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Käesoleva artikli eesmärgiks on näidata ühe inimluustiku analüüsi. Kas on võimalik luustiku 
põhjal konstrueerida indiviidi ja kas arheoloogiline ning osteoloogiline materjal on selle jaoks 
piisav? Kas saab antud isiku kohta midagi kindlat öelda või jääb see kõik pinnapealseks? Inimese 
taasloomisel kasutan nii arheoloogilisi kui ka erinevaid luu-uurimise meetodeid. Selgitan, kui 
vanaks ta elas ja kuidas olid lood tema tervisliku seisuga. Lisaks sellele üritan vaadata sel ajal 
olevat matmiskombestikku ja analüüsin luustikku selles kontekstis. Samas püüan paigutada 
luustiku ajaloolistesse raamidesse ning vaadata näiteks, kas see inimene oli kohalik või 
sisserännanu. 

 

Luustiku leidmine 

Vaatluse alla sai võetud 2001. aasta sügisel Tartu Toomkiriku päästekaevamistel välja kaevatud 
skeletid (luustikud on hoiul arheoloogia õppetooli hoidlas ja aruanne Tartu Ülikooli arheoloogia 
kabineti raamatukogus). Uuringud viis läbi arheoloog Arvi Haak Heiki Valgu juhendamisel. 
Kiriku sisemusest paljandus 39 tervet luustikku, millest ühe ma välja valisin. Inimluustiku tervelt 
üles ei võetud. Võeti ainult see osa, mis jäi trassi alale (tegemist oli trenaaživeetoru 
paigaldamisega, mille trassi laiuseks oli 1 meeter). Luustik jäi kaevandi alale koljust kuni 
eelviimase selgroolülini ja õlast kuni küünarnukini. Luustiku pikkus koljust küünarnukini oli 74 
cm. Luustiku juures asus veel kaks eraldi asetsevat selgroolüli, mis areholoog Arvi Haagi 
esialgsel vaatlusel kuulusid samale inimesel. Mõlemal kaelalülil oli näha selgeid lõikejälgi, mida 
tõlgendati kui pea maha löömise tagajärgi, kuid lähemal vaatlusel osutusid need jäljed 
kaevamisel tekkinud täketeks (labida löögid). Hiljem hoidlas uurides ja kontsulteerides 
antropoloog Ken Kallinguga selgus, et need lülid siiski antud indiviidile ei kuulunud. Veel oli 
mehega kaasas ka parema põlve keder (patella), mis ka ei kuulunud antud luustiku juurde. Pea 
küljes oli kuus kaelalüli orientatsiooniga 290° (WNW), ülejäänud kaelalülid paiknesid keha 
küljel, 15 cm eemal, nii et kaela loomuliku jätku kohapeal asetses lõug. Õlavarreluud (humerus) 
asusid mõlemal pool luustiku.  

Luustik olid pinnases hästi säilinud, mistõttu oli teda hea uurida. Valik langes luustikule number 
30 (Joonis 1) seepärast, et seda oli võimalik dateerida ning patoloogiate esinemine pakkus mulle 
endale huvi. Teisalt oli skelett suhteliselt terviklik, see tähendab, et oli võimalik vanust ja sugu 
määrata (tal oli olemas kolju). Edaspidi nimetan luustik number 30 „tugevate hammastega 
vanameheks”. 

 

Varasemad uuringud 

Seniajani on Eesti kalmistute antropoloogilist materjali analüüsitud eesmärgil, et saada 
informatsiooni rahvastiku kohta ja uurida demograafiat (nt Kalling 1998: 47-58 või Allmäe 
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1998: 163-187). Varem pole materjale uuritud ainult ühe indiviidi aspektist, seda nii 
antropoloogiliselt kui arheoloogiliselt. Osalt on mu töö eesmärgiks katse neid kahte ala rohkem 
ühendada. Heiki Valk on tabavalt kunagi oma ühes ettekandes maininud, et interdistiplinaarsus 
on Eestis alles „lapsekingades”. Minu jutt on rohkem ühe võimaluste pakkumine, kui soov 
midagi kindlat öelda. 

 

Tartu Toomkirik 

Tartu Toomkirik on Eesti ja Läti ala monumentaalseim kirikehitis, mille kogupindala on 1690 m2 
(Vaga 1965: 152). Kiriku ehituse algusaega täpselt ei teata. Kunstiajaloolane Kaur Alttoa on 
pakkunud välja, et Toomkirikut hakati ehitama 13. sajandi teisel kolmandikul. Hiljem on hoonet 
mitmeid kordi ümber tehtud. Kiriku allakäik algas seoses reformatsiooniga. Tartus oli lisaks 
Toomkirikule veel Jaani ja Maarja kirik ning Maarja Magdaleena klooster. 

 

Tugevate hammastega vanamehe paigutamine keskaegsesse matmiskombestikku 

Lähtudes antropoloogilisest ja arheoloogilisest materjalist, võiks öelda, et tegu on keskajal 
maetud inimesega. Antud luustiku puhul panused puuduvad, kuna tol ajal ei pandud matustega 
asju kaasa. Tugevate hammastega mehe puhul oli tegemist kristlasega, kuna ta oli maetud peaga 
lääne suunas. Vanamehe matuse orientatsioon oli 260°. 

Keskaegses kristlikus Euroopas üldlevinud kombe kohaselt on Tartu Toomkirikusse maetud 
surnuid reeglina näoga ida, st. peaga lääne poole. Selline matmissuund tähendas ettevalmistust 
ülestõusmiseks. Viimsel Kohtupäeval – usuti ju Matteuse evangeeliumi (Mt 24:27) ja keskaegse 
kirikliku traditsiooni järgi, et Kristus tuleb taas maa peale idakaarest. Sellisest uskumusest 
lähtuvalt maeti surnuid, nii et nad haudades lebades näeksid viimsepäeva päikesetõusu ja 
Lunastaja ilmumist. Peaga lääne poole matmise komme juurdus kristlikus Euroopas juba 
varakeskajal. Matmiskombed olid tihedalt seotud Kristuse teise tulemise ootusega varakristlaste 
hulgas. Kuna usuti surnuist ülestõusmisse, hinge ja ihu taassündi, siis keelati laipade põletamine 
(ihu hävitamine). 

Esiteks näitas antropoloogiline analüüs, et tegu on küllaltki vana mehega, kellel olid üllatavalt 
hästi säilinud hambad. Seega pidi ta toidulaual olema seapraad ja kalamari. Vanamees oli olnud 
suhteliselt heal järjel. Sellest annab informatsiooni ka koht, kuhu ta on maetud – kirku sisse. 
Samas pole ta olnud väga prestiižne tegelane, kuna ta on maetud kiriku perifeersesse ossa. 
Tugevate hammastega mehe luustik kaevati välja kiriku lõunalöövi VIII ristlöövist. Eriti 
hinnatud olid matmispaigad altari läheduses, mis viitasid kas ühiskondlikule positsioonile, 
kõrgele vaimulikule ametikohale, ühiskondlikult tähtsale isikule või kiriku suurele rahastajale 
(Valk 2001: 18-19). Samas olid ka kiriku lõuna- ja idaosad väga olulised kohad kirkusse 
matmisel. 

Keskaegses Euroopas oli kirikuaed ja kiriku sisemus kristlaste jaoks ainumõeldav matmispaik: 
matmine pühasse mulda oli iga kristlase õigus ja sellest ilmajätmine igavikulise tähendusega 
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karistus (Sala 2002). Lääne-Euroopa argiteadvuses ja mõtteviisis oli keskajal kindlalt juurdunud 
arusaam kalmistu ja kiriku ühtekuuluvusest. Keskaja alguspoolel oli õigus kirikusse maetud 
saada vaid vaimulike ja valitsejate privileegiks (Valk 1995: 66). 12. sajandi algul oli kirikusse 
matmine üldiselt keelatud, erandeid tehti piiskoppidele, abtidele, väärikatele preestritele ja eriti 
usklikele ilmikud. Hilisemal keskajal oli kirikutesse matmine Euroopas siiski laialt levinud. 
Kõigil polnud seetõttu võimalik lunastada kirikusse endale hauakohta.  

Keskajal maeti ka Tartu Toomkirikusse surnuid põranda alla, millest annavad tunnistust 
kaevamistel leitavad inimluud ja hauaplaatide tükid. Inimluid on leitud kõikjalt Toomkiriku 
sisemusest, mis lubab oletada, et igale poole kiriku põrandasse on surnuid maetud. Kirik on 
olnud tihedasti täis maetud, kuna lõuna- ja põhjasissepääsu vaheliste alade juurest on tulnud 
väikeselt alalt välja 31 luustikku. Paljud varasemad matused on hilisemate poolt lõhutud, mis 
annab märku kiriku sisemuse aktiivsest kasutamisest. Keskaja osas jäävad andmed kalmistu 
kasutajaskonna kohta võrdlemisi väheseks. Sinna maeti ka ilmalikke inimesi, näiteks piiskoppide 
vasalle. Nende haudu tähistati tagasihoidlikumalt. Põhjalöövist on leitud näiteks 80x80 cm 
suurusi hauaplaate, mis võisid just ilmalikele kuuluda.  

Võrreldes Toomkiriku matust Jaani kiriku uuringutega, siis kirikutesse maeti ainult sakslasi 
(Kalling 1997: 56). Jaani kiriku kranioloogilise materjali põhjal on kirkusse maetud inimesed 
pärit järgnevatelt aladelt: Lõuna-Rootsi, Kiel, Jena ja Bremen. Jaani kiriku matustes 
domineerivad vanemad indiviidid (45-55) (Kalling 1997: 59). 13. sajandil oli Tartu kindlasti 
linn, mis kihas sissesõitnuist. Ken Kallingu kranioloogilise analüüsi kohaselt võisid inimesed 
pärineda mõlemast potentsiaalsest migratsioonilähtest – Tartu ümbrusest ja Põhja-Saksamaalt, 
saksa kolonisatsiooni lättest (Kalling 1998: 66). Jaani kiriku sisse maetud rahvarühm 
(baltisakslased) säilitas oma, kohalikule vastanduva antropoloogilise tüübi kuni 1770. aastateni – 
s.o kirikusse matmise lõppemiseni. 18. sajandi rühm ja 13. sajandi rühm näitavad teatud 
sarnasust. Kuna kohalikke inimesi (eestlasi) maeti Jaani kirikus kirkiuaedadesse, siis võib kindel 
olla, et sama süsteem kehtis ka Toomkiriku puhul, kus kuni kiriku varemetesse jäämiseni maeti 
sinna ainult kõrge staatusega isikuid. 

 

Kes ta küll olla võis, see tugevate hammastega vanamees? 

Mees oli maetud kiriku lõunalöövi VIII ristlöövi. Kiriku läänepoolsesse ossa maeti vaesemaid 
aadlikke. Miks ta üldse siinsetele aladele tuli, tegemist oli ju Euroopa ääremaaga? Tegemist võis 
olla seiklejaga, kes lihtsat tuli uutele aladele uusi võimalusi otsima. Tegu aga oli ühiskonna 
koorekihti kuuluva isikuga, sest muidu poleks teda Toomkirikusse maetud.  

Antud kirjutises olen tugevate hammastega vanameest kirjeldanud kui keskajal maetud isikut, 
kuid see pole üldse kindel. Järgnevalt toon ära mõned teised võimalikud variandid: 

Tegu võis olla ka eestlasega, kuna Toomkirikust on leitud ka 16.-17. sajandisse kuuluvaid ehteid, 
mis sarnanevad selle aja Lõuna-Eesti külakalmistute materjalidega. Eestlaste aktiivsus on seotud 
kindlasti Liivi sõjaga või kiriku varemesse jäämisega. 
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Sinna võidi matta ka Poola (Tartus 1582-1625) ja Rootsi ajal, selle tõendiks on juhuleidudena ja 
matuste juurest leitud rootsi mündid. Sinna võidi matta inimesi veel ka Põhjasõja ajal ja hiljemgi. 

Kirikust on leitud aga ka slaavikirjadega hauaplaatide tükke – see tähendab, et Liivi sõja ajal 
võidi kirkusse matta ka venelasi. Liivi sõja ajal paiknes Tarus ka õigeusu piiskopi residents. 

 

Vanamehe uurimisel kasutatud antropoloogilised meetodid ja luustiku analüüs 

Järgnevalt kirjeldan veidi meetodeid, mille abil luustikku uurisin. Vanust surma hetkel määrasin 
tagumiste hammaste kulumise (Brothwell 1972, WEA 1980) ja koljuõmbluste ühinemise järgi 
(Lovejoy, Meindil 1985). Fikseerisin ka hammaste seisukorra ja põletuslikud muutused liigestel 
ning selgrool. Soo määrasin koljuõmbluste (WEA 1980), alalõualuu sootunnuste põhjal (WEA 
1980) ja pikkade luude mõõtmisel (antud juhul ainult õlavarreluu (humerus), sest ülejäänud 
toruluud puudusid) (Garmus, Jankauskas 1993: 6). 

Soo määramine skeletil põhineb eelkõige luustiku erinevate anatoomiliste detailide soolistel 
erinevustel (Allmäe 1998: 164). Minu uuritud luustikul tuleb arvesse ainult kolju, kuna teine 
peamine soo määramise objekt (vaagnaluu) puudus. Seetõttu jääb antud luustiku soo õigsuse 
tõenäosus 90% ringi, kuna skeletil olid üles võetud ka käed, mis parandavad veidi soo 
tõenäosuse täpsust. Ainult jäsemeluude tõenäosus on 80-85%.  

Vasaku humeruse pikkus oli 336,5 mm ja parema 336,1 mm, mis kinnitasid, et tegu oli mehega. 
Käte pikkus võiks näidata, et tegu on pigem vasakukäelise mehega, kuna see on veidi pikem. 
Luul on tugevamini arenenud ka lihase kinnitused. Ka kolju sooline analüüs näitas, et tegu on 
mehega. Koljul olid hästi välja arenenud mehelikud sootunnused (terav alalõualuu tagumine 
nurk, tugevad lihase kinnitused kuklas ja suhteliselt kandilised silmaavad). 

Vanamehel esines mitmeid patoloogilisi sümptomeid selgrool ja roietel. Roiete puhul on 
tegemist mingi raskema luupõletikuga, kopsu- või luutuberkuloosiga. Kõige ülemised ribid olid 
tuberkuloosi poolt väga hõredaks puretud, alles olid neist ainult luu tükid Kindlasti oli oma osa 
selles ka erosioonil. Mehel esines ka selgrool patoloogilisi muutusi, millele viitab osteofüütide 
ehk selgroolülide väljakasvete rohkus. Selgroolülidel tuvastas Rimantas Jankauskas ka reumale 
omaseid tunnuseid, mis lubab oletada, et see oli vanamehel küllaltki suureks probleemiks. 
Lülidel esines reumaatilisi põletikukoldeid. Tugevate hammastega vanamehel võis hommikuti 
või pikemat aega liikudes väga vaevarikas ja valus olla. 

Mehe kõrget vanust näitasid luustunud kõhred, ribide kokkukasvamine rinnakuluuga ja 
selgroolülide omavaheline liitumine luustumisel. Luustunud oli ka keeleluu ja kõri kohal olev 
kõhr, mis samuti vanadust näitab. Suurt luustumist oli näha ka koljuõmbluste osas, mis olid 
kokku kasvanud. Koljuõmblused andsid vanuseks 50-55 aastat. Antud luustiku puhul aga oli 
hammaste järgi tegu suhteliselt noore mehega. Hammaste seis oli mehel üllatavalt hea – need 
olid väga vähe kulunud. Kulumisaste järgi oli mehel surres vanuseks 25-35 aastat. Siiski, 
arutades materjali antropoloogide Ken Kallingu ja Rimantas Jankuskasega Leedust (Vilniuse 
Ülikool) on tegemist vanema mehega, kellel oli hambad hästi säilinud. Võimalik, et ta toitus 
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peamiselt loomlihast ja kalast ning seetõttu tal kaariast ei esinenud. Vähesel määral esines 
hammastel küll hambakivi. 

Keskaja kalmistute analüüsimisel on täheldatud, et domineerivad meeste luustikud. Sellest 
lähtuvalt on arvatud, et haigemajades olid peamisteks hoolealusteks just mehed. Kindlasti oli 
tugevate hammastega vanameest veidi poputatud, sest kui oleks tegemist olnud kohaliku 
elanikuga, siis poleks ta nii vanaks elanud. Antud mehel olid võimalused ravi saamiseks 
suuremad, mis siinses kontekstis võis näidata mehe staatust. 

Tegemist oli täiskasvanud meessoost isikuga, kelle vanus jäi vahemikku 50-55. Mehel esinesid 
juba vanusest tingitud haigused, näiteks reuma. Täpsemalt saaks mehe kohta informatsiooni, kui 
teha talle kranioloogilisi uuringuid. Kõige kindlam oleks luude molekulaaranalüüs. 

Mida näitab arheoloogiline materjal vanamehe kohta 

Tugevate hammastega vanamehe haud paiknes 185 cm sügavusel maapinnas (kõrgus 
merepinnast 64.72). Kirst oli umbes 60 cm sügavamal keskaegsest põrandast (kõrgus 
merepinnast umbes 65.30). Samas aga leidus luustiku juures ka teistele inimestele kuulunud luid, 
mis lubab arvata, et vanamehe matmisega on lõhutud vähemalt kaks luustikku, kuna tema juurest 
leiti kaks selgroolüli ja üks põlvekeder, mis ei kuulunud sellele luustikule. Võimalik, et tugevate 
hammastega mees on maetud keskaja lõpu poole, mida tõestavad lõhutud matused. 

Antud luustiku puhul panused puudusid. Esemete vähesus Toomkiriku matustes tuleneb ilmselt 
sellest, et keskaegses katoliiklikus Euroopas levinud tava kohaselt maeti surnuid alasti või 
mähituna vaid surnulinasse. Esemeid võib kõrg- ja hiliskeskaegses Lääne-Euroopas leida vaid 
suurnike või ametirõivastuses maetud kõrgvaimulike haudadest. Ainsad esemed, mis haualohust 
leiti, olid viis kirstunaela ja veidi kõdupuitu, mis olid arvatavasti jäänused kirstust. Surnu oli 
maetud kirstu, mis oli arvatavasti tehtud laudadest ja naeltega kokku löödud. Laudadest 
valmistatud kirste on leitud ka Jaani kiriku arheoloogilistel kaevamistel (Tiirmaa 1998: 96). 
Tegemist on olnud põhilise kirstutüübiga. Millal on Eestis üldse tulnud kasutusele antud 
kirstutüüp, selle kohta andmed puuduvad (Tiirmaa 1997: 96). Esemeid on Toomkiriku haudadest 
muidu vähe leitud, peamiselt 16.-17. saj. 

Kaevamiste ajal olevat koljul olnud näha laubal oimu kohal tekstiili jäänuseid. Tegemist võis olla 
siiski surilina jäänustega, kuna pea paiknes selleks liialt ülejäänud luustikuga koos ning jäljed 
pea maha raiumisest kaelalülidel puudusid. 

 

Salapärane riidefragment vanamehe laubal 

Kaevamiste ajal oli koljul näha laubal oimu kohal tekstiili jäänuseid. Sellest lähtuvalt oli 2001. 
aasta kaevamiste aruandesse kirjutatud, et vanamehel oli pea maha raiutud. Võimalik, et pea oli 
maetud eraldi riidest kotis ja ülejäänud luustik oli asetatud kirstu. Kotiga olevatki toodud pea 
matmiskohale. Samas mainis arheoloog Arvi Haak, et see tähelepanek oli olnud kaevamiste 
joonistaja Riina Vesi fantaasia, kuna tema küll ühtegi riidejäänust luustiku juures ei näinud. Sel 
juhul on märkimisväärne, et luustik on üldse Toomkirikusse maetud, mitte ümbritsevasse 
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kirikaeda või linnakirikute juurde. Hukatuid kirikusse ei maetud, kui, siis ainult kiriku või pigem 
kirikaia põhjaossa. Sellist traditsiooni teatakse juba 13. sajandi põhjamaadest (Valk 2001: 19).  

 

Kokkuvõte 

Tugevate hammastega vanamehe vanuseks oli umbes 50-55 aastat. Tegemist oli väga huvitava 
mehega, kellel olid oma vanuse kohta hambad väga hästi säilinud. See annab märku, et ta toitus 
pigem loomalihast ja kalast. Vanuse iseärasusena oli tal reuma, mis kindlasti raskendas tema 
liikumist. Tugevate hammastega vanamees pidi kunagi küllaltki mõjukas inimene olema, et ta 
üldse toomkirikusse maeti. Vanamees oli maetud selle aja matmiskombestiku kohaselt peaga 
lääne suunas. Iseloomulikus oli ka see, et tal puudusid hauapanused. Arvatav riidetükk luustiku 
laibal võis olla tükk surilinast, millesse tol ajal inimesi pandi. Surnu oli linaga omakorda asetatud 
laudadest kirstu, mis oli naeltega kokku löödud.  

Tegu võis olla mõne piiskopi vasalliga. Vasallide haudu tähistati Toomkirkus vähesel määral. 
Samas ei olnud ta ka kõige prestiižikam tegelane omal ajal, kuna ta oli maetud kiriku suhteliselt 
perifeersesse ossa. Oletades, et ta maeti keskajal, võis tegu olla sisserännanuga – baltisakslasega. 
Tegemist võis olla ka seiklejaga, kes tuli vallutatud aladele õnne otsima. Kindlasti on temal 
puhul võimalik konstrueerida sadu elulugusid, antud juhul on tegemist ühe variandiga. 

 

Fotod: 

Joonis 1. Luustiku nr. 30 paiknemine trassis.   
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Joonis 2. Tugevate hammastega vanamees arheoloogia kabineti hoidlas. 

 

 
Joonis 3. Alalõualuu, millel on näha vähe kulunud hambaid (mandibula). 
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