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Teine peatükk 
Asulad ja asustus nooremal pronksiajal  

ja vanemal rauaajal 
 
 
 

Võrreldes neoliitikumi lõpu ja vanema pronksiajaga, on nooremast pronksiajast ja 
vanemast rauaajast teada tunduvalt rohkem kinnismuistiseid – nende koguarv ületab juba 
kolme tuhande piiri. Muististe hulk on suur eeskätt kivikalmete ja lohukivide 
rohkearvulise esinemise tõttu, kuid nimetamisväärselt on kasvanud ka asulakohtade arv. 
Nii on praeguseks kogunenud andmeid ligi 130 erinevat tüüpi asulapaiga kohta, mis 
kuuluvad vaatlusalusesse perioodi – seega kuus korda rohkem kui II aastatuhandest eKr. 
Asulakohad ise jagunevad oma iseloomu ja asendi põhjal kahte suurde rühma: ühed 
paiknevad madalamatel või kõrgematel mäenukkidel ja neid võib liigitada kas 
kindlustatud või lihtsalt mäeasulateks;1 koos tasasele maale rajatud ringvallidega nimetan 
neid allpool suletud asulateks. Teised – ja neid on märksa rohkem – on aga tavalised 
väikesed avaasulakohad tänapäevastel põllumaadel või nende läheduses.  

Eriti just kivikalmete, fossiilsete põldude, kindlustatud asulate ja lohukivide 
paiknemises ilmneb I aastatuhandel eKr suur dissonants ühelt poolt Põhja- ja Lääne-Eesti 
(koos saartega) ning teiselt poolt Kesk- ja Lõuna-Eesti vahel; I aastatuhande esimesel 
poolel pKr seesugused lahknevused kaovad. Siinkohal on kõigepealt oluline välja 
selgitada, kas ja millised erinevused eksisteerisid tavaliste asulate ja üldise asustusvõrgu 
iseloomus ning paiknemises maa eri osade vahel. Edasi on tarvis heita pilk suletud 
asulatele – mille poolest erinesid nad tavalistest avaasulatest, millal ja miks neid rajati 
ning muust ümbrusest eraldati, kes olid nende elanikud ja millega nad tegelesid. Lõpuks 
üritan analüüsida asustuse arengu seaduspärasusi vaatlusaluse pooleteise tuhande aasta 
jooksul maa eri osades, võttes lisaks asulatele appi ka teiste muististe (kalmed, lohukivid 
ja juhuleiud) leviku. 

  
 
2.1. Avaasulad 
 
Viimase veerand sajandi jooksul on märkimisväärselt suurenenud küll teadaolevate 

noorema pronksi- ja vanema rauaaja avaasulate arv, kuid neid on endiselt väga vähe 
arheoloogiliselt uuritud. Eesti esiajaloos (Jaanits et al. 1982, 148, 174–176, 219, tahv X) 
nimetatakse ühtekokku 10 vaatlusaluse perioodi asulakohta: Jüri, Rannamõisa, Ülejõe, 
Lehmja-Loo ja Mõigu Põhja-Eestist, Siimusaare ja Kõola eri paigust Kesk-Eestis, Akali 
                                                 
1 Eesti suhteliselt tasase pinnamoe tõttu pole ka kõnealused mäed kuigi kõrged, jäädes tavaliselt alla 
paarikümne meetri.  
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Emajõe suudmest ning Altküla ja Kaseküla Lääne-Eestist; ühtki vastavat muistist ei 
tuntud näiteks Kirde- ja Kagu-Eestist, ei ka saartelt. Praeguseks on aga kogunenud 
andmeid ühtekokku üle 90 avaasula kohta, mis kas täielikult või osaliselt kuuluvad 
nooremasse pronksiaega ja/või vanemasse rauaaega. Geograafiliselt eristuvad Eestis kaks 
piirkonda, kust asulakohti teatakse tunduvalt rohkem kui mujalt: need on juba varem 
asulate poolest tuntud Põhja-Eesti, sh eriti Tallinnast lõunakagusse jääv ala, ning uudsena 
Kagu-Eesti. Kesk- ja Edela-Eestis on registreeritud esialgu ainult vähesed avaasulakohad, 
kuid mõnevõrra rohkem leidub neid taas maa lääneosas. Kõnealuste muististe seesugune 
kontsentratsioon kahte peamisse piirkonda tuleneb ainuüksi arheoloogilise uurimistöö 
hetkeseisust. Nii on Põhja-Eesti arvukad asulakohad leitud suuresti tänu kodu-uurija 
Oskar Raudmetsa ja arheoloog Vello Lõugase aktiivsele muististe otsimisele ning samuti 
mitmele hilisemale spetsiaalsele uurimisprojektile, mille käigus võeti ette tavalisest 
märksa detailsemad ja sihipärasemad maastikuinspektsioonid (Lang 1996a; 2000a; Vedru 
2001; Tamla 1996). Kagu-Eesti asulakohad on leitud aga enamasti viimase kümmekonna 
aasta jooksul, pärast seda, kui Tartu Ülikoolis taastati arheoloogia-alane õpetus ja 
käivitus Lõuna-Eestile keskendunud uurimistöö (eriliselt on asulakohtade leidmisel silma 
paistnud Andres Vindi). Lääne-Eestis on muististe väljaselgitamisel suuri teeneid Mati 
Mandelil (vt Mandel 2003, 165–167, joon 20). Seepärast ei tohiks olla kahtlust, et 
põhjalikumad maastikuinspektsioonid võivad tulevikus rohkesti uusi asulakohti 
päevavalgele tuua ka Kesk- ja Edela-Eestis. Väidet kinnitavad ilmekalt viimaste aastate 
väliuurimistööde tulemused näiteks Keava ümbruskonnas, kust varem ei tuntud ühtegi 
käsiteldava perioodi asulakohta. 

Valdav enamik asulakohti on leitud kas maastikuinspektsioonidel või teistsuguste 
muististe kaevamisel ning on esindatud üksnes peotäie keraamikaga. Arheoloogilisi 
väljakaevamisi on ette võetud vaid poolel tosinal kohal ning needki on oma ulatuselt 
jäänud tagasihoidlikuks. Seetõttu on meie teadmised kõnealuse ajajärgu 
avaasulakohtadest rohkem kui lünklikud: me ei tea midagi asulate planeeringust, ehitiste 
arvust ja nende iseloomust, igapäevasest elutegevusest vms. Teatakse seda, et rõhuv 
enamik asulakohti on väikesed, nende pindala ulatub harva üle poole hektari, ning 
kultuurkiht on õhuke ja leiuvaene. Samuti pole kuigi tihti õnnestunud avaasulakohti 
täpsemalt dateerida, kuna radiosüsiniku dateeringuid või metallesemeid saadakse harva. 
Dateeringuraskused on suured eriti Kagu-Eesti asulate puhul, mille seni avastatud 
pinnaleiud – tavaliselt väike arv tekstiilipressitud ja/või riibitud pinnaga savinõukilde – ei 
võimalda veel teha täpsemaid kronoloogilisi järeldusi vaatlusaluse perioodi sees.  

Järgnevalt käsitlen põgusalt mõningaid ühest või teisest aspektist iseloomulikumaid 
asulakohti. 

Üheks juba nooremal pronksiajal rajatud avaasulaks on peetud asulakohta Tallinna 
lähedal Jüris. Ümbrusest pisut kõrgemal põlluseljakul, kus varem oli leitud pronksiaja V–
VI perioodi putkkirves, avastati mitmeid laialiküntud tuleasemeid, lihvimiskive, 
jahvekivi ning nii riibitud kui ka tasandatud pindadega savinõukilde. Samal seljakul on 
asunud mitu kivikalmet (osa neist hävinud) ning paarsada meetrit lääne pool, soise 
heinamaa serval, üks meie vanemaid rauasulatuskohti, mille kaevamisel leiti samuti 
riibitud keraamikat (Lõugas 1970a, 307 jj, 525 jj). Tegemist on kahtlemata pikaajalise 
asustusüksusega, mille erinevad jäänused võivad kuuluda nii nooremasse pronksiaega kui 
ka vanemasse rauaaega. Praeguseks ei ole selle asula kultuurkiht tänu intensiivsele 
põlluharimisele enam säilinud. Väikese ulatusega asulalaike, millelt inspekteerimisel on 
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kogutud selleaegset keraamikat, teatakse Jüri–Assaku–Lehmja ümbrusest kokku 
kümmekond (Lang 1996a, joon. 108–109).2 

Kui Jüris ja selle ümbruse asulakohtadel ei ole läbi viidud arheoloogilisi kaevamisi, 
siis väiksemas ulatuses on avatud Rannamõisa ning Ilumäe II asulat, samuti mõningaid 
teisi, mille leiumaterjali põhihulk kuulub kas varasemasse või hilisemasse aega (näit 
Siimusaare, Ala-Pika, Akali). Paraku jäävad kaevamistulemused ikkagi tagasihoidlikuks, 
piirdudes enamasti mõne tuleaseme fikseerimise ja (tavaliselt) napi leiumaterjali 
üleskorjamisega. Kusagil ei ole veel avastatud käsiteldava perioodi hoonepõhju. Ala-Pika 
asulakohas leiti vaid üks kindlalt vanemasse rauaaega kuuluv koldease (läbimõõduga 
1,75 m), mis oli süvendatud esialgsesse maapinda.3 Lisaks robustsele 
majapidamiskeraamikale võis selle asula varasemasse järku dateerida veel mõned 
helmed, pronksspiraalid, jahvekivi ja luisu. Asulakoht, mille läheduses 300 ja 380 m 
kaugusel paikneb ka kaks kivikalmet, oli maha jäetud enne viikingiaja algust (Valk 
1996). 

Ilumäe II asula (Lääne-Virumaa) uurimisel satuti 56 m2 suuruse kaevandiga ilmselt 
hoonetevahelisele alale, taluõuele. Selle 0,3 ha suuruse asula kultuurkiht oli juba keskajal 
segi küntud ning mattunud kuni 40 cm paksuse erosioonikihi alla. Enam-vähem 
puutumatuna oli kultuurkihti säilinud vaid esialgsesse maapinda ulatuvates lohkudes. 
Ainsaid avastatud kuvasid võib seostada keraamika valmistamisega: leiti toorsaviga 
täidetud lohk (läbimõõt 60 cm, sügavus 30 cm), mis pealt oli kaetud õhukese peene 
kivipuru kihiga, ning selle lähedal kaks kivideta tuleauku koos arvukate 
savinõukildudega (Lang 2000a, 174 jj, joon 80–83). Nähtavasti oli tegu 
savisõtkumiskoha ja keraamikapõletamisaukudega, mis võetud radiosüsiniku proovide 
põhjal kuuluvad nooremasse rooma rauaaega, 4.–5. sajandisse. Seda määrangut 
kinnitavad ka kaevamisleiud: pronksspiraal, klaashelmes, kaks luisku ning 580 
savinõukildu, millest enamik (80,2%) oli tasandatud ja väike osa nõrgalt riibitud 
pindadega. Ligi sadakond väikest savikrohvi tükki kõnelevad savivooderduse 
kasutamisest tolleaegses elamuarhitektuuris. Asulakohaga samaaegne on sellest 125 m 
kaugusel asuv ja ilmselt samale talule kuulunud Kõvermäe-nimeline tarandkalme, kuid 
mõnevõrra varasemasse aega kuuluvad kultuurkihi alt leitud adrajäljed (Lang 2000a, 
178–183).4 

Nii nagu Jüri ja Ilumäe, paikneb ka enamik teisi avaasulakohti n.-ö maaviljeluslikus 
keskkonnas – sobivate põllu ja karjamaade läheduses, kus leidub ka teisi vaatlusaluse 
perioodi muistiseid (tavaliselt kivikalmeid). See kehtib täiel määral Põhja- ja Lääne-
Eestis (näit Kaseküla, Kõmsi) ning vähemalt osaliselt ka Lõuna-Eestis (näit Ala-Pika, 
Vehendi). Seetõttu ei ole kahtlust, et kõnealuste muististe näol – arvestades ka nende 
pindala väiksust – on tegu maaviljelustalude asemetega. Samas võib aga välja tuua ka 
erandeid. Kuigi üldiselt näib Põhja-Eesti vahetu mereranniku vöönd alates nooremast 
pronksiajast olevat ilma püsiasustuseta, on teada vähemalt üks kunagistel liivaluidetel 
paiknenud asulakoht Tallinnast kümmekond km lääne pool Rannamõisas. Siin on 
proovikaevamistega kogutud mitusada riibitud või tasandatud pindadega savinõukildu, 

                                                 
2 Ühelt Assaku asulakohalt saadud tekstiilikoevajutustega savinõu on AMS-dateeritud aega 2765±50 tt 
(970–830 eKr; Hela-837), (Kriiska et al. 2005, 14). 
3 Koldease dateeriti radiosüsiniku meetodil nooremasse rooma rauaaega (1710±40 tt; TA-2532). 
4 Sellega pole kirjeldatud muistise kronoloogia veel ammendatud: veelgi varasem on siin asunud 
nöörkeraamika kultuuri asulakoht ning märgatavalt hilisem ilmselt keskajal kasutusel olnud põld. 
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kaunistatud ümber pulga mässitud nööri ja kammtempli vajutistega. Leiud kuuluvad 
pronksiaja lõppu ja eelrooma rauaaega. Lähimad samaaegsed kivikalmed jäävad asulast 
kuni 1,5 km kaugusele, kõrge klindiastangu tagustele loopealsetele. Väljaspool 
kivikalmete leviala paikneb ka Altküla asula Pärnu jõe alamjooksu kõrgel põhjakaldal. 
Selle liivasel lagendikul oleva asulakoha kultuurkiht on hilisema põlluharimisega 
segatud, kuid päevavalgele tuli tulease, mille ümbert korjati 112 kildu kolmest savinõust. 
Viimaste pinnad on riibitud või kaetud tekstiilikoe vajutustega ning kahe nõu kaela 
kaunistab rida lohke. Kildude sisepinnalt võetud orgaanikat sisaldava kõrbekihi AMS-
dateerimine andis tulemuseks 12.–11. sajandi eKr (Kriiska et al. 2005, 15). 

Rannamõisa ja Altküla asulatega sarnanevad oma paiknemiselt ka mitmed 
suuremate järvedega seotud asulakohad, nagu Akali Peipsi ääres, Sangla ja Verevi 
Võrtsjärve lähistel, Maardu asula samanimelise järve kaldal, võib-olla Kullamaa ning 
isegi see osa vaiehitisi Koorküla Valgjärves, mis näivad kahe radiosüsiniku dateeringu 
alusel kuuluvat eelrooma rauaaega5. Ühegi nimetatud asula vahetust lähedusest ei tunta 
samaaegseid kivikalmeid. Sellesse rühma kuuluvad ka Kihnu Mõisaküla asula, mis AMS-
dateeringu järgi pärineb 10.–9. sajandist eKr6 (Kriiska & Lõhmus 2004, 135), samuti neli 
asulalaiku Prangli saarel (Kriiska 2002b). Sama võib nähtavasti väita ka selle osa Lõuna-
Eesti asulate kohta, mis kuuluvad tarandkalmete-eelsesse aega, s.o I aastatuhandesse eKr. 
Kui asukoht suurte veekogude kallastel kõneleb kalapüügi suuremast osatähtsusest 
elatusvahendite hankimises, siis kivikalmete puudumine väljendab teistsugust 
matmisviisi, seega teistsuguseid usundilisi tõekspidamisi. Samas pole välistatud, et tegu 
on hoopis maaviljelejate ajutiste laagrikohtadega kalapüügiretkedel. 

Avaasulate paiknemise järgi võib seega nooremal pronksiajal ja eelrooma rauaajal 
eristada kahte erinevat asustussüsteemi. Neist üks oli levinud peamiselt Põhja- ja Lääne-
Eestis ning koosnes küllaltki tihedast maaviljelustalude võrgustikust. Otsustades 
asulakohtade ning samuti kalmerühmade (mille juurest pole asulakohti küll veel leitud, 
kuid kus tuleb seda eeldada ainuüksi matmispaikade olemasolu tõttu) esinemistiheduse 
põhjal, paiknesid asustusüksused üksteisest tavaliselt paari–kolme kilomeetri kaugusel, 
kohati aga isegi märksa tihedamalt. Eluasemed olid selles võrgustikus tihedalt seotud 
kivikalmetega, paiknedes viimastest reeglina vaid mõnesaja meetri kaugusel. Samas – 
nagu ülal märgitud – esines ka erandlikke asulakohti, mille läheduses kivikalmeid ei 
tunta. Seevastu Kesk- ja Lõuna-Eestis püsis asustustihedus tollal veel suhteliselt madalal 
tasemel ning elukohtade läheduses ei teata ei kivikalmeid ega teisigi matmispaiku7 – v.a 
üksikud erandid, nagu näit Vehendi. Asukoha järgi maastikul võib arvata, et lisaks 
põlluharimisele tegeleti kohati veel arvestataval määral ka kalastuse ja võib-olla teistegi 
püügimajanduse viisidega. Peamist arengutendentsi võib siin näha selles, et rooma 
rauaajal levis ka sisemaal varem vaid Põhja- ja Lääne-Eestile iseloomulik asustusmuster, 
mis koosnes monumentaalseid kivikalmeid rajanud maaviljelustaludest.  

 
Tuleb märkida, et I eelkristliku aastatuhande avaasulaid teatakse suhteliselt halvasti 

                                                 
5 Seni ei ole Koorküla Valgjärvest siiski leitud mingit muud leiuainest, mis kuuluks eelrooma rauaaega (vt 
Roio 2003). 
6 2735±55 tt (Hela-844). 
7 Nagu näitavad üksikud seni avastatud maa-alused põletusmatused Vehendi ja Põlgaste kivikalmete all, oli 
vähemalt Kagu-Eestis (ilmselt aga palju laiemalt) levinud teistsugune matmisviis. Seesuguseid 
matmispaiku on väga raske avastada ja seetõttu me lihtsalt ei tea, kui laialdaselt see komme oli levinud ja 
kuidas paiknevad vastavad hauad asulate suhtes. (Vt lähemalt allpool.) 
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ka meie lähematel naaberaladel Lätis ja eriti Leedus. Alles alates hilisest eelrooma ja 
rooma rauaajast „ilmuvad“ avaasulad taas justkui nähtavale, võimaldades arheoloogidel 
heita pilku inimeste igapäevaellu. Teiste hulgas paremini on Lätis uuritud Kivti, Kerkūzi, 
Spietiņi ja Jaunlīve asulat. Näieks Kerkūzi taraga ümbritsetud asulas olid elamud kas 
nelinurksed (4 x 4 ja 5 x 5 m) või ümarad–ümarovaalsed (need süvendatud pisut maasse). 
Leiumaterjali hulgas on rooma münte, ambsõlgi, karjasekeppnõelu ning rikkalikult 
tasandatud ja riibitud pindadega keraamikat (vt Vasks 1994b). Spietiņi peamiselt rooma 
rauaaega kuuluva asula ühes osas, eluhoonetest eemal, oli olnud vähemalt viie ahjuga 
rauasulatuspiirkond (Daiga 1964). Jaunlīve asulas (pindala u 2 ha) leiti koguni 18 
koldeaset (dateeritud nooremasse rooma rauaaega), peale selle hästi säilinud 
rauasulatusahi (Atgāzis 1994). Hilisel eelrooma rauaajal rajati Kivti asula Ida-Lätis, kuid 
enamik selle koha kaevamisel saadud leiuainesest kuulub rooma rauaaega ja 
rahvasterännuaega. Avastati jälgi elamutest, mis olid olnud nelinurksed, mõõtmetega 6 x 
6 või 6 x 5 m, ehitatud kas post- või rõhtpalkkonstruktsioonis. Leiumaterjal osutus 
rikkalikuks: lisaks rohkearvulisele keraamikale saadi mitmesuguseid ehtenõelu, sõlgi, 
käevõrusid, tööriistadest olid esindatud sirbid, noad, kirved (ka kivikirved), 
valamisvormid; isegi üks odaots leiti (Šnore 1978).  

Läti materjalid on seega näidanud, et kuni rooma rauaajani domineerisid seal 
ümmarguse või ovaalse põhiplaaniga ja maasse süvendatud põhjaga elamud. Selliseid 
ehitati küll ka hiljem, kuid alates rooma rauaajast levis järjest rohkem maapealse 
ehitusega nelinurkne rõhtpalkelamu. 

Huvitavaid andmeid on vaatlusaluse perioodi (v.a rooma rauaaeg) avaasulate kohta 
saadud Edela-Soomes. Asulakohad on seal väga väikese pindalaga, tavaliselt mitte üle 
paarisaja, harva üle paarituhande ruutmeetri, kuuludes kahtlemata vaid üksiktaludele. 
Hoonepõhjugi on leitud mitmeid. Näiteks Rieskaronmäki hilispronksiaegses asulas 
avastati 4 x 4,3 m suurune postkonstruktsioonis, vitstest punutud ja saviga vooderdatud 
seinte ning muldpõrandaga majaase. Sama asula teises, mõnevõrra suuremas hoones oli 
sulatatud pronksi, kuid kolmas hoonealus oli veelgi suurem (17 x 8,2 m) ja omas kuni 
paari meetri laiust kivivundamenti. Elatud oli siiski vaid maja ühes otsas, kusjuures teine 
arvatakse olevat olnud loomade jaoks (Salo 1984, 115 jj; Uino 1986, 150 jj). 
Postkonstruktsioonis punutisseintega hooneid on Soome rannikupiirkonnas avastatud 
mujaltki ning ilmselt peegeldab nende arhitektuur samal kombel Skandinaaviapoolseid 
mõjutusi nagu kalmeehituski. Eelrooma rauaaja asulate kohta teatakse, et kultuurkiht on 
üldiselt nõgisem ja tuhasegusem kui varem ning et elamud püsisid põhimõtteliselt 
samasugustena (vt Salo 1984, 187). Lisaks sellele on mitmelt poolt kogunenud andmeid 
selle kohta, et üks küllalt levinud elamuvorm vanemal rauaajal oli nähtavasti hoopis 
ümara- või ka ruudukujulise põhjaga postkonstruktsioonis koda, mille põranda pindala 
ületas enamasti 30 m2 piiri (Asplund 2002). Selles valguses ei tundu väga võõrapärastena 
enam ka Otterböte (Ahvenamaa) nooremasse pronksiaega kuuluvad ümmargused 
kivivundamendid (vt Gustavsson 1997; Lang 1999b).  

Nagu Henrik Asplund (2002, 233) on rõhutanud, ei tunta Soomest rõhtpalktehnikas 
rajatud elamuid ei pronksi- ega vanemast rauaajast; seni vanimad tõendid pärinevad alles 
rooma rauaaja lõpust Ketohaka 2. asulast (vt Uino 1986, 179). Võrreldes neoliitikumiga 
on sealses elamuehituses toimunud pronksiajal märkimisväärne muutus, mille põhjusi 
tuleb vist otsida läänepoolsetes sidemetes. Õigus võib olla ka Asplundil (2002), kui ta 
küsib, et kas mitte sisemaal ja rannikul pole tegu olnud erinevate ehitustraditsioonidega? 
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2.2. Suletud asulad 
 
1930. aastate teisest poolest alates on Eesti arheoloogiakirjanduses levinud 

traditsioon kasutanud noorema pronksi- ja vanema rauaaja avaasulate vastandina mõistet 
„kindlustatud asula“ (algul ka „linnus-asula“). Neid võrreldi samasuguste muististega 
Ida-Euroopa metsavööndis, samuti Lätis ja Leedus ning Kesk-Euroopas. Algul tunti meil 
üksnes selliseid kindlustatud asulaid, nagu Asva ja Iru, mis tõepoolest oma leiurikka 
kultuurkihi ning neis kunagi elanud mitmeperelise kogukonna poolest kannatasid sellise 
võrdluse ka välja. Ent traditsioonist tulenevalt liigitati hiljem kindlustatud asulate hulka 
kõik sellisedki muistised, mis küll paiknesid mägedel või väiksematel seljakutel, kuid kus 
ometi puudus Asva ja Iruga sarnane kultuurkiht, samuti sellised, mille iseloom ja 
kontekst erinesid nende omast märgatavalt. Praeguseks on kogunenud juba sellisel hulgal 
andmeid seesuguste „mitte-avaasulate“ kohta, et on vajalik käsitleda neid teises võtmes. 

Kõiki neid kohti, mida ei saa pidada tavalisteks avatud asulakohtadeks, 
iseloomustab – kas paiknemise järgi maastikul või kaitseehitiste olemasolu tõttu – 
piiratud ja kontrollitav juurdepääs. Seetõttu nimetan neid siinkohal suletud asulateks e 
sulendikeks, mis on üldmõiste ja hõlmab tegelikult oma iseloomult ja funktsioonilt 
erinevaid objekte. Ühiseks nimetajaks nende muististe puhul on Michael Olaussoni 
eeskujul (1995) võetud teatud ruumi eraldatus ja suletus muust ümbritsevast maailmast8; 
samas ei eelda suletus ilmtingimata kaitseehitiste olemasolu, kuivõrd ainuüksi järsud 
mäenõlvadki on juurdepääsu takistuseks ja selle üle kontrolli teostamise vahendiks. 
Praegu teadaolev materjal lubab sulendike hulgas eristada vähemalt kolme alarühma: 
kindlustatud asulad, mäepealsed asulad ja varased ringvallid. Põhjused, miks teatud 
kohad eraldati ja suleti, on iga mainitud tüübi puhul ilmselt mõneti erinevad ning neid 
käsitletakse allpool. Oluline ühine põhjus sulendike tekkimisel (ja samas ka nende 
eksisteerimise tagajärg) peitub aga osas kogukondades toimunud sotsiaalse suhtluse 
muutumises n.-ö omade ja võõraste vahel (vt Harding 2000, 58); s.t võõraid – olgu need 
lähedalt või kaugelt – üritatakse hoida eemal omadest või siis püütakse kontrollida 
nendega läbikäimist. Ja see on täielikult uus nähtus Eesti muistses ühiskonnas, mis tõi 
endaga kaasa, ühelt poolt, teatud maastikuelementide sümboliseeritud kasutamise 
inimestevahelises sotsiaalses suhtluses, ning teiselt poolt, hierarhilise asustusmustri, mida 
pole võimalik märgata veel ei neoliitikumi ega vanema pronksiaja arheoloogilises 
aineses. Hierarhiliseks asustusmustriks nimetan seesugust korraldust, kus asustusüksuste 
vahel esineb kvalitatiivseid, s.o funktsionaalseid või staatuslikke erinevusi (vt Lang 
2002a). 

Varase metalliaja üheks kõige silmapaistvamaks muististe rühmaks on nn 
kindlustatud asulad, mida Läänemere regioonis tuntakse nii Eestist kui eriti just 
lõunapoolsest Ida-Baltikumist, Lätist ja Leedust; vähemal hulgal ka Edela-Soomest ja 
Kesk-Rootsist. “Kindlustatud asula” on Eestis olnud alati tinglik, kokkuleppeline termin, 

                                                 
8 Olausson (1995) eristas Kesk-Rootsi (Uppland) muististe hulgas järgmisi suletud ruumi variante: 
linnamäed, vallidega ümbritsetud alad (millest osal on kindlustiste iseloom, osal aga mitte), mäepealsed 
asulad ja suletud matmispaigad. Nagu allpool selgub, erineb käesolevas töös esitatud jaotusviis sellest 
märgatavalt, mis johtub meie materjali eripärast. Põhiprintsiip – teatud ruumi eraldatus ja suletus – on aga 
sama. 
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sest mitte kõikide puhul pole jälgi märkimisväärsetest kindlustustest leitud. Siiski on nad 
ikka rajatud sellistesse kohtadesse, kus leidus vähemalt häid looduslikke kaitseomadusi 
(mida paremad need olid, seda vähem võib näha ka inimkäte poolt tehtud kindlustusi, ja 
vastupidi). Kindlustatud asulatena käsitlen niisiis kas inimese või looduse poolt hästi 
kaitstud kohti, kus üksikmajapidamisest suurem kogukond on elanud pikemat aega ning 
jätnud järele tüseda ja leiurikka kultuurkihi. 

 Mäepealsed asulad paiknevad seevastu kõik küll (Eesti mõistes) mägede peal, kuid 
nõrk kultuurkiht ning leiuvaesus ühendab neid pigem ülalkäsitletud avaasulatega. 
Erinevalt kindlustatud asulatest ei ole mäepealsete asulate puhul võimalik rääkida ei 
suurtest kollektiividest ega ka pikaajalisest asustusest; kindlustusi kohtab harva. Ka 
kronoloogiliselt on need kaks asulate rühma teineteisest enamasti lahutatud.  

Seni vaid Eesti läänepoolsest osast ja saartelt on andmeid ka esimeste ringvallide 
kohta – need on enamasti tasasele maale rajatud objektid, mida ümbritsevad üks või kaks 
valli ja iseloomustab enamasti nõrk kultuurkiht. Nende muististe taust näib viitavat 
eelkõige kultustoimingute ja tseremooniate läbiviimisele, kusjuures kõige tuntumaks 
seesuguste muististe hulgas on kahtlemata mõistatuslik monument Kaalis. 

 
2.2.1. Kindlustatud asulad 
 
Kindlustatud asulaid tuntakse Eestis praegu vaid neli: Iru Põhja-Eestis, Asva ja 

Ridala Saaremaal ning Narva Joaorg Eesti kirdenurgas. Kõiki neid on ka arheoloogiliselt 
uuritud, kusjuures väljakaevamistega on hangitud väga rikkalik ja mitmekülgne 
andmestik, mis oluliselt rikastab meie ettekujutust noorema pronksiaja olustikust.  

 
Iru 
 
Iru kindlustatud asula asub hilisemal Iru linnamäel, Tallinna keskusest 10 km ida 

pool, Pirita jõe käärus. Linnamäe pindala on u 5100 m2, sellest on läbi kaevatud u 
neljandik (1257 m2).9 Kindlustatud asulaks nimetatakse siinset nooremasse pronksiaega 
kuuluvat asustusjärku, ehkki otseseid jälgi inimeste poolt tehtud kindlustustöödest pole 
seni avastatud. On alust arvata, et tolleaegseid kaitsevajadusi rahuldasid hästi linnamäe 
looduslikudki kaitseomadused, s.t kõrged järsud mäenõlvad ning jalamil looklev jõgi.  

Seniste kaevamistega on Irus avastatud neli hoonealust ja mitu tuleaset, mis 
stratigraafia ja leiumaterjali põhjal otsustades kuulusid vaadeldavasse aega. Elamud 
paiknesid mäe madalamas lääneosas, olles püstitatud üksteise kõrvale risti mäeservaga. 
Iru hoonealused olid ristkülikukujulise ja pisut maapinda süvendatud põhjaga, mille 
pikkus võis ulatuda kuni 10 m, laius aga 3–5 meetrini. Et põranda keskjoonel avastati 
postikiilustikke, siis on tõenäoline, et nendele postidele toetus viilukujuline katus. 
Ehituslikke üksikasju võimaldas täpsustada eriti linnamäe hilisema keskvalli all avastatud 
hoonealus. See oli rohkem kui 8 m pikk ning ehitatud rõhtpalktehnikas; sealjuures leidus 
pikiseina keskkohas tugev postikiilustik – nähtavasti seina toetava tugiposti jaoks. 
Elamute keskosas paiknes lahtine tulease, mille ümbrusest leiti tavaliselt rohkesti 
loomaluid, keraamikat ja mitmesuguseid esemeid. Ka väljaspool elamuid avastati 
kindlustatud asula kihis postikiilustikke ja tuleasemeid – arvatavasti kuulusid need 
                                                 
9 Peamised käsitlused Iru kindlustatud asula kohta on järgmised: Vassar 1939; Lõugas 1970a; Jaanits et al. 
1982, 146-148; Lang 1987a; 1996a. 
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püstkojalaadsetele kergematele ehitistele või siis oligi tegu õuel paiknevate lahtiste 
lõkkeasemetega. 

Leiumaterjalist moodustab enamiku keraamika – 4150 kildu. Metallesemetest saadi 
pronksist odaots, kaelavõru katked (2) ja väikesed pronksnaasklid (4). Viimastega 
põhimõtteliselt sarnane on ka üks rauast naaskel, mis leiti kindlustatud asula kihist ja 
tunnistab (koos analoogilise naaskliga Asvast) raua kasutuselevõttu juba nõnda varasel 
ajal. 1955. a kaevamiste leiunimekirja järgi otsustades leiti Irust ka kaks pronksnööpi, 
mis ei ole kahjuks säilinud. Luu- ja sarvesemetest väärib mainimist hülgeharpuun, 
suitsekang, nooleotsad, nõelad, naasklid, noad, ehtenõel, lusikas. Rühm esemeid seostub 
otseselt maaviljelusega: arvukad tahuliste külgedega ümarad jahvekivid, sarvest  kõblas 
(või adratera), arvatav linakamm või kitkumissirp. 

Savist  valamisvormide katkeid on Iru linnamäelt kokku 51 ja need olid mõeldud 
reeglina ümmarguse ristlõikega (paksus 4–7 mm) pronksvõrude valmistamiseks; mõne 
katke puhul tuleb kõne alla ka ristlõikelt ovaalne (6 x 8 mm) või siis erakordselt peenike 
(paksus 2–3,5 mm) traat. Peale valamisvormide katkete on leiumaterjali hulgas ka mitu 
sulatustiiglit. Iru valamisvormide katkete puhul väärib rõhutamist asjaolu, et valdav 
enamik neist leiti linnamäe põhjaotsa kaevandist, kus ainsa ehitusjäänusena avastati 
ovaalne tulease. Samal ajal teistes kaevandites, kus oli säilinud mitmeid hoonepõhju, 
valamisvormide katkeid peale paari erandi ei esinenud. Kui elamute põhjad linnamäe 
põhjaotsa kaevandi alal võisid lihtsalt olla hävinud, siis valamisvormide katkete 
mitteesinemist mujal ei saa pidada juhuslikuks. Nähtavasti on pronksivalamist harrastatud 
siiski vaid linnamäe põhjaplatool ja arvatavasti eluhoonetest eemal.  

Iru kindlustatud asula dateeringu suhtes, tuleb märkida, on seni leitud 
pronksesemed võrdlemisi väheilmekad ja halvasti dateeritavad. Nad kuuluvad 
tüpoloogiliselt Põhjala pronksiaja V–VI perioodi. Asula dateeringut aitavad täpsustada ja 
kindlamale alusele asetada 1986. a võetud nelja radiosüsiniku proovi tulemused, mis 
jäävad 2495±35 ja 2605±40 14C-aasta vahele (tabel). Viimaste kalibreeritud väärtus on u 
825–520 eKr piirides; arvestades ka võrdlusi meie teiste kindlustatud asulatega, võib 
ajavahemik u 800–500 eKr olla Iru kindlustatud asula kokkuleppeliseks dateeringuks.  

 
Asva  
 
Asva “Linnamäe põld” asub Ida-Saaremaal, kitsal põhja–lõuna-suunalisel 

moreenseljakul, praegusest mererannast u 5 km eemal. Nooremal pronksiajal kujutas see 
seljak endast väikest rannalähedast neemikut, mis vee alt oli vabanenud alles kiviaja 
lõpul. Asula pikkus on kuni 90 m, suurim laius 47 m, pindala 3500 m2, millest ligi 
kuuendik (571 m2) on läbi kaevatud.10 Nooremasse pronksiaega kuulub Asvas vähemalt 
kolm erinevat järku: (1) kindlustamata asula, mis hilisematest järkudest oli eristatud 
kruusakihiga; (2) I kindlustatud asula ja (3) II kindlustatud asula. 

Vanima asula kultuurkihti oli säilinud mõne sentimeetri paksuse ja 3–4 m laiuse 
ribana üksnes seljaku lääneküljel; mingeid ehitusjäänuseid siit aga ei avastatud. 
Kindlustatud asula I oli kaitstud u 1,5 m laiuse kivitaraga, kuid märgatavaid mullatöid 
tehtud ei olnud. Elamisjäänused – hoonepõhjad ja lahtised tuleasemed – paiknesid 
vahetult selle müüri taga. Ehitistest olid paremini säilinud vaid kahe hoone põhjad – 
                                                 
10 Tähtsamad käsitlused Asva kohta: Indreko 1939; Vassar 1955; Lõugas 1970a; Jaanits et al. 1982, 136 jj, 
172. 
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mõlemad kuulusid ristkülikukujulistele, 3,5–4 m laiustele ja ilmselt samuti 
rõhtpalktehnikas ehitatud majadele nagu Irus. Vähemalt ühe hoone puhul täheldati, et 
selle ühes nurgas – ja mitte keskel nagu tavaliselt – paiknenud kolde ümbrus või selle 
kohale ehitatud kumm oli olnud vooderdatud saviga (Lõugas 1968). Majades olnud 
koldeasemed olid pisut maasse süvendatud ja täis põlenud raudkive. Need kaks hoonet 
paiknesid asula kagunurgas ja olid nii nagu Iruski asetatud mäe küljega risti; mujal asula 
alal selleaegseid hoonepõhju pole leitud. I kindlustatud asula aegu oli ehitiste juures 
kasutatud väga vähe kive; hoonete põrandad olid mullast. Peale stabiilsete palkehitiste 
leiti jälgi ka väiksematest ja kergematest, ilmselt püstkojalaadsetest ehitistest. Otsustades 
pronksisulatusahjude ja valamisvormide katkete leviku põhjal, on metallitööga tegeletud 
asula kõikides osades, sh ka kagunurgas paiknenud elumajade juures. I kindlustatud asula 
oli hävinud tules, mida kinnitab intensiivne tuha- ja tahmakiht. 

II kindlustatud asula aegu pöörati suuremat tähelepanu asula kindlustamisele. 
Maapoolsele küljele püstitati muldvall, sellele veel kividest ja puust kaitsetara; ka mujal 
on mäeservi tõstetud kuni poole meetri võrra. Ehitamisel kasutati palju kive, sealjuures 
on kõikide selle etapi hoonete põhjad sillutatud paeplaatidega. Kuigi elamute täpsemaid 
kontuure ja mõõtmeid ei suudetud kusagil välja selgitada, on need asula II etapil 
paiknenud nii mäe kagu- kui ka põhjaserval. Elamute asend – mäekülje suhtes risti – oli 
sellel perioodil samasugune nagu varem. Erinevalt varasemast järgust ei esine nüüd asula 
kaguosas enam pronksivalamise jälgi, küll aga mujal, kuid märksa vähemal hulgal. 
Mitmete stratigraafiliste tähelepanekute põhjal on II etapp asula arengus järgnenud 
vahetult esimesele.   

Asva leiumaterjal on üldiselt samalaadne kui Iruski, olles aga märksa arvukam ja 
vormiliselt mitmekesisem. Põhiosa sellest moodustab keraamika – u 32000 savinõukildu 
– ning luu- ja sarvesemed (u 500). Pronksesemeid on suhteliselt vähe: Härnevi tüüpi 
ehtenõela katke (koos vastava valamisvormiga), 3 naasklit ja 2 võru katket (ühesugused, 
läbimõõduga 5 mm), pronksvarras (tooraine või poolfabrikaat) ja mitmed 
pronksitükikesed. Asulast on leitud üle 800 savist valamisvormide ja tiiglite katket – 
enamasti olid need mõeldud ümmarguse ristlõikega võrude valmistamiseks nagu Irus, 
kuid esineb ka kahepoolseid korduvkasutusega vorme (9) ketaspeaga ehtenõelte, odaotste 
ja kirveste tegemiseks (Lõugas 1966). Huvitavad on luust ehtenõelad ja kaksiknööbid, 
mis jäljendavad vastavaid IV perioodi pronksist esemeid; esindatud on ka sarvest kõplad 
või adraterad, luust linatöötlemisriistad või sirbid, harpuunid, nooleotsad, suitsekangid, 
lusikad jms. Kiviesemeid – kui mitte arvestada arvukaid jahvekive – on vähe: 5 katkist 
kivikirvest, 2–3 talba, kivikirve silmast välja puuritud südamik, 4 võrgukivi, 
tulekivikõõvits ning rida tulekivi- ja kvartsikilde. 

Asula ajalise kuulumise kohta võib märkida, et kõik kihistused on üksteisele 
järgnenud ilma märgatava ajalise vaheta. Vanimateks leidudeks on – lisaks ühele 
nöörkeraamika killule – kiviesemed, mis esinesid kultuurkihi alaosas (neid ei leitud enam 
II etapi horisondist). Dateeritavad metallesemed ei ole varasemad V perioodist, küll aga 
mõned luuesemed, ning need pärinevad I kindlustusetapist. On saadud kaks radiosüsiniku 
dateeringut: 2585±50 ja 2520±60 14C-aastat tagasi (tabel), millest vanem arvatakse 
dateerivat I ja noorem II kindlustatud asula järku (Jaanits et al. 1982, 146, 172). Nii 
nende dateeringute kui ka leiumaterjali põhjal võis Asva kindlustatud asula alguse saada 
u 900 eKr. Kui palju ajas kaugemale ulatub kindlustamata asulajärk, ei ole võimalik veel 
otsustada. Asva I ja II kindlustusetapi piiri pole praeguste andmete põhjal võimalik 
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täpsustada. Kindlustatud asula ülemine ajaline piir võis olla u aasta 500 paiku eKr, nii 
nagu Iruski. 

 
Ridala  
 
Ridala kindlustatud asula paikneb samal mereäärsel moreeniseljakul, kus Asvagi, 

sellest 5 km põhja pool. Asula eksisteerimise ajal oli see seljak väikeseks 
rannalähedaseks saarekeseks. Ridala asula pindala on pisut üle 4000 m2, kõrgus jalamilt 
1,5 m. Asulakohast on läbi kaevatud 435 m2 ehk umbes kümnendik.  

Erinevalt mitmekihilisest Asvast, on Ridala olnud kasutusel suhteliselt lühema aja 
jooksul ja siin täheldati vaid ühte elamiskihti (vt Moora 1967, 66–69). Kindlustusjärkude 
arv ja iseloom ei ole aga nii selge. Mõlemas kaevandis, eriti rohkelt aga kagunõlva omas, 
avastati jälgi asulat ümbritsenud kahest rööbitisest puutarast, mis paiknesid teineteisest 6 
m kaugusel. Kummastki tarast oli säilinud kaks rida postiauke (read olid üksteisest 1–1,5 
m kaugusel), osa neist kividega kiilutud, ning söene viirg; mõlemas taras asusid ühe rea 
postid üksteisest 1,5–2,5 m kaugusel, kuid välimises keskmiselt pisut hõredamalt kui 
sisemises. Arvatavasti toetusid vastu püstposte rõhtsalt asetatud palkidest seinad, mistõttu 
kumbki tara koosnes kahest paralleelsest seinast, mis kindlalt püstiseismiseks pidid olema 
omavahel seotud. Mingeid märgatavaid mullatöid nõlvade järsendamiseks ei olnud 
tehtud, kuid arvatavasti olid taraseinte vahed täidetud seest mulla ja kividega, et tagada 
konstruktsiooni stabiilsus. Tõenäoliselt pärineb seesugusest täidisest ka kivilasu seljaku 
kagujalamil, vastu välimist tara, mida seni on ekslikult peetud omaette kivivalliks (Jaanits 
et al. 1982, 146). Kas Ridala asula oli ümbritsetud kahe kontsentrilise taraga nagu mõni 
Saaremaa ringvallehitis? Kui nii, siis on kummaline, et eluhooned paiknesid kahe tara 
vahel. Või on tarad eriaegsed, mis tähendab seda, et asula pindala on teatud hetkel 
muudetud ja tegu on kahe kindlustusetapiga? Kuna kumbki kaevand ei hõlmanud 
seesmise taraga ümbritsetud ala, siis ei ole ka midagi teada asula keskosa planeeringust 
ega ajalisest kuuluvusest. 

Seni avastatud ristkülikukujulised hooned paiknesid siis kahe tara vahel, või kui 
viimased olid eriaegsed, siis välistara taga ja sellega rööbiti. Neist ühe laius oli 3,5–5 m, 
selle põhi oli sillutatud paeplaatidega. Teine elamu oli suurem, oma 10 m pikk ja 6–7 m 
lai; selle põranda moodustas kõvakstambitud mullapind ning pikiteljel avastatud 
postikiilustikud kõnelevad viilukujulist katust kandnud postireast. Leiti ka väljaspool 
elamuid paiknenud tuleasemeid. Kivipõrandaga hoone lähedal (võib-olla isegi selle sees) 
avastati paeplaatidest ristkülikukujuline kolle, mis nähtavasti – otsustades arvukate 
valamisvormitükkide põhjal – oli mõeldud pronksi sulatamiseks.  

Ridala leiumaterjal on sarnane Asva ja Iru omaga. Siingi domineerib keraamika – 
kokku on saadud u 4200 savinõukildu. Valamisvormitükke leiti 102 ning enamasti 
pärinevad need võrude valmistamiseks mõeldud vormidest. Kiviriistu esines vähe: 
kivikirve katke, talb, kirvesilmast välja puuritud südamik, paar tulekivist kõõvitsat ning 
tosin jahvekivi. Pronksesemeid on seni leitud kaks: aasaga putkkirves ja tordeeritud 
kaelavõru tükk, mõlemad pärit V perioodist. Et Ridalas puuduvad sellised leiud, mida 
võiks võrrelda Asva kõige varasemate ja kõige hilisemate leidudega (Lõugas 1970a, 
357), siis tuleb kõnealune asula dateerida tervikuna V perioodi raamesse (900–600 eKr). 
Radiosüsiniku dateeringud seni puuduvad. 
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Narva Joaorg 
  
Narva Joaoru kindlustatud asula asub u 1 km Hermanni kindlusest ülesvoolu, 10 m 

kõrgusel paekühmul, Narva jõe vasakkaldal. See mägi ise lõhuti suuremalt jaolt 1950–
1955 seoses hüdroelektrijaama ehitusega. Ka kultuurkiht hävitati peaaegu täielikult, seda 
säilis väga piiratud ulatuses mäe lael ning loodenõlval. Algselt oli mäe platoo pindala u 
10 000 m2. Mäe loodejalamil asub kuulus Narva Joaoru kiviaja asula. 

Natuke varase metalliaja keraamikat koguti juba kiviaja asula kaevamisel 1960. 
aastatel, kuid väike kaevand tehti mäe loodenõlvale alles 1992 (17 m2; Jaanits 1994). 
Tollal leiti jälgi paemüürist linnamäe nõlval, kuid selle dateering pole teada (võib 
kuuluda ka nooremasse rauaaega, mil see koht nähtavasti taas linnusena kasutusel oli). 
Leiumaterjalis moodustab enamiku kiviaja keraamika, sest arvatavasti ulatus tolleaegne 
elutegevus ka mäe peale. Ka varase metalliaja savinõukilde leiti, peale selle üks luust 
nooleots, mis sarnaneb Asva omadega, ning varem oli siit saadud ka savist valamisvormi 
tükike.  

Kogu säilinud osa platool olnud kultuurkihist kaevati läbi 1996 (kokku 82 m2; 
Nikitjuk 1997; 1998). Kultuurkihi paksus oli siin erinev, ulatudes kuni 1,1 m. Piki platoo 
serva avastati 1,2–1,5 m laiune mahavarisenud müür, mille vanus ei ole aga endiselt 
teada. Ühtekokku saadi üle 1000 leiu, millest suure enamiku moodustab kiviaja ja varase 
metalliaja keraamika. Viimane (u 450 kildu) on sarnane Iru ja Asva keraamikaga, kuid 
omab teatud omapärast pitserit. Nii ei ole Joaorult üldse leitud pronksiaegset 
peenkeraamikat, väga vähe esineb tekstiilivajutustega kilde. Kõige populaarsemaks 
kaunistusvõtteks on ümber pulga mässitud nööri vajutused, millega vahel kaasnevad ka 
ümarlohud, põiksälgud ja nõelaotsa torked. Savikoostiselt on Joaoru keraamika pisut 
peenem kui näiteks Asvas ja Irus, sarnanedes rohkem siinse hilisneoliitilise keraamikaga, 
milles samuti esineb kivipurdu. Tõenäoliselt tulenevad need erinevused Joaoru asula 
mõnevõrra suuremast vanusest: kahe potikillu kõrbekihist võetud analüüsid andsid 
dateeringuks 12.–11. (10.) sajandi.11 Ainus kultuurkihist saadud radiosüsiniku dateering 
pärineb eelrooma rauaajast (vt allpool, 2.2.2). 

 
Kindlustatud asulad ja nende kontekst 
 
Eesti ja kogu Ida-Baltikumi kindlustatud asulad liituvad enam-vähem samasuguste 

muististe rühmaga nii Ida-Euroopa metsavöötmes (Djakovo ja Gorodištše kultuurid) kui 
ka Kesk-Euroopas (Lausitzi kultuur) ja kohati Skandinaaviaski. Vaadeldes kindlustatud 
asulate levikut Läänemere idarannikul, torkab silma nende kõige tihedam 
kontsentratsioon piki Väina jõge Lätis ning mägedest ja järvedest rikkas Kirde-Leedus, 
mis geograafiliselt liitub samuti Väina rühmaga. Kokku teatakse selles piirkonnas ligi 70 
kindlustatud asulaks nimetatud muistist, mis kohati moodustavad äärmiselt tiheda 
võrgustiku. Lääne-Lätis ja Lääne-Leedus arvatakse seevastu olevat olnud vaid 
kümmekond ning Põhja-Lätis kolm üsna hõredalt paiknevat kindlustatud asulat; mõned 
vastavad muistised on avastatud Ida-Lätis ja Lõuna-Leedus ning üksikud ka põhja pool 
Soome lahte. Ühe osa lõunapoolse Ida-Baltikumi (eriti Põhja- ja Lääne-Läti) kindlustatud 

                                                 
11 Täpsemalt 2910±40(Hela-1021) ja 2870±55 (Hela-1020) tt. 
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asulatest moodustavad siiski seesugused, mida Eesti puhul eristasin omaette rühmaks 
mäepealsete asulate nime all12, kuid nende juurde pöördun tagasi allpool. 

Vanimad kindlustatud asulad Leedus on rajatud juba II aastatuhande viimasel 
veerandil eKr ning püsisid kasutusel kuni vanema rooma rauaajani (Grigalavičienė 1995, 
22 jj). Lätis on selliseid asulaid üldjuhul hakatud rajama pisut hiljem, II ja I aastatuhande 
vahetusel eKr13, ning sealgi arvatakse neid olevat kasutatud veel meie ajaarvamise 
esimestel sajanditel (Graudonis 1967, 10 jj). Ka Eestis on Narva Joaoru asula rajatud juba 
II aastatuhande lõpusajanditel. Kuna aga ülejäänud Eesti ja Edela-Soome kindlustatud 
asulad rajati veelgi hiljem, siis võib siin näha kõnealuse asulatüübi kronoloogilist levikut 
ja arvulist vähenemist lõunast põhja poole liikudes. Samas tundub, et kaugeltki mitte kõik 
Läti ja Leedu kindlustatud asulad pole püsinud kogu eelkristliku aastatuhande jooksul 
ühtviisi ja katkestamatult kasutusel – selleks on mõningatelt neist leitud liiga vähe 
materjali. Üsna tõenäoliselt eksisteeris pikaajaliste asulate kõrval lühemaealisi, näiteks 
ainult pronksiaegseid, ning haruldased polnud ilmselt ka asustuskatked, eriti eelrooma 
rauaaja piires. 

 
Inimeste tehtud kaitseehitised on meie kindlustatud asulates olnud üsna tagasihoidlikud, 
piirdudes kas puust või kivist taraga ning Asva II etapi puhul ka madala mullast valliga. 
Hoopis võimsamaid ehitustöid on tehtud Väina-äärsetes asulates, kus näiteks nii 
Ķivutkalnsis kui ka Viņakalnsis järsendati mäenõlvu, suurendati platood ning rajati 
võimsad mullast, kividest ja savist vallid, mida hoidsid koost lagunemast selle sisse 
ehitatud puust kambrid (Graudonis 1989, 12 ff, 55 ff, joon. 10–12, 35, 36). 
Märkimisväärseid mullatöid vallide ja kraavide näol on tehtud ka Kirde-Leedu 
kindlustatud asulates (nt Volkaitė-Kulikauskienė 1986, 16 ff, joon. 9), kuid sealgi jäävad 
need tagasihoidlikuks Väina alamjooksu omadega võrreldes. Lõunapoolsetel kindlustatud 
asulatel on seega kaitsefunktsioon olnud märksa olulisemal kohal kui Eestis, kuid peab 
arvestama, et nõnda võimsate kindlustuste ehitamiseks läks tarvis ka palju rohkem 
tööjõudu. Soomes näib aga tegu olevat nõnda kõrgete ja järsuseinaliste kaljudega, et 
täiendavatele kaitseehitistele polnud kuigi suurt rõhku tarvis panna; mõnelt poolt on siiski 
leitud kivivallide jäänuseid (vt Luoto 1984, 155–156). 

Siinkohal pakub huvi Ridala kaitsetara(de) ehitus, mis on Baltikumis seni mõneti 
ainulaadne. Nagu nägime, koosnes tara – õigemini kaitsevall – kahest omavahel seotud, 
rõhtpalkidest laotud ja püstpostidega toetatud seinast, millede vahe oli ilmselt täidetud 
mulla ja/või kividega. Kui kõrge oli seesugune konstruktsioon, ei ole muidugi teada, kuid 
väljastpoolt võis see ulatuda paari-kolme meetrini. Postiaukude ridu, tihti kahe- või 
mitmekordseid, on leitud ka paljude Läti ja Leedu kindlustatud asulate servalt, näiteks 
Brikuļis, Mūkukalnsis, Ķivutkalnsi esimeses, kõige varasemas kindlustusjärgus, 
Narkūnais, Sokiškiais jm (Vasks 1994a, joon. 13–15; Graudonis 1967, 20; 1978; 1989, 
joon. 8, 13; Volkaitė-Kulikauskienė 1986, joon. 9; Grigalvičienė 1986b, joon. 3, 5–6), 
samuti kaugemalt Ida-Euroopa metsavöötmest (näit Abashevo kultuuri Shilovskoye 
                                                 
12 Lätis on Andrejs Vasksi (1991, lisa) ja Jānis Graudonise (1967, 10–24) andmetel vähemal või suuremal 
määral kaevatud 30 suletud asulakohal, mis kuuluvad varasesse metalliaega. Neist u kolmandik on sellised, 
mis siinse käsitluse järgi võiksid olla liigitatud pigem mäepealsete asulate hulka. Lisaks neile on teada 79 
mäge, kust kas proovišurfidest või pinnaleidudena on kogutud vaid üksikuid varase metalliaja savinõukilde 
või esemeid. Nende muististe tüpoloogiline määratlus pole enne põhjalikumaid uurimusi siiski võimalik. 
13 Siiski on Daugmalest leitud juba II aastatuhande lõppu kuuluvaid pronks- ja kiviesemeid (Vasks 1991, 
140). Ka mõne Ķivutkalnsi radiosüsiniku dateeringu kalibreeringud ulatuvad II aastatuhande lõppu. 
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linnamäelt, vt Epokha bronzy 1987, joon. 59). Erinevuseks on tõik, et seal on postid 
paiknenud tihedalt kas päris üksteise kõrval – s.t tara koosneski ainult püstpalkidest, mitte 
rõhtpalkidest nagu Ridalas – või väikeste, kuni 50–80 cm vahedega. Viimasel juhul on 
konstruktsiooni rekonstrueeritud mitmerealise punutistarana (Graudonis 1967, joon. 9; 
LSV 2001, joon. 95).  

Tähelepanu väärib kindlasti asjaolu, et enamikul juhtudel on tegu kaherealise 
taraga, mis ei saa olla juhuslik ja peab peegeldama teatud kindlat ehitustehnilist võtet. On 
loogiline arvata, et need paralleelsed seinad – olgu siis rõht- või püstpalkidest või hoopis 
vitspunutisest – olid omavahel seotud ja toestasid üksteist. Konstruktsiooni püsimise 
mõttes on ka usutav, et seinte vaheline tühimik (enamasti 1,5–2,5 m laiune) oli mingi 
materjaliga (liiv, muld, kivid) täidetud. Muuhulgas võivad nii Ridalas kui ka mitmel pool 
mujal (Mūkukalnsi kohta vt Graudonis 1967, joon. 10; 1978) täheldatud kivilasud 
postiaukude ridade juures pärineda just seesugusest täidisest. Tänu piisavale laiusele sai 
seesuguse valli peal seista ja liikuda ning välimise kõrgema seina taha varjudes ründajale 
vastupanu osutada. Vasteid nii püst- kui ka rõhtpalktehnikas kaitsemüüridele, mis on 
seest täidetud, pakuvad Kesk-Euroopa Lausitzi kultuuri kindlustatud asulad (vt Champion 
et al. 1984, joon. 9.9). Baltikumis on seni kõige varasem seesugune kaitsesein14 avastatud 
Lagaža hilisneoliitilises – vanema pronksiaja asulas Lubāna järve ääres (Loze 1978, joon. 
12–15). Iseenesest pole Ķivutkalnsis ja Viņakalnsis avastatud puust vallikambrid midagi 
muud kui Lagaža või Ridala tüüpi kaitsekonstruktsiooni edasiarendus tingimustes, kus 
koos tuli hoida märgatavalt laiemat ja kõrgemat mullakehandit.  

 
Kindlustatud asulate ehitusplaneeringu kohta on raske üldistusi teha, kuivõrd enamikku 
neist on kaevatud üsna piiratud ulatuses. Irus paiknesid elumajad rööbiti üksteise kõrval 
ühes rühmas mäe madalamal serval, jättes muu mäe vabaks, sh põhjaotsa üksnes või 
peamiselt pronksivalamiseks. Seda võib pidada sihipäraselt korraldatud planeeringuks. 
Asvat ja Ridalat on kaevatud suhteliselt vähem ja raske on midagi väita asula 
üldplaneeringu suhtes. Selge on vaid see, et elamuid paiknes vahetult kaitsetara taga. 
Väina alamjooksu paremini uuritud asulates näivad hooned olevat ehitatud kohe valli 
taha, jättes vabaks õue linnuse keskel (vt Graudonis 1989, joon. 35). Ka Kirde-Leedu 
kindlustatud asulates võib kohata elamute tihedat paiknemist vahetult kaitsetara taga 
(Narkūnai), teisalt esineb seal ka asulaid, kus majad olid ehitatud ainult mäe ühte ossa 
ilma kindla korrapärata (Nevieriškė) (vt Volkaitė-Kulikauskienė 1986, joon. 9; 
Grigalavičienė 1986a, joon. 5). 

Eesti kivi-, pronksi- ja vanema rauaaja elamuarhitektuuri kohta on väga napilt 
andmeid, milleks on nii objektiivseid kui ka subjektiivseid, senise uurimistöö iseloomust 
tingitud põhjusi (vt Kriiska 2002a). Kindlustatud asulad on siinkohal erandiks, 
võimaldades heita pilku kohalikule ehitustraditsioonile, millel näib olevat vasteid meie 
põhja- ja idapoolsetel naaberaladel. Irus avastatud elamupõhjade näol on tegu vähemalt 
osaliselt rõhtpalktehnikas ehitatud hoonetega, mille põhi oli mõnekümne cm ulatuses 
süvendatud maapinda. Lisaks sellele oli kasutatud ka püstposte, sh pikiseina toestuseks 
ning katuseharja kandmiseks. Rõhtpalk- ja postkonstruktsiooni kombineeritud kasutamist 
on Soomes dokumenteeritud juba hiljemalt keskneoliitikumis. Nii oli Kärmelahti (Ida-
Soome) 8 x 7–7,5 m suuruse maja põhi süvendatud umbes poole meetri ulatuses algsesse 
maapinda, kusjuures kogu puitkonstruktsiooni alaosa moodustas rõhtpalktehnikas 
                                                 
14 Ilze Loze tõlgendas seda u 1 m laiust tara asulas olnud hoonete ühise välisseinana. 
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raamistik (3 palgikorra kõrguses), mis hoidis ära sissekaeve seinte varisemise; 
viilukujuline katus, mis ulatus maani, toetus kahele postireale, mis maja laiust arvestades 
oli ka hädavajalik (Katiskoski 2002, 197–198, joon. 34).15 Seega näib rõhtpalktehnikat 
kasutanud Iru arhitektuur esindavat küllaltki arhailist traditsiooni, mis oli algselt omane 
just Ida-Euroopa metsavöötme rahvastele ja on sealt aegade jooksul levinud lääne poole, 
jõudes näiteks Skandinaaviasse alles viikingiajal või enne seda.16  

Seevastu Ridala hoonete kohta on arvatud, et need olid püstitatud 
postkonstruktsioonis (Moora 1967, 67 jj). Postiasemeid on seal avastatud tõesti rohkesti, 
kuid enamikus seostuvad need siiski vaid kahe kaitsetaraga. Tegelikult ei ole ei Ridalas 
ega ka Asvas seniste kaevamistega avastatud seesuguseid kuvasid, mida võiks tõlgendada 
tõeliste postkonstruktsioonis ehitatud elamutena. See iseenesest kõneleb pigem 
rõhtpalkehitiste kasuks, mille juures – nagu Iruski – loomulikult kasutati ka püstposte. 
Seevastu Leedu ja Läti kindlustatud asulate elamud on olnud enamasti kõik 
postkonstruktsioonis, vahel mitmetoalised, ning tavaliselt süvendatud pisut esialgsesse 
maapinda (Volkaitė-Kulikauskienė 1986, joon. 68; Grigalavičienė 1995, joon. 17, 20–22; 
Graudonis 1989; Vasks 1994a, joon. 22–24). Postkonstruktsiooni kasutamine 
elamuehituses oli pronksiajal valdav ka Kesk-Euroopas ning Skandinaavias (Harding 
2000, 24 jj) ning – nagu eespool nägime – tugevate läänepoolsete mõjutustega Soome 
rannikupiirkonnas. Seega võib tõdeda, et Eesti rannikuvööndi kindlustatud asulad on 
paiknenud kahe suure elamuehitustraditsiooni – post- ja rõhtpalkkonstruktsiooni – 
levikuala piiril. 

 
Nii Eestis kui ka lõunapoolse Ida-Baltikumi kindlustatud asulates on elanud ühest 
perest/majapidamisest suuremad kogukonnad. Irus nähtavasti üheaegselt püsti seisnud 
neljas majas võis kokku elada u 30–50 inimeseline kollektiiv ning väiksemad ei olnud 
need arvatavasti ka Asvas ega Ridalas.17 Umbes analoogilisi arve pakutakse välja ka Läti 
kindlustatud asulate kohta: Ķivutkalnsis 40–60, Viņakalnsis 30–50 ja Brikuļis 40–70 
inimest (Graudonis 1989, 89; Vasks 1994a, 67), kuid ilmselt on need pisut allahinnatud. 
Nimelt on sealsete arvutuste aluseks võetud vaid 4–5 inimest elamu kohta, mis – kuigi 
elumajad on mõnevõrra väiksemad Eesti omadest – on liiga vähe ühe pere jaoks. Elamute 
arv nimetatud asulates oli vastavalt 10–12, 8–10 ja 10–15, mistõttu ka inimesi võis seal 
olla igaühes vähemalt saja ringis. Veelgi rohkem võis rahvast üheskoos elada Kirde-
Leedus, kus näiteks põhjalikumalt uuritud Nevieriškė kindlustatud asulas avastati 
noorema pronksiaja kihis 13 ilmselt üheaegset elamut (mõõtmetega u 3,5 x 5 m) 
(Grigalavičienė 1986, 59 jj, joon. 5); tolleaegne elanike arv võis seal olla 90–170 vahel. 
Nagu näha, oli mitte üksnes kindlustatud asulate paiknemistihedus, vaid ka nendes elanud 
inimeste arv lõunapoolses Ida-Baltikumis märgatavalt suurem kui Eesti rannikuvöötmes. 

                                                 
15 Analoogilisi rekonstruktsioone kohtab ka Ida-Euroopa metsavöötme neoliitiliste elamute kohta (vt nt 
Patrushev 2000, joon. 17: 2). 
16 Erandina on rõhtpalktehnikas rajatud hooneid avastatud Darsgärde eelrooma rauaaja asulas, kuid sealne 
kompleks ongi nii asulatüübi kui ka leiumaterjali põhjal otsustades olnud tihedalt seotud Läänemere 
idarannikuga. 
17 Võtan majapidamise keskmiseks suuruseks 7–13 inimest, nagu see näib olevat olnud Eestis rooma 
rauaajal (Lang 1996a, 357). Kuna suurem osa pronksiajal elamiseks kasutatud Iru mäepealsest alast on läbi 
kaevatud, siis pole usutav, et seal eluhooneid rohkem oli. Asvas (paar-kolm üheaegset elamut) ja Ridalas 
(kaks) on aga küllalt suur osa elamiseks kasutada võidud alast veel uurimata. 
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Siit tõusetub aga iseenesest küsimus: kui Eesti noorema pronksiaja asustusvõrk 
koosnes valdavalt maaviljelusega tegelevatest üksikmajapidamistest, siis miks elasid 
kindlustatud asulates märksa suuremad kollektiivid? Kes olid need inimesed, millega nad 
tegelesid? Miks kindlustasid nad oma asulad? 

Kogu Ida-Baltikumi kindlustatud asulate leiumaterjal räägib ühte keelt: seal elanud 
inimesed elatusid põhiliselt maaharimisest ja karjakasvatusest. Ent sellega tegeleti 
peamiselt ka avaasulates/üksiktaludes. Mõningate asulate kindlustamist on meil varem 
põhjendatud töö tootlikkuse kasvust tulenenud ülejääkide ja varude (karja- ja 
põllusaadused, pronks) kaitsmise vajadusega (Jaanits et al. 1982, 155); on lisatud ka 
varude ebaühtlasest jagunemisest tingitud konfliktid ühiskonnas ja konkurents paremate 
elupaikade pärast (LSV 2001, 439) või lihtsalt rahutud ajad ja väline hädaoht (Salo 1984, 
121). Suurte kogukondade kooselu ning asulate kindlustamist ei ole tarvis eraldi 
põhjendada seal, kus see oligi domineerivaks eluviisiks, nagu näiteks Kirde-Leedus ja 
Kagu-Lätis või mitmel pool Ida-Euroopa metsavöötmes. Küll aga tuleb kõnealust 
fenomeni põhjalikumalt analüüsida Eestis (samuti Põhja-ja Lääne-Lätis ning Edela-
Soomes), kus see oli erandlikuks asustusviisiks. Ühetaoliste muististe taga ei pea 
kindlasti otsima ühesuguseid põhjusi ja nähtusi muistsetes ühiskondades. 

Üheks tegevusalaks kindlustatud asulates oli lisaks karjakasvatusele ja 
maaharimisele pronksivalamine, mille jälgi avaasulates või väikestes mäepealsetes 
asulates leiab Läänemere idaranniku maades haruharva. Pronksivalamine tööprotsessina 
(meie tingimustes enamasti vanametalli ümbersulatamine uuteks esemeteks) iseenesest ei 
eelda arvukat töökollektiivi, mistõttu see ei saanud olla ka suurte asulate tekkimise 
põhjuseks. Oluline on hoopis kogu vanametalli hankimise, ümbersulatamise ja jaotamise 
taganud sotsiaalne korraldus. Katkistest pronksasjadest, resp. vanametallist koosnevad 
peitleiud, mis on päevavalgele tulnud näiteks Saaremaal Tehumardis või Lääne-Läti 
rannikul Ventspilsi lähedal (Vasks & Vijups 2004), osutavad üheselt sellele, et tooraine 
meie pronksivalajatele toodi Skandinaaviast. See tähendab, et metalli hankimiseks tuli 
võtta ette ülemeresõite ning laevade ehitamine ja meestega varustamine eeldas 
kahtlemata suuremate kollektiivide – või vähemalt paljude väikeperede koostöö – 
olemasolu. Pronks oli tollal lausa strateegilise tähtsusega materjal, kindlasti mitte odav 
ega igapäevane, selle valmistamine, hoidmine ja ümberjagamine või kaubakstegemine 
vajas kaitset. Seejuures on täiesti mõeldav, et võõraste silmade eest püüti varjata eeskätt 
pronksivalmistamise tehnoloogiat ja kogu tööprotsessi, mida omakorda võisid saata 
mõningad kultuslikud toimingud.  

Seega võib meie kindlustatud asulate taga näha teatud pealike ümber koondunud 
rühmi, mis võisid koosneda omavahel suguluses olevatest peredest, kelle üheks 
tegevusalaks oli metalli maaletoomine, ümbertöötamine ja edasijagamine. Meresõit on 
olnud traditsiooniliselt meeste ala ning võib arvata, et ka sellega seonduv metallitöö 
kuulus eeskätt meeste maailma. Sama traditsiooniliselt on meie saartel ja rannikul 
karjakasvatuse ja maaharimisega tegelenud rohkem naised ja sõltlased. Et 
viimatimainitud tegevusalad olid pigem teisejärgulised, näitab ilmekalt meie kindlustatud 
asulate, eriti Asva ja Ridala, geograafiline paiknemine otse rannikul, pisut eemal põllu- ja 
karjamaadest, kuid soodsa positsiooniga meresõitudeks ning võõraste pilkude eest 
sulgemiseks. Iru ja Narva asend viljelusmaade suhtes oli küll soodsam, kuid see ei olnud 
sugugi halb ka liiklus- ja ühendusteid arvestades. Ka suur osa Läti kindlustatud asulatest 
paikneb soodsal positsioonil ühe olulise liiklussoone – Väina – suhtes.  
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2.2.2. Mäepealsed asulad 
 
Nagu ülal märgitud, esineb Eestis rida asulakohti, mis oma kultuurkihi iseloomult 

sarnanevad avaasulatega, maastikuliselt paiknemiselt aga pigem kindlustatud asulate või 
hilisemate linnustega. Praegu teatakse selliseid 18 ning suurem osa neist on leitud 
juhuslikult hilisemate linnuste (või teiste muististe) kaevamisel. 

Iru linnamäe keskvalli all avastati 1984.–1986. a kaevandis ehitussäilmed, mis 
stratigraafiliselt paiknesid pronksiaja ja I aastatuhande teise poole kindlustuskihtide vahel 
(Lang 1987a; 1996a, 51 jj). Paraku ei selgunud, kas nende tukkide näol oli tegu 
kindlustise või eluhoonega, sest mingeid selgemapiirilisi konstruktsioone tuvastada ei 
õnnestunud. Võetud radiosüsiniku proovid andsid tulemuseks 2185±35 ja 2165±40 14C-
aastat tagasi (kalibreerituna u 360–175/120 eKr) – seega kuulub uuritud kihistus 
eelrooma rauaaja keskpaika. Vaadeldavasse etappi võib liigitada ka väikese osa linnamäe 
leiuainesest, millele juba varem oli tähelepanu juhitud (Lõugas 1970a, 366 jj): u 70 
savinõukildu, sh osa kaunistatud kammtempli vajutuste või nöörornamendiga. Peale 
keraamika võib selle lühiajalise asustus- või kindlustusperioodiga Irus ajaliselt seostada 
veel paari eset, nagu luust  karjasekeppnõela ja rauast  rullpeaga ehtenõela. 

Peaaegu täpselt samasuguseid radiosüsiniku dateeringuid nagu Irus on saadud veel 
Pada II linnuselt (2190±50), Alatskivi Kalevipojasängilt (2200±50) ja Narva Joaoru 
asulast (2152±70), kusjuures Saadjärve linnamäe varasema kihi dateering on mõnevõrra 
hilisem (1975±45) ja Unipiha oma veelgi noorem (1660±80) (vt Tamla 1980; Aun 1974; 
1975; Nikitjuk 1997; Lavi 2002). Kõikjalt teatakse ka vähesel arvul keraamikat, mida 
võib dateerida kas eelrooma või laiemalt kogu vanemasse rauaaega. Peale selle on veel 
mitmelt (linna)mäelt leitud enam-vähem samaaegset ja samalaadset leiumaterjali ning 
kuigi 14C-proove pole sealt võetud, võib suure tõenäosusega oletada nendegi muististe 
kasutamist vaadeldaval ajastul. Sellisteks linnusteks on Koila, Ripuka Punamägi, Makita 
(siin saadi varast keraamikat hilisema külakalme alalt), Asva ja Peedu. Näiteks 
viimatinimetatud Peedu linnamäel kuulub hilispronksiaega või vanema rauaaja algusse 
üle 40 riibitud ja 3 tekstiilikoe vajutustega savinõukildu (sh kaks lohkornamendiga ja 
kaks ümber pulga mässitud nööri vajutistega kaunistatud nõu), luust nooleots, kaks 
tahulist jahvekivi, mõned hallikas-beežikad tulekivilaastud ja töötlemisjälgedega 
sarvetükid. Linnamäe põhimaterjal kuulub aga I aastatuhande teise poolde (Moora 1939). 

Konkreetsemaid ehitusjäänuseid on seni avastatud ainult Koilas (Kirde-Eesti), kus 
hilisemate, keskmise rauaaja linnusekihtide all paiknenud varasemas ladestuses leiti jälgi 
elamust (Schmiedehelm 1955, 166 jj, joon. 47–48, tahv XVII). Viimane oli arvatavasti 
tehtud rõhtpalktehnikas, mõõtmetega 5,5 x 6 m. Hoonepõhjal avastati mitu maasse 
süvendatud koldeaset, kuid pole selge, kas need kõik olid elamuga samaaegsed. Leiti vaid 
vähesel hulgal keraamikat, kaks kvartsitükki ja lihvimiskivi. Et osa savinõukildudest oli 
kaetud tekstiilikoe vajutustega või riibitud, siis andiski see põhjust dateerida linnuse 
kasutuse alguse hiljemalt eelrooma rauaaega.  

Mainida tuleb ka rühma Lõuna-Eesti keskmise ja noorema rauaaja linnuseid, kust 
on vähesel hulgal saadud tekstiil- või riibitud keraamikat, mõni varane metallese või 
radiosüsiniku dateering. Kuigi kummagi nimetatud keraamikatüübi kasutamise ülemine 
ajaline piir ei ole veel täpselt fikseeritud, võib oletada nendegi paikade rajamist 
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mäepealsete asulatena juba vanema rauaaja lõpul või rahvasterännuaja algul. Sellisteks 
muististeks on Tartu Toomemägi, Rõuge, Tõrva Tantsumägi, Viljandi (Musumägi), 
Otepää, Haapala Tornimägi ja Hinniala Liinamägi. Viimati mainitud linnamäe (kutsutud 
ka Päevapööramise ja Hobuseselja mäeks) valliosa proovikaevamiselt on lisaks ühele 
pronksvõru tükile saadud ka radiosüsiniku dateering 1610±100 (TA-2545), mis 
kalibreeritult osutab ajavahemikule 260–560 pKr (vt Kiristaja 1996). 

 
Mäepealseid asulaid on seni avastatud peamiselt Põhja- ja Lõuna-Eestis, üks ka 
Saaremaal. Et neid ei ole nagu avaasulaidki leitud Kesk-Eestis, peegeldab ilmselt 
uurimisseisu. Igal juhul torkab silma, et valdav enamik mäepealseid asulaid paikneb 
piirkondades, kus esineb muidki vanema rauaaja kinnismuistiseid – olgu siis avaasulaid 
või kivikalmeid –, mistõttu ei olnud tegu ainsate asustatud punktidega nendel aladel. 
Avaasulate ja (suletud) mäepealsete asulate rööbitine esinemine muudab tolleaegse 
asustusmustri teatud määral hierarhiliseks. Hea näite seesuguse asustusmustri olemusest 
annab Unipiha ümbrus Kagu-Eestis. 3.–5. sajandi paiku oli siin kasutusel mäepealne 
asula, kust on saadud peotäis riibitud ja lohkornamendiga kaunistatud keraamikat, 
traadile lükitud pronkshelmed, jahvekivi alus, luisk (vt Aun 1975). Kas samal ajal elati ka 
mäe kõrval paiknenud avaasulas, ei ole kindel, sest sealt leitud vähene tekstiilkeraamika 
võib olla ka varasem või hilisem18. Ühtlasi on lähipiirkonnast teada 10 vanema rauaaja 
kivikalmet, mis asuvad kuues eri rühmas (Aun 1975, joon 7). Seega on siin hinnanguliselt 
tegu vähemalt kuue-talulise asustusrühmaga, millest nähtavasti üks kasutas Unipiha 
mäepealset asulat. Analoogilisi komplekse on mitmeid teisigi (Iru, Muuksi, Koila, Ripuka 
jt). Tõenäoliselt heiastub selliste asustusrühmade taga nn ühe domineeriva talu süsteem, 
mida käsitlen üksikasjalikumalt ühiskonna sotsiaalsete struktuuride peatükis. 

Mäepealseid asulaid, mis kindlustatud asulatest erinevad nõrga ja leiuvaese 
kultuurkihi poolest, leidub ka Lätis. Nagu ülal märgitud, võib neid kaevatud muististe 
hulgas eristada umbes tosina jagu, võib-olla isegi rohkem (vt Vasks 1991, lisa). Selliseid 
asulaid esineb maa kõikides osades: näit Aizkraukle, Kalnazieds, Ķišukalns, Lokstene, 
Matkule, Paplaka jt. Pigem tagasihoidlikud mäepealsed taluasemed kui suuremad 
kindlustatud asulad olid ka kõik kolm Põhja-Lätis olevat suletud asulakohta – 
Sārumkalns, Tanīskalns ja Zestvaine, kust on saadud üksikuid varaseid savinõukilde ning 
vähesel hulgal kivi-, tulekivi- ja luuesemeid (Graudonis 1967, 22–23; Vasks 1991, lisa). 
Oluline on märkida, et mäepealsetest asulatest ei ole seni leitud pronksivalamise jälgi (v.a 
üks tiiglitükk ja üks võru valamisvormi katke Sārumkalnsist), samas kui enamikus 
kaevatud kindlustatud asulates on neid ikka ja sealjuures suhteliselt rohkesti päevavalgele 
toodud19. Mäepealsed asulad on valdavalt dateeritud kogu nooremasse pronksi- ja 
vanemasse rauaaega, Matkule ja Paplaka Lääne-Lätis aga üksnes selle perioodi teise 
poolde. 

Arheoloogilise informatsiooni vähesuse tõttu on raske leida lihtsat vastust 
küsimusele, miks paiknes osa asulaid mäe peal, samal ajal kui ülejäänud asulad 

                                                 
18 Varasema asustuse võimalusele siinkandis viitab linnamäe vallikaevandist leitud tulekivist kõõvits, 
hilisemale ajale aga linnuse ja asula põhimaterjal. 
19 Kasutada olevate andmete põhjal (Vasks 1991) on 17 kindlustatud asulast, mida Lätis on arheoloogiliselt 
uuritud, pronksivalamise jäänuseid leitud 12-s. Ülejäänud viiest võis mõni tegelikult olla ka pigem tavaline 
mäepealne asula (Koknese, Gutini), ühes (Jersika) pole aga alumisi, pronksiaegseid kihte kuigivõrd 
kaevatudki.  
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ümberringi olid tasasel maal. Mäepealsed asustusüksused ise näivad olevat samasugused 
üksikmajapidamised nagu avaasuladki, vähemalt ei võimalda senised leiud oletada 
suuremaid kogukondi. Ka leiumaterjali iseloom on üldiselt samasugune (vaene) nagu 
avaasulates, ainsa erandina Sārumkalnsi mäepealne asula, kus on valmistatud metalli. 
Mägede kasutamist on meil traditsiooniliselt ikka tõlgendatud kaitsevajaduste 
rakendamisena sotsiaal-poliitiliselt ärevatel aegadel. Nii on ka Eesti eelrooma rauaaja 
keskpaiga linnusekihte seostatud relvade lühiajalise ilmumisega kalmetesse ning varaste 
tarandkalmete kui uue eliidi esiletõusu peegeldavate matmispaikade laialdasema levikuga 
ja sellest tingitud pingetega ühiskonnas (Ligi 1995, 218 jj). Selles arvamuses võib ka tõtt 
olla, kuid nõnda kitsalt esitatuna ei saa see seletada kogu mäepealsete asulate fenomeni 
Eestis. Nagu ülal veendusime, hõlmavad viimased mitte ainult eelrooma rauaaja 
keskpaiga, vaid väga pika perioodi alates hilispronksiajast (Peedu) kuni noorema rooma 
rauaajani (Unipiha); pealegi on nad levinud märksa laiemalt kui varased tarandkalmed 
või relvad kalmetes.  

Tundub, et Eesti hilispronksi- ja vanema rauaaja mäepealsete asulate taga tuleb 
näha hoopis sotsiaalset kihistumist tavaliste viljelusmajanduslike talude vahel. See 
kihistumine ei olnud varanduslikus mõttes küll veel silmatorkav, kuid leidis endale siiski 
sümboliseeritud väljenduse maastikul. Maastiku sümboliseeritud kasutamist põhimõttel 
„paremad ja tähtsamad elavad kõrgemal“ võib ilmekal moel näha juba nooremal 
pronksiajal näiteks Irus, kus kindlustatud asula perioodil rajatakse mäe jalamile, 
jõeäärsele terrassile, ka avaasula. Mäe peal oleks olnud veel piisavalt ruumi elamiseks, 
kuid nähtavasti väljendati sellise asustushierarhiaga sotsiaalseid erinevusi elanike vahel. 
Mainitagu, et võrreldes mäepealse küllalt mitmekesise ja rikkaliku leiuainesega on Iru 
avaasulast saadud peamiselt vaid robustset majapidamiskeraamikat ja ei ühtki jälge 
pronksivalamisest (Lang 1996a, 108).  

Esitatud tõlgendus, mille kohaselt mäepealse asendiga taheti sümboolselt 
demonstreerida sotsiaalselt erinevat (arvatavalt kõrgemat) staatust, ei tähenda veel, et 
mujal – kus mäepealseid asulaid pole leitud – kõik majapidamised võrdsed oleksid olnud. 
See tõsiasi tuleb selgelt esile allpool, kui jõuame kalmerühmade analüüsini ja näeme, et 
mõnel pool on tegelikke sotsiaalseid erinevusi püütud justkui varjata egalitaarse 
asustusmustri taha. Antud juhul on aga mäepealsete asulatega üritatud just vastupidist, s.t 
sotsiaalseid ja (esialgu peaaegu olematuid) majanduslikke erinevusi rõhutada, esile tõsta. 
Seesugust nähtust võib tõlgendada tõusikliku käitumisena ja uue eliidi esiletrügimisena.  

 
 
2.2.3. Varased ringvallid ja neemiklinnused 
 
Omaette rühm muistiseid, mida iseloomustab ühe või kahe ringvalli olemasolu, 

paikneb Eesti lääneosas ja saartel. Neile lisanduvad mõned seesugusedki muistised, kus 
vall on kõigest poolringi kujuline ning puuduvat kaareosa asendab püstloodis kaljusein. 
Seega ei ole tegu homogeense ega ka mitte üheaegse rühmaga ning kõik selle esindajad 
ilmselt ei kuulugi käesolevas raamatus käsitletavasse perioodi, kuid siiski on need 
omapäraseks ning geograafiliselt ja sotsiaalselt piiritletud nähtuseks, mis vajab lähemat 
analüüsi. Peamiseks ühisnimetajaks sotsiaalses plaanis on asjaolu, et need rajatised 
näivad kõik olevat olnud suuremate kollektiivide tehtud ja täitnud teatud kultuslik-
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tseremoniaalseid ülesandeid. Nähtavasti on kõnealuste muististe hulgas kõige varasema 
tekkega suletud kultusekoht Kaalis, mille rajamisele aitas kaasa loodus ise.  

 
 
 
 
 
Kaali 
 
Kaali kindlustatud asula paikneb Saaremaal Kaali meteoriidikraatri rusuvallil. 

Meteoriidi langemist on geoloogid läbi aegade dateerinud erinevalt20, kuid viimaste 
uurimuste kohaselt – mis tuginevad kraatrijärve kõige sügavamatest setetest võetud 
orgaanika AMS-dateeringule – leidis see aset vanemal pronksiajal, ajavahemikus 1690–
1510 eKr (Veski et al. 2004). Saaremaa oli sel ajal juba küllalt tihedalt asustatud ning 
meteoriidiplahvatus – mida on võrreldud isegi väikese aatomipommi lõhkemisega – jättis 
kahtlemata sügava emotsionaalse jälje tolleaegsete inimeste mällu. 

Meteoriidi langemisest tekkis kraater21 koos seda enam-vähem ringikujuliselt 
ümbritseva kõrge rusuvalliga. Viimase ümbermõõt on 105–110 m, kusjuures selle 
välimine külg on mingil ajahetkel järsendatud-kindlustatud kuni 2 m laiuse ja vähemalt 
2,2 m kõrguse paekivimüüriga. Lisaks sellele on väljapoole ümber kraatri rajatud veel 
üks eelmise suhtes kontsentriline ringvall, mis on kokku 470 m pikk ja 2,3–2,8 m lai ning 
koosneb suurtest maakividest (läbimõõduga vahel kuni 1,8 m). Seega koosneb Kaali 
muistis järvest, mida tõenäoliselt peeti pühaks, ja seda ümbritsevast kahest 
kontsentrilisest ringist, neist üks tekkinud meteoriidiplahvatusest ja teine rajatud inimeste 
poolt. 

Selle plahvatusest tekkinud rusuvalli peale, kirdepoolsesse sektorisse, hakkas 
nooremal pronksiajal ladestuma kultuurkiht, mida seni on üldiselt tõlgendatud 
kindlustatud asulana, nagu neid tuntakse Asvas, Ridalas jm (Lõugas 1978a; Kriiska & 
Tvauri 2002, 105 jj). Kultuurkihiga kaetud ala iseenesest on väike, kõigest 600–800 m2 
piires. Sellest alast uuriti 1976.–1977. a läbi 135 m2 suurune osa (Lõugas 1978a; 1978b). 
Avastati kaks nelinurkset paekividega sillutatud platvormi, mis aga oma suuremas osas 
jäid kaevamata alasse. Võib-olla oli nende platvormide näol tegu (elu)hoonete sillutatud 
põrandatega. Valli sise- ja välisküljel avastati intensiivne põlengukiht koos valli suhtes 
rööbitiste palgijäänustega. Arvatavasti oli kivivalli peal omal ajal seisnud veel 
puitkindlustis. Kaevamistel leiti märkimisväärne hulk keraamikat (sh kaunistatud 
lohkudega, tordeeritud võru vajutustega või näpiornamendiga nagu Asvas ja Ridalas ja 
vähemal määral ka Irus). Peale selle saadi 20 savist valamisvormide ja tiiglite katket, 
kaheksa merevaigutükki, luust kaksiknööp ja nooleots, linakamm või kitkumissirp, 
jahvekive, mõned raua- ja rauašlakitükid, jms. Kultuurkihi ülaosast leiti neli hõbeeset, 
millest kolm (kaks spiraalkäevõru ja üks paelakujuline kaelavõru) asusid peitleiuna koos 
ja üks (spiraalsõrmus) eraldi. Aare on pärit arvatavasti nooremast rooma rauaajast.  

                                                 
20 Kaali meteoriidikraatrite ja nende dateerimise kohta on olemas ulatuslik kirjandus, kokkuvõtvalt saab 
tulemustest piisava ülevaate: Lõugas, V. 1996; Veski et al. 2001 ja Veski et al. 2002. 
21 Jutt käib siinkohal ainult peakraatrist, lisaks sellele leidub Kaalis veel 9 väikest kõrvalkraatrit, mis 
käesolevas kontekstis ei paku aga lähemat huvi. 
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Kaali asula dateeringut aitavad täpsustada kolm radiosüsiniku dateeringut: 
2450±50, 2435±50 ja 2320±40 (TA-1075, 1149, Tln-288). Kalibreerituna on nende 
dateeringute diapasoon u 760–210 eKr, seega hilispronksiaeg ja vanem eelrooma 
rauaaeg. See määrang sobib küllalt hästi ka leiumaterjaliga, eriti keraamikaga, kus 
hilispronksiaja tüüpide kõrval esineb ka eelrooma rauaajale iseloomulikke vorme, 
savikoostist ja kaunistusviisi. Nagu näitavad mainitud hõbeesemed ja ka osa keraamikast, 
on aga järve ääres oldud hiljemgi. Mainitagu veel, et kusagilt Kaalist on juhuleiuna 
saadud üks pronksist nn Härnevi-tüüpi ehtenõel, nagu ka Asvast koos vastava 
valamisvormiga.   

Lisaks asulale on Kaalis 10 m pikkuselt uuritud ka välimist kivivalli (Lõugas 1980). 
Selle sisekülje vastu oli rohkesti loobitud loomaluid (veis, hobune, siga, koer ja 
kits/lammas), kuid välisküljelt ei leitud midagi. Ainus vallikivide vahelt päevavalgele 
tulnud kild käsitsi valmistatud savinõust dateerib valli rajamise küll muinasaega, kuid ei 
aita seda siiski rohkem täpsustada. Lõpuks tuleb nimetada ka seespool valli avastatud 
17.–18. sajandi sepikoja varemeid. 

 
Kaali monumendi kohta on selle uurija Vello Lõugas esitanud erinevaid tõlgendusi, 

alates tavapärasest kindlustatud asulast ja lõpetades jumalanna Nerthuse kultusele 
pühendatud ja kogu Põhja-Euroopas tuntud usutempliga (tõsi küll, seda viimast mitte 
teaduslikus kirjanduses, vt Lõugas 1995b). Kaali on pakkunud rohkesti ainet ka ilu- ja 
reisikirjanduslikele fantaasiatele (vt Lõugas, V. 1996). Et Kaali on olnud kindlustatud ja 
et seal on elatud, siis näib esmapilgul tõepoolest olevat põhjust võrrelda seda teiste 
kindlustatud asulatega. Samas ei saa mööda vaadata asjaolust, et kindlustuste rajamisele 
on kulutatud tohutu palju tööd ja materjali, kuid kultuurkihti leidub väga väikesel alal 
ning leiumaterjal pole kuigi rohkearvuline, küll aga pika perioodi peale hajuv. See tõik 
kõneleb pigem kultusliku otstarbega monumendi kui tavaasula kasuks. Kaali ei asu ka 
mere- ega teiste liiklusteede läheduses nagu meie teised kindlustatud asulad. Kirjalikest 
allikatest on teada, et Kaali järve peeti pühaks; välisvalli siseküljel olevad 
loomaluukogumid võivad osutada ohverdamisele. Arvestades ka rahvaluules ja usundis 
säilinud vihjeid selle kohta, et mälestused meteoriidi langemisest ja sellega kaasnenud 
katastroofist püsisid rahva suulises mälus tugevana veel pikki sajandeid hiljemgi22, on 
ilmselt täiesti põhjendatud pidada Kaali kompleksi endisaegseks suletud kultuskohaks. 

 
Võhma ja Pidula 
 
Saaremaa loodenurgas, endises Mustjala kihelkonnas, on teada veel kaks 

muinasobjekti, mille iseloomustavaimaks tunnuseks on nagu Kaaliski kaks ringvalli. Üks 
neist asub Võhma küla karjamaal, ulatusliku kamberpõllustiku idaserval. Need põllud, 
mis olid kasutusel veel 19. sajandil, mil nad plaanistati (Troska 1987, joon. 5), on algselt 
rajatud juba hiljemalt vanemal rauaajal, kui mitte varem (neid ei ole uuritud). Kompleksi 

                                                 
22 Soome eeposes „Kalevala“ on runo (XLVII) selle kohta, et päike kukkus maa peale Alue-nimelisse järve, 
põletades kõik oma teel. Põhja-Eesti Kuusalu rahvalauludes leelotatakse Saaremaa põlemisest. Henriku 
Liivimaa kroonikas mainitakse saarlaste ülijumala Tharapita (Taara) kohta, et see oli sündinud Ebavere 
mäel (Kirde-Eesti) ja lennanud sealt Saaremaale (trajektoor ühtib meteoriidi langemisteega). Loomulikult 
pole teaduslikult võimalik kõike seda seostada Kaali meteoriidiga, kuid täiesti mööda vaadata neist 
teadetest pole ka õige. 
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lääneosas asub ka mitu kivikalmet, millest üks osutus uurimisel eelrooma rauaaja 
tarandkalmeks (vt Lõugas 1988; 1989).  

Võhma raud- ja paekividest ringvallid on kuhjatud tasasele maale, neist seesmine 
on massiivsem ja kõrgem ning piirab ovaalset ala mõõtmetega 30 x 15 m. Välimine vall 
on mõnevõrra madalam ning selle läbimõõt ulatub 45–55 meetrini. Mõlemas vallis on 
olemas avaused läbikäigu jaoks. Seesmise ringmüüriga piiratud alal tehti 1986. a 
proovikaevamised Vello Lõugase juhatusel. Mingeid ehituskuvasid ei leitud, ka 
kultuurkiht oli nõrk ja leiuvaene. Koguti u poolsada savinõukildu, neist enamik vanema 
rauaaja piires täpsemalt määramatud. Siiski on leiumaterjali hulgas üks saleniekipärane 
(vt allpool, 3.3.1) savinõu. Mujal Eestis tuli selline keraamika tarvitusele hilisel rooma 
rauaajal või isegi alles rahvasterännuajal. Rohkesti esines kvartsikilde ja -laaste, seda nii 
kultuurkihi üla- kui ka alaosas. Kaevandi päris põhjast tuli aga koos söetükkidega 
päevavalgele kivitalb, mis peaks olema tunduvalt varasem muust leiumaterjalist. On 
täiesti võimalik, et ringvallide kohal oli olnud asulakoht (või mõni muu muistis) juba 
neoliitikumis. 

Niisiis ei ole praegu veel võimalik Võhma ringvallide rajamist täpselt dateerida, 
kuid hiljemalt (hilisel) rooma rauaajal olid need kindlasti olemas. Koha kultusliku 
funktsiooni kasuks räägivad liigvõimsad kivivallid, mis rajati imeväikse ala ümber, 
samuti suur väline sarnasus Kaaliga. Ei ole võimatu, et ka arvukad kvartsikillud 
pärinevad mingist kultustoimingutega seotud tegevusest, on ju selliseid tihti leitud meie 
vanema rauaaja kivikalmetestki (vt Lang 2000a, 159–160). 

Üsna analoogiline monument on ka Pidula mõisa pargis olev rajatis, ainult see ei 
ole nõnda korrapäraselt ümmargune. Seesmise u 2 m kõrguse kivivalli läbimõõduks on 
siin 14–17 m, välimine vall on hoopis madalam ja rohkem ristküliku kujuline (95 x 60 
m). Seesmise valliga piiratud alale tehtud proovišurfist tuli päevavalgele söetükke ning 
raskesti dateeritav savinõukild. Pidula „maalinna“ kujundamisel on kahtlustatud kohaliku 
mõisniku abistavat kätt, kuid ilmselt on siin algselt ikkagi tegu esiajaloolise objektiga. Nii 
nagu Võhmas, on ka siin lisaks kirjeldatud vallmonumendile olemas vanema rauaaja 
kivikalmed ja ilmselt muinasajal rajatud kamberpõllud. 

 
Massu, Päälda, Lipa 
 
Lisaks ülalkäsitletud kahe kontsentrilise ringvalliga monumentidele teatakse ka 

seitset madalate ühekordsete ringvallidega objekti, mida on kutsutud varasteks ringvall-
linnusteks, kuid mille ajalise kuuluvuse osas lähevad uurijate seisukohad lahku. Evald 
Tõnissoni arvates oli tegu alles keskmise rauaaja muististega, kuigi ta ei eitanud, et 
mõned võisid olla rajatud juba vanemal rauaajal (Jaanits et al. 1982, 267, joon. 165). 
Vello Lõugas (1984) seevastu oli veendumusel, et tegu on just hilise eelrooma rauaaja ja 
varase rooma rauaaja kaitserajatistega. Nagu näitavad senised kaevamis- ja 
proovikaevamistulemused, on vähemalt uuritud ringvallide puhul tegu suhteliselt varaste 
objektidega.  

Hetkel on teada vähemalt kolm tasasele maale rajatud madalate vallidega 
sulendikku, mida kindlasti on põhjust dateerida vanemasse rauaaega. Üks neist asub 
mandri lääneosas Massus, kus praegu kõigest 1,2 m kõrge ja 8 m laiuste rusudega 
paeplaatidest laotud vall ümbritseb ringikujuliselt 50–60 m läbimõõduga ala. Linnusel oli 
kaks väravat, üks kirde-, teine edelasektoris. Kuna linnuse õu oli künniga segatud, siis 
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avastati kultuurkihti üksnes vallirusude all. Leitud vähene jämedakoeline keraamika andis 
Vello Lõugasele põhjust dateerida see muistis meie ajaarvamise esimestesse sajanditesse 
(Lõugas 1975, 86, tahv III: 2 ja X:10–12). 

Muhu saare keskosas paiknev Päälda linnus on ligikaudu sama suur, ainult pisut 
rohkem ovaalne (läbimõõt 50–70 m). Valli ja selle rusude laius on siingi 7–8 m, kõrgus 
0,8 m, kuid nende arheoloogiline uurimine näitas, et kuivmüüris laotud valli enda laius on 
vaid 3 m (Lõugas 1984, 351, tahv IV). Valli taga avastati söerikas kultuurkiht, mis oli aga 
suhteliselt leiuvaene. Vähene keraamika on üsna fragmentaarne ja raskesti dateeritav, 
kuid peaks kaevamiste juhataja arvates kuuluma hilisesse eelrooma rauaaega (Lõugas 
1984, 351). 

Lipa vallsulendik Raplamaal (muistne Lõuna-Harjumaa) meenutab oma 
põhiplaanilt ümarnurkadega ristkülikut mõõtmetega 80 x 55 m. Ringvall oli rajatud 
tasasele maale; koos rusudega on valli laius tänapäeval 7–8 m ja kõrgus 0,7–0,8 m. Selles 
vallis on praegu jälgitav ainult üks väravakäik muistise lääneosas. 2004. a kaevati (Konsa 
et al. 2006) vallist ristlõige, mis näitas, et see oli ehitatud suurtest raudkividest müürina 
(laius 3 m, säilinud kõrgus 0,8 m), mille täiteks oli kasutatud väiksemaid pae- ja 
raudkive. Nagu näitasid arvukad prooviaugud, on kultuurkiht olemas kõikjal valliga 
piiratud alal. Tasandatud ja nõrgalt riibitud pindadega keraamika dateerib Lipa 
vallsulendiku vanemasse rauaaega.23 

Ringvalli sarnasuse põhjal võib Massu ja Pääldaga samasse aega kuuluda veel 
väike Mustla ringvall Saaremaal Ridala lähedal. Sama vanad võivad aga põhimõtteliselt 
olla ka näiteks Sõtküla Kantsimägi (Märjamaa) ja Keblaste Ta(a)ramägi (Mihkli), samas 
kui Ehmja Kuradimägi on arvatavasti hilisem. Viimane polnud ehitatud tasasele maale, 
vaid kuni 0,8 m kõrgusele seljakule, sealt leiti mh üks viikingiaegne savinõukild. On 
huvipakkuv, et ringvalli kõrval paiknes vanema rauaaja asulakiht (Mandel 1983), mis 
lubab oletada, et ka vall ise oli rajatud juba varem.  

 
Varased neemiklinnused 
 
Väikese omaette rühma vallidega ümbritsetud linnuste hulgas näivad moodustavat 

varased neemiklinnused: Salevere ja Lihunets Läänemaal (Mandel 2003, 167), Jägala ja 
Muuksi Põhja-Eestis (Johanson & Veldi 2006; Moora 1955, 52 jj, tahv VIII: 1) ning 
Võnnumägi muistsel Lõuna-Harjumaal. Kõikides kohtades on suurema mäe üks otstest 
eraldatud poolkaare kujuliselt madala, nüüdseks kamardunud kivivalliga, kusjuures 
valliga eraldatud ala on üsna suur (Jägalas 2,8 ha, Muuksis üle poole hektari, Saleveres 
veerand hektarit), kultuurkiht aga äärmiselt nõrk ja leiuvaene. Jägalas õnnestus 2005. a 
kaevamistega dateerida valli alumine, puitkindlustustega kiht hilisesse eelrooma 
rauaaega24, sealne ülemine kindlustis kuulub keskmisse rauaaega (Johanson & Veldi 
2006). Muuksist on väikese ulatusega arheoloogiliste kaevamistega saadud vähesel hulgal 
vanema rauaaja keraamikat, kuid vall – või vähemalt selle valli ümberehitused – 
kuuluvad radiosüsiniku dateeringute põhjal otsustades siiski alles muinasaja 
lõpusajanditesse. Salevere 5–6 m laiuse ja 0,5–1 m kõrguse valli taga paiknevad üsna 
arhailise väljanägemisega fossiilsed kamberpõllud ning varased kivikalmed, samuti on 

                                                 
23 Valli alt saadi ka üks radiosüsiniku dateering, mis aga osutus liiga varaseks (2982±83 tt). 
24 Saadi kolm radiosüsiniku dateeringut: 2110±40, 2025±40 ja 1975±40 tt (...). 
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teada paar asulakohta ja ohvriallikas. Kuigi arheoloogilisi kaevamisi pole siin veel tehtud, 
on tegu ilmselt vanemasse rauaaega tagasiulatuva kompleksiga. 

Lähemalt on viimaste aastate jooksul õpitud tundma Keava Võnnumäge (Lang et al. 
2003; 2004b; 2005). See on pikem neemik, mille üks osa (mõõtmetega u 95 x 54–60 m) 
on muust mäest eraldatud 6–8 m laiuse ja 0,5–1,5 m kõrguse, pisut kaarja valliga. Vallist 
läbilõiget kaevates selgus, et liivast kuhjatud alusele oli küllaltki suurtest raud- ja 
paekividest laotud müür, mille tuumikosa laius oli 2,8–3,2 m. Kultuurkiht valli kõrval oli 
äärmiselt väheintensiivne, leiumaterjal napp (leiti üksnes paarkümmend savinõukildu). 
Linnamäe edelaservale rajatud kaevand näitas, et mingeid kaitseehitisi selles osas – nagu 
ilmselt ka mujal mäe servadel – pole olnud; samuti oli kultuurkiht seal äärmiselt nõrk ja 
segatud. Valli läbilõikest mitmelt tasandilt võetud radiosüsiniku dateeringud osutasid 
kõik 4.–3. sajandile eKr. 

 
Meie varaseid ringvalle Lääne-Eestis ja saartel on õigustatult kõrvutatud samasugustega 
Ojamaal ja Ölandil (Lõugas 1975, 86–87). Need on tasasele maale rajatud suhteliselt 
väikese pindalaga ehitised, mida ümbritseb üks või mitu kividest või mullast ringvalli. 
Kaevamised on näidanud, et Ojamaa linnustel (neid teatakse kokku 32) kultuurkihti õieti 
pole, või see on äärmiselt leiuvaene25, ning et need rajatised kuuluvad radiosüsiniku 
dateeringute põhjal enamasti eelrooma ja vanemasse rooma rauaaega (vt Cassel 1998, 
131 jj). Ölandil teatakse samasuguseid ringvalle ühtekokku 19, vanimad neist on 
juhuleidude põhjal dateeritud nooremasse rooma rauaaega ja rahvasterännuaega ning 
hilisemad muinasaja lõppu (Stenberger 1933, 213 jj; Wegraeus 1976). Üksikuid ringvall-
linnuseid on leitud ka Kesk-Rootsi idaosas (Ambrosiani 1964, 176).  

Ojamaa tasase maa ringvallsulendike puhul on täheldatud, et need paiknevad 
enamasti asustuskeskustes, keskse-domineeriva talu maal ja on arvatavalt kujutanud 
endast ümbruskonna rahva kogunemiskohti pidustuste ja kingivahetuste läbiviimiseks; s.t 
nende funktsioon oli pigem kultuslik-tseremoniaalne kui militaarne (Cassel 1998, 145–
150). Seevastu nii mõnigi Ölandi ringvall-linnus – näiteks Eketorp ja Ismantorp – on 
olnud tihedalt hoonestatud ja teeninud eeskätt ikkagi sõjalise tugipunkti vajadusi. Eesti 
varased ringvallid sarnanevad oma iseloomult ja paiknemiselt teiste samaaegsete 
muististe suhtes just Ojamaa omadega. Kas neid on tarvitatud ka samalaadsetel 
tseremoniaalsetel eesmärkidel, ei ole informatsiooni vähesuse tõttu võimalik päriselt 
kindlaks teha. Siiski võib nentida, et kultuurkihi puudumine või äärmine leiuvaesus (v.a 
Lipa) ei luba oletada nendes kohtades suuremate kogukondade paikset elamist, 
üksikmajapidamistele võis seesuguste objektide ehitamine olla aga mõttetult töömahukas 
ja nende kaitsmine lausa ülejõu käiv. Seetõttu tundub ka Lääne-Eesti varaste ringvallide, 
aga samuti neemiklinnuste puhul kõige tõenäolisema tõlgendusena nn Ojamaa variant – 
tegu võib olla teatud asustuspiirkonna talude poolt rajatud tseremooniate või 
kultustoimingute läbiviimise kohtadega, mitte aga sõjaliste rajatistega. Varaste 
ringvallide levik üksnes maa lääneosas toetab mõtet teatud ülemeremõjutuste olemasolust 
nende ehitamisel. Kas ühe- ja kahekordsete ringvallide ehitamise eeskujuks võis Lääne-
Eestis ja saartel olla kohalik, s.t Kaali suletud kultusekoht, ei ole materjali praeguse 
tundmise juures võimalik kindlaks teha. 

 
                                                 
25 Erandiks on silmapaistev Rooma importi sisaldanud aardeleid Havori linnuselt (vt Stenberger 1977, 278-
280, joon. 175). 
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2.3. Asustuse areng Eesti erinevates osades 
 
Eelmistel lehekülgedel käsitlesin erinevaid asulatüüpe, mis on Eestis seni 

nooremast pronksiajast ja vanemast rauaajast teada. Nagu hoomata võis, iseloomustab 
neid asulaid lisaks morfoloogilistele ja kronoloogilistele erinevustele ka suuresti erinev 
sotsiaalne taust. Seetõttu astub vaatlusaluse ajastu ühiskond meie ette hoopis 
dünaamilisemana ja mitmepalgelisemana, kui varem üldiselt arvati. Sotsiaalsete 
küsimuste juurde naasen põhjalikumalt allpool, siinkohal on aga tarvis keskenduda 
veelkord asustusele ja selle arengu põhitendentsidele. 

Erinevast inimkäitumisest jäävad järele erinevad materiaalsed jäljed. Kui 
sotsioloogid eristavad inimkäitumises justkui kahte poolust, instrumentaalset ja 
ekspressiivset (vt näit. Hess et al. 2000, 61), siis peegeldavad ülalkäsitletud avaasulad 
just seda esimest, igapäevast ja praktilist tahku inimtegevuses. Samasugust, teatud 
eluliselt vajalikku ja praktilist ülesannet täitvat tegevust väljendavad veel mõned teisedki 
muistised, nagu kindlustatud ja mäepealsed asulad, maakasutussüsteemid, 
rauasulatuskohad. Seevastu emotsioone ja tundeid väljendav ekspressiivne käitumine 
pole seotud praktiliste ülesannete lahendamisega, vaid sisaldab mitteformaalset tegevust, 
olles muuhulgas suunatud harmoonia säilitamisele kogukonnas/grupis. Seesugust 
käitumist peegeldavad suuremal määral nähtavasti need muistised, mis jäid järele 
inimeste usundilisest ja rituaalsest, s.t individuaalselt või peretasandilt väljapoole 
suunatud tegevusest, nagu monumentaalsed kalmerajatised, lohukivid ning muidugi ka 
teised kultusrajatised, sh eelpoolkäsitletud ringvallid, kui nende siin esitatud tõlgendus 
peab paika. Nii nagu igas rühmas täidavad inimesed nii instrumentaalseid kui ka 
ekspressiivseid rolle, sest mõlemad on selle rühma säilimiseks vajalikud, kajastavad ka 
nendest rühmadest järele jäänud materiaalsed tõendid mõlemat käitumisviisi, igaüks 
ainult erinevas annuses. Näiteks kannavad mäepealsed asulad endas lisaks 
instrumentaalsele ja praktilisele aspektile ka märkimisväärset sümboolset laengut, 
sõnumit teistele. Küsimus antud juhul ongi rohkem selles, et näiteks asustuse uurimisel ei 
unustataks seesuguse instrumentaalse käitumisviisi, nagu igapäevane elu ja toimetulek, 
kõrval ka inimeste hoopis teistsugusest käitumisest jäänud jälgi, sest needki kannavad 
olulist informatsiooni antud küsimuse valgustamiseks.  

Käesoleva peatüki viimases, kokkuvõtvas osas analüüsin asustuse arengut Eesti 
erinevates piirkondades, võttes abiks mitte ainult eritüüpsed asulakohad, vaid kõik 
teisedki muistised, sh eriti kalmed, lohukivid ja juhuleiud. Selleks jagan Eesti järgmiseks 
kuueks piirkonnaks: Loode-, Kirde-, Kesk-, Kagu-, Edela- ja Lääne-Eesti.  

 
2.3.1 Loode-Eesti 
 
Loode-Eestiks nimetan siinkohal piirkonda, mis muinasaja lõpul oli jagatud Rävala 

ja Harju maakonna vahel. Maastikuliselt jaguneb piirkond selgelt kaheks: klindiesine 
rannikumadalik ning klinditagune lavamaa; viimases eristuvad omakorda klindilähedased 
õhukeste paepealsete muldadega lood ning kaugemal paiknevad paksema moreenkattega 
alad. Regiooni kagupiiril laiuvad Kõrvemaa metsad ja sood. Kiviaja lõpu ja vanema 
pronksiaja juhuleiud ja vähesed kinnismuistised koonduvad siin klindilähedastele 
loopealsete muldadega aladele, markeerides selliselt esimese maahõive geograafilisi 
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eelistusi. Väga vähe leide on seevastu teada kaugemalt sisemaalt. Ka noorema pronksiaja 
asustus näib olevat koondunud esmajoones loopealsetele, mida näitab nii teadaolevate 
asulakohtade kui ka kivikirstkalmete paiknemine. Kõige tihedamad asustusvõrgud 
kujunesid välja Valkla ja Kahala vahel (eriti Kahala järve ümbruses), Rebala ja Jõelähtme 
piirkonnas ning Pirita jõe alam- ja keskjooksul, kus kõikjal on läbi viidud ka 
laiaulatuslikke arheoloogilisi kaevamisi (vt Lang 1996a). Asustustihedus nendel aladel 
kasvas suurusjärguni üks majapidamine u 9 ruutkilomeetri kohta, mis suurtes joontes 
tähendab ühte inimest ruutkilomeetril (vt Lang 1996a, 432–438).26 Sellest ilmneb, et 
mõningates piirkondades kasvas rahvaarv lühikese ajaga (võrreldes vanema pronksiajaga) 
ligi viis korda, mis kindlasti ei saanud tuleneda ainuüksi kohalikust loomulikust iibest. 
Klindilähedastelt loopealsetelt kaugemale sisemaale liikudes näib asustustihedus 
tugevasti kahanevat, igal juhul väheneb kivikirstkalmete arv järsult ning teada pole ka 
asulakohti. Üksnes muistse Harjumaa lõunaosas, Kehtna lähistel, leidub taas nii 
kivikirstkalmeid kui ka paar võimalikku asulakohta. Seevastu lohukivid on küll levinud 
enam-vähem ühtlaselt kogu Loode-Eestis (v.a lai metsade vöö Rävala ja Harju vahel), 
mõnevõrra tihedamalt siiski klindilähedastel aladel. Paraku ei ole nende kivide 
dateeringut pronksi- ja vanema rauaaja sees praegu veel võimalik täpsustada, mistõttu 
neid ei saa ka kasutada kitsamalt just noorema pronksiaja asustuse indikaatorina. 

Noorema pronksiaja asustusstruktuur oli Loode-Eestis diferentseeritud ja 
hierarhiline: tavaliste üksiktalude kõrval leidub siin ka kindlustatud asula (Iru). 
Sealjuures võib isegi selliste üksiktalude, mille liikmed rajasid kivikirstkalmeid, hulgas 
eristada kõrgema ja madalama staatusega üksusi; neile lisanduvad majapidamised, kus 
kivikalmeid ei ehitatud. Seega võib kõnelda neljast erineva staatusega asustusüksuste 
rühmast, mis ei tähenda muidugi veel seda, et ühiskond tervikuna oleks koosnenud neljast 
üksteise suhtes vertikaalselt paigutuvast sotsiaalsest kihist. Tegu võis põhimõtteliselt olla 
ka üksteise kõrval eksisteerinud rühmitustega või nende mõlema kombinatsiooniga.  

Eelrooma rauaaja asustusest kõnelevad nii hilised kivikirstkalmed, varased 
tarandkalmed, kangurkalmed, vähesed asulakohad kui ka lohukivid. Sel ajal jätkus 
asustus varasematel tuumikaladel (näit Pirita jõe alam- ja eriti keskjooksu ala, Kahala 
järve ümbruskond), kuid märgata võib laienemist ja tihenemist eriti Tallinnast lääne pool 
Rannamõisa ja Ilmandu ümbruses, kus on kaevatud mitut varast tarandkalmet ja 
põllujäänuseid. Samuti laienes-tihenes asustus lõuna pool, Harjumaa südaaladel, kus 
märgid varasemast (s.t pronksiaegsest) asustusest olid väga hõredad. Võimalik, et suurem 
hulk Harjumaa lohukividest pärinebki sellest ajast, näidates viljelusmajandusliku asustuse 
levikut. Asustuse struktuur oli endiselt mitmetasandiline, lisaks erineva staatusega 
üksiktaludele elati ja kasutati mitmel pool ka mäepealseid asulaid ja neemikuid (Iru, 
Jägala,  Muuksi, Võnnumägi). 

Olulised protsessid asustuses, mis algasid ilmselt juba hilisel eelrooma rauaajal, 
arenesid edasi rooma rauaajal. Perioodi asustuse leviku üle saab otsustada peamiselt vaid 
tarandkalmete paiknemise järgi, asulakohti ja juhuleide teatakse väga vähe ning pole 
kindel, kas lohukive sel ajal enam üldse tehti. Loopealsete muldadega aladel – eriti 
Rebala–Jõelähtme ning Kahala järve ümbruses – hõreneb asustusvõrk silmnähtavalt, 
kuigi ei kao täielikult kusagilt. Samal ajal tiheneb asustus kaugemal sisemaal, nii Rävala 

                                                 
26 Olgu etteruttavalt mainitud, et seesuguste kalkulatsioonide aluseks on võetud kivikalmete 
paleodemograafiliste uurimiste tulemused, millel lähemalt peatun allpool. Nende tulemuste põhjal võib 
arvata, et ühe kivikirstkalmete rühma, nagu ka ühe tarandkalme taga peitub üks majapidamine. 
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lõunaosas kui ka Harjumaal. Niipalju, kui saab järeldada tarandkalmete leviku põhjal, 
tasakaalustub piirkonna eri osade asustusvõrgu tihedus. Näiteks paremini uuritud Rävalas 
jõudis asustustihedus u 13–17 ruutkilomeetrini ühe algterritooriumi (majapidamise) kohta 
(Lang 1996a, 436), olles endiselt mõnevõrra suurem vanadel tuumikaladel ning madalam 
maakonna äärealadel. Teiste sõnadega, tuumikaladel asustus hõrenes, äärealadel tihenes. 
Ka Harjumaa südaaladel saavutab keskmine asustustihedus Rävala taseme. Mainitud 
protsessi taga võib aimata teatavaid rahvastikusiirdeid loopealsetelt aladelt sisemaa 
suunas, kus leidus rohkem vaba maareservi koos viljakate, kuigi raskemini haritavate 
muldadega. Üsna palju selleaegseid tarandkalmeid on aegade jooksul ka arheoloogiliselt 
uuritud (Lagedi, Saha, Viimsi, Mõigu, Kurna, Proosa, Lehmja-Loo jt; vt Lang 1996a). 

Erinevalt varasematest perioodidest on rooma rauaaegsed asustusüksused Loode-
Eestis kõik viljelusmajanduslikud üksiktalud, ühtki linnust ega mäepealset asulat praegu 
ei teata. Ometi võib talude hulgas nagu varemgi eristada kõrgema ja madalama staatusega 
kohti, mis osutab ühiskonna seesmisele (varjatud) kihistumisele. 

 
2.3.2 Kirde-Eesti 
 
Kirde-Eestina käsitlen siinkohal muinasaja lõpu Virumaad, mis loodepoolsest 

Eestist on lahutatud laia metsade ja soode vööndiga Valgejõe ja Loobu jõe kohal. Nii 
maastikuliste iseärasuste kui ka viljelusmajandusliku asustuse arengu poolest sarnaneb 
Kirde-Eesti ülalkirjeldatud Loode-Eestiga: siin on samuti olemas rannikumadalik (mis 
küll kohati on väga kitsas) ning Põhja-Eesti lavamaa, kuid suure osa hõlmavad enda alla 
Alutaguse metsad. Ka Kirde-Eestis koondub suur osa kiviaja lõpu ja vanema pronksiaja 
juhuleidudest klindilähedasse vöötmesse, kuid suhteliselt tihedasti on neid teada ka 
sisemaalt, eriti Pandivere kõrgustiku kesk- ja põhjaosast Rakvere–Tapa–Tamsalu 
ümbrusest ning vähesel hulgal ka Põhja-Peipsimaalt. Seevastu noorema pronksiaja ja 
vanema eelrooma rauaaja kivikirstkalmed koonduvad taas kõik üsna kitsasse 
klindilähedasse vööndisse, kui mitte arvestada üht suuremat kalmerühma otse Virumaa 
läänepiiri taga Tapa lähedal (Naistevälja). Samasse vööndisse koonduvad ka pronksi- ja 
vanema rauaaja teadaolevad asulakohad. Lääne poolt tulles leidub suuremaid ja 
tihedamalt koonduvaid kivikirstkalmete rühmi kõigepealt Vihasoo ja Palmse ning Vihula 
ja Lauli külade vahel (vt Lang 2000a, 90 jj, 195 jj). Järgmised suuremad kalmerühmad 
paiknevad Viru-Nigula lähistel: Koila, Malla, Koogu, Tamme jt (Tamla 1996, 216, joon. 
28). Oluliseks asustuspiirkonnaks kujunes juba tollal ka Purtse jõe alamjooksu piirkond, 
kus asuvad Napa, Purtse, Lüganuse, Jäbara ja Varja kalmed – mitmed neist – Napa, 
Lüganuse ja Jäbara – arheoloogiliselt kaevatud ja publitseeritud (Schmiedehelm 1955). 
Edasi ida poole liikudes võib leida suhteliselt eraldi paiknevaid kalmerühmi Ontika, 
Valasti, Voka ja Vaivara lähedal. 

Noorema pronksiaja asustusvõrk Virumaal sarnaneb Rävala omaga selles mõttes, et 
siingi teatakse vaid ühte kindlustatud asulat – Narva Joaorgu –, kuigi selle läheduses kuni 
paarikümne kilomeetri raadiuses ei tunta samaaegseid kalmeid. Asustusvõrk 
kivikirstkalmete alal oli ka siin hästi tihe, ulatudes näiteks Vihasoo ja Palmse vahel isegi 
kuni 4–5 ruutkilomeetrini majapidamise kohta (Lang 2000a, tabel 5), jäädes mujal 
tõenäoliselt siiski Rävala keskmisele tasemele (seda pole täpsemalt uuritud). Siiski ei ole 
tegelik inimasustus piirdunud vaid nende aladega, kus leidub kivikirstkalmeid: nagu 
näitavad Viitna järvede palünoloogilised uuringud, on sealmailgi põldu haritud ja karja 
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kasvatatud nii vanemal kui ka nooremal pronksiajal ning hiljemgi (Saarse et al. 1998, 38, 
Fig. 5). Lähimad kivikirstkalmed jäävad aga 7–8 km kaugusele Palmse kanti. Võimalik, 
et viljelusmajandusliku asustuse olemasolule väljaspool kivikirstkalmete levikuala 
osutavad eeskätt lohukivid, mis paiknevad suhteliselt ühtlase võrgustikuna nii 
klindilähedases vöötmes kui ka kaugemal sisemaal. 

Eelrooma rauaajal on asustus jätkunud ja ilmselt veelgi tihenenud varem 
kivikirstkalmetega markeeritud klindilähedases vööndis, samuti teatakse seda kaugemalt 
sisemaalt. Varaseid, eelrooma rauaaja tarandkalmeid on Virumaal seni uuritud üsna vähe: 
Tõugul, Võhmal, Uuskülas (Lang 2000a) ja Kundas, lisaks mõned, mis kuuluvad 
mainitud perioodi lõppu või rooma rauaaja algusse: Kuura, Jäbara ja Toila 
(Schmiedehelm 1955). Asustusele maakonna kesk- ja lõunaosas osutavad mõned 
juhuleiud (näiteks hilis-lateeni mõõk Arknast), samuti ilmselt arvukad lohukivid. Nii 
nagu varasemast hilispronksiajast ja hilisemast rooma rauaajast, ei leidu ka nüüd 
püsiasustust Alutaguse metsades Peipsist põhja pool.  

Eelrooma rauaaja asustusvõrk säilitas oma hierarhilise iseloomu ka Virumaal. 
Lisaks rohkete ja väheste panustega kalmetele (mis osutavad teatud staatuserinevuste 
olemasolule üksikmajapidamiste vahel), tuntakse ka kolme mäepealset asulat: Koila, 
Pada II ja Narva Joaorg (?). Viimase lähikonnas pole endiselt teada matmispaiku. 

Rooma rauaaja peamiselt tarandkalmetega markeeritud asustusvõrk katab Kirde-
Eestis juba suhteliselt ühtlaselt viljelusmajanduseks kõlbulikke maid. Virumaa eripäraks 
võrreldes Loode-Eestiga on siiski see, et klindilähedane vöönd jääb endiselt väga 
tihedasti asustatuks (võib-olla isegi kõige tihedamini Eestis), mis nähtavasti tulenes 
suuremate põlluharimiseks sobivate maareservide olemasolust lähikonnas. Mõnes 
piirkonnas asustusvõrk siiski hõrenes, näiteks asustuslooliselt paremini uuritud Lääne-
Virumaal vähenes klindilähedase vöötme asustustihedus võrreldes varasema perioodiga 
20–25% (Lang 2000a, tab 5), kuid Kesk- ja Ida-Virumaa rannikul asustus pigem tihenes. 
Kaugemal sisemaal, Haljala–Kadrina–Rakvere piirkonnas kujunes keskmiseks 
asustustiheduseks rooma rauaajal umbes 13–16 km2 majapidamise kohta – seega sama, 
mis Eesti loodepoolseteski osades. Virumaa siseosade maaviljeluslik koloniseerimine ei 
saanud seega aset leida alles hilisel eelrooma ja rooma rauaajal (vastavuses tarandkalmete 
levimisega rannikust kaugemale), vaid pidi toimuma hoopis varem, ilmselt juba alates 
vanemast pronksiajast, nagu näitab silmaga kivikirveste levik (Lang 2000a, 202 jj). Selle 
poolest erineb Sise-Virumaa Harjumaast, kus kivikirveid on leitud väga vähe ja kus 
esimene maahõive pidi oma põhiosas toimuma hiljem. 

Nii nagu Loode-Eestis, pole ka Kirde-Eestis rooma rauaajast teada ühtki linnust ega 
mäepealset asulat. Väliselt jätab asustusvõrk seega üsna egalitaarse mulje, kuigi üpris 
arvukate tarandkalmete (nt Jäbara, Pada, Järve, Türsamäe jt; Schmiedehelm 1955) 
uurimine on näidanud, et staatuslikud erinevused üksikute majapidamiste vahel olid ka 
tollal küllalt levinud. Märkimist väärib Mäetaguse Metsküla rauasulatuskoht (Peets 2003, 
51–56), mille paiknemine kaugel kivikalmetest osutab asustuse olemasolule ka väljaspool 
tarandkalmete levikuala. 

 
2.3.3. Kesk-Eesti 
 
Kesk-Eestina käsitlen muistset Järvamaad ning väikemaakondi Alempoisi, 

Nurmekunda, Mõhut, Vaiamaad ja Ugandi põhjaosa kuni Suur-Emajõeni. Looduslikult 
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hõlmab selliselt määratletud Kesk-Eesti üsna erinevaid valdkondi, nagu soode ja 
metsadega kaetud Kõrvemaa, Pandivere kõrgustiku lääne- ja lõunaosa, Vooremaa, Peipsi 
ja Võrtsjärve äärsed madalikud. Kiviaja lõpu ja vanema pronksiaja juhuleiud pärinevad 
suuremalt jaolt regiooni lõunapoolsest osast, eriti Võrtsjärve põhjakalda ja Peipsi 
vaheliselt alalt, samas kui Järvamaalt on neid saadud äärmiselt vähe. Võimalik, et üks osa 
neist hilistest kivikirvestest markeerib ka noorema pronksiaja asustust, millest muid 
andmeid on väga vähe. Kindlalt pronksiaega ulatuvaid kivikirstkalmeid teataksegi vaid 
Tapast lõuna pool Moe Naisteväljal vastu Virumaa piiri (30–35 kalmet). Teised kalmed 
on nähtavasti hilisemad, pärinedes alles eelrooma rauaajast. Nii on üks vähemalt viiest 
(tõenäoliselt aga rohkemast) kivikirstkalmest koosnev rühm teada Laiuse Tirmas, mõned 
arvatavad kivikirstkalmed asuvad aga Paide lähedal Viisul. Naval on osaliselt kaevatud 
üht kivikalmet, kus tarandite all liivapinnases avastati laibamatuseid koos panustega 
eelrooma rauaajast. Mitmeid varaseid kalmeleide on kogunenud ka Pilistvere lähedalt 
(Kabala Vahamulla ja Venevere), Anna juurest Leedult, Türi kandist Laupa-Lõolast jm 
(vt Lõugas 1970a, 507 jj).  

Kuigi varasesse metalliaega kuuluvaid kivikalmeid on arvatavasti veel mõni, ei ole 
nende hulk siiski piisav üksikasjalike asustuslooliste järelduste tegemiseks. On selge, et 
esemetega matmine maapealse ehitusega monumentaalsetesse kalmetesse ei olnud Eesti 
siseosades sel ajal veel kuigivõrd levinud (Moe Naistevälja piirkond liitubki rohkem 
Põhja-Eestiga). See ei tähenda aga sugugi, et inimasustus siin samavõrd hõre oleks olnud. 
Üldist asustuspilti täiendavad mõned teatavaks saanud avaasulad (Nurmsi, Tarbja, 
Siimusaare) ja mäepealsed asulad (Alatskivi, Saadjärve, Ripuka), mis samuti kuuluvad 
tarandkalmete-eelsesse ajastusse ja näitavad muuhulgas, et asustusvõrk oli muutunud 
juba tollal hierarhiliseks. Lisaks sellele on rohkesti saadud andmeid asustuse olemasolust 
ja viljelusmajanduse harrastamisest I aastatuhandel eKr soo- ja järvesetete 
palünoloogilisel uurimisel. Hoopis suuremal arvul on Kesk-Eestis levinud aga lohukivid, 
kuigi nende arvukus ja esinemistihedus langevad sujuvalt põhjast lõuna poole liikudes. 
Mõningasel määral on muuseumidesse jõudnud ka juhuleide ning eriti väärib märkimist 
varane rauasulatuskoht Tindimurrus (Peets 2003, 57–62). 

Rooma rauaaja asustusvõrgust kõnelevad Kesk-Eestis peamiselt vaid tarandkalmed 
ja ilmselt kalmetest pärinevad juhuleiud (Moora 1966). Tihedama mustrina katavad 
tarandkalmed viljelusmajanduslikke maid Türi–Paide–Jõgeva–Simuna vahelisel alal, 
mujal teatakse neid hõredamalt. Arheoloogiliselt on uuritud vaid nelja-viit tarandkalmet: 
Nurmsi (Vassar 1943), Tarbja (T. Moora 1967), Kõrenduse (Lavi 1978), Lahepera (Lavi 
1980) ja Nava. Kuna kõikide nende kalmete (v.a Lahepera) alt leiti kaevamistel jälgi kas 
varasemast asula- või matmiskohast, siis ongi üheks varasest metalliajast teadaolevate 
muististe vähesuse põhjuseks ilmselt kogu Kesk-Eesti suhteliselt halb arheoloogiline 
uuritus. Nii nagu Loode- ja Kirde-Eestis, ei teata ka Kesk-Eestis rooma rauaaegseid 
linnuseid ega mäepealseid asulaid, küll aga üks rauasulatuskoht Puiatos (Peets 2003, 57–
62). 

 
2.3.4. Kagu-Eesti 
 
Kagu-Eesti all vaatlen Suur-Emajõest lõunasse ning Võrtsjärvest ja Väike-Emajõe 

alamjooksust ida poole jäävat piirkonda, mis muinasaja lõpul moodustas lõviosa Ugandi 
maakonnast. Suurema osa sellest alast võtavad enda alla Otepää, Haanja ja Karula 
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kõrgustik, mille vahele jäävad laugjamad ja tasasemad maad; idast, läänest ja põhjast 
piiravad Kagu-Eestit madalamad ja niiskemad jõe- ja järvenõod. Kiviaja lõppu ja 
vanemasse pronksiaega dateeritavaid hiliseid silmaga kivikirveid on leitud suhteliselt 
ühtlase tihedusega kogu vaadeldavalt alalt, märkida võib vaid nende tihedamat 
koondumist Pihkva järve läänekaldale ning puudumist Otepää kõrgustiku idanõlva ja 
Peipsi–Pihkva järve läänekalda vahelisel madalikul. 

Nooremasse pronksiaega ja eelrooma rauaaega kuuluvaid muistiseid teatakse Kagu-
Eestis suhteliselt vähe, kuigi nende arv on järjepidevalt kasvamas. Maapealse ehitusega 
kivikalmetest saab nimetada üksnes Vehendi kivikirstkalmeid Võrtsjärve idakaldal (Laul 
1978). Lisaks sellele on paarist kohast hilisemate kalmete alt (Vehendi, Põlgaste, võib-
olla ka Siksali, Antsla ja Ruusa) leitud maa-aluseid põletusmatuseid, mis osutab 
arheoloogidele raskesti avastatava matmisviisi levikule ilmselt mitte ainult Kagu-Eestis, 
vaid ka mujal sisemaal väljaspool kivikalmete piirkonda. Maa-alune matmispaik 
laibamatustega on hilisest eelrooma rauaajast teada Pangodi lähedal Tamsas. I 
aastatuhandel eKr oli samuti kasutusel üks osa päris arvukatest avaasulatest, kuigi vähese 
pinnamaterjali hulgas on enamasti raske eristada rooma ja eelrooma rauaaja leide. Teiste 
hulgas vanemad peaksid olema Akali, Sangla, Mähkli, Mäksa, Ruusmäe, Tonja II, 
Uderna II ja Vehendi asula. Mäepealseid asulaid on vaadeldavast ajast teada vähemalt 
kaks: Peedu ja Makita. Kui võtta juurde ka need asulakohad, mis võivad kuuluda 
samahästi rooma rauaaega (ja needki, mis sinna kindlasti kuuluvad), siis kujuneb välja 
ettekujutus asustuse levikust enam-vähem samadel aladel, nagu hiliste silmaga 
kivikirvestegi ajal. See loomulikult kinnitab eelmises peatükis esitatud tõdemust, et just 
vanema pronksiaja jooksul hõivati esmakordselt need viljelusmajanduseks sobivad alad, 
kuhu asustus kinnistus järgmistel perioodidel. 

Rooma rauaaja asustusvõrk on tänu rohkem kui sajale teadaolevale tarandkalmele 
hoopis tihedam (Laul 2001, 27 jj, joon. 3). Suuremal arvul ja tihedama mustrina levivad 
kalmed Võrtsjärve ning Ahja jõe ja Võhandu ülemjooksu vahelisel alal, kusjuures nad 
puuduvad täiesti idapoolses Kagu-Eestis. Kuna me sealt tunneme siiski avaasulaid 
(näiteks Väike-Rõsna, Võporsovo, Kretska, Apnasaare)27, samuti rauasulatuskohti 
(Kalatsova ja Siksali vt Peets 2003, 64 jj), siis saab veelkord kinnitust seisukoht tegeliku 
asustuse hoopis laialdasemast levikust kivikalmete areaaliga võrreldes. Rooma rauaaja 
asustuse sotsiaalne struktuur pakub aga Kagu-Eestis Põhja-Eestiga võrreldes 
mitmekülgsemat pilti: vähemalt ühes kohas (Unipiha) on teada kõrvuti nii mäepealne 
asula kui ka rida kivikalmetega markeeritud avaasulaid-üksikmajapidamisi – ilmekas 
näide hierarhilisest asustusmustrist, mida kirjeldati eespool (2.2.2). On võimalik, et 
vaadeldava ajajärgu lõpul (või ka järgneva, s.o rahvasterännuaja alguses) võeti kasutusele 
mitmed teisedki linnused Kagu-Eestis, kust on vähesel hulgal leitud tekstiil- ja riibitud 
keraamikat või isegi mõni ese, nagu Rõuge, Tartu, Otepää (vt Laul 2001, 21, 23–24), 
Haapala Tornimägi ja Hinniala Liinamägi28. Kuna lõunapoolsetel naaberaladel, Leedus ja 
Lätis, võeti linnused uuesti kasutusele alates nooremast rooma rauaajast ja tihti koos 
linnamäe jalamil paikneva avaasulaga, siis võib oletada, et Eestissegi jõudis linnus-
asulate ehitamise uus traditsioon lõuna poolt ja mõnevõrra varem kui seni arvatud. 

                                                 
27 Lisaks teatakse ka vanema rauaaja asulakohti ida pool praegust Eesti–Vene piiri, vt Kiristaja 2003, joon. 
15-16. 
28 Lisaks nimetatud kohtadele tuleb mainida ka praegu Venemaale kuuluvat Irboska mäepealset asulat 
(Kiristaja 2003, 91) koos paari selle lähistel leiduva avaasulakohaga. 
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Esialgu on aga hilise rooma rauaaja või/ja rahvasterännuaja kihistused Kagu-Eesti 
linnamägedel ning nende jalamiasulates väga nõrgad. Linnus-asula süsteemi 
väljakujunemine Eestis langeb tervikuna alles eelviikingi- ja viikingiaega. 

 
 
 
2.3.5. Edela-Eesti 
 
Edela-Eestina käsitlen Võrtsjärve ja Väike-Emajõe ning Pärnu jõe ja Riia lahe 

vahele jäävat ala, mis muinasaja lõpul kuulus valdavalt Sakala maakonda. Maastikuliselt 
olulisemateks valdkondadeks on siin Sakala kõrgustik, mis oma iseloomult sarnaneb 
Kagu-Eestiga, ning Pärnu ja selle harujõgede Navesti, Raudna ja Halliste poolt liigestatud 
madalik kuni Riia laheni, mis liitub Lääne-Eestile omaste maastikega; omaette üksuseks 
on ka Võrtsjärve loode- ja põhjakalda väikevoortega madalik, Võrtsjärve nõgu. 
Hiliskiviaja ja vanema pronksiaja silmaga kivikirved koonduvad Eesti selles osas koos 
üksikute teiste juhuleidudega suuremalt jaolt Pärnu jõgikonda ning Võrtsjärve 
põhjakaldale, kattes samas suhteliselt ühtlase (aga hõredama) võrgustikuna ka Sakala 
kõrgustikku. Selliselt peegeldavad need leiud nii asustuse jätkumist vanades 
püügimajanduslikes keskustes kui ka esimest maahõivet viljelusmajanduseks sobivatel 
aladel. 
 Edela-Eesti pronksi- ja vanem rauaaeg on seni arheoloogiliselt väga halvasti 
uuritud. Kivikirstkalmeid teatakse vaid kolmes kohas: Mõnnastes, Ämmustes ja Holstres 
(Lõugas 1970a, 514–517). Hõredalt paiknevad lohukivid on levinud märksa laiemal alal, 
kuid mitte väljaspool Sakala kõrgustikku. Samasse piirkonda koonduvad ka küllalt 
arvukad tarandkalmed – pool sajandit tagasi teati neid kokku 66 (Vassar 1956). 
Kivikalmete ja lohukivide levikukaart tõestab omalt poolt, et tegu on suurtes joontes 
samade aladega, mis hõivati juba vanemal pronksiajal. Kaevatud on tarandkalmeid siiski 
vähe (näit. Ülpre, Kuude, Sammaste, Vana-Võidu) ning mis huvitav – panustega 
matuseid on nendes uuritud kalmetes olnud üllatavalt napilt. Samas on need rooma 
rauaajal rajatud kivikalmed jäänud reeglina kasutusse ka järgnevatel sajanditel kuni 
hilisrauaajani välja, näidates järjepidevust nii asustuses kui ka usundilises käitumises.  

Asulakohti teatakse Edela-Eestist vähe. Lisaks Pärnu lahe äärsetele Altküla ja 
Laadi tekstiilkeraamikaga asulakohtadele on Sakala kõrgustiku alalt nimetada vaid 
Mustivere, Olustvere, Koorküla Valgjärve ja Jõgeveste asulat. Viimasest on saadud 
vähesel hulgal inspektsioonileide, Mustiverest 8 riibitud pinnaga savinõukildu ning ainult 
ulatuslikult kaevatud Olustverest on leiumaterjali natuke rohkem, lisaks avastati seal ka 
varane rauasulatuskoht kahe sulatusahju jäänustega, mis samast leitud riibitud keraamika 
põhjal dateeriti rooma rauaaega (Peets 2003, 63 jj). Valgjärve asulakoha olemus ei ole 
veel selge, teada on vaid kaks radiosüsiniku dateeringut järvest võetud vaiadest. 
Mäepealsetest asulatest on põhjust kõnelda Tõrva Tantsumäe ja Viljandi puhul, kust on 
vähesel hulgal leitud tekstiil- ja riibitud keraamikat. Seega sarnaneb Sakalamaa 
asustusvõrk oma hierarhilise struktuuri poolest muu Eestiga, eriti naabruses oleva Kagu-
Eestiga, kuigi muistiseid ja leiumaterjali on siit kogutud veel väga vähe. 

 
2.3.6. Saared ja Lääne-Eesti 
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Viimase piirkonnana vaatlen asustuse üldisi arenguid Mandri-Eesti lääneosas ning 
suurematel saartel: Saare-, Hiiu- ja Muhumaal. Muinasaja lõpul oli see piirkond 
jagunenud kahe suure maakonna, Läänemaa ja Saaremaa vahel, kusjuures Hiiumaad 
nimetatakse asustamata saareks, insula deserta. Looduslikus mõttes on suuremalt jaolt 
tegu tasaste madalate aladega, nn Lääne-Eesti maastikutüübiga, mis aastatuhandete 
käigus vabanenud järk-järgult mere alt. Läänemaa osas on viljelusmajanduslikuks 
asustuseks sobivaid maid suhteliselt piiratud koguses ja need esinevad tihti kõrgemate 
põndakutena. Saarte kõrgematel ja varem mere alt vabanenud südaaladel leidub 
viljelemiskõlbulikke maid ühtlasemalt, kõige levinumaks pinnavormiks on siin 
kivirohked õhukeste paepealsete muldadega lood.  

Hiliskiviaja ja vanema pronksiaja kivikirveid, -talbu ja pronksesemeid on kõige 
tihedamalt päevavalgele toodud Lääne- ja Ida-Saaremaalt ning Muhult; hoopis 
hõredamalt esineb neid Hiiumaal ja Põhja-Läänemaal. Siingi seostub märkimisväärne osa 
neist leidudest Kasari jõgikonnaga, osutades kas püügimajanduslikule asustusviisile või 
asjaolule, et selles piirkonnas leidus ka viljelusmajanduseks (eriti karjakasvatuseks) 
sobilikke maid. Valdav enamik noorema pronksiaja ja vanema eelrooma rauaaja 
kivikirstkalmetest on registreeritud Saaremaal, sealjuures samades piirkondades, mis 
paistsid silma juba vanema pronksiaja juhuleidude poolest, s.o Võhma–Mustjala–
Kihelkonna–Lümanda, Kärla–Kaarma ning Pöide–Valjala ümbruses. Lisandunud on 
asustuspiirkond Sõrve poolsaarel. Endiselt on asustatud Muhu saar, kuid maad Poanse–
Kaseküla–Kõmsi–Vatla ning Auaste–Tagavere–Taebla ümbruses mandri läänetipus 
näivad olevat hõivatud alles nüüd. Hiiumaal leidub kivikirstkalmeid vaid Kõpu 
poolsaarel. Üsna märkimisväärne hulk saarte ja Lääne-Eesti kivikirstkalmeid on aegade 
jooksul ka arheoloogiliselt uuritud, nagu Loona, Kaunispe, Türju ja Karuste Saaremaal 
(Lõugas 1970a, 374–405; Vassar 1956, 164 jj), mitu Kõpu kalmet Hiiumaal (Lõugas 
1970a, 406–411; 1982; 1984) ning Kaseküla Läänemaal (Mandel 1975). 

Lohukive teatakse vaatlusalusest regioonist suhteliselt vähem kui Põhja-Eestist 
(Lõugas 1995a). Nad esinevad üldiselt küll samades piirkondades, kus kivikalmedki, kuid 
mõningate märkimisväärsete erinevustega. Nii on neid küll rohkesti teada Ida-Saaremaal 
Valjala–Pöide piirkonnas, kuid väga vähe Lääne- ja Loode-Saaremaal (puududes täiesti 
Võhma ja Lümanda ümbruses). Teiselt poolt on rühm lohukive registreeritud varase 
metalliaja muististe poolest üsna hõredalt kaetud Kesk-Saaremaal. Lohukivide 
puudumine Hiiumaal, sh Kõpu poolsaarel, on kindlasti tähelepanuväärne. Mandril on 
kõnealuseid kive rohkem teada Kõmsi–Vatla ja Uugla–Taebla piirkonnas ning üksikult 
mujalgi (Mandel 2003, joon 20).  

Varase metalliaja avaasulakohti on Lääne-Eestis ja saartel seni registreeritud vähe 
ning nende täpsem dateering perioodi sees on vähese leiumaterjali tõttu esialgu võimatu. 
Mainida võib teiste hulgas ilmselt varasemaid asulakohti Vatla lähedal Linnusel ja 
Kullamaal, mõlemad mandril. Küll aga rikastavad meie ettekujutust noorema pronksiaja 
asustusviisidest kindlustatud asulad Asvas ja Ridalas. Viimased ei paikne tsentraalselt 
ümberkaudsete maaviljelustalude suhtes, nagu võib arvata Iru puhul, vaid pigem neist 
eemal, mererannal. Seega jääb mulje, et ka neis kindlustatud asulates elanud kogukonnad 
paiknesid sotsiaalses struktuuris pigem tavamajapidamiste kõrval kui nende kohal, mis ei 
tähenda, et johtuvalt esimeste tähtsaimast tegevusalast – pronksi maaletoomisest – ei 
võinud neil olla märkimisväärset sotsiaalmajanduslikku mõjuvõimu teiste üle. 
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Ühiskondlikust perspektiivist lisab Saaremaa puhul vürtsi muidugi veel suletud 
kultusekoht Kaalis. 

Eelrooma rauaaja, eriti selle noorema järgu, ja varase rooma rauaaja olulisemateks 
ja paremini uuritud muististeks on varased tarandkalmed. Selliseid kalmeid teatakse nii 
Saaremaal, Muhus kui ka mandri lääneosas põhiliselt samades piirkondades, kus levisid 
varasemad kivikirstkalmed, aga ka laiemalt. Osa varaseid tarandeid paikneb samades 
kalmerühmades, kus kivikirstkalmedki ning harvad ei ole juhtumid, kus tarandid on 
ehitatud lausa ümmarguse põhiplaaniga kalmete külge. Viimaseid on uuritud Kureveres, 
Lümandal ja Võhmal Saaremaal ning Mälal Muhumaal (Lõugas 1977; 1986; 1988; 
1989). Samas hakati tarandkalmeid Lääne-Eesti mandril rajama ka nendesse kohtadesse, 
mis paiknesid kas kahe varasema asustuskeskuse vahel (Keskvere, Parila) või neist 
kaugemal sisemaa pool (nt Rõuma, Leila), (Mandel 2003, joon 20). Läänemaa varaseid 
tarandkalmeid – mida seni ei ole leitud kivikirstkalmete kõrvalt – on uuritud Kõmsil, 
Poanses ja Taeblas (Lõugas 1972a; Mandel 1978; 1982). Saaremaal on tarandkalmeid 
rohkem ja tihedamalt teada loode- ja lääneosas, samuti idaosas ning kivikirstkalmete 
poolest vaeses keskosas. Hiiumaal pole seesuguseid matmispaiku esialgu uuritud, kuigi 
kaevamata muististe hulgas võib neid leiduda.  

Kui avaasulaid teatakse vähe ning nende dateering on suhteliselt ebamäärane 
(ilmselt kuuluvad sellesse aega Pöide asula Saaremaal, Kõmsi, Kaseküla jt Läänemaal), 
siis just kõnealusel ajal on ilmselt rajatud Lääne-Eesti ja saarte varased ringvallid ning 
neemiklinnused. Nagu eespool nägime, kujutavad mainitud objektid endast nähtavasti 
mitmete ümberkaudsete majapidamiste poolt teatud usundilis-tseremoniaalsetel 
eesmärkidel ühiselt tehtud rajatisi. Kui see tõlgendus peab paika, siis pole õige võrrelda 
vaatlusaluse piirkonna asustusstruktuuri näiteks Kesk- või Lõuna-Eesti omaga, kus see 
mäepealsete asulate tõttu oli sotsiaalses plaanis selgelt hierarhiline.29 Saarte ja Lääne-
Eesti ühiskonna areng näib seetõttu olevat kulgenud alates eelrooma rauaajast Põhja-, 
Kesk- ja Lõuna-Eesti omast erinevalt. 

Erinevused asustuse ja ühiskonna arengus tulevad aga veelgi selgemalt esile 
rooma rauaajal. Samal ajal kui peaaegu kõikjal mujal Eestis rajatakse arvukalt 
monumentaalseid liitunud taranditega kalmeid, kuhu maetakse vähem või rohkem 
rikkalike panustega surnuid,  teatakse Lääne-Eestis ja saartel seesuguseid kalmeid 
äärmiselt vähe. Varastes tarandkalmetes näib esemeline matmine olevat lõppenud 1. 
sajandil pKr, 2.–3. sajandist puuduvad seni leiud (v.a üksikud erandid), uuesti hakatakse 
tarandeid – sealjuures küllalt suurte mõõtmetega – rajama üsna rooma rauaaja lõpul. 
Viimaste näideteks võivad olla Liiva-Putla ja Tõnija (Kungla 1967; Mägi 1999). Mandri-
Eesti lääneosas puuduvad rooma rauaaja leidudega tarandkalmed seni täielikult, neid pole 
ka Muhus, rääkimata Hiiumaast. Samuti puuduvad praegusel hetkel asulakohad, 
põllujäänused ja juhuleiud, mis kindlasti peaksid olema dateeritud 2.–3. sajandisse pKr. 

 
Kas saarte ja Lääne-Eesti asustuses tekkis rooma rauaaja paiku lünk – see küsimus on 
uurijate meeli köitnud oma 80 aastat. Juba 1920. aastail, kui hakati süstemaatiliselt 
registreerima ja kartografeerima Eesti muistiseid ja muinasleide, torkas silma rooma 

                                                 
29 Loomulikult ei ole võimalik välistada, et ka muu Eesti mäepealsetel asulatel oli teatud usundiline või 
tseremoniaalne taust, millel oli oma tähendus laiema ümbruskonna jaoks. Samas pole ka midagi, mis 
kinnitaks või tõestaks nende kultuslikku iseloomu – erinevalt siis saarte ja mandri lääneosa vallidega 
ümbritsetud kohtadest, mille eraldamiseks ja sulgemiseks on tehtud meie jaoks arusaamatult palju tööd. 
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rauaajale iseloomulike muististe (s.t tarandkalmete) ja leidude puudumine selles 
piirkonnas. Algul seletati seda nähtust põllumajandusliku püsiasustuse puudumisega 
(Tallgren 1924, XVI), hiljem arvati, et seoses karjakasvatuse osatähtsuse vähenemise ja 
põlluharimise osatähtsuse tõusuga asus rahvastik rannikualadelt ümber paremate 
muldadega Kõrg-Eestisse (Moora 1932, 35) või isegi Soome (Vassar 1938a). Hiljem 
parandas Moora oma seisukohta selliselt, et asustus ajaarvamise algul mitte ei paiknenud 
ümber, vaid lihtsalt laienes Kõrg-Eesti aladele. 1950. aastatel eristati saartel ja Lääne-
Eestis omaette hõimupiirkond, kus rooma rauaajal oli tegu küll põlise rahvastikuga, kuid 
selle demograafiline juurdekasv ning majanduslik areng olnud märksa aeglasem muu 
Eestiga võrreldes (Vassar 1956; Moora 1956, 94 jj). Tarandkalmete puudumist seletati 
arhailiste joonte püsimisega siinses majanduses (karjakasvatuse eelisareng) ja kultuuris 
(kinnipidamine vanast matmisviisist ja kalmevormist, mida iseloomustas leidude äärmine 
vähesus). Hiljem õnnestus Lõugasel (1970a) tõestada, et maaharimine sai ranniku-Eesti 
loopealsetel aladel domineerivaks juba hiljemalt eelrooma rauaajal, mis võttis jalad alt ka 
sellel teoorial. Kui seejärel hakati avastama ja kaevama esimesi tarandkalmeid Saaremaal 
ja Lääne-Eestis, tunduski, et erinevused mainitud piirkonna ja muu Eesti vahel ei olnud 
nii märkimisväärsed. 

Ometi hakkas üsna pea selguma, et nende kalmete leiumaterjal erines täiesti 
tüüpiliste tarandkalmete panustest mujal Eestis, sarnanedes osaliselt vaid kõige 
varasemate tarandkalmete materjaliga. Veelgi hilisem analüüs näitas, et ehituslikult oli 
tegu tarandkalmete ühe variandiga, nn varaste tarandkalmetega, mis Eestis on levinud 
peamiselt saartel ja rannikuvöötmes (Lang 1990b). Kui esialgu dateeriti saarte ja 
Läänemaa varased tarandkalmed 1.–2. (3.) sajandisse pKr, siis nende leiumaterjali 
üksikasjalikum analüüs osutas, et paljud neist on rajatud juba kas eelrooma rauaaja 
vanemal või siis (enamasti) nooremal perioodil (Lang 1990b). Ka Vello Lõugas ise, kes 
neid kalmeid enamasti kaevas, asus hiljem seisukohale, et kõnealused matmispaigad jäeti 
maha juba 1. sajandil pKr. Tema arvates (1995b) olevat rooma rauaaja algul rajatud 
Saaremaale Kaali järve juurde germaanlaste kultusekoht, kus tugeva ja võimsa ringmüüri 
taga ohverdati inimesi taevastele jumalatele. Seoses sellega olevat varasem asustus 
saarelt kas välja tõrjutud või lausa hävitatud.  

Nagu ülal nägime, tuleb Kaali kultusekoht dateerida hilispronksi- ja eelrooma 
rauaaega ning meil pole mingeid tõendeid selle kohta, et sinna oleks rajatud germaanlaste 
kultuspaik rooma rauaaja algul. Samasugused varased tarandkalmed nagu Saaremaal on 
levinud ka Lääne-Eestis, kusjuures neil on samasugune kronoloogia, s.t ka seal on 2.–3. 
(4.) sajandi paiku lünk esemelises matmises. Kui nõnda suured alad jäid ilma 
inimasustuseta koguni kaheks-kolmeks sajandiks, siis peaks see välja tulema näiteks 
õietolmudiagrammides. Kaali järvest tehtud õietolmudiagrammist ilmneb, et inimmõju 
ümbritsevale keskkonnale on järsult suurenenud hilispronksiajal, mil seal algas 
teraviljade kasvatamine. Viimase osas näib hiljem küll tekkivat teatav lünk, kuid kui 
dateeringud on õiged, siis langeb see lünk alles rooma rauaaja lõppu ja rahvasterännuaega 
(Saarse & Königsson 1992). Samas on oluline, et sel ajal hoogustus ümbruskonnas 
ilmselt hoopis karjakasvatus, millest on rohkesti tõendeid diagrammis, nõnda et mingit 
lünka inimasustuses ilmselt ei olnud, küll aga muutus maakasutus. Ka mitte üheski teises 
õietolmudiagrammis Saaremaalt või Lääne-Eestist, mida on analüüsitud inimmõju 
aspektist, pole märgata lünka inimasustuses rooma rauaaja paiku, kuigi näiteks Mustjärve 
diagrammis asenduvad viljapõldudele osutavad indikaatorid karjamaade omadega (Veski 
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1998).  
Samas tuleb küll lisada, et antud küsimust on vaja veel uurida, seda nii 

arheoloogilisest kui ka paleoökoloogilisest aspektist. Ühelt poolt on küll selge, et 
monumetaalseid kivikalmeid ehitatigi vaid teatud perioodidel – siis, kui see 
asustusloolistest, sotsiaalsetest ja religioossetest põhjustest oli tarvilik. Kalmete 
mahajätmist või esemelise matmise lõppemist ei saa seetõttu vaadata elanikkonna 
emigratsioonina – vastasel juhul tuleks seda aktsepteerida ka peaaegu kogu Eesti suhtes 
rahvasterännuaja algul, kui tarandkalmed kõikjal kasutuselt ära jäid. Teiselt poolt ei saa 
mööda vaadata tõsiasjast, et näiteks Hiiumaalt pole seni tõepoolest leitud muistiseid ega 
muinasesemeid alates hilisest eelrooma rauaajast, kuigi ka siin võib vähemalt esialgu 
põhjuseks tuua teatava lünga uurimistöös. Muististe – ja järelikult ka asustuse – teatavaid 
nihkeid võisime ülalpool täheldada mitmel pool Eestis, näiteks suunaga klindilähedasest 
vöötmest kaugemale sisemaale, kuigi kusagil mujal ei toimunud nõnda totaalset 
tühjenemist kui Hiius. Saarte ja Lääne-Eesti puhul tervikuna oleks täiesti mõeldav 
seletusviis materjali praeguse tundmise juures teatav kombinatsioon kahest eelmisest: 
põllumaade väljakurnamise tõttu lahkus osa rahvast mujale, sellega seoses vähenes 
tugevasti ühiskondlik stress ja konkurents haritavate maade pärast, mis omakorda viis 
tarviduse väljendada sotsiaalseid pingeid monumentaalse kalmeehituse näol kadumisele. 
Teatud erinevused ühiskonna arengus, nagu nägime, ilmnesid saartel ja Lääne-Eestis juba 
hilisel eelrooma rauaajal ning neil võis olla oma mõju hilisematele sündmustele, eriti 
inimeste nn ekspressiivsele käitumisele. See siin on hüpotees, mille paikapidavust saab 
testida tulevaste uuringutega. 

 
2.4. Kokkuvõte 
 
Tuginedes Eesti hilispronksiaja ja vanema rauaaja asulate ja asustuse analüüsi 

tulemustele, avaneb meie ees küllaltki mitmekülgne pilt ajastust ja inimestest. Sealjuures 
on see pilt Eesti erinevates osades olnud erinev ning aegade lõikes kõikjal muutuv. 
Hilisneoliitikumis alanud ja vanemal pronksiajal hoogustunud esimene maahõive e 
viljelusmajanduseks sobivate maade asustamine jõudis I aastatuhande alguseks eKr n.-ö 
esimesse vahefinišisse Põhja- ja Lääne-Eesti ning saarte õhukeste loopealsete muldadega 
aladel. Näib, et just tollal on hakanud seal viljelusmaid nappima, mis viis järk-järgult 
ühiskonna territoriaalse käitumise teravnemisele. Nagu hiljem näeme, kajastus viimane 
sellises ekspressiivses inimkäitumises, nagu maapealsete kivikalmete ja põllutähiste 
rajamine. Kaugemal sisemaal, eriti aga Kesk- ja Lõuna-Eestis leidus vaba, 
põlluharimiseks kõlbulikku maad esialgu veel küllaldaselt ning nii jätkus aeglane 
sisekolonisatsioon seal ka nooremal pronksiajal ja eelrooma rauaajal. See 
sisekolonisatsioon on toitunud peamiselt kohalikust loomulikust iibest ning oli ilmselt 
seetõttu nõnda aeglane. Üksnes mõningates kohtades, nagu Harjumaa ja piiratud ulatuses 
ka Sise-Virumaa, võib märgata elanikkonna suhteliselt tagasihoidlikku sisserännet ning 
vastavalt mõningates teistes kohtades – Põhja-Eesti klindilähedane vöönd, saared ja 
Lääne-Eesti – teatud väljarännet I aastatuhande lõpul eKr või järgmise aastatuhande 
algul. Rooma rauaaja alguseks lõppes esimene maahõive aga ka Kesk- ja Lõuna-Eestis. 

Olemasolevate asustusarheoloogiliste andmete põhjal oli kõige tavalisemaks 
asustusüksuseks üksikmajapidamine, maaviljelustalu. Arheoloogilises aineses kajastuvad 
sellised talud kas väikestes ja nõrga kultuurkihiga avaasulakohtades või kalmete (ja 
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kalmerühmade) paiknemises. Mõningate avaasulate asukoht maastikul osutab 
võimalusele, et veel I aastatuhandel eKr ei elatunud kõik talud viljelusmajandusest, vaid 
eeskätt kala- või hülgepüügist. Valdav enamik majapidamisi on siiski paiknenud 
maaharimiseks sobivatel muldadel ning eemal suurematest veekogudest. 

Analüüsides asulate iseloomu ja nende paiknemist, võis teha mitmeid järeldusi 
sotsiaalsete struktuuride kohta tollases ühiskonnas. Sai selgeks, et noorema pronksiaja ja 
vanema rauaaja ühiskond Eestis on olnud sotsiaalselt heterogeenne. Siin oli – lisaks 
tavalistele maaviljelustaludele – rühm kogukondi, kes elasid nn kindlustatud asulates. 
Need olid suuremad tavamajapidamistest, koosnedes paljudest peredest ja ilmselt ka 
sõltlastest, ning nende tegevusalade hulgas seisab esiplaanil (toor)metalli maaletoomine, 
ümbersulatamine ja turustamine. Ilmselt omasid kindlustatud asulate pealikud teatud 
sotsiaalmajanduslikku mõjuvõimu ümbritseva viljelusmajandusliku avaasustuse suhtes, 
kuid üldiselt näivad nad koos oma kogukondadega olevat seisnud pigem mõnevõrra 
eraldi, eemal. Teine lugu on mäepealsete asulatega, mille leiumaterjal küll ei erine 
avaasulate omast, kuid mille asendiga ümbritseva maastiku ja asustuse suhtes püüdsid 
nende valdajad tõenäoliselt väljendada oma teatud sotsiaalset pretensioonikust. Igal juhul 
muudavad mäepealsed asulad asustusstruktuuri hierarhiliseks peaaegu kõikjal Eestis, v.a 
ehk Lääne-Eesti koos saartega, kusjuures sisemaal toimus see kohati märksa varem 
monumentaalsete kivikalmete rajamisest. Seevastu Lääne-Eesti ja saarte varased 
ringvallid koos oletatavate neemiklinnustega kajastavad arvatavasti hoopis piirkondlikke 
kogunemiskohti teatavate tseremooniate või muude toimingute läbiviimiseks. 


