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Esimene peatükk 
Eelduste väljakujunemine agraarühiskonna tekkeks  

(vanem pronksiaeg) 
 

 
 
Vanemat pronksiaega on Eestis kuni viimase ajani peetud kõige kesisemalt muististega 
esindatud ja seetõttu ka kõige kehvemalt uuritud esiajalooliseks perioodiks. Kui vaatleme 
paljalt kinnis- ja eriti irdmuististe arvulisi näitajaid, siis ei tule see tõik veel iseenesest 
kuigi selgelt välja. Kuid materiaalse kultuuri kvaliteedilt, erinevate esemetüüpide hulga ja 
silmapaistvuse ning arheoloogide kirjutatud uurimistööde poolest on kindlasti tegu üsna 
kahvatu ajastuga. Kindlasti on tähelepanuväärne ka seik, et viimase veerandsajandiga, 
mis on möödunud Eesti esiajaloo ilmumisest (Jaanits et al. 1982), ei ole vaadeldava 
ajastu ird- ja kinnismuististe tundmine – erinevalt nii mõnestki teisest arheoloogilisest 
perioodist – kuigi olulisel määral kasvanud. Eesti esiaja üldkäsituse raames on aga 
oluline mõtelda sellele, mida see periood tähendas majandusliku, asustusloolise ja 
sotsiaalse arengu seisukohalt, kuna järgneva perioodi – noorema pronksiaja – ühiskond 
erines kardinaalselt, kõikide oma parameetrite poolest hiliskiviaja omast, vähemalt Põhja- 
ja Lääne-Eestis. Meie ülesanne seisneb siinkohal siis selles, et üritada mõista neid 
arengumehhanisme, protsesside liikumapanevaid jõude ning kogu muutust ennast, mis 
viis neoliitikumi püügimajanduslikult ühiskonnalt – kes küll ka juba teatud piirkondades 
ja teatava piirini tundis viljelusmajanduse algeid – noorema pronksiaja arenenud 
agraarühiskonnani rannikulähedases Eestis. Sellesama probleemi teine tahk hõlmab 
küsimust, miks seesuguse arengutulemuseni ei jõutud samal ajal sisemaal.  

 
1.1. Asustus ja majandus vanemal pronksiajal 
1.1.1. Asulakohad 
 
Mistahes perioodi asustuse kohta on esmaseks allikaks kinnismuististe paiknemine 

ja iseloom. Vanemast pronksiajast tuntakse praegu ainsate kinnismuististena vaid väikest 
rühma asulakohti; ühtki kindlamalt sellesse aega dateeritavat matmispaika või peitleidu 
registreeritud pole1. Asulakohtade väljaselgitamine takerdub aga märkimisväärselt 
probleemi taha, et me tunneme üsna halvasti kõnealuse perioodi materiaalset kultuuri – 
nii savinõusid kui ka kivi- ja luuesemeid. On arvatud, et II aastatuhandel eKr valmistati ja 
kasutati edasi põhimõtteliselt samasugust keraamikat, tulekivi-, kvarts-, luu- ja 
sarvinventari nagu hilisneoliitikumiski, mistõttu vastavate esemete eristamine 
                                                 
1 Viimaste aastate uurimistöö tulemusel on selgunud, et vanema pronksiaja lõpul hakati rajama juba esimesi 
põllusüsteeme ja võib-olla isegi kivikalmeid, kuid neid käsitletakse allpool, noorema pronksiaja kontekstis. 
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varasematest on tõsiselt raskendatud (Jaanits et al. 1982, 130). Samas on küll tugevasti 
muutunud sellise esemeliigi nagu silmaga kivikirved stiil. 

Viidatud arvamus vähemalt ühe osa materiaalse kultuuri konservatiivsusest II 
aastatuhande jooksul eKr näib pidavat paika, kuigi tekitab ühe teise, tõlgendusega seotud 
probleemi. Hilisneoliitikumis valmistati tänapäeva Eesti alal kolme liiki savinõusid: hilist 
kammkeraamikat, nöörkeraamikat ning neilt mõlemalt mõjutusi saanud tekstiilkeraamikat 
(Kriiska & Tvauri 2002, 86). Praegu ei ole selge, kas nöörkeraamika mingis oma 
hilisemas arenguvormis püsis põhjapoolses Ida-Baltikumis tarvitusel ka II at eKr. 
Ķivutkalnsi vanema pronksiaja maa-alusest kalmistust Väina alamjooksul on leitud 
mõned vastavad killud (Denisova et al. 1985, joon. 34: 9–10), kuid pole välistatud, et 
need pärinevad hoopis varasemast võimalikust asulakohast. Märkida võib ka Kivisaare 
nöörkeraamikaga asulakohta, kust leiti pronksiaja algusse kuuluv pronkssirp (vt Lang & 
Kriiska 2001). Hille Jaanussoni arvates (1985, 46 jj) ulatub hiline nöörkeraamika – mida 
ta nimetab Villa tüüpi keraamikaks – ajas välja kuni pronksiaja I–II perioodini. Varane 
tekstiilkeraamika on meil vastavalt esimestele AMS-dateeringutele alguse saanud küll 
juba III at teisel veerandil eKr2, kuid tekstiilipressingute kasutamine savinõude pinna 
viimistlemisel veel ka nooremal pronksiajal ning vanemal rauaajal lubab oletada, et seda 
töötlusviisi tarvitati vahepealselgi perioodil, s.o vanemal pronksiajal. Seni kõige 
hilisemad dateeringud hilise kammkeraamika kohta pärinevad küll üsna neoliitikumi 
lõpust (vt Lang & Kriiska 2001, 92), kuid pole teada, kas ja kui kaua seda veel hiljemgi 
valmistati. Igal juhul pole välistatud, et hilisneoliitikumile omaseid keraamikastiile 
valmistati veel ka vanemal pronksiajal, vähemalt selle algupoolel. 

Teiselt poolt ei ole veel teada, millal täpsemalt hakkasid kujunema nooremale 
pronksiajale iseloomulikud keraamikastiilid. Narva Joaoru kindlustatud asulast saadud 
asvapärase jämekeraamika AMS-dateeringud osutavad 12.–11. (10.) sajandile eKr (vt 
allpool, 2.2.1), nn lüganusepärast keraamikat hakati valmistama ligikaudu samal ajal, s.o 
12.–9. sajandil eKr (3.3.1). Üks osa Kivisaare asula hilisest nöörkeraamikast, mille 
kivipurruline savikoostis läheneb juba asvapärase keraamika omale, näib osutavat selle 
valmistamisele vanemal pronksiajal. Ka Akali ja Kullamäe asula stratigraafiliselt kõige 
hilisemate tekstiil- ja nöörkeraamikakildude savikoostises esineb erinevalt varasemast 
kivipurdu (Jaanits 1959, 171); seesugust savikoostist võib nende keraamikaliikide juures 
vaadelda epineoliitilise nähtusena.3 Tõenäoliselt kuulub ka osa Emajõe suudmeala asulate 
nn varase metalliaja keraamikast just vanemasse pronksiaega, kuna see stratigraafiliselt 
järgnes vahetult hilisneoliitilistele keraamikaliikidele (Jaanits 1959, 170 jj). Niisiis on 
alust arvata, et osa selliseidki – seni üldiselt alles I aastatuhandesse eKr dateeritud – 
muistiseid, kust on saadud asvapärast või sellele lähedast lüganusepärast keraamikat, võib 
kuuluda tegelikult mõnevõrra varasemasse aega.  

Vanema pronksiaja asulakohad võib oma kultuurilise ja geograafilise konteksti 
alusel jagada kahte rühma. Veerand sajandit tagasi (Jaanits et al. 1982, 130) osati 
vaadeldava perioodi asulakohtadena nimetada vaid neid, mis olid rajatud juba 
                                                 
2 Tekstiilkeraamiliste nõude pinnalt võetud kõrbekihi dateerimine on andnud seni selliseid tulemusi: 
4165±90 BP (Loona), 4055±40, 4155±65 BP (Akali) ja 4140±70, 3605±40 BP (Kullamägi), (vastavalt 
Hela-751, 752, 761, 754, 755). Kõige noorema dateeringu kalibreeritud väärtus (1 sigma) on ajavahemik 
2030–1890 eKr, seega üsna kiviaja lõpp. 
3 Mitmesuguse päritoluga kivipurd (quartz, feldspars, amphiboles and mica) on kõige tavalisem lisand nt 
Soome tekstiilkeraamikas, mida hakati valmistama märksa hiljem kui Eestis, s.o u 1800/1700 BC (Lavento 
2001, 48, 106). 
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neoliitikumis ning püsinud usutavasti kasutusel ka hiljem. Selliste muististena käsitleti 
tollal järgmisi kohti: Akali ja Kullamäe Emajõe suudmes, Villa ja Kääpa Kagu-Eestis, 
Kivisaare Võrtsjärve põhjakaldal, Narva Joaoru ja Riigiküla Kirde-Eestis ning Loona ja 
Kuninguste Saaremaal.4 Kõigis neis, enamasti mõne suurema järve või jõesuudme 
lähistel paiknevais asulais arvati olevat väike rühm keraamikat, mis – olles tüpoloogiliselt 
alguse saanud küll neoliitikumis – võis ülalmainitud asjaoludel olla siiski valmistatud just 
vaadeldaval ajajärgul. Siinkohal tuleb küll rõhutada, et seni, kuni pole saadud ühtki 
radiosüsiniku dateeringut nimetatud asulate ja keraamikaliikide kasutusel püsimisest 
vanemal pronksiajal, jääb nende kuuluvus kõnealusesse aega siiski hüpoteetiliseks. 
Üheski nimetatud asulas mingeid selle aja ehituskonstruktsioone ega ka muud 
konkreetset leiuainest välja tuua ei ole õnnestunud.  

Tänapäeval võib mainitud kohtadele lisada ehk ainult ühe uue asulakoha – see on 
Laossina II Kagu-Eestis, mis küll kahjuks hävitati osaliselt enne uurimisi. See Pihkva 
järvekalda asula rajati kalibreeritud radiosüsiniku dateeringu alusel juba IV at teisel 
poolel eKr, vanemasse pronksiaega võib aga dateerida väikese rühma keraamikat (sh 
Lubāna tüüpi5; vt Kiristaja 2003, 87, joon. 10: 1–3), võib-olla mõne tulekivifragmendi 
ning ühe hilise silmaga kivikirve, mis leiti varem asula lähedusest (Aun 2002; Aun & 
Kiristaja 2003). Kuna uuritud on ainult väike osa asulast, ei ole teada, kas asustus selles 
kohas oli neoliitikumist pronksiaega järjepidev või võeti kunagi asustatud ja siis 
mahajäetud paik hiljem uuesti elamiseks tarvitusele. Praegune napp materjal viitab pigem 
teisele võimalusele, mistõttu võiks Laossina II asulat käsitleda ka meie vanema 
pronksiaja asulate teises rühmas.  

Viimaste aastakümnete jooksul ongi lisandunud andmeid mõnede hoopis 
teistsuguste asulate kohta. Need on pindalalt märksa väiksemad ning nende kultuurkiht 
on äärmiselt õhuke ja väheintensiivne või näib puuduvat sootuks. Need asulad ei paikne 
enam suurte veekogude kallastel, vaid pigem seal, kus eeskätt leidub algeliseks 
viljelusmajanduseks sobilikku põllu- ja karjamaad. Üks seesugune „asulalaik“ on teada 
näiteks Tallinna lähedal Assakul, kust on saadud kaks radiosüsiniku dateeringut kivi- ja 
pronksiaja piirilt6. Väikese asulakohaga on ilmselt tegu ka Järveküla pronkskirve 
leiukohal, kus avastati mõned väikesed kivipurrulise koostisega savinõukillud ja 
kvartsitükid. Lisaks sellele on asulakohale iseloomulikke tunnuseid – nt tulease, teised 
leiud (keraamika, tulekivi, luud) – täheldatud nii mõnegi hilise kivikirve leiukoha 
läheduses, nagu Proosal, Kaeral, Linnanõmmel. Kuna vastavad jäljed on enamasti üsna 
kahvatud, ei ole neid ka tavaliselt tähele pandud ja registreeritud – rääkimata 
arheoloogilisest uurimisest. Mõni vastav asulakoht – nt Vatku I või Ilumäe II (Lang 
2000a, 65 jj)7 – võib kuuluda samahästi kas neoliitikumi lõppu või vanemasse 
pronksiaega. 

                                                 
4 Lisaks neile dateeriti tollal vanemasse pronksiaega ka Kaseküla kivikirstkalme all avastatud asulakoht. 
Uued väljakaevamised näitasid siiski, et tegu on hilisneoliitikumi kuuluva hilise kammkeraamika 
asulakohaga, mille kultuurkihti on mõningal määral sattunud pronksiaegset kalmematerjali (Kriiska et al. 
1998). 
5 Vanemale pronksiajale iseloomulikku Lubāna tüüpi keraamikat on leitud veel ka Akali ja Villa asulast 
(Kiristaja 2003, 87). 
6 3480±45 ja 3460±35 BP (Tln-numbrita), nende kalibreeritud väärtus (1 sigma) on 1880–1690 BC. 
7 Vatku I asulast saadi lisaks kvartsikildudele ka tulekivist nooleots, mis kuulub kas hilisneoliitikumi või 
vanemasse pronksiaega. Ilumäe II asulast leiti nöörkeraamikat ja kvartsesemete tükke ning saadi algul 
teatud kahtlust äratav radiosüsiniku dateering: 3506±58 BP, kalibreeritult 1890–1750 eKr (Tln-2215). 
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Oma iseloomu poolest sarnanevad vanema pronksiaja asulad täiesti asulatüübiga, 
mis hakkas siinmail levima juba nöörkeraamika kultuuri ajal. See kehtib mitte ainult II, 
vaid ka I rühma kohta, kuivõrd nendegi leiud viitavad väga väikesele ja/või lühiajalisele 
asulale, mis pigem on tekkinud vanale kohale uuesti – seda nähtust esineb nii Eestis kui 
ka Soomes üsna tihti –, kui et kujutavad endast elamise järjepidevust ühel ja samal kohal. 
Ka enamik hilisneoliitilisi nöörkeraamikaga asulakohti olid oma pindalalt hästi väikesed, 
nende kultuurkiht oli suhteliselt õhuke ja leiuvaene, sisaldades vaid vähesel hulgal 
keraamikat ning vahel ka natuke väikest kiviinventari ja osteoloogilist ainest (vt nt Jaanits 
1966; Lang 2000a, 62 jj; Kriiska 2000). Sarnasust rõhutab asjaolu, et ka mõnest 
nöörkeraamika asulast tunnistab üksnes venekirves ja paar vastavat savinõukildu – nt 
Rakvere Võhma. Lisaks mainitule ühendab nöörkeraamika ja vanema pronksiaja 
asulakohti ka geograafiline paiknemine maastikul.  

Väikese pindalaga ja napi kultuurkihiga asulakohtade ilmumine ning järjest 
domineerivamaks muutumine hilisneoliitikumis – vanemal pronksiajal on nähtus, mis 
iseloomustab ka mitmeid naaberpiirkondi Läänemere ümbruses. Kõikjal on sellega 
kaasnenud asustusnihe, mille käigus inimesed on järjest enam asustanud alasid, kus 
leidus algeliseks viljelusmajanduseks sobilikke keskkondi; ühtlasi hakkasid tühjenema 
vanad, püügimajandusel baseerunud asustuskeskused suuremate järvede ja jõgede 
kallastel. Nii on Lätis seda protsessi jälgitud Lubāna nõo näitel, mis oli tihedasti 
asustatud neoliitikumis (Loze 1979, joon. 2). Vanema pronksiaja jooksul nihkus 
elanikkond järjest enam järvest eemale, kõrgematele moreenikattega aladele, mis sobisid 
paremini viljelusmajanduslikuks eluviisiks (Vasks 1994a, 65 jj, joon. 36). Märgitagu, et 
uusasustust markeerivad seal eeskätt juhuleiud – hilised silmaga kivikirved; avaasulaid 
teatakse vaid kohtades, kus see oli olemas olnud juba neoliitikumis. Uute alade hõivamist 
vanema pronksiaja jooksul võib täheldada ka Väina jõe kallastel, kus neoliitilist asustust 
peaaegu üldse ei teata (Vasks 1994a, 67 jj). Leeduski levisid juba alates 
hilisneoliitikumist väikesed ja nõrga kultuurkihiga asulakohad (Rimantienė 1999a). 
Muuhulgas on Leedu vanema pronksiaja asulate kohta täheldatud, et järjest vähenes 
tulekiviinventari kasutamine ning võeti tarvitusele hilisematele kindlustatud asulatele 
iseloomulik kivipurrulise savikoostisega riibitud keraamika (Grigalavičienė 1995, 21; 
Rimantienė 1999a). Asulakohtade muutumist varasemast tunduvalt väiksemaks on 
hilisneoliitikumis ja vanemal pronksiajal täheldatud ka Soomes, kuid seal – eriti sisemaal 
– jääb uusasustuski üsna tihti püsima püügimajandusele sobilikesse tingimustesse 
(Lavento 2001, 137 jj). Edela- ja Lõuna-Soomes vanema pronksiaja asulakohti aga õieti 
ei tuntagi, enamik dateeringuid pärinevad perioodi nooremast järgust (Salo 1984, 120). 
Nii nagu Leedus on ka Soomes täheldatud, et pronksiaja algul väheneb tugevasti tulekivi 
import ja selle kasutus (Lavento 2001, 130). Suurte asulakohtade puudumist ning 
hajaasustuse levikut on alates hilisneoliitikumist täheldatud samuti Kesk-Rootsis, samas 
kui Lõuna-Rootsis ja Taanis tekkisid sel ajal juba esimesed suuremad maaviljeluskülad 
(Burenhult 1991, 11 jj).  

Niisiis on üldine pilt vanema pronksiaja asulate kohta Eestis sarnane sellega, mida 
tuntakse meie naabermaadest, mistõttu võib oletada ka suhteliselt ühesuguseid tendentse 
asustuse ja majanduse arengus. Need ühisjooned hõlmavad asustusüksuste muutumist 
väiksemaks ja ilmselt ka mobiilsemaks ning üha laienevat eksperimenteerimist 
                                                                                                                                                 
Arvestades asjaolu, et nöörkeraamika kasutamine võis ulatuda ka vanemasse pronksiaega, ei pruugigi see 
dateering liiga hiline olla. 
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viljelusmajandusega. Viimasest tunnistab nii uute elukohtade asupaiga valik maastikul – 
kus tähtsaks muutuvad pigem sobivad mullad kui kalarikkad veed ja jahimetsad – kui ka 
õietolmudiagrammide andmed inimtegevusest. Tugevaid erinevusi – sarnasuste kõrval – 
kohtab aga tolle aja materiaalse kultuuri arengus (vt allpool, 1.1.2 ja 1.2.2); ühiseks 
jooneks Läänemere idaranniku maadele näib aga olevat tulekivikasutuse märgatav 
vähenemine. Kas tulekivi asemel hakati meil pronksiajal rohkem kasutama kvartsi? Kuigi 
praegu küünib teadaolevate vanema pronksiaja asulakohtade arv Eestis vaevalt 
paarikümneni, suureneb see tulevikus kindlasti eeskätt II rühma asulakohtade näol. 
Nende ülesleidmiseks maastikul on tarvilikud detailsed väliuurimistööd, mida meil seni 
on tehtud vaid üksikutes piirkondades, ning spetsiaalselt tolle aja asulate otsimise 
strateegia. Ühe asjaoluna peaks too strateegia arvesse võtma hiliste kivikirveste (eriti 
kirvekatkete ja pooltoodete) leiukohad, kuivõrd üldjuhul on need ikkagi jäetud 
endisaegsete asupaikadesse või nende lähedusse.  

 
1.1.2. Hilised kivikirved 
 
Olulist informatsiooni asustuse leviku kohta II aastatuhandel eKr pakuvad 

juhuleiud, millest enamiku moodustavad kivikirved. Kindlalt pronksiaegseteks peetakse 
viisnurkseid, teravate kantidega rombikujulisi ning painutatud kannaga kirveid (Jaanits 
1959, 204 jj; Lõugas 1970a, 97; Kriiska & Saluäär 2000, 16 jj). Lisaks nendele, üsnagi 
väikesearvulistele rühmadele, on samuti väheste eksemplaridena esindatud sidemetele 
lõunapoolse Baltikumiga osutav nn Augžeme tüüp. Kõige arvukamalt leidub aga 
lihtsakoelisi silmaga kivikirveid.  

Viisnurksed või neile lähedase kujuga kirved on esindatud 30 eksemplariga. Seda 
kirvetüüpi peetakse algselt pärinevaks Kesk-Euroopa nn Lausitzi kultuuri piirkonnast, 
mis muuhulgas levis ka Ida-Baltikumi ja Soome ning ei jäänud võõraks ka Skandinaavias 
(Meinander 1954b, 79 jj; Baudou 1960, 49 jj, tahv IX–X, kaart 30). Lausitzi kultuur 
(õigemini rühm küllalt eripalgelisi kultuuriilminguid), olles alguse saanud küll Põhjala 
pronksiaja III perioodil, on üldiselt noorema pronksiaja nähtus (vt Harding 2000, 
kronoloogilised tabelid lk 12–13); samas ei ole kõnealuste kirveste ajaline kuuluvus selle 
perioodi sees selge (Baudou 1960, 49). Skandinaavias teatakse viisnurkseid kirveid üle 
70, need pärinevad enamasti Ida- ja Lõuna-Rootsist, üksikult ka Taanist (Baudou 1960, 
49 jj, tahv IX–X, kaart 30). 

Rombikujulised teravate kantidega kivikirved, mida meil teatakse praegu 11, on 
kasutusel olnud samuti võib-olla isegi nooremal pronksiajal. Seda kinnitavad nii mõned 
V–VI perioodi kompleksidest pärit kirved Skandinaaviast kui ka paar leidu Soomest, mis 
kas läheduses paiknevate kivikalmete või rannasiirdekronoloogia abil on niivõrd hiliseks 
määratud (Baudou 1960, 50 jj; Äyräpää 1938, 890 jj; Meinander 1954b, 70 jj). Äyräpää 
(1938, 893) arvates on Eesti rombikujulised kirved (tema ajal teati neid kolm: üks 
Saaremaalt ja kaks Võrtsjärve põhjakaldalt) imporditud Skandinaaviast.  

Painutatud kannaga kirveid teati 1938. a vaid kaks – mõlemad Saaremaalt 
(Äyräpää 1938, 892, joon. 3–4). Kui üks neist on juhuleid Hirmustelt (Kärla) ja sellisena 
dateerimatu, siis teine leiti Asva kindlustatud asula kaevamistel ja on olnud pikka aega 
peaaegu ainsaks seda tüüpi kirveste dateerivaks leiuks kogu Põhja-Euroopas (vt Baudou 
1960, 52). Arvestades kõnealuse kirve leiutingimusi (kõige alumisest, s.o kindlustamata 
asula kihist), ei tohiks Asva kirves olla hilisem IV perioodist. Praeguseks on kahele 
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Saaremaa leiule lisandunud veel 3 painutatud kannaga kirvest. Vähemalt Hirmuste kirves 
on materjali põhjal otsustades toodud Rootsist (Äyräpää 1938, 892; Jaanits et al. 1982, 
134) ning usutavasti pärinevad sealt teisedki. 

Augžeme tüüpi kirveid iseloomustavad teineteise suhtes kuni teraosale üleminekuni 
paralleelsed pikiküljed. Seesuguseid kirveid on Eestis seni registreeritud vaid paar; nad 
olid eriti levinud Lätis ja Leedus alates neoliitikumi lõpust kuni rauaaja alguseni (LA 
1974, tahv 14: 2–3; Graudonis 1967, 83, tahv I: 14; 1989, tahv V: 2, 9, 12; Lietuvos 
atlasas I, 88 jj, joon. 8: 11, 9: 1–3, 10: 1). 

 
Lihtsad hilised silmaga kivikirved on erinevalt eelmistest masstoodang ja valdavalt 
kohapeal tehtud. Praegu on selliseid kirveid 228 (lisaks hulk väikesi täpsemalt 
määratlematuid katkeid) mis on iseenesest üsna väike arv võrreldes näiteks Lätiga, kus 
ainuüksi Väina basseinist on saadud ligi 600 kirvest (Vasks 2003, 28), või Leeduga, kus 
30 aastat tagasi teati üle tuhande kirve (vt Juodagalvis 2002) – rääkimata juba nendest 
tuhandetest kirvestest, mis on leitud Kesk-Rootsi maakondadest (Cederlund (1961, 74) 
loetleb Upplandi, Närke, Västergötlandi ja Östergötlandi maakonnas kokku ligi 5000 
hilist kivikirvest)8. Kirveste kuju on kõikjal varieeruv, olles enamasti rombjas, ovaalne, 
kolmnurkne või tilkjas, või siis midagi nende vahepealset. Kuna mainitud erinevused 
näivad olevat üksnes morfoloogilist – ja mitte funktsionaalset, geograafilist või 
kronoloogilist – laadi, ja kajastavat pealegi vähemalt osaliselt kirvest alles tema 
kasutamise lõppfaasis, mitte alguses, siis siinkohal käsitletakse neid kõiki ühtse rühmana. 
Kirveste erinev suurus ja kuju mitmekesisus tulenevad peaasjalikult nende kasutusaja 
erinevast pikkusest ning ümbertegemiste arvust: algselt pikk kirves töödeldi pärast selle 
purunemist (tavaliselt augu kohalt) ümber ja kasutati järgmise purunemiseni, ja nii 
mitmeid kordi järjest; kirve pikkus sellise pideva ümbertöötlemise käigus järjest vähenes, 
ühtlasi teisenes ka kuju (Lekberg 2002, joon. 5.4–5.6). Üldiselt valitsev ovaaljas põhikuju 
arvatakse olevat pärit siinsetest hilisneoliitilistest teravovaalsetest kirvestest (Jaanits et al. 
1982, 118), kuid tuleb märkida, et põhimõtteliselt samasugused näevad hilised lihtsad 
silmaga kivikirved välja kõikjal Läänemere ümbruse maades (vt nt Vasks 2003, joon.; 
Huurre 1979, joon. lk 86–87; Østmo 1977, joon. 14–16). Arvatakse, et seesuguseid 
kirveid hakati valmistama juba neoliitikumi lõpul, kuigi Eesti hilisneoliitilistest asulatest 
pole neid veel nimetamisväärselt leitud.9 Seni ainus radiosüsiniku dateering on saadud 
ühe Vaiblast pärit rombja kujuga kirve varreaugus olnud puidujäänusest: tulemuseks 
kujunes 3060±85 tt (95,4% tõenäosusega kalibreeritult 1520–1052 eKr) – seega vanem 
pronksiaeg (Kriiska 1998). Teistest kindlamini on vanema pronksiaja lõppu või ka 
nooremasse pronksiaega dateeritavad Asva ja Ridala kindlustatud asulast leitud hiliste 
silmaga kirveste katked. 

Kui kaua jätkus kivikirveste valmistamine ja kasutamine Eestis? Selge on igatahes 
see, et rannikuvöötme kindlustatud asulates neid peale väheste erandite10 ei esine – see 
                                                 
8 Isegi ainuüksi nooremasse pronksiaega dateeritavate silmaga kivikirveste arvuks kogu Skandinaavias 
hinnatakse ligi tuhat (Baudou 1960, 48). 
9 On teada kahe lihtsa silmaga kivikirve katked Kullamäe asulast (Jaanits 1959, 204 jj, joon. 21: 1–2), kuid 
need võivad samahästi olla seotud ka sealse varase metalliaja asustusega, ning ühe kirve tükk Lemmetsa I 
neoliitilisest asulast (Kriiska & Saluäär 2000, joon. 3). 
10 Asva 5 kivikirve katket (sh üks painutatud kannaga ja kaks hilist silmaga kirvest), 2 talba ja ühe sellise 
katke, kirvesilmast väljapuuritud südamik ning tulekivikõõvits esinesid kindlustatud asula vanemas, I kihis 
(vt Lõugas 1970a, 345); Ridalast saadi paar tulekivikõõvitsat, kivikirve katke ja silmast väljapuuritud 



 19

võiks dateeringu ülemiseks piiriks anda hilispronksiaja alguse. Väärib aga märkimist, et 
näiteks nii Kirde-Leedu kui ka Läti kindlustatud asulatest on kiviriistu leitud hoopis 
arvukamalt.11 Et mainitud asulad rajati II at viimastel sajanditel ning I at alguses eKr, siis 
võib see tähendada, et kiviesemete valmistamine ja kasutamine jätkus seal küllalt 
aktiivselt kuni hiljemalt pronksiaja lõpuni, võib-olla isegi kauem12. Praeguste nappide 
andmete valgusel tundub, et vähemalt Põhja- ja Lääne-Eestis on kivikirveste aktiivne 
kasutamine lõppenud mõnevõrra varem; ehk seletab see ka meie kirveste tunduvalt 
väiksemat arvu lõunanaabritega võrreldes.13 Kuna sisemaal ei ole seni kaevatud ainult 
nooremasse pronksiaega ja/või eelrooma rauaaega kuuluvaid asulakohti14, siis 
kivikasutuse jätkumise kohta sealmail pole esialgu võimalik veel midagi kindlamat väita. 
Skandinaavias näib lihtsate silmaga kivikirveste kasutamine olevat mõne uurija arvates 
lõppenud juba vanema pronksiaja alguses (Østmo 1977, 175), kuigi teatud spetsiifilisi 
vorme – rombikujulised, tagasipainutatud kannaga, viisnurksed – leidub vaieldamatult ja 
suhteliselt arvukalt veel ka noorema pronksiaja materjalides (Baudou 1960, 47 jj). 

Hiliseid kivikirveid on leitud maa kõikidest osadest, mõnevõrra tihedamalt üksnes 
Võrtsjärve ümbrusest, Pärnu jõgikonnast, saartelt ja ka Põhja-Eestist. Üldiselt arvatakse, 
et kui neoliitilised venekirved oma erinevates variatsioonides olid eeskätt rituaalsed, 
staatus- ja prestiižesemed, võimu ja jõu sümbolid – mida tihti asetati surnuile kaasa ka 
hauatagusesse ellu –, siis lihtsa töötlusega hiliseid kivikirveid kasutati peamiselt 
tööriistadena nii raietöödel võsa ja puude mahavõtmisel kui ka maaharimisel (Østmo 
1977, 186 jj; Vasks 2003). Kirvestega tehtud eksperimendid on näidanud, et ühelt poolt 
sai nendega puid langetada küll, kuid nendel esinevad kulumis- ja purunemisjäljed 
viitavad pigem kokkupuutele hoopis raskemate materjalidega kui puit, milleks võisid olla 
näiteks mullapinnas esinevad kivid (Østmo 1977, 186 jj). Arvestades ka kõnealuste 
kirveste levikut peamiselt just viljelusmaadel, näibki olevat tõenäolisem, et neid kasutati 
eeskätt põllumaa (võib-olla esmakordsel?) ülesharimisel, raadamisel – s.t nii puude 
mahavõtmisel kui ka mullakamara lõhestamisel –, mis muidugi ei välista nende 
tarvitamist paljudel muudelgi eesmärkidel. Kindlasti tuleb aga arvestada ka võimalusega, 
et osa kirveid kasutati endisel moel rituaalsete sümbolitena, näitamaks staatust, prestiiži 
või rühmaidentiteeti. Sellistena tulevad kõne alla esmajoones kõik importkirved, samuti 
teistest märgatavalt hoolikamalt töödeldud eksemplarid ning sellised, mis näiteks oma 
liigväikese varreaugu tõttu ei sobinud tööriistadeks. Tulen selliste kirveste juurde tagasi 
allpool, ühiskonna sotsiaalse käitumise ja prestiižesemete kaubanduse analüüsis. 

Tulenevalt omaaegsest võimalikust funktsioonist võivad kivikirveste leiukohad 
peegeldada maastikul kas inimeste elukohti – kus kirves valmistati ja mille läheduses 
                                                                                                                                                 
südamik; Irus kirveid pole, kuid tulekivi- ja kvartsikillud  ning -esemed on pigem seostatavad sealse hilise 
nöörkeraamika kultuuri asupaigaga. Kivikirved puuduvad samuti Kaalis. Narva Joaorult saadud 
kivimaterjal võib olla seotud seal varem olnud neoliitilise asustusega. 
11 Nii saadi Ķivutkalnsi asulast kokku 98 kivikirvest või selle katket (Graudonis1989, 21 jj), Brikuļist 26 
kirvetükki ja 29 talba (Vasks 1994a, 34), Narkūnaist 47 kivieset (Volkaitė-Kulikauskienė 1986, 18), 
Nevieriškėsest 92 kirvest ja talba (Grigalavičienė 1986a, 62) ning Sokiškiaist 20 kivikirvest (Grigalavičienė 
1986b, 102). 
12 Nii Lätis kui ka Leedus on täheldatud, et kivist tööriistade osatähtsus vähenes järsult alles üleminekul 
rauaajale I at teisel poolel eKr (Graudonis 1967, 84; Vasks 2003, 28; Grigalavičienė 1995, 129). 
13 Varem arvati, et Põhja- ja Lääne-Eestis lõppes kivikirveste kasutamine Lõuna-Eestiga võrreldes varem 
seoses kiirema ja täielikuma üleminekuga pronksesemetele (Jaanits et al. 1982, 155). Leedu ja Läti 
paralleelid näitavad, et seesugune põhjendus ei pea paika. 
14 Erandiks on hilise eelrooma rauaaja kihistused mõningatel linnamägedel, kuid sealt kiviriistu leitud pole. 



 20

seda kasutati tööriistana ja lõpuks kasutuskõlbmatuna minema visati – või siis matmis- ja 
ohverdamispaiku. Näib, et erinevalt hilisneoliitikumist ei ole meil vanemal pronksiajal 
kivikirveid kasutatud enam hauapanustena. Arhiivi on küll laekunud üksikuid teateid 
hiliste kivikirveste kohta, millega koos olevat leitud ka luid15. Paraku on need teated 
asjaarmastajalikult ebamäärased ja kontrollimata ning pole üldse kindel, et tegu on olnud 
inimluudega. Seevastu näib olevat põhjust oletada, et kivikirveste roll hauapanusena on II 
aastatuhandel kõvasti vähenenud või lausa kadunud16, ja seda mitte ainult Eestis, vaid 
vististi kõikjal Läänemere idaranniku maades. Seda tõendab näiteks Ķivutkalnsi maa-
alune kalmistu Väina alamjooksul, kus mitte ühestki 268 hauast ei saadud kivikirveid, 
küll aga leiti neid rohkesti kalmistu peale rajatud asula kultuurkihist (Denisova et al. 
1985). Hiliseid kivikirveid pole leitud ka teistest teadaolevatest ja uuritud vanema 
pronksiaja kalmetest ei Lätis17, Leedus ega ka Soomes. Lääne pool Läänemerd, Rootsis, 
on aga olukord olnud erinev selles mõttes, et hiliseid kirveid asetati hauda küll, kuid seal 
langevad need suuremalt jaolt varasemasse aega, s.o hilisneoliitikumi (2300–1800 eKr) 
(Lekberg 2002, 107); vanema pronksiaja kirstkalmetesse asetati kivikirveid aga Rootsiski 
väga harva (Burenhult 1991, 32) ja nooremal pronksiajal enam üldse mitte – seal olid 
need asendunud juba pronkskirvestega. Samas esineb aga Skandinaaviaski piirkondi, näit 
Kagu-Norra, kus valdav enamik silmaga kivikirvestest on saadud juhuleidudena 
viljelusmajanduseks sobivatelt maadelt (Østmo 1977, 188 jj).  

Kuna on vähe tõenäoline, et mingi osa meie hilistest kivikirvestest võiks maastikul 
märkida endisaegsete kalmete asukohta, siis jäävad järele üksnes elu- ja 
ohverdamispaigad. Rootsi hiliseid kivikirveid põhjalikult uurinud Per Lekberg (2002) 
täheldas, et votiivkontekstis (peitleidudes) esinevad kirved on keskmiselt pikemad ja 
tervemad, kusjuures osa kirveid on isegi pooltooted – s.t ohverdati esmajoones kirveid, 
mis olid suhteliselt uued ja mille potentsiaalne kasutusväärtus seetõttu suur. Samas ei 
olnud asulakohtadest leitud kirveste hulgas ühtki tervet kasutuskõlbulikku eset – kõik 
olid kas kirvetükid või valmistamise/ümbertöötamise järgus pooltooted. Viimast kinnitab 
ka vähene Eesti materjal – Asva, Ridala, Kullamäe, Sangla, Pada jt asulatest on leitud 
üksnes kirvekatkeid – ning küllalt rikkalik Läti ja Leedu kindlustatud asulate aines, kus 
arvukate kiviriistade hulgas on ainult üksikud enam-vähem terved eksemplarid (vrd 
Graudonis 1989, tahv V–VI; Volkaitė-Kulikauskienė 1986, joon. 18–19; Grigalavičinė 
1986a, joon. 10-12; 1986b, joon. 10; Vasks 1994, tahv I; 2003). Kindlasti tuleb aga 
kirveste tähenduse uurimisel arvestada nende leiutingimusi, kus ohverdamisele võiks 
osutada leidmine kunagiste või praeguste veekogude lähedusest ning asulakohale nende 
leidmine kõrgematelt ja kuivematelt aladelt.  

Andrejs Vasks (2003) on juhtinud tähelepanu asjaolule, et ka kõrgematelt ja 
kuivematelt aladelt, praegustelt põllumaadelt leitud kirvestest on suur osa täiesti terved, 
mistõttu neid on raske tõlgendada asulakohtade indikaatorina; samuti pole usutav, et 

                                                 
15 Näiteks leiti üks Reiu kirvestest kõrgemalt liivaselt künkalt, kust saadi ka luid; sama on märgitud 
Kisuvere kirvekatke kohta. Luude olemasolu on täheldatud ka Karuküla (Tarvastu khk), Kuremaa 
(Palamuse) ja Männametsa (Uulu) hiliste kivikirveste leiukoha läheduses. 
16 Siinkohal tuleb siiski mainida ühe hilise kivikirve toorikut, mis leiti Lülle noorema pronksiaja 
laevkalmest (Lõugas 1970b, joon. 6: 1). Paraku asus see ese kalme kivitäidise sees ning tõenäoliselt ei 
kujutanud endast otsest hauapanust.  
17 Erandiks on kaks kivikirvest, mis leiti Rēznesi kääpast. Neist üks, erandliku kaheteralise kujuga kirves 
saadi põletusmatuse juurest, teine – lihtne silmaga kirves – oli üksikleid kääpakuhjatises ning ei pruukinud 
olla seotud ühegi matusega (vt Ozols 1969, joon. 22–23).  
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terved kirved lihtsalt minema visati – nad olid selleks liiga väärtuslikud. Ta oletab, et ka 
tavalistel töökirvestel oli teatud kontekstis sümboolne, maagiline tähendus ning nad jäeti 
vastavatesse kohtadesse sihilikult. Sama tuleb ilmselt arvata ka Eesti hiliste kivikirveste 
kohta, sest neistki on arvestatav osa täiesti terved ja kasutuskõlbulikud või lausa ilma 
kulumisjälgedeta. Kristiina Johansoni (2005; 2006) uurimuse kohaselt võib kindlalt 
asulakontekstiga seostada 123 silmaga kivikirvest kokku 820st (k.a neoliitilised 
venekirved) e 14%, samas kui ohverdamisele või sihilikule peitmisele osutavad 76 kirvest 
(9,4%). Küllaltki suurt osa kivikirvestest kasutati korduvalt ka hiljem, st nii muinasajal 
kui ka kesk- ja uusajal, mistõttu nende leiukontekst ei osuta enam kõnealuste kirveste 
kunagisele algsele otstarbele. 

Meil ei ole tänapäeval küll võimalik enam kindlaks teha, milles konkreetselt seisnes 
silmaga kivikirveste rituaalne tähendus18, kuid leiutingimusi arvestades pidi sellel olema 
seos viljeldavate maadega. Ning selles mõttes võib tõmmata teatud paralleele vanema 
pronksiaja silmaga kivikirveste ning noorema pronksiaja ja vanema rauaaja lohukivide 
vahele – mõlemad näivad esindavat kivikultust seoses viljakuse, sh põllumaade 
viljakusega.19 Lohukivid esinevad meil peamiselt Põhja- ja Lääne-Eestis, kus juba 
keskmisest pronksiajast alates hakati rajama statsionaarseid põllusüsteeme, mida kindlasti 
hariti adraga. Võib-olla oligi adra ja püsipõllunduse laialdasem levik põhjuseks, miks 
rannikupiirkonnas lakkas lihtsate silmaga kivikirveste kasutamine varem kui sisemaal, 
kus alepõllundus ja uudismaade raadamine püsis tähtsal kohal veel pikki sajandeid 
hiljemgi. Ning seal, kus kirved raadamisvahenditena kadusid tarvituselt, leidis aset 
ühtlasi ka vastav muutus kultusvahendites ja -objektides ning nendega seotud rituaalides. 

 
1.1.3. Õietolmudiagrammid 
 
Lisaks vähestele kinnismuististele ning arvukatele juhuleidudele võib vanema 

pronksiaja asustuse kohta andmeid saada ka järve- ning soosetetest tehtud 
suiradiagrammidest. Viimastes ilmnevad selged märgid inimtegevuse kohta on 
samaväärseks tõendiks asustuse olemasolust nagu arheoloogilisedki leiud. Veelgi enam, 
need märgid kõnelevad tihti ka sellest, mida inimesed konkreetsemalt, eelkõige 
majanduslikus mõttes, antud piirkonnas on teinud, milliseid jälgi keskkonnale jätnud. 
Eestis on koostatud u 400 suiradiagrammi, millest u kümnendikus on analüüsitud ka 
inimmõju faktoreid; usaldusväärseteks – sellisteks, kus on määratud üle 1000 
õietolmutera ja mille ajaskaala põhineb vähemalt 3 radiosüsiniku dateeringul – peetakse 
                                                 
18 A. Vasks (2003, 30) on juhtinud tähelepanu asjaolule, et kirvel on Läti rahvaluules lisaks tööriistale ka 
sümboolne, maagiline tähendus, ’[...] where the fate of the axe ist aken as being linked to the fate of the 
native land, and vice versa. For example, there is a string of folk songs describing how a soldier leaving to 
fight, hacks an axe into an oak tree. Whoever takes the axe will also take the land. [...] In general, in such 
songs, the axe is associated with decisive, dramatic and even crisis situation in human life.’ Sageli on 
kirveid rahvatraditsioonis seotud piksega (neid olevat leitud sealt, kuhu pikne lõi), üldistatult siis taevaste 
jõududega. Viimase kohta on samuti andmeid laialdastelt aladelt Euroopas: Venemaalt, Skandinaaviast, 
Saksamaalt, Bulgaariast jm (Vasks 2003, 30 ja seal osundatud kirjandus), lisaks muidugi ka Eestist (vt 
Johanson 2006).  
19 Kuna Lätis lohukivide traditsiooni peaaegu ei tunta, siis võib oletada, et kivikirvekultus püsis seal kauem 
ja see on ka põhjus, miks neid seal tunduvalt rohkem leitakse. Sama näib kehtivat ka Lõuna-Eesti kohta, 
kus lohukive esineb väga vähe, kivikirveid, sh eriti hiliseid vorme, aga rohkesti (Johanson 2003). Võib 
lisada, et Soomeski kattuvad lihtsate silmaga kivikirveste ja lohukivide areaalid vaid väga väikeses lõigus 
(vrd kaarte: Meinander 1954a, joon. 44 ja Tvauri 1997, joon. 7). 
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nende hulgas siiski vaid 30 läbilõiget (Poska et al. 2004). Kuna tulemused on mõneti 
erinevad20, siis käsitleme neid eri piirkondade kaupa 

Põhja-Eestis ilmnesid selged märgid inimese loodust ümberkujundavast käitumisest 
juba neoliitikumi algupoolel, kuid viljelusmajanduse indikaatorid ilmusid alles perioodi 
lõpul. Maardu ja Saha diagrammides Tallinna lähedal ning Kahala läbilõikes kuuluvad 
arvukad tõendid viljelusmajandusest perioodi u 2200–2000 eKr (Veski & Lang 1996a-b; 
Saarse et al. 1999). Esimesed märgid maaharimisest on veel kõikjal suhteliselt 
tagasihoidlikud, kuid maastiku avatus ning niidu- ja karjamaadele osutavate taimede 
rohkus kõnelevad eeskätt karjakasvatuse kasuks. Karjakasvatusest alates u 2200 eKr võib 
kõnelda ka Viitna järvede ümbruses (Saarse et al. 1998). Sellele esimesele 
märkimisväärsele inimmõju kasvule hilisneoliitikumis on järgnenud teatud regressioon: 
nii Saha ja Maardu kui ka Kahala piirkonnas on mets osaliselt taastunud, inimmõju 
indikaatorid selgelt vähenenud. Kahalas on taandumisperiood dateeritud aega u 1650–
1300 eKr, Maardus on see hõlmanud kogu vanema pronksiaja ja noorema pronksiaja 
alguse, Tondi diagrammis polnud vahemikus 1300–900 eKr näha mingit inimmõju 
(Saarse et al. 1999; Veski & Lang 1996b; Lang & Kimmel  1996). Uus ja senisest hoopis 
võimsam inimmõju kasv maastikele algas Põhja-Eestis üleminekul nooremale 
pronksiajale: Kahalas kõige varem, juba pärast 1300 eKr., Tondi, Saha ja Maardu 
ümbruses u 900–700 eKr. On huvitav, et suhteliselt perifeerses Viitna piirkonnas on vilja 
hakatud kasvatama just kriisiperioodil enne seda tõusu: 1600 eKr ilmub diagrammi oder 
ja 1100 lisandub nisu (Saarse et al. 1998).  

Idapoolse Kesk-Eesti suiradiagrammide kõige varasem tõend viljakasvatusest 
pärineb Akalist, kus see on dateeritud aega 4000 eKr (Poska et al. 2004). Sellele 
esimesele neoliitilisele maakasutusele on järgnenud kõikide inimmõju indikaatorite 
langus, rohttaimede osatähtsus kahanes miinimumini ning maastik on kõikjal kattunud 
metsaga (Poska & Saarse 1996). Piirkond hakkas uuesti avanema II at keskpaiku eKr; 
söetolmuosakeste vahelduv hulk markeerib korduvaid metsapõletamisi, mis võivad 
osutada alepõllunduse harrastamisele (nt Pikkjärve ja Siniallika ümbrus, vt Pirrus & Rõuk 
1988). Kuremaa ja Raigastvere diagrammides on sellest perioodist leitud ka 
kultuurkõrreliste taimede õietolmu (Pirrus & Rõuk 1988; Moe et al. 1992). Vanema 
pronksiaja lõpul on aga see küllaltki märkimisväärse inimmõju periood asendunud 
stagnatsiooni ja taandumisega ning mets on uuesti võtnud võimust. Uus ja hoopis 
tugevam inimtegevus hakkab ilmnema nagu ka Põhja-Eestis alles noorema pronksiaja 
hakul: Kõrenduse, Pikkjärve, Raigastvere ja Siniallika ümbruses algas see vahemikus 
900–700 eKr. 

Lõuna-Eestis võib inimese poolt mõjustatud maastiku avanemist täheldada mitmel 
pool samuti juba hilisneoliitikumis. Varaseimad tõendid viljelusmajandusest (Cerealia) 
pärinevad Tõhela järvest  ja on dateeritud kuni 3500 aastat eKr (Veski 1998). Ajaliselt 
järgmised andmed (odra ja nisu õietolm) on saadud alles Siksalist pronksiaja alguse 
setetest (u 1700 eKr; Laul & Kihno 1999). Vanema pronksiaja keskpaiku võib täheldada 
inimmõju vähenemist ja metsa lühiajalist taastumist nii Siksalis kui ka Ala-Pikal (Kihno 
& Valk 1999). Siksalis on uus ja küllalt märkimisväärne inimmõju kasv dateeritud aega u 

                                                 
20 Tulemused ei erine mitte üksnes piirkonniti, mis on ju loomulik, vaid ka erinevates käsitlustes. Nii on 
raske ühitada mõningaid üldkäsitlustes esitatud  üldistusi (Poska & Saarse 1996; Poska et al. 1999) 
vastavate diagrammide publikatsioonides esitatutega. Siinses käsitluses eelistan vastuolude korral 
viimaseid, ehk siis algallikaid. 
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1250–900 eKr, mil leidis aset mitmeid ilmselt aletamisele osutavaid metsapõlenguid, 
Ala-Pikal hakkas kultuurkõrreliste taimede õietolmu esinema alates u 1200 eKr. Mõlemal 
pool kestab vahelduva ulatusega inimmõju kuni u 700–600 eKr, mil algab uus ja senisest 
suurem tõus (Laul & Kihno 1999; Kihno & Valk 1999). 

Saartel ja Lääne-Eestis hakkas maastik inimtegevuse kaasabil samuti avanema juba 
varaneoliitikumist peale. Seni vanimat teraviljade õietolmu (Avena, Hordeum, Triticum) 
on leitud perioodist 4000–3500 ja see pärineb piirkonna erinevatest osadest: Velise ja 
Mustjärve soost Läänemaal ning Kõivasoost Hiiumaal (Veski 1998; Kriiska 2003, tab 1). 
Umbes sama kaugele ajas ulatub teraviljakasvatus ka Pitkasoo ja Vedruka ümbruses 
(Poska et al. 1999, 308–309). Pärast teatud languseperioodi hakkas inimmõju koos vilja- 
ja karjakasvatusele osutavate indikaatorite osatähtsuse tõusuga uuesti kasvama II at 
keskpaiku eKr ning jäi stabiilselt kõrgeks kuni I at alguseni eKr. Mitmel pool Saaremaal 
(Karujärv, Kaali) võib uue inimmõju kasvu perioodi alguse dateerida u 800–600 eKr 
(Saarse & Königsson 1992), nagu see oli ju iseloomulik suuremale osale Eesti alast. 

 
Esitatud ülevaatest selgub, et inimmõju iseloom ja ulatus on eri piirkondades ja eri 

aegadel olnud küllalt erinev. Oluline on see, et enamasti on tugevama inimmõju 
perioodid jäänud suhteliselt lühikeseks ning asendunud langusega; inimmõju 
vähenemisele ühtedes kohtades on ikka järgnenud selle tõus mõningates teistes 
piirkondades. Kuna suiradiagrammid peegeldavad keskkonnamuutusi vaid 
proovivõtukohtade suhtelises läheduses, siis näib selline olukord kõnelevat 
märkimisväärsest ebastabiilsusest vähemalt viljelusmaade paiknemises ja kasutamises, 
aga tõenäoliselt ka mitte väga kinnistunud asustusest üldisemalt. Võib arvata, et II 
aastatuhandel eKr alles otsiti neid õigeid ja paremaid kohti, mis igakülgselt sobiksid 
viljelusmajanduse harrastamiseks. Põhimõtteliselt samasugune oli asustuse ja majanduse 
iseloom – ning nende peegeldumine suiradiagrammides – sel ajal ka Edela-Soomes, Lätis 
ja Leedus (vt Lang 1999a, 367 jj). 

 
 
1.1.4. Esimene maahõive 
 
Kirjeldatud tendentsid ird- ja kinnismuististe iseloomus ning asustuse ja majanduse 

arengus, mis tegelikult olid alguse saanud juba hilisneoliitikumis, iseloomustavad 
protsessi, mida võib kutsuda esimeseks maahõiveks. Selle protsessi majanduslikuks 
sisuks oli aeglane ja järk-järguline üleminek püügimajanduselt viljelusmajandusele ning 
asustuslooliseks väljenduseks elupaikade nihkumine suuremate veekogude (jõed, järved 
ja meri) kallastelt kaugemale – sinna, kus eeskätt leidus maaharimiseks sobivaid muldi 
ning karjatamiseks kõlbulikke maastikke.21 Kui hilisneoliitikumis eksisteerisid mõlemad 
majandus- ja asustusviisid veel kõrvuti, siis nähtavasti juba pronksiaja alguseks oli 
puhtalt ja ainuüksi püügimajandusel baseeruv asustustüüp peaaegu täielikult hääbunud. 
Teisiti oleks raske seletada suurte asulakohtade puudumist veekogude kallastel.  

Esimese maahõive käigus hilisneoliitikumist vanema pronksiajani toimunud 
asustusnihkeid on seni lähemalt uuritud vaid Põhja- ja Lõuna-Eestis. Jättes kõrvale 
püügimajanduslikud asustuskeskused Riigikülas, Kundas, Vihasool, Jägala Jõesuus ja 
                                                 
21 Esimesena paigutas viljelusmajanduseks kõlbulike maade hõivamise alguse hilisneoliitikumi Richard 
Indreko (1934), kuigi tema argumentatsioon pole tänapäeval enam täiel määral kasutatav. 
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mujal, on rannikust kaugem asustus Põhja-Eestis alguse saanud nöörkeraamika perioodil. 
Nii tolleaegsed väikesed asulakohad kui ka venekirveste leiukohad paiknevad enamasti 
klindilähedases vöötmes, loopealsetel muldadel või nende läheduses ning eemal 
suurematest veekogudest (näit Iru, Ilumäe II ja IV, Kadrina Võhma). Kuigi vähesel arvul 
on (hilisemaid) venekirveid ja vastavaid asulakohti (Rakvere Võhma, Jõuga) leitud ka 
kaugemalt sisemaalt, paksemate ja raskemini haritavate rähkmuldadega kaetud aladelt, 
domineerivad seal siiski hilised silmaga kivikirved (vt Lang 2000a, 75 jj; 2000b, joon.). 
See näitab esimese maahõive geograafilist levikut klindilähedasest vöötmest kaugema 
sisemaa poole. Samal ajal on järk-järgult hääbunud elu varasemates püügimajanduslikes 
keskustes ning mererannik tühjenenud püsiasustusest. 

Lõuna-Eestis (vt Johanson 2003, 68 jj; 2005) on nöörkeraamika aegne asustus 
jätkunud osalt samades kohtades, kus teatakse ka varasemat püügimajanduslikku 
asustust, nagu Tamula, Kääpa, Villa, Akali, Kullamägi, Võrtsjärve põhjakallas. Samas on 
aga juba tollal võetud kasutusele ka uusi, viljelusmajanduseks paremini sobivaid alasid 
(nt Madi ja Olustvere). Hiliseid silmaga kivikirveid leitakse aga vanade 
püügimajanduslike keskuste läheduses väga harva – enamasti pärinevad nad aladelt, mis 
võeti tarvitusele alles hilisneoliitikumis või veelgi hiljem. Järelikult olid varasemad 
keskused hiljemalt pronksiaja alguseks tühjenenud. Sealjuures võib täheldada, et Kesk- ja 
Lõuna-Eesti kuppelmaastiku rahulikuma reljeefiga osadest – Vooremaa, Sakala ja Karula 
kõrgustikelt – teatakse nii venekirveid kui ka hiliseid silmaga kirveid, samas kui rohkem 
künklikumatelt Haanja ja Otepää kõrgustikelt leitakse enamasti vaid viimaseid. Üldine 
tendents asustuse arengus seisnes siis selles, et kõigepealt jäeti maha suurte veekogude 
kaldad ja nendega ühinevate jõgede suudmealad, hiljem taanduti ka jõgede 
hargnemiskohtadest; uusasustus levis kõigepealt rahulikuma ja lainjama pinnamoega 
aladel (eeskätt kõrgustike jalamid) ning alles seejärel, pronksiaja jooksul, hõivati 
kõrgustike südaalad (Johanson 2003, 86).  

Nii Põhja- kui ka Lõuna-Eesti puhul on oluline rõhutada, et esimese maahõive 
käigus võeti järk-järgult tarvitusele need maastikud, kuhu viljelusmajanduslik asustus 
kinnistus lõplikult hiljem, noorema pronksiaja ja vanema rauaaja jooksul. Vanema 
pronksiaja asulakohtade väiksus ja kultuurkihi leiuvaesus osutavad otseselt nii nende 
lühiajalisusele kui ka neis elanud inimeste väga piiratud arvule; arvatavasti oli tegu 
üksikperelise asustusviisiga. Suiradiagrammide andmed näitavad, et väikesed põllulapid 
või -peenrad, kus kasvatati peamiselt nisu ja otra (millega ilmselt umbrohuna kaasnes 
kaer), olid samuti väga ebapüsivad ja lühiajalised. Seesugust algelist, piiratud ja mobiilset 
alepõllundust võib nimetada hajapõllunduseks ning kindlasti polnud see ainus ega 
peamine elatusvahendite hankimise viis vanemal pronksiajal: soo- ja järvesetted viitavad 
pigem karjakasvatuse edendamisele ning arvatavasti harrastati olulisel määral veel ka 
jahil- ja kalalkäimist ning rannikul hülgepüüki. Samas tuleb rõhutada, et asustuse 
paiknemist ja uute kohtade otsimist mõjutas eelkõige – ja järjest kasvavamas ulatuses – 
vajadus sobivate põllu- ja karjamaade järele. Põlluharimine oli muutunud siiski juba 
nõnda oluliseks tegevusalaks, et lisaks asustusnihetele tõi see endaga kaasa muutusi 
inimeste rituaalses käitumises: üheks kultusesemeks ja riituste läbiviimise vahendiks sai 
tollal nähtavasti lihtne silmaga kivikirves – kõige vajalikum (aga võib-olla ka ainus) 
tööriist alemaade raadamisel ning ülesharimisel enne adra kasutuselevõttu. 

Peamiseks probleemiks esimese maahõive ja laiemalt kogu püügimajanduselt 
viljelusmajandusele ülemineku juures on selle pikaajalisus: alates esimeste 
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kultuurkõrreliste taimede õietolmu ilmumisest suiradiagrammidesse kulus Põhja- ja 
Lääne-Eestis oma kaks-ja-pooltuhat ning Kesk- ja Lõuna-Eestis isegi kolm-ja-pooltuhat 
aastat, enne kui võime kõnelda põhiliselt viljelusmajandusest elatuvatest ühiskondadest. 
Olukord on analoogiline ka teistes Läänemere idaranniku maades, kuna ei Leedus, Lätis 
ega ka Soomes saa me rääkida täis-viljelusmajanduslikust eluviisist enne nooremat 
pronksiaega – ja ka siis veel mitte kõikides piirkondades (nt Antanaitis 2001; Antanaitis-
Jacobs & Girininkas 2002; Zvelebil 1993). Veelgi kauem kulus selleks protsessiks aega 
Peipsi järvest ida pool, Loode-Venemaal, kus esimesed tõendid viljelusmajanduse kohta 
pärinevad juba tüüpilise kammkeraamika kultuuri aegadest (Königsson & Possnert 1997), 
kuid põllumajandusest elatumisest ei saa rääkida enne keskmist rauaaega. Levinud 
arvamuse järgi põhjustas seesuguse aeglase ülemineku viljelusmajandusele siinne 
ebasoodus kliima ning alternatiivsete püügimajanduslike ressursside rohkus ja lihtne 
kättesaadavus. Mõlemad põhjendused peavad ilmselt teatud piirini paika, kuid on 
ebapiisavad kogu protsessi mõistmiseks. 

Üleminekuks kulunud pikk aeg ja arengu järk-järgulisus kinnitavad kaudselt, et tegu 
oli rahvastikulises mõttes kohapealse arenguga ja mitte uute viljelusmajanduslike 
hõimude sisserändega. Öeldut kinnitab ka asjaolu, et samaaegselt uuelaadse hajaasustuse 
väljakujunemisega hääbus elu vanades püügimajanduslikes keskustes – s.t uute alade 
hõivajad pärinesid siitsamast lähikonnast (vt Lang 2000b). Teiselt poolt oli kõnealuse 
pika siirdeperioodi vältel tegu spetsiifilise majandustüübiga, nn kompleksse püügi- või 
metsaneoliitilise majandusega (Zvelebil 1993, 157), mis arvatavasti rahuldas kõige 
paremini tollase väikese ja hõredalt paikneva rahvahulga ülalpidamisvajadusi. Eesti 
elanike arv vanemal pronksiajal ei ulatunud retrospektiivsete arvutuste kohaselt (Lang 
1990a) tõenäoliselt 10000-ni, mis teeb keskmiseks asustustiheduseks vaevalt 1 inimese 5 
ruutkilomeetri kohta. Üleminekut viljelusmajandusele – mis oli ju märksa töömahukam 
püügimajanduslikust elatusviisist (Sahlins 1974; Cashdan 1989) ning ei andnud tulemust 
kohe, vaid pikema perioodi jooksul (vt Zvelebil 1993 ja seal osundatud kirjandus) – ei 
põhjustanud niivõrd majanduslikud raskused (näit jahiloomade, kalade, hüljeste jne 
nappus ning sellest tulenev nälg), nagu üldiselt arvati varem, vaid pigem ühiskonna 
sotsiaalsed vajadused ja käitumisviisid. Märksõnadeks on siin sotsiaalne konkurents 
ühiskonnajuhtide vahel, prestiižesemete kaubandus, teraviljapõhiste joovastavate jookide 
valmistamine (usundiliste) pidustuste läbiviimiseks, mitmesuguste liitude sõlmimiseks 
jms (vt näit Bender 1978; Sahlins 1974, 149 jj; Jennbert 1988). Võib arvata, et seal, kus 
sotsiaalne suhtlus nii sootsiumide sees kui ka nende vahel oli tihedam ning konkurents 
liidrite vahel tugevam, mindi kiiremini ja täielikumalt üle ka viljelusmajandusele kui 
ühele parimale moodusele lisaressursside hankimiseks, et ülal pidada seesuguseid 
suhteid. Nii Eestis kui ka mujal Läänemere idaranniku maades oli aga III–II 
aastatuhandel eKr elanike arv niivõrd väike ja asustustihedus madal, et kõnealuseid 
sotsiaalseid vajadusi ja käitumismalle – vähemalt sellises ulatuses nagu lõunapoolsetel 
laiuskraadidel – välja ei kujunenudki. Just nn sotsiaalse mootori puudumisel oli otsustav 
tähendus, et ka majanduslik areng osutus aeglaseks. 

Arvestades nooremal pronksiajal ilmnevaid suuri erinevusi sotsiaalsetes ja 
majanduslikes arengutes ühelt poolt rannikupiirkondades ja teiselt poolt sisemaal, on 
esmapilgul kummaline, et eeldusi nende erinevuste kujunemiseks pole märgata vanema 
pronksiaja materjalis. Lõunapoolses Eestis on tolle aja juhuleide isegi rohkem, sh ka 
metallist esemeid. Olukord muutub, kui osutub õigeks oletus, et sisemaal kasutati 
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kivikirveid märksa pikema aja vältel kui rannikupiirkondades – sellisel juhul hajuvad nad 
rohkemate sajandite peale ära ning leiutihedus muutub hoopis väiksemaks. Põhjused, 
miks nooremal pronksiajal läksid arengud rannikuvööndis teist teed, ilmnevad alles 
hiljem, II ja I aastatuhande vahetusel. 

Kokkuvõtteks tuleb rõhutada, et vanema pronksiaja jooksul leidsid Eesti alal – 
hoolimata aeglasest kulgemisest – aset murrangulised protsessid nii majanduses kui ka 
asustuses. Põhja- ja Lääne-Eestis jõudsid need protsessid keskmisel pronksiajal ka teatud 
vahetulemuseni: kuna primitiivseks maaviljeluseks paremini sobivaid loomuldi leidus 
seal suhteliselt piiratult, siis senise ekstensiivse arengu võimalused järk-järgult 
ammendati. Kesk- ja Lõuna-Eestis jätkus ekstensiivseks arenguks ruumi tervelt tuhat 
aastat kauemaks. See oligi arvatavasti üheks – aga mitte ainsaks – põhjuseks, miks I 
aastatuhandel eKr kujunes kultuuri ja majanduse üldpilt Eesti erinevates osades väga 
erinevaks. 

 
 
1.2. Ühiskond ja kultuur 
 
1.2.1. „Epineoliitiline kultuuritus“ 
 
Nagu nägime, oli vanema pronksiaja materiaalse kultuuri üldpilt üsna vaene. 

Asulakohtade arv on äärmiselt väike, kalmed puuduvad täiesti. Konkreetset, ajastule 
iseloomulikku tulekivi-, kvarts- ja luuinventari välja tuua pole võimalik; arvukalt leidub 
üksnes kivikirveid. Keraamikast teame, et ühed ja teised vormid kadusid käibelt ja et 
midagi uut hakkas just nagu tekkima, kuid ühtki kindlapiirilist, antud ajastule ja 
piirkonnale ainuomast stiili meil ette näidata pole. Vähe leidus ka metalli ja üksnes 
imporditud valmistoodete näol; kohalikust metallitööst me erinevalt Lätist ja Leedust veel 
rääkida ei saa (vt allpool, 1.2.2). See juba neoliitikumi lõpul alguse saanud ja vanemal 
pronksiajal süvenenud „epineoliitiline kultuuritus“ – s.t vähegi ilmeka arheoloogilise 
kultuuri puudumine – on muidugi nähtus omaette, kuna vastav pilt naabermaades kujunes 
märgatavalt erinevaks. Nii tunneme me Lätist just hilisneoliitikumis ja vanemal 
pronksiajal õitsele puhkenud Lubāna keraamikastiili (Loze 1979), Soomest 
kiukkaiskeramikat (Meinander 1954a) ning sellele järgnenud teisi keraamikarühmi, sh 
tekstiilkeraamikat (vt Lavento 2001) – kui ainult piirduda paari näitega lähimatelt 
naaberaladelt. Millest selline selgelt esiletõusva materiaalse kultuuri (see ei käi ju ainult 
keraamika, vaid ka tulekivi- ja luuinventari, samuti kinnismuististe – näit kalmerajatised 
– kohta) puudumine võis olla tingitud? Nagu näitavad küllalt arvukad hilised silmaga 
kivikirved ning kõik muudki olemasolevad leiud, ei saanud põhjuseks olla inimeste 
puudumine.  

Küll aga võis selle „kultuurituse“ üheks põhjuseks olla inimeste vähesus ja 
hajutatus. Madal asustustihedus ei põhjustanud üksnes väga aeglast üleminekut 
viljelusmajandusele, vaid tegi sotsiaalse suhtluse (sh konkurentsi) puudulikkuse tõttu 
mittevajalikuks nii materiaalsete rikkuste kui ka sotsiaalsete suhete endi (prestiiž, 
elitaarsus) eksponeerimise ja manifesteerimise. Nii on näiteks keraamika puhul 
täheldatud otsest seost selle kvaliteedi paranemise ja ornamendirikkuse suurenemise ning 
asustustiheduse kasvu vahel: kui lähestikku elavate inimeste arv märgatavalt kasvas 
(asustuse kontsentreerumise aegadel) ja tihenes sotsiaalne läbikäimine, siis pandi märksa 
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suuremat rõhku isegi tavalise majapidamiskeraamika kaunistamisele. Ning vastupidi, 
keraamika kvaliteet halveneb taas, kui sotsiaalne suhtlus väheneb või kui neid suhteid 
püütakse varjata (vt selle kohta Braun 1991). Nähtavasti võib seda tähelepanekut 
laiendada ka vähemalt osale muust materiaalsest kultuurist – eeskätt sellele, mis ühel või 
teisel moel on seotud kunstilise väljendusviisiga.22 Ka kõik neoliitilised kultuurid Ida-
Baltikumis, mis peamiselt on defineeritud just keraamikastiilide alusel, samuti mainitud 
Lubāna ja Kiukkaineni tüüpi keraamika peegeldavad üksikmajapidamistest tunduvalt 
suuremaid sotsiaalseid kooslusi. Sama kehtib näiteks meie noorema pronksiaja 
kindlustatud asulate või I aastatuhande teise poole linnus-asulate kohta, mis paistavad 
silma nii suure elanike arvu kui ka materiaalse kultuuri – eriti keraamikavormide ja 
ornamentika – rikkuse poolest.  

See selgelt defineeritava kultuuri puudumine Eestis vanemal pronksiajal aitab 
mõnevõrra edasi arheoloogia ühe põhimõiste – arheoloogiline kultuur – olemuse 
täpsustamisel. Siinkohal pole võimalik minna detailidesse, kuid kui varasemad uurimused 
alates G. Kossinnast ja V. G. Childe’ist on hoolimata tõsisest kriitikast kippunud 
seostama arheoloogilisi kultuure ikka etniliste (keele-) rühmadega ja näinud materiaalse 
kultuuri erisustes etniliste erinevuste väljendust (vt selle kohta Lang 2001 ja seal 
osundatud kirjandus), siis nüüd võib väita, et kultuuri väljakujunemise hädavajalikuks 
eelduseks polnud mitte etnilise eripära, vaid piisavalt tiheda sotsiaalse suhtlusvõrgustiku 
olemasolu. Ilmselt pole võimalik kindlaks määrata, mida see „piisavalt tihe“ tähendab, 
kuid äärmiselt hõredast üksiktaluasustusest – nagu võib eeldada Eestis vanemal 
pronksiajal – sellisel tasemel suhtluseks ja „arheoloogilise kultuuri“ väljakujunemiseks 
nähtavasti ei piisanud. Ja selles valguses ei kujunenud kultuurid erinevaks mitte seetõttu, 
et nende kaudu oleks väljendatud erinevaid etnilisi identiteete, vaid lihtsalt sellepärast, et 
erinevates piirkondades inimesed käituvad, mõtlevad ning väljendavad oma mõtteid ja 
kunstilisi arusaamu erinevalt.  

Omaette küsimuseks jääb, miks ikkagi suuremad sotsiaalsed kooslused jagunesid 
üleminekul viljelusmajandusele väikesteks üksusteks. Mitte kõikjal maailmas ei ole see 
nii olnud, küll aga mitmel pool Põhja-Euroopas. Kuigi nii Eesti kui ka Skandinaavia 
etnograafilistest paralleelidest on teada, et alepõllundus oligi peamiselt üksikpereline 
ettevõtmine ning et aleteoga võis toime tulla ka üksainus inimene (Manninen 1933, 8; 
Kortesalmi 1969, 298 jj), ei saanud see olla väiksemateks ühikuteks jagunemise 
põhjuseks, sest veel paremini saanuks sellise tööga hakkama suurem hulk inimesi 
üheskoos. Hajaasustuse tekkimist võis soodustada alepõllunduse ekstensiivne iseloom, 
sest pärast paariaastast kasutamist oli mullapind välja kurnatud ning tuli otsida uus sobiv 
koht põllu tegemiseks, s.t väikese hulga inimeste jaoks oli tarvis suhteliselt suurt 
maareservi. Pealegi ei leidunud tolleaegseks primitiivseks põlluharimiseks kõlbulikke 
muldi suurtes massiivides, et võimaldada elatist suurematele inimrühmadele. Lisaks neile 
majandusgeograafilistele seikadele oletan, et hajaasustuse tekkimise üheks n.-ö 
liikumapanevaks jõuks kujunes järjest tõsisemaks muutuv probleem omandisuhetes: 

                                                 
22 David P. Braun (1991, 367) põhjendab seda nähtust sellega, ’[...] that less decorative activity will take 
place in settings where there are fewer opportunities for actors to try to affect each others’ social 
perceptions through visual means. Opportunities could be fewer either because (a) there is little interaction 
going on, (b) there is little chance of things being seen physically in a given setting, (c) the setting is one in 
which few social tensions come to bear, or (d) the setting is one in which people avoid expressions of social 
difference.’ 
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kellele kuulusid ja kellel oli õigus kasutada alepõlde ja nendel kasvatud vilja, eriti kui töö 
oli individuaalse ja seni valitsenud traditsioon omandisuhetes kollektiivse iseloomuga? 
Omandisuhted on muutunud oluliseks ikka alles maaviljelusühiskondades ning mida 
suuremad olid sotsiaalsed kooslused, seda suuremat autoriteeti läks tarvis nende suhete 
reguleerimiseks. Üksiktalulise asustusviisi korral on see probleem aga juba eos 
lahendatud – põllud kuulusid nendele, kes olid neid raadanud. Vanemal pronksiajal ei 
tähendanud see arvatavasti veel eraomanduslikku õigust haritavale maale, vaid pigem 
individuaalset kasutusõigust, kusjuures pärast põllumaa mahajätmist läks see arvatavasti 
tagasi teatud suurema kogukonna käsutusse. Igal juhul näib aga peamine arengutendents 
olevat seisnenud (suur)kogukondlikult omandivormilt väikekogukondlikule, s.t 
sugukonnalt/hõimult üksikmajapidamisele, talule.  

Hõre asustus ja väikesed asustusüksused ei tähenda aga loomulikult seda, et 
sotsiaalne suhtlemine nende üksuste vahel oleks puudunud või et mingeid ühendavaid 
võrgustikke üldse poleks olnud. Teatud piirkonna asustusüksusi ühendasid paljud niidid, 
nagu näiteks abieluvõrgustikud ja sugulussuhted, mõningate ühisaktsioonide läbiviimine 
(suuremad merel- ja jahilkäigud, kaubaretked, usundilised pidustused), nn poliitilised 
liidud, ühine minevik ja ühised traditsioonid. Antropoloogid eesotsas Alvin Gouldneri ja 
Marshall Sahlinsiga on juba ammu näidanud, et igasuguse sotsiaalse suhtluse käivitajaks 
eelajaloolistes ühiskondades oli vastastikkuse (reciprocity) põhimõte (vt Sahlins 1974, 
191 jj), mille juurde naasen allpool. Samas on meil isegi vähese olemasoleva vanema 
pronksiaja leiumaterjali tõlgendamisel vajalik osutada ühiskonnas tärganud sotsiaalsele 
diferentseerumisele ning mõjuvõimsamate pealike esilekerkimisele. Kõige kõnekamalt 
räägivad sellest sotsiaalse prestiiži rõhutamisele osundavad importesemed.  

 
1.2.2. Prestiižesemete vahetus 
 
Nagu ülalpool selgus, on üks osa meie hilistest kivikirvestest imporditud, seda nii 

Skandinaaviast kui ka lõunapoolsest Baltikumist. Kivikirveste valmistamiseks jätkus 
kohapealgi materjali ja oskusi rohkelt, kuid nende pärinemine kaugetelt maadelt pidi 
lisama prestiiži ja mõjuvõimu selliste kirveste valdajatele. Veelgi suuremat sotsiaalset 
lisaväärtust kätkesid endas aga metallesemed. 

 
Vanimad metallesemed 
 
Eestist ei ole seni leitud esemeid, mis oleks olnud valmistatud kõige esimestena 

ehedal kujul kasutusele võetud metallidest – vasest või kullast. Euroopa nn vaseaja (s.o 
umbes 4500–2500 eKr) olulisemateks vasetöötlemispiirkondadeks olid Balkan, Pürenee 
poolsaar ja samuti Uurali piirkond Ida-Euroopas. Eestis levisid kõnealusel ajal 
neoliitilised kultuurinähtused: narva keraamika, tüüpiline ja hiline kammkeraamika ning 
nöör- ja tekstiilkeraamika. Arvestades asjaolu, et üksikuid Uurali vasest valmistatud 
esemeid on leitud nii Põhja-Rootsist kui ka Põhja- ja Ida-Soomest ning Karjalast (vt selle 
kohta Lavento 2001, 119 jj), kõik tüüpilise kammkeraamika kultuuri kontekstis, siis pole 
võimatu, et mõningaid vaskesemeid liikus kaubavahetuse võrkude kaudu ka tänapäeva 
Eesti aladel. Lätis on vanimad metallesemed – küll juba pronksist – leitud Zvejnieki 
hilisneoliitilisest hauast nr 277 (Zagorskis 1987). 
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Eestist teatakse ühtekokku 14 vanema pronksiaja metalleset, nende hulgas on 12 
kirvest, üks sirp ja üks odaots; ehted puuduvad seni täiesti.23 Siinkohal pakub kõigepealt 
huvi mainitud esemete kronoloogia ja võimalik päritolu. 

Kirveste hulgas on esindatud kolm põhitüüpi. Neist viis kuuluvad rantkirveste 
hulka, kusjuures neli (pluss kaks muuseumidesse mittejõudnud eksemplari) esindavad 
kitsa teraga kõrgerandilist vormi. Seesugused kirved pärinevad nähtavasti Lõuna-
Skandinaavia ja Põhja-Saksa pronksikultuuri keskusest, kus neid valmistati ja kasutati 
Monteliuse perioodil IB (16. saj eKr) (Vandkilde 1996, 107 jj, 223; high-flanged axes of 
class C). Samast piirkonnast võib olla toodud ka viies, Tahulast pärit laia hellebardi-
taolise lehega ja madalate rantidega kirves; selliseid kirveid valmistati Lõuna-
Skandinaavias mõnevõrra varem, perioodil IA (17. saj eKr) (Vandkilde 1996, 101 jj, 211; 
waisted flanged axes of Virring type; Oldeberg 1976, joon. 1127, 2057, 2347 jpt). 
Viimase puhul on varem oletatud Ida-Preisi päritolu (Jaanits et al. 1982, 132), kuid 
sealsed vastavad kirved on siiski mõnevõrra teistsuguse kujuga (vrd LA 1974, tahv 23: 5, 
6, 8; Kulikauskas et al. 1961, joon. 53: 1–2)24. Läänemere idaranniku maades tuntakse 
kitsateralisi rantkirveid peamiselt ainult Eestis, kusjuures Läti ja Leedu rantkirved näivad 
esindavat mõnevõrra teistsuguseid tüüpe (Graudonis 1967, tahv XXIII: 4, 6–7, 9, 11; 
XXIV: 12–13; Grigalavičienė 1995, joon. 84–85) ning Soomes nad puuduvad 
(Meinander 1954b, 19).  

Õlgkirveid teatakse samuti viis ning needki esindavad Skandinaavias laialt levinud 
vormi. Võrreldes rantkirvestega on õlgkirved pisut hilisemad, kuuludes pronksiaja II 
perioodi (Montelius 1917/1991, joon. 850–853; Oldeberg 1976, joon. 196, 248 jt). 
Nähtavasti samaaegne või mõnevõrra hilisem on kogu Põhja-Euroopas ainulaadne 
putkkirves Järvekülast, mis esindab meie pronksiaja kauneimaid tooteid. Kuna täpsed 
vasted sellele kirvele puuduvad25, on raske teda dateerida ning valmistuskohta 
lokaliseerida. Nii üldiste proportsioonide, tera kuju kui ka ornamendimotiivide poolest 
näib tegu olevat Skandinaavia-pärase II perioodi tootega. Nähtavasti üsna vanema 
pronksiaja lõpust pärineb teine putkkirves, mis leiti Kolga-Jaani lähedalt Eesnurgalt. 
Seegi ese on Eestisse jõudnud arvatavasti lõunapoolsest Skandinaaviast (Lang et al. 
2006). 

Kui kõik meie 11 pronkskirvest on ilmselt valmistatud Skandinaavias, siis hoopis 
teisesuunalistele ühendustele osutavad Kivisaarelt leitud pronkssirp ja Muhu saarelt 
pärinev odaots. Esimene neist – ainus vanema pronksiaja metallist sirp ida pool 
Läänemerd – on ilmselt toodud tänapäeva Ukraina aladelt, teine aga Uurali lähedalt 

                                                 
23 Lisaks neile, muuseumides säilinud esemetele, on andmeid veel kahe kitsateralise rantkirve kohta, mille 
asukoht pole teada. Üks neist leiti arvatavasti Muhu saarelt, teine Vana-Otepää lähedalt Valgjärvelt (vt 
Lõugas 1970a, 84, viide 5). 
24 Juba Eduards Šturms (1935, 252 jj) juhtis tähelepanu erinevustele Tahula ja vastavate Ida-Preisi kirveste 
vahel; tema arvates oli see ese toodud siiski Skandinaaviast. Šturms dateeris tollal meie rantkirved perioodi 
II, kuid tänapäevaste andmete kohaselt (Vandkilde 1996, 243) neid siis enam ei tehtud. 
25 Kõige lähemaid paralleele võib leida nn Põhjala sõjakirveste (nordische Streitbeile) hulgas (Aner 1962, 
180 jj, joon. 6–8). Nimetada võib ka paari ligilähedast vastet Rootsist Södermanlandi maakonnast (vt 
Montelius 1917/1991, joon. 878; Oldeberg 1976, joon. 2724), mis on varustatud küll mõigastega putke 
ülaosas, kuid pole kaunistatud. 
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Seima-Turbino kultuuri piirkonnast. Nimetatud kultuuri vanuseks on küll määratud 17.–
15. sajand eKr, kuid arvatavasti kuulub see isegi mõned sajandid varasemasse aega.26  

 
Vanema pronksiaja metallesemed – nii vähe kui neid ongi – näitavad oma levikus 

samasuguseid tendentse nagu hilised kivikirvedki. Suurem osa neist on leitud Kesk-
Eestist ja Saaremaalt, samas kui Põhja-Eesti rannikuvöötmest teatakse selliseid vaid kaks. 
Koos vastavate kivikirvestega võime arvestada tublisti üle poolesaja importesemega, 
mida ei olegi nii vähe leiumaterjali üldist vaesust arvestades. Samas tuleb silmas pidada, 
et ringluses olnud metallesemete arv oli kindlasti suurem, kuivõrd purunenud pronksasjad 
valati ikka ümber uuteks.  

Torkab silma, et kõik metallesemed pärinevad üsna pronksiaja algusest, Monteliuse 
I ja II perioodist. Pronksiaja III periood on imporditud metallesemetega seni täiesti 
katmata, uuesti ilmuvad need alles IV perioodi lõpul. Näib, et küllalt aktiivsele 
läänesuunalisele „välissuhtlusele“ kiviaja lõpul ja pronksiaja algul järgnes mõõnaperiood 
II aastatuhande viimasel veerandil eKr. Soomes on olukord vastupidine – enamik vanema 
pronksiaja impordist kuulub just II ja III perioodi ning peaaegu katmata on I periood, 
millest pärinevad meie rantkirved (vt Meinander 1954b, 10 jj). Lätiski näib Skandinaavia 
mõju tugevnevat III perioodil, kui otsustada mitmekihiliste kääbaskalmete rajamise 
põhjal Reznesis, Kalniešis jm, mille päritolu seostamine Taani ja Lõuna-Rootsiga näib 
usutavam kui Ida-Preisiga (vt Lõugas 1985, 53). 

 
Importesemete sotsiaalne taust 
 
Esemete liikumine ühest piirkonnast teise peegeldab ühel või teisel moel inimeste 

vahelisi suhteid, kontakte, läbikäimist – teiste sõnadega kommunikatsiooni eri 
piirkondade elanike vahel. Etnoarheoloogiliste paralleelide põhjal otsustades võis see 
kommunikatsioon oma sisult ja sotsiaalselt tähenduselt olla eri kohtades ja eri aegadel 
üsna erinev. Üritades tõlgendada kommunikatsiooni vanemal pronksiajal, tuleb 
kõigepealt jõuda selgusele sissetoodud esemete funktsioonis ning ühtlasi piiluda 
etnoarheoloogiliste paralleelide järele.  

Nagu võisime veenduda, ei ole impordi hulgas tooraineid, näiteks tulekivi, 
merevaiku või pronksikange (resp. purunenud pronksasjade kogumeid). Kõik 
võõrapärased esemed on valmistooted ja enamasti kirved, olgu siis kivist või pronksist. 
Eriti pronkskirveste puhul on meil armastatud rõhutada nende tähtsust majanduse 
edendamisel, s.h tööviljakuse suurendamisel (vt Lõugas 1966, 110; Jaanits et al. 1982, 
132 jj), kuid kõnealuste riistade haruldus Eestis sunnib siiski kahtlema, kuivõrd neid 
üldse igapäevatöös kasutati. Isegi Ida-Preisi pronksikultuurikeskuses, kus metallkirveste 
arv ulatub sadadesse, ei olnud neil ilmselt praktilist funktsiooni tööriistadena (Sidrys & 
Luchtanas 1999, 170). Kahtlust süvendab nii mõnegi importeseme luksuslik 
väljanägemine (näit Järveküla putkkirves, Tahula rantkirves või Muhu odaots), eriti aga 
arvukad imporditud kivikirved. Viimaste hankimine ei saanud kuidagi tõhustada 
kohalikku majanduselu. Kui metallesemetel oleks siinmail olnud juba vanemal 

                                                 
26 See dateering põhineb ajaloolis-kultuurilistel võrdlustel naaberkultuuridega. Samas on saadud ka mõned 
radiosüsiniku dateeringud selle kultuuriga tihedasti seotud kompleksidest, nagu 3560±30 ja 3630±75 tt 
(Tshernykh & Kuzminykh 1989, 259 jj), mille kalibreeritud väärtus on vastavalt 2020–1770 ja 2200–1770 
eKr. 
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pronksiajal märgatav majanduslik efekt, siis oleks usutavasti juba tollal sisse toodud ka 
pronksivalmistamise tehnoloogia. Midagi sellist meil praeguseni leitud ei ole, kuigi 
paralleelid Lätist ja Leedust27 osutavad võimalusele, et vanema pronksiaja 
metallitöökodasid võidakse siin leida tulevikus, kui paremini õpitakse tundma 
kinnismuistiseid. Nii imporditud kivikirveste kui ka metalltoodete puhul tuleb seevastu 
silmas pidada esmajoones nende sotsiaalset prestiiži loovat lisaväärtust. Teiste sõnadega, 
meie vanema pronksiaja importesemete näol ei ole tegu majanduse arengu ja sihipärase 
kaubavahetuse, vaid sotsiaalse käitumise, eeskätt kommunikatsiooni peegeldusega. 

Kõnealuste importesemete taga näib heiastuvat nähtus, mida antropoloogilises 
kirjanduses kutsutakse kingipartnerluseks (gift-partnership) (vt Orme 1981, 180 jj) ja 
millel on palju ühist Colin Renfrew (1972) kirjeldatud nn kingivahetuse prestiižketiga 
(prestige chain). Sellise suhtluse eesmärk ei olnud majandusliku kasu saamine, vaid 
sõbralike suhete sõlmimine ja ülalpidamine nii indiviidide kui ka rühmade vahel. Samas, 
tõsi küll, on mõnikord raske vahet teha lihtsa „suveniirkingituse“ ja majanduslikku 
väärtust omava kaubaartikli vahel (vt Cashdan 1989). Põhiliseks märksõnaks seesuguse 
vahetuse puhul on vastastikkus – sotsiaalse suhtluse eetika alus ja liikumapanev jõud 
traditsionaalsetes ühiskondades kõikjal maailmas. Vastastikkuse põhimõtte olemuses 
eristatakse kolme varianti: nn helde vastastikkus (generalized reciprocity) – kingitusi 
tehakse altruistlikel eesmärkidel ilma vastukinki otseselt eeldamata; tasakaalustatud 
vastastikkus (balanced rec.) – kink eeldab samaväärset vastukingitust; ning negatiivne 
vastastikkus – üritatakse saada omakasu, vahetades väheväärtuslikku väärtusliku vastu 
(Sahlins 1974, 193–195). Siinkohal on oluline tõik, et ükskõik millise vastastikkuse 
normi järgi tehtud kingitus loob indiviidide vahel sotsiaalse sideme, õigemini 
võlgnevustunde, mille kohta Barbara Bender (1978, 212) on tabavalt öelnud: tehes 
kingitusi luuakse kohustusi. Pole kahtlust, et kuna nii püügimajanduslike kui ka varaste 
viljelusmajanduslike ühiskondade toimetulek erinevatel aastatel ja erinevates kohtades oli 
vahelduva edukusega, siis pakkus teatud laadi kingituste (nt toiduained, riided) 
vahetamine ka tasakaalustavat võimalust äraelamiseks (Cashdan 1989). Ühtlasi aga 
moodustas paratamatult eksisteeriv majanduslik ebastabiilsus sellisel viisil vastastikkuse 
põhimõtte kaudu pinnase sotsiaalseks rühmitumiseks ja „võlgnikest“ ümbritsetud juhtide 
esilekerkimiseks. Heldekäelisusest kujuneb juhtide tähtsaim iseloomuomadus, mille 
põhjal neid valitakse ja hinnatakse.  

Kingitused võisid liikuda sugukondlikke liine pidi, kus aktiivsem suhtlus toimus 
ruumiliselt üksteisele lähemal elavate sugulaste vahel, aga ka sotsiaalsete rühmade (rank) 
kaudu nii sootsiumide sees kui ka nende vahel (Sahlins 1974, 196 jj). Sotsiaalselt 
rühmitunud ühiskondades eristatakse kinkide vahetuses kahte astet, millest esimene ja 
vanem põhineb vastastikkuse printsiibil, teine aga ümberjaotamise põhimõttel. Viimane 
on küll iseloomulik peamiselt alles arenenud pealikuühiskondadele, kuid põhineb samuti 
vastastikkusel, olles selle rohkemal määral organiseeritud ja tsentraliseeritud vormiks, 
mis lõimis endasse juhtimisega seotud sotsiaalsed kohustused ja ülesanded (Sahlins 1974, 
208–210). Vanema pronksiaja Eesti puhul on meil hõreda üksiktalulise asustuse tõttu 

                                                 
27 Pronksivalamise kohta on tõendeid leitud Lätis Lagaža asulast, mille radiosüsiniku dateeringute 
kalibreeritud väärtus jääb vahemikku 2300–1400 eKr. Leedus on vastavaid andmeid Žemaitiškė 2. ja 
Papiškė 4. asulast (dateeringud vahemikust 2300–1600 eKr) (Loze 1979, 79 jj, 121; Antanaitis 2001, 11; 
Lang & Kriiska 2001, 97). Kohapeal valmistatud pronksesemed muutusid lõunapoolses Ida-Baltikumis 
massiliseks siiski alles perioodil 1300–1100 eKr (Sidrys & Luchtanas 1999, 169). 
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põhjust silmas pidada eeskätt vastastikkuse printsiibil toimunud vahetust, pealiku 
teostatud ümberjagamist on seevastu raskem ette kujutada, kuigi selget piiri nende 
nähtuste vahel pole ning mõlemad võisid olla käibel üheaegselt ja läbipõimunult. 

Vastastikkuse printsiibil põhinevad vahetusaktid võisid toimuda väga erinevatel 
viisidel, nagu sellele osutab antropoloogiline ja etnoarheoloogiline kirjandus (vt Sahlins 
1974, 185–275; David & Kramer 2001, 360 jj; Orme 1981, 180 jj; Cashdan 1989, 42 jj). 
Ühiskonna igal aktiivsel liikmel võis olla partner korraga mitmes teises rühmas ning 
pidevate vastastikuste kingivahetuste kaudu võisid esemed liikuda suurte vahemaade 
taha.28 Inimesel, kelle juurde vastav ese lõpuks pidama jäi, ei pruukinud olla mingit aimu 
piirkonnast, kus see valmistati. Klassikaliseks näiteks seesuguse vahetuse kohta on 
Melaneesia saarestikus harrastatud nn kula-ring, kus teatud võrgustikku kuuluvad rühmad 
vahetasid vastavate tseremooniate saatel rituaalseid esemeid nii päri- kui vastupäeva 
suundades29. Vahetatavad esemed pidid liikuma eemale valmistamiskohast ja esimesest 
kinkijast, neid ei tohtinud pruukida igapäevaelus (nad olid vahel selleks ka liiga 
miniatuursed) ega peita aaretesse; nende väärtus kasvas iga kinkeaktiga. Enamasti 
vahetati merekarpidest kaelakeesid ja käevõrusid, kuid varasematel aegadel oli 
vahetusesemete ring märksa laiem, hõlmates ka näiteks tseremoniaalkeraamikat ja 
lihvitud kivikirveid (Orme 1981, 185 jj; Johnson 1989, 72 jj). Kuigi Läänemere ümbruse 
kohta puudub teave vahetuse võimalike sotsiaalsete mehhanismide kohta nõnda kaugel 
ajal, võib eelnevat arvestades tseremoniaalsete vahetuskaupade hulka liigitada vähemalt 
sellised kivikirved, mida ei ole võimalik kasutada praktilises töös, olgu need siis liiga 
väikese varreauguga või üleni miniatuursed (vt Vasks 2003). Kindlasti vahetati aga 
teistsuguseidki kivikirveid, millest paljude puhul tunnistab nende võõramaine päritolu, 
paljude ülejäänute puhul (lokaalsed tüübid) võib vahetusakte küll ainult oletada. Igal 
juhul on kivikirveste võimalik kultuslik iseloom hästi kooskõlas nende kasutamisega 
kingipartnerluse suhetes. 

Sotsiaalselt rühmitunud ühiskondades oli olulisel kohal ka pealike harrastatav nn 
diplomaatiliste kinkide vahetus – aga seda samuti mitte majanduslikes, vaid liitlassuhete 
sõlmimise-säilitamise huvides (Orme 1981, 181 jj). Seesuguste, oma põhiiseloomult 
tasakaalustatud vastastikkusel põhinevate kinkide vahetus on universaalne ja ajatu viis 
sidemete sõlmimiseks nii lähinaabrite kui ka kaugemate võõraste vahel ning on selge, et 
pealike omavahel tehtavad kingitused olid keskelt-läbi väärtuslikumad kui ühiskonna 
lihtliikmete omad. Neidki esemeid kingiti korduvalt edasi, neid ei kasutatud igapäevases 
töös ning arheoloogid leiavad neid tavaliselt kas kalmetest või sealt, kuhu nad lõpuks 
mingil põhjusel jäeti või kaotati (vt Lavento 2001, 172 ja seal osundatud kirjandus). Eesti 
vanema pronksiaja metallesemed vastavad kõigiti prestiižesemete kriteeriumidele: nad on 
enamasti väheste kulumisjälgedega, leitud küll mitte kalmetest, aga siiski 
juhutingimustest (ja mitte aaretest), ning kindlasti olid nad oma aja kontekstis väga 
väärtuslikud esemed.  

 
                                                 
28 Näiteks Kirde-Austraalias on kirjeldatud seesuguseid vahetusvõrgustikke, mis ulatusid rannikult kuni 620 
km kaugusele sisemaale (vt Cashdan 1989, 43). 
29 On isegi andmeid, et seesuguseid partnerlussuhteid pärandati põlvest põlve edasi (Orme 1981, 183), mis 
teeb mõistetavaks kommunikatsiooniliinide püsivuse teinekord läbi pikkade sajandite ka näiteks 
põhjapoolses Euroopas. Põhimõtteliselt ulatub oma juurtega seesuguste nähtuste hulka ka sõbrakaubandus 
Eesti ja Soome rannikualade vahel, kuigi see esindab oma meile tuntud kujul juba märksa arenenumat 
kaubavahetuse vormi (vt Vilkuna 1964; Troska 1998, 230 jj).  
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Kuigi suur osa meie vanema pronksiaja impordist pärineb lõppkokkuvõttes Lõuna-
Skandinaaviast, ei pruugi see iseenesest ja vältimatult tähendada, et siinsetel elanikel olid 
selle piirkonnaga otsekontaktid: prestiižasjad võisid korduvate kinkeaktide kaudu levida 
kaugete maade taha. Nii võisid ka Lõuna-Skandinaavias valmistatud esemed jõuda siia 
näiteks kas Läänemere lõuna- või lääne- ja põhjaranniku kaudu. Ometi tundub, et 
vähemalt pronksiaja I perioodil olid just Eesti aladel otsekontaktid mingi Skandinaavia 
osaga olemas, kuna seal valmistatud rantkirveid pole leitud ei Soomest ega ka 
lõunapoolsest Ida-Baltikumist. Umbes samal ajal näib olevat ühendusi peetud ida suunas, 
nagu tõendab Seima-Turbino kultuuri aladelt pärit odaots. Ka Soomest tuntakse 
kõnealuse ajajärgu idapoolseid metallesemeid, küll mitte odaotste, vaid putkkirveste näol 
(Meinander 1954b, 39 jj). Seega on Põhjala pronksiaja I perioodil Skandinaavias 
valmistatud esemed oma liikumisteedel ida poole jõudnud küll Eestini, aga mitte 
kaugemale; Seima-Turbino esemeid toodi umbes samal ajal lääne suunas samuti Eesti ja 
Soome läänerannikuni, aga mitte enam edasi30. II perioodil näib Skandinaaviaga seotud 
sotsiaalne suhtlusvõrgustik olevat lisaks Eestile laienenud ka Soome ja Lätti, kui 
otsustada perioodi ühe juhtvormi – õlgkirveste – põhjal. III perioodil näib Eesti 
seesugusest suhtlusvõrgustikust aga eemale jäävat, vähemalt ei ole meil praeguseni leitud 
selle perioodi metallist importtooteid. Võimalik, et metallesemed asendati tollal 
kivikirvestega, kuivõrd meie rombikujulised ja tagasipainutatud kannaga kirved võivad 
kõik olla nõnda hilised või veelgi hilisemad. Millega seda muutust seletada, on esialgu 
ebaselge – nagu seegi, kas sellist muutust tegelikult üldse toimus. 

Kirjeldatud kommunikatsiooniliinide dünaamikat arvestades võinuks vana 
kultuuriajaloolise paradigma reeglite põhjal arvata, et Eesti elanikud olid I–II perioodil 
just-nagu aktiivsemaks pooleks selles regioonidevahelises kaubavahetuses: esemeid toodi 
nii läänest kui idast. Prestiižesemete vahetuse puhul ei tohi aga unustada tähtsaimat 
põhimõtet – tasakaalustatud vastastikkust, kus mõne osapoole vähemal või suuremal 
aktiivsusel pole erilist rolli (iga kink tõi kaasa vastukingi). Küll on aga olulised need 
piirid, mida kõnealused suhtlusliinid ei ületanud. Põhja suunal piirduti Soome 
rannikualadega, lõunas nähtavasti Väina basseiniga. On täiesti mõeldav, et lääne suunal 
ulatusid suhted Kesk-Rootsi idarannikuni ning mitte nimetamisväärselt kaugemale 
sisemaale või lõunasse.31 Ida suunas on aga kontaktide ulatus lahtine: Loode-Venemaa 
pronksiaeg on väga halvasti uuritud ning ühe (juhusliku) odaotsa puhul väga palju 
järeldada ei maksa – see võis kontaktide võrgustikku sattuda ka näiteks Soome ranniku 
kaudu. Põhimõtteliselt on tegu sama suhtluspiirkonnaga, mille materiaalse kultuuri 
eripärad hakkavad  ilmnema hoopis selgemal kujul nooremal pronksiajal. 

 
1.3. Keskus–perifeeria suhted 
 
Vanema pronksiaja sotsiaalseid suhtlusvõrgustikke tuleb käsitleda veel ühest – 

keskuste ja tagamaade aspektist. Lähtun siinjuures Andrew Sherratti käsitluse (1994) 
                                                 
30 Lisaks Eestile teatakse üht varast Seima-Turbino tüüpi odaotsa ka Gribžiniaist Leedus (vt Tshernykh & 
Kuzminykh 1989, joon. 45: 6). Soomest leitud 4 kirvest ja Baltikumi 2 odaotsa ongi mainitud 
pronksikultuurikeskuse kõige kaugemale läände jõudnud tooted.  
31 Kuna vanema pronksiaja metallesemed on üsna ühesuguse kujuga kõikjal Põhjalas, siis on võimatu 
täpsustada, millisest konkreetsest piirkonnast nad Eestisse jõudsid (erineva arvamuse kohta vt Lõugas 
1985, 53). Nähtavasti on siinkohal õigem toetuda geograafilise läheduse printsiibile, mille kohaselt 
importtooted pärinevad lähimast võimalikust piirkonnast.  
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modifikatsioonist (vt Lang 2000a, 28 jj). Euroopa kontinentaalsel, s.t makrotasandil, 
eristab Sherratt järgmist sotsiaal-majanduslikku struktuuri: keskus või tuumikala (core), 
selle ümber tagamaa ehk perifeeria (periphery) ja veelgi kaugemal ääremaa (margin). 
Selline kolmeastmeline struktuur olevat tekkinud alles seal ja siis, kui tuumikalal kujunes 
välja linnaline asustus sellele iseloomuliku tööjaotuse, kaubanduse ja tarbimisega. Linnad 
vajasid enda ümber tagamaad, kust hangiti tooraine ja kus turustati oma kaubad; enne 
linnade kujunemist olevat tegu olnud lihtsa kaheastmelise struktuuriga (tuumikala e. 
keskus ja ääremaa). Linnalise asustusega keskuse väljakujunemisel oli see ümbritsetud 
suhteliselt kitsa ja kindlapiirilise tagamaaga, kus keskusega läbikäimise tulemusena 
võisid toimuda strukturaalsed muutused ühiskonnas, ideoloogias ja majanduses, mis 
omakorda võisid selle tagamaa kunagi hiljem muuta keskuseks. Keskus ja tagamaa olid 
vastastikuses, kuigi asümmeetrilises sõltuvuses, mida ei saa öelda aga keskuse ja ääremaa 
kohta. Keskuse mõju ulatus küll üle tagamaa piiride ääremaale, kuid ei põhjustanud seal 
mainitud strukturaalseid muutusi. Ajaloolises perspektiivis näeb Sherratt lainetaolist 
arengut, kus järjest uute tagamaade tuumikuks muutumisega muudetakse tagamaaks 
järjest kaugemad äärealad. Oluline koht selles protsessis on olnud pikkadel kaubateedel ja 
ulatuslikel kaubavahetusvõrkudel, millega avaldati mõju lokaalsetele tuumikaladele ja 
valiti välja piirkonnad, kuhu laiendada oma tagamaad (Sherratt 1994, 8). 

Selle käsitlusega ei saa päriselt nõustuda aspektis, mille järgi keskusi vaadeldakse 
ainuüksi linnaliste tuumikaladena. Arheoloogiline materjal näitab, et kõikjal mujalgi võis 
olla juba kaua aega enne linnade tekkimist eri tasemega ja erinevate funktsioonidega 
keskusi, mis olid ühel või teisel moel seotud ja sõltuvad neid ümbritsenud aladest. 
Materjali lünklikkuse ja mitmeti tõlgendatavuse tõttu on muidugi raske näidata 
sõltuvussuhete ulatust-tugevust keskuste ja võimalike tagamaade vahel, ning nende 
seoseid ääremaaga, samuti on keeruline kindlaks teha eritasemeliste keskuste omavahelisi 
suhteid. Samas ei saa aga keskus–tagamaa–ääreala suhete dünaamikast ja selle mõjust 
piirkondlikele arengutele nii sotsiaalses kui ka majanduslikus sfääris ka mööda vaadata, 
olgu arheoloogiline leiuaines nii napp kui ta esialgu ka on. 

Nii kujunes vanemal pronksiajal Läänemere ruumis välja kaks olulist 
pronksikultuuri keskust. Neist vanem ja suurem on paiknenud Lõuna-Skandinaavias ja 
Põhja-Saksamaal, teine väiksem aga endise Ida-Preisi, s.t praeguse Kirde-Poola ja 
Kaliningradi oblasti alal. Lõuna-Skandinaavias oli vanemal pronksiajal tegu arenenud 
pealikuühiskonnaga, mille silmapaistvaimateks muinasjäänusteks on suured kääpad, 
arvukad väärtasjadest koosnevad peitleiud ning rohke ja toretsev leiuaines. Skandinaavia 
pealike väliskontaktid olid suunatud eeskätt Kesk-Euroopa ja Vahemeremaade suunas, 
kusjuures püüti ka ise jäljendada sealsete pealike elustiili. See pronksikultuur ulatus ka 
põhja poole, kuni Kesk-Rootsini välja, kuid muistiseid ja leide jääb põhja poole liikudes 
harvemaks. Pronksiaja kivikalmeid – kuigi mõnevõrra erineva kuju ja maastikul 
paiknemisega – tuntakse veel Põhja-Rootsis piki Botnia lahe rannikut, samuti Lääne- ja 
Edela-Soome rannikuvöötmes. Nii Rootsis kui Soomes kuuluvad hauapanuste põhjal 
dateeritud kivikalmed II–III perioodi, kuigi Soomes usutakse nende rajamist veel IV 
perioodilgi (Salo 1984, 130). Võib arvata, et kivikalmete piirkondade näol Mälari 
ümbruses ja sealt põhja pool, samuti Soome rannikul, oli tegu Lõuna-Skandinaavia 
pronksikeskuse perifeeriaga. Praeguse Eesti alad jäid vanemal pronksiajal sellest 
perifeersest tsoonist selgelt välja, n.-ö ääremaale, kuigi vastastikkust läbikäimist 
kingipartnerlussidemete näol esines ilmselt regulaarselt.  
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Läänemere kaguranniku kultuurikeskus kujunes välja mõnevõrra hiljem, alles 
Põhjala pronksiaja III perioodil. Selle piirkonna südaala moodustas nn Sambia 
kääbaskalmete kultuur, mis põhja pool ulatus tänapäeva Leedu läänerannikule; edelas 
puutus see kokku aga varase Lausitzi kultuuriga. Metallesemeid – nii impordituid kui ka 
kohapeal valmistatuid – leidub kõnealuse kultuurikeskuse alal märksa vähem kui Lõuna-
Skandinaavias ning suuremalt jaolt oli tegu just prestiižrelvadega (eeskätt kirvestega, 
vähemal määral odaotste, mõõkade, nugade jms). Otsustades nii leiumaterjali kui ka 
kääbaskalmete põhjal, oli ilmselt Läänemere kagurannikulgi kujunenud suhteliselt 
arenenud pealikuühiskond, mille liidritel oli kontakte Lõuna-Skandinaavia ja Kesk-
Euroopa suunal. Balti merevaik, mis arvatakse olevat olnud peamiseks vahetuskaubaks, 
jõudis vanemal pronksiajal (kahtlemata korduvate vahetusaktide teel) välja kuni Mükeene 
kultuurini Vahemere ääres (Sidrys & Luchtanas 1999, 169 jj, joon. 2–3). Põhja suunas 
levivad Läänemere kaguranniku keskuse pronksitooted kuni enam-vähem Väina jõeni, 
Eestis ja Põhja-Lätis puuduvad nad seni täielikult. 

Kirjeldatud kahe pronksikultuuri keskuse kõrvale ja vahele jääb seega ulatuslik 
piirkond, mis hõlmas Eestit, Läti põhjaosa ning alasid põhja pool Soome lahte, kus 
vanemal pronksiajal metallivalmistamistehnoloogiat kas ei tuntud üldse või harrastati 
üksnes n.-ö eksperimentaalselt. Valdav enamik selles piirkonnas käibel olnud 
pronksesemetest sisenes siinsesse kingipartnerlusele tuginevasse suhtlusvõrgustikku 
Rootsi kaudu – algul ilmselt otse läbi Eesti, hiljem aga nähtavasti üle Soome 
rannikualade. Seima-Turbino pronks jõudis tõenäoliselt põhjapoolseid jõeteid mööda 
kõigepealt Soome, n.-ö sisenes seal kohalikku suhtlusvõrgustikku ja jõudis vististi alles 
seejärel Eestisse. Vähemalt elitaarsete prestiižesemete vahetuse seisukohalt olid Eesti 
jaoks kõige olulisemad kontaktid Kesk-Rootsi ja Edela-Soomega, mis peamisi 
meresõiduteid arvestades oli (vähemalt Põhja-Eesti jaoks) tegelikult üks ja seesama 
suund. Saaremaa elanikel võis samas olla otsesidemeid Ojamaa omadega, nii nagu need 
selgemalt tulevad esile järgmisel perioodil. Igatahes näib ilmne, et samal ajal kui Soome 
rannik oli tõmmatud Skandinaavia pronksikultuuri perifeeriasse, kujutas tänapäeva Eesti 
ja Põhja-Läti endast täielikku ääreala. Ilmselt seetõttu ei leidnud siin aset ka olulisi n.-ö 
strukturaalseid ümberkorraldusi ühiskonnas, ideoloogias ja majanduses, mis oleks 
peegeldunud näiteks monumentaalsete kivikalmete rajamises, metallitehnoloogia 
omandamises jms – kõik see algab alles hiljem. 

Mainitud suunad kontaktide arengus kehtivad eelkõige metallesemete kohta. 
Mõnevõrra teistsuguseid seoseid võib nentida aga kivikirveste vahetuses. Kindlasti 
jäävad nende puhul nii mõnedki hoovused märkamatuks, kuna suurem osa kirvestest on 
kõikjal Läänemere ruumis olnud üsna ühesugused ning on raske kindlaks teha, millised 
neist ja mis suunas liikusid. Rombikujulised ja tagasipainutatud kannaga kivikirved, mida 
kasutati veel kuni IV–V perioodini, näivad esindavat sama Skandinaavia suunda nagu 
enamik pronksasjadestki, jätkates ühtlasi juba hilisneoliitikumis kujunenud kontakte 
Läänemere ida- ja lääneranniku vahel (vt Jaanits 1985).32 Ainus küsimus võiks seisneda 
siin selles, miks „arenenud pronksiajal“ tegeleti veel kiviriistade vahetamisega. Ent kui 
silmas pidada seika, et mõlemad – nii pronks- kui ka kivikirved – olid rituaal-
tseremoniaalse tähendusega kingitused ja mitte utilitaarse funktsiooniga tööriistad, siis 

                                                 
32 Siinkohal olgu mainitud, et suurem osa kõige hilisematest kivikirvestest Skandinaavias on leitud just Ida-
Rootsist (vt Baudou 1960, kaardid 29–34), s.o alalt, millel olid kõige tihedamad kontaktid Läänemere 
vastaskaldaga. 
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polnud arvatavasti üldse tähtis, mis materjalist nad olid. Samas näitab terve hulk 
viisnurkseid kivikirveid küllaltki arvukatele kontaktidele Kesk-Euroopa Lausitzi kultuuri 
suunas, usutavasti siiski üle lõunapoolsete balti naabrite. Lõuna poole osutavad ka 
Augžeme tüüpi kivikirved. Samas ei toodud lõunapoolse päritoluga metallesemeid (peale 
Kivisaare sirbi) üle Väina jõe, küll aga kivikirveid.  

 
1.4. Kokkuvõte 
 
Kuigi neoliitikumi lõpu ja eriti vanema pronksiaja muistiseid tuntakse Eestis 

endiselt halvasti, võib siiski väita, et selle ümmarguselt tuhande aasta jooksul toimusid 
väga olulised muutused ühiskonnas, majanduses ja asustuses. Tõsi, need muutused olid 
aeglased ning tihti vaid aimatavad ja loogiliselt tuletatavad selle võrdluse põhjal, mida 
me teame materjalidega palju paremini kaetud hilisneoliitikumist ja nooremast 
pronksiajast. Aga nii, nagu need muutused olid aeglased, olid nad olemasolevate 
tingimuste – ja nende pideva muutumise – taustal vältimatud, viies lõppkokkuvõttes 
varase agraarühiskonna väljakujunemiseni rannikuvööndis juba II ja I aastatuhande 
vahetusel eKr, sisemaal aga küll hulk sajandeid hiljem. 

Mainitud muutuste peamiseks majanduslikuks sisuks oli üleminek 
püügimajanduselt viljelusmajandusele, kuigi perioodi tervikuna iseloomustab 
segamajanduse harrastamine ühel või teisel moel. Viljelusmajandusega hakati küll juba 
eksperimenteerima keskneoliitikumis ning lõplik üleminek sellele elatusviisile leidis 
sisemaal aset alles I aastatuhandel eKr, kuid oluline kogu esimese maahõive juures on 
see, et just sobivate põllu- ja karjamaade olemasolu sai määravaks uute elukohtade 
valikul. Asustusnihe, nn esimene maahõive, oligi teiseks oluliseks protsessiks, mis 
kaasnes majanduse muutumisega ja oli sellega samaaegne. Tegemist on kõige 
ulatuslikuma ja olulisema asustusnihkega maa esmase, püügimajandusliku asustusvõrgu 
väljakujunemise ning 19.–20. sajandi linnastumisprotsessi vahel, sest just tollal võeti 
esmakordselt kasutusele alad, kuhu viljelusmajanduslik asustus kinnistus järgnevate 
sajandite jooksul. Majanduse ja asustuse muutumisega ei saanud endiseks jääda ka 
ühiskond – õigemini muutusid need sfäärid kõik koos, üksteist mõjutades ja tingides. 
Peamine sotsiaalne muutus seisnes püügimajanduslike kogukondade jagunemises 
väiksemateks asustusüksusteks, mis arvatavasti ei olnud suuremad ühest majapidamisest.  

Mainitud arenguprotsesside aeglus tulenes nende sisemisest arenguloogikast. 
Väikestest kollektiividest koosnev hõre asustus ei suutnud luua sotsiaalses mõttes 
vajalikku kriitilist massi selleks, et üleminek tootlikule eluviisile olnuks kiire, ega samuti 
selleks, et kujuneks välja selgeilmelisem (materiaalne) kultuur. Eesti jäi vanemal 
pronksiajal kaugeks ääremaaks nii Lõuna-Skandinaavia kui ka Läänemere kaguranniku 
pronksikultuurikeskuse jaoks. Metallivalmistamise tehnoloogiat siin tollal praeguste 
andmete kohaselt veel ei omandatud, vähesed pronksesemed jõudsid siia kingipartnerluse 
kaudu ning nendel ei olnud erilist rolli majanduse (tööviljakuse) edendamisel. Usundi 
kohta puuduvad meil otsesed andmed, kuid tõenäoliselt hakkasid juba tollal ilmet võtma 
teatud viljakusekultuse elemendid; võib oletada kivikirveste kasutamist maa harimisega 
(viljastamisega) seotud rituaalides. 


