KAVA ja TEESID

1. päev: neljapäev, 7. juuni
Jakobi 2-213, Tartu
10:00-10:10

10:10-10:30
10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:30

Sissejuhatus: Prof Valter Lang
1. sessioon. Juhatab Allar Haav
Anu Kivirüüt
Matuste rituaalidest ja interpreteerimisest
Pikne Kama
Regilaulutüüp „Kivine kirst“ ja reaalsed
matmiskombed
Maarja Olli
Rooma rauaaegne ornament Eestis
Maria Smirnova
Semiootika rakendusvõimalustest arheoloogias
ehk minu piinarikas teekond kääbastelt
(kultuuri)teooriani

11:30-12:30

Lõuna 1 h

12:30-12:50

2. sessioon. Juhatab Anu Kivirüüt
Ragnar Saage
Sepikodade uurimismetoodika Käku sepikoja
näitel

12:50-13:10

Margo Samarokov

13:10-13:30

Sten Berglund

13:30-13:50

13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:50

14:50-15:10

15:10-15:30
15:30-15:50

Naha töötlemine keskaegses Uus-Pärnus läbi
kirjaliku ja arheoloogilise materjali
Arheoloogilised leiud kaubandusajaloo allikana
Kohvi- ja teepaus 20 min

3. sessioon. Juhatab Ragnar Saage
Allar Haav
„Musta kasti“ muukimas: interpoleerimistehnika
mõju nähtavusanalüüsile
Riina Trofimova
Arheoloogiateooriate filosoofiline analüüs:
objektiivsus arheoloogias
Nele Kangert
Kogukonna-arheoloogia võimalikkusest Eestis

Kohvi- ja teepaus 20 min
4. sessioon. Juhatab Pikne Kama
Alar Rosentau
Litoriinameri ja kiviaeg Narva-Luuga klindilahes
Heiki Valk
Kagu-Eesti linnamäed: dateeringud ja
võimukeskuste dünaamika
Arutelu
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2. päev: reede, 8. juuni
Jakobi 2-213, Tartu
10:00-10:10

10:10-10:30

10:30-10:50
10:50-11:10
11:10-11:30

Sissejuhatus: Prof Valter Lang
1. sessioon. Juhatab Martin Malve
Mari Lõhmus
Kronoloogia mõjust: uurides küttide ja korilaste
matmispraktikate sarnasusi/erinevusi (5000–2800
eKr)
Marge Konsa
Puistepõletusmatuste ruumianalüüs
Kristiina Johanson Kuidas jälgida maagiat arheoloogilises materjalis?
Mirja Ots
Loodusliku merevaigu leid Eesti alalt

11:30-12:30

12:30-12:50
12:50-13:10

13:10-13:30
13:30-13:50

13:50-14:10

14:10-14:30
14:30-14:50
14:50-15:10

15:10-15:30

15:30-15:50
15:50-16:10

Lõuna 1 h
2. sessioon. Juhatab Eve Rannamäe
Helena Kaldre
Lääne-Eesti muinasaegse põllumajandusmaastiku
uurimisest – hetkeseis ja tulevikuväljavaated
Anti Lillak
Mahajäetud linnused ja mälu: 11. sajandi muutused
inimeste maailmapildis Kagu-Eesti arheoloogilise
materjali põhjal
Liis Livin
Arheoloogilise pärandi tähendus ja kasutus
Ülle Tamla
Teoreetilisi lähtekohti hõbeesemete
arheomeetrilisel käsitlemisel
Kohvi- ja teepaus 20 min
3. sessioon. Juhatab Mirja Ots
Arvi Haak
Allika moodustamisest (Viljandi Muuseumi kinnistul
toimunud arheoloogiliste kaevamiste põhjal)
Eve Rannamäe
Loomaluud keskaegsest Viljandist:
uurimisprobleemid ja meetodid
Martin Malve
Püha Aleksander Nevski vene garnisoni ja Püha
Nikolai kirikaia inimluude osteoloogiline analüüs
Kohvi- ja teepaus 20 min
4. sessioon. Juhatab Anti Lillak
Andres Tvauri
18. sajandi klaasimanufaktuur kui
arheoloogiamälestis
Valter Lang
Kalevite kange rahvas
Arutelu
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Neljapäev, 7. juuni 2012
Matuste rituaalidest ja interpreteerimisest
Anu Kivirüüt
Kalmete uurimisel pööratakse järjest enam tähelepanu sinna maetud inimestele,
nendeaegsele ühiskonnale ning matuserituaalidele. Proovitakse välja selgitada, mis põhjusel
on surnu maetud just nii nagu arheoloogiline aines seda meile näitab. Olulisel kohal
sealjuures on kalme asukoha interpretatsioon ning kõrvale ei jää ka matuserituaali tulemuste
analüüsimine.
Lääne kultuuris tuuakse kahe suurema rühmana välja laiba – ja põletusmatused. Nende
mõlema taga on erinev maailmavaade ning tänapäevaste ja teadaolevate ideoloogiate abil
proovitakse taasluua matmise situatsioon. Samuti püütakse jõuda lähemale ka matjate
mõttemaailmale, sedagi analoogiate abil.
Ettekanne tutvustab lühidalt muistsete inimeste matmiskombestiku tagamaid ning toob seal
kõrval välja ka käesoleva aasta aprillikuus aset leidnud matmiskombestiku alase küsitlusele
vastanute ankeetides välja tulnud arvamuse. Milliseid aspekte peetakse tähtsaks tänapäeval
ning kas ja kuivõrd on võimalik kogutud teavet rakendada kauge mineviku matmiskommete
uurimiseks?

Regilaulutüüp „Kivine kirst“ ja reaalsed matmiskombed
Pikne Kama
Laulutüüp „Kivine kirst“ kirjeldab minategelase soove enda matuste puhul ja annab seega
väga huvitavaid psühholoogilisi teadmisi inimeste eelistustest seoses matustega. Laulutüübi
peamine soov on, et surijale valmistataks eriline kirst. Tavalistest puuliikidest kirst ei sobi,
vaid eelistatuim kirstumaterjal on kivi ja tina.
Kivist kirstu soov võib olla seotud ajaloolise aja kivist hauaplaatide, sarkofaagide ja kiriku
põrandate all olevate kivist hauaruumide traditsiooniga. Samas on võimalik, et laulutüüp on
alguse saanud juba muinasaja lõpus, millal omavahel konkureerisid puidus kirstus matmine
maahaudadesse ja kivikalmete traditsioon. Algselt võis laulutüüp esindada soovi olla maetud
kivikalmesse. Hilisem eliidile omane hauaplaatide ja sarkofaagidega matusekombestik võib
olla toetanud laulumotiivide püsimist ja neid omakorda mõjutanud.
See laulutüüp esindab mineviku inimeste soove seoses matustega, kuid kui palju sellised
soovid ka päriseluga haakuvad? Võimalik, et tegemist on mingil ajaperioodil ja
matusekombestikus reaalsete soovidega, kuid hiljem on need muutunud fantaasiaks.
Võimalik, et tegemist on ka eliidile omase matmisviisiga, mis lihtrahva jaoks, kes neid laule
laulis, tegelikus elus kättesaamatuks jäid.
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Rooma rauaaegne ornament Eestis
Maarja Olli
Oma magistritöös uurin rooma rauaaegseid ornamente ehetel, mis on leitud Eesti aladelt.
See on jätkuks minu bakalaureusetööle ”Ornament rooma rauaaegsetel ehetel Kirde- ja
Kagu-Eestis”. Magistritöös uurin, millised olid valdavad kaunistusmotiivid ka ülejäänutes
Eesti piirkondades ning mida nende piirkondade tüüpilise ornamentide põhjal järeldada saab
ning kuidas erinevad piirkonnad omavahel suhestuvad ja kas tuleb välja mingeid
reeglipärasusi.
Teoreetilisema probleemina uurin ornamentide semiootilist külge, nimelt kuidas toimub
nende tõlkimine ühest kultuurikontekstist teise. Käsitlen, kuidas on see toimunud teistes
Roomast ja tema provintsidest välja jäänud aladel, mida on üle võetud ning mis alustel.
Seejärel võrdlen nende alade ornamente ja nende ülevõtmist Eesti ala materjaliga ning
vaatan, kas võib midagi sarnast näha ning millised on erinevused. Sellest lähtuvalt pakun
välja viise, kuidas võidi Rooma ning tema provintside esemete ornamente tõlkida Eesti ala
kultuuriruumi konteksti. Kas Eestisse võis jõuda mõni idee ka Roomast?
Uurin ka seda, millised on ornamentika lähtekohad, kus on konkreetsete motiivide eeskujud
ja algupärad, et selgust tuua nende võimalikku tähendusse.

Semiootika rakendusvõimalustest arheoloogias ehk minu piinarikas teekond kääbastelt
(kultuuri)teooriani
Maria Smirnova
Ettekandes tutvustan kuulajatele enda hägust nägemust, sellest mis on semiootika ja miks
see võiks olla arheoloogidele kasulik. Jutustan ka oma kurva loo sellest, kuidas kolm aastat
tagasi sai arheoloogia ja semiootika ühendamisest minu kinnisidee ning kuidas on see nüüd
muutunud hirmsaks loheks, mille pead kohe tagasi kasvavad, kui neid maha raiuda, sest
teooria ja empiirilise materjali ühendamisel tekivad üha uued probleemid, mis mind
hirmutavad ning millele ma ei suuda lahendust leida.
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Sepikodade uurimismetoodika Käku sepikoja näitel
Ragnar Saage
Minu seminaritöö loob vundamendi magistritöö tegemiseks, kus on vaatluse all Käku
sepikoda ja selle uurimine. Praeguseks seal kohas mitu aastat väldanud kaevamistulemuste
põhjal on võimalik kohandada kaevamismetoodika, dokumentatsioon, konserveerimine ja
metallograafilised analüüsid üheks tervikuks, mille eesmärgiks oleks parandada meie
teadmisi kesk- ja varauusaegse külasepa toodangu kohta. Läbi selle jõuame ka lähemale
külasepa võimekuse ja staatuse kohta.
Käku sepikoda sisaldab praeguste andmete järgi leiuainest 13.-17. sajandini ning pole
välistatud ka varasemad, hilisrauaaegsed kihistused. Sellega seoses saab olema, suvel
toimuvatel kaevamistel, kõige keerulisemaks ülesandeks eri ajastute tootmisjääkide ja
ehitusjäänuste eristamine, mis ühtlasi on kõige väärtuslikumaks informatsiooni allikaks
antud objektil.
Põhilised küsimused, millele seminaritöö üritab vastust leida, puudutavad metodoloogiat:
Millised tootmisjäägid näitavad kõige paremini sepatöövõtteid ja millised on dateeritavad?
Millist konserveerimismeetodit kasutada suurte koguste raudesemete säilitamiseks? Milline
peaks olema dokumentatsioon, et oleks võimalik objekti mitmekülgselt analüüsida? Lisaks
ülalnimetatud praktilist laadi küsimustele peavad saama sõnastatud ka konkreetsed
uurimisküsimused, mis juhiks magistritöö kirjutamist ning aitaksid sünteesida täiesti uut
informatsiooni.

Naha töötlemine keskaegses Uus-Pärnus läbi kirjaliku ja arheoloogilise materjali
Margo Samorokov
Käsitluse eesmärgiks on uurida ühe keskaegse väikelinna toimimist võttes vaatluse alla naha
töötlemise laiema protsessi ning nahast jalatsi kui selle tulemi. Arheoloogilise jalatsi
uurimisel kasutatakse väga tihti vaid esemest lähtuvat informatsiooni – jalatsi tüüp,
iseärasused, mõõdud jms. Paraku jäävad sel moel kajastamata nii lihuniku, parkali kui
kingsepa tegevus, tänu millele jalats kui lõpp-produkt üldse valmib. Uus-Pärnu kontekstis oli
nende etappide tuvastamisel oluliseks allikaks päruseraamat, kust võib leida informatsiooni
nii käsitööliste nimede kui elukohtade kohta. See omakorda annab võimaluse teha oletusi
nahaga tegelevate käsitööliste jõukuse ning sotsiaalse positsiooni kohta. Samuti on vaatluse
all neli käsitööliste kvartalisse jäänud kaevandi nahaleiud. Eraldi on käsitletud viite levinumat
jalatsitüüpi (paelking, nöörking, nöörsaabas, pastel ja rihmking) ning kolme selgelt eristuvat
jalatsi detaili (tallad, randid ja pealsed). Igal jalatsi osal on oluline infoväärtus, võimaldades
tuvastada ja mõista ühe osa linnaelanike sotsiaalseid ja demograafilisi eripärasid. Omaette
esemeliigiks on jalatsite valmistamisel tekkinud erimõõdus jäägid, mis on kõige otsesem
viide linnas tegutsenud kingseppade kohta.
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Arheoloogilised leiud kaubandusajaloo allikana
Sten Berglund
Oma magistritöös võtan ma vaatluse alla peamiselt uusaegse materjali, vähemal määral
käsitlen ka keskaega, seda eelkõige läbi kaubaplommide. Magistritöö peamiseks eesmärgiks
on selgitada välja Eestist leitud plommide koguarv ning luua nende põhjal kaubandusmudel,
lisaks soovin juurutada plommidega soetud terminoloogiat ning luua plommide
identifitseerimiseks kataloogi. Oma uurimustöös kavatsen ma kasutada kõiki meie
muuseumites olevaid kaubaplomme, seni olen ma jõudnud läbi vaadata Tartu
Linnamuuseumi ning Narva Muuseumi leiuhoidlad. Edasine uurimus saab toimuma aga meie
suuremates sadama- ja kaubanduslinnades, ehk kohtades kus kaubaplomme enim leitud on.
Linnades leiduvate plommide uurimine on oluline ka seepärast, et saadavaid tulemusi on
võimalik võrrelda kirjalike allikatega.
Hetke uurimisseis on paljutõotav, sest varasemalt ei olnud kellelgi aimu kas üldse või kui
palju kaubaplomme seni arheoloogilistelt kaevamistelt korjatud on. Arvuliselt jagunevad
kaubaplommid muuseumite vahel: Tartu Linnamuuseum 8, Narva Muuseum 345. Plommide
ebaproportsionaalne jagunemine näitab selgelt seda, et varem ei pakkunud nad meie
uurijatele huvi ning arheoloogilistel kaevamistel jäid plommid lihtsalt välja korjamata. Lisaks
eelpool mainitud leiuhoidlates olevatele plommidele olen ma tutvunud juhu ja
üksikleidudega mis on saadud Eesti eri paikadest (nt Karksist, Iisaku mõisa veskikohast ning
Emajõe kallastelt).
Oma ettekandes kavatsen ma anda edasi senise uurimisseisu, tuua välja ilmnenud
raskuspunktid ning seletada miks plommide uurimine kaubanduslikust seisukohast oluline
on.
„Musta kasti“ muukimas: interpoleerimistehnika mõju nähtavusanalüüsile
Allar Haav
Arheoloogias kasutatakse laialdaselt teistest teadusharudest laenatud võtteid ning enam kui
sageli võimaldavad need näha arheoloogilist ainest uudse pilguga. Digitaalarheoloogias on
omaks võetud mitmesugused kõrgusmudeleid kasutavad analüüsid ning tänapäevaste GIS
programmidega saab neid suhteliselt kerge vaevaga teha. Samas on arheoloogid, kes
meetodi toimimismehhanismidega päris hästi kursis ei pruugi olla, nn musta kasti efekti ees.
Saadud tulemus võib olla ilus, sobiv ning pakkuda huvitavaid tõlgendusvariante, ent kuivõrd
adekvaatne see on, jääb protsessi tagamaid teadmata selgusetuks. Oma seminaritöös
tegelengi mainitud probleemiga ning uurin ühe väikese piirkonna põhjal kõrgusandmete
interpoleerimistehnika parameetrite mõju nähtavusanalüüsile. Ehkki protsesside
mõistmiseks ja täpseima tulemuse saamiseks tuleb omandada parem arusaam kasutatava
tehnika olemusest ning parameetrite tähendustest, on selge, et üht ja õiget meetodit selliste
analüüside puhul pole – palju sõltub algandmete omapärast, kasutatavatest
arvutiprogrammidest ning isegi lihtsalt eelistusest. Saamaks ometi mingisugust kindlust ning
ühtlasi võimaldada analüüside hindamist teiste poolt, tuleks – nagu näitan – aga lisaks
analüüsi üldisele kirjeldamisele kommenteerida ka kasutatud parameetreid.
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Arheoloogiateooriate filosoofiline analüüs: objektiivsus arheoloogias
Riina Trofimova
Minu magistritöö põhiküsimuseks on Alison Wylie konstrueeritud nn pehme objektiivsuse
(mitigated objectivity) kasutamise sobivus arheoloogias. Alison Wylie on konstrueerinud oma
idee, analüüsides kahe laiema teoreetilise arheoloogia koolkonna – protsessualistide ja
postprotsessualistide – arusaamu objektiivsusest ning leidnud, et kahte traditsiooni ühendab
nn pehme objektiivsus. Minu magistritöö eesmärgiks on anda kriitiline ülevaade antud
teooria põhipunktide arengust, analüüsida, kuidas tuleks arheoloogias käsitleda objektiivsust
laiemalt, arvestades sellega, et arheoloogia hõlmab endas lisaks sotsiaal-kultuurilistele
(tõlgendamine, faktid jt) ka (loodus)teaduslikke (statistika, metoodika jt) elemente ning
viimaks, lähtudes sellest, analüüsida põhjalikult, kas Alison Wylie nn pehme objektiivsus
käsitleb kõiki arheoloogiale omaseid aspekte selliselt, et selle rakendamine arheoloogias
oleks põhjendatud.

Kogukonna-arheoloogia võimalikkusest Eestis
Nele Kangert
20. sajandi kodanikuühiskonna ideoloogia ja liikumised, arengud arheoloogiateoorias ning
museoloogias on kaasa toonud muutused ka arheoloogia ja ühiskonna suhetes. Järjest enam
on arheoloogias traditsiooniliste uurimisteemade kõrval tähelepanu hakatud pöörama
arheoloogia sotsiaal-kultuurilistele aspektidele ning rääkima hakatud vajadusest avatuma ja
inimesekesksema teaduse järele. Uue kursi otsingud on arheoloogide sõnavarasse lisanud
mõisted „kogukond“ ja „kogukonna kaasamine“ ning seisukoha, et kogukonnaliikmete
kaasamine arheoloogias rikastab nii akadeemilist teadmist kui tugevdab inimeste
paikkondlikku identiteeti ja huvi mineviku kultuuripärandi säilimise ja uurimise vastu.
Käesolev ettekanne keskendub kogukonna-arheoloogiale (community archaeology) –
arheoloogia praktikale, mille kõigis etappides on vähemalt osaline vastutus ja otsustusõigus
jäetud kogukonnale. Ettekanne tutvustab 1970-80ndatel Suurbritanniast, Austraaliast ja
USA-st alguse saanud ning tänaseks üleilmselt tunnustust ja tuntust kogunud kogukonnaarheoloogia peamisi põhimõtteid ning püüab nende printsiipide valguses hinnata olukorda
Eestis. Kui avatud ja ligipääsetav on Eesti arheoloogia tavakodanikule? Kas ja kuidas on
rakendatud kogukonna-arheoloogia ideid senises praktikas ning kuivõrd ja kuidas rakendada
edaspidi?
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Reede, 8. juuni 2012
Kronoloogia mõjust: uurides küttide ja korilaste matmispraktikate sarnasusi/erinevusi
(5000–2800 eKr)
Mari Lõhmus
Kronoloogia on arheoloogia alus. Arheoloogiliste allikate korrastamiseks ja mõtestamiseks
loovad arheoloogid mitmesuguseid kronoloogiaid. Need – on nad siis suhtelised või
absoluutsed – on analüütilised töövahendid. Kronoloogiad ei anna edasi seda, kuidas
minevik tegelikult oli, ega ka teadmist selle kohta, kuidas inimesed minevkikus aega ja selle
kulgu tajusid. Sealjuures mõjutab kasutatud ajaskaala seda, millele arheoloogid oma
uurimistöödes keskenduvad ja milliseid mustreid uuritavast materjalist välja loevad. Kas nad
keskenduvad sarnasuste või hoopis erinevuste rõhutamisele?
Kasutades aja perspektivismi metodoloogilise tööriistana, leian, et küttide ja korilaste
matmiskombestiku (eelkõige laibamatused) tõlgendused on seotud uurija poolt kasutatud
ajaskaalaga. Keskendun küsimusele, kuidas uurija poolt kasutatud ajaskaala mõjutab
allikatele esitatavaid küsimusi ning tõlgendusi. Arutelu teiste poolt kasutatud kronoloogiate
ja tõlgenduste vahelistest seostest võimaldab mul põhjendada minu doktoritöö aluseks
olevat ajaskaalat. Ühtlasi tuua välja selle võimalikud eelised ja puudused senikasutatutega
võrreldes.

Puistepõletusmatuste ruumianalüüs
Marge Konsa
Puistepõletusmatustele on iseloomulik luude ja leidude hajutatus üle kogu kalme pinna nii,
et üksikmatused ei ole visuaalselt eristatavad. See asjaolu nõuab nende analüüsimiseks
spetsiifilist metoodikat. Ettekandes esitlen uut puistepõletusmatuste analüüsimetoodikat,
mis põhineb GISi ruumianalüüsil ja geostatistilistel meetoditel. Metoodikat tutvustan oma
uurimisobjekti, nooremasse rauaaega kuuluva Madi kivivarekalme näitel.
Analüüsi esimeses etapis oli eesmärgiks välja selgitada, kas leidude, luude ja söe levikus
esineb seaduspärasusi ja kattuvusi. Seejärel võtsin lähema vaatluse alla luude ja leidude
kontsentratsioonialad. Kolmandaks analüüsisin esemeleidude paiknemist, nende
omavahelist kaugust ja leiurühmade kombinatsioone.
Erinevate ruumianalüüsi meetodite katsetamisel selgus, et puistepõletusmatuste puhul on
kõige tulemuslikumad: autokorrelatsioon (autocorrelation), punkttihedusanalüüs (point
density analysis), lähima naabri analüüs (nearest neighbour analysis) ja lähima kauguse
analüüs (minimum distance analysis). Analüüsid on tehtud programmidega: MapInfo
Professional 10.0, Vertical Mapper 3.5 ja Crime Stat III.
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Kuidas jälgida maagiat arheoloogilises materjalis?
Kristiina Johanson
Näib, et erinevalt rituaalist ja kultusest on maagiat arheoloogilistes interpretatsioonides
kasutatud oluliselt vähem ja ilmselt seetõttu näitab kujunenud pilt maagiat kui veidrate ja
normiväliste praktikate kogumit. Ometi on tegelik situatsioon pigem lähedane vastupidisele
– maagia hõlmab tavalisi, igapäevaseid tegevusi ning seetõttu võib maagia väljendusvorme
leida „igapäeva“-arheoloogiast enamgi kui võiks esmapilgul arvata. Ehkki selgemalt saab
maagilistest esemetest rääkida eriliste leidude puhul (nt selgelt keskaegsetest kontekstidest
leitud fossiilid või kiviaegsed esemed, mis vihjavad tuntud kaitsemaagilistele piksenooltele),
kasutati maagiliste praktikate käigus ka „tavalisi“ esemeid (nt looduslikud kivimunakad,
klaasikillud, puujuurikad jne).
Oma ettekandes vaatlen ma maagia tajumist Eestis ajalooliste (kirjalike ja folkloorsete)
allikate põhjal, aga püüan leida vihjeid maagilisele käitumisele ka arheoloogilises materjalis.
Kas ja kuidas jälgida maagilist käitumist muinasaegses ühiskonnas ning mida peaks sel juhul
otsima?

Loodusliku merevaigu leid Eesti alalt
Mirja Ots

Ettekandes käsitlen Saaremaalt Sõrve poolsaarelt avastatud Vintri loodusliku merevaigu
leiukohta ja selle võimalikku kasutust Saaremaa tollaste muinasasukate poolt. Tegemist on
esmakordse merevaiguleiuga, mis on kokku kogutud, leiukoht fikseeritud ja
dokumenteeritud. Varasemas loodusteaduslikus ja arheoloogilises kirjanduses on juurdunud
väide, et Eestis looduslikult merevaiku ei leidu või leidub vaid vähesel määral marginaalsete
juhuleidudena ja info nende kohta põhineb enamasti inimeste suulistel andmetel. Vintri
leiukoha dateerisin rannasiirde kronoloogia ning radiosüsiniku analüüsi abil hilispronkisaega
– eelrooma rauaaega. See annab võimaluse kõrvutada leidu selleaegsete arheoloogiliste
merevaiguleidudega Saaremaalt ning arutletakse nende päritolu ja kasutuse üle.
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Lääne-Eesti muinasaegse põllumajandusmaastiku uurimisest – hetkeseis ja
tulevikuväljavaated
Helena Kaldre
Minu doktoritöö eesmärgiks on uurida pronksi- ja rauaaegseid põllusüsteeme Lääne-Eesti
rannikupiirkonnas. Uurimistöös lähenen põldudele kui mineviku inimeste elu- ja
tegevusruumi olulisele osale ning püüan välja selgitada, kas ja kuivõrd on võimalik näha
põllumajandusliku maakasutuse, keskkonnatingimuste ja asustusmustri vastastikkuseid
seosed ja nende muutumist ajas.
Oma töös keskendun kolmele näidispiirkonnale: 1) Salevere Salumägi ja selle lähiümbrus
Hanila vallas, 2) Kõpu küla Hiiumaal Kõrgessaare vallas ning 3) Võhma küla Saaremaal
Mustjala vallas. Neis paikades on ulatuslikul maa alal säilinud nii põllusüsteemid kui ka teised
kunagise elutegevuse jäljed (asulakohad, kalmed, linnused), mis võiks hõlbustada valitud
uurimismeetodite tulemuslikku rakendamist uurimisküsimustele vastamisel.
Ettekandes annan ülevaate Salevere Salumäel 2008.-2010. aastatel läbi viidud
arheoloogiliste uuringute tulemustest ning tutvustan oma doktoritöö edasisi eesmärke.

Mahajäetud linnused ja mälu: 11. sajandi muutused inimeste maailmapildis Kagu-Eesti
arheoloogilise materjali põhjal
Anti Lillak
Millalgi 11. sajandi jooksul toimus Kagu-Eestis oluline muutus senises kultuurmaastikus –
terve rida linnuseid jäeti maha. Sama võib täheldada sellal mujalgi, nii Eesti alal kui
Baltikumis ja Põhja-Euroopas laiemalt. Tegemist oli pöördega, mis hõlmas mitmeid
ühiskondlikke aspekte – poliitilist süsteemi, sotsiaalseid ja majanduslikke suhteid jne.
Minu ettekanne ei keskendu niivõrd selle muutuse põhjuste väljaselgitamisele, kuivõrd
tagajärgedele inimeste vaimses elus. Hoolimata sellest, et linnus oli hüljatud (kuigi selles,
miks ta maha jäeti, võis olla erinevaid põhjusi), jäi ta endiselt alles nii füüsilisel kujul
(varemetena) kui ka vaimselt – eelkõige mälestustena. Aja jooksul muutusid mälestused
linnustest napimateks ja ühetaolisemaks, kuid nad on alati mõjutanud rohkemal või vähemal
määral kohalike inimeste identiteeti. Küsimus on aga selles, kuidas täpsemalt mälestused
linnusest on seda identiteeti mõjutanud ning milliseid mälestusi on linnusest peetud
oluliseks säilitamiseks. Kindlaid vastuseid pole võimalik anda, ent teatud valgust antud
teemadel võivad heita arheoloogiline aines koos uueaegse kohapärimusega, ühtlasi arvesse
võttes laiemat ajaloolist konteksti ning peamiselt etnoloogias tuntud teoreetilisi seisukohti
mälust ja selle toimemehhanismidest.
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Arheoloogilise pärandi tähendus ja kasutus
Liis Livin
Minu uurimistöö tegeleb arheoloogilise pärandi erinevate tähenduste ja funktsioonide
uurimisega Eestis. Antud teemaga on väga vähe tegeletud. Ometi on arheoloogia
populariseerimine ja inimeste teadlikkuse tõstmine kultuuripärandiga seotud küsimustes
muutumas Eestis üha aktuaalsemaks. Sellest johtuvalt on suurenenud arheoloogilisele
pärandile suunatud nõudmised ja ootused. Tekkinud olukord nõuab nende nõudmiste ja
ootuste väljaselgitamist ning lahenduste leidmist küsimusele, kuidas arheoloogilist pärandit
kõige efektiivsemalt hallata.
Arheoloogilise pärandi ja selle kaitse on esmased väärtused arheoloogide jaoks. Pärandi
olemasolu tagab neile võimaluse uurida ja rekonstrueerida mineviku ühiskonda, mistõttu on
see uurimisobjekti ja – allikana arheoloogide jaoks eksistentsiaalse tähendusega. Sellest
johtuvalt tekib küsimus, mis on pärand ja kes selle defineerib? Kas arheoloogiline pärand on
objekt, emotsioon või koguni protsess ning milliseid tunnuseid sellele omistatakse? Kas need
tunnused on üheselt mõistetavad nii arheoloogile, kui ka tavainimesele? Kuidas selliseid
fenomene uurida?

Teoreetilisi lähtekohti hõbeesemete arheomeetrilisel käsitlemisel
Ülle Tamla
Hõbeesemete valmistamise kohta kirjalikke allikaid napib. Seetõttu tuleb selle teema
käsitlemisel lähtuda põhiliselt esemelisest leidudest ja nende kontekstist. Üksikasjalik
esemeuurimus koos usaldusväärse kontekstiga lubab muuhulgas mõista sedagi, millal, kes ja
kuidas eseme valmistas, mil eesmärgil seda kasutas ning milline oli selle tähendus toonases
ühiskonnas.
Inimeste poolt loodud esemed on tehnoloogia ajaloo tundmaõppimisel väärtuslikuks allikaks
siis, kui neid interpreteeritakse tõepäraselt. Niisugustes uuringutes on oluline koht
allikmaterjali arheomeetrilise ja kontekstipõhise analüüsi tulemuste sünteesil.
Kuidas näha tummade esemete taga inimesi, kes ühel või teisel moel on nendega kokku
puutunud? Sarnaselt inimestega on ka artefaktidel oma elulugu, mille kujundavad nendega
suhestunud persoonid. Kõik nad jätavad eseme erinevatel eluetappidel endast mingi „jälje“.
Esemeuurijale on nende hulgas nii selgelt jälgitavaid kui ka üksnes aimatavaid „jälgi“.
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Allika moodustamisest (Viljandi Muuseumi kinnistul toimunud arheoloogiliste kaevamiste
põhjal)
Arvi Haak
Piir tõlgenduse ja (kaevamis)info vahel on teadaolevalt kokkuleppeline. Käsitlen antud
probleemi Viljandi Muuseumi kinnistul aastatel 1993–95 toimunud arheoloogiliste
kaevamiste põhjal. Kuna kaevamistulemused jäid suuresti vormistamata, kuid see objekt on
Viljandi linna kujunemisloo selgitamisel võtmetähtsusega, soovin seda doktoritöös käsitleda.
Probleemiks on info usaldusväärsus ja selle korrastamine resp kaevamismärkmete esmane
tõlgendus uurimistöös kasutamiseks.
Senise materjali ning isikliku välitööde kogemuse baasil on mul oma nägemus Viljandi
kultuurkihi iseloomust kahtlemata olemas. Mul on tekkinud ka ideed antud kinnistul asunud
objektide tähenduse kohta. Mil määral on aga õigustatud selle “tõlgendaja nägemuse”
rakendamine kogutud materjali korrastamisel? Kuidas seda fikseerida? Millisel viisil ja mis
vormis peaks edaspidiseks säilima alginfo (antud juhul kaevamiste juhataja märkmed,
segipaisatud arvutifailis 1990. aastate keskpaiga vormingus, ilmselt konvertimisel kahjustada
saanud; samuti leiukarpides asunud originaalsildid kontekstiinfoga) ning kuivõrd on
õigustatud “korrastatud” info esitamine väliuuringute tulemustena?

Loomaluud keskaegsest Viljandist: uurimisprobleemid ja meetodid
Eve Rannamäe
Eesti keskaja zooarheoloogia on mahukas teemavaldkond nii allikmaterjali kui meetodite
rohkuse tõttu. Viljandi linnast, mis on minu töö peamine uurimisala, on arheoloogilist
luumaterjali leitud palju. Samas on suur osa sellest raskesti dateeritav ning tõlgendatav, kuna
linna kultuurkihte on aegade jooksul segatud ning liigutatud. Siiski on võimalik selekteerida
välja luukogumeid, mis esindavad ordulinnust, linna ennast ning eeslinnasid. Üks minu
põhiküsimus on seotud üleminekuperioodiga muinasajalt keskaega ning sellega seotud
muutustega loomade kasvatamises ning kasutamises. Selleks võrdlen keskaegseid kontekste
Viljandi lossimägedelt leitud muinasaja lõpu aegse materjaliga. Teine põhiprobleem on
seotud keskaegse linna ühiskondlike, sotsiaalsete ning majanduslike aspektidega, kus lisaks
Viljandi loomaluudele tahaksin võrdluseks läbi töötada ka mõningast Tartu materjali.
Võimaluse korral tooksin sisse ka mõne asulakoha luuleiud, mis annaksid linna-tagamaa
vahelise võrdluse. Kolmas küsimus on seotud koduloomade kasvatuse, aretuse ning
geneetilise mitmekesisusega. Selleks rakendan oma töös muistse DNA metoodikat, eelkõige
lambaluude uurimisel, mis oma olemuse tõttu annab selle teema puhul tööle veelgi laiemad
raamid, kuna analüüsitavad luuleiud pärinevad kogu Eestist ajavahemikus pronksiajast
keskaja lõpuni.
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Püha Aleksander Nevski vene garnisoni ja Püha Nikolai kirikaia inimluude osteoloogiline
analüüs
Martin Malve
2011. aastal Pärnus läbiviidud arheoloogiliste päästekaevamiste käigus leiti Püha Aleksander
Nevski garnisoni kirikaiast (18. saj) ja Nikolai kirikaiast (13.–18. saj) kokku in situ 45 tervet või
osaliselt säilinud luustikku. Garnisonikiriku kalmistult leiti 40 ja Nikolai kirikaiast 5 luustikku.
Püha Aleksander Nevski kirikaeda maetud luustikke iseloomustab paranenud ja paranemata
traumade suur hulk, mis võib olla tingitud sellest, et tegemist on garnisonikalmistuga.
Samaaegsetel n-ö tavakalmistutel võib traumasid luustikel täheldada märkimisväärselt
vähem (nt Lääniste ja Hargla kalmistu). Laste matuste suur osakaal näitas, et ka sõjaväelaste
perekonnad kasutasid kalmistut aktiivselt. Suur väikelaste suremus võib olla tingitud
garnisoni perekondade rasketest elutingimustest ja tollele ajale iseloomulikust suurest laste
suremusest. Püha Nikolai kirikaiast leitud osteoloogiline materjal oli vähene, kuid leitud
luustike põhjal võib öelda, et tegu on tavakalmistu ainesega, kus esinesid vaid vanemad
täiskasvanud ja luudel võis täheldada peamiselt vananemisega kaasnevaid muutusi.
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