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SISSEJUHATUS 
 

Käesoleva seminaritöö teemapüstitus sai alguse huvist maastiku vastu. 

Välitöödel olemine, mis ühest küljest tähendab looduses, teisalt aga inimese loodud 

keskkonnas viibimist, tekitas minus küsimusi. Kuidas tajusid seda kohta inimesed, kes 

elutsesid siin aastatuhandeid tagasi? Mida see paik neile tähendas? Miks oli see koht 

oluline, et siia elama asuda? Kas siinne maa on millegi poolest eriline? Selliseid 

küsimusi võib küsida iga muistise kohta. Vastata neile on aga väga keeruline. 

Maastikutaju temaatika seondus kui iseenesest teise samalaadsega � ruumiga. 

Seeläbi jõudis huviorbiiti ka ruumilisuse mõistmine. See on äärmiselt keeruliste 

küsimuste kompleks, millega tegelemine eeldab mitmete teiste teadusharude 

uurimissuundadega kursis olemist. Antud töös olen kaasanud küll vaid inimgeograafia 

alaseid uurimusi, sest tegemist on kõige enam seda temaatikat lahanud teadusega. 

Ehkki geograafide jaoks on maastik ja kultuurmaastik kaks erinevat mõistet, 

siis arheoloogilisest vaatepunktist lähtudes, on esiplaanil ennekõike kultuurmaastik. 

On ju arheoloogiale kõige olulisem ikkagi inimese esindatus. Seetõttu mõtlen ka mina 

�maastiku� all ikkagi kultuurmaastikku. 

Minu eesmärgiks on selle töö kirjutamisel olnud ennekõike ülevaate saamine 

erinevatest maastiku käsitlemise aspektidest ning seoste loomine 

ruumikontseptsiooniga. Mõnel viisil on see ka küsimus maastiku ja ruumi 

vahekorrast. Pean tunnistama, et kuigi alguses oli kavatsus läheneda ruumilisusele 

üldisemas plaanis, osutus teema oodatumast mahukamaks. Seetõttu käsitlen just 

maastikku kui ühte ruumi väljendumise vormi.  

Ruum on minevikus olnud geograafia kui teadusharu üheks peamiseks 

analüüsiobjektiks. Erinevate teoreetiliste lähtekohtade valguses on selle mõiste puhul 

oluliseks peetud erinevaid aspekte ja see on tinginud ruumikontseptsiooni muutumise 

ajas.  

Kunagine geograafide hulgas levinud lihtsakoeline arusaam, et ruum on 

midagi, mille kirjeldamiseks piisab vaid füüsikalistest parameetritest, hakkas 

muutuma 1950. aastatest alates, kui mõisteti sotsiaalse aspekti olulisust selles 
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küsimuses. Hiljem on �ruumi� seletatud ennekõike ühiskondlike protsesside kaudu. 

Sellest tulenevalt tugines teoreetiline geograafia väga suures osas sotsiaalteadustele. 

Uue hoo sai ruumiteaduslik lähenemine 20. sajandi lõpus, kui ruumi ja 

ruumilisuse küsimused muutusid üha populaarsemaks ka humanitaar- ja 

sotsiaalteadlaste hulgas. See tendents avaldas geograafidele omalaadset survet ning 

selle tagajärjel pöörduti uuesti vahepeal tahaplaanile vajunud ruumiküsimuse juurde. 

Ehkki arheoloogia üheks metodoloogiliseks aluseks on esemete ruumis 

paiknemise põhjal seoste loomine, pole sellest hoolimata teoreetiline lähenemine 

ruumile kuigi levinud. Ruumi mõistet küll kasutatakse, kuid ei mõtestata piisaval 

määral (va Tilley põhjalik käsitlus), ning kohati piirdub selle defineerimine isegi  

füüsiliste parameetritega. Selles väljendub arheoloogia taamus. Osaliselt on see 

põhjendatav ehk sellega, et teoreetilise arheoloogia üks harusid � maastikuarheoloogia 

� tegeleb sisult üsna lähedaste uurimisteemadega.  

Nagu ma eelnevalt välja tõin on inimgeograafias seevastu jõutud ruumi 

tõlgendamise küsimuses hoopis teistele seisukohtadele. Maastikuarheoloogiale 

tõuseks ruumikontseptsiooni sisse toomisest suurt kasu. Maastik on küll üks ruumi 

väljendumise vorme, kuid lisaks sellele tuleks �ruum� ka üldisemas plaanis 

teoreetilistesse maastiku aruteludesse kaasata. Tegemist on siiski sotsiaalse nähtusega, 

mis seetõttu peaks arheoloogidele, kui inimühiskonna uurijatele, eriliselt huvi 

pakkuma.  

Üritangi järgnevalt leida pidepunkte kultuuri- ja inimgeograafia ning 

arheoloogia vahel. Püüan näidata viise, kuidas ruumikontseptsiooni arheoloogiasse 

sisse tuua, tegelen �ruumi� defineerimise teoreetilise külje valgustamisega ning 

ülevaate andmisega selle mõiste muutumisest aja jooksul. 

Alustan aga ikkagi maastiku küsimusega. Esimeses osas käsitlen 

kultuurmaastikku. Alguses annan ülevaate selle probleemi käsitlemisest eesti 

arheoloogias, seejärel toon välja silmapaistvamad uurimused Läänest. Ennekõike on 

esimese peatüki keskmeks küsimus maastiku ja ruumi vahekorrast ning seostest. 

Teine peatükk on rohkem geograafiakeskne. See sisaldab endas ülevaadet 

erinevatest �ruumi� definitsioonile lähenemistest ning tuntumatest uurijatest. Üritan 

näidata kas ja kuidas on võimalik sotsiaalteadlaste ja geograafide konstrueeritud 

ruumikontseptsioone rakendada arheoloogias.  
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KULTUURMAASTIKU KÄSITLUSVIISID 
 

 
�Ürginimene astus välja karstikoopast 

 ja hakkas koopasuu ümber looma kultuurmaastikku, 

 tekitades metsalagendikke, visates ära toidujäätmeid 

 ja andes paikadele nimesid.�  

Naveh 1995 

 

 

Praeguse teemaga tegelema hakates torkas mulle üsna aegsasti silma, et 

�ruum� pole arheoloogias just väga sageli kasutatud mõiste. Selle asemel on palju 

tegeldud koha, maastiku ja arhitektuuriga. Tegelikult on eelpool mainitud 

uurimisteemad omalaadsed ruumi väljendusvormid. Koha ja paiga, kultuurmaastiku ja 

ehitistega tegelenud uurijad on muuhulgas mõtestanud arheoloogilise materjali kaudu 

ruumi.  

 

Eesti arheoloogias 

 

Eestis on maastikuarheoloogiaga tegeldud 1990. aastatest alates. Siinkohal 

tuleb tähelepanu juhtida sellele, et maastiku- ja asustusarheoloogiat on üsna 

lähedasteks peetud. Nende eristamine on tulenenud suures osas vaid piirkondlikest 

uurimistraditsioonidest (Lang 2006, 293). Ka eesti arheoloogia historiograafilises 

ülevaates (EA, 1) ei lahutata asustus- ja maastikuarheoloogiat, vaid nenditakse, et 

siinses arheoloogilises traditsioonis on seda distsipliini nimetatud 

asustusarheoloogiaks. Lisaks asutusega seotud küsimustele hõlmab antud suund ka 

inimese ja keskkonna vaheliste suhete ning kultuurmaastiku temaatikat. (Lang 2006, 

293 jj)  

Ma näen seost nende kahe arheoloogiaharu vahel, kuid sellest hoolimata võiks 

minu arvates siiski teha vahet asustus- ja maastikuarheoloogial. Minu seisukoht 

tugineb ennekõike nägemusele, et maastikuarheoloogia on midagi teooriapõhisemat ja 
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seda võiks pigem seostada ruumi uurimustega. Nii ruumi kui ka maastiku uurimises 

on esiplaanil enamasti kognitiivsus ja tunnetuslikud küsimused. Samas kui 

asustusarheoloogia raskuskese on traditsiooniliselt olnud arheoloogilisel materjalil. 

Maastikuarheoloogia mõiste alla mahuvad kenasti ka asustusega seotud küsimused, 

kuid teoreetiliste ruumiarutelude nimetamine asustusarheoloogiliseks uurimuseks pole 

õigustatud. Seetõttu pooldan ma pigem nende kahe distsipliini jätkuvat lahus 

hoidmist, ehkki nende omavahelisi seoseid ei saa eitada.  

Kuni 20. sajandi viimase kümnendini keskenduti Eestis peamiselt 

(püsi)asustuse tekkimise ja leviku kirjeldamisele ning asulakohtade levikukaartide 

koostamisele. Sellelaadne positivistlik lähenemine ei teinud katsetki püstitada 

küsimusi nonde asulate taga eksisteerinud sotsiaalsete ja majanduslike suhete, 

erinevate asustusüksuste vahekordade jms kohta. Osaliselt tingis selle kindlasti 

valitsev ideoloogia, mis oli ainuvõimalikud vastused juba ette kirjutanud. Uurimusi 

kivikalmetesse matnud inimeste hulga kohta (Lang ja Ligi 1991; Lang 1995) võib 

pidada modernse asustusarheoloogia alguseks. (Lang 2006, 296 jj) 

Kultuurmaastiku teoreetilisele lähenemisele pani aluse Valter Langi artikkel 

�Kultuurmaastiku luues. Essee maastiku religioossest ja sümboliseeritud korraldusest� 

(Lang 1999a) ning sellele järgnenud arutelu Eesti Arheoloogia Ajakirja veergudel 

(Kulmar 1999; Lang 1999b; Lehari 1999; Valk 1999).  

Seeläbi kerkis esimest korda esile teema maastiku mõistmisest ja 

mõtestamisest. �Maastik� muutus millekski rohkemaks kui vaid füüsiliseks 

keskkonnaks, milles inimesed elasid/elavad. Esile tõsteti ka kultuurilist aspekti ja 

sotsiaalseid protsesse (Lang 1999a). 

Hiljem on maastikuarheoloogiaga lisaks Valter Langile tegelenud peamiselt 

Gurly Vedru (nt Vedru 2001; 2002; 2004). Tema lähenemine on fenomenoloogiline, 

keskendudes maastiku mõtestamisele ning eeskätt küsimusele, mis dikteeris 

kohavaliku muinasajal.  

Viimased aastad on toonud maastikuarheoloogiasse uusi suundi. Kristin Ilves 

ja Marika Mägi pooldavad kultuurmaastiku ühe vormi � merendusliku 

kultuurmaastiku eristamist (Ilves 2002; 2004; Mägi 2004). Merendusliku 

kultuurmaastiku termini võttis kasutusele Rootsi allveearheoloog Christer Westerdahl. 

Ta koondas selle nimetuse alla inimtegevuse jäljed all- ja pealpool vett, suulises 
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traditsioonis säilinud pärimuse ning lisaks ka kunagised meresõiduteed koos 

randumiskohtadega. Ainsaks oluliseks kriteeriumiks on mingisugune seos merega ja 

inimliku faktori esindatus. (Westerdahl 1986, 7)  

Samas on Kristin Ilves nentinud, et vahe nende kahe mõiste vahel seisneb vaid 

geograafilises aspektis. Liigitamise eesmärgiks on tähelepanu juhtida erinevatele 

allikatele. (Ilves 2002, 140) Järelikult võib väita, et kvalitatiivset vahet nende kahe 

maastiku vahel ei eksisteeri ning mereline kultuurmaastik on seega siiski sarnane 

kultuurmaastikule. 

 

Artiklis �Kultuurmaastiku luues�, mis on muutunud eesti maastikuarheoloogia 

lähtealuseks, võttis Valter Lang vaatluse alla ruumi religioosse aspekti. Nii Lang kui 

Eliade1, kellele ta tugineb, on mõlemad sellele ka tähelepanu juhtinud (Lang 1999a, 

Eliade 1992). Sellest hoolimata võib aga tekkida mulje justkui oleks religioossus 

ainus oluline iseloomuslik joon maastiku juures. Nii see siiski ei ole. Sel viisil tulevad 

välja küll kriteeriumid, mis võisid mängida rolli rituaalsete paikade esilekerkimisel, 

kuid ma arvan, et paljud nõustuvad väitega, et �pühadus� pole ainus �koha� 

kujunemise faktor. Seetõttu pole minu arvates siiski päris üheselt võimalik 

konkreetset seisukohta üle kanda terviklikule nägemusele kultuurmaastikust.  

Lisaks religioossusele on maastiku puhul ka teisi olulisi tahke. Lang välja 

toonud veel maastiku sotsiaalse iseloomu � selles väljenduvad võimu- ja 

omandisuhted. Samuti on sotsiaalsed suhted seostatavad majandusliku aspektiga. 

(Lang 2001, 83) 

Eraldi juhib ta tähelepanu ka agraarmaastikule, mille kujunemises 

kombineerusid ühiskonna sotsiaalsed ja majanduslikud vajadused. Ehkki arheoloog 

võib maastiku puhul erinevaid aspekte välja tuua, siis tegelikkuses on need kõik 

sulandunud siiski ühtseks tervikuks. Analüüsi eesmärgil tuleks aga käsitleda kõiki 

maastikku iseloomustavaid karaktereid. (Lang 2001, 38) 

Ruumikäsitluslikust vaatepunktist lähtudes on siiani eesti arheoloogias enim 

levinud arusaam �kaose� ehk ruumi ja maastiku ehk korrastatud ruumi 

vastandlikkusest. Eliade järgi eksisteerivad maailmas samaaegselt  �kaos� ehk 

struktuurita ruum ja �kosmos� ehk �meie� maailm. Asustamise kaudu inimesed 

                                                 
1 Rumeenia usundiloolane (1907�1986), religioonifenomenoloogilise suuna esindaja 
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organiseerivad ruumi, muudavad selle enda omaks. Kaos seevastu on võõras ja ohtlik. 

(Eliade 1992)  

Tegemist on ruumi diferentseerimisega. Ruum pole selle seisukoha järgi mitte 

terviklik ja pidev, vaid koosneb erinevatest vastandlikest osadest. Neid ruumi osi 

ühendab omavahel lävi, mis on omalaadne piiritleja (Lang 1999a, 73). Lävi eristab, 

aga samavõrra tegelikult ka ühendab.  

Samadele põhialustele tugineb ka keskkonnaesseistikat viljeleva Kaia Lehari 

ruumikäsitlus. Kogumikus �Ruum. Keskkond. Koht� lähtub ta kaose ja korra 

dilemmast: eeldusest, et need kaks vastandlikku elementi eksisteerivad alati 

samaaegselt. Ainult arusaamine neist on aja jooksul muutunud.  

Pikka aega valitsevaks olnud ratsionaalse ruumikäsitluse järgi loob korda 

inimene, loodusele, metsikule ja puutumatule keskkonnale omistati aga kaose 

tunnused. (Lehari 1997, 9) Tegemist on seega sama �kaost� ja �korda� vastandava  

nägemusega. Samavõrd oluline on rõhutada seda, et sellise lähenemisviisi aluseks on 

�koha� ja �ruumi� vastandamine. Ehkki sellel leidub toetajaid, pole see siiski ainus 

võimalik tõlgendusviis2.  

Uuele teaduslikule maailmapildile pani aluse entroopia kasvu sõnastamise 

seadus, mille järgi tekivad kord ja korratus ning stabiilsus ja ebastabiilsus universumis 

samaaegselt. Sellest tulenevalt jõuti arusaamisele, et inimene ei suuda kontrollida teda 

ümbritsevat maailma. Seega eksisteerivad kaos ja kord maailmas samaaegselt, 

mitmekesisus on seaduspärane, mitte vastandlik. (Lehari 1997, 15-16)  

Sellest tulenevalt saab küll väita, et kaos ja kosmos eksisteerivad samaaegselt, 

kuid keeruline on pidada inimtegevust organiseerivaks või korda loovaks. Niivõrd kui 

see on korrastav, on see üheti ka korratust tekitav. Pealegi tugineb arusaam, et 

inimene organiseerib oma tegevuse käigus ruumi, looduse ja inimese tugevale 

vastasseisule. Miks eeldatakse, et looduses valitseb ebakorrapära? Võib ju läheneda 

küsimusele ka sel viisil, et inimene muudab loodust, mitte ei korrasta seda. 

  

 

 

                                                 
2 Vt nt Julian Thomase käsitlust allpool 
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 Geograafias on samuti �kultuurmaastiku� mõistmine aja jooksul muutunud 

ning erinevad lähenemised eksisteerivad praeguseni. Silma torkab see, et väga palju 

tähtsustatakse maastiku väärtuse rolli (nt Palang, Kaur 2000). Maastik on justkui 

vahend. 

1990. aastate alguses tõlgendati kultuurmaastikku kolmel erineval viisil. Ühe 

nägemuse kohaselt oli kultuurmaastik inimese poolt muudetud loodusmaastik. Selline 

arusaam vastandab selgelt inimest ja loodust. Kui aga nõustuda sellega, et 

kultuurmaastik on väärtustatud joon inimmaastikus, siis taoline vastasseis kaob. 

Kolmanda lähenemise kohaselt moodustavad kultuurmaastiku kultuurilise või 

sotsiaalmajandusliku tähtsusega elemendid. (Palang, Kaur 2000, 141) 

Nõukogude re�iimi ajal valitses eesti geograafias arusaam kultuurmaastikust 

kui loodusmaastiku vastandist, mille on inimene oma otstarbe kohaselt ümber 

kujundanud. Põhitähelepanu läks inimese tekitatud muutustele ökosüsteemides. 

(Palang, Kaur 2000, 141) Selline lähenemine kultuurmaastikule on selgelt 

materiaalne. Maastik moodustub seega reaalsetest inimtekkelistest objektidest. 

Samas on võimalik ka mittemateriaalne kontseptsioon: maastik on 

subjektiivne, inimese ettekujutuses eksisteeriv nähtava maailma objektide tõlgendus, 

mille moodustavad väärtushinnangud, kohataju, identiteet jne (Palang, Kaur 2000, 

142). 

Hoolimata sellest, et maastiku materiaalne külg on arheoloogia jaoks väga 

oluline � ilma selleta poleks niivõrd vajalikku uurimisobjekti, on sama tähtis ka 

mõtteline pool. Minu arvates tuleb arheoloogial üritada mõista maastikku kui inimese 

peas eksisteerivat arusaamist, teda ümbritsevast maailmast. Seejuures pole aga vajalik 

looduse ja inimese, materiaalsete objektide ja subjektiivsuse vastandamine. Need 

võivad eksisteerida ka kõrvuti, üksteist täiendades. 



 10

Lääne arheoloogias 

 

Maastikuarheoloogia on Lääneski viimase aastakümne jooksul suutnud 

vabaneda oma empiirilisusest. Laialdasemalt on hakatud viljelema teoreetilisemat 

maastikukäsitlust. Ennekõike on populaarsust saavutanud fenomenoloogiline ja 

sotsiaalne käsitlusviis. Sedalaadseid uurimusi on kirjutatud arvukalt, 

maastikuarheoloogia silmapaistvamate figuuride hulka kuuluvad Christopher Tilley, 

Julian Thomas ja Tim Ingold (nt Tilley 1994, Thomas 2001, Ingold3 2000 jne).  

Ehkki nagu �ruumi� puhulgi, pole ka �maastiku� definitsiooni osas uurijad 

üksmeelele jõudnud. Võib isegi öelda, et definitsioone on sama palju kui arheolooge. 

Möödas on ajad kui maastiku juures olid olulisimateks aspektideks topograafia, 

tehnoloogia jms. Sarnaselt �ruumi� käsitlemisele on ka maastiku mõistmises 

esiplaanile nihkunud sotsiaalsed tegurid.  

Toon mõned näited definitsioonidest. Christopher Tilley järgi on �maastik� 

maa kui keskkonna füüsiline ja visuaalne vorm. Taust, millel leidub asualasid, 

dialektilistes suhetes millega luuakse, reprodutseeritakse ja muudetakse tähendusi 

(Tilley 1994, 25). Tähenduse saavad kohad Tilley järgi nime andmise järel, mis 

toimub ruumis liikumise käigus. Seega on maastik ka tähenduste süsteem, milles 

sotsiaalseid nähtusi luuakse, kasutatakse ja liigendatakse organiseeritud protsessiks. 

(Tilley 1994, 34) Tilley arvates koosneb maastik seega nii materiaalsest kui ka 

mittemateriaalsest osast. 

Thomase järgi on maastik �võrgustik, koosnedes seotud kohtadest, mis on 

järk-järgult inimtegevuse käigus avastatud. Nende tegevuspaikadega on tekkinud 

lähedus ja seotus, oluliste  sündmuste  kaudu on nad jäänud mällu ning need kohad on 

haaratud juttudesse� (Thomas 2001, 173).  

�Koht� tuleb inimteadvusse alati kui �koht�. Varem eksisteerib see kui �mitte-

koht�, mille olemasolust me pole isegi mitte teadlikud. Kui talle omistatakse 

tähendus, saab ta �kohaks�. (Thomas 2001, 171, 173)  

Thomase jaoks on seega esiplaanil suhted inimeste, kohtade ja asjade vahel. 

Need loovad tähenduse. (Thomas 2001, 180) Thomase käsitlus on Tilley omaga 

                                                 
3 antropoloog 
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sarnane, vahe seisneb ehk selles, et Thomase arvates on füüsilisest vormist hoopis 

olulisem asjade tähenduslikkus. 

 Antropoloog Ingold eristab maastikku (landscape) ja tegevustikku (taskscape) 

(Ingold 2000, 516). Maastik on tema jaoks �maailm, nagu seda teavad inimesed, kes 

seal elavad, nad kasutavad kohti ja liiklevad kohti omavahel ühendavatel radadel� 

(Ingold 2000, 514). Tähtsaimaks maastiku iseloomustavaks teguriks on Ingoldi 

arvates selle ajalikkus (temporality), maastik ei ole kunagi kujundatud ega 

kujundamata. Maastik ei saa kunagi �valmis�. (Ingold 2000, 520)  

Knapp ja Ashmore toovad omakorda välja maastiku erinevad küljed. Nende 

arvates on maastik samaaegselt tegevusväli, millel ja mille kaudu konstrueeritakse, 

mängitakse maha, avastatakse uuesti ja muudetakse mälu, identiteeti, sotsiaalset 

süsteemi ning transformatsiooni (Ashmore, Knapp 1999, 10). Nad rõhutavad 

ennekõike �mentaalsete maastike� rolli, mille juures on olulisim idee kajastumine 

mingis objektis. Näiteks võib maastik anda edasi mingeid moraalse iseloomuga 

sõnumeid, jutustada ümber müütilist ajalugu, salvestada endas genealoogiat vms. 

Knapp ja Ashmore leiavad, et  mõttekas on eristada ka pühaduse aspekti. (Ashmore, 

Knapp 1999, 12) 

 

Siinkohal tekib küsimus, kas maastik ja ruum on erinevad asjad? Või on 

tegemist ühe nähtuse erinevate külgedega? Mille poolest nad üksteisest õigupoolest 

erinevad? 

Ingold vastab sellele küsimusele ühemõtteliselt: �maastik pole �ruum�� 

(Ingold 2000, 512). Küsitavaks muudab selle seisukoha fakt, et Ingold ei vaevu lahti 

seletama, mida tema mõtleb �ruumi� all. Ta keskendub maastiku mõistele, viimase 

esile tõstmise eesmärgil välistab ta igati võimaluse pidada maastikku üheks ruumi 

vormiks. 

Ehk kõige rohkem on ruumi üle arutlenud Tilley oma raamatus �A 

Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments�, alustades ülevaate 

andmisest ruumikontseptsiooni muutumise kohta, jõuab ta oma ruumikategooriate 

väljapakkumiseni. Tilley jaoks on ruum meedia, vahendaja. Seda ei ole võimalik 

inimtegevusest lahutada, nagu uusarheoloogia üritas. Tilley arvates ei ole olemas ühte 

ja universaalset, abstraktset �ruumi�, ta eelistab selle mõiste kasutamist mitmuses. 
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�Ruumid� on sotsiaalsed produktid ning alati koondunud inimtegevuse ümber. (Tilley 

1994, 10)  

�Koht� on aktiivsete, emotsionaalsete ja inimestele tähenduslike ruumide 

keskmeks.  Ruumid moodustavad tema järgi �kohale� konteksti. �Ruum� on seega 

asjade ja kohtade vaheliste suhete võrgustik, �ruumi� loob tähendus. (Tilley 1994, 11 

jj) Ruumi omadused on aga alati sõltuvuses sellest, kes ruumi kogeb. Ruumikogemus 

on alati subjektiivne ja ajaline. (Tilley 1994, 11)  

Siinkohal jõuab Tilley välja ideoloogiani ja rõhutab seda aspekti ruumi juures 

väga olulisel määral. Ta võrdsustab ruumikogemuse võimukogemusega, sest 

ühiskond, ning seeläbi ka valitsev ideoloogia, kontrollivad ruumi (Tilley 1994, 26). 

Julgen jääda Tilley�ga eriarvamusele, sest kui eeldada, et ruumi kogemine on niivõrd 

individuaalne ja subjektiivne protsess nagu ta eelnevalt kirjeldab, siis on keeruline 

mõista, mil viisil ideoloogia seda taju dikteerib.  

Julian Thomase jaoks on �ruum� midagi väga abstraktset, vastupidiselt 

maastikule, mille olemuses ta Tilley�ga nõustub. Maastiku puhul on Thomase jaoks 

Tilley�st olulisem tähenduse aspekt. �Ruumi� olemus ei ole aga tema jaoks maastiku 

seisukohast võttes üldse relevantne. �Ruum� on tema jaoks �asustatud ruum� (lived 

space), millele on iseloomulik inimlik faktor. Arusaam füüsilisest ruumist ja 

vahemaadest on võimalik vaid seetõttu, et inimesed teevad kvalitatiivset vahet 

�lähedusel� ja �kaugusel�. (Thomas 2001, 173 jj)  

Seega on Thomase järgi füüsikaline ruum sekundaarne ja tuletatud 

�igapäevasest ruumist�, milles me elame. Ehkki ta seda otseselt ei ütle, on mõisted 

�ruum� ja �maastik� tema jaoks seega olemuslikult samad. Ning kuna maastik/ruum 

koosneb kohtadest, ei saa nad üksteisele vastanduda.  
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Ruumikontseptsioon inimgeograafias 
 

Geograafia tõusis sotsiaal- ja humanitaarteaduste huviorbiiti eelmise sajandi 

üheksakümnendatel aastatel. Sellise tendentsi põhjustas tõik, et varem vaid 

geograafiale omane olnud uurimisobjekt � ruum (ning piirid), hakkas rohkem 

huvitama ka teiste teadusharude esindajaid. 

Ehkki geograafide jaoks polnud tegemist uue uurimisvaldkonnaga, on ju 

ruumi üle arutletud selle distsipliini varasematest staadiumitest alates (nt positivism), 

oli muutus siiski nähtav. Kuni tolle ajani oli ruumi uuritud, kasutades Edward W. Soja 

sõnu �kui muutumatut, fikseeritud, ühest, liikumatut nähtust � maailma, mida oli 

võimalik matemaatiliselt üheselt mõõta, mitte kui tegevust ja tähendusi täis süsteemi� 

(Soja 1995, 37). Kuid edaspidises ruumi ja ruumilisuse käsitluses püüeldi 

laiahaardelisuse poole, lõplikult hüljati idee puhtfüüsilisest ruumist. Näiteks sai üheks 

uueks suunaks ruumi tähenduste uurimine mõistelisel tasandil, osa pidas aga oluliseks 

ruumi relatsioonilisi suhteid ühiskonnaga. (Jauhiainen 2000, 17) 

Nagu postmodernismile omane ei taotleta inimgeograafias ühe kõikehõlmava 

käsitluseni jõudmist, vaid domineerib arvamuste paljusus. Nii on see ka 

ruumiküsimuse puhul: erinevaid �ruumi� definitsioone on palju. 

Kaheldamatult on �ruumi� mõistest arusaamist kõige rohkem mõjutanud 

Prantsuse sotsiaalteadlane Henri Lefebvre (1901�1991). Kuigi tegemist pole 

geograafiga, on tema 1974. aastal ilmunud ruumiteoreetilise uurimuse �La Production 

de l�Espace� mõjud inimgeograafias siiani tuntavad. Hiljem on enamjaolt tegeldud 

vaid tema käsitluse edasiarendamisega. Seetõttu piirdungi siinkohal vaid tema 

seisukohtade analüüsiga, ehkki tegelikult on ruumikontseptsiooni puhul võimalik 

välja tuua arvukalt ka teisi tahke. 

Enne Lefebvre seisukohtade lahtiseletamise juurde asumist, tahan ma rõhutada 

seda, et arheoloogia jaoks on oluline mõista Lefebvre tausta. Tegemist oli marksismi 

dialektilise voolu esindajaga, kes jättis kõrvale strukturalistlikud ja humanistlikud 

küljed. Samuti analüüsis Lefebvre ruumi kapitalistliku ühiskonna ülesehitusest 

lähtudes. (Jauhiainen 2005, 74) Seda kõike tuleks tema käsitluse kohandamise juures 

arvesse võtta. 
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Lefebvre jaoks pole oluline mitte ruumi materiaalsus ega ruumi tähenduslik 

aspekt, vaid tema analüüsib ruumi sotsiaalsest aspektist � inimtegevusest � lähtuvalt. 

Lefebvre arvates on olulised ruumi tootmine, taastootmine ja kujundamine. 

 Ühiskonnale on eksisteerimiseks vajalik sotsiaalne ruum, kuid selle 

loomine/tootmine pole võimalik ühe akti käigus. Tegemist on pikema protsessiga. 

Lefebvre järgi pole ühiskond, mis ei suuda luua endale toimimiseks sobivat ruumi, 

üldse elujõuline. Peale selle toimub veel ka ruumi taastootmine ja ümberkujundamine. 

(Lefebvre 1994, 53) 

Lefebvre esitas ruumi sotsiaalse tootmise trialektika, mille järgi on kõige 

elulähedasemaks ruumikontseptsiooniks kogemuslikest ruumilistest praktikatest 

moodustuvad tajutavad ruumid (�experienced space�). Tegemist on igapäevase 

ruumiga. Oma tavalise tegevuse käigus inimesed toodavad ja taastoodavad sedasama 

ruumi. (Lefebvre 1994, 38) Soja käsitlus on Lefebvre�i modifikatsioon. Soja eelistab 

seda ruumikontseptsiooni nimetada �esmaruumiks�, selle juures on olulisim joon 

empiirilisus ja materiaalsus. (Soja 2002, 76) 

Ruum väljendub ka abstraktsetes ruumipraktikates. Lefebvre nimetab neid 

kujutavateks ruumideks ehk mõtteliseks ruumiks (�imagined space�). Nende 

põhiolemus on seotud ruumi tootmissuhetega. Selle juures on kõige olulisem aspekt 

see, et sellise ruumi tootmisega on alati seotud ideoloogia. (Lefebvre 1994, 38) Soja 

järgi on tegemist �teiseruumiga�, mis on �esmaruumi� kujutletud geograafia, 

kusjuures �esmaruum� allub �teiseruumile� (Soja 2002, 76). 

Lisaks konkreetsele ja abstrakstele ruumile eristavad nii Lefebvre kui ka Soja 

veel elatud ruume (�lived space�), mille puhul on olulised sümbolid, märgid ja 

tähendused. Ruumilisuse mõistmises kohtuvad konkreetse ruumi tähendused ja 

abstraktse ruumi kujutlus. Lefebvre arvates pakub kolmas ruumikontseptioon 

alternatiivi kahele esimesele: elatud ruumid loovad võimaluse pääseda ideoloogia 

võimu alt. (Lefebvre 1994, 40 jj) 
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Vaadeldes maastikku läbi Lefebvre�i sotsiaalse prisma, avaneb meile järgmine 

pilt. Inimesed elavad konkreetses maastikus ehk ruumis. Nad moodustavad mingi 

sotsiaalse grupi, olgu see milline tahes. Seetõttu on ruum, milles nad elavad, 

muuhulgas ka sotsiaalne ruum. Oma tavapärase tegevuse käigus ei taju nad ennast 

ümbritseva keskkonna mitmetasandilisust, ehkki mõtteliselt võib selle juues eristada 

mitmeid tahke. 

Sotsiaalne ruum on ennekõike konkreetne � moodustudes igapäevaste 

tegevuste käigus ja uuendes ning ümber kujunedes. Kuigi füüsiline maastik, milles 

need inimesed elavad, on kõigi jaoks täpselt samasugune, siis nende sotsiaalse ruumi 

kujutlus ei pruugi seda olla. Erinevad sotsiaalsed suhted on need, mis loovad nende 

jaoks konkreetse maastiku. Konkreetne ruum loob identiteedi, sest sel on väga tihe 

seos vastava kohaga. Arusaam meist ja teistest on mõjutatud ennekõike ruumilistest 

sotsiaalsetest suhetest. 

Sotsiaalse ruumi juures võib eristada veel mõttelist ruumi. Lefebvre�i järgi on 

see ruumikategooria, mida kontrollib ideoloogia (Lefebvre 1994, 45). Mõttelise ruumi 

loob ja kujundab seega valitsev üksus. Kandes selle üle maastikule, tekib sama pilt, 

mille visandas juba Tilley: kujutelm maastikust on võimu kontrolli all, sest tema 

määrab ja piirab arusaama maastikust (Tilley 1994, 26). Võim võib takistada 

juurdepääsu teatud kohtadele, seeläbi luues hoopis erineva kuvandi tegelikkusest ning 

see mõjutab inimeste maastikutaju.  

Teisest küljest on siinkohal ehk olulisemgi see, mida Lefebvre rõhutab: 

ideoloogia kasutab ennekõike intellektuaalseid vahendeid, et oma mõju maksma 

panna. Konkreetse ruumi arendamist suunatakse erinevate �ekspertarvamuste� kaudu, 

kujundades võimule sobiliku pildi ümbritsevast (Lefebvre 1994, 42).  

Seega on abstraktne maastik selle teooria järgi loodud valitsejate poolt. 

Inimesed on alati mõjustatud keskkonnast ja kultuuriruumist, milles nad elavad, ning 

kui valitseva ideoloogia kohaselt on näiteks mõned paigad tabud, siis nende jaoks 

eksisteeribki lubatud ja lubamatu ruum. Ise nad abstraktse ruumi loomisel enamasti 

kaasa lüüa ei saa, sest see osa, mis moodustab kontrolliva kihi, on tavaliselt äärmiselt 

kitsas. Abstraktne maastik on seega inimestele pealesurutud. 

Kuid lisaks konkreetsele ja abstraktsele ruumile on ju Lefebvre�il lisaks veel 

ka elatud ruum. Elatud ruum, moodustub nii tajutavatest ruumidest kui ka mõttelistest 
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ruumidest. Tegemist on sellega, kuidas inimene ruumi mõtestab ja ümber kujundab. 

Ehkki inimese jaoks moodustuvad elatud ruumid nii konkreetsest maastikust, milles 

ta elab, kui ka võimu poolt ettekirjutatud arusaamast ja lähenemisest ümbritsevale, on 

lõppeks elatud ruum tema jaoks siiski midagi üdini isiklikku. 

 

Minnes tagasi teoreetilise arheoloogia ruumikäsitluste juurde, siis oleks 

mõttekas vaadelda viimaseid Lefebvre�i lähenemise valguses. Suur osa neist 

definitsioonidest mõtestavad �ruumi� abstraktset mõõdet (nt Ingold), ning piirduvadki 

vaid sellega. Rohkem pööratakse tähelepanu maastiku erinevatele aspektidele. Kuid 

ruum pole vaid abstraktne, vaid ka konkreetne. 

Samas on osad uurijad sellelaadsetest lihtsustatud lähenemistest loobunud ja 

jaganud ka ruumi juures esinevad mitmed erineva olemuse ja tähtsusega 

iseloomulikud jooned kategooriatesse. Parim näide siinkohal on Tilley, kes eristas viis 

ruumikategooriat (Tilley 1994): somaatilise, pertseptsiivse, eksistentsiaalse, 

arhitektuurilise ja kognitiivse. Selline jaotus on laiem ja üldisem kui Lefebvre�i ainult 

sotsiaalsust arvesse võttev käsitlus. Aga Tilley kategooriad sisaldavad endas ka 

Lefebvre triaadi tajutavad�kujutavad�elatavad elemente. Pertseptsiivne ruum vastab 

peaaegu täielikult Lefebvre�i tajutavatele ruumidele ning eksistentsiaalsel 

ruumikategoorial on sarnased tunnused nagu elatavatel ruumidel. Viimase puhul 

kasutab Tilley isegi sama nimetust nagu Lefebvre. 

Ka Julian Thomas, kelle puhul ma tõin välja tema käsitluse sarnanemise 

Tilley�le, kasutab mõistet lived space. Siinkohal aga lähevad minu arvates Thomase ja 

Lefebvre´i seisukohad lahku. Thomas kasutab seda mõistet pigem �igapäevaste 

ruumide� tähenduses, Lefebvre´i jaoks on viimased aga tajutavad ruumid.  

Seega on inimgeograafia valitsev käsitlusviis jõudnud siiski osaliselt ka 

arheoloogiasse. Ehkki ma leian, et teiste teadusharude uurimissuundadega tuleb kursis 

olla, ei poolda ma nende seisukohtade kriitikavaba ja üksühest ülevõtmist. Seetõttu 

tuleb ka näiteks Lefebvre�i sotsiaalse ruumi triaadi suhtuda piisava ettevaatlikkusega. 

Kuigi nagu eelpool on näidatud, on Lefebvre�i ruumikontseptsiooni rakendamine 

arheoloogias võimalik (vähemalt osaliselt) küll. 
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LÕPETUSEKS 
 

 Kokkuvõttes maastiku ja ruumi temaatikat tahan ma välja tuua veel mõned 

mõtted.  

 

Esiteks leian ma, et ruumikontseptsiooni arvesse võtmine 

maastikuarheoloogias on vältimatu. Maastik on osa ruumist ning sellest ei saa rääkida 

ilma ruumi olemuse üle arutlemata. Ehkki siiani on mingil määral seda tehtud, võiks 

senist lähenemist veidi laiendada ja sisse tuua ka teiste teaduste käsitlusviise (sh nt 

inimgeograafia oma). Sealjuures tuleks põhjalikult arutleda nende lähenemiste 

sobilikkuse üle arheoloogilise materjali analüüsis. 

 

Teiseks tuleks ruumi analüüsimisse kaasata rohkem kui üks-kaks ruumi tahku, 

nagu valdavalt kombeks on. Ei piisa vaid maastiku rituaalsest või sotsiaalsest 

olemusest, vajalik on nende kõigi käsitlemine üheskoos. Komplekssem lähenemine 

annaks parema tulemuse ka maastiku erinevate karakterite väljatoomise jaoks. Ning 

minu arvates on nii maastiku kui ka ruumi puhul materiaalsest küljest hoopis olulisem 

nende mõlema mentaalne olemus. 

 

Kolmandaks ei tohiks sellised käsitlused jääda vaid teoreetilisele tasandile, 

vaid peaksid keskenduma konkreetsetele muististele ja arheoloogilise materjali 

näidetele. Ainult sellisel juhul saavad need tegelikult arheoloogiale ka mingit reaalset 

tulemust toota ning aitaksid meid edasi mineviku inimestest arusaamise raskel teel.  
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