, vanimas kihis 

avastati aga hoone, mille keskel tuvastati tõenäoliselt lahtise kolde asukoht seda 

ümbritsenud peenikeste palkide ja 7–11 cm jämeduste nurgapostide järgi (Faradževa 1999: 

95).  



 29 

Vana-Laadogas Zemljanoje linnusel olid ahjuvared jälgitavad kokku seitsmel 

hoonepõhjal. Ruutudes E8E9–Ž8Ž9 asunud hoonepõhja edelanurgas oli jälgitav ahju 

kivivare, mille põhjaküljele olid laotud paeplaadid ning ahjusuu avanes tõenäoliselt 

põhjakaarde. Ravdonikas on ahju mõõtmeteks pakkunud 1,2–1,6 m. Hoonepõhjal ruutudes 

A9A12–V9V12 oli kivivare jälgitav põhjapoolses osas umbes poole hoone ulatuses. Pärast 

hoonepõhja puhastamist selgus, et ahi oli asunud kirdenurgas, sissepääsu suhtes eluruumi 

tagumises seinas. Elamu seinte ja ahju vahele olid paigutatud püstised paeplaadid. Ahi oli 

toapoolsetest külgedest tõenäoliselt piiratud puidust postide, rõhtpalkide ja plankudega. 

Ahjualune pind oli kaetud savi ja paeplaatidega ning ahju põrand ulatus ka kaugemale 

ahjusuu ette (Ravdonikas 1949: 20–21). Siin võis asuda ahjuesine leekoht, kus oli mugav 

süüa valmistada. Ahjuesised leekohad olid üsna tavalised Eesti muinasaegsetes 

eluhoonetes (Tõnisson 2008: 126; 133; 139–143; 144). Kirjeldatud ahju mõõtmed olid u 

1,2 × 1,5 m ja selle pikem külg paiknes paralleelselt hoone idaseinaga. Ravdonikas oletab 

ka ahju kohal seinas või laes asunud suitsu väljalaskeava olemasolu  (Ravdonikas 1949: 

20–21). 

Varjažskaja tänava kaevandi II ehitusjärgus 13 hoonest oli kahel hoonepõhjal  (II-1; II-

7) ahjude kivivared ning hoones II-11 kivide ja savijäänuste lade tõenäolisest küttekoldest. 

Kõigil selle kihi hoonetel olid tugevad põlengujäljed (Petrenko 1985: 91). 

Erinevat tüüpi ahjude jäänused leiti hoonepõhjadel III-1; III-2; III-6; III-9; III-12 ja III-

16 (III ehitusjärk). Hoone III-2 oli ruudukujulise põhiplaaniga rõhtpalkehitis, mille 

põhjapindala oli u 50 m ². Hoone kagunurgas oli kerisahju vare mõõtmetega 1,4 × 2,2 m, 

mille suu ees oli süvend, kolde algsed mõõtmed olid olnud 1,5 × 2,8 m (Petrenko 1985: 

91–92). Ahjuesist süvendit võib tõenäoliselt seostada leekohaga, milliseid Eestis on leitud 

Varbola linnuselt, kus leeaseme põhi on mõnel juhul lihtsalt pinnasesse süvendatud, kuid 

on ka selliseid, mille põhja on asetatud ka paeplaat (Tõnisson 2008: 138–140). Leekohaga 

ahjusid on ehitatud ka Lõhaveres (Tõnisson 2008: 126) ja Soontaganas (Tõnisson 2008: 

133).  

IV ehitusjärgus oli küttekeha olemasolu tuvastatav kolmes hoones, neist ühel juhul (IV-7) 

oli tegemist ahjuga ja kahes hoones (IV-2 ja IV-6) oli tõenäoliselt lahtine tulease. 

(Petrenko 1985: 92). 

Petrenko on küttekolded jaganud kahte tüüpi järgmiselt:  

1. riskülikukujulise aluspõhjaga ja mõõtmetega 1,5 × 1 m kuni 3,5 × 3 m hoone 

keskel asunud kolded, mille ehitamiseks oli kasutatud munakive, paeplaate ja savi. 

Puitpiiretega saviplatvormil oli püstiste paeplaatidega ääristatud tulease. 
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2. ristkülikukujulise aluspõhjaga kerisahjud, mis asetsesid hoone nurgas  

Esimese tüübi kolded olid iseloomulikud varasematele (9. sajand) suurematele, kerisahjud 

aga hilisematele ja väiksematele hoonetele (1985: 95). 

Ahju asukohta sissepääsu suhtes ei olnud alati võimalik kindlaks teha. Kuid võttes 

aluseks põrandalaudade suuna, võimaliku eeskoja asukoha, mõningad ahju 

konstruktsioonilised eripärad ja ruumi siseplaneeringu, võib siiski teha oletusi ahju 

paiknemise kohta. Kividest laotud ahjud paiknesid reeglina sissepääsupoolses, vasakus 

nurgas, suuga ukse poole. Hoones III-2 on saviplatvormil kolle algselt asunud hoone 

keskel, mingi aja möödudes on aga ehitatud hoone tagumisse vasakusse nurka kerisahi, 

millel suu oli paralleelselt uksega. Ahjusuu ees oli väike süvend, tõenäoliselt 

toiduvalmistamise koht – lee. Sama hoone puhul võis täheldada teisigi muutusi, idaküljele 

ehitati juurde väike rõhtpalkehitis III-3 (Petrenko 1985: 102). Seega võib arvata, et 

eluhoone kujundati ümber vastavalt vajadustele ja uuemate tavade järgi.  

Hoone keskel asunud ahjude puhul võib oletada Skandinaavia mõjusid. Sarnased 

põrandast natuke kõrgemad, lahtised puit- või kivipiiretega tuleasemed eluruumi keskel 

olid sealsele piirkonnale kõnealusel perioodil omased (Roesdahl 2007: 50–51). 

Irboska linnuse elamutes oli valdavaks küttekolde tüübiks ovaalse või ümmarguse 

põhjaplaaniga saviahi, kuid esines ka nelinurkseid, mille parimaks näiteks on väiksemate 

püstiste paeplaatidega ääristatud, savipõrandaga koldepõhi kaevandiruutudes Ž-29; Z-29 

(vt lisad: joon 16). Sellel oli kiht 6–8 cm paksustest põlenud punase savi tükkidest, mida 

saab seostada ahju võlviga. Koldepõhjade paksus jäi keskelt 7–10 cm, ning äärtelt 2–5 cm 

vahele ning sageli olid need ääristatud kividega. Analoogilise ehitusega oli ka ruudus Z-30 

asunud koldepõhi, mis oli paeplaatidega ääristatud kolmelt küljelt, neljas külg oli avatud, 

siin asus tõenäoliselt ahjusuu. Trapetsiaalse põhiplaaniga ahju välismõõtmed olid 0,9 × 

0,65–0,9 m, sisemõõdud 0,8 × 0,5 m. Seegi oli pealt kaetud savist võlviga (Sedov 2007: 

62–63). 

Üsna laialt olid Irboskas levinud ka suurte munakividega piiratud ümmarguse põhjaga 

savist võlviga ahjud. Üks selline koldepõhi läbimõõduga 1–1,1 m, tuli välja viienda kihi 

ruutudest E-31; Ž-31 (vt lisad: joon 17). Loodeküljel liitus koldepõhjaga paekivist laotis, 

mida Sedov seostab ahjusuuga. Analoogne ahi oli ka seitsmenda kihi ruutudes T-52; T-53. 

Selle savist põhja mõõdud olid  2 × 1,6 m ja paksus kuni 20 cm (2007: 63). Isemoodi 

topeltpõhjaga saviahi leiti seitsmenda kihi ruutus Z-35. Põlemata savist 10 cm paksuse ja 2 

× 1,5 m mõõtmetega veidi ovaalse kujuga alusele olid laotud suured lamedad kivid, neid 

omakorda kattis põlenud savikiht, mille paksus oli 15–18 cm (Sedov 2007: 63). 
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Irboska saviahjude hulgas oli veel selliseid, millel terve põhi oli laotud paeplaatidest 

otse maapinnale (viies kiht, kaevandiruut N-27) või savialusel, suhteliselt õhukese 

savikihiga kaetud munakividest laotud põhjaga ahi (viienda kihi ruutude K-28 ja K-29 

piirides) (vt lisad: joon 18). Paljudel koldepõhjadel leidus ka savitükke, mis viitasid 

savivõlvi olemasolule (Sedov 2007: 64–65). 

Sarnaseid kombineeritud ahjud, kus põhi oli laotud kividest ja võlv savist, olid samal 

perioodil levinud ka tänapäeva Lätis Väina-äärsetel aladel. Savivõlviga ahje on teada veel 

Leedust ning 9.–11. sajandisse dateeritud saviahjud Rõuge asulas (Tõnisson 1981: 51–53). 

Kerisahjusid on Irboskast teada vähe. Linnuse kuuenda kihi ruutudes E-42; E-43 ja Ž-

43 asunud hoonepõhja edelanurgas  oli oletatavast kerisahjust säilinud vare, mis koosnes 

ühest kuni kolmest kihist erineva suurusega põlenud kividest. Ahi oli kuni 25 cm ulatuses 

maasse süvendatud, ahjualune süvend oli lehterjas, ovaalse põhiplaaniga ja selle mõõtmed 

olid 2,1 × 1,9 m. Hoonepõhjal säilinud söene kiht oli ahjuga võrreldes suhteliselt väike – 

4,5 × 3,2 m, kuid joonise põhjal otsustades pidid hoone tegelikud mõõtmed olema u 4,5 × 

4,2 m (vt lisad: joon 19). Samas teisel hoonepõhjal, mille mõõtmed 4 × 5 m, oli oletatavast 

kerisahjust säilinud üks kiht põlenud kive vaid 1 × 0,9 m suurusel pinnal (Sedov 2007: 58). 

Pihkva varasemad (9.–10. saj) ahjud asusid hoone keskel (Beletski 1981: 43). 

Hilisemad paiknesid aga hoone nurgas ning enamlevinud oli sissepääsupoolsesse nurka 

ehitatud ahi, mille suu avanes ukse poole. Suurem osa ahjudest asusid tihedalt vastu seina, 

kuid harvadel juhtudel ka seinast veidi eemal. Eluhoonete ahjud ehitati sageli 

postkonstruktsioonis (haruharva ka ristnurkühendusega rõhtpalkseintega) peaaegu 

ruudukujulistele platvormidele, mille mõõtmed jäid tavaliselt vahemikku 1,2–1,4 × 1,4–1,6 

m, kuid oli ka suuremaid, mille külgede pikkused olid 2,25 × 2,45 m  (Faradževa 1991: 

51–53). 

Puitalusel ahjude kõrval esines ka otse maapinnale ehitatud ahjusid. Ühel juhul oli 

selline ahi säilinud 0,5 m kõrguseni. Selle munakividest laotud seintega küttekolle 

sisemõõtudega 0,9 × 0,7 m, oli väliskülgedelt ümbritsetud veel serviti asetatud 

paeplaatidega ja kahe ahjuseina vahe täidetud väiksemate kividega. Paraku on Faradževa 

maapealseid ahjusid seostanud eelkõige tootmisega (1991: 53). Sama on Novgorodi 

hoonete puhul tõenäoliseks pidanud ka Zasurtsev. 

 Enamasti on ahjudest säilinud vaid kivivared ja nende tüüpi on raske määratleda. 

Pihkva eluhoonete ahjudest on enamasti säilinud vaid kivivared (Faradževa 1991: 51), 

mida võiks pidada kerisahju jäänusteks. Eranditult kõik Pihkva linnuselt leitud saviahjud 

asetsesid majapidamishoonetes (Faradževa 1991: 53). 
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Eestis oli kõnealusel perioodil levinuimaks ahjutüübiks kividest laotud kerisahi. Pikka 

aega kasutusel olnud mõnevõrra ebamäärane ümar või ovaalne põhiplaan on asendunud 

nelinurksega juba II at algul. Selgemini hakkavad eristuma ka erinevad 

konstruktsioonidetailid. Samal ajal sai ahi ka kindla asukoha elamu nurgas (Tõnisson 1981: 

47–48). Lõhavere linnusel, mis pärineb Eesti muinasaja lõpust, on aga teada vanimad 

sellise planeeringuga elamud, kus ahjud asusid hoone sissepääsupoolses nurgas suuga ukse 

poole. Samas ei ole välistatud, et mõnes elamus võis ahi asetseda ka hoone taganurgas 

suuga sissepääsu poole (Tõnisson 2008: 125). 

Puitalusel ahjude jälgi on Eestis  avastatud vaid Lõhavere ja Sinialliku linnamägede 

kaevamistel (Lavi 2003: 53). Enamasti paiknes ahi aga põrandapinnaga samal tasemel ja 

ahju alla oli paigutatud suurem paeplaat (Tõnisson 2008: 137–140). Tuleohutuse eesmärgil 

hoone seina ja ahju vahele serviti asetatud paeplaate on leitud Varbolas (Tõnisson 2008: 

137; 140) ja Soontaganas (Tõnisson 2008: 131). 

Kõige rohkem sarnasusi Eesti muinasaegsete ahjudega oli Vana-Laadogas. Ühiseid 

jooni leidus päris palju: hooneseina ja ahju vahele püstiasetatud paeplaadid, hoonete ja 

ahjude omavahelised proportsioonid ning ahjude ehitus, suurus ja paiknemine hoones. 
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3. ELUHOONETE TÜÜBID JA JUURDEEHITISED  

 
Hooneid võib eristada nii suuruse kui ka paljude konstruktsiooniliste eripärade põhjal. 

Eluhoonete peamisteks tunnusjoonteks on: eeskodade (või kõrval- või vaheruumide) 

olemasolu, ahjude olemasolu ja ka erinevad konstruktsioonilised iseärasused nagu põranda 

ehitus, seos teiste hoonetega, seinapalkide jämedus jne. Eluhoonete eristamiseks 

majapidamis- ja tootmishoonetest on abi ka erinevate leidude kompleksidest.  (Zasurtsev 

1963: 52). 

Zasurtsev on elamute klassifitseerimisel aluseks võtnud eluruumi ja eeskoja 

omavahelise konstruktsioonilise seose, mille põhjal ta jaotas hooned nelja tüüpi: 

1. Kaheruumiline rõhtpalkhoone, kus eluruum ja eeskoda moodustasid ühtse terviku 

(vt lisad: joon 20) 

2. Kaheruumiline hoone, kus rõhtpalkkonstruktsioonis eraldiseisva eluruumiga liitus 

eeskoda (vt lisad: joon 21) 

3. Üheruumiline ilma eeskojata hoone.  

4. Kolmeruumiline hoone, kus ühe katuse all olid eluruum, vaheruum ja ait (vt lisad: 

joon 22) (1963: 55–56). 

 

3.1. ELAMUTE SUURUS 

 
Nerevski vanimate, 28. kihi hoonepõhjade pindalad olid märkimisväärselt suured, 

jäädes vahemikku 45–70 m². Kõik hooned on fikseeritud kui üheruumilised. Paraku võis 

vaid ühe (K28A) puhul olla päris kindel, et see tõepoolest oli üheruumiline, kuid ahju 

hoonepõhjal tuvastada ei õnnestunud. Hoonega E28A oli tõenäoliselt liitunud ka suur 

eeskoda, mille laiuseks mõõdeti 3,5 m (Zasurtsev 1963: 58). 

Umbes samaaegsed,  vaid  20 aastat nooremad on 27. kihi  eluhooned.  Neist  E27V  ja  

E27D moodustasid arvatavasti kahe eluruumi ja ühise vaheruumiga kompleksi.  Mõlemad 

olid säilinud suhteliselt halvasti, vaid ühe palgikorra kõrguselt. Mõlema hoone pindala oli 

enam-vähem võrdne – 8 × 7 m. Hoonete vahel asus tõenäoliselt vaheruum laiusega 6 m 

(Zasurtsev 1963: 58). 
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Väiksemad hooned olid ehitatud oluliselt lihtsamalt, põrandad kehvema kvaliteediga 

laudadest ja eeskoja olemasolu ei olnud alati võimalik täpselt kindlaks teha. Siit ka autori 

järeldus, et hoonete suurus näitas sotsiaalsete erinevuste olemasolu kõnealusel perioodil.   

11.–12. sajandil omandasid hooned suurimad mõõtmed, 13. sajandil tekkis  märgatav 

seisak ja 14.–15. sajandil ehitati suuri maju juba oluliselt harvem ning suurte ja väikeste 

hoonete vahel võis täheldada juba märgatavat kontrasti (Zasurtsev 1963: 54). 

Esialgu säilitasid 11. sajandi hooned vanematega enam-vähem samad mõõtmed (60–70 

m²), kuid sajandi lõpus toimusid suuremad muutused. Hakati ehitama hooneid, mille 

põhjapindala kasvas kuni 100 m²-ni ning hoonete alla hakati rajama vundamendiplatvorme 

(Zasurtsev 1963: 58). 

Hoonete suurusega seonduvad tavaliselt ka konstruktsioonilised eripärad. Nerevski 

kaevandis on avatud nii suuremaid kui väiksemaid eluhooneid. Kõigil märgatavalt suurtel 

hoonetel, mille põhjapindala oli 50–60 m² või rohkem, olid rõhtpalkkonstruktsioonis 

eeskojad ning vundamendid või oli nende seinte alla laotud hulgaliselt alustoetisi. 

Zasurtsev väidab, et sellise põhjapindalaga ja suhteliselt toeka vundamendiga hooned olid 

vähemalt kahekorruselised ning et eluruumidena kasutati valdavalt ülemisi korruseid, real 

juhtudest on aga tõestusmaterjali ka alumiste korruste kasutamist eluruumidena (1963: 54). 

Suuremate hoonetega seostuvad leiud, mis annavad tunnistust kõnealuste hoonete 

omanike majanduslikust kindlustatusest. Samade hoonete puhul oli täheldatav ka 

kõikvõimalike arhitektuuriliste ehiselementide olemasolu nii siseruumides kui ka hoonete 

väliskujunduses, mis samuti demonstreerivad elanike jõukusest (Zasurtsev 1963: 54). 

Üheks selliseks väliskujunduse elemendiks võis olla graveeritud paelornamendiga puitpost, 

mille fragment leiti Nerevski kaevandist ja on dateeritud 10. sajandi lõppu või 11. sajandi 

algusesse ja seda seostati varikatuse või galeriiga (Spegalski 1972: 172). Kõnealuse 

ornamendi puhul on kindlalt olemas tugevad Skandinaavia mõjutused. Samas olid 

eluhooned Skandinaavias valdavalt lihtsad ning rikkalikke kaunistusi võis kohata vaid 

sakraalhoonetel.  

Zasurtsev on sügavalt veendunud, et juba Novgorodi vanimate hoonete hulgas alates 

10. sajandist esines rohkesti mitmekorruselisi ehitisi ning väidab seda pidevalt, tuues 

tõestusmaterjalina välja hoone ehitamiseks kasutatud jämedamaid seinapalke, tihedat 

aluslaotist, hoonealust platvormi ning hoone üldmõõtmeid (mida suurem hoone, seda 

tõenäolisem, et tegemist vähemalt kahekorruselise hoonega) (Zasurtsev 1963). Seda kõike 

ei saa siiski pidada põhjuseks, mis lubaks oletada, et juba siis ehitati mitmekorruselisi 

hooneid. Samuti ei leidu vastavaid paralleele samal perioodil naabermaades. Kui lähtuda 
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näiteks tihedatest sidemetest viikingitega, võiks oletada ka vastastikuseid mõjutusi hoonete 

ehituses. Samas ei ole näiteks Põhjamaade kõige lõunapoolsemas Hedeby linnas Jüütimaa 

lõunaosa idakaldal täheldatud mitmekorruseliste hoonete olemasolu. Neljakandilise 

põhiplaaniga hooned olid suhteliselt väikesed ja neid on linnalaadsetele asulatele üsna 

tüüpilisteks peetud. Keskmistest hoonetest suuremaks on peetud ühekorruselist 

kolmeruumilist hoonet, mille üldmõõtmed olid 5 × 12 m (Roesdahl 2007: 133). 

Ühekorruselised olid ka viikingiaegse York’i linna eluhooned (Hall 2008: 114). Selle 

taustal tundub idee mitmekorruselistest hoonetest samal perioodi Loode-Venemaal üsna 

küsitav. 

Mitmekorruseliste hoonete mõtet  jagab paraku ka Spegalski, kes tuginedes 

etnograafilisele materjalile väidab, et hoone katus oli käsitletaval perioodil tõstetud 

suhteliselt kõrgele. Seda põhjusel, et ahju kütmisel tekkiv suits ei tahmaks ruumi seinu ega 

kahjustaks inimeste tervist. Magamisruum oli autori väitel viidud teisele korrusele ja mitte 

köetava ruumi, vaid eeskoja kohale. Antud järelduseni jõudis ta selle põhjal, et soe õhk 

tõuseb kõrgemale ja küttekolde kohal asuv ruum muutuks selle tagajärjel liiga palavaks 

ning seetõttu oli mõttekam magamisruum ehitada eeskoja peale (1972: 107–108). 

Siinkohal tuleks aga arvestada sellega, et tol perioodil olid ahjud ilma korstna ja 

soojamüürita, millega oleks tagatud ülemise ruumi piisav soojenemine. Seega ei saa olla 

võimalik, et ülemine vahelaega eraldatud ruum küttekolde kohal liiga soojaks läheks. Soe 

õhk tõuseb küll üles, kuid puit neelab soojust suhteliselt vähe ja toimib siin pigem 

soojaisolaatorina. Siinkohal tasub meenutada, et Novgorodi hoonetes hõlmas ahi suhteliselt 

väikese pinna ruumis ja seetõttu oli ka selle soojamahutavus väiksem. Tuleb mõelda veel 

sellelegi, et kerisahju kuumaks kütmisele kulub mitu tundi ja kahekorruselise hoone 

soojaks kütmiseks läheks vaja nii rohkem aega kui ka küttematerjali. Arvestada tuleks ka 

sellega, et hooned olid tol ajal oluliselt väiksema soojapidavusega. Lisaks tuleks silmas 

pidada veel seda, et külmal perioodil toimus põhiline elutegevus toas ja vaevalt istuti 

kütmise ajal jõude teisel korrusel, vältimaks suitsu. Tõenäolisem on siiski, et tubased 

toimetused jätkusid ka kütmise ajal. Arvestades sooja õhu omadust kõrgemale tõusta, ei 

saa välistada ahjust kõrgemale ehitatud magamislavatsite olemasolu, kuid olemasoleva 

materjali põhjal seda kahjuks tõestada ei saa. 

Siinjuures tuleks veel mainida, et Ravdonikas on oma 1950. a. avaldatud artiklis 

pidanud üsna tähelepanuväärseks, et 7.–8. sajandil tunti Vana-Laadogas erinevaid 

ehitustehnikaid ja osati ehitada rõhtpalkseintega suuri hooneid. Ta uskus ühtlasi, et Vana-

Laadoga ehitustraditsioonid säilisid ja täiustusid Novgorodis (1950: 30). Selle taustal 
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tundub mitmekorruselise hoone esinemine kõigest paar sajandit hiljem üsna 

ebatõenäolisena. 

Kaaludes kõiki poolt- ja vastuargumente näib, et selles küsimuses on Zasurtsev ja 

Spegalski toetunud eeskätt etnograafilisele materjalile. Võib siiski oletada, et 

mitmekorruselise hoone ehitamine tol perioodil oleks olnud ülimalt ebapraktiline ja tundub 

tõenäolisem, et ka Novgorodis olid  hooned vähemalt 10.–11. sajandil pigem 

ühekorruselised.  

Troitski kaevandi vanimas kihis krundil P asunud hoonetest olid kolm üheruumilised 

enam-vähem ruudukujulise põhiplaaniga, väikseim mõõtudega 3,6 × 3,6 m suurim 5,6 × 

5,6 m. Kahest kaheruumilisest hoonest olid ühe mõõdud 7 × 4 m (Gaidukov jt 1997: 43). 

Sama kaevandi teises ehitusjärgus domineerisid kaheruumilised rõhtpalkhooned 

põhjapindalaga 30–40 m², mis jäid mõõtmetelt oluliselt alla Nerevski kaevandi sama 

perioodi hoonetele (Gaidukov jt 1997: 46–47). 

Krundi G põhjaosas leitud hoone XI-29-172 mõõtmed olid alusplatvormi põhjal 

otsustades 6 × 5,6 m (Faradževa 1999: 90). Krundi keskosas asusid kaheruumilised 

eluhooned. Kõige varasem hoone (X-29-170) koosnes rõhtpalkseintega eluruumist 

mõõtmetega 4 × 4 m ja sellega idaküljelt liitunud eeskojast laiusega 2,7 m (Faradževa 

1999: 92). Enamasti jäi Troitski hoonete üldpindala koos eeskojaga u 30 m² piiridesse. 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kaevandi kihti E3 (8. saj keskpaik kuni 9. saj algus) 

seostatakse Vana-Laadoga esimeste asunikega, ning siin avatud hoonekompleks koosnes 

ühest elu- ja kahest majapidamishoonest (vt lisad: joon 9) (Ravdonikas 1950: 24). 

Kõnealuse eluhoone põhiruumi välismõõdud olid u 7,5 × 6,6 m, sisepindala u 45 m². 

Sellega oli liitunud veel teinegi, ilma küttekoldeta ruum, millest osa jäi väljapoole 

kaevandi piire ning selle mõõtmeid ei olnud võimalik täpsemalt kindlaks teha (Ravdonikas 

1950: 24). 

Kihis E2 (9. saj keskpaik) 0-joonest lõuna pool, tuli välja rõhtpalkhoone, mis oli 

jaotatud kolmeks osaks järgnevalt – köetav eluruum, eeskoda hoone lääneküljel ning 

sissepääsu ees asuv puitsillutis. Peaaegu ruudukujulisest eluruumist oli säilinud vaid 

alumine palgikord ning selle mõõtmed olid u 8 × 7 m (Ravdonikas 1950: 14). Samas kihis 

oli veel hoone mõõtmetega 6 × 7 m, mis olid avatud osade kaupa erinevate kaevamiste 

käigus (Ravdonikas 1950: 22). 

Ka kihis E1 kaevandi lõunapoolses osas (B0Z0 joonest lõuna poole) tulid välja suured 

palgid suurest hoonest, mis osaliselt oli avatud varasemate kaevamiste ajal. Eluhoone, 

millest oli säilinud vaid kõige alumine palgikord, oli üsna suurte mõõtmetega, eluruumi 
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pindalaks saadi u 80 m². Hoone põhjaseina pikkus ulatus 11,8 m. Hoone oli märgatavalt 

suurem hilisematest, 10. sajandi hoonetest, üldmõõtmetega 9 × 12 m (Ravdonikas 1950: 

10). 

Rjabinin on 1985. a. kokku võtnud ka samas kihis asunud, 9. sajandi lõpul ehitatud 

suure hoonekompleksi uurimistulemused, mis baseerusid kolmel erineval kaevamisel. 

1950. a. leiti kaevandi lääneservas selle ehitise idaosa, enamus hoonest jäi väljapoole 

kaevandi piire. 1973.–1975. aastatel Rjabinini juhtimisel läbiviidud kaevamiste käigus tuli 

välja lõunaosa ning 1981. aastal avati hoone lõplikult. Selle pikem külg kulges piki 

Volhovi jõe kallast.  Hoone üldpindalaks mõõdeti u 170 m ². Kompleksi rõhtpalkseintega 

eluhoone mõõtmed olid 10,4 × 7,45 m, seega põhjapindalaks 77,5 m² (Rjabinin 1985: 39). 

Zemljanoje linnuse 10. sajandi hoonetest on põhjalikuma vaatluse alla võetud kümme 

ilmekamat hoonekompleksi (vt lisad: joon 23). Tervelt üheksal juhul olid eluhooned 

ruudukujulised ja vaid ühel juhul ristkülikukujulise põhjaplaaniga. Ruudukujuliste 

eluhoonete seinapikkused jäid väikeste kõikumistega vahemikku 3,7–3,9 m kuni 5,5–6 m 

(Ravdonikas 1949: 15).  

Kui eelnevad autorid olid Vana-Laadoga 10. sajandi kihi hooned viinud ühise nimetaja 

– kiht D – alla, siis Varjažskaja tänava piirkonna kaevandi puhul on Petrenko selle perioodi 

hooned jaganud üheteistkümnesse ehitusjärku (1985: 83–84). Eluhoonete mõõtmete kohta 

on suhteliselt vähe andmeid. Vanimate ehitusperioodide (XI–VI) puhul ei ole hoonete 

mõõtmeid üldse mainitud. 

Veidi rohkem on andmeid alates 10. sajandi II poolest. V ehitusjärgus ehitatud hoone 

II–V-5 oli kestnud läbi mitme ehitusjärgu. Selle korduvalt remonditud hoone mõõtmed olid 

10 × 10 m (Petrenko 1985: 91–92). 

III ehitusjärgu 17 erinevat tüüpi hoone hulgas oli kaks hoonekompleksi, millest III-2 

kujutas endast ruudukujulise põhiplaaniga rõhtpalkehitist põhjapindalaga u 50 m ². Hoone 

lääneseinaga liitus veel teinegi rõhtpalkehitis mõõtmetega 3,2 × 4 m (Petrenko 1985: 91–

92). 

Enamus II ehitusjärgu rõhtpalkhoonetest polnud eriti suured ja omasid ruudu- või 

ristkülikukujulist põhiplaani. Vaid üks hoone (II-9) paistis teiste seas silma oma 

mõõtmetelt. Ainuüksi rõhtpalkseintega köetava ruumi pindala oli 62–70 m², koos 

juurdeehitistega ulatus see u 115 m² (Petrenko 1985: 91). 

Linna tekkimise ajal, 8. sajandi keskel ja kohati kuni 9. sajandi lõpuni oli enamus 

Vana-Laadoga hoonetest silmapaistvalt suure pindalaga. 10. sajandi Zemljanoje linnuse 

hoonete hulgas domineerisid juba oluliselt väiksemad rõhtpalkseintega, valdavalt 
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ruudukujulised eluhooned, mille pindala jäi 20 ja 30 m² vahele. Kuid Varjažskaja tänava 

piirkonnas esines ka 10. sajandil veel üsna suuri eluhooneid. 

Irboska  linnuse varasemad hooned olid käsitletaval perioodil tõenäoliselt samuti üsna 

väikesed. Mõõtmistulemused ei anna paraku päris täpset ettekujutust hoonete tegelikust 

suurusest, kuna enamasti on hoonepõhjad jälgitavad vaid osaliselt, söese pinnase põhjal. 

Hoonete pindala jäi siin sageli isegi alla 20 m². Üsna levinud olid eluhooned  mõõtmetega  

u  4 × 4 m. Suureks on siin peetud juba sellist hoonet, mille seinte pikkus oli 5 × 4 m 

(Sedov 2007: 56–61). 

Pihkva varasemad eluhooned olid aga veidi suuremad. Paljud siinsetest hoonetest avati 

vaid osaliselt. Näiteks hoonel 7 neljandas kihis, olid seinad  jälgitavad  5 × 5 m ulatuses, 

osa hoonest jäi aga tõenäoliselt kaevandi piiridest välja, seega oli selle pindala üle 25 m² 

(Beletski 1981: 43). Teise, kaheksandas kihis asunud, samuti osaliselt avatud hoone 15 

seintest ulatus kaevandisse isegi 6,2 × 5 m suurune ala (Beletski 1981: 51). Seega oli siin 

ka üle 30 m² suuruseid hooneid. 

Eesti muinasaegsed hooned oli samal perioodil suhteliselt väikese põhjapindalaga 

(keskmiselt 20 – 35 m²). Enamus Rõuge linnuse hoonetest olid isegi väiksemad, nende 

mõõtmed jäid enamasti vahemikku 4–5 × 3–4 m (EE: 258; Lang 2007: 180; Moora 1955: 

57). Vaid ühe hoone mõõtmed ulatusid 5 × 6 m (Tõnisson 2008: 117). Varbola linnuse 

hoovil uuritud elamuid iseloomustavad enam-vähem ühesugused mõõtmed, seinte 

pikkused olid 5,5–6 × 5–5,5 m, üldpindala u 32–35 m²  (Tõnisson 2008: 137–143). 

Lõhavere hooned olid veidi suuremad. Linnusevalli siseküljel paiknesid vööndina elamud 

mis säilinud tukkide järgi otsustades olid 4 × 5 m kuni 6 × 7 m suurused rõhtpalkehitised4  

(EE: 326, Tõnisson 2008: 120). Linnuse peavärava vastas asus teadaolevatest suurim, 

mitmeruumiline elamu mõõtmetega 8 × 8 m5 (EE: 326, Tõnisson 2008: 120).  

Soontaganas oli kõige paremini jälgitav üks kaevatud ala lõunaosas asetsenud 

tõenäoliselt kaheosaline eluhoone, mille pikkus ida-lääne suunas oli umbes 7 m ja laius 

umbes 5 m. Sama hoone alt tulid nähtavale mõnevõrra väiksema varasema, peaaegu 

ruudukujulise põhiplaaniga hoone jäänused mõõtudega 4,5–5 × 4,5 m, üldpindala 18–20 

m² (Tõnisson 2008: 132). 

                                                 
4 E. Tõnissoni järgi 4–5 × 5–5,5 m, hoonete üldpindalaks seega u 25 m² (2008: 120) 
5 E. Tõnisson pakub hoone mõõtudeks 8×7,5 m, üldpindalaks u 60 m² (2008: 120) 
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Pindala osas on Eesti muinasaegsete eluhoonetega kõige paremini võrreldavad Vana-

Laadoga Zemljanoje linnuse 10. sajandi hooned ning Novgorodi Troitski kaevandi ja 

Pihkva elamud.  

 

3.2. EESKOJAD 

 

Enamusel Nerevski kaevandi eluhoonetest oli täheldatav eeskoja olemasolu ning seda 

võis jälgida kõigis ehitusjärkudes. Paraku oli ka selliseid hooneid, mida muude 

tunnusjoonte põhjal võis elamuks pidada, kuid eeskoda tuvastada ei õnnestunud. See on 

seletatav esiteks hoonete konstruktsiooniliste eripäradega, teiseks aga asjaoluga, et 

eeskojad olid tavaliselt ehitatud peenematest palkidest ja seetõttu arvatavasti ka halvemini 

säilinud. Enamusel juhtudel olid Novgorodi hoonete eeskojad postkonstruktsioonehitised, 

kuid esines ka rõhtpalkseintega eeskodasid (Zasurtsev 1963: 52). Jooniste põhjal 

otsustades olid kõik Nerevski kaevandi kõnealuse perioodi hoonete eeskojad ehitatud 

hoone lühemale küljele selle terves ulatuses. 

Eeskoja põhiline ülesanne on takistada külma õhu pääsemist otse hoonesse ja sooja õhu 

väljumist hoonest. Eeskoda on seega soojapidavaks puhvriks hoone sissepääsu ees. 

Reeglina oli see suhteliselt väike, laiusega 2–2,25 kuni 3–3,5 m (Zasurtsev 1963: 52), kui 

nüüd kõrvutada seda eluruumi keskmiste mõõtmetega (pindala u 50 m² ja levinuimad 

seinapikkused  6 × 8 m) selgub, et eeskoja tavaline suurus on eluruumi suurusest u ¼ või 

isegi rohkem. Kuna eeskoda oli ehitatud terve hoone lühema külje ulatuses, siis võib 

oletada, et osa ruumist sai kasutada ka sahvrina. Zasurtsev siiski välistab sahvri võimaluse, 

rõhutades eesruumi liiga väikest laiust, kuid võrreldes seda eluruumi suurusega, siis ei 

saagi eeskoda nii väga väikeseks pidada. Kuna tegemist oli kütmata ruumiga, siis vähemalt 

osade toiduainete säilitamise seisukohalt peaks seal olema piisavalt madal temperatuur. 

Mistõttu oleks pigem loogiline, et mingi kogus toiduainetest toodi eraldiseisvast aidast 

eesruumi, kust eriti külmal perioodil on tunduvalt mugavam neid tuppa tuua. 

Kas sellist kõrvalruumi üldse lihtsa eeskojana käsitleda saab, on omaette küsimus. 

Lähtudes eesruumi soojasäilitamise funktsioonist, siis oleks viimane võinud olla ka 

tunduvalt väiksem.  Täiesti piisanuks kui see olnuks ehitatud vaid hoone põhisissepääsu 

ette, mitte terve külgseina ulatuses. Samas kui eesruum on ehitatud terve külgseina 

ulatuses, pakub viimane oluliselt rohkem kaitset külma välisõhu eest ja soojakadu selle 

seina kaudu on ka tunduvalt väiksem. Viimasel juhul oleks aga piisanud oluliselt kitsamast 



 40 

ruumist. Arvestades kõnealuste ruumide pindala, oli tegemist pigem kõrvalruumiga, mis 

omas kindlasti rohkem funktsioone kui vaid külma õhu sissevoolu takistamine hoonesse.  

Mitmel juhul võis oletada ka eesruumi kasutamist koduloomade varjualusena, kuigi 

mingit seaduspärasust Zasurtsev ei tähelda (1963: 52). Kui taas võtta aluseks see, et 

eeskoja olulisimaks ülesandeks on vähendada soojakadu, siis on siin isegi teatav loogika. 

Kuna elusorganismid, seega ka koduloomad eraldavad üsna suurel hulgal soojust, siis võib 

neid pidada omamoodi soojusallikaks ning eluruumi soojakadu väheneks seetõttu oluliselt. 

Eeskoja uks oli tavaliselt ehitatud selle lühemasse seina, ehk siis hoone pikiküljele ning 

eluruumi sissepääs ruume eraldavasse vahesina. Nii jäid uksed teineteise suhtes risti ja 

soojakadu oli sellest tulenevalt väiksem. Mõnel juhul oli siiski täheldatav ka uste selline 

asetus, kus üks oli teise vastas (B22E, B20E, I18A). Kaks esimest eelnevas loetelus on 

sama krundi samal kohal asunud erinevatest aegadest pärinevad hooned (Zasurtsev 1963: 

53).  

Troitski kaevandi alumises kihis 10. sajandi II poolest avati kuus eluhoonet, millest 

kaks olid kaheruumilised. Neist ühe mõõdud olid 7 × 4 m, aga teise osaliselt säilinu täpseid 

mõõtmeid polnud võimalik tuvastada. Mõlema hoone konstruktsioon jäi paraku 

ebaselgeks, seega ei ole kindel, kas nende eluruumid moodustasid eeskojaga ühtse 

rõhtpalkkonstruktsioonis terviku  (Gaidukov jt 1997: 43–44). 

Sama kaevandi teise ehitusjärgu kihtides 26–23 (10. sajandi lõpp) domineerisid 

kaheruumilised rõhtpalkhooned põhjapindalaga 30–40 m² (Gaidukov jt 1997: 46–47). See 

jääb oluliselt alla Nerevski kaevandi sama perioodi hoonete pindalale. 

Krundi G idaküljel asunud majapidamishoonetest veidi lääne pool, hoovi keskosas 

asusid kaheruumilised eluhooned. Kõige varasem hoone (X-29-170) koosnes 

rõhtpalkseintega eluruumist mõõtmetega 4 × 4 m ja sellega idaküljelt liitunud eeskojast 

laiusega 2,7 m. (Faradževa 1999: 92). Vastav ruumide suuruse vahekord (16 m² ja 10,8  

m²) aga paneb kahtlema selles, et väiksemat ruumi võiks käsitleda kui eeskoda. Kui 

arvestada sellega, et suuremas ruumis asus ka küttekeha, siis jääb vaba põrandapinda alles 

veidi rohkem, kui kõrvalruumis. Võrreldes antud proportsioone Nerevski hoonete 

omadega, kus just suuruste vahekorra tõttu ei saanud nõustuda sellega, et tegemist oli 

eeskojaga, siis siin tundub asi veelgi ebaloogilisem. Seega tuleks neid pigem käsitleda kui 

majapidamisfunktsiooniga kõrvalruume. 

Selle kaevandi hoonetega liitunud juurdeehitistel oli mitmel juhul märgatav teatav 

omapära. Faradževa on kirjeldanud hooneid, mille sissepääsupoolses osas ulatusid 

küljeseina palgid kuni 3 m võrra väljapoole, piirates külgedelt sissepääsuesist ala, kuid 
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otsasein neil puudus. Näiteks hoone XI-26-152, mille üldmõõtmed olid 5,6 × 8,4 m, kus 

umbes 3 m laiune eeskoda moodustas eluruumiga ühtse terviku ja vahesein oli ühendatud 

pikema külgseinaga tappliidet kasutades. Alustalade olemasolu viitab laudpõrandale selles 

ühelt küljelt avatud ruumis (Faradževa 1999: 93–94). 

Samasugune juurdeehitis oli jälgitav ka hoone XI-26-149 puhul. Siin ulatusid 

küljeseina palgid ettepoole 2,2 m võrra. Aluspalgi otste alla olid paigaldatud madalad 

püstpostid. Teise palgikorra sise- ja välisküljele olid raiutud 25 cm laiused ja 5 cm 

sügavused õnarused, mille külge võisid kinnituda püstpostid, millele toetus ukseesine 

varikatus. Eest avatud sissepääsupoolsete katusealuste olemasolu on täheldatav veel krundi 

R hoonel XI-29/28-155B, mille põhiruum oli enam-vähem ruudukujuline, mõõtmetega 4,4 

× 4,2 m. Sissepääsu kohal võib oletada varikatuse olemasolu. Hoone põhjapoolse 

küljeseina palgid ulatusid ettepoole 1,5 m ja lõunapoolse omad 3 m ulatuses. Umbes 1 m 

kaugusel sissepääsupoolsest otsaseinast oli paigaldatud viimasega paralleelselt aluspalk, 

millele toetusid pikiseina aluspalgid ning mille otstes puudusid ristnurkühendusele viitavad 

õnarused. Seetõttu võibki oletada, et katusealune oli eest avatud (Faradževa 1999: 96–97). 

Selline otsaseinata katusealune ruum oli hea koht ladustamaks asju, mida tuli kaitsta otsese 

vihma eest, kuid mida ei olnud ilmtingimata vaja hoida kinnises ruumis nagu näiteks 

küttematerjali. 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kümnest kirjeldatud eluhoonest kaheksaga oli 

liitunud ka eeskoda, mille Ravdonikas jagab kahte gruppi: 

1. lihtne eeskoda (sissepääsu ette ehitatud eesruum, mis täidab vaid soojapuhvri 

ülesannet) 

2. eeskoda, mis täitis ka lauda funktsiooni või ukseesine platvorm, mille kohal võis 

olla ka varikatus. 

Lihtne eeskoda oli hästi jälgitav hoonel, mis jäi lääne poole ruutude reast G9G12. 

Ravdonikas oletab siin eeskoda, mis liitus hoonega nii põhja- kui ka idaküljel (1949:  23–

24). Joonise põhjal (vt lisad: joon 23) võib idaküljel asunud juurdeehitist pidada eeskojaks. 

Paralleelselt välisseinaga hoone põhjaküljel, u 1 m kaugusel sellest paiknevad aga terve 

seina ulatuses samuti palgijäänused ja arvatavast aluslaotisest pärinevad kivid. Spegalski 

arvates on siin tegemist galeriiga (1972: 35–36), mida pikemalt käsitletakse allpool. 

Ruutudes ZIIZIII  - IIIIIII asunud hoone põhjaküljel oli selgelt eristatav 1,8 m laiune 

laudpõrandaga eeskoda, mille välisnurkades olnud postidele tõenäoliselt toetus katus. 

Hoonel ruutudes BIB1 – GIG0 liitus lääneseinaga terve seina ulatuses u 2 m laiune 

puitsillutis, mis oli arvatava eeskoja põrandaks. Viimasest hoonest põhja poole jääva 



 42 

naaberhoone küljega liitus terve seina ulatuses juurdeehitus mõõtudega 3,5 × 3,5 m, ning 

seda on peetud eeskojaks, mis ühtlasi oli kasutusel laudana (Ravdonikas 1949: 24). 

Kihis E2 0-joonest lõuna pool avati osaliselt hoone mille  otsaseina pikkus oli u 7 m ja 

küljeseina arvatav pikkus 8 m. Selle lääneseinaga liitus 2,2 m laiune arvatav eeskoda, mille 

puhul rõhtpalkkonstruktsiooni ei tuvastatud. Eesruumi teise külje pikkuseks mõõdeti 6 m 

(1 m võrra lühem hoone otsaseinast), seega oli selle pindala u 13 m². Eeskoja põranda 

katmiseks oli kasutatud hoone lääneseinaga risti, tihedalt üksteise kõrvale laotud 

peenemaid palke. Põrandasillutise all olid ka aluspalgid. (Ravdonikas 1950: 14; 16). Selle 

hoone puhul saab ehk esmakordselt rääkida eeskojast selle kõige otsesemas mõttes. 

Ruumide omavahelised proportsioonid räägivad igati selle kasuks. Kuigi siingi võis see 

suhteliselt väike eesruum täita ka sahvri ülesannet. 

Eeskodade konstruktsioonilisi eripärasid Ravdonikas arvestades tollast uurimiste seisu 

välja ei too. Kindel on see, et eeskojad olid Vana-Laadoga hoonetele omased ja arvestades 

soojakao vähendamise tarvidust ka väga vajalikud juurdeehitused. 

Varjažskaja tänava kaevandi hoonekompleks koosnes kolmest rõhtpalkseintega ehitisest 

(III-9; III-11; III-12). Kõigil kolmel hoonel ulatusid põhja ja lõunaseina palgid 

idaküljeküljel väljapoole 1.3 ja 1.7 m võrra (Petrenko 1985: 92). Tõenäoliselt oli tegemist 

eeskodadega. 

Pihkva linnuse hoonete eeskodade kohta ei saa alati anda põhjalikku iseloomustust. 

Kuid mingi pilt ukseesiste sillutiste jäänuste põhjal välja siiski joonistub. Nagu Novgorodis 

ja Vana-Laadogas on siingi eeskojana tõlgendatud küttekehata ruume, mis moodustasid 

eluruumiga ühtse rõhtpalkkonstruktsioonis terviku. Oli ka postkonstruktsioonis eeskodasid, 

mis liitusid rõhtpalkseintega eluruumiga. Laiemalt levinud olid siin siiski üheruumilised 

eluhooned ilma eeskojata (Faradževa 1991: 57). 

Eesti muinasaegsete hoonete puhul on eeskoja olemasolu tõenäoliseks peetud Varbolas  

(Tõnisson 2008: 137) ja Lõhaveres, kus mitmed hooned koosnesid kahest või enamast 

osast (Tõnisson 2008: 120). Kõik kirjeldatud eeskojad olid väikesed, ega ole võrreldavad 

nendega, mida on kirjeldatud Loode-Venemaa hoonete juures. Sageli võib Eestis 0,6–1 m 

laiuse sissepääsukoha ees eristada kahte paralleelset, 0,5–1,7 m pikkust kivirida (Lavi 

1997: 107), mis arvatavasti pärinevad hoone eeskoja aluslaotisest. Kuigi tegemist oli 

tõenäoliselt siiski kinni ehitatud eeskojaga, mis tagas hoonele parema soojapidavuse, 

sarnanesid need asetuse ja pindala poolest pigem ukseesiste avatud külgedega 

platvormidega ja/või varikatustega, mida käsitletakse allpool. 
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3.3. UKSEESISED PLATVORMID, VARIKATUSED JA GALERIID 

 

Zasurtsev peab võimalikuks postidele toetuva ukse kohale ehitatud varikatuse või 

lahtise ukseesise platvormi (крыльцо) olemasolu kõnealuse perioodi hoonetel. Tema väitel 

puudus tavaliselt ukseesine platvorm siis, kui ukse kohal oli varikatus ning viimase 

olemasolul kaeti ukseesine maapind mõnele alustoele paigaldatud puuplankudega vaid 

harvadel juhtudel. Isegi siis kui olid olemas nii varikatus kui ka ukseesine platvorm, ei 

olnud need omavahel konstruktsiooniliselt seotud. Samuti ei olnud platvorm tavaliselt 

tõstetud hoonega samale tasapinnale (1963: 43).  

Ukseesised katusealused ja/või platvormid olid täheldatavad ka Troitski kaevandi 

kihtide 26–23 (10. saj lõpp 11. saj algus) eluhoonetel, mille sissepääsude asukohad just 

nende juurdeehitiste põhjal tuvastati (Gaidukov jt 1997: 46–47). 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kihis E2 avatud rõhtpalkhoone on Ravdonikas 

jaganud osadeks järgnevalt – köetav eluruum, eeskoda hoone lääneküljel ning sissepääsu 

ees asuv puitsillutis, mille mõõtmed olid u 1,5 × 2,2 m (1950: 14; 16). Kas aga viimast 

saab eraldi majaosaks pidada, on omaette küsimus. Mõeldav on see juhul kui tegemist 

hoonega liitunud ukseesise platvormiga, mille kohal paiknes ka varikatus. Viimasele 

viitavaid postijäänuseid paraku kirjeldatud ei ole. Lihtsat sillutist sissepääsu ees aga hoone 

osana siiski tõlgendada ei saa. 

Joonisel (vt lisad: joonis 24) on aga jälgitav veel hoone põhjaseinaga liitunud 

suhteliselt lai juurdeehitis, mille kohta pole Ravdonikas kirjeldust andnud. Selle laius oli u 

3,5 m ning kuna hoone sissepääs oli üsna kindlalt lääneküljel, siis võib oletada, et sinna 

pääses otse eluruumi põhjapoolsesse seina ehitatud ukse kaudu. Samas ei saa välistada, et 

antud juurdeehitusel oli eraldi sissepääs hoone lääne- või põhjaseinas. Põrandalaudadest 

säilmeid ei olnud, palke oli hoonepõhjal nii ühes kui ka teises suunas, millised neist pidada 

laagideks, jooniselt kahjuks välja ei loe. 

Hoonel, mis jäi kaevandiruutude G7G9–Ž6Ž7 piiridesse, oli põrand laotud ida-

läänesuunalistest u 8 m pikkustest peenematest (0,1–0,12 m jämedustest) palkidest. Selle ja 

põhja pool asunud naaberhoone lääneküljele olid laotud 3 m ulatuses samasugused 

peenikesed palgid, mis ühtlasi katsid lõunapoolse hoone sillutise ristisuunal ning mis 

ulatusid väljapoole põhjapoolse hoone põhjaseina. Antud sillutise ümber oli rohkesti 

postijäänuseid ning tõenäoliselt ei olnud tegemist rõhtpalkseintega juurdeehitusega. Samuti 

ei saanud olla tegemist lihtsa eeskoja või tänavasillutisega. Seega oli tegemist pigem 
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majaesise katusealusega, mis ühendas kaks naaberelamut (Ravdonikas 1949: 24–25). 

Siinkohal võib nõustuda Spegalskiga, kes tõlgendab küll kõiki kõrvalruume eeskätt 

galeriidena, mitte eeskodadena. Kuid antud kirjelduse põhjal võib väita, et need kaks 

hoonet moodustasid ühtse kompleksi ja neid ühendas galerii. Selline hoonete ühendamine 

lubab ka arvata, et sealsed elanikud võisid olla tihedates perekondlikes sidemetes. 

Pakkudes välja galeriide esinemise võimaluse Vana-Laadogas 10. sajandil, on 

Spegalski võtnud aluseks nii Norra kui ka Vene analoogid hilisemast perioodist (1972: 36). 

Ka Varjažskaja täna kaevandis võis märgata erinevaid hoonekomplekse, osad neist 

eluhooned, mille puhul olid nii piki- kui ka otsaseinaga liitunud kergema konstruktsiooniga 

kõrvaehitised, sillutised jne (Petrenko 1985: 91). 

Pihkva hoonete puhul on samuti oletatud nii ukseesiste platvormide ja/või varikatuste 

kui ka galeriide olemasolu. Platvormidele viitavad otse maapinnale asetatud plankudest, 

pakkudest või roigastest sillutiste jäänused. Sissepääsu ette jäävat ala oli kaetud ka pae- või 

munakividega. Sillutiste suurused jäid vahemikku 1,1 × 0,8 kuni 1,6 × 1,3 m. Vahel oli 

sillutise ümber jälgitavad ka rõhtpalkseinte jäänuseid. Sellist konstruktsiooni võib aga 

pigem seostada eeskojaga (Faradževa 1991: 57). 

Käsitletava perioodi lõpust 11. sajandist on ka mõningaid tõendeid galeriide esinemise 

kohta Pihkva suuremate eluhoonete juures. Paremini oli säilinud aga 12. sajandi alguse 

hoonega liitunud postkonstruktsioonis galerii, mille laius oli 1,8–2,2 m. Hoone lääne- ja 

põhjaseintest väljaspool olid säilinud aluspalkidele toetuva laudpõranda jäänused 

(Faradževa 1991: 56). 

 

3.4. MULDRIKUD 

 

Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kümnest uuritud 10. sajandi hoonest viiel tuvastati 

seina ümber veel teinegi palgikord (vt lisad: joonis 25). Enamasti jäi hoone seina ja 

välimise palgikorra vahele u 0,2–0,3 m vaba ruumi (palgikordade välimiste servade vahe 

oli 0,4–0,5 m). Mõnel korral leiti selle palgikorra kõrvalt ka maassekaevatud postide 

jäänuseid (Ravdonikas 1949: 15–18). Kuigi Spegalski väitel on välimine palgikord alati 

seostatav hoone seintega liidetud galeriidega (Spegalski 1972: 33–45), võis siin siiski 

tegemist olla pigem samalaadse ehituselemendiga, nagu Eesti etnograafiliste hoonete 

puhul, kus hoone soojapidavuse suurendamiseks kuhjati seina välimise külje äärde väike 

muldvall, mille ette asetati veel palk, et muld laiali ei vajuks (vt lisad: joon 26). Et seina 
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alumised palgid ära ei mädaneks, aeti kevadel muld laiali ning kuhjati seina äärde tagasi 

sügisel (Tihase 2007: 58). 

Varjažskaja tänava kaevandis kohtas välimist palgikorda vaid mõnel juhul. Kõigil 

juhtudel asus välimine palgikord seintele suhteliselt lähedal (0,25–0,35 m) ja need ei olnud 

ühendatud ristnurgaga (Petrenko 1985: 94). Seega ei saanud siin olla tegemist hoonega 

liitunud galeriidega, mida võis oletada mõnel Zemljanoe linnuse hoonel, vaid eranditult 

hoone soojapidavuse suurendamiseks seina äärde kuhjatud muldvalli toetavate palkidega. 

Samasugused välimised palgikorrad, mis hoone seintest asusid 0,15–0,4 m kaugusel, 

olid jälgitavad ka Pihkvas. Palkide asemel oli siin vahel kasutatud ka serviti asetatud 

plankusid. Mõnel juhul olid need väljastpoolt toestatud maasse löödud vaiadega või 

fikseeritud nurgapostidega. Hoone seina ja välimise palgi- või plangukorra vahe oli 

täidetud pinnase, kiviklibu või puidujääkidega (Faradževa 1991: 48). 

Kuna kõik andmed selle konstruktsiooni kohta pärinevad päris käsitletava perioodi 

lõpust või isegi veidi hilisemast ajast, siis on tõenäoline, et tegemist ongi selle aja 

uuendusega elamuehituses. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö käigus uuritud Loode-Venemaa kolme piirkonna linnade ja linnuste 

(Vana-Laadoga, Novgorod ning Pihkva ja Irboska) eluhoonete puhul ajavahemikus 8.–11. 

saj, joonistus välja üsna mitmekesine pilt nii ajalises kui ruumilises mõttes. Vaatamata 

mitmetele sarnastele joontele, mis olid jälgitavad kogu uuritava regiooni piirides, oli 

erinevusi oodatust enam. 

Kõigis linnades olid rohkemal või vähemal määral jälgitavad paralleelid Eesti 

muinasaegsete hoonetega ning Vana-Laadoga vanemate elamute puhul võis oletada isegi 

mõningaid Skandinaavia mõjutusi. 

Olulisemateks ühisteks joonteks, mis avaldusid kõigis Loode-Venemaa linnades, olid 

materjali valik ja ehitustehnikad. Eluhooned ehitati valdavalt männipalgist, harvem 

kasutati ka kuuske. Konstruktsiooniliselt olid kõik elamud ristnurkühendusega 

rõhtpalkehitised, kusjuures domineerivaks nurgaliiteks oli kõige algelisem – 

koerakaelanurk. Postkonstruktsiooni kasutati vaid kergemate juurdeehitiste (nt eeskoja) 

puhul. 

Ehitustehnikate osas on tõenäoline, et neile aladele elama asuvad idaslaavi hõimud 

võtsid üle kohalikud läänemeresoome ehitustraditsioonid. Selliseks järelduseks annab 

põhjust asjaolu, et samal perioodil ja ka veidi varem oli Venemaa edelanurgas, kus 

domineerisid slaavi hõimud, levinud pigem postkonstruktsioonis elamu. Samas tänapäeva 

Eesti aladel hakkasid ristnurgaga rõhtpalkelamud levima juba hilispronksiajal. Nii Loode-

Venemaa kui ka Eesti eluhoonete materjalivaliku määras esmajoones ära aga kohalik 

looduslik keskkond. Sellest tulenevad kindlasti ka sarnasused antud valdkonnas. Pealegi 

pole täpselt teada, kas eelkirjeldatud linnade hoonetes elas slaavi rahvastik, nagu arvavad 

mitmed vene arheoloogid, või hoopis läänemeresoome elanikkond. 

Seinaaluste aluslaotiste osas esinevad juba lokaalsed erinevused. Iseloomulikumad olid 

need Vana-Laadoga ja eriti Novgorodi hoonetele. Kuna puithoone pinnasesurve on 

suhteliselt nõrk, siis kindla aluspinnase puhul otsest tarvidust vundamendi või aluslaotise 

järele ka polnud. Novgorodi ja Vana-Laadoga pinnas on aga suhteliselt niiske ning seetõttu 

vajadus hoone toestamise järele ka suurem. Paraku on ka Novgorodis aluslaotiste 

esinemissagedus 10. sajandil suhteliselt väike (vaid u 30% hoonetest), kuid 11. sajandil 

kasvab nende osakaal peaaegu kahekordseks. Nii Novgorodis kui ka Vana-Laadogas 

kasutati aluslaotisteks enamasti puupakke ja roikaid. Mõlemas linnas esines sellised 

elamuid, millel oli seinte alla paigaldatud vaid üksikuid alustugesid, kuid levinud oli ka 
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tihe aluslaotis terve seina ulatuses. Pihkvas joonistus välja enam-vähem sama pilt, kuid 

vahel oli seinte toestamiseks kasutatud ka kive. Irboskas pole aluslaotised vanemate 

hoonete puhul üldse jälgitavad, alates 11. sajandist on hoonetel levinud aga tihedad 

paeplaatidest algelised vundamendid. 

Erinevusi esines ka käsitletava perioodi eluhoonete põrandate osas. Kui Novgorodis 

domineerisid tugevalt aluspalkidel laudpõrandad, siis Vana-Laadogas oli puitpõrandate 

ning lihtsate savi- ja muldpõrandate vahekord enam-vähem võrdne. Viimases esines ka 

kombineeritud põrandaid – ahju ümber savist, ülejäänud osas aga kõvakstambitud 

muldpõrand. Põrandalauad paigutati tavaliselt piki hoone küljeseina, nö käimise suunas, 

sissepääsust tagaseina poole. Pihkva ja Irboska linnuse eluhoonetel domineerisid 

savipõrandad lihtsate muldpõrandate ees. 

Novgorodi Troitski kaevandi, Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse ja Pihkva linnuse 

hoonetel võisid eluruumis olla ka seinaäärsed lavatsid või platvormid. Selle kohta annavad 

tunnistust seintest 1,1–2 m kaugusel asunud madalad (u 0,35 m) postiread eluruumis. 

Leitud on neid sellistes hoonetes, kus neljakandiline koldease oli ruumi keskel. Kui Vana-

Laadogas seostuvad need pigem varasemate hoonetega (8.–9. saj), siis Pihkvas on selliste 

lavatsite olemasolu tõenäoliseks peetud 11. või isegi 12. sajandil. Üldplaanis aga 

seinaäärsete platvormide laiemat levikut Loode-Venemaal täheldada ei saa. 

Katuste kohta võib vaid oletada, et eluhoonetel olid viilkatused, mille kattematerjalina 

kasutati kisklaudu või ka õlgi. Peaaegu sama napid on andmed uste ja akende kohta. Kuna 

hoone soojapidavus oli esmatähtis, siis olid uksed suhteliselt väikesed (u 0,7 × 1m) ja need 

asusid tõenäoliselt teisest või isegi kolmandast palgikorrast kõrgemal. Seetõttu pole 

ukseava hoonepõhjadel ka jälgitav. Vaid ühel Vana-Laadoga hoonel markeerib uksekohta 

süvend teise palgikorra ülaosas. Zasurtsev on oletanud klaasist akende olemasolu 

Novgorodis juba 10. sajandil, kuid tõenäolisem on siiski, et akende asemel olid Loode-

Venemaa eluhoonetel siiski vaid väikesed, luugiga suletavad suitsu väljalaskeavad. 

Kuigi ka ahjudest on säilinud suhteliselt vähe, täheldatakse Loode-Venemaa erinevates 

piirkondades suuri lokaalseid ja ka ajalisi erinevusi. Ruumi keskel asetsevad 

neljakandilised puit- või kivipiirdega savist koldealused seostuvad eelkõige varasemate 

hoonetega. Hilisemate puhul aga domineerivad ahjud, mis paiknesid enamasti hoone 

sissepääsupoolses nurgas, suuga ukse poole ning haruharva ka hoone tagumises nurgas. 

Novgorodis olid eluhoonete ahjud enamasti ehitatud puidust platvormidele. Ahjutüübi 

ja konstruktsiooni kohta siin aga piisavalt teavet ei ole. Oletatud on nii kerisahjusid kui ka 

savist umbahjusid, kumb neist ülekaalus oli, pole teada. Puitplatvormil ahjusid on teada ka 
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Pihkva linnuse hoonetes. Irboskas teatakse kerisahjusid vähe. Prevaleerisid kombineeritud 

ahjud – savikummiga ja erinevate põhjakonstruktsioonidega. Eestis domineerisid sel ajal 

aga hoone uksepoolses nurgas asunud kerisahjud. 

Varieeruvused hoonete pindala ja ruumide arvu osas olid kõnealuses piirkonnas samuti 

jälgitavad nii ajas kui ka ruumis. Novgorodi Nerevski eluhooned 10. sajandil olid teiste 

piirkondadega võrreldes suuremad ja tavaliselt mitmeruumilised. Üsna tavalised olid 50–

60 m² suurused hooned, 11. sajandil suurenesid need veelgi, isegi kuni 100 m². Troitski 

kaevandi hooned jäid samal ajal aga vahemikku 30–40 m² ning vanemate hoonete hulgas 

oli ka üsna väikeseid üheruumilisi, peaaegu ruudukujulisi hooneid, mille mõõtmed jäid 

vahemikku 3,6 × 3,6 m kuni 5,6 × 5,6 m.  

Vana-Laadoga hooned olid suuremad just 8.–9. sajandil. Suurim teadaolev 

mitmeruumiline hoonekompleks oli põhjapindalaga 170 m², üsna tavalised olid aga üle 70 

m² suurused elamud. 10. sajandiks oli hoonete pindala silmnähtavalt kahanenud. Hoonete 

ruudukujulise eluruumi pindala jäi vahemikku 20–30 m². 

Irboskas olid üsna tavalised alla 20 m² ruudukujulise põhjaplaaniga üheruumilised 

eluhooned. Suureks hooneks on siin peetud elamut, mille mõõtmed olid 5 × 4 m. Vaid 

üksikutel juhtudel võis siin kohata üle 30 m² eluhooneid. 

Eeskodadena käsitletud kõrvalruumid Novgorodis ja Vana-Laadogas olid suhteliselt 

suured – eluruumi suurusest u ¼ või enam (laius 2–3 m). Need olid ehitatud hoone 

otsaseina terves ulatuses ja moodustasid sageli eluruumiga ühtse rõhtpalkseintega terviku. 

Tõenäoliselt oli siin tegemist mitmefunktsiooniliste ruumidega, mida sai kasutada nii 

sahvrina kui ka väiksemate koduloomade varjualusena. Hoone välisuks jäi selle 

kõrvalruumi lühemasse seina ja eluruumi uks asetses selle suhtes risti. 

Loode-Venemaa eluhoonetega on väljastpoolt liitunud veel erinevaid juurdeehitisi. 

Uksesiseid platvorme või sillutisi, mille kohal võis olla ka varikatus, on mainitud nii Vana-

Laadoga, Novgorodi kui ka Pihkva eluhoonete juures. Samuti võis hilisemate hoonete 

juures täheldada galeriide olemasolu Novgorodis ja Vana-Laadogas. Hilisemaks 

lisanduseks võib pidada ka muldrikku – välimist palgikorda hoone seina ääres. 

Eesti muinasaegsete hoonetega võib kõige rohkem paralleele leida Pihkva, Irboska ja 

Troitski (Novgorod) varasematel eluhoonetel. Kõikjal oli levinuimaks elamutüübiks 

üheruumiline, suhteliselt väikese põhjapindalaga (20–30 m²) rõhtpalkhoone. Suurim 

erinevus oli ahjude osas. Kui Eesti ja Troitski elamutes domineeris uksepoolses nurgas 

asunud kerisahi, siis Irboskas olid ülekaalus kombineeritud ahjud, mis pealt olid kaetud 

savivõlviga ja põhjakonstruktsioonis kasutati lisaks savile ka kive. 
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Pindala, seinakonstruktsiooni ning ahju tüübi ja asetuse põhjal võib Eesti hoonetega 

võrrelda ka Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse 10. sajandi ja Novgorodi Troitski kaevandi 

hilisemaid hooneid. Seda aga juhul kui kõrvale jätta asjaolu, et mainitud Loode-Venemaa 

eluhooned olid juba mitmeruumilised. Vana-Laadoga varasemad ja Varjažskaja tänava 10. 

sajandi hooned ei ole Eesti omadega võrreldavad eeskätt oma pindala poolest. Siin tulevad 

mängu pigem Skandinaavia mõjud, millest räägib ka puitpiiretega, savipõhjaga lahtine 

kolle hoone keskel. 

Kõige vähem ühist oli Eesti ja Novgorodi Nerevski kaevandi hoonetel. Sarnane oli seal 

vaid hoone ehitamiseks kasutatud materjal, seinakonstruktsioon ja ahju asetus ruumis. 

Kokkuvõtteks võibki nentida, et kuigi Loode-Venemaa hoonetel oli palju sarnaseid 

jooni Eesti elamutega, on ka palju sellist, mis siinsetele tavadele ei viita. Võib kõneleda 

juba uue ehitustraditsiooni tekkimisest, mille hulka on põimunud vanad kohalikud 

traditsioonid. 

 

 



 50 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 
 

 

1. Beletski, S. V. 1981 = Белетски, С. Б. Раскопки Псковского городища б 1977 - 

1987 гг. Древнерусские города. Москва, 1981. 

 

2. Boguslavski, O. I. 1993 = Богуславский О. И. Южное Приладожье в системе 

трансевразийских связей IX–XII вв. Древности северо-западa России. Санкт-

Петебург, 1993. 

 

3. EE = Eesti esiajalugu. Jaanits, L.; Laul, S.; Lõugas, V.; Tõnisson, E. Tallinn, 1982. 

 

4. Faradževa, N. N. 1991 = Фараджева Н. Н. О домостроительстве древнего 

города. Археологи рассказывают о Древнем Пскове. Псков, 1991. 

 

5. Faradževa, N. N. 1999 = Фараджева Н. Н. Древнейшие построики Троицкого Х 

раскопа. Новгород и Новгородская земля. Новгород, 1999.  Стр. 89–99. 

 

6. Gaidukov, P. G. jt 1997. = Гайдуков, П.Г.; Фараджева, Н. Н.;  Дубровин, Г. Е. 

Динамика застройки Новгородской усадбы X – XV вв. Новгород и 

Новгородская земля. Новгород, 1997. Стр.  42–54. 

 

7. Hall, R. 2008. Avastusretk viikingite maailma. Tallinn: Koolibri. 

 

8. HLK = Henriku Liivimaa kroonika. 2005. Tõlkinud Richard Kleis. Toimetanud ja 

kommenteerinud Enn Tarvel. Tallinn: Tänapäev 

 

9. Janin, V. L.; Koltšin, B. A. 1978 = Янин В. Л.; Колчин Б. А. Итоги и 

перспективы новгородской археологии. Археологическоэ изучение 

Новгорода. Москва 1987. 

 



 51 

10. Kuzmin, S. L. 2008 = Кузмин С. Л. Ладога в эпоху раннего среневековья 

(середина VIII – начало XII в.) Исследоание археологических памятников 

эпохи среневековья. Санкт-Петебург, 2008. Стр. 69 – 94. 

 

11. Lang, Valter 1996. Muistne Rävala 1. Muinasaja teadus, 4. Tallinn. 

 

12. Lang, Valter 2007. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

 

13. Lavi, A. 1997. Asulakohad 13.–17. sajandi talurahvaehitiste ajaloo allikana. Eesti 

Arheoloogia ajakiri 1, 84–144. 

 

14. Lavi, A. 2003. Muinasaja lõpu külaehitised. Eesti aastal 1200. Tallinn: Argo, 149–

162. 

 

15. Lebedev, G. S. 2005 = Лебедв Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на 

Руси. Санкт-Петебург, 2005. 

 

16. Moora, Harri 1955. Muistsete linnuste uurimise tulemustest Eesti NSV-s. Muistsed 

asulad ja linnused. Arheoloogiline kogumik I. Tallinn, 46–94 

 

17. Petrenko, V. P. 1985 = Петренко В. П. Раскоп на Варяжской улице (постройки 

и планировка). Среневековая Ладога. Новые археологические открытия и 

исследования. Ленинград, 1985. Стр. 81–116. 

 

18. Rappoport, P. A. 1975  =  Раппопорт П. А. Древнерусское жилище. Археологиа 

СССР. Вып. Е1-32. Ленинград, 1975.  

 

19. Ravdonikas, V. I. 1949 = Равдоникас В. И. Старая Ладога. (Из итогов 

археологических исследований 1938–1947 гг.). Советкая археология, Москва 

– Ленинград, 1949. Вып. XI. Стр. 5–54. 

 

20. Ravdonikas, V. I. 1950 = Равдоникас В. И. Старая Ладога. (Из итогов 

археологических исследований 1938–1947 гг.). Часть II. Советкая археология, 

Москва – Ленинград, 1950. Вып. XII. Стр.7–40. 



 52 

 

21. Rjabinin, E. A. 1985 =  Рябинин Е. А. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги 

раскопок на Земляном городище 1973–1975 гг). Среневековая Ладога. Новые 

археологические открытия и исследования. Ленинград, 1985. Стр 27–75. 

 

22. Roesdahl, E. 2007. Viikingite maailm. Tallinn: Tänapäev. 

 

23. Sedov, V. V. 2007 = Седов, В. В. Изборск в раннем Средневековье. Москва, 

2007. 

 

24. Sorokin, Alexsandre N. 2001. Domestic Architecture in Medieval Novgorod – 

Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum III. Lübeck, 605–626. 

 

25. Spegalski, J. P. 1972. =  Спегальский, Ю. П. Жилище Северо-Западной Руси 

IX–XIII вв. Наука, Ленинград, 1972. 

 

26. Zasurtsev, P. I. 1963. = Засурцев, П. И. Усадбы и постройки древнего 

Новгорода. Жилища древнего Новгорода. Материалы и исследования по 

археологии СССР N° 123, Москва, 1963. Стр 5–165. 

 

27. Tihase, Karl 2007. Eest talurahva arhitektuur. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli 

Kirjastus. 

 

28. Tõnisson, Evald 1981. Esiaja ahjud Eestis. Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised, 

Humanitaar- ja sotsiaalteadused 30/1, 43–56. 

 

29. Tõnisson, Evald 2008. Eesti muinaslinnad. Muinasaja teadus 20. Tartu – Tallinn, 

113–152. 

 

 

 



 53 

SUMMARY: Dwellings in the cities and villages of North-West Russia 

during the 8th to 11th centuries 

 
 
 

The main aim of this bachelor's thesis is to give synopsis about the buildings during 8th 

to 11th centuries in North-West Russia, observing and finding common qualities from the 

dwellings of Old-Ladoga, Novgorod, Izborsk and Pskov. Whilst this region has strong and 

long term relationship with Baltic-Finnic nations, the additional aim of this paper is to find 

out any occurrence of Baltic-Finnic building traditions in this particular region. 

Observing the dwellings of these four cities (Old-Ladoga, Novgorod, Pskov and 

Izborsk) in three areas of North-West Russia during the period of 8th to 11th century, the 

big picture occurred to be multifarious. Whilst there were many similar qualities within 

these regions, there were also much more differences than expected. 

 There were more or less similarities with the buildings of ancient Estonia and it was 

also possible to assume some links from Scandinavia.  

The occurring similarities in all these cities of North-West Russia were building 

materials and techniques. Usually the pine tree logs were used as a building material, but 

sometimes the spruce logs were also used. The dwellings were horizontal log constructions 

with joined corners by notches. Whereby the dominant joined corners style in use was 

hewing “cups” – koerakaelanurk. Arbour constructions were used only with light parts like 

front hall etc. 

Very likely the East-Slavic tribes had taken over Baltic-Finnic construction traditions 

before looked period. It is possible to conclude this because during this period of time and 

even erstwhile there were mostly arbour constructions in use. In other case there were 

possible to find horizontal log constructions with joined corners already in nowadays area 

of Estonia since Late Bronze Age. Both construction materials, in North-West Russia and 

in Estonia, were determined by the local nature. Because of this matter, there might be 

similarities in both regions.  

There are local differences on groundwork. Characteristically the foundations were 

common under the dwellings of Old-Ladoga and Novgorod. Having no high pressure to the 

ground by wooden buildings is the reason why fundaments and other kind of foundations 

were not necessary to use. But there is quite wet topsoil at the areas of Novgorod and Old-

Ladoga and these buildings needed some backup. Alas there are foundations only on 30 
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percent of buildings in 10th century, but during the 11th century this number doubles. Also 

there were used billets and brushwood for foundations in Novgorod and Old-Ladoga. 

There was almost the same situation in Pskov, but sometimes there were used stones as 

well. Unfortunately there are not any possibilities to observe foundations of older buildings 

in Izborsk. There are elementary limestone foundations since 11th century in Izborsk. 

There are differences also among the floors of the dwellings. While there were 

dominantly wooden floors on logs in Novgorod, then the balance between wooden floors 

and simple earthen (clay or dirt) floors were 50:50 in Old-Ladoga. There were also 

combined floors at the lastly mentioned area – clay floor around the fire place and the rest 

was dirt floor. There were dominantly clay floors in the dwellings of Pskov and Izborsk.  

Unfortunately we can only guess about roofs, because there are not any extant roofs. 

The only way to reconstruct these roofs is to take ethnographic material under research. 

According to the ethnographic study we may guess there were gable roofs made of rend 

boards or thatch.  

There are lack of information about doors and windows as well. Hereby it is very 

helpful to look in the ethnographic materials again. Keeping the warm was elementary, so 

the doors were quite small (approx. 0,7 x 1 m) and situated about two or three logs above. 

This is the reason why it is almost impossible to study about the doors – there are no marks 

on the foundations of the dwellings. Only on one Old-Ladoga dwelling there is a marked 

hollow for door on the top of the second log.  Probably there were no glass windows in 10th 

century buildings, only smoke outlets with hatches. 

There are also very few remains of fireplaces and stoves for getting close study about 

their constructions, but anyway there are mentioned huge local and periodic differences 

between the areas of North-West Russia. There are distinctively recognized older buildings 

with quadrangular fire places made from clay and bordered with wood or stones. Later 

dwellings have stove situated in the entrance part of the building, opening towards the 

front door or sometimes there are stoves in the back corner of the buildings at all.  

The stoves in Novgorod were mostly built on the wooden platforms. There are no 

adequate information about the type and construction of the stove. It is assumed there were 

keris stoves and stoves made from clay. The stoves on wooden platform are also known 

from the buildings of hill-forts of Pskov. The keris stoves are not seen very often in 

Izborsk. Combined stoves were dominating – with clay bulge and various bottom 

constructions: 

• Quadrangle stoves with clay bottoms rounded with lime stones on edgeways; 
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• Oval stoves with clay bottoms rounded with cobblestones; 

• Stoves built directly on the ground or on the clay with the bottom fully filled with 

lime stones. 

At the same time there were dominantly keris stove at the entrance part of the building in 

Estonia. 

As well it is possible to observe the area and number of rooms in these buildings. The 

dwellings of Nerevski in Novgorod during the 10th century were bigger than buildings in 

other areas and there were mostly more than one room. It was quite common to have 

dwellings with 50 or 60 m², during 11th century they were even larger, sometimes up to 

100 m². But at the same time the dwellings of Troitski were only 30 to 40 m² and among 

the older buildings there is possible to find even smaller buildings with only one square 

shape room with measures of 3,6 x 3,6 to 5,6 x 5,6 m. 

Old-Ladoga dwellings were bigger just during the 8th and 9th centuries. The biggest 

known multi-roomed dwelling was 170 m², but mostly they were a little bit over 70 m². For 

the 10th century the measures of the buildings were clearly diminished. The square shaped 

living area was 20 – 30 m². 

Usually there were smaller than 20 m² buildings with one room in Izborsk. In this area 

people say as a big dwelling was 5 x 4 m. Only in rare cases it was possible to have 30 m² 

dwellings in this area. 

The front halls in Novgorod and Old-Ladoga were comparatively large – about ¼ of 

the living area or even more (width about 2–3 m). They were usually built altogether with 

living area. But still it is not possible to think about these non-heated halls as simple front 

halls. Probably they were multifunctional rooms also in use as pantries or place for smaller 

domestic animals. The front door of the dwelling situated on the shorter wall of the front 

hall and the door of entrance to the living area was usually crossways to the living room.  

Outside the house there are several annexes in North-West Russia. The platforms and 

paving with awning in front of the door was mentioned in Old-Ladoga, Novgorod and even 

in Pskov. Also it is recognised galleries by the dwellings in Novgorod and Old-Ladoga. As 

a later additive it is log perms beside the outer wall of the dwellings.   

It is possible to find most parallels on earlier buildings with ancient Estonian dwellings 

and houses of Pskov, Izborsk and Troitski in Novgorod. In these regions all the dwellings 

seemed to be horizontal log constructions with one room and small area (20 – 30 m²). The 

biggest difference was with stoves. The keris stoves were popular in Estonia and in 
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Troitski, but the combined stoves covered and bottomed with clay and stones were popular 

in Izborsk. 

It is possible to combine the Estonian dwellings by area, wall constructions and stoves 

with the dwellings of 10th century Zemljanoje hill-fort in Old-Ladoga and with later 

buildings of Troitski in Novgorod. But then we have to dismiss the fact that the dwellings 

of North-West Russia were already multi-roomed buildings. We cannot combine the 

buildings of earlier Old-Ladoga and 10th century Street Varjažskaja with dwellings of 

Estonia, because of the differences between square-areas. More likely there are 

Scandinavian impacts like wooden boarded and clay bottomed fireplaces at the centre of 

the house.  

Less common denominations were between dwellings of Estonia and Nerevski in 

Novgorod. The three common things were materials, wall constructions and placement of 

the stove. 

In conclusion we can infer that even the buildings of North-West Russia had many 

similarities with the dwellings of Estonia, there were also much more not specific in 

Estonia. It is possible to talk about arise of the new building tradition by the mix of old and 

new traditions. 
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(Zasurtsev 1963: 41; joonis 25)  (Zasurtsev 1963: 42; joonis 26) 
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Joonis 13. Hoonepõhi Zemljanoje linnuse kihis E1 (Rjabinin 1985: 40; joonis 11) 
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Joonis 14. Saviahju jäänused (Rappoport Joonis 15. Savist umbahju rekonstruktsioon 
1975: 152; joonis 54)    (Rappoport 1975: 152; joonis 55) 
 
 

 

 

Joonis 16. Kombineeritud ahju serviti asetatud paeplaatidega ääristatud savist põhi 
Irboskas (Sedov 2007: 63; joonis 38; 39) 
 
 
 

          

 

Joonis 17. Munakividega ääristatud, savist        Joonis 18. Munakividest laotud põhjaga 
koldepõhi Irboskas (Sedov 2007: 64; joonis        ahju alus Irboskas (Sedov 2007: 64; joonis 
41)                    40) 
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Joonis 19. Hoone põhi Irboska linnuse viiendas kihis. a – söene pinnas; б – kivid. (Sedov 

2007: 59 joonis 29) 

 

 

 

 

Joonis 20. Kaheruumiline rõhtpalkhoone, kus eluruum ja eeskoda moodustasid ühtse 

rõhtpalkkonstruktsioonis terviku (Zasurtsev 1963: 34; joon 19) 
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Joonis 21. Kaheruumiline hoone, kus rõhtpalkkonstruktsioonis eluruumiga liitus 

eraldiseisev postkonstruktsioonis eeskoda (Zasurtsev 1963: 56; joon 32) 

 

 

 

 

 

Joonis 22. Kolmeruumiline hoone, kus ühe katuse all olid eluruum, vaheruum ja ait 

(Zasurtsev 1963: 57; joon 33) 
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Joonis 23. Vana-Laadoga 10. sajandi hoonepõhjad (Ravdonikas 1949: joonis 6) 

 

 



 67 

 

 

 

 

 

Joonis 24. Hoonepõhi Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kihis E2 (Ravdonikas 1950: osa 

joonisest 3) 
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Joonis 25. Välimise palgikorraga eluhoone põhi Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse kihis D 

(Ravdonikas 1950: 17; joonis 8) 

 

 

 

 

 

Joonis 26. Spegalski rekonstruktsioon Vana-Laadoga hoonest Zemljanoje linnuse kihist E3.  

Rekonstruktsioonjoonisel on jälgitav ka muldrik (1972: 25; joonis 3) 

 
 
 


