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Probleem 
 
Ideekavandi järgi sisaldab minu tulevane magistritöö kahest etapist koosnevat 
eksperimentaalarheoloogilist projekti. Sellest tulenevalt saan oma töös võtta aluseks mitmeid 
erinevaid lähtekohti kuna: (1) eksperimentaalarheoloogia võimaldab meil eelkõige saada 
täiendavat ja täpsemat teavet mineviku eluolu ja kultuuri kohta, (2) teisalt saab 
eksperimentaalarheoloogiat tema reaalselt tajutava olemuse tõttu hõlpsasti rakendada 
arheoloogide töötulemuste kajastamisel ja arheoloogia populariseerimisel.  
 
Eksperimentaalarheoloogia pakub meile võrreldes materiaalse kultuuri teoreetilise 
tõlgendamisega kindlasti paremaid võimalusi tõelähedasema tulemuse saavutamisel. See 
võimaldab meil kontrollida hüpoteeside paikapidavust läbi praktilise kogemuse. Võrreldes 
eksperimendi käigus valmistatud esemeid arheoloogiliste leidudega, on võimalik saada 
kinnitust vastavatele teooriatele või vastupidi, need kummutada ning läbi uute katsete jõuda 
õigema tulemuseni. 
 
Kuigi eksperimentide abil kasvavad väljavaated suurema tõeväärtusega teabe saamiseks 
oluliselt, avaldub suurem kasutegur sageli hoopis ajalooturismis. Eksperimentaalarheoloogia 
võimaldab oma atraktiivsuse ja kogemusvõimaluse tõttu hõlpsasti tutvustada laiemale 
rahvahulgale arheoloogide töö tulemusi ning selgitada neile arheoloogia kui teaduse 
vajalikkust. Tuginedes näiteks Skandinaaviamaade kogemusele, annab see pikemas 
perspektiivis lisaväärtuse – arheoloogiast eemalseisvatel inimestel on võimalik saada isiklik 
minevikukogemus arheoloogiliste eksperimentide abil rajatud vabaõhukeskustes. Visuaalne 
mälupilt, mille loomist mineviku füüsiline taaskehastamine oluliselt hõlbustab, on jäävam kui 
raamatust loetu põhjal tekkinud minevikukuvand. Läbi kogemuse saadakse uusi teadmisi ja 
huvi üldkultuuriliste väärtuste vastu suureneb silmnähtavalt.  
 
Olen juba enne projekti alustamist seadnud eesmärgid nii teaduslikus kui ka teadust 
populariseerivas võtmes, seega on vaja leida nendevaheline tasakaal ning võtta mõlemad töö 
kirjutamisel aluseks, jäädes samas magistritööle esitatud nõuete raamidesse. Minu jaoks on 
ühte teisele eelistada väga keeruline, sest pean mõlemat võrdselt oluliseks. Rakendada 
arheoloogiline eksperiment vaid arheoloogia populariseerimise teenistusse ja uurida ainult 
seda, millist mõju avaldab selline projekt avalikkuse ajaloohuvi muutumisele, oleks ülimalt 
ebaratsionaalne. Samas jätta kasutamata võimalus saada infot ja tagasisidet publikult antud 
projekti kohta oleks ilmselge ressursside raiskamine.   
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Eksperimentaalarheoloogia: meetodi rakendamine hoone rekonstrueerimisel 
  
Eksperimentaalarheoloogia on meetod, mis annab meile võimaluse saada tõelähedasemat 
infot muistsete kultuuride ja inimtegevuse kohta ning mõista paremini omaaegset 
kultuuriruumi tervikuna. Kui tugineda vaid arheoloogiliste kaevamiste põhjal tehtavale 
uurimistööle, võivad paljud detailid ja spetsiifilisemad eripärad hoolimata põhjalikkusest 
paraku märkamata jääda. Me võime leidude põhjal teha mõttelise rekonstruktsiooni ja oletada, 
kuidas see valmistati. Kas see aga tõesti ka nii oli, võime teada saada vaid siis, kui 
olemasoleva info põhjal taasloome ka füüsilise ja täismõõdus mudeli, kasutades selleks 
autentseid töövahendeid ja -võtteid. 
 
Käesoleva projekti puhul, kus ehitatakse rauaaegne rõhtpalkelamu, kasutatakse selle 
püstitamiseks tööriistadest vaid kirvest ning abivahendina kiilusid. Parema ettekujutuse 
saamiseks kasutatakse rauaaegsete kirveste eeskujul valmistatud ja võrdluseks ka 
tänapäevaseid kirveid. Täielikku garantiid autentse tulemuse osas ei anna ka teostatud 
eksperiment, kuid katsetades ja tulemusi originaalidega võrreldes, jõuame tõenäoliselt 
„õigele“ resultaadile oluliselt lähemale nii valmistamise tehnoloogiate kui ka kasutatud 
materjalide osas.  
 
Et saavutada eksperimentide läbiviimisel parimad tulemused, on sellesse töösse vaja kaasata 
ka teiste erialade spetsialiste (nt tarbekunstnikke, ehitusspetsialiste, seppasid jne), kellel on 
konkreetses valdkonnas nii vajalikud teadmised kui ka oskused. St need kes valdavad antud 
temaatikat oma tegevusala spetsiifikast lähtuvalt arheoloogist paremini.  
 
 
Rekonstrukstioon ja eskperimentaalarheoloogia 
 
Rekonstruktsioon ja eksperimentaalarheoloogia on mõisted, mis on väga tihedas omavahelises 
seoses ning antud kontekstis ka osaliselt kattuvad. Rekonstruktsioon on üldisem mõiste, 
hõlmates endas teoreetilist rekonstruktsiooni, selle põhjal loodud väikesemõõdulist maketti 
või hoopis reaalmõõdus valmistatud mudelit. Termin eksperimentaalarheoloogia kirjeldab aga 
kindlat organiseeritud arheoloogilist meetodit koos kindlaksmääratud reeglitega. Siin saame 
rääkida rekonstruktsioonist kui eksperimentaalarheoloogia produktist, mis luuakse 
olemasolevaid andmeid analüüsides ja interpreteerides ning kõnealuse projekti puhul on 
tegemist muinasaegse hoone reaalmõõdus mudeliga.  
 
Arheoloogias on füüsiline täismahus rekonstruktsioon üheks interpretatsiooni väljundiks. 
Samas tekivad sellega seoses ka mõningad lisaprobleemid. Näiteks nõuab suuremõõtmeline 
ehitis palju ressursse, nii raha kui tööjõu osas. Eksperimendis võib protsess aga viia uute 
teemade ja käsitlusteni, näiteks uurida-katsetada rekonstrueeritud elamu siseruume. 
Vähenõudlikumad mudelid, näiteks visandid ja kolmemõõtmelised joonised on kergesti 
muudetavad. Paberil või arvutis loodud mudelid ei anna aga tõlgendusteks selliseid ideid ja 
inspiratsiooni, mis tekib füüsilises ruumis, so taasloodud ehitises ringi liikudes ja -olles.  
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Ehitised ja eksperimentaalarheoloogilise teadustöö protsess 
 
Et luua võimalikult täiuslik ja tõelähedane pilt sellest, milline peaks välja nägema hoone 
täismõõdus mudel, on vaja eelneva uurimisprotsessi käigus olemasolevaid andmeid 
tõlgendades esitada hüpoteesid, mis loovad aluse edasisele tegevusele. 
 
Eesmärgi saavutamiseks tuleb eksperimendi jooksul kõiki selle käigus tekkinud uusi ideid ja 
hüpoteese kriitiliselt hinnata, välistamaks võimalikud väärtõlgendused. Täismõõdus maja 
mudeli loomine on kombinatsioon mitmejärgulisest interpretatsioonist ja erinevatest 
võimalustest. 
 
Eksperimentaalarheoloogias rakendatakse kahte erinevat lähenemisviisi. Üks on kitsamalt 
piiritletud ja kontrollipõhine lähenemisviis, kus püütakse erinevaid võimalusi ja muutujate 
hulka võimalikult suures ulatuses vähendada ning üritatakse koondada info mingi ühise 
nimetaja alla. Kontrolli tulemuseks võib sageli olla ka mingi teooria kukutamine. Teise, 
kontekstipõhise lähenemisviisi puhul erinevaid võimalusi ja muutujaid vähendada ei püüta. 
Põhieesmärgiks on argumentatsioon ja inspiratsioon ehk siis uute ideede leidmine, mingi 
konkreetse tulemuseni jõudmine ja tähtsuse hindamine. Siin ei kontrollita ega lükata teooriaid 
ümber, vaid hinnatakse nende tähtsust. Mingil tulemusel võib olla mitmeid tõlgendusviise. 
Esimese lähenemisviisi ülesanne on aga nende välistamine, valede ja kahtlaste hüpoteeside 
elimineerimine. 
 
Kontekstpõhise ja kontrollipõhise meetodi peamised erinevused on tulemuste 
dokumenteerimises, mõlema eesmärgiks on protsessi ja selle tulemuse hindamine. 
Kontekstipõhises meetodis on dokumenteerida tunduvalt keerulisem, kuna seal on üheks 
märksõnaks ka kogemus. Siit ka probleem – kuidas dokumenteerida kogemust? Elukeskkonna 
eksperiment Klima-x sisaldas mõlemat, nii formuleeritud ja süstematiseeritud informatsiooni 
kui ka subjektiivset kogemustel põhinevaid arvamusi. 
 
Kõige enam on levinud kahe ülalkirjeldatud lähenemisviisi kombineeritud rakendamine. 
Eksperimentide tulemusel saadakse palju uut teavet ja nende käigus tekib ka mitmeid uusi 
küsimusi ja probleeme. Nende analüüsimisel ning lahendamisel jõutakse aga oluliselt 
lähemale tõesele resultaadile just siis, kui kasutatakse erinevaid lähenemise meetodeid ning 
tervikliku mudeli loomisel hinnatakse ja tõlgendatakse tulemusi protsessi mitmel tasandil. 
 
Peamiseks allikaks mudeli formuleerimisel on arheoloogilistelt kaevamistelt saadud 
informatsioon. Kaevamistel ning sellele järgnevas faasis kogutakse ja analüüsitakse 
informatsiooni erinevatest allikatest ning hinnatakse mis on piisavalt kaalukas ja väärtuslik. 
Sisuliselt võib hoone rekonstrueerimisel vaadelda nelja erinevat etappi. Protsess saab alguse 
väljakaevamistest. Esimeseks etapiks on jäänuste uurimine ja informatsiooni kogumine ning 
tulemuste analüüsimisel ja tõlgendamisel saadud visiooni loomine. Sellele järgneb mudeli 
ülesehitamine ning erinevate variantide ning täiendava teabe hindamine. Samuti võidakse 
testida erinevaid tööriistu, konstruktsioone ning läbi töötada ehitusjärke. Oluline on leida 
autentseimad tööriistad, -tehnikad ja -materjalid. Järgnevas faasis alustatakse juba reaalsete 
ehitustöödega. Ehkki ka ehitusprotsessi käigus võidakse tegeleda lisainformatsiooni 
hankimise ning hindamisega, on kolmanda etapi peaeesmärk rekonstrueerida täismõõdus 
ehitis – muinasaegse hoone mudel, mis valmib kaevamistel saadud andmete analüüsile 
tuginedes ja selle põhjal saadud ettekujutusele. Viimane faas hõlmab valminud 
ehitise/analoogi hindamist visuaalselt. Ning lõppkokkuvõtteks saab asuda selle hoone 
funktsionaalse tarbimisväärtuse hindamise, ehk siis reaalse elutegevuse eksperimendi juurde. 
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Ehitised eksperimentaalarheoloogias 
 
Täiemõõtmeliste mudelite tegemine kasvas massiliselt alates 1970test. Samalaadseid projekte 
on väiksemas mahus läbi viidud ka varem. Esialgselt oli selle peamiseks eesmärgiks 
õppeprotsess. Suur osa ehitistest Lejre muinasajakeskuses on tehtud, et välja tuua võrdlevaid 
eksperimente.  
 
Hoone täismahus rekonstruktsiooni ehitamine tähendab mahukat ja mitmejärgulist 
uurimistööd, mis laias laastus hõlmab endas kõigepealt eeltööd kaevamistulemustega mingist 
konkreetsest hoonest või asulast, hoone ehitamise protsessi, selle konstruktsiooni ning lõpuks 
ka tõelist funktsioneerimist. Ideaalis ei ole eesmärgiks rajada vaid üks konkreetne hoone, vaid 
terve küla ning eluolustiku võimalikult autentne mõistmine ja jäljendamine. Selline täismahus 
eksperiment viidi läbi Lejre’s, kus rauaaegne küla rajatigi eesmärgiga saada parem ettekujutus 
nii tollastest hoonetest ja elamistingimustest kui ka sellest, milline võis olla omaaegne reaalne 
elutegevus. 
 
Eluhoone esmaseks ülesandeks on pakkuda inimesele peavarju ja kaitset keskkonnatingimuste 
eest. Nende iseloomu ja arengut on mõjutanud nii kohalikud looduslikud olud ja kättesaadav 
materjal kui ka ajajärgu majandusviis ja ühiskondlikud suhted. Ehitistes kajastuvad inimeste 
vaimuelu ja etniline traditsioon. Hoonet võib vaadelda kui materiaalse kultuuri ilmingut, mis 
kannab endas inimeste tehniliste teadmiste taset, sotsiaalset identiteeti ja kuuluvust. 
 
Elamute jäänused on arheoloogidele varasemate ühiskonnavormide uurimisel üheks 
huvipakkuvaks materjaliks ja interpretatsiooni allikaks. Nendest on võimalik saada 
informatsiooni omaaegsete töövõtete, stiili, arhitektuuri, käsitööliste taseme, sotsiaalse 
staatuse jms kohta. Peamiselt annab arheoloogilise materjali uurimine ülevaate elamu 
mõõtmetest ja paremal juhul ka antud ajastule iseloomulikust konstruktsioonist. Materjali 
tõlgendamise raskusaste sõltub tugevalt säilmete olukorrast. 
 
Arvestatav interpretatsioon saadakse läbi analoogiate – ajalooline, sarnasusprintsiibist lähtuv; 
või situatsiooni taastamise läbi – arheoloogiline eksperiment. Et saada terviklikumat pilti 
tuleb sageli pöörduda etnograafiliste allikate poole lootuses, et ehitustraditsioonid on piisavalt 
järjepidevad, et tõmmata tagasiulatuvaid paralleele. Kui siia lisada veel ehitusspetsialistide 
teadmised ja kogemused, võib hakata looma tervikpilti muinasaegsest elamust. Tihti 
kasutataksegi korraga mitmeid erinevaid võrdlevaid meetodeid.  
 
Arheoloogiliste kaevamiste käigus avastatud ja väljapuhastatud hoonepõhjal on reeglina 
säilinud suhteliselt vähe ning arheoloogiline materjal on selles osas paraku üsna puudulik. 
Heal juhul on alles vaid alumine palgikord või paar, postiaugud, koldepõhi ning mõnel juhul 
ka põrandajäänused. Nende põhjal saab teada kui suur antud hoone oli, kus asetses ahi ja 
millise küttekehaga tegemist oli, kas ja millist põrandakatet kasutati ning kas hoonel võis olla 
mingi kergem juurdeehitus (nt eeskoda). Suurem probleem on nende ehituselementidega, 
mille kohta hoonepõhjad informatsiooni ei kanna (aknad, uksed, katus). Siin tuleb enamasti 
pöörduda etnograafilise materjali poole. 
 
Uste ja akende osas on asi tõenäoliselt lihtsam. Paljudel juhtudel on võimalik määratleda 
sissepääsu asukoht (nt jäljed eeskoja olemasolust), samas selle kohta kui suur see oli, kui 
kõrgel maapinnast asus või kuidas oli uks kinnitatud piitade külge, meil teave puudub. Üheks 
oluliseks teguriks on kindlasti olnud hoone soojapidavus. Sellest asjaolust lähtuvalt saame 
järeldada, et uks ei saanud olla väga suur ja tõenäoliselt oli selle alumine serv samal põhjusel 
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maapinnast kõrgemal. Rõhtpalkhoone puhul nt teise või isegi kolmanda palgikorra kõrgusel. 
Olemasolevat infot aluseks võttes ja etnograafiliste hoonetega võrreldes on tõenäoliselt 
võimalik jõuda üsna reaalsuselähedase tulemuseni. 
 
Suuremaks probleemiks on aga katuste ehitus ja kasutatud materjal. Siin on autentsuse 
saavutamine juba keerulisem, kuna võimalusi on mitmeid. Katuse tugikonstruktsioonist 
annavad meile aimu nt hoonepõhjal säilinud jäljed katust kandnud postiridadest, nende 
puudumine annab alust arvata, et antud hoone katus toetus kogu oma raskusega seintele. 
Suuremaks probleemiks on aga katuse materjal ja seintele toetunud katuse puhul selle 
kaldenurga küsimus. Kuigi materjali osas saame tugineda vastavas piirkonnas olemasolevale 
looduslikule materjalile, jääb selles osas rekonstruktsioon siiski sageli hüpoteetiliseks. 
 
Arheoloogiline eksperiment on terve teadusuuringute protsess, kus olemasolevaid andmeid 
tõlgendades on loodud interpretatsioon, mille põhjal saab luua esialgse pildi ja sealt liigutakse 
järkjärgult edasi, antud juhul siis hoone konstruktsiooni väljatöötamise, reaalse ehitusprotsessi 
ja hoone funktsionaalse tarbimisväärtuse hindamise suunas.  
 
Võimalikud probleemid ja küsimused, mida saab esitada antud eksperimendile 
 
Nagu juba ülalpool kirjutatud, võimaldavad arheoloogilised eksperimendid saada väga 
mitmekülgset informatsiooni ning kõnealust eksperimenti saab käsitleda mitmest erinevast 
aspektist lähtudes. Käesoleva projekti puhul võib eesmärgiks võtta vaid autentsete 
ehitustehniliste lahenduste otsimise ja leidmise. Kuid väärtuslikku informatsiooni on võimalik 
hankida ka seda maja reaalselt eluhoonena kasutades. Kõnealune muinasmaja omab ka 
lisaväärtust, kuna eksperiment on planeeritud rahvale avatud üritusena, seega saab huvilistele 
uut teavet vahetult edastada. Mitmeid küsimusi ja probleeme saab püstitada juba enne projekti 
alustamist. Näiteks ehitustehniline vaatenurk lubab meil esitada küsimusi: 

• Kui palju töötunde kulub konkreetse eluhoone ehitamiseks? 
• Kui palju inimesi peaks osalema hoone ehitamisel, et see saaks valmis kindla aja 

jooksul? 
• Kui kiiresti on võimalik omandada töövõtted? 
• Mil määral mängib rolli mingi tööriist ning konkreetse eksemplari kuju ja mass (antud 

juhul kirves, palgi koorimisel lisaks kirvele veel liimeister ja koorimisraud)? 
 
Eelnevat aluseks võttes saab aga jätkata juba järgnevate probleemidega:  

• Kas ja kui palju on selle eksperimendi põhjal võimalik teada saada ühiskonna 
sotsiaalsest struktuurist?  
– Kas maja ehitamiseks piisas ühe pere tööjõust või töötas ühe pere hoonete ehitusel 

terve kogukond? 
– Kui ehitusel osales aga terve kogukond, siis milline võis olla antud kogukonna 

sotsiaalne korraldus? 
 
Kuidas tõlgendada ühiskonda ja/või kultuuri mis meie omast oluliselt erineb? Kas me 
suudame mõista nende inimeste mõttemaailma, kes on pärit teistsugusest elukeskkonnast ning 
kelle kultuuriline ja religioosne taust on selline, millega meil kokkupuutepunkte ja ühist vähe? 
Selge on see, et kirjutuslaua tagant tõusmata ei ole võimalik jõuda nende tõlgendusteni nagu 
siis, kui võtame aluseks reaalsed kogemused. Eksperimentaalarheoloogia annabki meile lisaks 
uutele teadmistele tehnoloogiate jms osas võimaluse kogeda muinasaegseid elamistingimusi 
ning seeläbi tajuda ja mõista maailma, milles elasid tollased inimesed. Võtmesõnaks oleks 
samastumine. Siinkohal tuleb aga arvestada paljude asjaoludega, mis antud kogemust 
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mõjutavad. Päris kindlasti ei saa arvestada sellega, et suudaksime täielikult samastuda 
muinasaegsete inimestega ning tajuda seda maailma, milles nad elasid, nii nagu nemad seda 
tajusid. Olukorrad ja tingimused, mis olid nende elu lahutamatuks osaks, mis olid neile 
loomulikud ja millest sõltus muistne elukorraldus ja kultuur, ei ole tänapäeva inimesele 
läbinisti mõistetav isegi juhul, kui talle luuakse vastavad olud. Sama printsiip kehtib ka 
vastupidi. Kuna rauaaja inimene ei osanud endale ettegi kujutada enamust asjadest, mis 
tänapäeval on meile saanud iseenesestmõistetavaks. Seega ei saanud ta ka oma 
elamistingimusi hinnata sel viisil, nagu meie seda muinasaegsetes elukeskkonnas teeme. See 
tähendab aga, et me ei suuda neid tingimusi ka parima tahtmise juures tõlgendada nii nagu 
tegid need, kellele see keskkond oli igapäevane ja loomulik. Ühiskondlik-kultuuriline taust on 
rauaaja ja tänapäeva inimestel selleks paraku liiga erinev.  

 
Omaette küsimus on see, kas täielik samastumine ja muinasaja inimese moodi mõtlemine ja 
tõlgendamine ongi üldse vajalik ning kas me peaksime mineviku ühiskonnast ja kultuurist aru 
saama samamoodi nagu nemad seda mõistsid. Kõrvaltvaataja käsitlus võib paljuski olla 
objektiivsemgi. Lisaks kogume infot mineviku kohta ju tänapäeva inimeste jaoks ja seega on 
see tõenäoliselt arusaadavam juhul, kui ajalugu interpreteeritakse nende vaatepunktist 
lähtuvalt. Selleks et mõista meist erinevaid kultuure, ei ole ilmtingimata vajalik saavutada 
nendega absoluutset sarnasust, kuid vastavalt kujundatud keskkond annab meile kindlasti 
suuremad võimalused paremateks tõlgendusteks.  

 
Elamise eksperimendi käigus saadud andmete põhjal saab aga kindlasti võrrelda rauaaegseid 
elamistingimusi tänapäevaste elamisstandarditega. Selleks on vaja läbi viia erinevaid 
mõõtmisi:  

• Maja soojapidavus. Selleks peab fikseerima temperatuuri muutused (mitu kraadi 
muutust, kui pika aja jooksul) kahe kütmise vahel. Arvestada tuleb ka 
välistemperatuuri mõjuga maja soojapidavusele. Samuti saab välja arvutada 
orienteeruva küttematerjali koguse üheks talveperioodiks. Loomulikult tuleb arvestada 
kliimatingimuste erinevustega erinevatel aastatel. 

• Temperatuur erinevates majaosades 
• Valgustingimused 
• Õhuniiskus 
• CO sisaldus hoones 

 
Lisaks ehitustehnilistele probleemidele, saame etnograafilisi andmeid ja rahvapärimust 
aluseks võttes uurida veel ka kõikvõimalikke kombeid ja tavasid ning uskumuste seosest 
reaalselt toimuvaga. Selge on see, et maja asukoha valikul mängisid eeskätt rolli maastik ja 
muud looduslikud olud ning vajaminevate materjalide kättesaadavus. Kuid need ei olnud 
elukoha valikul ainsateks olulisteks teguriteks. Usuti, et õigesti valitud asukoht tagab 
inimestele ja nende loomadele heaolu, halvad valikud tõid aga kaasa halva õnne. Millised olid 
need tegurid, mida asukohavalikul oluliseks peeti. Näiteks on usutud, et seal kus on palju 
musti sipelgaid, on eluhoone jaoks hea ja sobiv paik. Neist pidi olenema inimeste hea käekäik 
ja karjaõnn. Nagu puude langetamisel arvestati ka hoonete ehitamisel kuu faasidega. Eriti 
oluliseks peeti just ehitamise algust – selleks pidi valima „hea aja“. 
 
Eksperimendi järel saab küll jälgida, kas nendel uskumustel, mis seotud looduslike 
tingimustega, ka mingi tõepõhi taga on. Siin tuleb aga taas arvestada mitmete teguritega, mis 
hoone eluea puhul kindlalt rolli mängivad (nt seisab käesoleva projekti raames ehitatav hoone 
peale eksperimenti enamuse ajast tõenäoliselt kütmata ja niisugusel kujul laguneb see ka 
tavapärasest kiiremini). Selleks et teada saada tegelikku hoone eluiga, peaks hoones toimuma 
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aastaringne elutegevus, mis antud projekti puhul kahjuks võimatuks osutub. Eksperimendi 
elavdamise huvides võiks järgida ka teadaolevaid hoonete ehitamisega seonduvaid rituaale, 
mis võiks aidata paremini hoomata tollaste inimeste mõttemaailma. 
Eksperimentaalarheoloogial on suur eelis pelga teoreetilise mineviku rekonstrueerimise ees. 
See seisneb selles, et eksperimendi käigus saavad paljud probleemid uue värvingu. Mitmed 
küsimused saavadki tekkida alles praktilise tegevuse käigus ning seeläbi jõutaksegi üha 
paremate tulemusteni konkreetse uurimisülesande lahendamisel. 
 
 
Arheoloogia populariseerimise vajalikkus ja populariseerimise võimalused 
läbi eksperimentaalarheoloogia  
 
Väga oluline on arheoloogide töö tulemusi tutvustada laiemale rahvahulgale. Tänapäeva üha 
kiiremini globaliseeruvas, ameerikalikust tarbimisühiskonnast mõjutatud maailmas on 
inimeste väärtushinnangud üha tugevamalt kallutatud. Sellest tingitud järjest kahanev huvi 
kultuuripärandi vastu muutub iga päevaga aina suuremaks probleemiks. Üha vähem on neid, 
kes mõistavad arheoloogia kui teadusharu vajalikkust. Seega asetub vajadus vastavasisulise 
teavitustöö järele üha tähtsamale kohale. Seni on meie arheoloogid oma uurimistööde 
tulemusi väga kasinalt populaarteaduslikus võtmes laiemale avalikkusele tutvustanud. See on 
ka üks põhjustest, miks üldsuse huvi arheoloogia vastu on aja jooksul vähenenud. Sageli võib 
kohata suisa vaenulikku suhtumist arheoloogidesse ja nende töösse, mis omakorda suurendab 
tarvidust anda rohkem tagasisidet ning tutvustada inimestele arheoloogiamaastikul toimuvat. 
Samal seisukohal olid ka paljud inimesed, keda 2010. aasta kevadkooli Ajakirjandus otsib 
arheoloogi raames tänavaküsitlusse kaasati. 
 
Ühe ülalmainitud probleemi põhjusena saab välja tuua ka selle, et üldhariduskoolides 
pannakse liialt vähe rõhku kultuuriloo õpetamisele. Õppe- ja ainekavade koostamisel on 
põhirõhk asetatud faktiteadmiste omandamisele, mitte asjade olemuse mõistmisele. Sageli 
võib kuulda, kuidas õpilased nurisevad selle üle, et ajaloos sunnitakse eeskätt pähe tuupima 
tohutus koguses aastaarve, mis valdavas enamuses niikuinii peagi ununevad. Ning kui 
ajalooõppe alguses, kus käsitletakse muinasaega ja antiikajalugu, sellest veel huvitutakse, siis 
aja jooksul see huvi väheneb progressiivselt. Noored ei saa sageli aru, milleks ajalooalaseid 
teadmisi üldse vaja on. Siit jõuamegi tõdemuseni, et mõistmata kultuuri olemust, on raske 
väärtustada ajalugu.  
 
Eksperimentaalarheoloogia on üks võimalustest arheoloogiat rahva hulgas laiemalt 
populariseerida. Pelgalt raamatutest loetu põhjal on sageli üsna keeruline mingit visuaalset 
mälupilti luua. Ka näitusele toodud pihutäis potikilde või muude esemete katkeid, mis 
spetsialistile võib olla hindamatu väärtusega, arheoloogiast eemalseisvale inimestele suuremat 
pinget ei paku ja mingit terviklikku kuvandit nad seeläbi minevikust ei saa. Emotsioone ei 
tekita neis tõenäoliselt ka teadmine, et kuskilt kiviaja asulakohalt leiti tulekivilaaste. Mineviku 
füüsiline rekonstrueerimine pakub aga võimaluse näha ja kogeda kuidas valmivad muistsed 
esemed ning kuidas nägi välja tollane keskkond ning hoomata, mismoodi võisid maailma 
tajuda meie esivanemad. Tegevus on piisavalt eksootiline ja atraktiivne, et tänapäeva 
inimesele huvi pakkuda. Eksperimendi abil muudetakse ajalugu elavaks, ning sellisel moel 
ilmekalt visualiseeritud minevikukeskkond ja -tegevused aitavad laiemal publikul mällu 
talletada uusi teadmisi ajaloost. 
 
Eriti oluliseks tuleb pidada kooliõpilaste vastavasisulist kasvatustööd ja nende toomist reaalse 
ajalootunnetamise juurde. Seda eelkõige põhjusel, et õpilastel ei ole veel jõudnud juurduda nö 
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valed väärtushinnangud ning neid on lihtsam mõjutada sellises suunas, et nad tulevikus 
oskakisd hinnata kultuuripärandit ja ka kultuuri laiemas mõistes. Siingi on võimalik edukalt 
rakendada eksperimentaalarheoloogiat. Ei vaja eraldi tõestamist, et mänguline õppeprotsess 
hõlbustab teabe omandamist. Eksperimentaalarheoloogiat õppetöös saabki käsitleda mänguna, 
kus õpilased samastuvad mingi isikuga minevikust. Väiksemamahulisi projekte on üsna lihtne 
siduda üldhariduskoolide ajalookursustega. Ajaloo-, tööõpetuse- ja käsitööõpetajate koostöös 
oleks võimalik koostada vastavad ainekavad, et õppetööd vastavalt koordineerida. Selliste 
projektide korraldamine eeldab loomulikult arheoloogide initsiatiivi ja juhendamist.  
 
Ajalooõppe elavdamiseks saaks kasutada ka planeeritavat Rõuge muinasmaja, kus 
väiksematele õpilasrühmadele saaks korraldada õpitubasid. Rekonstrueeritud hoone näol 
loodud ajastuomane keskkond soodustab kindlasti minevikukogemuse saamist. Seega, andes 
juba kooliõpilastele võimaluse kogeda muinasaja eripärasid, suureneb võimalus, et tulevikus 
vähenevad probleemid, mille üheks negatiivseks väljundiks on ka nn must arheoloogia. 
 
 
Projekti esimene praktiline töö ja selle tulemused 
 
Paljudes küsimustes võivad eksperimendi tulemused sageli olla kasvõi osaliselt ennustatavad. 
Uue teabe saamise tõenäosus on siiski piisavalt suur, et selliseid eksperimente korraldada. 
Antud projekti puhul kinnitas seda nii rauaaegsete kirveste analoogide sepistamine kui ka 
esimene reaalne tööpäev hoone materjali ettevalmistamisel.  
 
Kirveste osas selgus, et kuigi kõigi kirveste valmistamiseks kasutati samasugust toorikut ja 
eeskujukas võeti üks konkreetne rauaaegne kirves, millest kõigepealt valmistati mudel, olid 
selle järgi sepistatud kirved üksteisest erinevad nii massi kui ka kuju poolest. Kuna tegemist 
on käsitööga, oli selline tulemus üsnagi ootuspärane. Kuidas samalaadsete tööriistade erinev 
mass ja kuju töö tulemusi mõjutab, kas iga ehitaja leiab olemasolevate kirveste koopiate 
hulgast käepärase, selgub juba ehitamise käigus. 
 
Ilmselgelt ei vaja tõestamist see, et kõige parema ja efektiivsema tulemuseni jõutakse siis, kui 
kasutatakse käepärast tööriista. Kas see on aga alati see, millega seni harjunud ollakse? Juba 
projekti praktilise osa esimesel päeval selgus, et tulemused võivad olla mõneti ootamatud. 
Ühe päeva vältel saadud vähene infohulk ei anna küll mingit alust põhjapanevateks 
järeldusteks, kuid saadud tulemusi ei saa kindlasti ka täiesti tähtsusetuteks pidada. 
 
Projekti esimene praktiline tegevus – palkide koorimine – toimus 2. juunil 2010. a. Kõik 
selles osalenud inimesed omasid füüsilise töö kogemust. Ühel neist juba käesoleva aasta 
kevadel u kaks kuud praktikat ning lisaks oli tal ka palgikoorimise kogemus. Seni on ta 
selleks kasutanud kirvest ja seetõttu pidaski ta antud tööriista alguses enese jaoks kõige 
paremaks. Lisaks kirvele kasutati kolme, üksteisest erinevat liimeistrit ja kahte erineva kujuga 
(ristküliku- ja trapetsikujuline), teritatud väikest labidat meenutavat, pika varre otsa kinnitatud 
koorimisrauda. Viimane on pärit hilisemast ajast ja võeti eksperimendis kasutusse selleks, et 
võrrelda seda nooremal rauaajal kasutatud tööriistadega (kirves ja liimeister) ning teada saada, 
milline neist on kõige tõhusam. Kooritavad palgid (kokku 27 tk) olid 6 m pikkused ja nende 
läbimõõt oli 25 ± 3 cm. Tööpäeva pikkuseks (puhas tööaeg) kujunes 6 tundi (24 töötundi).  
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Enne töö alustamist olid püstitatud järgnevad küsimused: 
• Milline kasutatavatest tööriistadest on kõige efektiivsem? 
• Kui palju kulub aega ühe palgi koorimiseks? 
• Kui palju palke suudetakse päeva jooksul koorida? 

 
Et saada võimalikult palju informatsiooni, oli iga osaleja ülesandeks läbi proovida kõik 
erinevat tüüpi tööriistad ning seejärel valida endale välja sobivaim, millega tööd jätkata kuni 
päeva lõpuni.  
 
Esimese palgi koorimisel kasutati kahte liimeistrit, kirvest ja ristkülikukujulist koorimisrauda. 
Kõige efektiivsemaks osutus viimane. Sellega kooriti esimesest neljast palgist kõige jämedam 
ja aega kulus 30 min. Kirvest kasutas esimesena inimene, kellel oli olemas vastav kogemus. 
Temal kulus palgi koorimiseks 40 min. Liimeistritega koorijatel kulus aega vastavalt 45 ja 50 
min, kusjuures teisel juhul oli palk 3 cm jämedam, seega võis liimeistriga koorimiseks 
kulunud aega lugeda võrdseks. Esimese palgi koorimise järel jõuti otsusele, et parim tööriist 
oli koorimisraud, sellele järgnes kirves ning viimasele kohale jäi liimeister. Antud hinnangu 
aluseks võeti eelkõige tööks kulunud aeg ning tööriista kasutamise ergonoomilisus. 
 
Teise palgi koorimiseks võttis iga osaleja kasutusse uut tüüpi tööriista. Olenemata tööriistast 
oli töö tempo peaaegu kõigil tõusnud. 5 min kauem kulus vaid sellel, kes võttis koorimisraua 
asemel kasutusse kirve. Ajakulu vähenemine tulenes tõenäoliselt sellest, et esimese palgi 
koorimisega oli materjali juba mingil määral tundma õpitud. Kolmanda palgi koorimise aeg 
oli enamvähem võrreldav teise palgi koorimiseks kulunud ajaga. Töötempo püsis ühtlasena 
kuni lõunapausini. Peale seda langes töö tempo kõigil u 5–10 min palgi kohta ja püsis 
samasugusena kuni tööpäeva lõpuni. Eksperimendis osalenud naise tööviljakus oli päeva 
esimesel poolel võrreldav meeste omaga, kuid õhtuks langes see umbes kolmandiku võrra. 
Keskmiselt kooriti 40,5 m palki inimese kohta. 
 
Päeva jooksul vahetati tööriistu veelgi, kuid viimaste palkide koorimiseks leidis igaüks endale 
sobivaima, kusjuures valik oli päeva jooksul oluliselt muutunud. Kõige hinnatumaks osutus 
liimeister, seda eelistasid neljast osalenust kolm. Alguses koorimisrauda parimaks tööriistaks 
pidanud inimene oli oma esmast valikut muutnud. Vaid üks osalenutest leidis, et parim oli 
ristkülikukujuline koorimisraud. Kirves jäi päeva lõpuks valikust täeiesti välja. Liimeitrit 
eelistati eelkõige seetõttu, et mõlemad kehapooled said sellega töötades ühtlase koormuse.  
 
Lisaks võib mainida, et väidetavalt ei jäänud meie eksperimendis osalejad antud ala 
professionaalidele töötempos alla. 6-tunnise tööpäeva lõpuks olid aga töötajate jõuvarud siiski 
suhteliselt ammendatud. Siinkohal tuleb aga arvestada ka asjaoluga, et mingi kindla füüsilise 
koormusega kohaneb inimese keha umbes kahe nädala jooksul. Esimese tööpäeva alguses 
õpiti tundma materjali ja omandati esialgsed töökogemused. Päeva esimese poole kiirem 
töötempo seostub ilmselgelt puhanud keha ja mingil määral ka sellise tööga kogenematute 
inimeste oskamatusega jõuvarusid ühtlasemalt jaotada. Viimasest tuleneski tõenäoliselt 
tööviljakuse kahanemine tööpäeva teises pooles. Üldkokkuvõtteks võib aga esimese päeva 
töötulemustega rahule jääda. Esialgsete arvestuste kohaselt kulub 30 m² pindalaga ja 
kisklaudadest katusega hoone ehituseks vajaminevate palkide koorimiseks kokku u 70 
töötundi. 
 
Kõigile sellele eksperimendiosale esitatud küsimustele leiti vastused. Lisaks saadi teada, et 
alati ei olegi kõige tõhusam see tööriist, millega ollakse harjunud. Juba ühe tööpäeva jooksul 
võivad eelistused töövahendi osas muutuda.  
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Kokkuvõtteks 
 
Eksperimentaalarheoloogia hõlmab endas väga erinevaid tahke. Kui humanitaarteaduste puhul 
ollakse üldiselt seisukohal, et siin reeglina loodusteadustele sarnaseid mõõdetavaid, 
kogetavaid, korratavaid ja kontrollitavaid katseid läbi viia ei ole võimalik, siis 
eksperimentaalarheoloogia pakub selles osas mõningaid alternatiive. Näiteks on olemas 
kontrollimehhanism – eksperimendi käigus valminud esemete võrdlus arheoloogilise 
materjaliga. Kui tulemus ei ole vastavuses originaaliga, korratakse katseid uusi materjale, 
lisandeid, tehnilisi võtteid jmt kasutades ning seeläbi suureneb üha õigemate lahenduste 
leidmise tõenäosus oluliselt. Katsetades ning tulemusi kontrollides ja originaalidega võrreldes 
saabki luua minevikukeskkonnale sarnaneva olustiku, kus omandatud kogemuste abil on 
võimalus palju paremini mõista mineviku ühiskonda ja tollast kultuuriruumi tervikuna. 
 
Muinasaegese eluhoone rekonstrueerimine pakub võimaluse saada väga mitmekülgset teavet. 
Seda nii tehnilistes kui ka olemuslikes küsimustes. Maja ehitamiseks kulunud ressursse ning 
olemasolevat teavet tollasest ühiskonnast aluseks võttes ja analüüsides on tõenäoliselt 
võimalik saada aimu sellest, kui suurt rolli mängis üksikisiku või ühe pere elus rolli 
kogukond, mille liige ta oli. Ka osaline samastumine lubab meil paremini mõista muistset 
olustikku ja seeläbi tollaste inimeste mõttemaailma. Kuigi teeme seda oma kultuurilisest 
taustast lähtuvalt, kõrvaltvaatajana, aitab muinasaegne keskkond näha neid nüansse mineviku 
eluolust, mida arheoloogiline materjal ei võimalda. 
 
Oma atraktiivsuse ja reaalse kogemisvõimaluse tõttu on eksperimentaalarheoloogiat lihtne 
rakendada arheoloogia populariseerimise eesmärgil. Arheoloogiliste eksperimentide abil 
loodud minevikukeskkonnas saab vähemalt mingil määral samastuda tollaste inimestega, 
saades seeläbi kogemuse, mida pelgalt raamatust loetu põhjal fantaseerides kindlasti ei saa. 
Säärase kogemuse abil omandatud teadmised salvestuvad hõlpsamalt mällu ning just seetõttu 
oleks vägagi ratsionaalne kasutada seda ka üldhariduskoolide ajalooõppe elavdamise huvides. 
Mänguline õppevorm on õpilastele aine omandamisel suureks abiks. Tänu kogetu põhjal 
saadud emotsioonidele ja seeläbi omandatud püsivama väärtusega mälupildile, peaks pikemas 
ja laiemas perspektiivis suurenema huvi üldkultuuriliste tegevuste suhtes oluliselt. 
 
Eksperimentaalarheoloogia väärtust uue teabe ja kogemuste saamise osas tõestas ka esimene 
praktiline tööpäev. Saadi teada, et kätteharjunud tööriist ei olegi igas olukorras tõhusaim. 
Kinnitust leidis oletus, et iga konkreetne töö eeldab siiski spetsiaalset tööriista, kuigi töö saaks 
tehtud ka mingi muu vahendiga. Nt palkide koorimisel osutuski parimaks just selle töö jaoks 
mõeldud liimeister. Samas ei ole uut tüüpi ja ratsionaliseeritud tööriistad alati ning iga 
inimese jaoks kõige efektiivsemad. Seda tõestas juba nooremal rauaajal kasutatud liimeistri, ja 
hilisemast ajast pärit koorimisraua kasutamise suhe, mis jäi lõpuks seisu 3:1 viimase kahjuks. 
Suhteliselt iseenesestmõistetav teadmine energiaressursside mõistlikust jaotamisest sai samuti 
kinnitust. Paraku ei osanud seda teha ükski osalenutest. Antud kogemus võib aga olla abiks 
muinasmaja ehitamise alguses, kus selle valguses saab töö organiseerida jõudu ja energiat 
säästva printsiibi alusel. 


