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Sissejuhatus 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda ülevaade külakalmistute, kesk- ja 

uusaegsete maarahva matusepaikade levikupildist Lääne- ja Hiiumaal ning vaadelda 

neid omaaegse kultuurmaastiku osana. Püüan välja selgitada ka matmiskombestiku ja 

kalmetega seotud uskumuste omapärasid. Seejuures jälgin võimalikke regionaalseid 

eripärasid. Teemavaliku põhjuseks on Lääne-Eesti külakalmistute vähene uuritus, olles 

suureks kontrastiks Lõuna-Eestile (Valk 2001). Sellise geograafilise ebaühtluse 

tasakaalustamine võimaldaks teha suuremaid üldistusi külakalmistute ja 

matmiskommete kohta Eestis tervikuna. Loomulikult on teemavalikut uurimispiirkonna 

osas mõjutanud ka minu Hiiumaa päritolu. 

Geograafiliselt piiritlen oma töö ajaloolise Läänemaa (sh Hiiumaa ja Vormsi) ja 

kolme Pärnumaa põhjaosa kihelkonnaga: Tõstamaa, Audru ja Pärnu-Jaagupi. Sellise 

valiku põhjendamisel tuginen ühest küljest Põhja-Pärnumaa kuulumisele „merelisse" 

Lääne-Eesti kultuuriareaali (Valk 2009, 47). Samuti järgib see piir üldjoontes keskaegse 

Saare-Lääne piiskopkonna ulatust. Ehkki selle lähtepunkti järgi võiks kaasata ka 

Saaremaa ja Muhumaa, jätan ma need käesoleva töö raamidest eelkõige mahupiirangu 

tõttu välja. Arvestada tuleb ka viimatimainitud alade mõningast kultuurilist (Valk 2009, 

49) ja arheoloogilist eripära (Mägi 2002, 6, 133). Töös kasutan enda uuritava piirkonna 

tähistamiseks lihtsustatult tinglikku nimetust „Lääne- ja Hiiumaa” ning selle juures ei 

tule mõista niisiis ei praegust ega mõnd varasemat kindlat haldusüksust. 

Ajalises mõõtmes olen töö seadnud 13.–18. sajandite raamidesse, so võõrvallutusest 

Põhjasõja-järgse perioodini, mis langeb ühte külakalmistute kasutamisajaga (Valk 2001, 

88). Ehkki mõned külakalmistud on alguse saanud muinasajal, olen töös käsitlenud vaid 

kesk- ja uusaega kuuluvaid matuseid. Ka lõpudaatumi osas tuleb teha täpsustus: kuigi 

Põhjasõja järel hakkas külakalmistute kasutamine hääbuma, on siiski mõnedesse 

kalmetesse maetud veel järgneval sajandilgi (Valk 2001, 90–91). 

Uurimustöö olen jaotanud kahte suuremasse peatükki. Esimeses peatükis käsitlen 

vaadeldava piirkonna külakalmistute paiknemist maastikul üldise asustuspildi taustal ja 

külatasandil ning vaatlen ka erijuhte ja põhjuseid. Teises peatükis uurin külakalmistuid 

endid: tegelen kalmistu välisilme küsimustega, kaasneva rahvapärimusega, 
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matmiskombestikuga ning ajalise määratlusega. Töö paremaks mõistmiseks olen 

jaotanud nimetatud peatükid omakorda alapeatükkideks. Lisana töö lõpus on veel 

uuritava piirkondade külakalmistute üldnimistu, mille järjekorranumbrisüsteemi kasutan 

töös läbivalt konkreetsetele kalmistutele viidates. Seal on ka ära toodud kalmistu 

toponüüm ja asukoht talu täpsusega ning allikmaterjali viited. Teise lisana on hulk 

fragmente 17.–18. sajandi kaartidest lokaliseeritud kalmetega. Neid kaarte kasutan 

abivahendina ja näitlikustava materjalina külasisese paiknemisloogika seletamisel. 

Külakalmistute teaduslik uurimislugu algab Richard Hausmanniga, kes möödunud 

sajandi alguses hakkas neid eraldi muististeks pidama (Hausmann 1903). Eesti 

Vabariigi ajal külakalmistute ehk nn ajaloolise aja kalmete vastu arheoloogide huvi 

siiski puudus ning nendega tegeleti peamiselt vaid päästekaevamiste raames. Selline 

tendents jätkus ka Nõukogude ajal (Valk 2001, 14). Seoses Harri Moora algatatud 

eestlaste etnogeneesi uurimise projektiga, kaevas 1950ndail külakalmistuid Karin Mark, 

kuid vaid antropoloogilisest huvist (Valk 2006, 210–211). Mõnevõrra puudutas 

külakalmistute temaatikat oma hilisrauaaegseid kalmeid käsitlevas teoses Jüri Selirand 

(Selirand 1974, 64–85) ning 1974. aastal valmis Ain Lavil diplomitöö Põhja-Eesti 

külakalmistutest (Lavi 1974). Siiski algas teema põhjalikum uurimine 1980. aastatel 

Heiki Valguga, kes 2001. aastal kaitses Lõuna-Eesti külakalmistuid käsitleva doktoritöö 

(Valk 2001). 

Minu uuritava piirkonna külakalmetest pole siiani üldistavaid käsitlusi ilmunud. 

Siiski tuleb nimetada üht H. Valgu artiklit (Valk 1999), kus on võrreldud ka Läänemaa 

kalmeid 18. sajandi alguse asustuspildiga. Paraku pole selles külade ja kalmete ruumilisi 

vahekordasid väga süvitsi uuritud.  

Arheoloogilisi kaevamisigi on Läänemaa külakalmistutel toimunud vähe. Nendest 

kõige olulisemad on kaevamised Mõisaküla (SB Pernau 1899, 15–21; Пярн 1988, 357–

359), Kõima (Штакельберг, Богоявленски, 1896), Kullamaa (Vassar 1942), Kõmsi 

(Friedenthal 1923a; Mandel 1980), Soomra (Valk 1989) ja Tõstamaa (Kustin 1956) 

kalmistul. Neist ning veel mõningaist väiksemamahulisematest kaevamistest tuleb 

lähemalt juttu töö sisulises osas. 

Külakalmistute leidmisel ja uurimisel olen algallikatena kasutanud peamiselt 

arheoloogilist ning rahvapärimuslikku materjali kui kesk- ja rootsiaegsete 
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matmiskombestiku kohta enim informatsiooni andvat. Põhilise osa leitud muististest 

selgitasin välja Tartu Ülikooli arheoloogia  kabinetis paiknevate nn kihelkonnakarpides 

oleva materjali põhjal. Need sisaldavad 1920.–1930. aastate käsikirjalisi 

kihelkonnakirjeldusi, inspektsiooniaruandeid, kaevamisaruandeid ning lisaks veel 

juhuslikku materjali Eesti Rahvaluule Arhiivist ja mujaltki. Kõiki mainitud allikaid olen 

oma töös ka kasutanud. Veel olen kasutanud Muinsuskaitseameti kaitsealuste mälestiste 

registrit (Register) ja muististe passe. 

Publitseeritud teostest on olnud kahtlemata kõige suuremaks abiks H. Valgu 

doktoritöö „Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225–1800 AD” (2001) ning mõned 

tema artiklid, millest tuleks kindlasti ära märkida matmiskombestikku kirjeldav 

„Reflections of Folk-Religion and Beliefs in Estonian Burial Customs” (Valk 1995). 

Kasutanud olen ka külakalmistute uurimisega algust teinud Richard Hausmanni 

„Ausserkirchliche Begräbnissplätze im Estenlande in christlicher Zeit” (Hausmann 

1903). Eraldi mainimist suurepärase allikmaterjalina väärib Jaan Jungi „Muinasaja 

teadus eestlaste maalt” II ja III osa (Jung 1898; 1910), olgugi et kihelkonnakirjeldused 

toetuvad suuremal või vähemal määral Jungi kirjapandule. Tänuväärse töö on teinud ära 

ka mitmed kohalikud kodu-uurijad, kelle avaldatud raamatutest on TÜ arheoloogia 

kabinetis tehtud üleskirjutusi arheoloogilise kohainfo andmebaasi. 

Üht-teist kalmete kohta olen leidnud ka kirikuloolaste teostest. Siinkohal olgu 

nimetatud Rudolf Winkleri „Ueber Kirchen und Capellen Ehstlands in Geschichte und 

Sage” (Winkler 1900) ja „Der estländische Landkirchenvisitator David Dubberch und 

seine Zeit (1584-1603). Ein Betrag zur estländischen Kirchengeschichte” (Winkler 

1909), Johan Kõpu „Kirik ja rahvas: sugemeid Eesti rahva vaimse palge kujunemise 

teelt” (Kõpp 1959), Sergei Seelandi „Pärnu-Jaagupi kihelkonna kirikulugu” (Seeland 

2000), Margareta Hammermani toimetatud „Vormsi kirikukroonika 1539-1944” 

(Hammerman 2007) ning Riho Saardi „Hiiumaa ja hiidlased: usutuulest tormatud ja 

piiratud” (Saard 2009). Ajaloo- ja arheoloogiaalastest uurimustest on olnud kalmete 

lokaliseerimise ja ajaldamise osas abi Mati Mandeli Mandeli teosest „Läänemaa 5.–13. 

sajandi kalmed” (Mandel 2003) ning rootslaste asustatud piirkondade osas Paul 

Johanseni raamatust „Nordische Mission. Revals Gründung und die Schwedensiedlung 

in Estland” (Johansen 1951). 
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1. Külakalmistute paiknemine 

 

Esmalt vaatlen külakalmistute paiknemisega seotud küsimusi, kõigepealt üldises 

asustuspildis ning hiljem külatasandil. See võimaldab paremini mõista küla ja kalmistu 

suhet ning mitmeid paiknemisega seotud eripärasid.  

Üks suurimaid mureküsimusi külakalmete väljaselgitamisel ning kaardistamisel oli 

nende ajaldamise küsimus. Ühest küljest on selge, et seades kaardile ühes kesk- ja 

uusaegsete kalmetega ka muinasaegseid, võib saada moonutatud pildi, kuigi Ain Lavi 

otsustas oma diplomitöös „pildi terviklikkuse huvides” Põhja-Eesti külakalmeid 

vaadeldes arvesse võtta ka mõningaid muinasaegseid matmispaiku, mis võimaldavad 

näha asustuspildi pidevust (Lavi 1974, 21). Ehkki  käesolevas töös olen seda lähenemist 

üritanud vältida, võtsin siiski arvesse muinasaegsed (või mõne muinasleiuga) kalmed, 

kust on leida ka kesk- või uusaegseid matuseid. Niisiis, et saada võimalikult adekvaatset 

pilti Lääne- ja Hiiumaa külakalmistutest, seadsin allikmaterjali valikule mõningad 

kriteeriumid, otsustamaks, kas tegu on külakalmistuga või mitte. 

Esimene kriteerium oleks arheoloogiliste tõendite olemasolu. Teaduslikke 

kaevamisi on vaadeldavas piirkonnas tehtud ligi 10 külakalmel. Seega olen lugenud 

külakalmete alla ka kõik juhuslikud luuleiuteated. Põhjendus sellisele valikule põhineb 

peamiselt asjaolul, et laibamatused ilmuvad Läänemaal Mati Mandeli järgi taas alles 12. 

sajandi lõpul ja et väljaspool kivikalmeid mainitud ajast pärit maahaudades 

laibamatuseid leitud ei ole (Mandel 2003, 159). Sellele eeldusele lisab kaalu ka 

rahvaarvu arvestamine. Veel 1200. aasta paiku on oletatud Eesti rahvaarvuks 150 000–

180 000 inimest (Palli 1996, 28), samas kui keskaja lõpuks oli see umbes 250 000–

300 000, 1695. aastaks 350 000-400 000 (ibid., 31) ning 18. sajandi lõpuks kuni 

500 000 (Palli 1997, 30). Ei tasu unustada ka mitmeid nälja-, sõja- ja katkuperioode 

kesk- ja uusajal, mis kalmete arvukust kindlasti mõjutasid. Seega on ülimalt tõenäoline 

laibakalmistute puhul kesk- või uusaegne ajaline määrang. 

Arheoloogilised leiud pakuvad veelgi tuge kalme üle otsustamiseks. Kuna 

Läänemaal on teada väga palju, tervelt 110 muinasaegset kalmekohta (Mandel 2003, 

12), millest valdav enamus on põletuskalmed  (ibid., 146), tuleb arvestada ka kalmistu 

iseloomu.  Kui kalmest ei ole ühtegi selget kesk- või uusaegset leidu ja matust, kuid 
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leidub seevastu põletatud luukilde, mõõku, odaotsi või 13. sajandist vanemaid münte, 

siis olen paiga külakalmete seast välja jätnud. Seevastu mõni muinasleid 

laibakalmistult, kust leitud ka „ajaloolise aja” leide, ei jäta kalmistut mu nimistust välja. 

Abivahendina muinasaegsete kalmete eristamisel ja väljajätmisel olen kasutanud veel 

Muinsuskaitseameti registrit (Register) ja muististe passe, M. Mandeli raamatut 

„Läänemaa 5.-13. sajandi kalmed” (Mandel 2003) ning mainitud teose autori 

personaalseid hinnanguid üksikute paikade kohta, kuivõrd tegu on Läänemaal kaua 

tegutsenud kogenud arheoloogiga. 

Teise ning sugugi mitte vähem olulise kriteeriumi pakuvad ajaloolised allikad, kui 

kalmeid on kaasaegsete poolt kirjeldatud. Üldiselt on külakalmistute mainijateks olnud 

vaimulikud, kes talurahva väärusuilminguid halvakspanuga kirjeldanud on. Kirjalikes 

allikates mainitud kalmeid on muidugi õige vähe, aga need pakuvad suurt huvi, sest 

annavad matusepaikadele teatud ajalise pidepunkti. Näiteks on Mihkli kihelkonnas 

1694. aastal õpetaja Heinrich Göseken loetlenud kalmeid, kuhu rahvas oma surnuid 

jätkuvalt matab: Kõima, Kiisamaa, Maikse-Jänistvere, Nätsi, Nedrema, Õepa, Oidrema, 

Paimvere, Peantse-Kalli, Salevere, Tarva ja Töitse külade kalmed (Jung 1898, 92). 

Pärnu-Jaagupi kihelkonnas mainitakse 17. sajandi lõpus uue abikiriku asupaika valides 

Kergu ja Kõnnu külade kalmistuid (Seeland 2000, 34), lisaks kurdetakse samas 

kihelkonnas 1699. aasta kirikuvisitatsioonis Vee ja Maima külade mitteametlike 

surnuaedade üle (ibid., 25). Mõnevõrra leiab abi veel teadetest kabelite või nende 

kunagiste asemete kohta. Seda eelkõige siis, kui paigast on teada, et seda kasutati ka 

matusepaigana. Näiteks on Karuse kihelkonna Saastna küla püha Olavi kabelist, mille 

ümbrusest on luid ja ehteid leitud, teada, et sinna on 16. sajandi lõpul kaugelt inimesi 

kokku pidustustele tulnud (Winkler 1900, 36). 

Kalmistute kaardistamisel lähtusin eelkõige muististe asukohakirjeldustest, 

võimaluse korral Kultuurimälestiste registri kaardiviidetest ja kihelkonnakirjelduste 

skeemidest. Kaardimaterjali osas olen peaasjalikult kasutanud Maa-ameti WMS teenuse 

ajaloolisi kaarte: Eesti põhikaart, Vene 1-verstane (1:42 000) topograafiline kaart 

tsaariaja lõpust, Eesti Vabariigi 1:50 000 topograafiline kaart, NSVL o-42 seeria 1:25 

000 topograafilised kaardid, 1930-1944. aastate 1:10 000 katastrikaardid (Maa-amet). 

Kuna asukohakirjelduste kvaliteet on väga kõikuv, avaldas see mõju ka kalmistute 
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lokaliseerimise täpsusele. Seetõttu jagasin muistised kolme täpsusastmesse: täpne, 

„talu”-tasand (siia alla olen arvanud enam-vähem lokaliseeritavad ja talumaa täpsusega 

kalmistud) ning küla-tasand. Kalmistute asukohta puudutavates analüüsides olen 

kasutanud eelkõige täpselt lokaliseeritavaid muistiseid.  

 

1.1 Külakalmistud üldises asustuspildis  

1.1.1 Asustuspilt ja külakalmistud kihelkonniti 

 

Uurimustöö sisulist osa alustan külakalmistute vaatlemisest kihelkonniti asustuspildi 

taustal. Selleks olen paigutanud lokaliseeritud kalmistud kihelkondade levikukaartidele, 

kuhu olen lisanud ka külad. Asustuspildi loomisel võtsin aluseks 17. sajandi lõpu ning 

18. sajandi alguse olustiku, mis võimaldab näha seoseid 17. sajandi asustuse ja toonase 

külakalmistute üldiselt suure kasutamisaja (Valk 2001, 89)  vahel. Kuigi huvitavat 

analüüsi võimaldaks ehk varasemagi perioodi asustuse vaatlemine, ei ole see käesoleva 

töö mahu tõttu otstarbekas, eriti arvestades ka täpsemalt dateeritavate kalmistute 

vähesust. 

Asustuspildi olen konstrueerinud peamiselt kahe allika põhjal. Ajaloolise Läänemaa 

kihelkondade osas kasutasin 1725.–1726. aasta adramaarevisjonis (Revisjon) mainitud 

lokaliseeritavaid asulaid – sh mõisaid, kui seonduvat küla revisjonis kirjas ei olnud. 

Nende külade kaardile paigutamisel oli abi peamiselt 19. sajandi algusest pärinevast 

Läänemaa kaardist (EAA.46.2.241), nn Verstakaardist (Maa-amet) ning vähemal määral 

ka Mellini 1796. aasta kaardist (Mellin 1796). Ajaloolisele Pärnumaale kuulunud 

kihelkonnad – Audru, Tõstamaa, Pärnu-Jaagupi ning pool Mihkli kihelkonnast – olen 

kaardistanud kahe 17. sajandi lõpust pärineva kaardi järgi (EAA.308.2.13 ja 

EAA.308.2.15). Viimaseid pean asustuspildi kaardistamisel adramaarevisjonist 

paremaks, sest omaaegse külatuumiku väljaselgitamine on usaldusväärsem. Veel tuleb 

tõdeda adramaarevisjoni puudusena mõningate külade tõenäolist mainimatajätmist. 

Külad olen märkinud kaartidel (joonised 1–21) kontsentriliste ringidena. Sisemine, 



10 

 

tumehall ring, tähistab ala küla mõttelisest keskpunktist 1 km raadiuses. Selle sisse jääb 

külatuumik ning asustusele lähemad paigad. Teine, välimine ring on tähistatud 

heledama halltooniga ning hõlmab ala külasüdamest 1–2 km kaugusel. See 2 km piir 

võiks olla ühtlasi piiriks, millest kaugemal paiknevad kalmistud võivad olla seotud 

mõne teise asustusüksusega. Seda toetab ka külade ja kalmistute vahelise kauguse 

analüüs (joonis 23), millest tuleb lähemalt juttu hiljem. Kaartidele olen märkinud veel 

17. sajandil eksisteerinud kihelkonnakirikud, mis võimaldab vaadelda  kiriku mõju 

külakalmete levikus. 

Järgnevalt analüüsin lühidalt vaadeldava piirkonna kihelkondi. Jälgin kalmistute 

paiknemist üldisemas plaanis: kas leidub alasid, kus ilmneb eriliselt tihe matusepaikade 

kontsentratsioon või vastupidi ning kas ja kuidas on kihelkonnakirik ja -kalmistu 

ümbruskonda mõjutanud. Veel püüan oletada „puudujääke”, võttes aluseks eelnevalt 

kirjeldatud asustuspildi. Seejuures ei eelda ma kalmistu olemasolu iga küla puhul, 

tõenäoliselt on mõned kalmistud olnud mitme küla ühiskasutuses – selliseid „mitme 

küla kalmeid” eeldan rohkem väga lähestikku paiknevate külade puhul, millest tuleb 

käesolevas peatükis ka hiljem lähemalt juttu. 
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1.1.1.1 Audru kihelkond 

 

Audru kihelkonnast arvestasin kokku 10 külakalmistut (1–10). Kaarti vaadates ilmneb 

selgelt kalmete vähesus 18. sajandi alguse asustuspildiga võrreldes. Kõik 10 kalmistut 

on seotud mõne külaga, kuid 31 asustuskeskusest puudub seos mõne kalmistuga tervelt 

kaheksateistkümnel. Täpselt lokaliseeritavatest kalmetest ei jää ükski külakeskusest 

kaugemale kui Liiva küla kalmistu (5), mida võiks vaadelda kui veidi laiema piirkonna 

matmispaika, kui arvestada selle paiknemist suurema tee ääres (Lisa 2, 18). Huvitav on 

ka ühe kalme paiknemine kohe kihelkonnakiriku läheduses, mistõttu võib arvata, et 

kalmistu on rajatud enne 17. sajandil ehitatud kirikut (Register 16599). Arvestades 

külade arvu, võiks Audrus kihelkonnas eeldada siiski kuni poole suuremat kalmistute 

arvu praegu teada olevast, s.o 8-10. 

 
Joonis 1. Audru kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.2 Emmaste kihelkond  

 

Emmaste kihelkonnast leidsin 9 külakalmistut (11–19) ning 1725.–1726. aasta revisjoni 

järgi 15 küla (Revisjon, 184-215). On näha, et asustuse raskuspunkt on kihelkonna 

lõunaosas, mere ääres. Teine tihedamalt asustatud piirkond on kihelkonna loodeosas. 

Ilmneb, et kalmistute 13–16 paiknemine järgib täpselt suuremat, praegust Käina-

Emmaste maanteed. Tundub, et Valgu (13) ja Prassi (15) kalmistud ei ole mitte nende 

vahel oleva Harju külaga seotud, sest ka 19. sajandi Verstakaardi järgi (Maa-amet) 

jäävad need üsna külakeskuste lähedusse. Võib oletada, et adramaarevisjonis jäid 

nimetatud külad mingil põhjusel märkimata – näiteks võidi neid käsitleda Harju küla 

osadena. Märkimata jätmist võib oletada Leisu küla kalmistu (11) kohta, mis joonisel 

olevatest küladest jääb üle 2 km kaugusele. Tähelepanuväärne on aga kalmistute 

vähesus kihelkonna loodeosas, praeguse Haldreka-Mänspe-Õngu piirkonnas. Ehk võiks 

see seotud olla piirkonnas asunud kabeliga (Johansen 1951, 281), mille kohta siiski 

leiuteated puuduvad. Kui nimetatud piirkond välja arvata, paistab üldiselt, et Emmaste 

kihelkonnas olnud külakalmistud levikukaardil ka kajastuvad. 

 

 
Joonis 2. Emmaste kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.3 Hanila kihelkond 

 

Hanila kihelkonna alalt on teada kokku 18 külakalmistut (20–37), millest 13 on 

koondunud kihelkonna tihedama asustusega põhjapoolsemasse ossa, kusjuures paistab, 

et seal on peaaegu igal külal oma kalmistu. Usutavasti võibki enamik teadaolevaid 

kalmistud siduda kaardil nähtavate küladega. Seda ka külasüdametest veidi kaugemal 

paiknevate Abaja (24) ja Virtsu (31) külade matusepaikade osas, sest võib arvata, et 

mereäärses piirkonnas on asustus mööda rannaäärt paiknenud hajusamalt. Silmatorkav 

on kalmete puudumine kihelkonnakirikust mõned kilomeetrid loode- ja läänesuunas 

paiknevate külade alal (Esivere-Kõlja-Kaseküla-Kurevere piirkond). Kuigi siin võib ehk 

näha ka teatavat kiriku mõju, on samas kiriku suhtelises läheduses Kõmsi kalmed (28, 

29) ning Kaidu Kalmetimägi (30). Üldiselt paistab, et Hanila kihelkonnas võiks 

asustusmustri taustal kokku arvata kalmete „puudujäägiks” 3–5 kalmistut. 

 
Joonis 3. Hanila kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.4 Käina kihelkond 

 

Käina kihelkonna 7 külakalmistut (38–44) järgivad üldiselt kenasti asustusmustrit. 

Siiski on näiteks kirikust idas paiknev Putkaste-Niidiküla-Vaemla piirkond ning 

Emmaste poole suunduva tee äärne ala (Luguse ja Jausa külad) kalmeteta. Kuigi kiriku 

suhtelises läheduses paikneb kaks külakalmistut – Nõmme (42) ja Seljaküla (43) külas – 

võib ehk siiski kirikaia „mõjusfääriks” lugeda sellest vahetult kirdes ja edelas paiknevad 

külad, kust kalmistuid teada ei ole. Viimatimainitud Putkaste mõisa alla kuulunud alade 

puhul tuleb märkida ka kunagist rootsi asustust (Johansen 1951, 281, 289). Võimalik, et 

Käina kihelkonnas võiks sellise asustuspildi juures leiduda vaid paar külakalmistut. 

 
Joonis 4. Käina kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.5 Karuse kihelkond 

 

Karuse kihelkonnast leidsin 8 külakalmistut (45–52). Kaarti vaadates hakkab kohe silma 

matusepaikade ebaühtlane paiknemine ja mitmed tühialad. Kui ehk kirikust kirdes 

paiknevate külade (Sause ja Vagivere) puhul võib selle põhjusena oletada keskaegse 

kiriku (Register 15424) suhtelist lähedust, siis ülejäänud piirkonnad, nagu näiteks 

kihelkonna rannaäärne edelaosa, on arvatavasti lihtsalt nõrgalt uuritud. Siiski võib kõik 

teadaolevad kalmistud siduda konkreetsete küladega. Karuse kihelkonna puhul arvan, et 

kalmistute puudujääk on umbes 8–10. 

 
Joonis 5. Karuse kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.6 Kirbla kihelkond 

 

Väikesest Kirbla kihelkonnast on näha 12 külakalmistut (53–64). Enamik kalmistuid 

(53–59) on kogunenud kihelkonna lääneossa ning paigutus järgib kenasti asustuspilti, 

kusjuures võib tõdeda lausa kalmistute ülitihedat paiknemist.  Kirikust väga lähedal 

loode ja kagu pool olevad kalmistuta külad (Kirbla ja Rannu) on tõenäoliselt olnud 

kirikaia mõjualas. Mõneti segasemad on olud ülejäänud kihelkonna alaga. Kui Keskküla 

(60), Vanamõisa (62) ja Võhma (61) kalmistute sidumisel küladega ei ole probleemi, 

siis Seira (63) ja eriti Rootsiküla (64) kalmistud asuvad kaardi järgi külasüdametest 

üsna kaugel ning on seotud ilmselt hajaasustusega. Üldiselt paistab Kirbla kihelkond 

kalmete võrgustikuga üsna hästi kaetud olevat. Nn puudujäägiks võiks arvata kaardi 

järgi ehk umbes 2 kalmistut. 

 
Joonis 6. Kirbla kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.7 Kullamaa kihelkond 

 

Kullamaa kihelkonnas on näha 31 külakalmistut (65–95), kuid neist tervelt 7 ei ole 

võimalik kaardil oleva asustuspildiga siduda. Samas on need kalmed siiski Mellini 

kaardi järgi küladega kokku viidavad. Näiteks Kastja kalmistud (93–95) on 

paigutatavad Mellini kaardil leiduvasse „Joe äärsed” pisikülade gruppi (Mellin 1796). 

 
Joonis 7. Kullamaa kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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Huvitavalt tihedalt on kalmeid Vinguta ja Mõraste piirkonnas (76–80), samuti on 

kurioosne Kullamaa külakalmistu (86) paiknemine kirikaia läheduses, mida võib ehk 

seletada varasema kalmistu jätkuva kasutamisega. Üldiselt asustuspilti vaadates võib 

arvata, et Kullamaa kihelkonnast on veel palju kalmistuid teadmata, näiteks tiheda 

asustusega piirkonnast kirikust edelas (suur ala Ubasalust Üdruma külani). Niisiis võiks 

eeldada umbes 10 senitundmatu kalmistu olemasolu. 

 

1.1.1.8 Lihula kihelkond 

 

Üllataval kombel ei ole Lihula kihelkonnast teada ühtegi külakalmistut. Kuigi piirkond 

nõuaks kindlasti lähemat uurimist (eelkõige maastikuinspektsioonide kaudu), annaks 

kalmistute puudumist vahest seletada kihelkonna eripäradega. Esiteks on tegu tõeliselt 

väikese kihelkonnaga ning teiseks on kihelkonna keskuseks Lihula linnalaadne asula 

(hakelwerk) mitmete kirikutega (Mandel 2000, 71), kus asus keskajal ka Läänema ainus 

klooster (ibid., 69). Seega on ülejäänud Läänemaaga võrreldes Lihula mõneti 

teistsuguses olukorras, kuid kas see mõjus niivõrd otsustavalt ka külakalmistute 

 
Joonis 8. Lihula kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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kasutamisele, jätaksin siinkohal lahtiseks. Asustuspildi järgi võib sellegipoolest eeldada 

paari külakalmistu olemasolu. 

 

1.1.1.9 Lääne-Nigula kihelkond 

 

Lääne-Nigula kihelkonnast on teada 14 kalmistut (96–109). Tundub, et peaaegu kõik 

kalmistud on seotavad 1725.–1726. aasta adramaarevisjoni küladega. Ka Keedika 

„Katkuloik” (104) võib paigutuda külasüdamele lähedamale kui võtta arvesse Mellini 

kaardil märgitud Keedika küla (Mellin 1796), mis adramaarevisjonis puudub. Kalmetest 

tühjasid alasid on siin aga mitmeid. Eriti suure tühiala moodustab kihelkonna keskosa: 

Jalukse-Auaste-Uugla-Linnamäe-Kärbla piirkond. Veel on suuremad tühimikud kirikust 

kagus (Võntküla-Leediküla-Kedre-Turvalepa piirkond) ning kihelkonna kirdeosas 

paiknevate Seljaküla ja Aasa külade juures. Nii paistabki, et Lääne-Nigula kihelkonnas 

võib puuduolevate kalmistute arv ulatuda 6–8 ringi. 

 
Joonis 9. Lääne-Nigula kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.10 Märjamaa kihelkond 

 

Märjamaa kihelkonnas õnnestus tuvastada 14 külakalmistut (110–123). Külasüdametest 

eemal näib olevat kaks kalmistut, Nõmmeotsa „Lubjamägi” (116) ja Konuvere 

„Mustlaste mägi” (120). Viimast võib seostada tõenäolise Vigala jõe ääres paiknenud 

Konuvere koosseisu kuulunud hajaastususega. Ilmselt on hajaastususega seotud ka 

„Lubjamägi”. Kihelkonnas on palju kalmistuta tühjasid alasid, näiteks 

kihelkonnakirikust kirde suunas paiknevate külade (Päädevast Kõrvetaguseni) juures, 

veelgi enam aga kirikust edelas, lõunas ja kagus paiknevates piirkondades. Siiski ei saa 

seda üheselt kiriku mõjuks arvata, kuna tühjasid alasid on kihelkonnas liialt palju. 

Pigem seostan suurt tühialade arvu kalmeteadete ebamäärasusega: näiteks on mainitud 

matusepaika Märjamaast edelas paiknevas Sõtkülas (Tiitsmaa 1924, 33-34), kust aga 

paraku leide teada pole. Üldiselt võiks arvata, et puuduolevate kalmete arv on 8-10. 

 
Joonis 10. Märjamaa kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.11 Martna kihelkond 

 

Martna kihelkonna kaardil on näha 15 kalmistut (124–138). Külade seosed konkreetsete 

kalmetega ilmnevad üsna hästi, kusjuures kalmistute paiknemises joonistuvad välja ka 

kihelkonda läbivad suuremad teed – Palivere-Martna ning Martna-Laiküla maanteed. 

Kaarti vaadates võiks oletada veel mõningate kalmete olemasolu. Ilmselt tasuks kalmeid 

otsida Oonga ja Keravere piirkonnast, samuti kirikust loodes oleva Ehmja-Jõesse-

Maalse ümbrusest, kuigi viimaste osas võiks oletada ka kiriku mõju. Levikukaardi 

põhjal näib, et Martna kihelkond on kalmete osas üks paremini „varustatud” piirkond 

Läänemaal ning „puudujääk” võib olla ehk 2 või 3 kalmistut. 

 
Joonis 11. Martna kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.12 Mihkli kihelkond 

 

Mihkli kihelkonnast sain kokku 30 külakalmistut (139–168), kusjuures kõiki annab 

seostada konkreetsete küladega. Kihelkonnas leidub mitmeid kohti, kus kalmistud on 

üsna lähestikku: näiteks Kõima kalmistu (142) ja Kõima Kase talu „Kullassepa vare” 

(143) vahel on kõigest 350 m. Eriti tihedalt on kalmistuid kihelkonna keskosas, Võitra-

Nedrema-Jänistvere-Maikse piirkonnas (kalmistud 154–159). Siiski on märgata ka 

tühialasid, kas või näiteks viimati mainitud alast veidi kirde pool. Üldmulje järgi tundub 

Mihkli kihelkond küllaltki hästi kalmetega kaetud olevat ning pildil olevate külade järgi 

otsustades võiks puudu olla vaid paar kalmet. 

 
Joonis 12. Mihkli kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.13 Noarootsi kihelkond 

 

Noarootsi kihelkonna 9 külakalmistust (169–177) on vähemalt 3 kindlalt seotud 

omaaegse kabeliga: Sutlepa (174), Rooslepa (170) ja Osmussaare (169) (Johansen 1951, 

238). Ülejäänud kihelkonna vähestest kalmistutest on Nõmmküla (172), Kulani (175), 

Pürksi (176) ja Österby (177) selgelt ja nähtavalt külade juures. Tegelikult võib külaga 

seostada ka Kudani (173) kalmistu, sest seda küla mainitakse adramaarevisjonis 

Nõmmküla mõisa elanikkonna kommentaarides (Revisjon, 135). Külaga võib siduda ka 

Höbringi (171) kalme. Sellenimelist küla küll 1725.–1726. aasta revisjonis ei leidu, kuid 

 
Joonis 13. Noarootsi kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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Paul Johanseni järgi mainitakse küla 1565. aasta vakuraamatus (Johansen 1951, 236). 

Noarootsi kihelkonna puhul - kuna tegemist on valdavalt rootslastega asustatud 

piirkonnaga (Johansen 1951, 238) – on raske ennustada kalmete osas nö puudujääki, 

kuid ilmselt pole see kuigi suur.   

 

1.1.1.14 Pärnu-Jaagupi kihelkond 

 

Suurest Pärnu-Jaagupi kihelkonnast õnnestus tuvastada kõigest 13 külakalmistut (178–

190). Nii võib täiesti kalmeteta alasid näha kõikjal. Veidi paremini on kalmetega kaetud 

kihelkonna lääneosa – Vakalepa, Helenurme ja Vahenurme piirkond (kalmistud 179–

182). Siinkohal tasub aga taas rõhutada, et Pärnu-Jaagupi kihelkonna asustusleviku 

kaardi olen koos teiste Loode-Pärnumaa aladega koostanud 17. sajandi lõpust pärineva 

kaardi järgi ning seetõttu on näha ka külasid, mis ehk adramaarevisjonides oleks mõne 

 
Joonis 14. Pärnu-Jaagupi kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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teise külaga kokku arvestatud. Detailne allikmaterjal kihelkonna kaardi kujul võiks 

mingil määral seletada ka joonisel 14 nähtavat asustuse laia levikut ning seega kalmete 

suurt „puudujääki”. Praeguse pildi järgi võiks aga oodata täiendavalt veel umbes 15 

kalmistu olemasolu. 

 

1.1.1.15 Pühalepa kihelkond 

 

Pühalepa kihelkonna 10-st kalmest (191–200) võib ilmselt kõik siduda mõne külaga, 

kuid kalmistute vähesus on silmatorkav. On tähelepanuväärne, et kihelkonna kirdeosa - 

Kärdlast kagu pool paiknevad külad, st Paluküla ümbrusest Sääre külani ning kogu nn 

rannavakus (rannikuasustus Vahtrepani) – on olnud varasemalt rootsi asustusega 

(Johansen 1951, 286-287). See võimaldab seletada ka külakalmete puudumist selles 

piirkonnas, kusjuures Kärdla (191) ja Hiiessaare (192) kalmistud on mõlemad seotud 

 
Joonis 15. Pühalepa kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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kunagiste kabelitega. Võttes arvesse rootsi asustuse levikut, võiks arvata, et 

puuduolevaid külakalmistuid on ehk 2 või 3. 

 

1.1.1.16 Reigi kihelkond 

 

Reigi kihelkonnast on teada 12 külakalmistut (201–212). Siin on oluline märkida, et 

adramaarevisjonis on see piirkond teistest vähem lahti kirjutatud ning kaardile on 

märgitud vaid revisjonis eraldi märgitud külad. Nii mainitakse Kõpu poolsaarelt vaid 

Suurepsi küla (Revisjon, 214) ning Kõpu vakust (ibid., 202–204), kusjuures viimane 

hõlmab ilmselt ulatuslikke alasid, mida võib samast välja lugeda ka elanike nimedest. 

Seeläbi leiavad endale asustuse kõrvale näiteks Kalana kabeli juurde kuuluv kalmistu 

(201) (Kallana Andres) ja Villamaa kalmistu (205) (Willima Hannus) (ibid.). Reigi 

kihelkonna 12 kalmistust on teadaolevalt tervelt 7 seotud kabelikohaga, mida võib 

siduda rootsi elanikkonnaga eriti kihelkonna kesk- ja kirdeosas (Johansen 1951, 281). 

 
Joonis 16. Reigi kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.17 Ridala kihelkond 

 

Ridala kihelkonnas võib näha 14 külakalmistut (213–226), mis on asustuspilti vaadates 

ilmselgelt vähe. Siiski on kõik kalmistud seotavad mingi konkreetse külaga. Tühialasid 

on aga mitmeid: kihelkonna põhja- ja kirdeäär, kuid kõige laiemalt suur ala Ridala 

kiriku ümber. Ilmselt on viimati mainitud piirkond liiga suur, et seletada kalmete 

puudumist ainult kiriku lähedusega – selles osas võiksid ehk kõne alla tulla Ridalat 

vahetult ümbritsevad külad. Ei saa välistada ka Haapsalu mõju – lähim kalmistu asub 

linnast ligikaudu 4,5 km kaugusel. Kihelkonna loodeosas (Rohukülast Mäekülani) 

nähtavat tühiala võib seletada sealse rannapiirkonna osaliselt rootsi asustusega 

(Johansen 1951, 269–273). Umbkaudselt võiks Ridala kihelkonnast leida veel ehk 6–8 

kalmistut. 

 
Joonis 17. Ridala kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.18 Tõstamaa kihelkond 

 

Tõstamaa kihelkonnast on teada 11 külakalmistut (227–237). Ainuke neist, mis 

esmapilgul külast vahest liialt kaugele jääb, on Lõõba kalmistu (230). 17. sajandi lõpu 

kaardi (Lisa 2, 12) järgi võib siiski arvata, et see on seotud lääne pool paikneva, Värati 

 
Joonis 18. Tõstamaa kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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külast lähtuva hajusama asustusega praeguse Tolli küla alal. Peale Kihnu, mis on 

kalmetega väga hästi „varustatud”, on Tõstamaa kihelkonnas palju tühialasid: põhjas 

Võlla raba äärsetest küladest on kalmistu vaid Tõhelas (227), kalmete poolest tühjavõitu 

tundub veel tegelikult kogu rannaäärne asustus kihelkonna idaosast lõunatippu välja. 

Seega võiks arvata Tõstamaa kihelkonnast tervikuna veel 6–8 kalmistu olemasolu. 

 

1.1.1.19 Varbla kihelkond 

 

Varbla kihelkonnast õnnestus tuvastada 6 külakalmistut (238–243), millest enamik 

paiknevad kihelkonna tihedamalt asustatud põhjaosas, huvitaval kombel just kiriku 

potentsiaalses mõjusfääris. Küladest mõnevõrra eemale jääv Rannaküla kalmistu (241) 

on ilmselt kuuluv rannaäärsesse hajaastustusse, mis avaldub 19. sajandi esimese poole 

kaardil (EAA.46.2.241), ent tõenäoliselt on ka varasemalt eksisteerinud. Jäärumetsa 

kalme (243) juurest võib aga küla leida Mellini kaardilt (Mellin 1796). 1725.–1726. 

aasta adramaarevisjoni külade järgi loodud küllaltki hõreda asustuspildi põhjal võiks 

eeldada „puudujäägiks” kõigest 2 kalmistut. 

 
Joonis 19. Varbla kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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1.1.1.20 Vigala kihelkond 

 

Vigala kihelkonnast õnnestus leida tervelt 25 külakalmistut (244–268). Suur hulk neist 

on koondunud kihelkonna lääneossa tihedalt asustatud alale Velise jõe ümbruses. 

Üllatavalt palju on ka paiku, kus kaks kalmistut on küllaltki lähestikku: olgu nimetatud 

Vana-Vigala kalmistud ja Selja „Kalmukabel” (244–247), Tõnumaa ja Ojapere kalmud 

(248, 249), Vaguja „Kabel” ja Sääla „Titemäe nukk” (256, 257), Jädivere „Kabelinukk” 

ja Sääla-Aringa kalmistu (258, 259), Jädivere kalmistud (261, 262) ning Päärdu 

kalmistud (264, 265). Külakalmistuid on kihelkonnas seega suhteliselt palju, aga 

tühjasid alasid võib siiski märgata – eelkõige kirikust kagus ja põhjas, kus võib oletada 

ka kiriku mõju. Külasüdamest välja jäävaid kalmistuid on siin samuti mitmeid, näiteks 

Ojaäärse „Kärdu kabel” (267) ja Kohtru kalmistu (268): nende puhul võib arvata mingil 

põhjusel 1725.–1726. aasta adramaarevisjonis mitte arvestatud külasid, milliseid võime 

näha 19. sajandi I poole kaardil (EAA.46.2.241). Üldjoontes võib Vigala kihelkonnast 

oodata veel 4-6 kalmistu avastamist.  

 
Joonis 20. Vigala kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 



31 

 

1.1.1.21 Vormsi kihelkond 

 

Vormsi kihelkonnast on teada vaid üks, Hullo külakalmistu (269). Külakalmistute 

vähesust võib seletada Vormsi täielikult rootsi asustusega, kellele kristlastena polnud 

ilmselt külalähedaste matusepaikade kasutamine omane. Siiski on Vormsilt teada 

mitmeid kabeleid: Borrby’s, Bussby’s, Kersletis ja Sviby’s (Hammerman 2007, 49–50). 

Ehk võiks nimetatud paikadest leida vähemalt katolikuaegseid matusepaiku. 

 

1.1.1.22 Järeldusi külakalmistute ja asustuspildi seoste kohta 

 

Lähtudes käesoleva peatüki alguses kirjeldatud kriteeriumitest õnnestus 21 kihelkonna 

peale välja selgitada kokku 269 külakalmistut. Kuna arvesse võtsin niisiis 

muinsuskaitsealused, luuleidudega ning ajalooliste allikate poolt tõendatud kalmed, jäi 

välja küllaltki suur osa ebamääraseid teateid vanadest matusepaikadest. Seepärast tasub 

kindlasti ette võtta välitöid sellistele kalmetele. Siinkohal võrdleksin tulemust teiste 

uuritud piirkondadega. 1974. aastal sai A. Lavi kolme Põhja-Eesti maakonna 

(Harjumaa, Virumaa, Järvamaa) peale 433 külakalmistut (Lavi 1974, 21) ning H. Valk 

2001. aasta seisuga viie Lõuna-Eesti maakonna (sh Setumaa) peale 1159 külakalmistut  

 
Joonis 21. Vormsi kihelkonna külakalmistud asustuspildis. 
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(Valk 2001, 18). Arvestades piirkondade suurusi ning asustustihedust, siis kannatab mu 

tulemus võrdluse Põhja-Eestiga välja. Ent Lõuna-Eestiga võrreldes avaldub levikupildis 

selge vahe, mis on põhjendatav uuritusega ning ilmselt ka regionaalse eripäraga.  

Joonis 22. Külakalmistute üldine levik uuritavas piirkonnas. 

 

Vaadates Läänemaa külakalmete üldist levikut jooniselt 22 ning ülal vaadeldud 

kihelkonnakaartide põhjal, on kenasti näha, et külakalmistud on otseselt seotud 

asustusmustriga. Vähesed kõrvalekalded sellest võib lugeda ilmselt algallika – 

adramaarevisjoni – puuduseks või arvata tulenevaks hajaasustusest. Lisaks ei saa 

välistada ka võimalust, et osad küladega seostamatud kalmistud on kuulunud mõne 

vanema, sõja või epideemia tõttu maha jäätud küla juurde (Valk 2001, 31).  

Küllaltki palju on näha asustatud piirkondasid, kus pole mitmete kilomeetrite 

raadiuses ühtki kalmistut. Ilmselt ei saa päris õigeks pidada J. Seliranna oletust, et iga 
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küla juures oli oma kalmistu (Selirand 1974, 80). Kuigi asustuspilt on 

sisekolonisatsiooni tõttu laienenud, on tõenäoliselt mitmel pool jätkunud matmine 

„emaküla” kalmistusse (Valk 2001, 31). Sellest tuleb lähemalt juttu allpool. Kalmistud 

võivad veel olla ununenud seoses nende mahajätmisega. Kindlasti on märkimisväärne 

osa neist hävitatud ka erinevate mullatööde tõttu, millest pole peetud oluliseks uurijaid 

teavitada. Samuti inspektsioonide hulk ja põhjalikkus on ilmselt ajas ja ruumis tugevalt 

varieerunud ning seetõttu on osad alad senini põhjalikumalt uurimata.  

Seevastu on piirkondi, kus on jällegi vastupidiselt hulk kalmistuid üsna tihedalt 

koos. Leidub isegi külasid, kust lähestikku koos asub kaks või enam külakalmistut. 

Näiteks on Keedika külast Lääne-Nigula kihelkonnas on teada kolm kalmistut (102, 

103, 104).  

Kirikute ja kirikaedade mõju külakalmistute levikule ei ole Lääne- ja Hiiumaal 

kuigi selge. Külakalmistute levikupilt kihelkonnakiriku lähedastes külades ei erine 

oluliselt üldpildist. Siiski on märgatav külakalmistute vähesus kihelkonnakeskustes, 

kuigi siingi on erandeid. Väga kiriku-lähedase kalme puhul võib arvata selle varasemat 

päritolu (näiteks Kullamaa kalmistu). Üldiselt võib vaadata kihelkonnakalmistuid kui 

matmispaiku, mis vähemalt eestlaste puhul ei omanud nii suurt atraktiivsust, et 

lähemates külades poleks külakalmistutesse maetud. Samasugune olukord on valitsenud 

ka Lõuna-Eestis (Valk 2001, 33–35). 

Nagu sissejuhatuseski mainisin, võib mõnevõrra erinevat pilti näha rootsi 

asustusega piirkondades. Nii paistabki, et Reigi kihelkonnas on enamik kalmistuid 

seotud vanade kabelitega. Kogu Vormsi saare peale on teada vaid üks külakalmistu. 

Seevastu Noarootsis, kuigi väga hõredalt, on siiski näha mandrile omasemat olukorda, 

kuigi sealgi võib täheldada, et kolmandik kalmistutest on seotud kabeliga. Võib väita, et 

rootsi elanikkonna usuline käitumine erines eestlaste omast. Lisaks etno-kultuurilistele 

erinevustele olid rootslased ju kristianiseerunud eestlastest märksa varem (Mägi 2002, 

29). Keskajast on teada, et kristlikud rootslased on pidanud oma eestlastest naabreid 

paganateks (Johansen 1951, 143). Vastandumine rahvuslikul alusel on veel toimunud 

viimaste sajanditeni (ibid.). 

 Näite võrdlusest eesti ja rootsi talupoegade usulisest käitumisest võib tuua 17. 

sajandist: „Usuteadmised osutusid nõrgaks ka Läänemaal, mida piiskop ja toompraost 
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visiteerisid järgmise aasta veebruaris. Sealgi olid inimesed katekismust pähe õppinud, 

kuid seletada ei osanud, erandiks olid ainult rootsi kogudused.” (Lotman 2010, 67). 

Võib niisiis uskuda ka Carl Russwurmi väidet, et rootslaste seas ei olnud „kalmudele” 

matmine probleem (Russwurm 1855, §295). Pühalepa kihelkonnast nägimegi rootsi 

asustusega piirkondades kalmete vähesust. Reigi kihelkonna paljud kabelitega seotud 

kalmistud paistavad ka kirikuvõimude poolt sallitud olevat, kuni 17. sajandi lõpus 

ehitati kogu kihelkonna jaoks Reiki kirik (Paucker 1885, 112). Seega avaldub selgelt 

rootslaste erinev suhtumine külakalmistutesse ning üldisemalt usulistesse toimingutesse, 

kuid selle teema sügavam lahkamine vääriks omaette uurimust. 

 

1.2 Külakalmed kui küla kalmed 

Kuigi eelmises alapeatükis selgusid külade ja kalmistute omavahelised seosed, vaatlesin 

seda väga suures plaanis. Nüüd tasuks heita pilk küla ja külarahva matusepaiga 

suhetele. Selles alapeatükis uurin külakalmistuid küla tasandil ning püüan vastuseid 

leida küsimustele: millises küla osas kalmistud paiknesid ja miks? Miks mõnes külas on 

mitu kalmistut, mõned kalmistud seevastu näivad mitmele külale kuuluvat? 

1.2.1 Kaugus külasüdamest 

Uurimist alustan kalmistute kauguse mõõtmisest külasüdamest. See võimaldab mõista 

üldiseid suundumusi küla ja kalme suhete osas. Kauguste määramisel kasutasin vaid 

152 kalmistut, mis olen suutnud täpselt kaardile paigutada. Külade kindlaksmääramisel 

ja kaardistamisel kasutasin samu allikaid ja meetodeid mida kirjeldasin eelnevas 

alapeatükis. Siinkohal aga täpsustan külasüdame määramise osa. Nimelt määrasin 

külasüdame – minu käsitluses mõtteline punkt küla keskel – täpsema asukoha nn 

Verstakaardi järgi (Maa-amet), mis ei pruugi siiski täielikult peegeldada omaaegset 

külapilti. Ka ei arvesta see meetod külade suurusi ning talude hajuvust küla piires. 

Seega tuleks täpsemate ja keskaja osas adekvaatsemate tulemuste jaoks edaspidistes 

uurimustes ilmselt arvestada ka küla kultuurkihi ulatust ja dateeringut. 
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Statistika tegemisel vaatasin kaugusi kalmistute-külade vahel kuni 2 km. Sellest 

kaugemal olevad kalmistud on tõenäoliselt seotud mõne muu, hetkel määramatu 

asustusüksusega, olgu selleks näiteks hajaasustus või adramaarevisjonis mitte kajastuv 

küla. Küladest kaugemal paiknevatele kalmistutele on tähelepanu pööranud ka H. Valk, 

kes oletab, et külaga seostamatud kalmistud võivad olnud olla ka mõne hävinud või 

tühjaksjäänud küla matusepaigad, kuid ehk ka juhuslikumat laadi katku- või 

sõjakalmistud (Valk 2001, 31). 

 

 

Jooniselt 23 nähtu põhjal võib öelda, et suuremas osas on Läänemaa külakalmistute 

kaugus külasüdamest vahemikus 400–1000 m. H. Valk, kes on neid vahemaid mõõtnud 

Lõuna-Eesti külakalmistute osas, on leidnud, et kalmistute kaugus jääb üldjuhul 100 ja 

500 meetri vahele ning vaid üksikutel juhtudel on see üle 800 m (Valk 2001, 29). Kuigi 

need tulemused on saadud veidi teistsugust metoodikat kasutades – arvesse on võetud 

kalmistu kaugust kultuurkihi servast, mitte küla mõttelist keskpunkti 17.–18. sajandi 

kaartidel –, võib arvata, et metoodiline erinevus mõõtmisel mängib siinpuhul rolli ehk 

sajakonna meetri ulatuses. Seega ilmneb küllaltki suur – kohati lausa kahekordne – 

erinevus Lääne- ja Hiiumaa ning Lõuna-Eesti külakalmistute vahel: minu vaadeldava 

piirkonna kalmistud asuvad külasüdamikust keskeltläbi märksa kaugemal. Erinevate 

Lääne-Eesti piirkondade omavaheline võrdlus käesoleva töö raames ei omaks ilmselt 

mõtet, sest sügavama analüüsi jaoks on täpselt lokaliseeritavate kalmistute osakaal liiga 

 
Joonis 23. Täpselt lokaliseeritavate külakalmistute kaugused külasüdameist 
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väike. Korrigeerimist vajaks sellisel puhul ilmselt ka külasüdamete paiknemised ja 

küllap metoodikagi. 

1.2.2 Paiknemine küla maadel 

 

Eelnevalt nägime, et kalmistud paiknevad reeglina suhteliselt lähedal külasüdamele. 

Samas ei anna pelgalt kaugus teavet selle kohta, kuhu küla piires matusepaik loodi. Kas 

need asusid põldude juures, elamute läheduses või hoopiski külaäärses metsatukas? 

Kuna maakasutus on sadade aastate jooksul kohati tunduvalt muutunud – põllumaid on 

laiendatud ning asustus muutunud hajusamaks –, siis on suurepäraseks abiks rootsi-

aegne kaardimaterjal. Järgmisena vaatlengi mõningaid kalmistuid, milliste täpne 

asukoht on teada ning on ühtlasi lokaliseeritav rootsi-aegsetel kaartidel. Fragmendid 

nendest kaartidest, kuhu olen ära märkinud kalmistu asukoha, leiab töö lõpust (Lisa 2). 

Kõige iseloomulikum joon külakalmistute paiknemise kohta on ilmselt kõrgemal 

pinnavormil asumine. Vähesed tasasel maal paiknevad kalmistud on selgeks erandiks. 

Seega võib öelda, et maastik on matusekoha asupaiga valimisel kõige rohkem mõju 

avaldanud. Pinnavormidest kirjutan lähemalt järgmises peatükis välisilme kirjeldamisel. 

Teise tunnusena võib välja tuua teeäärse paiknemise. Pärnu-Jaagupi kihelkonnast 

on 17. sajandi lõpust mainitud surnute „tee äärde matmist” (Kõpp 1959, 133). 152-st 

täpselt lokaliseeritavast kalmistust on Verstakaardi järgi (Maa-amet) tee ääres 113. 

Kuigi 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kaart ei tõesta muidugi kesk- või uusaegse 

tee olemasolu, on teedevõrgustik 20. sajandini üsna sarnane olnud (Valk 2001, 23). 

Lisas 2 ära toodud kaardifragmentidel ära märgitud kalmistutest on valdav osa tee ääres, 

mistõttu usun, et teeäärsete kalmistute osa on olnud veelgi suurem. Sama tendentsi on 

märgatud ka Lõuna-Eesti puhul (Valk 2001, 21–23). 

Paljudele külakalmistutele omase joonena tuleb märkida, et need asuvad küla piiril 

– seal, kus lõppevad põllud, kuid mets veel ei ole alanud. Siit tuleb hästi välja, et 

ainuüksi kaugus külasüdamest ei anna piisavat informatsiooni selle kohta, kuhu tavatseti 

surnuid matta. Vahemaa külakeskme ja kalmistu vahel on suuresti seotud külamaade, 

eelkõige põldude ulatusega. Näiteks võib näha täpselt küla põllumaade piiril asuvana 

Oomküla (90; Lisa 2, 3), Pähküla (92; Lisa 2, 4), Haeska (138; Lisa 2, 6), Lõõba (230; 
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Lisa 2, 12), Soomra (8; Lisa 2, 17), Langerma (183; Lisa 2, 25) jt kalmistuid. 

Piiriäärsetena võib näha ka rannal paiknevaid matusepaikasid: näiteks Kihnu kalmistud 

(235, 237; Lisa 2, 10), Hiiessaare kabel (192; Lisa 2, 9) või Liu „Kirikunukk” (234; Lisa 

2, 15). Seega võib ühise selge joonena kalmistute paigutuses lugeda piirilisust küla 

kultuurmaade suhtes.  

Siiski on ka erandlikke juhtumeid. Nii pole mitte kõik kalmistud küla äärealadel, 

vaid leidub lausa külasüdames või selle vahetus läheduses paiknevaid matusekohti: 

näiteks Irta kalmistu (156; Lisa 2, 20), Lindi „Tänavamägi” (9; Lisa 2, 16) või 

Vahenurme kalmistu (182; Lisa 2, 24). On ka kalmistuid, mis asuvad lausa põllumaa 

sees, näiteks Kõnnu kalmistu (188; Lisa 2, 28) või Aruküla kalmistu (131; Lisa 2, 8). 

Põldudele matmisest kõneldakse ka ajaloolistes allikates: näiteks R. Winkler kirjutab 

sellest Karuse kihelkonna 1586. aasta kirikuvisitatsioonile viidates (Winkler 1909, 17). 

Arvatavasti võib seda siiski pidada rohkem negatiivseks hinnanguks nähtusele kui 

reaalse olukorra peegeldamiseks. Kui uskuda Johann Forseliuse rahvauskumuste 

kirjeldusi, siis „nad ei luba mitte surnukeha üle oma põllu viia” (Forselius), mida võib 

pidada uskumuseks surnu halvast mõjust viljasaagile. Seepärast pean võimalikuks, et 

asukoht küla südames või põllul on seotud varasemate – näiteks keskaegsete – 

kalmetega, mille vahetusse ümbrusse on asustus hiljem laienenud. Sellisel juhul võib 

olla kalme unustatud – põhjuseks mõni demograafiline katastroof – ning künni alla 

sattunud. Tõenäolisem tundub siiski variant, et varasemat kalmet mäletati ja ehk isegi 

kasutati, millisel puhul oli arvatavasti kalmistuala ka ümbritseva suhtes kuidagimoodi 

piiritletud. 

Ebaloogiline paik võib olla seotud ka kabelikohtadega. Kabel kui katolikuaegne 

sakraalne paik ei olnud tõrjutud küla äärealadele ning kindlasti mängis asukohavalikul 

rolli ka nähtavus maastikul. Näiteks Rõude kabel (134; Lisa 2, 7) paikneb 1689. aasta 

kaardi järgi (EAA.1.2.C-I-50) keset põllumassiivi, ent tegu on ümbruskonna kõrgeima 

paigaga – kui kõrvale jätta veelgi kõrgem, kuni 1,5 km kaugusel paiknev kalmistuga 

(133) Männikumägi. Kabeliga võib olla seotud ka eelpool mainitud külasüdames 

paiknev Vahenurme kalmistu (182; Lisa 2, 24), sest 1684. aastal mainitakse ebausklike 

talupoegade kommet Tõnisepäeval Vahenurme kabelis ohvriande tuua (Seeland 2000, 

25).  
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1.2.3 Üks küla, mitu matusepaika 

 

Omaette küsimus puudutab kahe või enama kalmistu olemasolu ühe küla piires. 

Selliseid näiteid on tuua lausa 25 külast. Kõige lihtsam, arusaadavam ja ehk ka õigem 

oleks seostada seda erinevate ajaperioodidega. Mitmesugused sõjad, näljahädad ja 

epideemiad võisid viia küla tühjaksjäämiseni ning hiljem taasasustamiseni. Vahetunud 

elanikkonnal ei pruukinud olla isiklikku ega kogukondlikku sidet varasema kalmistuga, 

misjärel otsustati ehk uus matusepaik kasutusele võtta. Ei saa välistada ka võimalust, et 

katkulaine ajal võidi surnuid matta ka mõnda uude kohta. Kuigi arheoloogilised andmed 

üldjuhul selliste „juhuslike” matusepaikade olemasolu ei toeta (Valk 2001, 88–89), ei 

välistata seda võimalust ka Lõuna-Eesti puhul (ibid., 20–21, 30). 

Osades kohtades on alust arvata, et kalmistute-vaheline nihe – küla matmispaiga 

mahajätmine ning asendumine uuega – võis toimuda ka loomulikult ja aja jooksul. Seda 

nimelt kalmistute puhul, kus vahemaad ei ole liiga suured ning alad on maastikuliselt 

seotavad. Üheks selliseks näiteks võiks olla Kõima kalmistud (142, 143). Kuigi kahe 

kalmistu vahele jääb paarsada meetrit, paiknevad nad siiski sama, kuni 1 km pikkuse 

seljandiku peal. Teise näite võib tuua Sääla külast, kus samuti jääb kahe kalmistu (258 

ja 259) vahele paarsada meetrit. Sedapuhku paiknevad aga mõlemad jõe ääres. 

 

1.2.4 Mitme küla kalmed 

 

Mitmel pool võib arvata, et üht kalmistut on kasutanud rohkem kui üks küla. Seda 

eelkõige paikades, kus kalmistu asub „mugavalt” külade vahelisel alal. Üheks heaks 

näiteks tundub olevat Pärnu-Jaagupi khk Helenurme kalmistu (181), mis asub külateede 

ristumispunktis (Lisa 2, 23). Kaht küla ühendava tee ääres on kalmistu ka Kullamaal 

Pähküla „Seljamäel” (91; Lisa 2, 4). Kalmistute ühiskasutust külade vahel on vaadelnud 

H. Valk, kes seostab nähtust emaküla ja sellest lähtuva külaga, nii et vanema küla 

matusepaika kasutavad edasi ka uude paika elama asunud inimesed (Valk 2001, 31). 

Tõenäolise näite sellisest juhtumist võib tuua Nätsi küla kalmest (166), kuhu teadete 



39 

 

järgi olevat matnud ka naaberküla Soeva elanikud (Jung 1898, 92), kuigi vahemaa on 

ligikaudu 4 km. See nähtus, võib seletada ka asustuspildi järgi „puuduolevate” kalmete 

probleemi ning külade sügavam ajalooline analüüs pakuks kahtlemata mitmeid 

vastuseid. 

Huvitavaks küsimuseks on, kuidas suhtuda Tõstamaa khk Metsküla kalmetesse 

(232, 233; Lisa 2, 11). Siin puhul on tegu kahe kalmistuga, mille vahele jääb jõgi, 

kusjuures lõunakalda poolel on kabelipärimus. Kuna jõgi on kahe mõisa, Selise ja 

Pootsi piiriks, siis on siin ehk tegu kahe mõisa rahva matusepaikadega, kusjuures 

kummalgi on „oma” kallas? Ehkki küladest paiknevad nimetatud kalmistud küllaltki 

kaugel – ligikaudu kilomeeter – siis võis olla paigale „atraktiivsust” lisanud kunagine 

kabel. Sarnast vaatepilti, et kalmistu asub kahel pool jõge, kohtab veel Vigala 

kihelkonnast Velise jõe äärest (kalmistud 256, 257), kus samuti üks kalmistu on seotud 

kabelipärimusega. 
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2. Külakalmetest lähemalt: välisilme, pärimus ja 

matmiskombed 

2.1 Välisilme 

2.1.1 Pinnavormid 

 

Kui eelmises peatükis mainisin, et külakalmistule asukoha valimisel said tihtilugu 

määravaks kõrgemad punktid maastikul, siis nüüd, kalmistute välisilme hindamisel 

vaatlen seda veidi lähemalt. Läänemaa külakalmistud, mille pinnavormi olemus avaldub 

kihelkonnakirjeldustes, passides või mujal kirjalikes allikates, lisaks kalmistud, mille 

asukoht on täpselt teada ning kaartidega seostatav, on peaaegu kõik seotud mõne 

positiivse pinnavormiga. Selliste määratlevate pinnavormidega kalmistute seas on 

tasasel maal asuvaid alla 10%. Võib arvata, et see osakaal on tegelikult veelgi väiksem, 

sest mitmed kalmistud on jäänud kündmise alla ning aja jooksul erodeerunud. Lisaks 

tuleb arvestada, et mäe või künka mõiste on Lääne-Eesti eri paikkondades väga erinev. 

Lauskmaal võib ka kaardil mitte-eristuv mõnikümmend sentimeetrit kõrgem koht olla 

„mägi”. 

Üldine kalmistute „mäelisus” avaldub ka toponüümides: Kalmumägi, 

Varepõllumägi, Surnumägi, Kabelimägi, Kalmetimägi, Haudjamägi, Kääbastemägi jne. 

See on tüüpiline nähtus mitte vaid Läänemaa osas vaid laiemaltki (Valk 2001, 21). 

Kõrgematele kohtadele matmine on iseloomulik juba hilisrauaaegsete laibamatuste 

puhul (Selirand 1974, 80). Paraku on sel põhjusel kalmistud ka tugevalt kannatada 

saanud, sest külalähedased künkad on olnud ahvatlevateks liivavõtukohtadeks. Ühelt 

poolt ongi mitmeid kalmistuid avastatud just liiva- või kruusavõtmisel, kuid ilmselt on 

selle tõttu neist suur hulk osaliselt või täielikult hävinud. Kusjuures, mullatöid on 

mitmel pool tehtud ka kohalikele teadaolevatel kalmetel. Ehk viitab kruusavõtmisele ka 

kühmuline ja auklik pinnas mõningatel kalmetel, mis kajastub toponüümideski – näiteks 

Käina khk Tagaküla „Sõja augud” või Kullamaa khk Vinguta „Kalmuaugud”. 



41 

 

Samasugust olukorda tõdeb Lõuna-Eesti osas ka H. Valk ning paigutab kalmete 

lõhkumise 19.–20. sajandeisse (Valk 2001, 21), mis on ka mõistetav – selleks ajaks oli 

külakalmistute kasutamine lõppenud ning uus mentaliteet tõrjus vanad matusepaigad 

mälust (ibid., 23).  

Siiski tekib mõningaid kalmistuid vaadeldes küsimus – miks on matusepaigaks 

valitud just see, aga mitte mõni teine lähedal asuv küngas – eriti kui viimane on 

kõrgem? On huvitav, et rohkem kui veerand kalmistutest paikneb mäe nõlval või on 

läheduses mõni teine kõrgem mägi. Tõenäoliselt on sõltunud kalmistu asukoht ka 

teistest maastikul paiknevate objektidest: külatuumik, veekogud, teed, teised muistised. 

Nii võib sageli näha, et mõnel pool on kalmistu eelistatud rajada veekogu äärde. Näiteks 

võib Vigala kihelkonnast leida jõe-äärseid kalmistuid lausa 8. Jõgede puhul ei tundu 

siiski olevat oluline kaldapool voolu suhtes, määravaks on olnud ikkagi küla lähedus. 

Rannikupiirkondades on kalmistud tihti mererannas, seda eriti kabelite puhul. Leidub ka 

sooäärseid kalmistuid. Hea näite teise muistise võimalikust mõjust võib aga leida 

Kullamaa Rohumäe hilisrauaaegse linnuse (Tõnisson 2008, 263) jalamilt (86). Lisaks ei 

või kalmistute kui siiski sakraalsete paikade puhul alahinnata ka usundilisi või 

maailmavaatelisi tegureid. Mõni koht küla piires võis olla varasemaks kohalikuks 

looduslikuks pühapaigaks, mis praeguseks vahest unustusse vajunud, kuid mis oli 

kaasaegsete elu loomulik osa. Selles kontekstis võib arvestada ka looduslike 

energiaväljade mõju sakraalsete paikade valikul (Valk 2007, 205–208). 

 

2.1.2 Inimtekkelised mõjutused välimusele 

 

Eelnevalt sai vaadeldud pinnavorme puudutavaid küsimusi. Nüüd analüüsin, 

missugused inimtekkelised tegurid kalmistu välimuses rolli on mänginud. Kahjuks on 

võimalusi selle uurimiseks väga napilt, sest puust rajatised, aiad ja tähised – kui neid oli 

– on ammu hävinenud.  

Missugune oli Lääne- ja Hiiumaa külakalmistute taimestik nende kasutusajal, on 

paraku võimatu kindlalt öelda. Kirjalike allikate põhjal jääb mulje, et tegu on olnud 

aladega, kus on lastud puudel-põõsastel kasvada loomulikult: kaasaegsetes allikates on 
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mainitud metsa matmist. Näiteks 1586. aasta visitatsioonil Karuse kihelkonnas 

keelatakse karmilt talupoegadel matmine metsadesse ja põldudele (Winkler 1909, 17). 

Eelmisest peatükist nägime, et sügavale metsa siiski ei maetud – ilmselt iseloomustavad 

sellised märkused kalmistu välimust. Külakalmistute „metsast” välimust on H. Valk 

seostanud tõsiasjaga, et paljusid Lõuna-Eesti kalmistuid vaadati kui pühasid paikasid, 

mille pühadus avaldub peamiselt keeldudena. Nii võib kalmistul kündmisega või puu 

maha võtmisega kaasneda hoiatus või etteheide unes, aga ka üleloomulik karistus – 

haigus või koguni surm (Valk 2001, 40–41). Siin võib tõmmata paralleeli looduslike 

pühapaikadega, milledega on enamasti seotud sarnased käsud-keelud, mis kõik viitavad 

ühele: ala loomulikkust ei tohi häirida (Kütt 2007, 209). Kuna selgelt pühadusele 

viitavat pärimust (kas või tabudele osutavat) Lääne- ja Hiiumaa kalmistute kohta on 

väga vähe, ei saa seda käsitlust siiski kõikidele kalmistutele üldistada. Muidugi võib ka 

arvata, et kalmistu kui teispoolsusega seotud ning seeläbi a priori „eriline paik” ei ole 

erinevalt looduslikest pühapaikadest vajanud selgeid käske või keelde, mis pärimuses 

kajastuksid. Surnute rahulejätmine on ja on olnud ehk iseenesestmõistetav. Ometi ei ole 

puutumatus ja pühakoha-laadne olustik kalmistutel olnud ilmselt kehtiv kõikjal ja alati. 

Rahvalaulude tekste analüüsinud Pikne Kama järgi on seal levinud motiiv kalmealal 

toimunud loomade karjatamise ja sealsete taimede korjamise kohta (Kama 2010, 29–

30). 

Vähe on teada ka kalmistuala piiritlemisest aia või taraga. Siingi võib ühest küljest 

tuua paralleele pühapaikadega, mis on olnud vahel aiaga piiratud, kaitsmaks püha paika 

loomade (või ka inimeste) eest (Kütt 2007, 206). Samas võib seda vaadelda ka piiri 

tõmbamisena sakraalse ja profaanse vahel (ibid.). Lõuna-Eestist on piiratud kalmistuid 

siiski teada väga vähe (Valk 2001, 24) ning Lääne- ja Hiiumaal ei ole olukord sugugi 

selgem: teadaolevat kalmistu aiaga piiramist esineb minu vaadeldavas piirkonnas 

üksikutel kordadel. Siiski on tähelepanuväärne, et 8 teadaolevat kiviaiaga piiratud  

kalmistut on kõik olnud seotud kas kabeliga või vähemalt kabelipärimusega. Üks hea 

näide on Pärnu-Jaagupi kihelkonnast, kui Kergu kabeli ehitamise aegu 17. sajandi lõpus 

teatati asukoha sobivusest – seal olevat vana kalmistu, mis palkaiaga piiratud (Seeland 

2000, 34). Ilmselt asendati vana palkaed pärast kabeli valmimist kiviaiaga, mida võib 

praegugi näha (Mandel 1974). Võib arvata, et aiaga piiratud kalmistute arv on olnud 
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veelgi suurem – eelkõige kabeliaedade puhul –, kuid enamik kalmistuid on 

inspekteerimata. Tuleb aga siiski märkida, et vahel polnud aiaga ümbritsetud isegi 

kihelkonnakiriku kalmistud nagu selgub 1593. aasta Karuse kihelkonna visitatsioonist 

(Kõpp 1959, 30). 

Veel on huvipakkuv küsimus haua- või kalmistutähiste olemasolust. Hauatähiste 

olemasolust ei ole ajaloolisi, arheoloogilisi ega pärimuslikke tõendeid ning seega on 

raske midagi kindlat arvata. Ei ole välistatud üksikute haudu tähistavate puuristide 

olemasolu, kuid need on ammu hävinud ega ole vähemalt Läänemaa puhul 

dokumenteeritud arheoloogilisi tõendeid jätnud. Ühe huvitava potentsiaalse variandi 

võiks tuua siiski Reigi kihelkonnast Laasi küla „Kapli põllu” kalmistult (204), mille 

kohta on kihelkonnakirjelduses kirjas, et vanasti olla veel nähtud „risteid” (Laid 1923b, 

64). Üldiselt suur segatud matuste hulk viitab, et omal ajal mingisuguseid püsivamaid 

hauatähiseid pole olnud. Puit kõdunes ning ajapikku haud ununes. 

Seevastu üldise kalmistutähisena mõeldud ristide osas on teateid 10 kalmistult. 

Tegu on nii kivi- kui puuristidega. Kivirist külakalmistul on tõenäoliselt keskaegse 

päritoluga ning seotud katoliku traditsiooniga tähistada kalmistu kui tervik ühe suure 

ristiga (Valk 2001, 27), mistõttu võidi Rootsi ajal koos kabelitega ka selliseid riste 

hävitada. Riste nähti koos kabelite ja „sammastega” luterlusele ohtlikuna (Winkler 

1909, 11). Puuristid on loomulikult uuemad ning mõningaid on mäletatud veel 19. 

sajandil. Näiteks Vigala khk Araste küla kalmistu, nn „Ristialt saunakoht” (263), on 

saanud oma nime kalmistut tähistava suure kadakase puuristi järgi, mis hävinud 1860. 

aasta paiku (Aitsam 2006, 214). 

 

2.2 Pärimus 

 

Külakalmistud kui veel küllalt hiljuti kasutatud sakraalsed paigad on andnud alust 

mitmesuguse pärimuse tekkeks. Mingit sorti pärimuse või vähemasti pärimusele viitava 

toponüümiga kalmistuid on ligikaudu 60%. Usun siiski, et kohapärimuse põhjalikum 

uurimine suurendaks seda protsenti veelgi. Järgnevalt vaatan levinumaid Lääne- ja 

Hiiumaa külakalmistutega seotud pärimustüüpe. 
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2.2.1 Katkupärimus 

 

Kõige enam on rahvapärimus sidunud külakalmistuid katkuajaga: sellega seostub 52 

kalmistut ehk 19,3% nende koguarvust. Pärimuse sügavus või kvaliteet on väga kõikuv 

ning sõltub arvatavasti ülesmärkija heaksarvamisest. Seepärast on osadel juhtudel 

kirjutatud kõigest „olevat katkukalm”, samas on mõnel pool kirjutatud lausa pikki 

lugusid. Enamjaolt on need lood üsna sarnased: kirjeldatakse, kuidas katk terve küla 

maha võtnud ning vaid üks inimene või pere ellu jäänud, kes külarahva maha matnud 

(nt Koit 1934, 46–47 või Veitmann 1927, 33). On ka eriti süngeloomulisi jutte, kus 

rahvas on ise endile augu valmis kaevanud ning inimesed ootavad haua äärel istudes 

surma (Koit 1934, 100–102), ühel puhul mänginud keegi sedasi surma oodates istudes 

torupilli (Tilk 1927, 24).  

Ehkki katkuga seotud uskumused on levinuim külakalmetega seotud pärimusliik 

Lääne- ja Hiiumaal, ei avaldu see siiski kuigi tihti toponüümides. Leidub küll nimesid 

nagu Katkukalm ja Katkuloik, kuid 52-st katkupärimusega seotud kalmistust kannab 

katku-sidusat toponüümi vaid 7. Seda võib seletada asjaoluga, et kalmistuga on seotud 

ka mõni teine, ehk tugevam või mõjukam pärimus: vähemalt veerand katkupärimusega 

kalmetest kannab ka mõnd muud pärimust. Teisalt võib olla katkupärimus nõrk ning 

tekkinud pigem hilisemal ajal kalmistu olemasolu seletamise käigus. 
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Joonisel 24 on näidatud katkupärimusega seotud kalmete osakaal kihelkonna kalmete 

seas. Nagu näha, mingeid süsteemseid regionaalseid tendentse kogu vaadeldava 

piirkonna sees ei ilmne ning üldine pilt paistab olevat üsna juhuslik, mida võib seletada 

ühest küljest andmete kogumisest tuleneva eripäraga ning teisalt katkupärimuse üle-

Eestilise levikuga. Kuigi suurt pärimuse kontsentratsiooni võib näha katku poolt eriti 

kannatanud Noarootsi kihelkonnas (Oja 1996, 240), ei eristu teised ülisuure ohvrite 

arvuga alad, näiteks Pühalepa, Kirbla kihelkonnad (ibid.). Võrreldes Lõuna-Eestiga on 

Lääne- ja Hiiumaal katkupärimusega kalmistute osakaal märksa suurem, olles 

Läänemaal 19,3%, Lõuna-Eestis aga 9,4% (Valk 2001, 38). Seda võib põhjustada 

asjaolu, et Lääne-Eestis tegi Põhjasõja-järgne katkulaine märksa suuremat kahju kui 

Lõuna-Eestis (Frandsen 2010, 51–52).  

 
Joonis 24. Katkupärimuse levik Lääne- ja Hiiumaa külakalmetes. 
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2.2.2 Kabelipärimus 

 

Teine suurem pärimusliik on seotud kabelitega ning selliseid kalmistuid on kokku 58 

(21,6%). Neist 19 kalmistu puhul on kirjalike allikate põhjal teada, et tegu on ajaloolise 

kabeliasemega. Hoolimata Lääne- ja Hiiumaa kirjalike allikate põhjal teada olevate 

kabelikohtade suhtelisest rohkusest, esineb kabelitega seotud toponüümikat või 

pärimust Lõuna-Eestiga võrreldes vähem. Võrdluseks – Lõuna-Eesti 1159 

külakalmistust on üle 27% seotud kabelipärimuse või tsässonaga (Valk 2001, 25). Seda 

võib seletada asjaoluga, et Lõuna-Eestis on kujunenud sõnast „kabel” otsekui kalmistu 

sünonüüm (Valk 2001, 24).  

Lõuna-Eesti puhul tuleb veel arvestada, et kabelid on tõenäoliselt seal kauem 

püsinud seoses Poola võimuga ning et kohe pärast Rootsi võimu kehtestamist hakati 

sealgi aktiivselt kabelite vastu võitlema (Hausmann 1903, 141). Ometi ei saa 

vaadeldava piirkonna puhul öelda, et samuti Poola võimu all olnud Põhja-Pärnumaa 

kihelkonnad (Audru, Tõstamaa, Pärnu-Jaagupi ning Mihkli kihelkonna lõunaosa) 

erineksid kabelipärimuse rohkuselt ülejäänud Läänemaast. Seega võiks peamiseks 

teguriks pidada väiksemaid piirkondlikke eripärasid, mis ilmnevad näiteks Tartumaa 

kabelipärimuse suhtelises rohkuses võrreldes Sakala alaga (Valk 1995, 462).  
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Joonis 25. Kabelipärimuse levik Lääne- ja Hiiumaa külakalmetes. 

 

Jooniselt 25 võib näha, et kabelitega seotud kalmistuid – nii kirjalike allikate kui 

pärimuse põhiselt – on eelkõige rannaäärsetes piirkondades: Tõstamaa ja Noarootsi 

kihelkonnas, eriti silmatorkavalt aga Hiiumaa põhjaosas (Reigi ja Pühalepa 

kihelkonnad). Veel kerkib kabelipärimuse rohkuselt esile piirkond kogu vaadeldava ala 

idaosas, Vigala ja Pärnu-Jaagupi kihelkondades. Ilmselt võib rannalähedaste 

piirkondade suuremat kabelipärimuse osakaalu põhjendada kirikuvõimude suurema 

tolerantsiga nn rannakabelite suhtes, kuna lisaks tavapärastele pühamu ülesannetele olid 

need ka vajalikeks meremärkideks (Saard 2009, 36).  

Erinevalt katkupärimusest kannab enamik kabelipärimusega seotud kalmistutest 

vastavat toponüümi, üldjuhul kalmistuala nimetusena (nt Kabelimägi, Kapli põld, 

Kabeliase, lihtsalt Kabel) või ka kalmistu läheduses asuva talunimena (nt Kabeli talu). 

Kabelipärimus on üldjuhul nentiva iseloomuga („olevat vana kabeli ase”), kuid esineb 

ka värvikamaid kirjeldusi. Nii on mitmel puhul kirjeldatud kabeli või kiriku maa alla 

vajumist või hävitamist (nt Kriiska 1997b). Siinjuures on huvitav tähele panna, et 

kirjalike andmete põhjal teada olevate kabelitega seotud kalmistute pärimused ei ole 

kuidagimoodi teistest erinevad, välja arvatud juhul, kui mäletatakse kabeli reaalset 
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olemasolu - näiteks Kalana kabeli puhul teatakse rääkida selle välisilmest, sisustusest 

jms (Saard 2007). 

 

2.2.3 Muu pärimus 

 

Lisaks katku- ja kabelipärimusele on veel teisi levinuid pärimuseliike. Üheks selliseks 

on sõjaga seonduv pärimus, kuhu alla olen liigitanud jutud lahingutest ja sõduritest ning 

üldisema „sõjahaua” määratluse. Kokku on sedasorti pärimust 16 kalme puhul (5,8%). 

Tüüpiline on näiteks jutt, et paigas olla toimunud lahing rootslaste ja venelaste vahel 

(Laid 1923, 18). Veel ühe kategooriana võiks vaadelda pärimusi kindralist või 

kuningast, kes olla kalmule maetud, ent selliseid juhtumeid sain kokku kõigest 4. 

Omaette tuleks vaadelda pärimust, mis seostub kalmistul kogetuga. Selle all 

mõistan pärimust, mis ei ole seotud kalmistu olemasolu või tekke seletamisega vaid 

pigem kalmistu kui erilise, sakraalse ruumiga. Sellised pärimuskillud pajatavad 

vaimude-viirastuste nägemistest või kuulmistest, oigavatest või tantsivatest kontidest. 

Siinkohal tuleb kindlasti mainida üht Lääne-Eesti erijoont – vaime-viirastusi 

nimetatakse tihtipeale „kääbasteks”. Uku Masingu sõnul nimetatakse „kääbasteks” just 

kodukäijaid ning ta toob võrdluse sõnaga „kalm”, mis samamoodi on tähendanud algselt 

surnut ning hiljem hakanud surnu elupaika – hauda – tähistama (Masing 1995, 95). 

Kääpad olevat võrreldes tavaliste kodukäijatega seotud aga vaid kalmistuga ega kipu 

sealt lahkuma (ibid., 97). Kokku on kääpaid mainitud 10 kalmistu puhul. 

On veel jutte, mis viitavad kalmistu puutumatusele, pühadusele või muudmoodi 

erilisusele. Näiteks Lääne-Nigula khk Ingküla Kabelimäel (99) kaevanud mehed olla ära 

surnud (Allikmaa 1991), Käina khk Männamaa kalmel (38) olnud püha puu, mille otsas 

rist. Kord kukkunud rist alla ning enne polnud taluperemees unerahu saanud kui uue 

risti tegi (Vaas 1923, 6–7). On ka lihtsalt mainitud, et kohta on peetud pühaks: nt Audru 

khk Sarvi küla kabeliase (E, StK 5, 243 (8) <Audru).  

Niisiis on kalmistud tihti seotud pärimusega. Kuigi võib eristada suuremaid tüüpe – 

katku- ja kabelipärimust –, on pilt märksa mitmekesisem. Rahvaluuleandmestiku 

põhjalikum uurimine pakuks kalmistutega seoses kahtlemata uut ja põnevat. Eelnevast 
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lõigust võis leida ka teatava viite looduslikule pühapaigale ning oma töös olen selliseid 

seoseid leidnud veel mitmeid. Kindlasti tuleks kalmistute ja looduslike pühapaikade 

omavahelisi seoseid edaspidi lähemalt vaadelda. 

 

2.3 Matmiskombestik 

 

Edasi vaatan lähemalt matmiskombestikku. Kuigi selliseid kalmistuid, mis oleksid 

teaduslikult kaevatud ning seejuures pakkunud representatiivset hulka matuseid, on 

väga vähe, olen siiski püüdnud teha mõningaid üldistusi ning varieeruvusi näidete varal 

välja tuua. Kuna kaevamisaruannete tase on väga kõikuv ning aruanded mõningatel 

juhtudel üldse puuduvad, siis olen matmiskombestiku kirjeldamisel kasutanud 101 

matust kokku 15 erinevalt kaevamiselt. Kuigi kaevatud matuseid on rohkem, olen 

paljud käsitlusest kõrvale jätnud puuduliku dokumenteerimise tõttu. 

Kõige laiaulatuslikumalt kaevatud 49 matusega Mõisaküla kalmistu (Пярн 1988, 

357–359) puhul on kahjuks olemas vaid paarileheküljeline üldistav kokkuvõte, mistõttu 

sealseid matuseid üldisesse statistikasse kaasata ei saa. Võimalusel kasutan siiski Anton 

Pärna tehtud tähelepanekuid. Kasutatavamad on samast 1897. aastal välja kaevatud 4 

luustiku kirjeldused (SB Pernau 1899, 15–21). Kasutanud olen veel 17 välja kaevatud 

luustikuga Kõima kalmistut (Штакельберг, Богоявленски 1896), 16 luustikuga 

Kullamaa kalmistut (Vassar 1942), 11 luustikuga Kõmsi III kalmistut (Friedenthal 

1923a, Mandel 1980), 8 luustikuga Soomra kalmistut (Valk 1989), 6 luustikuga 

Tõstamaa kalmistut (Kustin 1956), 5 luustikuga Are kalmistut (Frank 1909, 89–95) ning 

mõningaid veelgi vähemas mahus uuritud kalmistuid: Kiideva (Läänemaa Muuseumi 

Ühing 1932), Pullapää (Hausmann 1900, 81–93), Tamba (Tõnisson 1957), Kõmsi II  

(Friedenthal 1923b), Hiiessaare (Lääne 1961), Kirna (Mandel 2001) kalmeid. Veel olen 

kasutanud Karin Margi 1959. aastal kaevatud Vormsi kihelkonnakalmistu andmestikku, 

mis võimaldab vaadelda rannarootslaste erisusi matmiskombestiku osas. Paraku on 

nendest kaevamistest säilinud vaid plaan (Mark 1959), millelt võib aga eristada 23 

luustikku. 
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Lisaks olen teinud mõningaid tähelepanekuid matuste kohta, milledest on üht-teist 

juhuteadete või maastikuinspektsioonide põhjal teada. Siin on oluline aga tähendada, et 

enamik sedasorti materjalist on juhusliku iseloomuga ning üldmulje võib olla eksitav, 

kuna teadetes võib olla kirjeldatud pigem harjumatuid-ebatavalisi nähtusi – näiteks 

surnu orientatsiooni või asendi osas. Leiumaterjali osas võib ka arvata, et mõned 

„põnevamad” või „uhkemad” leiud pole arheoloogideni sattunud. Seepärast ei ole 

kihelkonnakirjelduste jms kaasamisel kalmete matmiskombestiku kohta statistika 

tegemisel erilist mõtet; küll võib välja tuua üldiseid trende, kui need on selgesti 

eristatavad. Siiski peaks materjali vähesuse tõttu nendessegi teatava ettevaatusega 

suhtuma. Selles alapeatükis vaatlen esmalt kalmete leiumaterjali ning seejärel luustike 

orientatsiooni, sügavust ja asendit. Lõpus käsitlen põgusalt ka kirstuga seonduvat. 

Paraku ei ole võimalik väheste allikate tõttu teha järeldusi matuste paiknemiste kohta 

kalmet kui tervikut vaadeldes. 

 

2.3.1 Leiumaterjal 

 

Euroopalikus kristlikus matusetraditsioonis surnule hauda esemeid kaasa ei pandud, 

kehagi ümbritses vaid surilina (Valk 2001, 61–62). Esemete hauda kaasa panemist ei 

peetud mitte ainult tarbetuks, vaid isegi halvaks. 14. sajandi Inglismaalt pärineb üks 

hoiatav näide, milles üks koos rahaga maetud ketser kästi välja kaevata ning põletada – 

selgus, et laip oli kaetud kärnkonnadega ning raha muutunud vakladeks (Daniell 1998, 

149). Eestlaste matusekombestik erineb sellest üsna suuresti ning võib arvata, et 

muinasajast pärit mõjud kestsid sünkretistliku rahvausundi sees veel kaua; kohati esineb 

neid tänapäevalgi (Torp-Kõivupuu 2003, 146–147). Kuigi muinasaegsed suurte 

panustega matused üldjuhul lõppesid, jätkus väiksemate ja isiklikumate asjade 

kaasapanek. Seda seletab H. Valk muutustega ettekujutustes teispoolsusest. Kui 

muinasaegne hauatagune elu kujutas endast midagi sarnast siinsele ilmale, kus surnu oli 

aktiivne, tegi tööd jne, siis alates 13. sajandist hakkas ilmselt levima kujutelm, et 

teispoolsus on isemoodi paik, kus surnu on passiivne ning allutatud kõrgematele 

jõududele (Valk 1995, 150). Järgnevalt vaatan erinevaid leiuliike Lääne- ja Hiiumaa 
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külakalmistutes ning võimalusel jälgin trende nende paigutuses ja levikus. Siinkohal ei 

käsitle ma naelu, mis on olnud tõenäoliselt kirstunaelad – kirstutemaatika tuleb 

arutlusele hiljem. 

Kõige suurema osa leiumaterjalist vaadeldava piirkonna külakalmistutel 

moodustavad mündid. Mündileide on teada ühtekokku 62 kalmistult (23%), kuid võib 

arvata veelgi suuremat arvu. Üldjuhul pärinevad kõik mündid 16. ja 17. sajandeist. 

Keskaegseid münte on kaevamistega uuritud matusepaikadest leitud vaid Tõstamaa, 

Kõmsi III ja Mõisaküla kalmistutest. 18. sajandist pärinevaid münte aga uuritud 

kalmistutest teada ei olegi. Siiski on nende leidmist teadetes mainitud 4 kalmistu puhul, 

kusjuures kõigil puhul on tegu kabelipärimusega kalmetega. Seega võib nõustuda H. 

Valgu järeldusega, et müntide kasutamine hauapanustena on 16. sajandi keskel järsult 

tõusnud ning kestnud külakalmistute kasutamise lõpuni (Valk 1995, 144). Raha 

hauapanusena on olnud mõeldud ilmselt surnu vajaduste katteks teises ilmas. Näiteks 

Varbla kihelkonnast on teada, et surnule on antud raha Püha Peetruse kõrtsist viina ja 

saia ostmiseks (ibid., 145). Kuna Läänemaa külakalmistutest on münte in situ väga 

vähe, ei saa suuri üldistusi teha nende paiknemise kohta hauas. Võib siiski jälgida, et 

kõige enam on need pea juures (5 matust) ja rinnal (4 matust). 

Teine suurem leiumaterjali grupp on riietusega seotud esemed. Siia alla liigitan ka 

ehted, kuna ei ole alust arvata, et need olnuks panused iseenesest. Uuritud kalmistute 

põhjal võib öelda, et riietusega seotud esemeid või ehteid on olnud vaid veerandil 

matustest, enamasti on olnud tegu helmeste või sõlgedega. On huvipakkuv, et 17.–18. 

sajandist pärinevaid sõlgi ja helmeid on ka Vormsi kalmistult (AI 4296), millest 

järeldub, et rootslaste seaski oli levinud ehetega matmine. Üldmulje on siiski, et 

Läänemaa külakalmistute matused on ehete osas väga tagasihoidlikud. Vaid ühe matuse 

puhul Kõmsi II kalmest on olnud surnul kaelas ja vööpiirkonnas helmed ning juures 

veel sõrmus ning ripatsmünt (1492–1505) (Friedenthal 1923b). 

Teistest leidudest on kõige levinum hauapanus nuga. Uuritud külakalmistute 78-st 

matustest leidub nuga 14 matuse juures ning ühtekokku on teada noaleide 21 kalmistult 

(7,8% koguarvust). Noa asendid hauas on väga varieeruvad ning mingisugust 

süsteemsust ei ole võimalik ka noatera suunas näha. H. Valk on nuga hauapanusena 

tõlgendanud tööriistana või kui tõrjevahendit „kodukäimise” vastu, aga peab 
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võimalikuks ka noa tähendust surnu kaitsjana kurjade jõudude vastu (Valk 1995, 142). 

Seepärast on mõnevõrra üllatav tõdeda ka üht noaleidu Vormsilt (AI 4296:9), kuid võib 

oletada noa kaitsva jõu uskumusi laiemalt. 

Ülejäänud leiud on kõik esindatud vaid mõne eksemplariga. Välja võib tuua vahest 

veel nõelad, mida on leitud vaadeldavas piirkonnas 5 kalmistult. Neljal korral on nõel 

leitud in situ ning neist 3 puhul on olnud see rinnal ning ühel puhul jalgade juures. 

Nõelte hauda kaasa panemisest on kirjutatud juba 17. sajandil (Forselius) ning seda on 

peetud eelkõige „praktilise eesmärgiga” panuseks, mis on vajalik hauataguses elus 

(Valk 1995, 143), kuigi Tõstamaa kihelkonnast on ka teada, et nõela murdmine surija 

rinnal kiirendab minekut (ibid.). Arvestades, et Lääne-Eestist on mitmelt poolt teada 

rahvapärimust nõela kasutamisest hauapanusena (ibid., 142), võiks arvata nende 

teadaolevast suuremat osakaalu haualeidude seas. Huvitava leiuna tuleb veel märkida 

surnu pea all olevaid „patju”: Are kalmelt on teada üks luustik, kelle pea all olnud 

„erakordselt ilus ümar kivi” (Frank 1909, 93). Peaalune kivi on leitud ka Mihkli 

kihelkonnast Oidremaa kalmistust (Koit 1934, 86).  Ehk võib sisuliselt sarnane olla ka 

Are kalmistult leitud peaalune „lehtedest padi”, mille sees olnud 6 münti (Frank 1909, 

91). 

 

2.3.2 Matmissügavus 

 

Kirjalikest allikatest võib mitmelt poolt lugeda, et külakalmetesse on maetud väga 

madalale. Tüüpiline on kurtmine, et talupojad matavad oma surnud vaevalt 

põlvesügavusele, nii et loomad nad üles kraabivad (Winkler 1909, 6). Madalale matmist 

tõendab ka arheoloogia, nii on Lõuna-Eesti puhul üldjuhul maetud 50–80 cm 

sügavusele (Valk 2001, 67). Samasugune olukord tundub olevat ka Läänemaal. 

Vaadeldes uuritud kalmistute matuseid, saab keskmiseks tulemuseks 56 cm, kuid 

varieeruvused on üsna suured. Näiteks Kõmsi III kalme kolm teadaoleva sügavusega 

matust paiknevad vahemikus 10–15 cm (Mandel 1980). Kullamaa kalmistu matuste 

sügavused varieeruvad 25 ja 74 cm vahel (Vassar 1942). Tamba kalmes olid kaks 

ainukest dokumenteeritud matust 130 cm sügavusel (Tõnisson 1957) ning Are kalmel 
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on ainuke dokumenteeritud sügavusega matus 180 cm sügavusel (Frank 1909, 91). 

Üldjoontes võib siiski öelda, et enamik matuseid jääb vahemikku 30–70 cm. Tulemus ei 

muutu, kui kaasata ka kihelkonnakirjeldustes ja leiuteadetes kirja pandud sügavused. 

Võib arvata, et haua sügavuse puhul on oma rolli mänginud ka pinnasetüüp. Kõmsi 

ülimadalad hauad saavad mõistetavamaks, kui arvestame, et seal eriti sügavamale matta 

ei olnudki võimalik. Nimelt on sealne mullakiht väga õhuke ning „laiguti paelava 

hoopis paljas” (Mandel 1980). Veel võiks haua sügavuse osas arvestada, et veidike 

kõrgemal paiknevad alad on sageli künnist tingituna erodeerunud ja luustikke katnud 

niigi õhuke mullakiht ära uhutud (Selirand 1974, 80). 

 

2.3.3 Orientatsioon 

 

Kõikidel uuritud kalmistutel, välja arvatud Kõmsi kalmistul, domineerisid 

läänesuunalised matused. 93 matusest, millel oli võimalik määrata suund, on 80 W-

suunalised või selle kõrvalekalded – edel ja loe ning vahepeale jäävad suunad. On 

huvitav, et kõrvalekalded lõuna poole – SW ja WSW – esinesid ainult rootslastega 

asustatud Vormsi kalmistul ning matmissuundade osas niigi omapärastel Kõmsi ja 

Soomra kalmistul. Kõikidel teistel kalmistutel olid kõrvalekalded vaid põhja poole. 

Missugune on olnud kõrvalekallete osakaal Mõisaküla kalmel, ei ole teada, kuid A. 

Pärna järgi on sealgi domineerinud selgelt W-orientatsioon (Пярн 1988, 357). 

Põhiilmakaartest kõrvalekaldumist on J. Selirand pidanud seotuks aastaaegadest tingitud 

päikesetõusu muutustega (Selirand 1974, 82). Siiski on H. Valk näidanud, et vähemalt 

Lõuna-Eesti puhul, kus enamik kõrvalekaldeid läänesuunast on lõuna poole, ei pea see 

oletus paika: suurima suremusega perioodil oktoobrist märtsini tõuseb päike ida ja edela 

vahelt, mistõttu peaks enamik kõrvalekaldeid olema hoopis loode suunas (Valk 1995, 

137-138). Kõrvalekalded põhiilmakaarest on olnud tüüpilised ka mujal Euroopas 

(Daniell 1998, 148) ning eksimused võib panna ilmselt matusealal või lähedal 

paiknevate orientiiride – nt puude, kabeli või looduslike piiride – arvele (Valk 1995, 

138). 
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Teised suunad on vähe esindatud ning neist enamik on Kõmsi ja Soomra 

kalmistuilt. Esimese puhul paistab levinuim mitte-läänesuund olevat seotud põhja-

suunaga, Soomra kalmistult võib näha lisaks põhja-suunalistele ka lõuna-suunaliste 

matuste suhteliselt suurt osakaalu. Kokku on 93-st teadaoleva suunaga matusest (sh 

Vormsi kalmistu)  6 suunatud peaga põhja poole, 3 lõuna poole, 2 ida poole ning kirde- 

ja kagusuunalisi matuseid on kumbagi üks. Mõisaküla kalmistu puhul märgib A. Pärn, 

et N-suunalisi matuseid oli 3, O-suunalisi 2 ning ühel oli NO-suund (Пярн 1988, 357–

358). Kuigi matuste arv on liialt väike, et siinkohal suuri üldistusi teha, jääb mõnevõrra 

siiski silma N-suunaliste matuste veidi suurem osakaal teiste mitte-lääne suundadega 

võrreldes. Sellisel puhul võib oletada muinasaegsete uskumuste mõju. Teadaolevatest 

Läänemaa muinasaegsetest laibamatustest on enamik samuti põhja- või kirde-suunalised 

(Mandel 2003, 159) ning see tendents on olnud Eestis laiemaltki (Selirand 1974, 82). 

Ka rahvaluule andmeil olevat surmakultuuris põhjasuunal eriline tähendus: on usutud, et 

surnu asetamine peaga põhjasuunda on takistanud lagunemisprotsessi; samuti on surija 

hoidmine peaga põhja poole pidurdanud hinge lahkumist kehast (Valk 1995, 141). 

Idasuunalisi matuseid on koos Mõisaküla 1986. aasta kaevamistega kokku 4. Kas 

tegu on olnud soolise vastandorientatsiooniga nagu kirjeldab Lõuna-Eesti puhul nähtust 

H. Valk (2001, 71–72), ei ole võimalik tuvastada. Vähemalt ühel puhul – Kiideva 

kalmistul – on ida-suunaline orientatsioon olnud ilmselt kindel ja teadlik samm. Nimelt 

on seal idasuunalise matusega üheaegselt maetud ka teine, läänesuunaline surnukeha 

(Läänemaa Muuseumi Ühing 1932). Sarnasest pildist, kus kõrvuti olevate luustike 

puhul üks on vastupidises suunas, on teade ka Vigala kihelkonnast (Aitsam 2006, 114). 

Igatahes võib arvata, et ka ida-suunalised matused on muinasaegsete uskumuste mõju 

(Valk 1995, 139). 

Matusteorientatsioonidest võib niisiis näha, et kristlik komme matta peaga lääne 

suunas on olnud valdav. On aga siiski kaheldav, kas maarahvas omas täielikult 

ettekujutust kristlikust ülestõusmisettekujutusest, mille järgi ilmub Viimsepäeval 

Kristus idast ning seetõttu on surnuil hea lamada peaga lääne poole, et õiges suunas 

tõusta. Ilmselt on tegu olnud sünkretistliku seguga kristlikust ning muinasaegsest 

maailmavaatest. Viimast tõendavad ka 16.–17. sajandi allikad, milledes selguvad 

talupoegade vähesed teadmised Ülestõusmisest (Valk 1995, 138). H. Valk on arvanud, 
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et tõenäoliselt võeti lääne-suunaline matmisviis omaks kui surnule mingis mõttes 

kasulik (ibid.). Seesugune kindlama ideoloogilise aluspõhja puudumine seletab ka – 

olgugi vähesed – „ebakristlikud” matmissuunad. 

2.3.4 Surnu asend 

 

Matusekombestikku peegeldab kindlasti ka surnu asend hauas. Järgnevalt vaatlengi, 

kuidas on koolnu käed paigutatud, kas esineb poosis mingisuguseid erisusi ning kas pea 

on kallutatud ühele või teisele poole. 

Peaaegu kõikidel juhtudel on surnu asetatud hauda selili, väljasirutatud asendis. 

Erandeid on vaid üksikuid. Kolmel juhul on koolnu olnud külje peal ning ühel juhul – 

Kõima kalmistul – on surnu maetud kõhuliasendis (Штакельберг, Богоявленски 1896, 

32). Viimase kohta võib arvata, et tegu on olnud ennetava abinõuga, et surnu ei hakkaks 

kodukäijaks. Samale nähtusele võib viidata ka Kõmsi II kalme ristis jalgadega matus 

(Friedenthal 1923b), mille puhul võib arvata, et need olid kokku seotud. Mõningatel 

juhtudel on surnu asend pikitelge pidi kiivas. Kullamaa kalmistul oli ühel luustikul jalad 

paarkümmend sentimeetrit ülejäänud kehast madalamal (Vassar 1942). Kiidevas jälle 

olid ühe matuse puhul jalad maapinnale lähemal (Läänemaa Muuseumi Ühing 1932). 

Üksikuid samalaadseid teateid on ka kihelkonnakirjeldustest. Kahjuks puuduvad selliste 

matuste osas täpsemad kirjeldused, kuid võib arvata, et ehk on sellistel puhkudel olnud 

määravaks maastikulised iseärasused, näiteks mäenõlva kujul. 

Käte asend on väga varieeruv ning kahjuks on matuseid, kus mõlema käe asend on 

dokumenteeritud, kõigest 31. Seepärast ei saa ka pädevat statistikat käte asendi kohta 

luua. Ometi võib märgata, et 1/3 juhtudel on käed asetatud risti rinnale. Ka on teistest 

mõnevõrra rohkem juhtumeid, kus käed asuvad kõhul. Ülejäänud matuste puhul on aga 

käte asend mitmekesine. Lõuna-Eesti puhul on käte asend samalaadselt ülimalt 

varieeruv (Valk 2001, 69), kuid H. Valk toob välja ajalise mõõtme just risti rinnale 

asetatud käte puhul: see Euroopas 15. sajandil levima hakanud käteasend on arvukaim 

15. sajandi II poolest kuni 17. sajandi alguseni. H. Valk oletab languse seost 17. sajandi 

algul toimunud kirikliku õpetuse mõju kahanemisega maarahva seas (Valk 2001, 69–

70). 
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Mida välja lugeda surnu pea asendist, on raske öelda. Vähemasti võib aga siingi 

märgata tendentse. 45 juhul leidub andmeid pea asendi kohta, neist 44% juhtudel on pea 

olnud kallutatud vasakule küljele, 29% on paremal küljel ning 24% on vaatega otse 

üles. Neid protsente ei saa samas liiga tõsiselt võtta põhjusel, et näib otsekui oleks igal 

kalmistul oma „stiil”. Näiteks Kullamaa kalmistu puhul oli 2/3 matustest vasakule 

keeratud peaga – st vaatega põhja (Vassar 1942). Umbes sama suhtega on Kõima 

kalmistul pead keeratud paremale ehk lõunakaarde (Штакельберг, Богоявленски 

1896). Vormsi kalmistul on aga suurim osakaal otse üles vaatavatel surnutel (Mark 

1959). Seesugust mitmekesisust võiks vaadelda kohalike eripäradena ning mitte 

laiemate uskumuste kajastusena. Ei saa välistada võimalust, et surnu silmnäo vasakule 

või paremale suunamine sõltus ka ümbritsevast maastikust: kas pandi elavate kaitseks 

surnu vaatama eemale oma külast, või ehk pöörati jällegi pilk mõne pühakoja poole. Et 

mingisugused eestlaste rahvauskumuslikud tagamaad võivad näovaatega seotud olla, 

vihjab asjaolu, et ainuke kalmistu, kus ülespoole suunatud silmnägu oli üldine, on 

rootslaste Vormsi kalmistu.  

 

2.3.5 Kirstud 

 

Küsimusele, kas ja millal maeti külakalmetesse surnud kirstudes, on raske anda ühtset 

selget vastust. Puu kõdunemisest ei pruugi jääda erilist jälge ning ilmselt pole seda 

mitmetel kaevamistel suudetud tähele panna. Ka ei pruugi naelte puudumine tähendada 

kirstu puudumist: on teada, et naelteta kirstudesse maeti veel 17. sajandil (Selirand 

1974, 80) ning muidugi tuleb arvestada võimalusega, et naelad on hilisemate matmiste 

tõttu oma algsest asukohast eemale sattunud. Kokku on kirstujäänuseid või naelu 

mainitud 31 kalmistu puhul, kuid on oluline märkida, et käesoleva alapeatüki algul 

mainitud kalmistutest puudusid vastavad leiud vaid ühel juhul, Kõimas. Seega võib 

julgelt öelda, et kirstudes maeti terves käsitletavas piirkonnas. Sellegipoolest on selgelt 

kirstuga maetud matuseid vähe – neid on kõige rohkem Vormsil (Mark 1959), mis 

peegeldab jällegi rootslaste „eeskujulikumat” matmiskombestikku. 16. ja 17. sajandeist 

on kirjalike allikate põhjal teada, et maetud on ka lihtsalt surilinas ning seda on 
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praktiseeritud Võrumaal veel 20. sajandi alguseski (Valk 1995, 69). Ilmselt võib ka 

Läänemaa puhul rakendada H. Valgu arvamust, et kirstude suurem kasutamine sai 

alguse alles 17. sajandil (Valk 2001, 69) ning usutavasti ei muutunud see külakalmistute 

kasutamise perioodil kunagi valdavaks. 

2.4 Dateerimine 

 

Üks oluline ja probleemne teema on külakalmistute ajaline määratlemine. Kuigi 

rahvapärimus seostab külakalmistuid katkuajaga, peegeldab see pigem nende viimast 

suuremat kasutamist (Valk 2001, 90–91). Kuna suuremal määral läbikaevatud 

kalmistuid Lääne- ja Hiiumaal napib, on vähese leiumaterjali põhjal kindlamaid 

üldistusi teha võimatu. Siiski paistab dateeritava leiumaterjali järgi, et enamik 

dateeritavaid matuseid on 16.–17. sajandeist. On ka varasemaid: ilmselt võib Kullamaa 

kalmistut (Vassar 1942) pidada muinasaja lõppu ja keskaega kuuluvaks, kuid paistab, et 

hilisemaid matuseid sealt ei ole. Võib-olla lõpetati kalmesse matmine seoses lähedale 

ehitatud Kullamaa kirikuga, ehkki (kirstu-)naelad kalmistult võiksid viidata pikemale 

kasutusperioodile. Leidude järgi keskaega dateeritavaid kalmistud on veel Tõstamaal 

(Kustin 1956), Rõudes (AI 2512: 33) ja Sulus (AI 4402: 1). Keskaegseteks – seejuures 

muinasaegset päritolu välistades – võib pidada ilmselt kõiki kabelitega seotud 

kalmistuid. Paraku ei ole võimalik uurida ühtegi täielikult läbikaevatud kalmet – v.a 

erandlikud Kõmsi kalmed – ning üksikute leidude põhjal dateerimine jääb väga 

oletuslikuks. 

Külakalmistute kasutamise täpne lõppdaatum on ilmselt piirkonniti varieeruv. 

Saaremaalt on teada, et veel 1706. aastal maeti ohtralt külakalmetesse, kuid kümme 

aastat hiljem tõdeti, et kalmudesse matmine on lõppenud (Kõpp 1959, 283). Lõuna-

Eestis on üldiselt külakalmetesse matmine lõppenud 18. sajandi esimesel veerandil, 

kuid vähesed neist on olnud kasutusel veel 19. sajandil ning üksikud lausa 20. sajandil 

(Valk 2001, 90–91). Seda võib ilmselt arvata ka Lääne- ja Hiiumaa puhul. Üksikuid 18. 

sajandi teisest poolest pärinevaid münte on leitud kalmetest üle kogu uuritava piirkonna. 

Kõige hilisem on neist Märjamaa kihelkonnast Sulu küla „Kihuna kabelist” (121) 1799. 

aastast pärinev kopikas (AI 4402: 2). Hilisele kasutusele viitab ka Vigala kihelkonna 
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Araste küla „Ristialt saunakoht” (263), kus olla veel 1862. aastal seisnud suur puurist 

(Aitsam 2006, 214).  

Leiumaterjalis, eelkõige müntide osas, võib niisiis märgata 16.–17. sajandi esemete 

suhteliselt suuremat osakaalu. See on kalmistu ajaliste raamide määramisel ilmselt 

eksitav, sest just sel perioodil pandi rohkem münte hauda kaasa. Veel võib dateeritavate 

rootsiaegsete matuste osakaalu tõsta lihtne asjaolu, et see periood jäi kalmete 

kasutamisel üldjuhul viimaseks ning seetõttu pääsesid need luustikud hilisematest 

pealematmistest. Seega ei ole põhjust arvata, et Lääne-Eestis oleks külakalmistute 

kasutamisaeg kuidagi erinenud Lõuna-Eestist, kus matmine külakalmetesse toimus läbi 

kesk- ja uusaja (Valk 2001, 88). 

 

Kokkuvõte 

 

Käesolev bakalaureusetöö käsitles Lääne- ja Hiiumaa kesk- ning uusaegseid 

külakalmistuid. Seades allikmaterjalile mitmeid kriteeriumid, sain vaadeldavast 

piirkonnast ühtekokku 269 külakalmistut (joonis 22; Lisa 1). 

Töö esimeses peatükis vaatasin külakalmistuid kultuurmaastiku osana. Seadsin 

eesmärgiks uurida matusepaikade suhet külamaadega ning leida vastuseid nende 

paiknemist puudutavate küsimuste kohta. Esmalt uurisin kihelkondade kaupa 

külakalmistute üldist levikut asustuspildi taustal, mille rekonstrueerimisel kasutasin 17. 

ja 18. sajandist pärinevat allikmaterjali – 1725.–1726. aasta adramaarevisjoni ning 

kaarte. Kalmistute paiknemine vastas üldjuhul asustuspildile, kuid võis eristada nii väga 

tihedalt paiknevaid matusepaiku kui ka „tühialasid”. Viimaste osas võib arvata 

kalmistute registreerimise puudulikkust, kalmistute ühist kasutamist mitme küla peale 

ning kiriku- ja kirikaia mõju. Selgelt võis eristada ka rootslastega asustatud piirkondade 

erinevust: ilmnes kalmete vähesus, kusjuures olemasolevad on üldiselt seotud 

kabelitega. 

Edasi vaatlesin kalmistute paiknemist külatasandil. Keskmiselt paiknevad Lääne- ja 

Hiiumaa külakalmistud küla mõttelisest keskpunktist 400–1000 m kaugusel. Määravaks 
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asukohavalikul on olnud kõrgemad pinnavormid, teeäärsus ning teatav piirilisus küla 

kultuurmaade suhtes. Siiski on ka erandeid ning neid võib seostada ilmselt erijuhtudega 

– näiteks keskaegsete kabelikohtadega. Mõnel pool võis näha ühes külas rohkem kui üht 

kalmistut, mida võib tõenäoliselt seletada kalmete erineva ajalise määratlusega. Samuti 

vaatlesin kalmistuid, mis võisid olla mitme küla poolt ühises kasutuses: sellisel puhul 

võisid emakülast lähtunud külade inimesed jätkuvalt matta oma surnuid vanasse 

kalmistusse edasi. 

Teises peatükis uurisin kalmistuid endid. Kuigi välisilmelt on valdav kõrgemal 

pinnavormil paiknemine, mõjutasid matusekoha valikut ilmselt ka teised maastikul 

paiknevad objektid ja muistised. Arheoloogiliste tõendite puudumise tõttu oli raskem 

küsimus seotud kalmel olnud taimestikuga. Mõnede kirjalike allikate järgi võib siiski 

arvata kalmete „metsasust” ning sarnasust hiielaadsete pühapaikadega. Vähe on teada 

ka kalmistuala aiaga piiramise kohta: üksikud teadaolevad juhtumid võib siduda 

tõenäoliselt omaaegsete kabelitega. Mis puutub haua- või kalmistutähiste olemasolusse, 

siis andmete vähesus nende kohta lubab arvata, et komme võis küll eksisteerida, aga 

tõenäoliselt on tähised juba kalmistute kasutusperioodil hävinud. 

 Vaatlesin ka kalmistutega seotud pärimust. Üle poole kalmistutest on seotud mõne 

pärimusega ning levinuimaks tüübiks osutus katkupärimus, mis seostub ilmselt 

Põhjasõja-järgse katkuga. Kabelitega seotud pärimust leidus samuti suhteliselt palju, 

kuigi selle osakaal jäi Lõuna-Eestiga võrreldes väiksemaks. Lisaks on kalmistutega 

seotud veel mitmesuguseid jutte sõdadest, maetud sõduritest-kindralitest, kalmel nähtud 

vaimudest ehk „kääbastest” ning on ka pühadusele viitavat pärimust. 

Matmiskombestikku käsitlevas alapeatükis kasutasin üldistuste tegemiseks 101 

dokumenteeritud matust. Üldiselt on uuritava piirkonna külakalmistutel väga vähe 

leiumaterjali. Kõige enam leidus kalmetes münte – peamiselt 16.–17. sajandeist. 

Vähemal määral esines ehteid. Hauapanustena tõlgendatavatest leidudest oli kõige 

arvukamalt nugasid, muid leidusid – näiteks nõelu– oli üksikutel puhkudel. Haudade 

sügavus, üldiselt 50–80 cm, on vastavuses teiste piirkondade külakalmistutega. 

Niisamuti ka valdav selili väljasirutatud asend. Ehkki käte asendi osas võis täheldada 

rinnale risti asetatud käte mõnevõrra suuremat osakaalu, on see olnud väga 

mitmekesine. Kuigi surnud olid enamasti suunatud peaga läände, võis märgata 
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kristlikust ideaalist kõrvalekaldeid – enamasti põhja suunda –, kuid esines vähesel 

määral ka peaga teiste ilmakaarte poole matmist. Mõningaid tendentse võis märgata pea 

asendi suhtes, kuid selles osas dokumenteeritud matuseid on siiski liiga vähe üldistavate 

järelduste tegemiseks. Tõdeda võib kirstus matmise kombe laia levikut, kuid ilmselt ei 

saanud see kuni külakalmistute kasutamisaja lõpuni üldiseks. 

 Uuritava piirkonna külakalmistud sobituvad hästi külakalmistute kasutamise 

üldisesse ajaraamistusse, s.o 13. sajandist kuni Põhjasõja järgse perioodini 18. sajandil. 

Seda tõendavad kalmeleiud, asukoht keskaegsete kabelite juures ning kirjalikud allikad. 

Kõike eelnevat arvestades on näha, et Lääne- ja Hiiumaa kesk- ja uusaegsed 

külakalmistud on üldjoontes sarnased teiste Eesti külakalmistutega. Siiski võib märgata 

mõningaid iseärasusi maastikul ning matmiskombestikus, mis vajaksid täpsemat 

selgitamist arheoloogiliste välitööde abil. Vaadeldava piirkonna sees võib regionaalset 

eripära leida vaid rootslastega asustatud piirkondade osas. 

Külakalmistute osas on veel mitmeid uurimisvõimalusi, mida käesolevas töös ei 

puudutatud. Lääne-Eesti puhul võiks kindlasti vaadelda seoseid teiste muististega, eriti 

hilisrauaaegsete kalmete ning looduslike pühapaikadega. Ka võimaldaks asustuspildi 

täpsem vaatlemine ning arheoloogilise kultuurkihi ulatuse kaasamine mõõtmistesse 

analüüsida kalmistute ja külade suhteid lähemalt. Kindlasti on vaja edasiseks uurimiseks 

teha mitmeid maastikuinspektsioone juba teadaolevate muististe täpsemaks 

lokaliseerimiseks ning kirjeldamiseks. Huvitavat teavet pakuks tõenäoliselt ka kirjalike 

allikate ja rahvaluuleandmestiku põhjalikum uurimine.  
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The Village Cemeteries of the 13
th

 - 18
th

 cc. in Western 

Estonia: Läänemaa and Hiiumaa districts. 

Summary 

 

The aim of this bachelor thesis is to provide an overview of the medieval and post-

medieval local burial grounds – so-called village cemeteries – of Western Estonia. 

Under observation is the connection with settlement pattern and landscape, as well as 

the characteristics of beliefs and customs regarding the cemeteries. The reason for this 

topic is the relative lack of research of the region in comparision to Southern Estonia, 

thoroughly studied by Heiki Valk. 

The temporal framework of the study covers the period from the first half of 13
th

 

century to 18
th

 century when the use of village cemeteries generally began to decline.  

The study covered altogether 269 cemeteries from 22 parishes of Läänemaa, 

Northern Pärnumaa and the islands of Hiiumaa and Vormsi. While the region in 

question is based on the area of the medieval  bishopric of Ösel-Wiek and „maritime” 

cultural region of Western Estonia, the islands of Saaremaa and Muhu are not covered 

in this study due to length restrictions. 

In the process of finding out and localization of the village cemeteries as well as 

exclusion of possible prehistoric burial grounds I used archaeological, historical and 

cartographic data.  

In the first chapter I analysed the spatial distribution of burial grounds in 

connection with the settlement pattern of the late 17
th

 and early 18
th

 century, based on 

1725.–1726. ploughlands census and contemporary maps. The analysis of the general 

settlement pattern revealed a strong correlation between villages and cemeteries, even 

though some “empty areas” are distinguishable. Although the absence of village 

cemeteries in some places might point to incomplete data, the vicinity of churchyards 

and the common usage of local cemeteries by several villages are likely to have had an 

effect. Also, the Swedish-populated areas are clearly distinguishable from the general 



71 

 

distribution pattern of village cemeteries. This is evident from the general scarcity of 

burial sites there of which a large percentage is related to chapels.  

Local cemeteries, typically 400–1000 m from the centre of the village, are usually 

situated on higher spots in the landscape. Other common features include the proximity 

of roads and marginality with regard to the elements of the cultural landscape. The 

exceptions to these are probably related to medieval chapels or other significant features 

in the area. In some places, two or more cemeteries can be observed in one village, 

which are probably from different time periods, although in cases of shorter distances 

between sites, the shift might have been gradual process. 

The second chapter is concerned with the cemeteries themselves. As already 

pointed out, the landscape types associated with cemeteries are usually small hills or 

mounds – a common feature of burial grounds already in the Iron Age. Although not 

much is known, the historical sources regarding the appearance of village cemeteries 

imply that they were covered with trees. This, together with folkloric data of 

supernatural punishment for disturbing the cemetery, might provide a certain 

resemblance with some natural holy places. The data on enclosures and crosses are also 

scarce, albeit existent. Evidently, lasting grave- or cemetery markers were not common, 

as only a few stone crosses have been found. 

The folkloric tradition regarding burial places usually associates them with plague-

burials or chapel sites, but there are also stories of buried soldiers or generals. The most 

widespread is the plague tradition, which  stems from the last plague wave during the 

Great Northern War. The mentioning of chapels can be seen notably in coastal areas 

such as Northern Hiiumaa, Noarootsi and Audru parishes, which could be attributed to 

the longer use of coastal chapels. In many cases, the seeing of ghosts or so-called 

“kääpad” is reported. The implication of holiness of burial sites, although mentioned 

several times, is in general infrequent theme. 

In the analysis of the burial customs in village cemeteries I have used 101 better 

documented burials. In general, a scarcity of grave goods can be observed. The most 

common items are coins, usually dating from the 16
th

 or 17
th

 century. Jewellery and 

ornaments from undisturbed graves are few. The most numerous of the “real” grave 

goods, i.e. not part of clothing, are knives and, to a lesser extent, needles. The shallow 



72 

 

graves, mostly 50-80 cm, and the general westward orientation of burials are consistent 

with the general tradition of Estonian village cemeteries. Nevertheless, some 

observations can be made on the deviation of the exact westward orientation and the 

side the head is facing. Of non-Christian grave orientations, the northward oriented 

seem to be most common, which can be associated with prehistoric customs. The dead 

were buried predominantly in stretched out posture and no clear trend can bee seen 

regarding the placement of hands. It seems that the use of coffins was widespread, as 

shown by nail findings, but this custom never achieved a prevailing status during the 

use of village cemeteries.  

The historical and archaeological data from the village cemeteries of the region in 

question show that burials in the local cemeteries occurred from the 13
th

 to the 18
th

 and 

in some cases even in the 19
th

 century. Although there are cemeteries with prehistoric 

background, the majority of datable and documented  graves are from 16
th

 and 17
th

 

centuries, probably due to the fact that few earlier graves have been preserved intact.   

Even though there are some minor peculiarities regarding the location of the 

cemeteries and the burial customs, the tradition of village cemeteries of Western Estonia 

generally coincides with that of the other regions of Estonia. The Swedish-populated 

areas, on the other hand, are much more distinctive as shown by their more Christian or 

European ways of burying their dead.  

The research topic of village cemeteries provides several opportunities for further 

studies. The relationship between village cemeteries and natural holy places or late Iron 

Age burial grounds might provide some insight into the ritual landscape in broader 

terms. Also, any future spatial analysis of cemeteries and villages should take into 

account the extent and dating of cultural layers of settlements. For certain, much 

fieldwork should be carried out in order to locate and describe the burial grounds in the 

landscape. 
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167.  Soeva küla Õunapuu talu. Viited: Koit 1934, 52. 

168.  Soeva küla Salu talu. Viited: Reili 1932a, 52-53; Koit 1934, 108–111; AK Mih: 

J (teade: A. Tiitsmann 1922, suvi). 

  

Noarootsi kihelkond 

169.  Jeesuse kabel. Osmussaar. Viited: Johansen 1951, 248. 

170.  Rooslepa kabeli kalmistu. Viited: Register 4076. 

171.  Höbringi küla. Viited: Schmiedehelm 1924, 13–14. 

172.  Kabelimägi. Suur-Nõmmküla Kadaka talu. Viited: Register 10053; Pass. 

173.  Kudani küla Juhansi talu. Viited: Jung 1910, 229; Schmiedehelm 1924, 8 

174.  Sutlepa kabel. Viited: Register 4077. 

175.  Katkukalm. Kulani küla Karjaaia talu. Viited: Register 10057; Schmiedehelm 

1924, 9–10; Pass. 

176.  Pürksi küla Nigardsi talu. Viited: Register 10058; Schmiedehelm 1924; Lavi 

1975; Pass. 

177.  Eisterbi küla. Viited: Schmiedehelm 1924, 15. 

  

Pärnu-Jaagupi kihelkond 

178.  Parasmaa küla Haapsta talu. Viited: Mandel 1974. 

179.  Lubjamägi. Vakalepa küla. Viited: Mandel 1976. 
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180.  Ollimägi. Vakalepa küla Olli talu. Viited: Tilk 1927, 24; Mandel 1976. 

181.  Helenurme küla. Viited: Mandel 1974. 

182.  Vahenurme küla Mõisa talu. Viited: Register 11743; SB Pernau 1899, 29; Tilk 

1927, 21; Mandel 1973; Mandel 1975. 

183.  Haueti. Langerma küla Külavälja talu. Viited: Tilk 1927, 8; Mandel 1973. 

184.  Panga küla Põhjametsa, Pärdi ja Karjalauda talud. Viited: Mandel 1973. 

185.  Mõisaküla Margu talu. Viited: Jung 1898, 85; SB Pernau 1899, 15-27; Tilk 

1927, 17-18; Пярн 1988. 

186.  Mooritsa kabel. Lehu küla Mooritsa talu. Viited: Register 11734; Jung 1898, 85; 

Schockhoff 1901, 149-155; Tilk 1927, 11-12; Pass. 

187.  Püha Andrease kirik. Kergu. Viited: Register 11752; Mandel 1974; Seeland 

2000, 155–161. 

188.  Kabelimägi. Kõnnu küla Tautsi talu. Viited: Jung 1898, 85; Tilk 1927, 7; 

Mandel 1975; Seeland 2000, 34. 

189.  Are küla. Viited: Frank 1909, 88–95. 

190.  Elbu küla Kalme talu. Viited: AK PJg: J (teade: 1956); Mandel 1975. 

  

Pühalepa kihelkond 

191.  Püha Olevi kabel. Kärdla linn. Viited: Saard 2009, 34–35, 38. 

192.  Kabeli nina. Hiiesaare küla Matsi talu. Viited: Vaas 1923b, 20; Lääne 1961. 

193.  Tubala küla Audselja talu. Viited: Vaas 1923b, 18. 

194.  Kabeli mänd. Nõmba küla. Viited: Vaas 1923b, 19. 

195.  Kalme mägi. Aruküla Valgu-Pendi talu. Viited: Vaas 1923b, 27–28. 

196.  Kalmumägi. Aruküla Tõnise/Andrese talu. Viited: H II 74, 868. 

197.  Sarve küla Mihkle talu. Viited: Vaas 1923b, 172; E 55108; Saard 2009, 36; 

Mellin 1796. 

198.  Kassari kabel. Viited: Register 22283. 

199.  Katkukalme. Taguküla Risteti talu. Viited: Vaas 1923a, 4. 

200.  Esiküla Koka talu. Viited: Register 8938; Vaas 1923a, 5. 

  

Reigi kihelkond 

201.  Kalana kabel. Kalana küla. Viited: Paucker 1885, 112; AK Rei: J (kiri: 1965, 27. 

mai); Saard 2007; Saard 2009, 38. 

202.  Ülendi küla. Viited: Riho Saardilt saadud informatsioon. 

203.  Kaplimägi. Kõpu küla. Viited: Saard 2009, 31, 38. 

204.  Kapli põld. Laasi küla Suure-Rauda talu. Viited: Laid 1923b, 64. 

205.  Villamaa küla Simuna talu. Viited: Register 8936; AK Rei: KK, Kriiska 1997a, 

12; Pass. 

206.  Koplimägi. Paope küla. Viited: Lätti 1924, 57. 

207.  Kõrgessaare alevik. Viited: Laid 1923b, 63. 

208.  Marguse põld. Rootsi küla Mikaste-Matse talu. Viited: Register 8935; Laid 

1923b, 61–62; Kriiska 1997a, 12; Pass. 

209.  Kaplimägi. Rootsi küla. Viited: Register 8934; Paucker 1885, 112; Laid 1923b, 

68; Mellin 1796; Pass. 

210.  Püha Ristija Johannese kabel. Kodeste küla. Viited: Paucker 1885, 112; Saard 
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2009, 38. 

211.  Kauste küla. Viited: Paucker 1885, 112; E 55153; Saard 2009, 38. 

212.  Kaplisäär. Tahkuna küla. Viited: Paucker 1885, 112; Laid 1923b, 67; Saard 

2009, 31, 38. 

  

Ridala kihelkond 

213.  Nihka küla Leinapalu talu. Viited: Kõrge 1936b, 12. 

214.  Näkimägi. Rummu küla Kärsamaa talu. Viited: Schmiedehelm 1960. 

215.  Kabelimägi. Rummu küla Undo-Hansu talu. Viited: Register 10132; Karu 1923, 

19. 

216.  Rohense küla Uuetoa/Kubja-Peetri talu. Viited: Karu 1923, 25. 

217.  Espre küla Liiva talu. Viited: Kõrge 1936b, 1. 

218.  Nõmmemägi. Mägari küla. Viited: Karu 1923, 22. 

219.  Pullapää küla Kubja talu. Viited: Hausmann 1899, 81–93; Karu 1923, 16. 

220.  Tanska küla. Viited: Jung 1910, 220. 

221.  Sinalepa küla. Viited: AK Rid: J (kiri: Arumäe 1958, 24. okt). 

222.  Pangamäe kalme. Sinalepa küla Vaduma talu. Viited: Register 10127; Pass. 

223.  Saaresaunamägi. Tuuru küla Aasa, Saare ja Kõremäe talud. Viited: Register 

10128; Pass. 

224.  Tuuru küla Kõrgemäe talu. Viited: Register 10126; AK Rid: J (teade: Tiitsmann 

1922); Pass. 

225.  Kiideva küla Turksi saun. Viited: Läänemaa Muuseumi Ühing 1932. 

226.  Kabelimägi. Puise küla Sooba talu. Viited: Karu 1923, 24; Mandel 2005. 

  

Tõstamaa kihelkond 

227.  Kirikualuse. Tõhela küla. Viited: Register 11846; Jung 1898, 100; Seemann 

1922b, 9; Reili 1932b, 18. 

228.  Püha Peetruse kabel. Kastna küla. Viited:  Jung 1898, 99; Seemann 1922b, 11; 

Reili 1932b, 17; Volmer 2006, 6, 9. 

229.  Toomingamägi. Tõstamaa küla. Viited: Register 11850; Kustin 1956; Pass. 

230.  Vana surnuaed. Tõlli küla Nõmme talu. Viited: Register 11843; Jung 1898, 98; 

Seemann 1922b, 2; Reili 1932b, 20; Pass. 

231.  Karuga ja Peraküla. Viited: Volmer 2006, 16. 

232.  Seliste küla Kalmu talu. Viited: Register 11845; Jung 1898, 99; Seemann 1922b, 

10; Reili 1932b, 21; Pass. 

233.  Seliste küla Männiku talu. Viited: Jung 1898, 99; Seemann 1922b, 10; Reili 

1932b, 22. 

234.  Kirikunukk. Liu küla . Viited: Register 11723; Jung 1898, 98; Seemann 1922b, 

12 ; Reili 1932b, 15. 

235.  Vanakiriku nina. Sääre küla. Viited: Register 27927; Vindi 1996; Kriiska 1997b. 

236.  Lemsi küla Kallase/Vanatoa talu. Viited: Kriiska 1997b. 

237.  Rootsiküla Künkra talu. Viited: Register 11753; Kriiska 1997b. 

  

Varbla kihelkond 

238.  Mullakalm. Rannaküla Risti talu. Viited: Jung 1910, 191; Karopun 1923c, 5. 
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239.  Helmküla. Viited: Jung 1910, 191; Karopun 1923c, 1. 

240.  Kuulimägi. Piha küla Panga talu. Viited: Männik 1924a, 10. 

241.  Kaasiku mägi. Rannaküla Kaasiku talu. Viited: Männik 1924a, 14. 

242.  Katku kalm. Õhu küla Laigiti talu. Viited: Jung 1910, 190; Karopun 1923c, 3. 

243.  Karbamägi. Jäärumetsa küla. Viited: AK Vän: J (teade: Karbamägi). 

  

Vigala kihelkond 

244.  Vana-Vigala küla. Viited: AK Vig: J (kiri: J. Kalso 1964). 

245.  Hirvepark. Vana-Vigala küla. Viited: Illison 1932, 65. 

246.  Jaanistule nukk. Vana-Vigala küla. Viited: llison 1932, 64. 

247.  Selja kalmukabel. Oese küla Selja talu. Viited: Jung 1910, 185; Illisson 1932, 

58–59. 

248.  Koikamägi. Tõnumaa küla Kopli talu. Viited: Tiitsmaa 1923b, 29–30; Illisson 

1932, 46. 

249.  Ojapere küla Kabala talu. Viited: Illisson 1932, 43. 

250.  Tõnumaa küla Turtsa talu. Viited: Illisson 1932, 47. 

251.  Ojapere küla Leegu talu. Viited: Tiitsmaa 1923b, 26; Illisson 1932, 44. 

252.  Kitsemägi. Kausi küla Kitse talu. Viited: Tiitsmaa 1923b, 25; Illisson 1932, 62. 

253.  Avaste küla Uie-Mihkli talu. Viited: Tiitsmaa 1923b, 25; Illisson 1932, 55 . 

254.  Kabeli nukk. Avaste küla Soartse talu. Viited: Jung 1910, 186 ; Tiitsmaa 1923b, 

24; Illisson 1932, 79; AK Vig: J (kiri: H. Kiku 1939). 

255.  Kesu küla Ennu/Mardi-Jüri talu. Viited: Tiitsmaa 1923b, 27; Illisson 1932, 38. 

256.  Vaguja kabel. Vaguja küla Vanakubja talu. Viited: Jung 1910, 184, 186; 

Tiitsmaa 1923b, 30–31; Illisson 1932, 63; Aitsam 2006, 117–118. 

257.  Titemäe nukk. Sääla küla Aitsama talu. Viited: Jung 1910, 184; Tiitsmaa 1923b, 

31; Illisson 1932, 48; Aitsam 2006, 213. 

258.  Kabelinukk. Sääla küla Rebase talu. Viited: Illisson 1932, 57. 

259.  Sääla küla Aringa talu. Viited: Jung 1910, 184; Tiitsmaa 1923b, 25–26; Illisson 

1932, 56. 

260.  Jädivere küla. Viited: Aitsam 2006, 215. 

261.  Jädivere küla. Viited: Kõrge 1936c, 11; Aitsam 2006, 114. 

262.  Hauakoppel. Jädivere küla Saarde talu. Viited: Kõrge 1936c, 12. 

263.  Ristialt saunakoht. Araste küla Männiku talu. Viited: Jung 1910, 185; Tiitsmaa 

1923b, 31; Aitsam 2006, 214. 

264.  Päärdu küla Pipra ja Linnaste talud. Viited: Aitsam 2006, 215. 

265.  Kalmu mäed. Päärdu küla Villasepa talu. Viited: Jung 1910, 185; Tiitsmaa 

1923b, 32; Illisson 1932, 49; Aitsam 2006, 214. 

266.  Rukkiküla Kabeli talu. Viited: Register 11731; AK PJg: J (kiri: A. Muinaste 

1961); Pass. 

267.  Kärdu kabel. Ojaäärse küla Rätsepa talu. Viited: Register 12094; Jung 1910, 

185–187; Illison 1932, 60; Pass. 

268.  Kohtru küla Veske talu. Viited: Tiitsmaa 1923b, 33; Illisson 1932, 39. 

  

Vormsi kihelkond 

269.  Hullo küla. Viited: Schmiedehelm 1923, 3. 
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Lisa 2. Väljavõtted kaartidest 

1. Hanila khk Uueküla kalmistu (23). EAA.1.2.C-IV-192 (18. saj algus). 

2. Hanila khk Kõmsi II (29) ja III kalmistu (28). EAA.1.2.C-IV-192 (18. saj algus). 
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3. Kullamaa khk Oomküla kalmistu (90). EAA.1.2.C-IV-221 (1691. a). 

4. Kullamaa khk Pähküla kalmistu (92). EAA.1.2.C-IV-221 (1691. a). 
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5. Käina khk Nõmme „Viita kalm” (42). EAA.1.2.C-I-46 (1709. a). 

6. Martna khk Haeska „Kabelimägi” (138). EAA.1.2.C-IV-236 (17. saj II pool). 
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7. Martna khk Rõude kabel (134). EAA.1.2.C-I-50 (1689. a). 

8. Martna khk Aruküla (131) ja Tammiku (132) kalmistud. EAA.1.2.C-I-47 (1786. a, 

1689. a kaardi alusel). 
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9. Pühalepa khk Hiiessaare kabel (192). EAA.1.2.C-IV-260 (1708. a). 

10. Tõstamaa khk Kihnu saare Sääre küla „Vanakiriku nina” (235) ja Rootsiküla 

kalmistu (241). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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11. Tõstamaa khk Metsküla kalmistud (232, 233). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 

12. Tõstamaa khk Lõõba küla „Vana surnuaed” (230). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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13. Tõstamaa khk Tõstamaa küla „Toomingamägi” (229). EAA.308.2.15 (17. saj II 

pool). 

14. Tõstamaa khk Tõhela külakalmistu (227). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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15. Tõstamaa khk Liu „Kirikunukk” (234). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 

16. Audru khk Lindi küla „Tänavamägi” (9) ja Sarvi küla „Kabeliase” (10). 

EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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17. Audru khk Soomra külakalmistu (8). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 

18. Audru khk Oara-Kubja kalmistu (2), Oara „Kalmeti” (3), Malda külakalmistu (4) ja 

Liiva külakalmistu (5). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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19. Mihkli khk Soeva küla „Salu mägi” (168). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 

20. Mihkli khk Jänistvere küla Mihkli talu (156) ja Vaino talu (157) kalmistud. 

EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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21. Mihkli khk Kiisamaa külakalmistu (164). EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 

22. Mihkli khk Järve küla „Kalmeaed” (141) ja Kõima küla kalmistud (142, 143). 

EAA.308.2.15 (17. saj II pool). 
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23. Pärnu-Jaagupi khk Helenurme külakalmistu (181). EAA.308.2.15 ja 

EAA.308.2.13(17. saj II pool). 

24. Pärnu-Jaagupi khk Vahenurme külakalmistu (182). EAA.308.2.13 (17. saj II pool). 
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25. Pärnu-Jaagupi khk Langerma „Haueti” (183). EAA.308.2.13 (17. saj II pool). 

26. Pärnu-Jaagupi khk Lehu „Mooritsa kabel” (186). EAA.308.2.13 (17. saj II pool). 
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27. Pärnu-Jaagupi khk Kergu kabel (187). EAA.308.2.13 (17. saj II pool). 

28. Pärnu-Jaagupi khk Kõnnu „Kabelimägi” (188). EAA.308.2.13 (17. saj II pool). 

 

 

 

 


