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Sissejuhatus 
 
Karula kõrgustiku arheoloogiline uurimislugu on omamoodi klassikaliseks 
näiteks sellest, kuidas normatiivsed teaduslikud seisukohad pärsivad andme-
loomet ning kui kiiresti võimaldab vähegi süstemaatilisem uurimistöö ümber 
kujundada ligi sajandi vältel püsinud ettekujutusi. See järjekindel valge laik 
varasemate üldkäsitluste muinasaja levikukaartidel on nüüdseks muutunud 
piirkonnaks, mille ajalugu algab samas peatükis koos Eesti vanema esma-
asustusega (vrd Jaanits jt 1982; Kriiska, Tvauri 2002) ning mille potentsiaal-    
set inforikkust võib kammitseda vaid uurijate suutlikkus. Karula perifeerset 
asendit arheoloogiateaduses, ja sellest tulenevalt ka muinasaja asustuspildis,  
saab seostada valitsenud ettekujutustega sellest, kuidas Lõuna-Eesti kõrgus-    
tike asustus on kujunenud ja muutunud. Arvati, et eripärased looduslikud 
tingimused (reljeef, mullastik) on põhjus, miks Lõuna-Eesti kõrgustikel on 
võrreldes Eesti teiste osadega aeglasem asustusdünaamika ja majandus-      
viiside areng, mis on ühtlasi pidurdanud Lõuna-Eesti ühiskondlikke prot-     
sesse. Ühiskonna- ja asustusanalüüsis esmajoones etnokultuurilisele temaati-   
kale keskendumine tähendas seda, et vaadeldavat ühiskonda nähti oma ole- 
muselt staatilise ja konservatiivsena, milles olulised muutused toimusid        
ainult väliste impulsside – migratsioonide ja kultuurilaenude – mõjul. Sel-      
liste arusaamade  osalise teisenemise teetähisteks on Lõuna-Eesti järvesetete 
paleoökoloogilised inimmõju uuringud, asustusarheoloogia meetodite raken-
damine ning uued probleemiasetused (Laul, Kihno 1999; Valk, Karukäpp     
1999; Kiristaja 2004; Palang jt ilmumisel). Hoolimata mõnede muistise-    
tüüpide väga heast uuritusest ning üksikutest mikroregionaalsetest analüü-  
sidest, tuleb tunnistada, et süsteemne ühiskonna- ja asustuspilt muinasaegse 
Lõuna-Eesti kohta puudub (vt Valk 2002).  

Vaatepunkti asetamine Karula kõrgustikule on seotud mitme põhjusega.   
Neist määravaim on seal viimasel kümnendil hoogustunud arheoloogiline 
uurimistöö (Tvauri, Vindi 1997; Tvauri jt 1997; Valk jt 2000; Konsa, Ots     
2001, 2003, 2004), mis on tundmatuseni muutnud Karula asustuspilti kõiki-     
des muinasaja perioodides, kuid pole veel päädinud tulemuste kokkuvõtva 
esitamisega.  Teiseks põhjuseks sai soov võrrelda Helme kihelkonna  muinas-     
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aja võimusuhete analüüsis tehtud tähelepanekuid (Palang jt ilmumisel) mõne 
teise Lõuna-Eesti alaga ning kolmas põhjus on Karula maastikus endas. “Ka-
rulas ongi ainult mäed ja orud – lõputult kõiksugu kujuga künkaid, kühme, 
kupleid, kunte ning nende vahel järvi, orge, lompe, ojasid ja lohke. /.../     
Mägede vahel on läbi aegade elanud ning elavad praegugi inimesed, ja ikka      
on nad mägedega arvestama pidanud.” (Tarapido 1998)  

Ligikaudu 300 km2  suurusel alal moodustavad Karula kõrgustiku künkad 
kirde-edelasuunalise vööndi, mida ühest küljest piiritleb Võru-Hargla orund       
ja teisest Valga nõgu. Kõrgustiku äärde jäävad ulatuslikud metsamassiivid, 
liigniisked alad väikesoode ja rabadega, mis on looduslikeks vahevööndi-      
teks, eraldades Karula asustuspiirkonda Tsooru – Vana-Roosa kandist idas, 
lõunas Hargla-Mõniste, läänes Valga ning loodes Iigaste-Laatre alast. Kirdes 
seevastu, kus lühikesel, mõne kilomeetri pikkusel lõigul liitub Karula kõr-
gustikuga Otepää kõrgustik, asustusalade piir nii selgelt määratletav pole. 
Kokkuleppeliselt peetakse kahe kõrgustiku vaheliseks eraldusjooneks Urvas-     
te ürgoru ülemjooksu (Järvet 1998). Karula erisuguse suuruse ja kujuga kün-
gaste, oosmõhnastike, künniste ning suurte tasasepõhjaliste nõgudega lii-
gendatud reljeef ja pinnakatte vaheldusrikkus on loonud väga mitmekesise 
maastiku, kus ühe mäe piireski on erisugune taimestik jalamil, külgedel ja    
tipus. Järvi on Karulas kokku loetud kuuekümne ligi ning ka neid iseloomus-   
tab suur varieeruvus. Varasem maastikupilt oli veelgi järvederohkem, kuid       
aja jooksul on paljud neist soostunud ja kinni kasvanud. Suurejoonelised 
järvestikud on ilmselt kunagi asunud Aheru-Ähijärve joonest lõuna pool oos-      
mõhnade vahel (Mäemets jt 1998).  

Karula maastik oma loodusliku mitmekesisuse ning reljeefi keerukusega 
pakub huvitavat ainest jälgimaks muutusi inimeste asustuskäitumises ning 
uurimaks seoseid ümbritseva keskkonnaga. Arheoloogiline andmestik1 ja       
napp teave paleokeskkonnast põhjalikku asustusanalüüsi veel ei võimalda,      
küll aga annab alust visandamaks esimesi piirjooni ning võrdlemaks nähtu-          
vat nii ülejäänud Lõuna-Eesti kui ka muu Eestiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Suurem osa infost muististe kohta on kogunenud maastikuinspektsioonidelt. 
Muinasaegsetest objektidest on arheoloogilisi kaevamisi tehtud vaid Mähkli asula-   
kohas (Laul 1976).   
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Kõrgustike  esmaasustus 
 
Viimaste aastate arheoloogilised uuringud on oluliselt täiendanud teadmisi 
Mandri-Eesti sisemaa varaseimast asustuspildist. Mesoliitiliste (9000–5000   
eKr) elupaikade ja laagrikohtade tihe võrgustik on kaardistatud Võrtsjärve 
muinasranniku, Navesti ja Emajõe orundi äärsetel aladel, lisandunud on uusi 
andmeid asulate kohta Tamula ja Pihkva järve kaldail. Põhjust uskuda, et     
samal ajal olid asustatud ka kõrgustikud, andsid Haanja järvedest ja soodest 
(Vaskna järv, Tuuljärv, Hino järv) tehtud õietolmudiagrammid (Ilves ja  
Mäemets 1987; Laul ja Kihno 1999), kus ilmnes maastiku avatuse suurene-   
mine hilismesoliitikumi (6500–5000 eKr) kihistuses. Kuigi metsa vähene-     
mine ning ruderaal- ja niidutaimede osatähtsuse suurenemine võib olla tingi-    
tud ka ainult looduslikest põhjustest, osutab mitmete Eesti mesoliitiliste      
asulate lähedal olevate soode setetes ladestunud õietolm, et sellel perioodil 
langeb maastiku avatuks muutumine kokku arheoloogiliste andmetega inim-
asustusest (Poska ja Saarse 1996: 155). Arheoloogilisi tõendeid varasest 
inimtegevusest Haanja kõrgustiku tuumikalal2 saadi 2002. aastal Tsiistre 
kivikalme kaevamistel, kui rauaaegse matmispaiga all avastati kiviaegne 
asulakoht (Konsa 2003). Sellest pärineva söe radiosüsiniku dateering (u         
5400 eKr) viitas ühtlasi, et 7 km lõuna pool asuva Hino järve setete õie-
tolmudiagrammis täheldatud samaaegne metsapõlengu kiht  võib olla samuti 
inimtegevusest põhjustatud. 2003.–2004. a toimunud uuringud vahetult Hino 
järve ääres paikneval Siksälä Kirikumäel seda oletust ka kinnitasid: sealt leiti 
mitmeid hilismesoliitilisi tulekivi- ja kvartsesemeid (Valk 2004).  

Karulast võrdlevad palünoloogilised andmed puuduvad, kuid see-eest on 
inspektsiooniretkede käigus avastatud mesoliitilisele asustusele viitavaid 
leiukohti praeguseks rohkemgi kui Haanjast (vt joonis 1). Nii on tulekivist       
või kvartsist töötlemisjääke leitud Rautina järve kirdekaldalt, Mürgi asula-        
kohalt Mehiksoo lähedal Valga nõo servaalal ja Oorõ poolsaarelt Aheru        
järve ääres, aga ka kõrgustiku kupliliselt tuumikalalt, s.o tänapäeval üles-
paisutatud Jaugamõisa järvede lähedalt. Samuti võib mesoliitikumi kuuluda 
Ringiste küla Saare talu tulekivi leiukoht. Seniste leidude seas on tähele-
panuväärseim tulekivist nooleotsa tükk, mis leiti koos paari tulekivikilluga 
Alakonnu järve kagukaldalt. Kuigi nooleotsast on säilinud vaid rootsuosa, on 
selle kujus ja töötluses just varamesoliitikumile iseloomulikke jooni, mis 
tõendavad Kunda kultuuri aegset elutegevust Karulas.  

 

                                                 
2 Juba varem, 2000. aastal oli selgunud mesoliitilise asustuse olemasolu kõrgustiku 
põhjanõlval, Meremäel (Kiristaja 2003: 77).  
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Joonis 1. Kiviaja ja vanema pronksiaja muistise Karulas. 
 
Nende leiukohtade paiknemine praeguste või kunagiste veekogude lähedal       
üle kogu kõrgustiku ala toetab Haanja kõrgustiku andmete põhjal kujunenud 
arvamust, et püügimajanduslike ühiskondade veesidusa asustuse puhul ei 
mänginud rolli ala kõrgus merepinnast või veekogude suurus: pole ju Karu-      
las suuri jõgesid ning siinsed järved ei ole kaugeltki võrreldavad mesoliiti-
kumiaegse Suur-Võrtsjärvega. Neist teguritest määravam oli võimalikult pal- 
jude ressursside – veekogude kalarikkuse, sobivate jahiloomade, vajalike 
rohttaimede ja puuliikide – koosesinemine suhteliselt väikesel alal (Kriiska   
2001: 24). Karula looduslikult mosaiikne maastik pakkus küllaldaselt sood-    
said erinevate looduslike valdkondade ja koosluste kokkupuutevööndeid. 



 15

Viljelusmajanduse algus 
 
Pärast paari tuhande aastast vaheaega saab, arheoloogi pilgu jaoks, inimene 
Karula maastikel uuesti nähtavaks hilisneoliitikumis (3200/3000–1800 eKr).    
Ka sellel perioodil on Oorõ poolsaar sobinud inimtegevuseks, nagu osutavad 
sealt leitud nöörornamendiga kaunistatud savinõu killud. Mustjõe liivasel 
kaldapealsel paiknev Jõeperä elupaik võib leitud varase tekstiilijälgedega 
keraamika järgi kuuluda kas kiviaja lõppu või vanemasse pronksiaega. Li-      
saks asulakohtadele on kõnekas ka juhuleidude – silmaga kivikirveste – 
paiknemine. Otsest asulakohta need ei näita, küll aga võimaldavad määratle-     
da inimeste ligikaudse tegevus- ja liikumispiirkonna. Arvatakse, et inimeste 
aktiivne tegevus hõlmas sellel perioodil u 1–2 km raadiusega ala elukoha    
ümber (Johanson 2003: 61). Leitud kivikirveste erinev töötlus- ja säilimis-      
aste võib anda infot nende erinevate ladestumiskontekstide kohta. Lõuna-      
Eesti silmaga kivikirveid uurinud Kristiina Johanson (2003) toob esile       
(Rootsi samalaadsete uurimuste eeskujul) katkiste ja kasutatud kirveste seose 
elamispaikadega ning tervete, kuid tugevalt kulunud ja kasutusjälgedega   
kirveste esinemise hauapanustena. Tema järgi on Karula keskosast Vastse-
Mendu talu prahihunnikust leitud külasema tüüpi hilisneoliitilisel venekirvel 
hauapanustena kasutatud kirvestele iseloomulikke tunnuseid (Johanson        
2003: 37). Teine venekirves pärineb Koikkülast kõrgustiku edelaosas. Veidi 
noormaid, vanemasse pronksiaega (1800–1100 eKr) kuuluvaid hiliseid sil-   
maga kivikirveid on leitud  Konnumäe talu põllult Põrgujärve lähedal, Tormi  
talu maalt Koobassaare järve kirdeosa lähedal, Ringiste küla Saare talu maalt 
ning kõrgustiku kirdeosast Vaabina ümbrusest. Lisaks nimetatutele on üks 
kaduma läinud, teadmata tüüpi kaarja tera ja tömbi kannaga kivikirves pärit 
ilmselt kusagilt Pikkjärve äärest.  

Lõuna-Eesti hilisneoliitiline ja vanema pronksiaegne asustusmuster kajastab 
võrdlemisi ühesuguseid käitumisprintsiipe elupaikade valikul. Nii nagu Ote-   
pääl ja Haanjas, paiknevad ka Karula selleaegsed muistised liivastel ja ker-    
getel muldadel, jäädes järvede või jõe lähedusse. Ilmselt on selline asustus-
paiknemine seotud esmaseks põlluharimiseks sobilike tingimustega, millele 
võisid vastata näiteks looduslikult lagedad rikkaliku rohttaimestikuga lühi-
ajaliselt üleujutatavad lamminiidud (Kriiska 2001: 21; Johanson 2003).  

Mingis piirkonnas viljelusmajanduse algust otseselt tõendavateks andme-  
teks jäävad esialgu siiski õietolmuanalüüsid. Seni on kõige vanimad jäljed    
Eestis kasvanud kultuurkõrrelistest leitud Lääne-Eestist, Velise (u 4000 eKr)      
ja Mustjärve soo (u 3800 eKr) keskmises neoliitikumis ladestunud setetest  
(Veski 1998). Kui leitud kaera (Avena t) õietolmuterad jätavad avatuks        
nende  päritoluvõimaluse   looduslikest  vormidest,  siis odra  ja  nisu  esinemine       
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3900–3100 eKr tekkinud kihtide kohta tehtud mitmes diagrammis, on juba   
ilmne viljelusmajanduse tunnus (Kriiska 2000: 72).  

Lõuna-Eesti kõrgustike varaseimate kultuurkõrreliste dateeringud on noo-
remad. Hino järve ümbruses on esimesi odra-, nisu- ja kanepitaimi hakatud 
kasvatama vanemal pronksiajal (u 1700–1400 eKr), samasse perioodi (u      
1400–1300 eKr) jääb odrakasvatuse algus ka Ala-Pikal Otepää kõrgustikus. 
Sakala kõrgustiku põhjaosas Lõhavere ümbruses ning Haanja kõrgustiku  
sisealal, Karuniidu ja Tuuljärve lähikonnas, ilmnes teravilja õietolm noore-     
mal pronksiajal ladestunud setetes (Laul ja Kihno 1999; Kihno ja Valk 1999; 
Rõuk ja Tõnisson 1984; Poska jt 1999).  

On tõenäoline, et ka Karulas sai teraviljakasvatus alguse eeltoodud and-
metega samas ajavahemikus, kuigi leiukohtade täpsem seostamine viljelus-
majandusliku eluviisiga tuleb esialgu lahtiseks jätta. Üleminek viljelusma-
jandusele on toimunud järk-järgult ning tüsedate muldadega Eesti sisealadel      
on pronksiaja jooksul viljelusmajanduse kõrval oluliseks elatusallikas jäänud    
ka püügimajandussaadused (Lang 2003: 36). Kaudselt osutab sellele Muda-  
järve lähedalt leitud muinasveise sääreluust valmistatud odaots, mis võib pä-
rineda nooremast pronksiajast, nagu  viitab sarnane leid Ridala kindlustatud 
asulast.  
 
Alepõllunduslikud talud ja kivikalmed 
 
Kuigi nooremast pronksi- ja eelrooma rauaajast (1100 eKr – 50 pKr) on Ka- 
rulast esialgu üsna vähe leide, muutub just sellest perioodist alates asustus-
struktuuris toimuv paremini jälgitavaks. Nii saavad alguse mõned viljelus-
majandusliku eluviisiga seostatavad püsiasustusalad, mis on järjepidevas 
kasutuses sisuliselt kuni tänapäevani välja. Üheks selliseks on Mähkli järve 
lähikond.  
 

 
 
Joonis 2. Mähkli radiosüsiniku analüüside dateeringud. 
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Uurides Kagu-Eesti rauaaegseid matmispaiku, avastas Silvia Laul 1973. aas-     
tal 50 kääpasarnast kuhjatist Mähklis. Aasta hiljem toimunud väljakaevamis-    
tel avas ta neist põhjapoolseima. Liivakuhjatisest loodetud matuseid ei lei-      
tud, selles oli vaid üks põlenud toruluu, küll aga andis üllatuslikke tulemusi 
kääpaaluse pinnase kaevamine, kus avastati asulakiht. Liiva alla mattunud       
20–30 cm paksune söerikas kultuurikiht sisaldas mitmest perioodist pärine-      
vat leiuainest, sh kilde pronksi- või eelrooma rauaaega kuuluvast jämeda-
purrulisest tekstiilivajutistega savinõust (Laul 1976). Paiga pikaajalist kasu-    
tust näitavad ka radiosüsiniku dateeringud (vt joonis 2), millest varaseim 
võimaldab asustuse alguse paigutada noorema pronksiaja vanemasse poolde. 
  

 
 
Joonis 3. Noorema pronksiaja ja vanema rauaaja muistised Karulas. 
 
Mähkli asulakohaga sarnast keraamikat on Karulast leitud veel Lüllemäelt ja 
Karula asulakohast Pikkjärve lähedal (vt joonis 3). Viimases on lisaks 
tekstiilkeraamikale esindatud ka riibitud pinnaga keraamika, mida samuti    
leidub Vaabina mõisa lähedusse jäävas asulakohas. Mähkliga võrreldavate 
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dateeringute puudumine ning tekstiil- ja riibitud keraamika pikk kasutus-  
periood ei võimalda nooremast pronksiajast kuni vanema rauaajani täpsemalt 
nende asustusüksuste algust määrata. Küll aga sisaldavad need asulakohad 
leiuainest ka hilisematest perioodidest, andes seeläbi tunnistust, et elupaiga 
valikul on ühtlasi silmas peetud maaharimiseks sobivaid tingimusi.  

Asulakohad on võrdlemisi väikesed, tähistades üksikmajapidamisi. Nen-      
de üheülbaline leiumaterjal ei võimalda näha mingeid majanduslikke või 
sotsiaalseid erinevusi asustusüksuste vahel. Pilt teiseneb tundmatuseni, kui   
sellele “paigutada” avastatud kivikalmed. Lisaks eelmainitud Mähklile on   
kalme teadaolevalt olnud ka Karkküla Jaanimäel, Rimmis, Haavas, kõrgusti-     
ku servaalal Kollinos ning Ähijärve loodeosa kõrgel kaldapealsel. Arhiivi- 
teadete põhjal võib oletada hävinud kalmeid Säre küla Villaku talu ja Ringis-     
te Kiiviti talu maal ning võib-olla pärineb ka Koikküla Ruusatalu maalt lei-      
tud kärbissõlg mõnest veel teadmata kalmest. Oletatavasti kuuluvad matuse-
paigad rooma rauaajal (50–450 pKr) laialdaselt ehitatud tarandkalmete hul-      
ka, kuigi neist mõne puhul (nt Haava) pole ka varasem rajamisaeg välistatud.  

Kivikalmete rajamise põhjused ning võimalik tähendusspekter kaasaegse-  
tele ei ole ühe malli järgi haaratavad. Ainuüksi kalmete paiknemine maasti-     
kul viitab nende erinevale tähendusele nii uskumuslikus, rituaalses kui ka 
sotsiaalses mõttes. Nii näiteks on kõrge künka lael paiknev Karkküla kalme    
juba kaugelt nähtav ning kalmelt endalt avaneb vaade mitmete kilomeetrite 
raadiuses. Seevastu Mähkli kalme asupaigaks pole valitud ühtegi lähikonna 
küngast, vaid kalme on rajatud madalale kõrgendikule, mis ei eristu visuaal-    
selt kuigivõrd ümbritsevast maastikust. Arhiiviteadete järgi polnud praegu 
teadaolev Mähkli kalme ainus, vaid sealkandis oli kunagi ulatuslikum kal- 
meväli. Kui Mähklis on kalmete taustaks üks Karula põlisemaid asustusük-    
susi, kus seos mineviku ja kaasaja vahel oli pärit ammustest aegadest – see        
oli püsivalt kindel ja aktsepteeritud –, siis Karkküla kalme esindab vastukaa-  
luks eksponeerivat esivanemate austust, millele leiab paralleele uusrikaste 
mentaliteedist. Kahest eelmainitust hoopis isemoodi muistis on Ähijärve kal-  
me, mille suunatus järvele ning agraarse tausta puudumine osutab kalme 
tähtsusele eelkõige kultuskohana, mis rajati paika, millest pärimus räägib kui 
Ähijärve “telje” tipust, kust kaldaist ainsana on kogu järv tervikuna nähtav. 

Kivikalmete seostest ühiskondlik-majanduslike protsessidega võib hiljuti 
ilmunud arheoloogiakirjanduses leida kaks täiesti erinevat seisukohta. Valter 
Lang (2000: 36) on Põhja-Eesti asustusanalüüsile tuginedes seletanud maa- 
pealse ehitusega monumentaalsete kivikalmete rajamise põhjusi territoriaalse 
käitumise eksponeerimise vajadusega (kalmed kui maaomandi kuuluvuse tä-
hised), mille tausta moodustas suurenenud asustustihedusest tingitud kon- 
kurents harimiskõlbulikule maale. Põhja- ja Lääne-Eestis leidsid need prot- 
sessid  aset nooremal pronksiajal, kust on teada  selleaegseid  kivikalmeid  ja  
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põlispõlde maapeal fikseeritud põllusüsteemidena. Eeldades, et tegemist on 
üldisema nähtusega, näeb ta Lõuna-Eesti kivikalmete rajamise taga sama-
suguseid põhjusi, mis toimusid vastavalt siis rooma rauaajal, kui ehitati 
tarandkalmeid (Lang 2003: 29, 65). Sellist seisukohta ei poolda Kagu-Eesti 
vanema rauaaja muistiseid uurinud Silvia Laul (2001). Tema arvates oli 
maaressurssi rooma rauaajal veel küllaldaselt – üldine asustus oli hõre ning 
kõrgustike sisealadel puudus see sootuks. Tarandkalmete rajamine alates            
2. sajandist pKr oli alles esimene märk, et aegamööda hakkas viljelusmajan-
duslik asustus laienema üksikutest keskustest kõrgustike äärealadele (Laul   
2001: 205). Laulu väidet viljelusmajandusliku asustuse puudumisest kõrgus-   
tike sisealadel ei saa võtta tõsiselt, sellele räägivad vastu nii palünoloogilised 
andmed kui ka olemasolevad arheoloogilised muistised. Kuidas on aga lugu 
asustustiheduse ja põlispõldudega?   

Kalmete omavaheline kaugus on Karula tuumikalal keskmiselt 3–6 km.      
See on poole suurem Põhja-Eesti asustusüksuste omast (vastavalt 1,5–3 km 
(Lang 1995: 155)) ning jätab tõesti mulje piisaval määral vabast maaressur-    
sist, seda aga ainult eeldusel, et asustusüksuste territooriumide suurus Põhja-      
ja Lõuna-Eestis on omavahel võrreldav.3 Pole ilmselt kahtlust, et asustus-   
üksuse territooriumi resp talumajapidamise kontrollitava/hallatava maaval-    
duse ulatus sõltub lisaks muudele teguritele ka maaharimisviisist. Põhja- või 
Lääne-Eestiga võrreldavaid põlispõllundusele osutavaid maakasustussüstee-     
me Karula kõrgustikel muinasajast ei tunta. Karula kuplistikul on ainsateks 
nähtavateks ajaloolisteks maakasutusjälgedeks künniterrassid küngaste nõl- 
vadel. Nende vanus jääb aga tõenäoliselt uusaja piirimaile. Mullastikust ja 
reljeefist lähtuvalt arvatakse, et kõige sobivamaks ning tõhusamaks maa-
viljelusviisiks oli kõrgustike aladel alepõllundus ning selle pikaajalist püsi-    
mist kinnitavad ka palünoloogilised andmed (Ligi 1963: 116 jj; Laul ja        
Kihno 1999). Alepõllud andsid head saaki 3–5 aastat. Esimesel paaril aastal      
oli nende saagiviljakus kõrgem kui põlispõldudel, kuid samas külvati sinna 
hõredamalt, nii et tootlikkust võib hinnata põlispõldudega ligikaudselt sama-
väärseks. Ajaloolistel andmetel oli alepõllu taastumisaeg u 20–30 aastat, mil-     
le möödudes oli põld taas aletamiskõlbulik (ETA 1992: 329). Õietolmuana- 
lüüsid nii tihedat kasutustsüklit ei näita. Erinevatel andmetel võis muinasajal 
põllu aletamiste vaheaeg ulatuda 50–180 aastani (Laul ja Kihno 1999: 12).       
On ilmne, et alepõllundust viljeleva talu maaomand pidi olema tunduvalt   
suurem  põlispõllundusest elatuva  talu  omast. Ühe  nn  normaaltalu   minimaal-  

                                                 
3 Põhja-Eestis oli paremini uuritud piirkondades rauaaja alguses ühe asustusüksuse 
territooriumi suurus keskmiselt 8,7 km².  Vastav arv saadi asutuspiirkonna kogu-    
pindala asustusüksuste arvuga jagades (Lang 1996: 436). Kuplilisel maastikul on 
sarnaseid arvutusi võrdlemisi raske teostada. 
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seks haritava maa suuruseks kaheväljasüsteemi puhul arvatakse olevat vähe-  
malt kuus hektarit (ETA 1992: 189). See tähendab, et ühe alepõllundusest  
elatuva talu maavajadust võib hinnata vahemikus 54–183 hektarit, sõltuvalt 
sellest, kui pikaks taaskasutamistsüklit pidada (3 ha põld, 3 aastat kasutust,    
paus 51–180 aastat). Lisaks vähendavad kuplilisel alal potentsiaalse põllu-      
maa hulka arvukad järved ja soostunud liigniisked alad. Lähtuvalt kohalikest 
looduslikest tingimustest ning maaharimisviisist, võib asustusterritooriumide 
suurust Karula tuumikalal hinnata ülimalt optimaalseks. Kaalukas lisaargu-  
ment, mis toetab seisukohta, et maaomandile oli konkurents, on teadmine 
põlispõldude olemasolust Haanjas vähemalt 6. sajandist alates.4 Hõreda asus- 
tuse ning vaba maaressursi olemasolu korral ei näi olevat mingit põhjendust, 
miks oli vajalik “äkki” üle minna põlispõllundusele, kui see oli kõrgustike   
aladel ebaefektiivsem maaviljelusviis. Seega võivad tarandkalmed olla seo-     
tud sarnaste ühiskondlik-majanduslike protsessidega, mida on oletatud Põh-      
ja- ja Lääne-Eesti kivikalmete puhul. See näitab, et tarandkalmetega piirkon-
dades oli nende rajamise ajaks asustus võrdlemisi tihe, viljeluskõlblik maa        
oli asustusüksuste vahel ära jagatud ning tekkinud oli konkurents maaoman-  
dile. Edasine asustuse tihenemine neil aladel sai toimuda maaressurssi juurde-
tulekuga, mis saavutati metsa- või võsapõldude osatähtsust vähendades ning 
põlispõldude ala suurendades. 
 
Linnuse mõjuvõim 
 
Esimesi märke saabuvast muutuste perioodist Karulas edastavad rahvaste-    
rännu aja lõppu (450–600) ja eelviikingiaega (600–800) kuuluvad juhuleiud. 
Sellel ajal ilmuvad matmispaikadesse relvad ja tööriistad ning märgatavalt 
suureneb ohvrileidude arv. Eesti kontekstis üsna haruldane ese on horison- 
taalselt paikneva varreauguga raudkõblas, mis leiti 1999. a Väike-Apja järve 
lõunakaldalt. Väljaspool Karulat on üks sarnane kõblas saadud Rõuge kihel-
konna Hannuste kivikalmest koos keskmisest rauaajast pärineva odaotsaga   
(Laul 2001: 163, joonis 67: 3), teine on teada Otepää linnamäelt. Tunduvalt 
sagedamini kohtab aga kõplaid keskmise rauaaja Semgallia ala naiste hauda-   
des Lätis (ETA 1992: 73). Ebaselge leiukontekst ei välista Apja kõpla päri-
nemist matusepaigast. Ka kaks Karulast (üks Karkküläst, teine Väherust) lei-   
tud 6.–7. sajandi kitsa teraosaga ning kahepoolsete kannalappidega raudkir-    
vest  ei  pruugi  olla  päris  juhuslikult maapinda  sattunud. Võrdlus  Eesti  teiste  
 
 
 
                                                 
4 Sellele osutab Hino sulglohu  õietolmu diagrammis 6. sajandi kihistuses esinenud 
rukkilill, mis ei kasvanud koos alepõldudele külvatud rukki alamliigiga ning on     
seetõttu üheks põlispõllunduse indikaatortaimeks (Laul ja Kihno 1999: 12).   
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samasuguste kirveste leiukohtadega (nt Kunda, Igavere) lubaks oletada nen-      
de pärinemist ohvri- või aardeleidude hulgast (Peets 2003: 202). 

Eelviikingi- ja viikingiajal on paljudes kohtades üle Eesti kujunenud välja 
linnus-asula süsteemid, mis näitavad, et võimu- ja halduskorraldus on muu-
tunud. Linnus koos avaasulaga selle jalamil oli ka Karulas (Tvauri ja Vindi 
1997). See paiknes eelmainitud Lüllemäe asula läheduses Rebäse Liinamäe 
võrdlemisi väikese platooga, kuid see-eest järsunõlvalisel künkal (vt joonis       
4). Linnuselt ja asulast kogutud leiumaterjal koosneb valdavalt savinõukildu- 
dest. Nende hulgas on nii jämedapurrulist nõu servas olevate aukude ja näpi-
ornamendiga kaunistatud nn Rõuge-tüüpi keraamikat kui ka silutud pinnaga 
õhukeste seintega peenkeraamikat. Leitud keraamika ühesugune iseloom ja 
valmistamisviis osutab linnuse suhteliselt lühiajalisele kasutusperioodile 7.–     
10. sajandil. 

  

 
 
Joonis 4. Vaade Rebäse linnamäele. 
 
Tõenäoliselt oli ka Rebäse linnus kohalikuks keskuseks, kuid milline oli sel-      
le mõjuvõim, kui suurt ala hõlmas linnuse tagamaa (maksustamis- ja/või 
halduspiirkond), on selgusetu. Linnuste rajamisaeg Eestis langeb kokku ül-    
diste muutustega asustuses ja maakasutuses – tekivad uued asustusüksused, 
mistõttu paljud vanad jäetakse maha, talukohad muudetakse põldudeks ja  
endised põllud jäetakse sööti. Mitmes Lõuna-Eesti õietolmudiagrammist    
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nähtub inimmõju taandumine I at II poolel, kuigi ajaliselt regressioonipe-   
rioodid üks-üheselt piirkonniti ei kattu. Hino järve õietolmudiagrammi põh-      
jal väheneb inimmõju loodusele 7.–9. sajandil, Võrtsjärvest põhja poole jää-      
va Parika raba diagrammis on märgatav inimmõju kahanemine toimunud            
5. ja 9. sajandil (Laul ja Kihno 1999; Niinemets jt 2002: 254). Põhja-Eestis 
võib vaadeldavaid nähtusi seostada ümbruskonna avaasustuse koondumisega 
võimukeskuste juurde, kuid tundub, et see protsess ei olnud üleüldine. Helme 
kihelkonna muististe analüüs näitas, et linnuse rajamisega Tõrvasse märgata-   
vat asustuse kontsentratsiooni ei kaasnenud (Palang jt, ilmumisel). Karula   
Rebäse linnus-asulaga kuuluvad samasse perioodi Mäekonnu, Rautina,        
Aheru ja Ala-Aheru asulakohad (vt joonis 5), varasematest asustusüksustest      
on selleaegne keraamika esindatud vaid Karula asulas.  

 
 
Joonis 5. Keskmise rauaaja ja viikingiaja muistised Karulas. 
 
Kuigi ka Karulas pole Põhja-Eestiga võrreldavat asustuse koondumist või-   
malik täheldada, on asustuspaiknemises toimunud siiski ilmsed muutused. 
Situatsiooni võib tõlgendada nii linnuse haldusliku mõjuvõimu nõrkuse kui      
ka, vastupidi, tugevuse näitajana – mõlemad variandid on võimalikud. Kin-      
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del võib aga olla selles, et muutused ühiskonnas ja asustusstruktuuris üksmeelselt 
ja rahulikult ei kulgenud. Mähkli asulakoha kultuurkihti 8. sajandil ladestunud 
süsi (vt joonis 2) osutab ulatuslikule põlengule, mille põhjuste seast ei saa 
välistada piirkonnas toimunud võimuvõitlust. Igal juhul, linnuseaegne 
leiumaterjal Mähklis puudub ning pärast põlengut on asula/talukoht ajutiselt 
maha jäetud.  
 
Hajatalud ja keskused 
 
Viikingiaja lõpul on Rebäse linnus ja asula kas hävitatud või vabatahtlikult   
maha jäetud ning uut kindlustatud tugipunkti ei ole tekkinud. Arheoloogilise 
ainese põhjal on võimalik hilisrauaajal (1050–1224/1250) täheldada asustuse 
jätkumist, vanade paikade taasasustamist ning uute asustusüksuste tekkimist. 
Endiselt on elatud Rautinas ja Aherus ning taas on leiumaterjali ka Mähklilt       
ja Lüllemäelt. Uued talukohad on teada Jaugamõisas, Kaikal, Ähijärvel,      
Jaskas ja Londis ning võimalik, et selleaegne matusepaik on olnud ka Rin-   
gistes.  

Kui mujal Eestis kaasnes vana linnus-asula süsteemi lagunemisega küla-
põhise asustusmustri kujunemine, siis Karulas (nagu mitmel pool Kagu-      
Eestis) üleüldist külade teket võimalik jälgida ei ole. Tulenevalt maastikuli-    
sest situatsioonist püsis kuplistiku tuumikalal üksiktaluline hajaasustus nii 
hilisrauaajal kui ka hiljem. Ajalooliste allikate järgi on 1688. a maarevisjoni    
ajal kõrgustiku edelaosa Laanemetsa mõisa alla kuulunud ainult hajatalud      
ning kõrgustiku kirdeosa hõlmanud Vana-Antsla mõisas oli hajatalusid üle     
60% (Liitoja-Tarkiainen 2000: 227). Arvestades teadaolevaid andmeid kesk-
ajast, on asustustihedus hakanud suurenema eelkõige kõrgustikust lääne poo-     
le jäävatel lainja reljeefiga tasandikel, kus kujunesid ka tihedamad küla-
tuumikud. Võib arvata, et aja jooksul erinevus reeglipärase külamaakasutuse 
(väljade üleribasus) ning hajataludega piirkondade vahel järjest suurenes. Li- 
saks maakasutusviisile tähendas see erisusi töö- ja elukorralduses, kommuni-
katsioonis, aga ka mentaliteedis. Kui külakogukondlik ideoloogia rõhutab 
kollektiivsust, reeglipärasust ja organiseeritust, siis üksiktaluline asustusviis      
on mentaliteedilt individuaalsem. Hajatalus, kus kõlvikud paiknevad suhte-   
liselt kompaktselt ning maaharijal on suurem vabadus, puudus väljasund, 
vahemaad kõlvikute vahel olid väiksemad ning tööviljakus oli reeglina      
kõrgem, samas olid hajatalude põllud reeglina kehvema kvaliteediga ning 
asustuskeskused jäid neist kaugele (Liitoja-Tarkiainen 2000: 213 jj). Igal      
juhul on keskajast alates nähtav Vana-Antsla – Vaabina kandi keskne posit- 
sioon kõrgustiku kirdeosa suhtes. Piirkonnast on teada ulatuslik keskaegne 
asulakoht ning viis külakalmistut, neist Vaabina kalmistusse on maetud      
ilmselt   13.  sajandist  alates  (Valk  1986). 15. saj  algusest  on  teateid  Vana-      
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Antsla mõisa kohta ning 16. sajandil ehitati sinna ja Vaabinasse Tartu 
piiskopkonna lõunapiiri kaitseks vasallilinnused. Laias laastus järgib kesk-   
aegne asustus Lõuna-Eestis muinasaja lõpul väljakujunenud asustusmustrit  
(Valk 2001: 28) ning mõisadki rajati reeglina vanadesse asustuskeskustesse  
(Lavi 1997: 89). Võimalik, et Vana-Antsla – Vaabina asustusala hakkas ku-
junema keskuseks juba hilisrauaajal, kuid esialgu tuleb oletus allikate nap-    
pusel jätta lahtiseks, nii nagu on ebaselge seegi, millise tasandi keskustest 
muinasaja lõpul Kagu-Eestis üldse rääkida on võimalik.  

Ettekujutus Kagu-Eesti hilisrauaaegsest ühiskonnastruktuurist ja haldus-
korraldusest on võrdlemisi ebamäärane ning seda eriti võrreldes Eesti teiste 
piirkondadega. Mõningaid oletusi on tehtud vaid kihelkondliku jaotuse ja 
maakondliku kuuluvuse kohta, kuid siingi võimaldab allikaineseks olev    
Henriku Liivimaa kroonika mitut tõlgendust. Nii näiteks arvab Rudolf Kenk-
maa, et Sangaste ja Karula moodustasid muinasajal tõenäoliselt ühtse   
kihelkonna Ugandi maakonnas (Valgamaa 1932: 130, 413), millega nõustub     
ka Enn Tarvel (1968: 593), tõdedes samas, et hüpoteesi on lähemalt raske 
põhjendada. Andres Tvauri (2001) arvates kuulus Sangaste kihelkond muist-
sesse Ugandi maakonda, mille keskus oli Otepääl, kuid ajalooline Võrumaa 
moodustas omaette nn Walgatabalve piirkonna, mis oli Ugandi ja Pihkva 
vaheline halduslikult ebamäärane eikellegimaa (Tvauri 2001: 252 jj).  

Arheoloogiliste ja ajalooliste allikate omavahelise võrdlusega on välja 
selgitatud, et Eesti muinasaja lõpu administratiiv-poliitiline korraldus põhi-      
nes üldjoontes linnusepiirkondadel, mis omakorda olid moodustatud maksu-
piirkondade – muistsete vakuste – baasil (vt Lang 2002). Nii nagu Karulas,    
pole ka ülejäänud Kagu-Eestis teada ühtegi kindlat hilisrauaaegset linnust. 
Mõnede linnamägede (nt Järveküla, Kuigatsi) puhul on oletatud nende kuu-
lumist hilisrauaaega, kuid seni pole neist üheltki püsiasustusele viitavat 
kultuurkihti ega leide saadud. Harjumaa või Põhja-Eesti piirkondlike võimu-      
ja halduskeskustega ei ole neid võimalik võrrelda, mis aga ei välista nende  
ajutist kasutamist näiteks pelgupaikade või kogunemiskohtadena. Karulale 
lähima keskusena läheb praegu arvesse ainult Otepää linnus. Samas tähen- 
danuks Otepää haldussuutlikkuse laiendamine kogu Kagu-Eesti hilisraua-  
aegsete linnusteta piirkonnale võrdlemisi tugeva keskvõimu olemasolu ning 
toetumist mitmetasandilisele haldus- ja maksustamissüsteemile. See küll se-
letaks konkureerivate ülikukantside puudumist, kuid vajaks omakorda tões-     
tust lokaalpiirkondi hallanud muinasmõisate olemasolust. Selgust kogu prob-
lemaatikasse peaks tooma Heiki Valgu äsja alanud teadusprojekt “Lõuna-     
Eesti hilisrauaaeg: keskused ja kommunikatsioon”, mille käigus tehakse    
kindlaks oletamisi hilisrauaaega dateeritud Lõuna-Eesti linnuste kasutusaeg ning 
määratletakse nende tagamaa või mõjupiirkond, aga ka suuremate ad-
ministratiivüksuste ja asustusalade piirid. 
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Kokkuvõtteks 
 
Ühtseid märksõnu, mis perioode läbivalt iseloomustaksid Karula asustus-
käitumist pole võimalik välja tuua – mitmekesisus valitseb siingi. Karulale 
tunnuslikud mäed ja järved on läbi aegade inimeste jaoks moodustanud eri-
tähenduslikke keskkondi. Kiviajal olid järved mägedest tähtsamad. Selleaeg-     
ne elutegevus oli kõikjal sisemaal koondunud veekogude lähedusse, kuid 
piirkondadevahelised eripärad ei tulenenud mitte veekoguliigist, vaid maas-
tikust, mis sinna ümber jäi. Ka varaste maaviljelejate asulad järgivad hilis-
mesoliitikumi asustusega hämmastavalt sarnast skeemi, kuigi elupaiga 
valikupõhjused olid ilmselt hoopis teistsugused. Majandusviis pole kunagi   
olnud ainus inimese maastikulist käitumist määrav tegur ja erinevused rooma 
rauaaja kalmete paiknemises on selle ilmekaks tõestuseks, andes mõtisklus-  
ainet kalmeid rajanud ja kasutanud inimeste tõekspidamiste üle. Kuid ka 
teadmine ühiskonna sotsiaal-poliitilisest korraldusest ei pruugi olla piisav 
seletamaks inimkäitumist lokaalkeskkonnas. Nii näiteks ei erine viikingi-     
aegne Karula linnus-asula süsteemi poolest teistest Eesti kesksete linnustega 
piirkondadest, kuid see ei seleta, miks just see konkreetne mägi Karula kõi-    
kide arvukate küngaste seast linnuse rajamiseks välja valiti. Lisaks loodusli-   
kele ja sotsiaalsetele kriteeriumitele tuleb siin arvestada vahest ka mägede 
kultuurispetsiifilise tajumisega. Karula infoväärtus arheoloogiateadusele ei  
seisne mitte muististe erakordsuses või paikkonna mõjuvõimus, vaid võima- 
luses uurida inimeste tegevus- ja mõtteviiside seotust elukeskkonnaga ning 
jälgida selles toimunud muutusi. Muinasaja lõpu võimsate keskuste ja mõju-  
kate isikute poliitiliste mängude taustal võib ju Karulat käsitleda kui lihtsalt     
üht kõrvalist ääremaad, kuid sellest teadmisest palju huvi pakkuvam on mõelda, 
millisena paistis kaasaja maailm kuplite ja järvede vahelt. 
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Marge Konsa: A view from the Karula Heights to the prehistory of 
South Estonia 
 
The article gives an overview of the archaeological data of the settlement   
history at the Karula Heights in prehistoric times. The results are compared    
with those from other parts of southern Estonia and Estonia. The paper 
investigates the first settlement of the heights, the development of the early 
farming, farms that were using slash and burn agriculture and stone graves of   
the Early Iron Age. The impact of the hill-fort of the Middle Iron Age, and       
the farms and centres of the Late Iron Age are studied as well. According to     
the latest palynological and archaeological investigations the first settlement      
of the Haanja Heights started in the Late Mesolithic at the latest. There is no 
comparative paleoecological data from Karula but at the same time there are 
more archaeological sites that can be connected to mesolithic settlement than     
in Haanja (Figure 1). From the Late Neolithic and Early Bronze Age there is   
one site in Karula containing Corded Ware and one with textile ceramics and 
several sites of stone shaft-hole axes (Figure 1). At the southern Estonian  heights 
the beginning of farming is dated in the Early Bronze Age, and the 
archaeological sites in Karula are situated in the areas appropriate to       
primitive agriculture. Since the Late Bronze Age it is possible to observe the 
formation of some permanent settlement units using agriculture as main 
subsistence (Figures 2 and 3) although unlike cultivation of permanent fields 
developing at the same time in northern and western Estonia the main       
farming method in Karula was the periodically circulating slash and burn 
agriculture. The paper criticizes the view about there being a low settlement 
density at the heights during the Roman Iron Age. It is shown that in the        
areas with stone graves the settlement was relatively dense during the time;      
the agricultural land had been divided between settlement units and there had 
emerged competition for land. Further increase of settlement took place    
together with the increase in land resources that was achieved by reducing        
the importance of slash and burn fields and by enlarging the area of       
permanent fields. In the Middle Iron Age, the administrative structure and 
settlement hierarchy changed. A hill-fort together with an open settlement at     
its foot (fort-settlement system) became the main central place in Karula     
(Figure 4). This involved changes in the settlement pattern (Figure 5) but     
unlike in northern Estonia there was no apparent concentration of the former 
settlement in the power centre. In other parts of Estonia the fall of the fort-
settlement systems involved the development of settlement pattern based on 
villages but in Karula, like in other parts of southeastern Estonia, it is not 
possible to follow a general formation of villages, and in the central parts of     
the heights, settlement consisting of single farms persisted through the Late    
Iron Age and even later. 


