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Sissejuhatus

Põletatud  luude  uurimisega  tegeleb  osteoloogia  ehk  teadus  luudest,  mis  on 

pühendunud  luude  analüüsimisele  ning  nendest  võimalikult  suure  hulga 

informatsiooni teadasaamisele. Osteoloogiat võib ühendada nii antropoloogia kui ka 

arheoloogiaga  või  siis  võtta  hoopis  omaette distsipliinina.  Käesolevas 

bakalaureusetöös käsitlen luuteadust, peamiselt selle põletatud inimluudega tegelevat 

haru, just arheoloogia abiteadusena. 

Arheoloogia algusaastatel  pöörati  kalmete uurimisel  tähelepanu pigem ehitistele  ja 

matmiskommetele, aja möödudes hakati oluliseks pidama ka hauda maetud inimest. 

Selleks,  et  muistsest  inimesest  paremat  ettekujutust  saada,  on  mõõdetud  surnute 

kehapikkust,  määratud  nende  vanust,  sugu,  rassi,  uuritud  tervislikku  seisundit, 

toitumist ja surmapõhjust. (Lang 2007b: 221–222)

Varem  arvati,  et  luude  põletamine  võtab  võimaluse  uurida  inimesi  huvitavaid 

antropoloogilisi  näitajaid.  Kremeeritud  luud  pakuvad  tõepoolest  vähem 

informatsiooni inimeste ea, soo ning haiguste kohta kui põletamata luumaterjal, kuid 

lisaks tavapärastele antropomeetrilistele andmetele võib põletusmatustest välja lugeda 

ka tuleriida kuumust ning krematsiooni kestust (Parker Pearson 2008: 7). Seega saab 

põletusmatuste  uurimisel  aimu  põletajate  tehnilistest  oskustest.  DNA ning  teiste 

molekulaaranalüüside jaoks on enamasti põletatud luudes orgaanilist materjali liialt 

vähe  järele  jäänud.  Samuti  on  kremeeritud  luude  peal  raskendatud  keemilised  ja 

radioaktiivse süsiniku testid (samas: 202).

Arheoloogilistel  väljakaevamistel  leitud  luude  analüüsimisega  tegelejad  on  arstid, 

bioloogid  või  mõne  muu  antropoloogiat  abistava  eriala  spetsialistid,  kes  pole 

muinasteadusega otseselt seotud. Selleks, et nende uurimuste lõpptulemused oleksid 

arheoloogidele  võimalikult  hästi  kasutatavad,  tuleks  kasuks  erinevate  taustadega 
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uurijate suurem seotus muinasteadusega.

Põletusmatuste uurimise valisin teemaks seetõttu, et teema huvitab mind ning sellega 

on Eestis vähe tegeletud. Osteoloogid on algselt pidanud kremeeritud luid analüüsima 

põhitöö kõrvalt või innustatuna inspireerivast, kuid ühekordsest ideest. Kumbki aga ei 

ole  siiamaani  soodustanud laiahaardelist  teadustööd.  Meil  on  siiski  olemas  üsnagi 

terviklik ülevaade põletusmatuste levialast, samuti on enamjaolt teada ajastu, millest 

materjal  pärineb.  Üldpilti  selle  kohta,  kui  palju,  kui  suurel  kuumusel  ja  milliseid 

inimesi põletati,  me ei tea. Põletusmatuste võrdlev analüüs piirkonniti ning ajastuti 

oleks aga vajalik, et saada täielikum pilt Eesti alade matmiskommetest ja seeläbi ka 

ühiskonnast.  Kuna soovin  käesoleva  teemaga  edaspidigi  tegeleda,  on  kasulik  juba 

bakalaureusetöös  käsitleda  põletusmatuseid  ning  erinevaid  võimalusi  nende 

uurimiseks.

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks ongi näidata, kui palju võimalusi on pealtnäha 

infovaeste  põletatud  luude  analüüsimiseks  ning  tuua  välja  selle  osteoloogiaharu 

perspektiiv  Eestis.  Senimaani  on  keskendutud vaid  üksikutele  uurimisviisidele 

korraga.  Käesolevas  bakalaureusetöös  tutvustatakse  võimalikult  palju  erinevaid 

meetodeid,  mida rakendada põlenud luude uurimisel,  osasid neist  kasutasin rooma 

rauaaegse Viimsi I tarandkalme leiukompleksi osteoogilisel analüüsil. Töö käigus ei 

ole kasutatud uurimisprotseduure, mis nõuavad erilisi tehnilisi seadmeid, mida meil 

kahjuks Eestis veel pole. Meetodite kirjeldamiselgi peatun neil vaid põgusalt. 

Leiukompleksi  uurides  üritasin  maetutest  võimalikult  palju  teada  saada  ning 

nendeaegsest  ühiskonnast.  Viimsi  I  tarandkalmet  on  juba  varem  osteoloogiliselt 

uuritud  (Kalling  1993:  67–70),  kuid  see  toimus  pea  kakskümmend  aastat  tagasi. 

Tänapäeval  on  erialakirjandus  kättesaadavam  ning  lubab  ka  väheste  vahenditega 

materjalist üha enam teavet välja lugeda. Käesolevas töös kasutatud uurimistehnikad 

valisin  vastavalt  analüüsitavate  luude  iseloomule.  Muuhulgas  proovisin  uurimuse 

põhjal kompleksist veelgi terviklikumat pilti saada ja tuua välja erinevused analüüsis. 

Tulemuste ja  meetodite  lahknemise korral  Ken Kallingu omadest  (samas)  püüdsin 
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erinevustele põhjuseid leida. 

Inimluude  anatoomia  õppimisel  ning  abivahendina  leiukompleksi  materjali 

määramisel  kasutasin  esmalt  Tim White'i  ning  Pieter  Folkensi  käsiraamatut  ,,The 

human bone manual'' (White, Folkens 2005), kus on kvaliteetsed täissuuruses pildid 

kõikidest  inimkeha  luudest.  Töös  kasutan  parema  arusaadavuse  tagamiseks  luude 

eestikeelseid  nimetusi,  mida  vajadusel  kontrollisin  Vilniuse  ülikooli  väljaantud 

luukonspektist  ,,Žmogaus  anatomijos  pratybos''  (Česnys,  Tutkuvienė  2002),  kus 

ladinakeelsete nimetuste kõrvale on Martin Malve kirja pannud anatoomiaraamatute 

abiga eestikeelsed vasted, mida olen vajadusel täiendanud. 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb neljast suuremast osast, millest esimene kirjeldab 

kremeeritud luude uurimislugu, eraldi on välja toodud Eesti teadlaste tegevust enim 

mõjutanud  arengud  Skandinaavias  ning  Baltikumis.  Teine  osa  tutvustab  luud  kui 

teadustöömaterjali  ning  puudutab  luu-uurimise  meetodeid.  Kolmandas  osas 

kirjeldatakse  Viimsi  I  tarandkalme  põletatud  luude  leiukonteksti,  välja  on  toodud 

kalme  ehituslikud  iseärasused,  varasemad  analüüsid.  Neljas  osa  sisaldab  sealse 

materjali antropoloogilist läbitöötamist, täpsemalt on kirjeldatud eelnevad uuringud ja 

võrreldud on tööde meetodeid ning tulemusi.  Välja on toodud ka järeldused, mida 

Viimsi I tarandkalme materjali põhjal käesoleva töö kontekstis oli võimalik teha.
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1 Põletusmatused kui nähtus ja selle uurimislugu

Põletatud ehk kremeeritud luud on materjal, mis jääb järele surnu tuhastamisel. Ka 

sõna cremare, millest on võõrapärane mõiste tulnud, tähendab ladina keeles otsetõlkes 

'tule  poolt  tarbima'  (McKinley 2002:  404).  Inglise  uurija  Jacqueline  McKinley on 

defineerinud  kremeerimist  kui  surnukehast  vabanemist  põletamise  teel  (Andrews, 

Bello 2006: 18). Göttingeni ülikooli arheoloogid on pööranud tähelepanu sellele, et 

ilma kirjalike allikate toetuseta on üsna keerukas kindlaks teha, kas inimene põletati 

elusalt või surnult (Lange  et al. 1987: 17). Alati ei hävine surnukeha aga täielikult 

ning materjal, mis järele jääb, annab meile võimaluse uurida nii nähtust kui ka neid 

inimesi, keda see komme on kas otseselt või kaudsemalt mõjutanud. 

Surnute  põletamise  traditsioon jõudis  Euroopasse  arvatavasti  Indiast.  See  oli  väga 

levinud Eufrati ja Tigrise äärsetes tsivilisatsioonides ning tavad jätkusid osaliselt ka 

Antiik-Kreekas.  Kreekast  levis  surnute  põletamine  Ida-Euroopa  kaudu  põhja  ning 

läände.  Põletusmatus  oli  Vanas  Maailmas  populaarne  pronksiajast  kuni  kristluse 

tulekuni. (Holck 2008: 7–8)

Olenevalt  piirkonnast  on  surnute  põletamine  olnud  nii  eliidi  kui  ka  vaesuse 

tunnusmärgiks.  Suurtel  metsaaladel  oli  krematsioon  üpriski  tavaline  nähtus,  sest 

kütusest puudust ei olnud. Seevastu metsalagedates piirkondades oli krematsiooniks 

vajaliku puukoguse hankimine  kulukas  ja  põletada  said oma sugulasi  vaid  rikkad. 

(Walker et al. 2008: 135) Eestis oli vaadeldaval ajal metsa piisavalt ning arvata võib, 

et surnute põletamine oli kõigile jõukohane, kui vaid ideoloogia seda soosis. 

Esimesed  leiud  põletusmatuste  kohta  Eestis  pärinevad  kivikirstkalmetest,  mis  on 

dateeritud  nooremasse  pronksiaega  (Lang  2007a:  110).  Viimased  arvukamad 

põletusmatused  on  pärit  16.  sajandi  Lõuna-Eesti  külakalmetelt  (Valk  2001:  63). 

Üksikjuhtumeid on ette tulnud ka linnakalmistutelt, näiteks Tartu Püha Maarja kiriku 

kalmistult leitud keskaegne põletusmatus1. 

1 Martin Malve suuline informatsioon
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Luu-uurijad  spetsialiseerusid  kremeeritud  inimluudele  alles  1970.  aastatel. 

Tänapäevalgi  uurivad  põletatud  luid  pigem  kohtuarstid,  kes  lahendavad  enamasti 

kaasaegseid kuritegusid. Osteoloogide ja arheoloogide õnneks tegelevad kohtuarstid 

lisaks  uurimistööle  ka  kasutatavate  meetodite  täiendamise  ning  uute  loomisega. 

Kahjuks pole kõik kohtumeditsiinilised meetodid kasutatavad arheoloogilise materjali 

puhul. Näiteks pehmeid kudesid arheoloogilises materjalis säilinud pole, küll on need 

tähtsaks infoallikaks kohtuarstidele.

Uurimisainesena on põletatud luid väga palju. Ainuüksi Euroopas oli 1974. aastaks 

välja kaevatud üle saja tuhande põletatud matuse, mis olid pärit neoliitikumist kuni 

varase keskajani. Uurimata materjali on palju, sest pikka aega korjati põlenud luid 

arheoloogilistel kaevamistel küll üles, kuid neid ei uuritud. 1934. aastal kirjutas saksa 

arst C. N. Krumbein artikli, mis tutvustas kaudselt põletusmatuste uurimispotentsiaali. 

Sellest ajast alates on arendatud välja meetodeid, mille abil oleks võimalik põletatud 

luustikke  uurida  ning  nendest  võimalikult  palju  teada  saada.  (van  Vark  1974:  64) 

Algselt  huvitusid  põletatud  luude  uurimisest  teadlased,  kes  käsitlesid  kunagiste 

kultuuride matmiskombestikku ning selle rolli elu-olus. Tuntuimad nendest uurijatest 

on Raymond Baby, Calvin Wells ja Lewis Binford. (Schultz et al. 2008: 75) 

1.1 Skandinaavias
Skandinaavias  algas  kremeeritud  luude  uurimine  1967.  aastal,  mil  zooloog  Nils-

Gustaf Gejvall sai loa asutada Stockholmi ülikooli juurde osteoloogialaboratoorium. 

Senimaani  peeti  Rootsiski  põletatud  luude  uurimispotentsiaali  väikeseks  ning 

kultuuriajaloolisest  aspektist  tähtsusetuks.  Gejvall  pööras  esmakordselt 

põletusmatustele tähelepanu juba 1948. aastal, mil ta uuris Västergotlandi piirkonna 

Horni  kalmistut  ja  võrdles  sealset  materjali  kaasaegsega.  (Sigvallius  1994:  1) 

Stockholmi ülikooli osteoloogialaboris näitas Gejvall, et ka põletatud materjali puhul 

on võimalik teada saada surnu vanus ning sugu (Larsson 2009: 295). Sellest  ajast 

saadik on Skandinaavia teadlased olnud põletatud luude uurimisel esirinnas, nende 

seas ka Per Holck, kelle põhjalikul teosel põhineb suur osa käesoleva bakalaureusetöö 
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analüüsist (Holck 2008). Skandinaavia osteoloogidest on tuntud ka Berit Sigvallius 

(Sigvallius 1994). 

1.2 Baltikumis
Baltikumis  leidub  kremeeritud  luid  kui  uurimismaterjali  samuti  arvukalt.  Leedu 

keskosas sai põletusmatuste traditsioon alguse 5.–6. sajandil (Mägi 2002: 17). Seal 

tegeleb luudega Laurynas Kurila (Kurila 2007, 2009). Leedu antropoloogilist ainest 

on  uurinud  ka  Rimantas  Jankauskas  ning  Agnius  Urbanavičius.  Jankauskas  ning 

Urbanavičius  on  koostööna  avaldanud  Leedu  arheoloogiliste  välitööde 

aastakokkuvõtetes  suure  osa  2000.  aastatel  kaevatud  kalmistute  antropoloogilise 

ainese analüüsi.  Mõnes artiklis on kaasautoriks ka Arūnas Barkus,  2007. aastal  ka 

Laurynas Kurila. Uurimise käigus selgitati välja luude põletusaste, võimaluse korral 

vanus ja sugu ning minimaalne inimeste arv. (Jankauskas, Urbanavičius 2002a: 245–

259, Jankauskas, Urbanavičius, Barkus: 2002, 2004, 2005, 2006a, 2006, 2007, 2008, 

2009) 

Lätis on põletusmatustega tegelenud arheoloog Gunita Zariņa. 2010. aastal uuris ta 

naiste  sotsiaalset  staatust  Lätis  ja  hõlmas  sellesse  uurimusse  111  põletusmatust. 

(Zariņa 2010)

Eestis alustas arheoloogia koostööd teiste distsipliinidega juba 19. sajandi lõpus, mil 

Tartu  Ülikoolis  tegutses  mineroloogiaprofessor  Constantin  Grewingk. 

Sajandivahetusel  tegeles  inimluude  uurimisega  ülemaailmselt  tunnustatud  anatoom 

Aleksander  Rosenberg,  kes  teadis  muuhulgas  palju  Eesti  loomastikust.  Samal  ajal 

algas  ka  inimluude  antropoloogiline  uurimine  –  Richard  Weinberg  ja  Carl  Fürst 

kirjeldasid muistseid matuseid. Eesti antropoloogia rajajaks peab pidama Juhan Auli, 

kes tegeles 1930. aastatel luustike läbivaatamisega ning on oma töid ka avaldanud. 

(Lang 2007b: 270–271) Auli tööd jätkas antropoloog Karin Mark, kes tegeles eestlaste 

antropogeneesi  uurimisega  (1962,  1994).  Samuti  on  inimluude  füsioloogiliste 

eripäradega tegelenud antropoloog Leiu Heapost (1993, 2006).
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Kremeeritud  ainese  uurimine  algas  intensiivsemalt  alles  1990.  aastatel.  Eestis  on 

põlenud luude uurimisega enim tegelenud Raili Allmäe, vähemal määral ka Jonathan 

Kalman. Viimsi I tarandkalme põletatud luid oli  varem uurinud Ken Kalling,  kuid 

tema jaoks oli see objekt esimene ja viimane lähem kokkupuude krematsioonidega2. 

Põletusmatuste  luid  on mõnel  juhul  määranud ka Martin  Malve  (Lillak  2009:  82, 

Smirnova et al.3) Kalman võrdles tänapäevast ja muistset ühiskonda suremusnäitajate 

alusel, kuid põlenud luude põhjal uurimusi ta eraldi avaldanud pole. (Kalman 1999, 

2000a, 2000b, 2000c, 2000d) Raili Allmäe on antropoloogiliselt täielikult analüüsinud 

Maidla II kalme ning Siksälä Kirikumäe põletusmatuseid. (Allmäe 1998, 2003, 2006, 

2009, Allmäe, Valk 2010) Näiteks 2010. aastal ilmunud artiklis Siksälä Kirikumäest 

on  ta  sealt  leitud  põletatud  luid  kaalunud,  hinnanud  värvust  ja  fragmentaarsust. 

Seejärel kirjeldas ta kogumist leitud indiviidide vanust ja sugu üldiste standardite järgi 

ning tõi välja luud, mille põhjal ta oli oma otsuseid langetanud. (Allmäe, Valk 2010) 

Kuna  Eestis  on  põletatud  materjali  palju  ning  selle  ainese  infoväärtuslikkus  on 

kindlaks  tehtud,  siis  usun,  et  tulevikus  pööratakse  põletatud  luudele  suuremat 

tähelepanu.

2 Ken Kalling kirja teel 13.04.2011
3 ilmumisel
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2 Põlenud luud uurimisobjektina

2.1 Luude ehitus 

Inimese skeletis ehk toeses on rohkem kui 200 luud. Üldiselt on need paarisluud, mis 

tähendab, et kui keha keskjoonelt pooleks jagada, on skelett sümmeetriline – enamik 

luudest esinevad nii  paremal kui ka vasakul poolel. Täiskasvanute luud koosnevad 

50%  ulatuses  veest,  15,7%  rasvast,  12,5%  teistest  orgaanilistest  ainetest,  21,8% 

mineraalsetest ühenditest. (Aul 1976: 58)

Mikroskoopilisel tasandil koosnevad luud luurakkudest ehk osteotsüütidest. Luukude 

koosneb omakorda osseiinkiududest, mille asetuse järgi eristatakse põimikulist ning 

lamellaarset luukude. Põimikuline luukude on korrapäratu ehitusega ning see paikneb 

kõõluste  kinnituskohtades  ja  kolju  õmbluste  läheduses.  Osteoloogi  seisukohast  on 

tähtsam  lamellaarne  luukude,  milles  osseiinkiud  paiknevad  korrapäraselt  ning 

moodustavad  paralleelsete  kimpudena  paiknedes  lamellid.  Veresooned  ja  närvid 

asetsevad  osteooni-  ehk  Haversi  kanalites,  mida  omakorda  ümbritsevad 

osteoonilamellid.  Vaba ruumi täidavad aga ebakorrapärased vahelamellid.  (Roosalu 

2006:  18–19)  Täiskasvanutel  koosneb  kogu  skelett  lamellaarsest  luukoest  ning 

seepärast on luu-uurijal oluline tunda selle ehitust. 

Anorgaanilised ained, mis on peamiselt kaltsiumisoolad, annavad luudele kõvaduse. 

Orgaanilised  ained,  enamuses  osseiin,  mis  on  vastutav  ka  kollageeni  tootmisel, 

annavad luule vetruvuse ja painduvuse (Lepp et al. 1974: 52). Kollageen on lihtvalk, 

mille  keemilise  koostise  analüüsimisel  on  võimalik  teada  saada  elanud  inimeste 

vanuse, toitumise, tervise ning elukeskkonna kohta (Lõugas 2003). Inimese eluajal luu 

uueneb pidevalt, kuid sellegipoolest väheneb vananedes orgaaniliste ainete sisaldus ja 

materjal muutub hapramaks (Roosalu 2006: 24).

Peale selle, et luu omadused sõltuvad peamiselt selle koostisest, on oluline ka ehitus. 

Luu  välispind  koosneb  tihedast  luuainest  plinkollusest.  Selle  sees  on  surve-  ja 
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tõmbejõududele vastupidav peente luupõrkade võrgustik käsnollus.  Pikkadel luudel 

on keskosa ehk diafüüsi plinkolluse sees tühimik ehk luuüdi õõs. Diafüüsi otsa, mis 

liigestub  naaberluudega,  kutsutakse  epifüüsiks.  (Lepp  et  al. 1974:  54)  Epifüüsid 

eraldab  diafüüside  otstest  ehk  metafüüsidest  kõhreplaat,  mis  lubab  luul  rakkude 

paljunemisel pikkusesse kasvada. 20. eluaastates, kui inimene ning tema luud enam ei 

kasva,  lammutab keha selle  kõhrkoe ning epifüüs ja  metafüüs  ühinevad.  (Roosalu 

2006: 25)

Kaltsiumisool, mida kutsutakse hüdroksüapatiidiks, moodustab 70% luu mineraalsest 

koostisest.  Suur osa põlenud luu omadusi on seotud selle aine oksüdeerimise ning 

muutusega kristallvõres. (McKinley 2002: 406) Vaatamata sellele, et luud tõmbuvad 

põlemisprotsessil  kokku,  jääb  nende  sisestruktuur  samaks.  Seepärast  võib 

krematsioonide rakulist ehitust jälgides määrata rakkude mõõtmete põhjal surnu sugu: 

meeste osteoonikanalite mõõtmed on suuremad  kui naistel. (Lange et al. 1987: 19)

Luu  töötlemisel  happega  hävineb  soolade  lahustumisel  mineraalne  aine.  Selle 

tulemusel  võib  luu  olla  niivõrd  elastne,  et  seda  saab  sõlme  keerata.  Põletamisel 

hävineb aga orgaaniline aine ning luu muutub kõvaks, kuid kergesti purunevaks. Laste 

luudes on orgaanilist ainet rohkem kui täiskasvanute omades, seepärast hävinevad nad 

põletamisel põhjalikumalt. (Lepp  et al. 1974: 52) Põletamise käigus võib luu harva 

muutuda pehmemaks ning sel ajal võib plinkollus kuju muuta, kuid üldiselt muutub 

luu  plinkollus  põlemisel  praguliseks.  Iga  luu  mõraneb  endale  iseloomulikul  moel, 

seeläbi on võimalik mõrade järgi aru saada, mis luuga on tegemist. Praguneda võib ka 

käsnollus, mis põleb kiiresti ja kahaneb tules vähe. Käsnollus võib pärast põletamist 

olla väga rabe. (Gejvall 1981: 25) 

2.2 Luude muutused põlemisprotsessi käigus

Pärast  surma  hakkavad  inimese  kehas  toimuma  kaks  protsessi.  Mikroskoopilisel 

tasandil  alustavad rakud lagunemist,  seda kutsutakse autolüüsiks.  Samal ajal  algab 

surnukeha  mädanemine  ehk  septiline  lagunemine,  mille  kiirus  sõltub  inimese 

eelnevast tervislikust seisundist. Viimast on võimalik tuvastada ka silmaga. Lahtiste 
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haavade  või  haiguste  korral  mädaneb  laip  kiiremini.  Mõlemat  protsessi  kiirendab 

kõrge  temperatuur.  Pehmete  kudede  lagunedes  muutuvad  luud  puhtaks  ja  kuivaks 

(Larsson 2009: 301–302)

Põlemisreaktsioon  vajab  toimumiseks  nelja  komponenti:  põletatav  materjal, 

saavutatud  süttimistemperatuur,  piisav  hapnikuvaru  ning  võimalus  eelneva  kolme 

alalhoiuks.  Põlemisel  on  neli  erinevat  staadiumi:  dehüdratsioon,  lagunemine, 

inversioon ning kokkusulamine. Kõik need etapid on eristatavad luu värvuse põhjal. 

(Walker  et al. 2008: 129) Luu erinevate värvuste hindamiseks on mitmeid erinevaid 

meetodeid ja tabeleid, millest tuntuim on Per Holcki tehtud töö (Holck 2008). 

Kui matus on põletamisel terviklik, siis algab põletamisprotsess naha pinnalt. Nahk 

muutub mustjaks, 300–400°C juures on kehakarvad hävinenud, kuid siseorganid on 

veel tulest puutumata. Edaspidi hävineb nahk ning lihased ja jäsemed eralduvad keha 

küljest.  Alles  protsessi  lõpus  tõmbuvad  luud  kuuma  käes  väiksemaks  ning 

pragunevad. (Olivier 2002: 8) Luude sulamiseks vajalik temperatuur on 1630°C, kuid 

nii  kõrget  kuumust  muinasaegsel  tuleriidal  arvatavasti  ei  saavutatud.(Lange  et  al. 

1987: 18).

Põletamisprotsessil mängivad suurt rolli tuleriida ehituslikud iseärasused. Tõenäoliselt 

kasutati tule alustamiseks hagu nagu seda on tehtud eksperimentideski (Jonuks, Konsa 

2005).  Tuleriida  ehitusel  kasutati  peamiselt  kohalikku  puitu  ning  värskete  laipade 

põletamisel  arvestati  rasvkoe  põlemisel  vabaneva  energiaga.  Keharasva 

süttimistemperatuur on 350°C (Dehaan 2008: 1), alates sellest temperatuurist muutub 

inimene ise osaks tuleriidast. Per Holck on välja ka pakkunud, et rauaajal on piisava 

kuumuse saavutamiseks põletatud lapsi koos täiskasvanutega sest lastel on rasvkude 

liialt  vähe,  et  temperatuuri  kremeerimiseks  üleval  hoida.  Keskmine  70  kg  kaaluv 

täiskasvanu toodab põledes 40 korda rohkem kuumust kui 3 kg kaaluv vastsündinu. 

(Holck 2008: 118–119) Täiskasvanu ning lapse kaksikpõletamine võis olla järelikult 

pelgalt praktilise taustaga.
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2.3 Põlenud luud arheoloogias: kaevamine ja välised  
parameetrid

2.3.1 Kaevamismetoodika
Põlenud  luud  võivad  asetseda  üksikute  fragmentidena,  laialipillutatult, 

tuleriidamaterjali  sees,  kuid ka korrapäraselt  luupesades või  urnis.  Krematsioonide 

läheduses võib olla hauapanuseid, mille kaevamine peaks toimuma sama ettevaatlikult 

kui habraste põlenud luude maa seest välja puhastamine. M. Parker Pearson soovitab 

põletusmatuste ala pinnase kogu materjali leidmiseks vee abil läbi 2 mm aukudega 

võrgu sõeluda.  (Parker Pearson 2008:  201) Lisaks luuleidude ülesvõtmisele,  peaks 

arheoloog  dokumenteerima  panused,  keraamika  ning  kõik  muu,  mis  võib  olla 

seostatav  matusega.  Samuti  võiks  võtta  iga  eristatava  lohu  või  anomaalia  juurest 

edaspidiseks pinnase-, soovitatavalt ka söeproovi. Viimane võib anda informatsiooni 

tuleriida ehituse ning tehnoloogia kohta. (McKinley 1993)

Väljakaevamistel  peaks  tähelepanu  pöörama  luude  olemusele:  kas  on  tegemist 

inimese või loomaluuga. Kui morfoloogilisi eripärasid pole võimalik tähele panna, 

siis saab hiljem kasutada mikroskoobi abi. Itaalia antropoloogi Cristina Cattaneo ja 

tema  uurimisgrupi  eestvõtmisel  inimeste  ja  loomaluude  peal  läbi  viidud 

mikroskoopiline  uuring  näitas,  kui  inimeste  ja  loomade luurakkude  osteoone ning 

Haversi kanaleid mõõta nii diameetrilt kui ka pindalalt, olid tulemused väga erinevad. 

Inimeste luurakkude mõõtmed olid oluliselt suuremad kui loomade omad. Seega saab 

hiljem mikroskoobi  abil  kindlaks  teha,  kas  tegemist  on  inimese  või  looma luuga. 

(Cattaneo et al. 1999) Samuti on inimeste põletatud luud enamasti kergelt krobelised, 

kuid loomaluud on kas täiesti siledad, poorsed või tüükalised (Lange et al. 1987: 21).

Juba kaevamiste käigus oleks vaja teha tähelepanekuid luude asetuse, säilinud luude, 

hammaste ning esmaste visuaalsete  tunnuste  kohta.  Selline tegutsemine kergendab 

hilisemaid sisetöid ning kindlustab andmete säilimise. 
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2.3.2 Luude säilivus pärast põletamist

Põlenud luudest on tänapäeval säilinud arheoloogilist ainest vaid siis, kui tuleriidalt 

alles jäänud luud on maha maetud (Parker Pearson 2008: 6). Põlenud luud on esmalt, 

vahel ka hiljem, pärast surnukeha lagunemist, tule ning kuumuse käes kahjustunud 

(Kalman  2000a:  404;  McKinley  2002:  404).  Kuigi  kuumakahjustatud  luud  on 

tavapärasest  luuainesest  vastupidavamad  nii  happelisele  kui  ka  aluselisele 

keskkonnale, mõjutab luude säilivust ka pinnase koostis. Materjali säilivust maa sees 

aitab tagada tuleriidalt pärit praht ning tuhk, mis neutraliseerivad pinnast ja pärsivad 

keskkonna hävitavat mõju luudele. (McKinley 2008: 173)

Jacqueline  McKinley  on  täheldanud  maha  maetud  põletusmatuste  kaalu  erinevust 

paiguti ning ajastuti. Parker Pearsoni andmetel jääb põletamisel järele umbes 40–60% 

algsest  luust.  Seda  ta  seostas  surnu  seisusega:  mida  tähtsam  oli  kadunuke,  seda 

suurem oli tuleriidalt kokku korjatud luude kogus. (Parker Pearson 2008: 7) McKinley 

on arvamusel, et maha maeti 50% või vähem tuleriidalt järele jäänud luudest ning 

neist vaid 30–50% on selgelt identifitseeritavad (McKinley 2002: 408). Seega, meie 

kätte jõudva materjali hulk ei sõltu ainult põlemisprotsessist ning selle käigus järele 

jäänud luudest, vaid ka sellest, kui suure hulga luid leinajad tuha seest välja sõelusid 

ning maha matsid ja kuidas luud on vastu pidanud keskkonnamõjudele.

Mõned luud, mida kohtab leiuaineses enim, peavad krematsioonile vastu paremini kui 

teised. Nende luufragmentide vaatlemisel on koostatud tabeleid ning teooriaid, mis 

aitavad  võimalikult  lihtsalt  ning  kindlalt  määrata  maetute  arv,  sugu,  vanus  surma 

hetkel  ja  paremini  säilinud  isendite  puhul  ka  põetud  haigused.  Samas,  haiguste 

esinemine luudel muudab materjali hapramaks ning tulele vastuvõetavamaks. Angie 

Christensen on eksperimentide korras tõestanud, et osteoporoosi all kannatanud luud 

purunevad tule käes märksa kergemini kui terved luud. (Ubelaker 2009: 4)
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Koljuluudest  on enamasti  säilinud ajukolju  osad  (vt  jn  1).  Kuigi  ajukolju  on  õrn, 

kaitseb  seda  kuumuse  eest  isolaatoriks  muutunud  aju-  ning  seljaaju  vedelik. 

Allesjäänud tükid ei ole siiski suured, maksimaalselt 5–6 cm, ning koljuõmblused on 

lahtised  ka  täiskasvanutel,  mitte  ainult  lastel.  Seda  põhjustab  enamasti  luude 

kokkutõmbumine  kuumuse  toimel.  Ajukolju  põhjast  on  tihtipeale  alles  jäänud 

mastoidjätke ning oimuluu. Leidub ka koljupõhjas asuva suurmulgu posterioorset ehk 

tagumist  äärt.  Otsmikuluudest  on  põlemisel  tihti  säilinud  kulmudevahemik  ning 

silmakoobasteülised kaared. Mõlemad on vähe kahjustatud, sest need on võrdlemisi 

paksud. Alalõualuust on enamasti alles kõrvuti paiknevad pea ning nokkjätke. Samuti 

leidub tihtipeale alveoole ehk mulkusid, kus paiknevad hambad. Terviklike hammaste 
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Joonis 1: Kolju osad, mis jäävad põletamisest järele. Punasega on  
tähistatud enim ning kollasega keskmiselt levinud kolju osad.  
(Schaefer et al. 2009:361; autori täiendustega)



leidmine  on haruldane,  paremini  on  säilinud lõikumata  hambad.  (McKinley 2002: 

409) Samuti on noorte inimeste hambad vastupidavamad kui vanade omad.

Rohkem kui 60% luustikest on põletamisel säilinud oimuluu kaljuluu (Holck 2008: 

46).  N.-G. Gejvall on täheldanud kaljuluu olemasolu lausa 95% põletatud luustikest, 

Horni  kalmistu  ainese  põhjal  vähemalt  81% materjalist.  Kaljuluu  tekib  juba  loote 

viiendal  kuul  ja  on  tihti  säilinud ka  väikeste  laste  põletusmatuste  korral.  (Gejvall 

1981: 8, 20)
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Joonis 2: Peamised skeletist järele  
jäänud osad. Punasega on tähistatud 
enim ja kollasega keskmiselt järele  
jäänud materjal. (Buikstra, Ubelaker  
1994: lisa 3a; autori täiendustega)



Selgroolülid säilivad samuti põletamisel üsna hästi (vt edaspidi jn 2). Põhjuseks võib 

olla  selili  asetatud  keha  allaotsa  kogunenud  vedelik,  mis  takistab  luude  lõplikku 

oksüdeerumist. Rohkem on säilinud seljapoolne osa, kõige vähem kaelalülid, siiski 

võib leiduda teine ehk telglüli, mille esimese kaela- ehk kandelüliga haakuv hammas 

on tihtipeale  äratuntav.  Rinnakorvi  moodustavatest  luudest  on  põletusmatuste  seas 

säilinud vähe, vahel leidub õlanukk või abaluu liigeseõõnsus. (samas: 46)

Õlavarre-,  küünar-  ja  kodarluu  kehast  on  säilinud  põhiliselt  mõnesentimeetriseid 

fragmente. Samuti on äratuntavad enamasti kodarluu pea ning õlavarreluu plokk ehk 

kaugmine  ots.  Õlavarreluupea  fragmente  leidub  leiuaineses  harvem ning  need  on 

kergesti segiaetavad reieluupeaga. Hästi on säilinud sõrmeluud, ka nende distaalsed 

ehk  kaugmised  lülid.  Sõrmelülid  taluvad  võrreldes  varbalülidega  kuumust  märksa 

paremini ning seepärast on põletusmatuste materjalis äratuntavaid käe osasid märksa 

rohkem. (samas: 47,49)

Puusaluust  on  vaatamata  selle  suurusele  pärast  põletamist  alles  jäänud  vaid  selle 

paksemad  osad:  niudeluuhari,  tagumis-ülemine  niudeluuoga,  istmikuluukeha  jt 

(samas: 47). Need ei pruugi alati olla äratuntavad, sest puusaluufragmendid on väliselt 

väga sarnased.

Alajäsemetest on sarnaselt käe luudega säilinud pikkade luude kehafragmente, eriti 

reieluu  fragmendid  karejoone  koha  pealt  ning  sääreluu  sisemine,  keskmine  ning 

luudevaheline serv. Aineses leidub tihti ka reieluupea ning reieluu põntade killukesi, 

kuid  neid  pole  alati  võimalik  kindlalt  identifitseerida.  Sarnaselt  kätega,  on  tihti 

säilinud jalalaba luud, pöialülid, levinud on ka kontsluu plokk. (samas: 47)

2.3.3 Hambad

Hammaste põhjal  saab surnu elu kohta väga mitmekesist  informatsiooni,  seepärast 

käsitletakse neid tihtipeale ülejäänud skeletist eraldi. Hammaste uurimist põletatute 

identifitseerimisel  kasutatakse  ka  tänapäevastel  juhtudel,  kus  luud  on  niivõrd 

pragunenud  ja  mõranenud,  et  nende  põhjal  pole  võimalik  midagi  rekonstrueerida. 

(Grévin 1998: 131) Samuti on hammaste põhjal võimalik kindlaks teha, kas inimene 
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põletati  elusalt.  Sellisel  juhul  on  hambad  alveoolides  logisevad,  kusjuures  surnult 

põletatute hambad püsivad kindlalt oma kohal. (Olivier 2002: 39) Viimast meetodit 

saab kasutada küll vaid siis, kui on säilinud piisavalt lõualuud koos hammastega. 

Hammaste  kulumise  ning  arengu  põhjal  saab  määrata  surnu  vanust,  kahjuks  on 

hambajuured  tulele  vastupidavamad  kui  -kroonid.  Gejvalliga  koostööd  teinud 

hambaarst  suutis  hammaste  põhjal  tuvastada  isegi  kuueaastase  poisi  soo.  Lisaks 

vanuse  ning  soo  määramisvõimalusele  on  tihtipeale  hammaste  dentiinil  säilinud 

mikroskoopilised Oweni jooned, mis näitavad häireid hamba mineraliseerumisel, ning 

Retziuse ja Hunter-Schregeri jooned emailil, mis näitavad takistusi selle kasvamisel. 

(Gejvall  1981:  8,  24,31)  Viimaste  meetodite  abil  võib  kindlaks  teha  ebapiisava 

toitumise või haigustega seotud perioode inimeste elus.

Hammastel  muutub  värvus  kuumuse  käes  nagu  luudelgi.  Kuni  150°C juures  pole 

väliseid muutusi  värvuses märgata,  seejärel  hakkab email  muutuma kollaseks ning 

sellele  ilmuvad  väikesed  mõrad.  200°C  juures  tekivad  ruudukujulised  mõrad  ka 

hambajuurele ning hamba värvus muutub hallikamaks, juur on pigem pruuni värvi. 

Seejärel  mureneb  ka  hamba  kael  ning  kroon  on  säravhalli  värvi.  Email  laguneb 

söestunud  dentiini  küljest  umbes  300°C  juures  ning  400°C  juures  hävineb  email 

täielikult.  Dentiin  säilib  hambal  kõige  kauem ning  muutub  siniseks,  900–1500°C 

juures aga roosaks. (Olivier 2002: 40) 

Hammastel  on  tihti  näha  veel  kasvujooned,  mis  tekivad  sarnaselt  puude 

kasvurõngastega  ning  aitavad  määrata  inimese  vanust  surma  hetkel.  Jäävhamba 

kasvutsükli  järgi  tekib  iga  kaheksa  päeva  tagant  dentiini  uus  joon  ning  nende 

kriipsude loendamisel  mikroskoobi  abil  saab kindlaks  teha indiviidi  vanuse surma 

hetkel. (Stringer, Andrews 2006: 45) Meetodi kontrollimisel leidis saksa teadlane B. 

Groβkopf,  et  kasvujoonte loendamisel on seeläbi määratud vanuse keskmine hälve 

tõelisest  vaid  ±3,23  aastat  (Groβkopf  1990:  351).  Järelduste  tegemiseks  peab  aga 

kindlalt teadma, millise hambaga on tegu.
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2.3.4 Luukogumi kaal

Põletatud  luuainese  põhjaliku  analüüsi  tarbeks  peaks  kogumeid  kaaluma. 

Matusepaigast saadud luumaterjali raskus varieerub tugevalt. Kunagi pole võimalik 

teada  kogumite  algset  kaalu,  sest  kogus  on  iga  liigutamisega  vähenenud  ning  ka 

maapind on ajapikku oma töö teinud. (Holck 2008: 47) Tänapäeva krematooriumis 

jääb täiskasvanud inimesest järele keskmiselt 2–2,5 kg luid (Gejvall 1981: 16). Selle 

järgi  arvatakse,  et  luudekogumid,  mis  kaaluvad rohkem kui  2141–2500 g viitavad 

mitmikmatusele.  Need  üsna  täpselt  seatud  kaalustandardid  ei  pruugi  olla  piisavad 

järelduste  tegemiseks,  sest  inimeste  füsioloogiliste  ning  tuleriitade  ehituslike 

eriilmelisuste tõttu on olemas ka mitmikmatuseid, mis kaaluvad alla 2 kg. (McKinley 

2002: 408–409) Eestiski on Väiko-Serga luukogum väikese kaaluga,  1099g4,  kuigi 

inimesi oli matuses kolm (Lillak 2009: 82). Urniväljade kultuuri matuse keskmine 

kaal  oli  vaid  393g  (Schmidt  &  Symes  2008:  152).  Norras  pronksi-  ja  rauaajal 

põletatud inimestest on seevastu keskmiselt järele jäänud 3075 g luid (Holck 2008: 

47). Seda on märksa rohkem kui enamike teiste autorite andmetel on mujal ilmnenud. 

Väljakaevatud matuste kaal ei erine vaid eri matmispaigus. Isegi sama kalmistu lõikes 

on  põletusmatuste  kaal  väga  erinev,  näiteks  Suurbritannias  Stettfeldis  on 

naisematuseid, mis kaaluvad 15 g, kuid ka selliseid, mille raskus on 1960 g (Schmidt 

& Symes 2008: 152).

Kaalumisel peab alati meeles pidama, et osa kaalutud luudest ei pruugi olla inimluud. 

Samuti  läheb  alati  mingisugune  osa  luumaterjalist  matuserituaalide  ja  töötlemise 

käigus kaduma või on mõni luu eesmärgipäraselt eemaldatud. Põletatud luude kaalu 

mõjutab ka materjali robustsus: meeste tervikmatused kaaluvad enamasti rohkem kui 

naiste omad. Samuti mõjutab luude kaalumisel tulemust noorukite, kelle luud on veel 

kergemad ja  hapramad kui  naistel,  esinemine materjalis.  (Schultz  et  al. 2008:  85) 

Põletatud luude puhastamisel on pea võimatu eemaldada kogu pinnast ning kõrvalist 

materjali, mis nende külge on jäänud. Seepärast peab arvestama ka sellega, et kuigi 

osa ainesest on enne kaalumist kaduma läinud, ei ole kogu kaalutav materjal puhas 

4 Luud asuvad Tartu Ülikooli arheoloogiakabineti luuhoidlas TÜ 1393
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luu. 

2.3.5 Visuaalsed tunnused: värvus ja deformatsioon

Uuringute käigus on leidnud kinnitust, et suure kuumuse käes olevad luud muudavad 

protsessi käigus värvi, kusjuures üks värvustest on alati domineeriv (Bennett 1997). 

Kõige  selgemat  värvust  kasutataksegi  edasiste  järelduste  tegemiseks.  Luude  toon 

sõltub põlemise kestusest, neile mõjunud temperatuurist, võimalikest hapnikuvarudest 

ning  keemilistest  reaktsioonidest,  mis  nendel  tingimustel  toimuvad  (Walker  et  al. 

2008: 134).

Värvuse ja seeläbi ka põletusastme määramiseks on mitmeid meetodeid ja süsteeme. 

Selleks, et ühtsustada analüüsi luude värvuste, põletustingimuste ning -temperatuuride 

põhjal, on koostatud tabeleid, mis aitavad aru saada, millises olukorras on materjali 

töödeldud. Mary Stiner leiab,  et  põlenud luud peaks värvuse järgi jaotama kuueks 

põletusastmeks (Stiner et al. 1995). Edaspidi tuginen aga Per Holcki süsteemil, milles 

on põletusastmeid vaid viis, kuid lisaks värvuse vaatlemisele võtab ta põletusastme 

määramisel arvesse ka luu füüsikaliste omaduste muutumist (Holck 2008: 90). 
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Joonis 3: RGB värvused, mis ilmnevad luudel 1 ja 3 tunni möödudes  
õhu käes (air) ja pinnases (topsoil). (Walker et al. 2008: 136) 



Luud on esmalt kollased ehk põletamata luude värvi. Seejärel muutuvad need 300 °C 

juures pruunimaks kuni tõmbuvad 400°C temperatuuril  mustaks.  (Holck 2008: 99) 

Siis  hakkab  luu  heledamaks  muutuma:  esmalt  halliks,  seejärel  700–800°C  käes 

sinakaks ning edasi valgeks (Walker et al. 2008: 136). Värvust jälgides võib oletada, 

millisel  temperatuuril  luid on põletatud.  Luude värvus võib erineda ka luu lõikes. 

Näiteks Ameerika linna- ja maakalmistutelt  leitud põlenud luudel on tihtipeale nn. 

''võileivaefekt'',  kus  luu  on  väljastpoolt  täielikult  oksüdeerunud  ja  valge,  kuid 

seestpoolt pole luu tulele niivõrd kättesaadav olnud ja seetõttu on värvus tume või 

sinakas. (McKinley 2008: 176)

Värvuse põhjal on võimalik ennustada, kas säilinud võib olla ka kollageeni (Walker et  

al. 2008:  133).  Analüüside  põhjal  avastati,  et  pärast  luude  põletamist  võetud 

proovidest oli võimalik 85–95% tõenäosusega ennustada tulest puutumatu kollageeni 

säilivust  luuaineses.  Sama  meetodi  abil  proovitakse  välja  töötada  viis,  kuidas 

tuvastada luude värvi põhjal selle sees säilinud DNA-d. (Walker et al. 2008: 134) Per 

Holck on seevastu veendunud,  et  kollageen hävineb tules  juba 130–150°C juures. 

Tema järgi on kollageeni esinemine vaid põletamata luude tunnuseks. See valk püsib 

luudes  väga  kaua  maapõueski  ning  selle  puudumine  peaks  kinnitama  materjali 

viibimist kuumuse käes ka siis, kui värvus pole muutunud. (Holck 2008: 92)

Põletustemperatuuri  saab  lisaks  luu  värvusele  kindlamaks  teha  klaasi-  ja 

metalliosakeste abil.  Luu küljes võib olla väikseid metallitükke, mis olid seal juba 

enne põletamist.  Ainetel  ning nende sulamitel  on erinevad sulamistemperatuurid ja 

seeläbi saab pakkuda välja umbkaudse minimaalse kuumuse, mille käes aine sulas. 

(Lange et al. 1987: 22–23)

Vahel esineb luudel jälgi, mis on tekkinud kas enne või peatselt pärast surma. Sellist 

''elavat'' luud nimetavad osteoloogid värskeks. Värskesse luusse tehtud jälgedest on 

näha, et need on tehtud rohke orgaanilise sisaldusega materjali sisse, kuid neid märke 

luu  peal  võib  segamini  ajada  dehüdratsioonist  ehk  vedelikupuudusest  tekkinud 

mõradega. Selleks, et aru saada, millal on luude vigastused tekkinud ning millal on 
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need  mõranenud,  on  Kalman  ning  Kalling  jälginud  Ameerika  Ühendriikide 

antropoloogide Jane Buikstra ja Douglas Ubelakeri näpunäidete järgi ristmõrasid ning 

varpeid (Kalman 2000: 404). Kui luud on kremeeritud pärast liha kõdunemist luudelt, 

on selle pinnal näha pikimõrasid ning vähem varpeid. Värskete luude põletamisel on 

mõrad  ebakorrapärasemad,  luud  rohkem  väändunud  ja  arvukamate  ristmõradega. 

(Ubelaker  2009: 3) Värskele  luule tehtud märk on kaardus ning terav või  viltune, 

samuti on selle pind sile. Kuivadele luudele tekkinud mõrad jooksevad piki luud ning 

vigastuse ääred on teralised ning krobelised. (Larsson 2009: 302) Kõige tähtsam on 

vaadeldes  teada  saada,  kas  luud  murti  või  vigastati  muudmoodi  enne  või  pärast 

põletamist.

Ka kuumuse käes kokku tõmbumismäära põhjal võib aru saada, kas skeleti küljes oli 

põletamise  ajal  säilinud  pehmeid  kudesid.  Kahest  plinkolluse  kihist  koosneval 

koljuluul on tihtipeale näha, kumb kiht on pikemalt kuumuse käes olnud ning rohkem 

kokku tõmbunud. Samuti saab selgitada värvi järgi, kumb pool kolbast on suurema 

kuumuse  käes  olnud.  (samas:  305)  Kui  koljufragmendid  on  siseküljelt  rohkem 

põlenud kui väljast, võib oletada, et neid luid põletati pärast surnukeha lagunemist. 

2.4 Põlenud luude süvaanalüüs

Pärast kaevamisi algavad sisetööd, mille käigus selgitatakse luude põhjal välja kõik, 

mis  antud  olukorras  võimalik.  Põletatud  luuainese  analüüsimiseks  on  mitmeid 

erinevaid  meetodeid,  millest  põhilisemaid  kasutasin  neljandas  peatükis  Viimsi  I 

tarandkalme luude uurimisel. Lisaks hiljem kirjeldatutele pidasin vajalikuks välja tuua 

teised levinumad sisetööde meetodid, mida kas materjali ebapiisavuse või tehniliste 

võimaluste puudumise tõttu käesolevas töös ei kasutatud.

2.4.1  Antropomeetrilised meetodid

Luud, mis põletamisel järele on jäänud, võivad endas kanda informatsiooni inimese 

kehapikkuse  kohta.  Indiviidi  pikkuse  hindamine  on  siiski  väga  umbkaudne.  Ka 

põletamata  luude  puhul  on  see  mõõtmismeetod  suure  eksimisvõimalusega,  kuid 

arvestades,  et  luud  kahanevad  põletusprotsessi  käigus  0–25%,  võib  lõpptulemus 
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tegelikkusest tugevasti varieeruda. (Holck 2008: 51)

Mõõtmistulemuste  põhjal  on  mitmeid  inimeste  soo  ja  vanuse  määramisesüsteeme 

loonud  N.-G.  Gejvall.  Ta  võrdles  Horni  kalmistu  ,  kus  ta  mõõtis  reie-,  sääre-,  ja 

kodarluu,  kolju  ning  kuklamügara  paksust  tänapäevaste,  krematooriumist  pärit 

indiviidide  samade  näitajatega.  Ilmnes,  et  Horni  kalmistu  materjalis  oli  mehi 

ülekaalus. Tulemuste täpsustamiseks vaadeldi neid vanuselistes alamgruppides: alla 

50aastased,  50–70aastased  ning  üle  70aastased.  Erinevate  mõõtmistulemuste 

samaaegne kasutamine võimaldas Gejvallil määrata mitmete indiviidide sugu. Vaid 

vaatlusega poleks ta seda kõike suutnud tuvastada. (Gejvall 1981: 25–26) 

Antropomeetriliste  meetodite  alla  kuulub  ka  inimeste  rekonstrueerimine,  sest  uus 

kujutis luuakse just mõõtmistulemuste põhjal. Kremeeritud luid saab üsna tervikliku 

skeleti  korral  rekonstrueerida  ning  seejärel  taas  vaadelda  uue  informatsiooni 

saamiseks. Põlenud luud on enamasti mõranenud, koguseliselt kahanenud, purunenud 

ning rekonstrueerimine on keerulisem kui põletamata skeleti puhul. Samuti ei anna 

hilisemad mõõtmised niivõrd palju  teavet,  sest  kokkutõmbumise  määra  me täpselt 

teada ei saa. Rekonstrueerimismeetod on peamiselt kasutuses kohtumeditsiinis, kus 

lisaks  soo,  vanuse  ning  inimese  pikkuse  määramisele  uuritakse  ka  hambaid  ning 

tehakse kindlaks rass. (Grévin 1998: 129–130) 

Mõnel  juhul,  kui  on  olemas  piisavalt  koljuluufragmente,  et  taastada  pea  kuju,  on 

võimalik  ka  arheoloogiliste  kremeeritud  luude  põhjal  luua  rekonstruktsioone. 

Näokolju luudest  peaks  selle  tarbeks  tegema täpsed koopiad ning seejärel  on vaja 

need kokku sobitada  või  panna savist  vormile.  Nii  tagatakse  võimalikult  autentne 

näokuju. Ajukolju luude paikapanemine on üldpildi saamiseks pigem teisejärguline, 

sest  vajadusel  võib  rekonstrueerimisel  kasutada  standardiseeritud  peakuju. 

Eelkirjeldatud  meetoditega  on  taastatud  Makedoonia  kuninga  Philippos  II  nägu. 

Uurimise

 käigus avastati tema luudel jälgi näovigastusest ning tõenäolisest sünnitraumast, mis 

mõlemad olid kuninga nägu moonutanud. (Prag, Neave 1999: 62–64, 66) Samas peab 
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meeles pidama, et Eesti alade elanikest ei ole säilinud ei portreesid ega büste, mis 

aitaksid  kaasa  nende  näojoonte  ning  karvakasvu  kujutamisel  ning  tõepäraste 

rekonstruktsioonide loomisel.

2.4.2 Statistilised meetodid ja paleodemograafia

Põlenud luude abil on samuti võimalik läbi viia statistilisi ning paleodemograafilisi 

uurimusi.  Statistiliste  meetodite  abil  koostatakse  tabeleid,  leitakse  populatsioone 

iseloomustavate  tunnuste  keskmisi  väärtusi  ning  püütakse  märgata  kõrvalekaldeid 

nendest.  Keerulisemate statistiliste  meetodite  kasutamine lubab koostada valemeid, 

mille põhjal on võimalik, näiteks, arvutada inimese umbkaudne pikkus eluajal.

Statistilised  meetodid  on  kasulikud  ka  paleodemograafilistes  uurimustes. 

Paleodemograafia uurib ühiskonnagruppide kooslust, nendesisest suremust, oodatavat 

eluiga. Selle teadussuuna meetodite abil on võimalik teada saada, mitu inimest elas 

kogukonnas,  või  kas nende suremusele võis  olla  mõju avaldanud mõni katastroof. 

Statistilisi  meetodeid  antropomeetriliste  ning  paleodemograafilistega  ühendades  on 

võimalik luua piirkonniti levinud keskmise inimese antropoloogilise mudeli. (Česnys 

1993: 196)

Kuigi paleodemograafia annab meile palju informatsiooni just inimeste ning nende 

igapäevase eluga seotu kohta, on selle meetodi rakendamine tihtipeale raskendatud. 

Täpsete tulemuste saamise eelduseks on konkreetse paiga või perioodi materjali üsna 

täielik olemasolu. (Acsádi, Nemeskéri 1970: 57)

2.4.3 Muud tehnikad

Lisaks vaatlustele ning kättesaadavamate vahenditega luu-uurimisele on meetodeid, 

mis nõuavad rohkem tehnilisi abivahendeid. Nendel peatun põgusamalt, sest enamik 

neist nõuab kõrvalist abi inimestelt, kes on õppinud vastavaid seadmeid kasutama. 

Röntgenkiirte abil saab uurida luu siseehitust. Nii võib muuulgas näha Harrise jooni, 

mis kujutavad endast kettalaadseid tihkemaid osasid luu käsnolluses. Jooned annavad 
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teavet luukasvu aeglustumise või peatumise kohta kasvueas. Röntgenpiltidel ilmnevad 

need luud risti läbivate joontena, mille paksus, arv, jaotumus ning kaugus üksteisest 

näitavad kas haiguste või näljaperioodide mõju keha kasvule. Harrise joonte uurimine 

on informatiivne eelkõige siis, kui vaatluse all on konkreetsed üksikhauad või mitu 

matusekompleksi.  Sellisel  juhul  saab  seostada  toitumist  ning  haiguseid  inimeste 

elukeskkonna või sotsiaalse staatusega. (Holck 2008: 140, 143) 

Spektroskoopia uurib ainete molekule nende neelatava, peegeldatava ning hajutatava 

elektromagnetilise kiirguse põhjal. Seeläbi saab teavet luu mikroskoopilise struktuuri 

ning  keemilise  koostise  kohta.  (Stiner  et  al. 1995:  227)  Spektroskoopiliste 

meetoditega saab kontrollida ka saastatud kremeeritud materjali olemust. Ameerika 

teadlane  Timothy  Brooks  avaldas  koos  uurimisrühmaga  2006.  aastal  artikli,  kus 

kirjeldas  ICP-OES  (e.k.  induktiivsidestunud  plasma  optilise  emissiooni 

spektromeetria)  meetodi  abil  pulbristatud  põletatud  luude  eristamist  betoonipurust. 

(Brooks et al. 2006) Niimoodi on võimalik eraldada puhas luumaterjal saastunust. 

Röntgenkiirte  ning  spektroskoopiaga  on  seotud  ka  PIXE-analüüs  (e.k.  prooton-

indutseeritud röntgenemissioonspektroskoopia). Ainest on uurimiseks vaja väga vähe: 

madala energiaga valguskiirtega pommitatakse aine aatomeid. Selle protsessi käigus 

aatomid ergastuvad ning annavad röntgenpildi, mille põhjal on võimalik kindlaks teha 

luu keemiline koostis ning näha, kas luu on lähemalt kokku puutunud mõne kõrvalise 

materjaliga.  (Schultz  et  al. 2008:  89)  Näiteks  proovis  avastatud  tavalisest  kõrgem 

titaanisisaldus võib viidata veresooneklambri fragmendile (Kravchenko  et al. 2001: 

424). Kuigi vanemates matustes suurel hulgal meditsiiniliste abivahendite jäänukeid 

ei leidu, võib PIXE anda informatsiooni näiteks ehete ning nende materjali kohta.

2.5 Rituaalsed aspektid

Rituaalsete tegevuste taastamisel arheoloogilise luuainese põhjal pole lihtne, võib olla 

raske vahet  teha  rituaalsel  lõkkel  ning  majapidamiskoldel.  Joanna Brücki  järgi  on 

rituaalne ning argine tegevus üksteist välistavad ning seeläbi peaksid need olema ka 

lihtsasti eristatavad. (Brück 2007: 283) Tegelikkuses jääb suur osa siiski selgusetuks 
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ning annab teadlasele üsna vabad käed luuainese interpreteerimiseks. Uskumustega 

seotud rituaale järgis arheoloogilise materjali põhjal juba Homo neanderthalis. Seega 

võib  arvata,  et  ka Homo sapiensi  käitumine  teda  ümbritseval  maastikul  juhindub 

vähemalt osaliselt rituaalsetest normidest ja tegevustest. (Kulmar 1999: 162) 

Põletusmatustega seotud riituste tähendust on püütud tänapäevast tagasi projitseerida 

ning seeläbi paremini seletada. Mitmete uskumuste järgi võib surnu elavate juurde 

naasta  (samas).  Põletusrituaali  läbiviimine tagas surnu keha täieliku hävimise ning 

erinevates kultuurides peetakse leekide mõju puhastavaks.  Tulega seotud rituaalide 

üle  on  arutletud  ka  mitmetes  Põhja-Euroopa  pronksiaega  puudutavates  teostes. 

(Jonuks 2009: 159) Kuna Eestis on mitmete kalmete alt leitud söetükkidega segatud 

pinnast, on arvatud, et see viitab maa rituaalsele puhastamisele enne matusetalitust. 

Matused,  mis  arheoloog  leiab,  on  illustreeriv  näide  sellest,  kuidas  surnu  matjad 

pidasid  vajalikuks  lahkunuga  hüvasti  jätta.  See  pilt,  mis  arheoloogile  avaneb,  on 

fragmentaarne,  seepärast  ei  ole  võimalik  taastada  tervikuna  mõttekäikusid,  mille 

tulemusena surnud just niimoodi maeti. 
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3 Viimsi I tarandkalme põletatud luude leiukontekst

3.1 Tarandkalmed

Tarandkalmed on üks Eestis  enim levinud kivikalmete rühmi.  Need arenesid välja 

kivikirstkalmetest  ning  on  iseloomulikemad  meie  aladele  I  aastatuhande  esimesel 

poolel.  Samasuguseid  kalmevorme on avastatud ka Rootsis,  Soomes,  Kuramaal  ja 

Põhja-Lätis.  Varased  tarandkalmed  on  ehitatud  enamasti  Põhja-  ning  Lääne-Eesti 

ranniku  lähedale,  nendest  välja  arenenud  tüüpilisi  ehk  klassikaliselt  liitunud 

tarandkalmeid  leidub  kogu  Eesti  territooriumil.  Tarandeid  ehk  maapinnale  rajatud 

kivist  nelinurkseid haudehitisi  võib olla  ühes  kogumis  kuni  mitukümmend,  mitme 

tarandi esinemisel on need ehitatud üksteise külge. (Lang 2007a: 104) Enim maeti 

tarandkalmetesse  Rooma  rauaajal.  Kalmevorm  levis  laialdaselt,  seepärast  leidub 

ajastuti ning piirkonniti mitmeid ehituslikke eripärasid. 

Tüüpiliste  tarandkalmete  ehitamine  hääbus  4.  sajandil,  mil  Loode-Eestis  muutus 

levinuks üksiktarandiline kalmevorm. Viimsi kalmed on näide sellest, kuidas erinevad 

kalmevormid  siiski  toimisid  üheaegsetena  ning  miskipärast  on  Loode-Eestis 

tüüpilised tarandkalmed väga püsivad. (Lang 1993: 55) 

3.2 Viimsi I tarandkalme 

Viimsi  I  tarandkalme  asub  Jõelähtme  kihelkonnas  Viimsis.  Selle  avastasid  1970. 

aastatel  kodu-uurija  Oskar  Raudmets  ja  arheoloog  Vello  Lõugas.  Kalme  paiknes 

paekalda  serval,  Niine  talu  endisel  maal  (vt  jn  4).  Esialgu  jäi  kalme  kaitse  alla 

võtmata,  seepärast  alustati  1980.  aastate  lõpus  sinna  jagatud  sovhoosikruntidel 

ehitusega.  Kuigi  maja  ehitusel  jäi  kalme  puutumata,  kahjustati  matmispaika 

viljapuuaia rajamisel ning tekkis vajadus päästekaevamisteks. (Lang 1993: 5) Kalme 

on dateeritud perioodi 350–500 p Kr ning see on Rävala piirkonnas hiliseim teadaolev 

liitunud tarandkalme. (Lang 2007a: 133)
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Kaevetööd toimusid Valter Langi juhendamisel 1990. aasta 2. juulist 17. augustini. 

Uurimise  käigus  avastati  osaliselt  lõhutud  Viimsi  II  tarandkalme,  mida  uuriti 

esimesega  paralleelselt.  Käesolevas  bakalaureusetöös  käsitletav  kalme  oli  teisest 

märksa  suurem  ning  paremini  säilinud,  kuigi  suur  osa  leidudest  ei  paiknenud 

tõenäoliselt  enam  oma  algsel  kohal.  Neljatarandiline  kivilade  asus  põhja- 

lõunasuunalisel,  ümbritsevast  maapinnast  natuke  kõrgemal  liiva–  ja  kruusasegusel 

seljandikul ning selle kõrgus merepinnast oli 51,05– 51,2 meetrit. (Lang 1993: 5–6) 

Enne arheoloogide saabumist oli ehitustöödel kalmelt  buldooseriga kirde poole ära 
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lükatud pealmine 30–50 cm paksune kiht.  Sellega tasandati  madalamat kirdenurka 

ning kalme piir polnud enam hästi jälgitav. Hauakünka piire oli võimalik jälgida vaid 

lõunaküljel,  kus  kasvav  tamm segas  buldooseri  tööd.  Pärast  kiviklibu  ning  mulla 

eemaldamist  oli  selge,  et  tegemist  oli  mitmetarandilise  kalmega,  mille 

konstruktsioonid  olid  säilinud  vaid  alaosas.  Kaevamise  käigus  avastatud  tarandid 

tähistati tähtedega A, B, C, D. (Lang 1993: 7)

Tarandid  olid  ida-  ja  lääneküljest  ümbritsetud  äärevaredega  (samas:  11).  Need 

kujutavad endast kividega täidetud ala väljaspool tarandimüüre, kuid rajatise olemus 

ei  ole  täielikult  selge.  Üldiselt  peetakse  neid  tarandi  juurde  kuuluvaks,  kuid 

matmisalast väljapool paiknevaks nähtuseks. Vello Lõugas pakkus, et äärevared on 

tekkinud pärast  kalme kasutamise  lõpetamist  tarandimüüride  varisemisel.  Need on 

kohati kuni 4–5 meetrit laiad, seepärast on suuremate äärevarede puhul mõeldamatu, 

et  need  on  tekkinud  pelgalt  müüride  varisemisest.  Pigem tundub,  et  kogumid  on 

tekkinud järk-järgult, suure tõenäosusega kividest, mis toodi tarandi täitmiseks, kuid 

jäid tööde käigus üle. (Laul 2001: 193) See, et kohaletoodud kivimaterjali järgmiste 

matuste  katmiseks  ei  kasutatud,  võis  olla  seotud  uskumustega.  Tõenäoliselt  ei 

soovitud kasutada kellegi teise matmiseks kohale toodud kive, igale matusele läheneti 

individuaalselt ja ehitamisel kasutati uut materjali. 

Viimsi tarandkalmete kaevamistele välja tulnud luid5 ning originaalplaane säilitatakse 

Tallinna  Ülikooli  Ajaloo  Instituudi  arhiivis6.  Nendel  on märgitud  leidude ja  luude 

paiknemine  kaevandis  ning  plaanil  nr.  1  on  kujutatud  kalme  ehitust  ning  pinnase 

koostist.  Kalme asukoha kaart,  leiuplaan ja tarandite asetus on avaldatud raamatus 

,,Kaks  tarandkalmet  Viimsis  Jõelähtme  kihelkonnas''  (Lang  1993:  6,8,9).  Luude 

leiuplaan ning plaan nr.  1 pole publitseeritud ning nende formaat on kahjuks liialt 

suur, et kaarte kopeerida, skaneerida ja käesolevas töös avaldada. 

5 AI 5914
6 f 22 s-ü 19.29
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3.3 Kalme ehitus

Põhjapoolseim tarand avastati esimesena ning tähistati tähega A (vt jn 5). Müürid olid 

laotud korrapärastest paeplaatidest, millest osad olid üle meetri pikad. Edelapoolsest 

küljemüürist olid alles jäänud vaid mõned alumised plaadid, tarandi kumbki ots ei 

olnud säilinud. Põhjapoolne küljemüür oli säilinud mitme kihi ulatuses, võimalik oli 

kindlaks  teha,  et  tarandi  väliskülg  oli  laotud  sirgelt  nagu  võis  tuvastada  ida-  ja 

läänepoolse otsamüüri säilinud lõikudest. Esimese tarandi pikkus oli 550–560 cm ning 

laius 198–206 cm. Laiade müüride tõttu olid kalme sisemõõtmed märksa väiksemad. 

Sisetäidiseks olid paeplaadid ning väiksemad raudkivid. (Lang 1993: 7–8)

Tarand B on neljast kõige lõunapoolsem. Seda oli lisaks buldooserile kahjustustanud 

ka õunapuu istutamiseks kaevatud auk. Seepärast oli lõunapoolne müür ning sealne 

sisetäidis üsna hävinud, kuid säilinud oli kalme kagunurka markeeriv suur kivi. Selle 

ning kirdeosas paikneva kivi abil oli võimalik ette kujutada kogu tarandite idakülge. 
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(Lang 1993: 8).



(samas: 10)

Tarandeid C ja D käsitletakse koos, sest nende piirid ei ole päris selged. Lisaks oli seal 

buldooseri tekitatud kahju kõige suurem, sest kalme keskosa oli kõrgem ning masin 

sai rohkem pinnast maha koorida. Sisetäidis nendes tarandites puudus. (samas: 11)

3.4 Leiuaines

Tarandis  A leidus  peamiselt  põletusmatuseid.  Luupesasid  ei  olnud,  aines  paiknes 

hajali. Enim oli luid tarandi kesk- ja idaosas. Mujal võis luid olla vähem seetõttu, et 

buldooser lükkas osa nendest minema. Põletatud luid oli 24 numbrit ning põletamata 

luid 10 numbrit. Lisaks luudele leiti tarandist ambsõle peaoks, viie sõrmuse katked, 

spiraaltoruke,  kaks noarootsu,  helmeid ning savinõukilde.  Leiudki paiknesid ruumi 

kesk- ja idaosas. (samas: 10)

Lõunapoolseimas tarandis B olid samuti põletatud luud ülekaalus. Seal leidus ka mitu 

põletatud luude pesa. Ühest kogumist leiti lisaks luudele kaks helmest, pronksspiraal 

ning  savinõukild.  Muuhulgas  leidus  tarandis  spiraalsõrmus,  käevõru  või 

spiraalsõrmus, raudpannal, helmed ning savinõukillud. (samas: 10) 

Tarandites C ja D ilmnesid leiud samuti kesk- ja idaosast. C-tarandis leidus peamiselt 

põletatud luid, kuid vähem kui teistes tarandites. D-tarandi põletatud luumaterjali oli 

C-tarandi omast enam kui neli korda rohkem. Kahe tarandi kokkupuutealal leidus veel 

446 g kremeeritud materjali. Leidudest saadi taranditest pronksist käevõru, sõrmuse 

fragment, kaks spiraalsõrmust, mõned spiraaltorukesed, ambsõle spiraali katke, noa 

katke, helmed ja üsna arvukalt savinõukilde. (samas: 11)

3.5 Luuaines ja selle varasem analüüs

Luuaines7 oli pakitud 11 suuremasse karpi. Igaühes olid väiksemad kandikud, mis olid 

luude kompaktsemaks hoiustamiseks jaotatud papist vaheseinade abil mitmeks osaks. 

Kahjuks  olid  päris  mitmed karpide  vaheseinad paigast  liikunud  ning sealsed  luud 

7 AI 5914 , luud olid hiljuti veel Keilas asuvas luuhoidlas
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omavahel niivõrd segamini läinud, et leiunumbreid enam eristada polnud võimalik.

Viimsi  I  ja  II  tarandkalmest  leitud  luuainest  on  uurinud  Ken  Kalling.  Viimsi 

tarandkalmed olid tema elu esimesed ning siiamaani viimased kokkupuuted põlenud 

luudega ning analüüsimeetodite valimisel kasutas ta Valter Langi ning Leiu Heaposti 

abi.8 Ta jaotas  luud kahte gruppi:  põletatud ning põletamata luud. Mõlema rühma 

puhul tõi osteoloog välja, et materjali fragmentaarsuse tõttu oli raske määrata surnute 

täpset arvu, nende sugu ning vanust. (Kalling 1993: 67)

Põletatud luude puhul kasutas ta maetute miinimumarvu kindlakstegemiseks oimuluu 

trummiosade  kokkulugemist.  Soo  ja  vanuse  määramisel  vaatles  ta  hambaid  ning 

kolju- ja toruluufragmente. Trummiosade põhjal tuvastas Kalling vähemalt 21 inimest. 

Lisaks maetute arvule tegi ta kindlaks, et nende seas oli vähemalt üks naine ning kaks 

meest. Lapsematuseid ta ei tuvastanud ning oletas, et suur osa nende luudest hävines 

tules.  Täiskasvanute  vanust  ta  samuti  ei  määranud,  sest  leidis,  et  kuumuses  alles 

jäänud hambad ja koljuõmblused, mis selle tarbeks on vajalikud, deformeeruvad tules 

liialt, et nende põhjal järeldusi teha. (samas: 67–68)

Põneva tähelepanekuna tõi Kalling Viimsi kalme põlenud luude juures välja, et osa 

luudest oli põletatud alles mõnda aega pärast seda kui need olid maha maetud (samas: 

68). See tähendab, et ei kremeeritud värsket luud, vaid juba lagunenud skeletti.

Ken  Kallingu  määrangute  põhjal  arvutas  Valter  Lang  tarandkalmesse  matjate 

kogukonna suuruse.  Arvestades  nii  põlenud kui  ka põletamata  luudega,  pakkus ta 

maetute  koguarvuks  50–60  inimest.  Suremusnäitajate,  kalme  kasutamise  aja  ning 

matuste  arvu  põhjal  sai  ta  kogukonna  suuruseks  8–10  inimest.  Tulemus  toetas 

hüpoteesi, et igal perel oli oma tarand ning matmispaik ei olnud ühine kogu külal. 

(Lang 1993: 56)

8 Ken Kalling kirja teel 13.04.2011
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4 Viimsi I tarandkalme uus antropoloogiline analüüs

Põletatud luude juures võib vaadelda palju erinevaid aspekte, kuid mitte kõik nendest 

ei  ole  informatiivsed.  Võtan  vaatluse  alla  elemendid,  mis  annaksid  mineviku 

inimestest võimalikult tervikliku pildi.  Arheoloogia vaatenurgast on olulisim teada, 

kes need indiviidid olid ja millistes tingimustes neid põletati, et selle informatsiooni 

alusel juba edasisi järeldusi teha.

4.1 Uurimismetoodika
Töötasin Viimsi I tarandkalme luud läbi karbi kaupa. Mitmel juhul olid karpide vahed 

lagunenud  ning  sealne  luuaines  omavahel  segamini  läinud.  Enamasti  püüdsin 

vaheseinad  taastekitada,  kuid  üheksal  juhul  ei  saanud  seda  teha,  sest  materjal  oli 

eraldamatu. Nendel kordadel on arvestatud kahte või kolme luukarpi ühe tervikuna 

ning sealjuures ära märgitud kõikide numbrid. Teistel juhtudel oli enam-vähem aru 

saada,  kust  kogumitevaheline  piir  on  läinud.  Siis  eraldasin  luud  joont  mööda 

üksteisest ning panin kirja, milliste teiste leiunumbritega võib materjal segatud olla. 

Viimsi  I  tarandkalme  luude  uurimisel  kasutasin  meetodeid,  mis  nõuavad  uurijalt 

kirjanduse ja inimanatoomia tundmist, kuid mitte tehnilisi erioskusi. Seepärast jätsin 

kõrvale mikroskoopilised, röntgen- ning infrapunauuringud. Samuti jätsin käesolevas 

uurimuses kõrvale paleodemograafilised ja antropomeetrilised uuringud, mis annavad 

küll teiste populatsioonidega võrdlemiseks põnevat materjali, kuid see pole käesoleva 

töö  eesmärk.  Mõõtmisega  tegelesin  vaid  oimuluude  kaljuosade  juures,  et  välja 

selgitada, kas need kuulusid meestele või naistele. Kasutamata jäänud meetodite ja 

nende kasutamisega soovin küll tulevikus lähemalt tutvuda.

Iga  leiunumbri  all  olevad  luud  kaalusin,  eraldasin  kolju  osad  ning  kaalusin  need 

eraldi.  Kui  koljufragmendid  olid  silmnähtavalt  erineva  paksusega,  mõõtsin  kõige 

massiivsema killu paksuse, et hiljem võiks see näitaja teistele määrangutele toeks olla. 

Tabelis (vt lisa 1) on välja toodud need fragmendid, mille paksus oli vähemalt 5mm. 

Paksusstandard sai valitud selle põhjal, et tänapäeval on naiste keskmine maksimaalne 

ajukolju paksus (arvestamata kuklamügarat) 5,9 mm (Gejvall 1981: 27). Selleks, et 
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kõik standardist  paksemad koljufragmendid välja  sorteerida,  seadsin standardiks 5, 

mitte 6 mm. Koljul määrasin algselt kiiru- ja kuklaluud ning teised äratuntavad osad. 

Samuti  vaatlesin koljuõmbluseid ja nende kinnikasvamisastet,  et  selle põhjal teada 

saada indiviidide vanus. 

4.2 Allikmaterjali iseloom
Lisaks informatiivsetele luufragmentidele  püüdsin määrata ka teisi,  et  teada saada, 

millised  luud  olid  üldisemalt  säilinud.  Kuna  suur  osa  demograafilisi  ning 

patoloogiakohaseid järeldusi on võimalik teha terviklike skelettide puhul, siis Viimsi I 

tarandkalme  ainese  läbitöötamiseks  need  meetodid  ei  sobinud,  sest  sealsed 

luukogumikud  ei  olnud  täielikud,  luupesasid  leidus  vaid  tarandis  B,  üldiselt  olid 

matused kalme alale laialipillutatud.

Luude peal polnud näha jälgi haigustest või vigastustest. Mõne koljufragmendi (vt lisa 

1, karbid 48, 52, 240) puhul võis märgata, et need olid seestpoolt rohkem põlenud kui 

väljast. See viitab koljuluude fragmentaarsusele juba põletusprotsessi alguses. Samuti 

olid mõned luud väga mõralised (vt lisa 1, karbid 7, 131), mis lubab pigem arvata, et 

luud põletati värskelt. Tundub, et Viimsi I tarandkalme luid on kremeeritud nii enne 

kui ka pärast liha kõdunemist luudelt, kuid materjali vähesuse tõttu pole võimalik seda 

kindlalt tõestada.

Luid, mille põhjal ei olnud võimalik edasisi järeldusi põletatute isikute kohta, kuid oli 

võimalik  tuvastada,  leidus  aineses  üsna  arvukalt.  Kõik  äratuntavad  luud  on  välja 

toodud  töö  lõpus  tabelis  (vt  lisa  1).  Materjalis  oli  enim  toruluude  diafüüside 

fragmente, kuid enamik nendest ei olnud identifitseeritavad. Üldiselt olid toruluude 

fragmendid 1–2 cm, harvem 4–5 cm pikkused. Määramatud põletatud luud kajastuvad 

vaid kogumi kaalus. 

Koljuluude seas oli palju kukla- ja kiirluude fragmente, mida leidus pea igas karbis. 

Kiiruluid oli hea tuvastada siseküljel paikneva ning suurt osa luust läbiva arteri mulgu 

järgi.  Kuklaluud olid seevastu äratuntavad oma robustsuse ning arvukate mügarate 
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poolest.

Koljuluude kõrval leidus enim roidefragmente, mida oli võimalik tuvastada 39 korral. 

Nendest  olid  enamasti  järele  jäänud  vaid  sentimeetripikkused  jupid.  Holck  ei 

maininud, et roided tihtipeale tules säilivad.9 Säilinud oli ka kümme abaluufragmenti, 

millest kuus olid liigesepinnad. Rinnakorvi moodustavatest luudest oli kuuel korral 

alles jäänud rangluu kilde ning leidus mõni üksik rinnakuluufragment. 

Selgroolülide fragmente oli 38, peamiselt koosnes luuaines rinna- või nimmelülide 

alumistest või ülemistest liigesepindadest, mis olid hästi säilinud. Mitmel korral leidus 

ka  lülikehasid  ning  rist-  või  ogajätkeid.  Karbis  nr  219  oli  kaks  telglüli  lülikaare 

fragmenti, kuid ühtegi telglüli hammasjätket polnud materjalis võimalik tuvastada. 

Pikkadest luudest oli  enim reie- või õlavarreluupea fragmente.  Kokku oli  neid 33, 

samas  võis  kindlaks  teha  ühe  õlavarreluukatke  ning  kaks  reieluupeafragmenti. 

Esimest  sai  identifitseerida  anatoomilisele  kaelale  üleminekupiirkonna  abil  ning 

reieluule on omane pea otsas paiknev lohk. Materjalis oli seitse õlavarreluu diafüüsi 

osa, mõnel üksikul korral ka kodarluu, reieluu, pindluu, küünarvarreluu fragmente. 

Mitte kordagi ei olnud märgata selgelt äratuntavaid sääreluukilde. 

Sõrmelülid  olid  tuvastatavad  26  juhul.  Suurem  osa  nendest  oli  põletamata  ning 

üheksal korral oli tegemist kas luu kaugmise otsa või distaalse lüliga. Kämblaluid oli 

vähem,  vaid  4  kindlalt  tuvastatavat  fragmenti.  Veelgi  vähem  oli  jalalaba  luid. 

Varbalülisid  oli  kuus,  ühel  juhul  ei  olnud  fragmentaarsuse  tõttu  aru  saada,  kas 

tegemist  on  sõrme-  või  varbalüliga.  Pöialuud  määrangus  puuduvad,  kuigi  üheksal 

juhul on kirjas (vt lisa 1), et karbis leidus kas pöia- või kämblalüli. Luud olid niivõrd 

fragmentaarsed, et sajaprotsendilise kindlusega neid määrata ei saanud.

Isegi siis, kui luud ei anna otsest teavet inimese elu, välimuse või tervisliku seisundi 

kohta, sisaldub neis teave põletamise toimimisest, saavutatud temperatuuridest ning 

9 Vaata ptk 2.3.2.

35



üldistest  trendidest.  Kui  ühe  leiukompleksi  luuaines  erineb  märgatavalt  teistest 

piirkondadest leitutest, võib see olla märk anomaaliast sealsete inimeste füsioloogias 

või pelgalt teistsugustest matuserituaalidest.

4.2.1 Luude kaal

Kalme  luud  olid  aruande  tarvis  juba  kaalutud,  kuid  pidasin  vajalikuks  protsessi 

korrata.  Luuainese  kaalumine  toimus  karbikaupa.  Luukogumi  kaaluna  mõistan 

kõikide ühe leiunumbriga luude massi, sinna on kaasa arvatud nii koljufragmendid kui 

ka  teiste  luude  killud.  Tulemuste  erinemise  korral  lootsin  tabada  mingisugust 

seaduspära  ning  paremini  aru  saada,  kui  palju  võib  materjal  olla  hoiukarpides 

segamini läinud.

Kaalumisvahendiks  oli  Soenhle  köögikaal10.   Võrdlesin  esialgse  kaalumise (Lang 

1990:  22–25)  ja  nüüd  saadud  tulemusi.  Esimesed  neist  olid  kirja  pandud 

sajandikutäpsusega,  vajadusel  sai  suurem  kui  kahegrammine  erinevus  uutest 

mõõtmistulemusest fikseeritud. 2 grammi sai valitud selle põhjal, et töövahendid olid 

erinevad ning kaalumistulemuste põhjal oli näha, et need kas erinesid omavahel väga 

vähe või juba üle seatud standardi. Vähem kui 2 g erinesid omavahel 68 luukogumi 

kaalud  165st,  seega  rohkem kui  kolmandiku  luukogumike kaal  ei  ole  kahekümne 

aasta jooksul muutunud.

Lisaks on mõne leiunumbri all esmalt kaalutud kogumis leiduvad keraamikakillud, 

kivid ning muud kõrvalised esemed. Nende esinemine materjalis ilmnes pärast luude 

sorteerimist ning seejärel kaalusin ka need, et vältida luude kaalu erinevust tõelisest. 

Vähima massiga luukogumid olid nr 22 ja 189, mille kaal oli  vaid 3 g.  Mõlemad 

sisaldasid  toruluufragmente,  mille  täpsemat  anatoomilist  asukohta  määrata  ei 

õnnestunud.  Viimases  kogumis  oli  ka  üks  koljufragment,  mida  samuti  polnud 

võimalik identifitseerida. Üheks matuseks ei saa kogumeid kindlasti pidada, sest luud 

olid laialipillutatud ning segamini. 

10 Maksimumulatus 15 kg, tulemusi näitas grammitäpsusega
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Enim paiknes luid leiunumbri 104 all paiknevad luid. Nende kaal oli 648 g. Samas, 

Valter  Langi  aruandes  avaldatud  kaalumise  järgi  oli  raskeim  kogum  93  kaaluga 

808,05 g, kuivõrd luukogum 104 kaalus vaid 794,98 g (Lang 1990: 23). Hiljutiste 

kaalumiste ajaks oli leiunumbrist 93 järele jäänud vaid 607 g. Tundus, et kumbki karp 

ei olnud ühegi teise karbi materjaliga segamini läinud, seepärast on mõõtmistulemuste 

peaaegu  200  grammine  erinevus  üllatav.  Luud  võisid  kunagi  transportimise  või 

ümberpakkimise käigus segamini minna. 

Kogu luuainese kaal oli 12,659 kg, Valter Langi andmetel küll 13,242 kg (Lang 1990: 

22–25). Kahekümne aasta jooksul oli kaduma läinud 583,77 g luid, mis moodustas 

kogu kaalust 4,41%. Luude küljes võis olla esimese kaalumise ajal rohkem kõrvalist 

sodi kui nüüdseks järele on jäänud. Samuti võidi kaaluda ennist niiskemaid luid, mis 

on ka raskemad kui kuiv materjal. On väga iseäralik, et pea 600 grammi luuainest on 

lihtsalt ära kadunud.

Võrreldes  teiste  maade  rauaaegsete  põletusmatuste  kaaluga,  on  Eesti  kremeeritud 

luukogumid  pigem kerged  (Allmäe,  Valk  2010).  Keskmine  luude  kaal,  mis  Norra 

matustest  on  kokku kogutud,  oli  üksikmatuste  puhul  269,7  g. Briti  pronksiaegsed 

matused kaaluvad keskmiselt hoopis 1525,7 g. (McKinley 2002:415) Kuna leitavate 

luude hulk ei sõltu ainult põletamisprotsessist ja matuserituaalidest, vaid ka pinnase 

koostisest  ning  korjajate  tehnikast,  ei  pruugi  Eestis,  Norras  või  Inglismaa  leitud 

põletusmatuste keskmine kaal olla sarnase. Norra matuste keskmist kaalu arvestades 

peaks  tarandkalmesse  maetud olema vähemalt  46 ja  briti  uurimistulemuste järgi  8 

inimest. 

Eraldi  said  kaalutud  ka  koljufragmendid.  Nende  kogumass  oli  4,556  kg,  mis 

moodustas  kogu  luuainese  kaalust  36%.  Tavaliselt  moodustavad  koljutükid  vaid 

umbes  20%  kogu  põletatud  skeleti  kaalust  (Kalman  2000b:  405).  Niivõrd  suur 

koljufragmentide osakaal Viimsi I kalmes võis olla seotud matjate eelistusega – nad 

võisid  pöörata  erilist  tähelepanu  just  koljutükkide  kokkukogumisele  ning 

37



mahamatmisele. Samuti võis kaevamistel olla koljutükke lihtsam märgata ning neid 

sai lihtsalt teistest kehaosadest rohkem üles võetud.

4.2.2 Indiviidide arv

Inimeste  arv  luukogumis  pole  alati  kindel.  Puistepõletusmatustes  võib  olla  mitme 

inimese  luud  samasse  piirkonda  puistatud  ning  luumaterjal  on  segamini  läinud. 

Selleks,  et  teada  saada,  mitu  inimest  võiks  olla  kompleksis,  määratakse  MNI ehk 

minimal number of individuals ehk vähim võimalik indiviidide arv. (Gejvall 1981: 17)

Vähim  võimalik  inimeste  arv  määratakse  luuaineses  esinevate  ilmselgete  ealiste 

erinevuste põhjal või ühe ja sama luufragmendi mitmekordsel esinemisel. (McKinley 

2002:  408)  Enamasti  vaadatakse  MNId  oimuluude  kaljuosade  järgi,  sest  need  on 

põlenud  luude  materjalis  hästi  esindatud.  Samuti  on  hea  jälgida  teise  kaela-  ehk 

telglüli hammasjätket, mis säilib samuti hästi ning mida on igal inimesel vaid üks. 

(Gejvall 1981: 8,10)

Kaalumine  ei  näidanud  maetute  arvu  piisavalt  täpselt  ja  seepärast  sai  indiviidide 

miinimumarvu  kindlakstegemisel  kasutatud  oimuluude  kaljuosade  kokkulugemist. 

Sama meetodit kasutas ka Ken Kalling oma analüüsis. (Kalling 1993: 67) Oimuluu 

trummi- ja kaljuosa on anatoomiliselt üksteisele väga lähedal, kuulmeava piirkonnas. 

Ken  Kalling  oli  omaaegse  analüüsi  hõlbustamiseks  kasutatud  kaljuluud  ülejäänud 

ainesest eraldanud, see lihtsustas ka käesolevas töös käsitletud uut vaatlust.

Esimeses karbis oli ümbrik, kus leidus 40 kaljuluud, millest 19 olid vasaku ning 21 

parema poole omad. Igale luule oli peale kirjutatud leiunumber ning vastavalt tähed P 

(parem) ning V (vasak). Vaid ühel parema oimuluu kaljuosa fragmendil ei olnud kirjas 

leiunumbrit. Lisaks ümbrikus olnud kaljuluufragmentidele oli võimalik karpidest 30–

31, 49, 72, 91–92, 184 ja 220 tuvastada viis parempoolset, kaks vasakpoolset ning 

kaks väga väikest kaljuluufragmenti. 

Ken Kalling oli ka nendele kaljuluudele, mida ta eraldi ümbrikku ei pakkinud ning 
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analüüsimisel ei kasutanud, peale kirjutanud leiunumbrid. Üldiselt ei kattunud need 

numbrid selle karbi omaga, milles luu paiknes11. Need erinevad karbid ei paiknenud 

lähestikku, seega nad ei saanud ise transpordi käigus segamini minna, vaid keegi pidi 

need segamini ajama. Ühelgi nendest kaljuluufragmentidest ei olnud aga peal kirjas 

kehapoolt,  need  olid  ka  üsna  fragmentaarsed.  Tõenäoliselt  eraldas  Kalling  kõik 

kaljuluud  ülejäänud  materjalist,  kuid  jättis  meelega  kõrvale  fragmendid,  mis  talle 

edaspidises  uurimises  abiks  ei  olnud.  Samuti  jättis  Kalling  uurimistulemuste 

kajastusest välja kaljuluufragmendid, millemäärangus ta sajaprotsendiliselt kindel ei 

olnud. 

Kuna igal inimesel on ühel kehapoolel üks oimuluu kaljuosa ehk kaljuluu,  siis  on 

ilmselge,  et  nende  hulga  järgi  on  võimalik  kindlaks  teha  inimeste  arv.  See,  mitu 

indiviidi on kogumis, saab olla vaid minimaalne võimalik arv, sest kõikide kaljuluude 

fragmendid ei pruugi olla tules säilinud.

Analüüsides  40  kaljuluufragmendiga  ümbrikku,  said  fragmentide  pooled  määratud 

Kallingu kirjapandut vaatamata. Tulemused olid samad – kogumist ilmnes, et parema 

poole kaljuluusid ja  seeläbi  ka indiviide oli  21.  (Kalling 1993:  68)  Karpides  ning 

ümbrikes olnud kaljuluude fragmentide põhjal võib öelda, et vähim inimeste arv on 

kindlasti  suurem  kui  21.  Ken  Kallingu  sorteeritud  materjalile  lisandus  viis 

parempoolset ning kaks vasakpoolset kaljuluud, seega kokku leidus 26 parem-, 21 

vasakpoolset ning kaks määramatu kehapoole kaljuluufragmenti. Järelikult on vähim 

võimalik  inimeste  arv  kogumis  hoopis  26.  Lisaks  oli  veel  kaks  tuvastamatut 

luufragmenti. Kuna nendel ei olnud võimalik kehapoolt määrata, ei lisandunud nende 

põhjal kogumisse ühtegi indiviidi. 

Viies  minimaalse põletatute  arvu kokku luude kaaluga,  võib öelda,  et  ühe matuse 

maksimaalne  kaal  Viimsi  I  tarandkalmes  oli  486,88  g.  Seega  võisid  Viimsi  I 

tarandkalme luude põletustemperatuurid ning astmed pigem sarnased Norra omadega. 

Üsna palju materjalist on tules hävinenud ning indiviidist on jäänud pea neli korda 

11 Võimaluse korral on eelistatud karbinumbrit, mitte luule pealekirjutatut
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vähem  järele  kui  Inglismaa  kaasaegsest.  (McKinley  2002:  415)  Seda  küll  vaid 

eeldusel, et kaevamis- ja uurimismeetodid olid samad. 

4.2.3 Luude värvus 

Esimesena jääb luude vaatlemisel silma nende värvus, mis oli materjali lõikes väga 

varieeruv  (vt  diagramm  1).  Ühes  karbikeses  võis  olla  luid,  mis  on  kollakad, 

põletamata luudega sarnast värvi, kuid samal ajal leidus ka musta, tumepruuni, sinist, 

valget värvust. Seepärast lisasin leiunumbritele vajadusel mitu erinevat enim esinenud 

värvust. Muuhulgas varieerusid värvide seas toonid, mille võtsin tabelis (vt  lisa 1) 

kokku  konkreetsete  värvidena,  näiteks  'tumepruunist'  ja  'pruunikast'  sai  mõlemast 

'pruun'.  Lihtsustamata oleks pilt liialt kirjuks läinud. Värvusmääranguid oli  märksa 

rohkem kui põletusastmeid, kokku 381 korral, sest ka nende piires võib olla erinevat 

värvi luid, näiteks tasemel 2 võib luu olla nii must, hall kui ka valge.

Vähim oli  aineses  kollast  värvi  luid.  Need olid  ülejäänud põletatud  ainesest  hästi 
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eristatavad,  enamasti  sarnanesid  need  pigem  põletamata  luudega.  Algselt  näis,  et 

põletatud luude hulka olid sattunud mõned põletamata luud, kuid murdekohtade ning 

pealispinna  võrdlus  näitas,  et  tõenäoliselt  olid  ka  need  luud  põlenud,  kuigi 

minimaalselt.  Per  Holck  leiab,  et  selgete  põlemistunnusteta  luudele  ei  saa  olla 

mõjunud kõrgem temperatuur  kui 150°C (Holck 2008:  94).  Luud muudavad värvi 

juba  200°C juures  viibimisel,  seega  on  kollaste  luude vähene esinemine  seletatav 

sellega, et üksikud luud paiknesid kas tuleriida äärealadel või sattusid mingil hetkel 

ebasoodsate  põletustingimuste  kätte  ning  ei  saanud  tugevamaks  oksüdeerumiseks 

piisavalt  kuumust.  Arvukalt  leidus  toruluude  diafüüside  fragmente  või  jäsemete 

distaalseid  otsasid,  eriti  sõrmeluid.  Per  Holck  on  täheldanud,  et  sõrmelülisid  on 

põletatud  aineses  üsna  palju.  Sõrmede  ümber  pole  eriti  rasvkudet,  mis  aitaks 

põletamisele  kaasa.  Norra  materjalis  asetati  põletamisel  käed enamasti  rinnale  või 

alakõhule, kus nad jäävad kuuma eest isolatsiooni, sest seal pole piisavalt hapnikku, et 

kõrget  kuumust  ülal  hoida.  (Holck  2008:  112)  Viimsi  I  tarandkalmesse  maetute 

sõrme- ja kämblalülid olid peaaegu eranditult ülejäänud ainesest vähem põlenud. 

Enim  leidus  materjalis  pruuni  värvi  põletatud  luid.  Üldjuhul  olid  need  luud 

tumepruunid, see ilmnes 95 korral,  mis moodustas kõikidest teistest 25% ning 165 

karbist  esines  seda  värvust  57,6%.  Nendes  luudes  on  kollageen,  sellega  kogu 

orgaaniline aine,  hävinenud ning kaalgi  on hakanud veesisalduse vähenemise tõttu 

langema. Pruunid luud on põlenud temperatuuril 200–400 °C. (Holck 2008: 99) 

Samuti leidus Viimsi I tarandkalmes halle ja siniseid luid, mis tähendab, et luud on 

olnud 400–900°C kuumuse käes. Per Holck ei ole sinist värvust eraldi välja toonud, 

kuid  Walkeri  põletatud  luude  värvustabelis  oli  näha,  et  sinine  toon  ilmneb  luudel 

üleminekul hallist valgeks. (Walker et al. 2008: 136, joonis 3)

Kuigi  materjalis  oli  vähe  valgeid  kriitjaid  luid,  oli  nende  tuvastamine  lihtne,  sest 

niivõrd põlenud luude väljanägemine ning tekstuur on teistsugune. Luu on pehme ja 

valge ning määrib käsi nagu kriit. Selliste fragmentide esinemine tähendab, et luudele 

on mõjunud vähemalt  1000°C kuumus. (Holck 2008:  100) Nii  kõrge temperatuuri 
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saavutamine  näitab,  et  rooma  rauaaegsed  kohalikud  suutsid  ehitada  efektiivse 

tuleriida,  mis  saavutas  luude  kaltsineerumise  jaoks  piisavaks  ajaks  1000°C 

temperatuuri.

Materjal Viimsi I tarandkalmes oli väga fragmentaarne, kuid siiski varieeruv. Enim 

leidus luid, mille värvus oli pruun, aga täpsemalt tuvastamatud toruluudefragmendid 

olid enamast hallid või valged. Enim oli pruuni värvusega koljufragmente, mis võisid 

olla  ülejäänud  materjalist  vähem  põlenud  peaaju  kuumust  isoleeriva  mõju  tõttu. 

Samas, ka enamik kriitjaid luid olid pärit koljust. Kuna indiviide oli aineses palju ning 

need olid omavahel segamini, seega võisid kriitjad luud kuuluda kõik ühele inimesele, 

kelle jaoks ehitatud tuleriit osutus väga efektiivseks, saavutas mõneks ajaks 1000°C 

temperatuuri ning kuumuse käes suur osa luudest kaltsineerus. Teine võimalus on, et 

ühe inimese koljule mõjus kuumus erinevalt ning tulemuseks oli värvuste diferents. 

Samamoodi võivad üksikud kriitjad luud olla juba mõnda aega olnud maha maetud, 

natuke ilmastiku käes lagunenud ning seejärel  põletatud,  kuid seda tõestada ei  ole 

võimalik. 

Samuti tundus, et enamik kriitjatest luudest on teistest märksa õhemad, vaid 2 mm 

paksused. Fragmendid võisid olla niivõrd kokkutõmbunud, kuid on ka võimalus, et 

tegemist oli lastega, kes olid täiskasvanutega koos põletatud. Sealjuures lapse luud 

põlesid põhjalikumalt ning muutusid valgeks, kuivõrd täiskasvanute luud muutusid 

pelgalt pruuniks või halliks.

Laiemalt levinud värvusega luid (pruune, musti, halle, siniseid ja valgeid) leidus üle 

kogu kalmeala12.  Seevastu oli  kollaseid ehk põletamata luude värvi ainest  märgata 

nelja kogumikuna: tarandi A põhjapoolse külje keskel, tarandi D lääneotsas ning B-

tarandi keskel ja idaotsas. Selle põhjal võib oletada, et lähestikku paiknevad kollased 

luud on üksteisega seotud ja kuuluvad ühele indiviidile. Kriitjaid luid, mida oli samuti 

kalmes vähe, leidus üksikult üle kogu kalmeala. See näitas, et mitme matuse juures 

olid mõned luud põlenud rohkem kui teised,  tõenäoliselt ei kuulunud kriitjad luud 
12 Siin ja edaspidi kasutasin luude asukoha määramiseks kalmes plaani nr 3, mis asub Tallinna 

Ülikooli Ajaloo Instituudi arhiivis (Lang 1990: plaan 3)
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üksikutele kõrgel temperatuuril põlenud indiviididele.

4.2.4 Luude põletusaste

Luude värvus on otseselt seotud nende põletusastmega. Viimane annab informatsiooni 

tuleriida temperatuuri ning põletusprotsessi kestvuse kohta. Põletusastme määramisel 

võib olla ohuks pinnas, mis võib muuta kaua maa sees olnud luude värvust. Õnneks 

on  selle  määramisel  abiks  ka  luude  füüsikalised  omadused.  (Holck  2008:  90) 

Põletusastme hindamisel tugineb käesolev uurimus Holcki süsteemile, sest ta võttis 

arvesse  nii  luude  värvust  kui  ka  füüsikalisi  omadusi.  Põletusmatused  on  Eestisse 

jõudnud läbi Skandinaavia ja Holck on oma meetodi loonud just sealse ainese põhjal, 

seepärast pean sobivaimaks käesolevas bakalaureusetöös toetuda tema uurimustele. 

Viimsi I tarandkalme luude põletusaste sai määratud kohe pärast värvust, sest selle 

saab esmalt silmaga kindlaks teha luude tooni jälgides. Samas peab tähele panema ka 

materjali kõvadust, sest luu muutub põlemisel pehmemaks. (Holck 2008: 98). 

Holck on jaganud luud põletusastme järgi viiele nivoole. Esimene aste on pealtnäha 

põletamata  luud (tase  0),  mis  on  küll  kuumust  saanud,  kuid  nii  vähe,  et  silmaga 

nähtavaid muutuseid pole toimunud. Seejärel on nõgised luud (1), mis on tõmbunud 

vähese hapniku käes oksüdeerumisel hallikasmustaks. Mida kauem luu on kuumuse 

käes  olnud,  seda  sügavamale  on  tume  värvus  tunginud.  Kolmandaks  on  kerge 

põletusega luud (2), mis on silmnähtavalt põlenud ning heledad, samuti juba mõningal 

määral deformeerunud, mõranenud. Luu on siiski säilitanud oma tugevuse ja pinna 

kraapimine  ei  jäta  luule  märki.  Keskmiselt  põletatud  luud  (3)  näevad  kergelt 

põletatutega samasugused välja,  kuid nad ei  ole enam nii  tugevad. Kriimustamisel 

jääb luu pinnale näha täke. See tase on Norras ning Taanis arheoloogiliste kremeeritud 

luude puhul kõige levinum. Tugevasti põletatud luud (4) on poorsed ning peaaegu 

valget värvi, füüsilistelt omadustelt on need sama nõrgad kui kriit. (samas: 90,98) 

Luude põletusaste sõltub otsesest kuumusest, mis materjalile on mõjunud ning ajast, 

kaua  tuli  kehaosa  mõjutas,  seepärast  võivad  olla  ka  ühe  indiviidi  luud  erinevalt 
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põlenud. Kehasiseselt mõjutab luude põletusastet seda katva pehme koe hulk, väliselt 

aga tuleriida ehitus. (White, Folkens 2005: 54) Seega, võib põletusastme määrata igal 

luukillul eraldi ning seejärel matuse kohta üldiselt, võttes arvesse, mis värvusega luid 

leidus enim.

Luuainese  põletusaste  Per  Holcki  jaotuse  järgi  ei  olnud  ühtne  (vt.  diagramm  2). 

Tihtipeale  leidus  isegi  ühe  leiunumbri  all  luid,  millel  ei  olnud  ühist  põletusastet. 

Sellisel  juhul  on  ära  märgitud,  millisele  tasemele  vastavaid  luid  oli  enim.  Kuna 

põletusastmete määranguid oli enamasti leiunumbri kohta rohkem kui üks, on teises 

diagrammis põletusastmeid rohkem kui luukogumeid. Tabelisse (vt lisa 1) on kantud 

vajadusel  mitu  erinevat  krematsioonitaset,  samuti  on  nende  põhjal  arvutatud  iga 

kogumi keskmine. Holck on ka enda materjali uurides tõdenud, et ühe inimese luude 

seas  võib  olla  väga  erinevaid  põletusastmeid  ning  seetõttu  määranud  indiviidi 

krematsioonitasemena  tema  luude  põletusastmete  aritmeetilise  keskmise.  Hiljem, 

analüüsi hõlbustamiseks, on ta selle keskmise väärtuse allapoole ümardanud. (Holck 
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2008:  100)  Leiuaineses  ei  olnud  võimalik  indiviide  eraldada,  seepärast  leiduvad 

diagrammis nr 2 põletusastmete keskmiseid väärtuseid leiunumbri kohta.

Suur osa surnuid on põletatud Holcki andmeil astmetel 3 ja 4. Selle saavutamiseks 

peab luu olema talunud vähemalt 1000ºC kuumust. Goldhahni ja Oestigaardi järgi on 

säärast  temperatuuri  õuetingimustes  võimatu  saavutada.  Isegi  tänapäeva 

krematooriumites  pole  kuumus  nii  suur.  Nad  arvavad,  et  niivõrd  kõrgete 

temperatuuride  saavutamiseks  pidid  olemas  olema  ahjud.  (Goldhahn,  Oestigaard 

2008: 224) Viimsi materjalis oli üldine põletusaste natuke madalam, 53% luudest oli 

põletatud tasemel 2 ning keskmiseks põletusastmeks oli 2,02. Seega võib öelda, et 

nagu luude värvuski viitas, on suurem osa luudest põletatud temperatuuril vahemikus 

400–800ºC. 

4.2.5 Indiviidide vanus 

Antropoloogilise  ainese analüüsimisel  on esimene ning inimese uurimisel  olulisim 

määrata  indiviidi  vanus  surma  hetkel.  Inimese  vanus  annab  informatsiooni 

luustruktuurides toimunud protsesside kohta. Siiski ei ole võimalik indiviidi vanust 

võimalik määrata aasta täpsusega. Vanus, mille teada saame, on bioloogiline vanus 

ehk inimese keha vanus, arvestades inimeste keskmist luulist arengut ning regressi. 

Absoluutne  ehk  kronoloogiline  vanus  jääb  kirjalike  allikate  toeta  määramatuks. 

(Acsádi, Nemeskéri 1970: 100–102) Kremeeritud luudele on lisaks inimese elutsükli 

kulutavale efektile mõjunud ka tule hävitav mõju. Seega peab põletatud indiviidide 

vanusemäärangutesse suhtuma kriitiliselt.

Mahuka osteoloogilise ainesega kalmistute korral  on võimalik koljuluude läbilõike 

ning  hammaste  juurte,  eelkõige  juurekanali  läbimõõdu  järgi  jaotada  inimesed 

noorteks, keskealisteks ning vanadeks. (Gejvall 1981: 21) Antud meetod aitab luua 

küll  esialgset  süsteemi,  kuid  edaspidi  peaks  tegema  täpsemad  vanusemäärangud. 

Vanim määratav  vanuserühm algab  enamasti  50  eluaastast.  Sellest  east  vanemaid 

indiviide iseloomustatakse vanusega 50+. On küll meetodeid, mis lubavad määrata 

indiviidide vanuseid ka 60+ ning on pakutud inimese vanuseks ka 90, kuid see on 
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võimalik  vaid  antropoloogilise  materjali  keemilise  koostise  uurimisel  või 

kõrvutamisel  kirjalike  allikatega.  Üldiselt  jääb  muistsete  kogukondade  vanuse 

ülempiir määramatuks. (Sigvallius 1994: 38) 

Kremeeritud indiviidide vanuse määramiseks nende surmahetkel saab kasutada samu 

meetodeid,  mida  kasutatakse  laibamatuste  uurimisel.  Ainukeseks  erinevuseks  on 

materjali piiratus, sest suur hulk kehaosasid, mis aitab vanust määrata (nt häbemeluu) 

on tules hävinenud. 

Põlenud  koljutükkidel  on  samasugused  iseloomulikud  omadused  nagu  põletamata 

koljuluudel. Vastsündinute koljuõmblused on lainjad ning alates kolmandast eluaastast 

muutuvad õmblused sakiliseks ning kasvavad üha jätkelisemaks. Samal ajal toimub 

teinegi protsess: koljuõmbluste kinnikasvamine. Õmbluste liitumine algab seestpoolt 

ning sulgumine toimub väljapoole. Koljuõmbluste ühinemise kohta pealuu välisküljel 

on koostatud  võrdlustabeleid  (Knuβman  et  al. 1989:  430).  Selle  vaatlemismeetodi 

puhul peab kindlasti arvestama, et koljuõmblused kasvavad meestel kinni hiljem kui 

naistel ning erineb ka mitmeid individuaalseid eripärasid (Gejvall 1981: 19). 

Lapsi  leitakse põletusmatuste  seast  üldiselt  vähe.  Põhjuseks  võib olla  see,  et  laste 

haprad luud pole lihtsalt säilinud. Samas võib laste põletatud säilmeid vähem olla ka 

seepärast, et neid üldsegi ei kremeeritud. Per Holck viis läbi uurimuse, millest selgus, 

et laste põletamine tuleriidal on märksa energiakulukam kui täiskasvanu põletamine. 

Maidla  II  kalme põhjal on laste põletusmatuste vähese arvu välja  toonud ka Raili 

Allmäe (Allmäe 2006). Laste osteoloogilise ainese tunneb ära luude väiksema suuruse 

poolest.  Nende vanuse määramisel tuleb kasuks hammaste füsioloogia ning arengu 

tundmine, sest lõikumata hambad ei hävine nii kergesti kui skeletiluud. 

Luude,  mille  epifüüsid  pole  kokku  kasvanud,  järgi  saab  samuti  hõlpsasti  inimese 

vanust määrata. Iga luuga seotud epifüüs kasvab kokku kindlas eas. Kuna inimesed ei 

ole ühesugused, siis on kindlaks tehtud vanusevahemikud, millal mingisugune epifüüs 

luu diafüüsiga kokku kasvab. Lahtiste epifüüside esinemisel saab väita, et inimene on 
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noorem sellest vanusest, mil kokkukasvamine peaks toimuma. Mõnel juhul ei kasva 

epifüüs diafüüsiga kunagi kokku, kuid seegi on individuaalne ning harv nähtus.

Viimsi I tarandkalmesse maetute vanuse määramisel olid abiks hambad (diagramm 3) 

ning mõnel üksikul juhul ühinemata epifüüsid. Hammaste puhul oli enamasti võimalik 

öelda, kas tegemist on piima- või jäävhambaga. Mõnel juhul oli näha, et juured ei 

olnud  veel  täielikult  välja  arenenud.  Selle  põhjal  oli  võimalik  määrata  inimese 

umbkaudne vanus surma hetkel. Kahjuks oli hambafragmente kogumites vaid 22 ja 

need polnud oma väiksuse tõttu kuigi informatiivsed. 

Viimsi  I  tarandkalme  leiuaineses  ei  olnud  võimalik  kindlaks  teha,  millisest 

koljupiirkonnast on õmblus pärit, seepärast ei saanud nende põhjal teha samasuguseid 

järeldusi  kui  põletamata  luude  koljuõmbluste  esinemisel.  Inimeste  minimaalse 

võimaliku vanuse määrasin kõige varem kokku kasvaval lõigul, mis asuvad olenevalt 

õmbluse kujust kahe kiiruluu vahel.  Siksaki kujuline õmblus kasvab meestel  kinni 

vanuses 35–44 ning naistel 43–52. Sirge õmblus kasvab kinni varem, meestel vanuses 

20–29, naistel 25–34. Sugu koljufragmendi põhjal enamasti määrata ei ole võimalik 
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ning kogumist leitud õmblustega luufragmente ei saa enamasti seostada konkreetsete 

koljuõmblustega.  Seepärast  võib,  sõltuvalt  kinnikasvanud  lõigu  väljanägemisest, 

öelda, kas indiviid oli vanem kui 20 või 35 aastat. 

Koljuõmblused  olid  täielikult  kinni  kasvanud  22  juhul,  neist  19  oli  siksakilised 

õmblused ja kolm sirged. Siksakikujulise koljuõmbluse põhjal oli võimalik kindlaks 

teha, et nende omanikud olid vähemalt 35aastased. Sirgete koljuõmbluste põhjal võis 

öelda,  et  kolme  inimese  vanus  oli  vähemalt  20.  Alati  on  võimalus,  et  mitu 

koljuõmblust kuulus ühele ja samale indiviidile, kuid seda on võimalik teada saada 

ainult  siis,  kui  koljutükid  sobivad  kokku  või  on  tegemist  teistest  selgelt  eristuva 

üksikmatusega, Viimsi I tarandkalmes ei olnud aga kumbagi. Seepärast ei saa päris 

täpselt öelda, mitu inimest olid määratust vanemad ja kui palju nad olid vanemad, sest 

kõik kolju õmblused ei pruukinud olla pärit kõige varem kinni kasvavast siksakilisest 

lõigust S2.

Hammaste  põhjal  võib  öelda,  et  karpides  30–31  on  vähemalt  14aastane  inimene. 

Segamini läinud karpides 32, 34, 35 oli üks mitte veel täielikult välja arenenud kolmas 

molaar, mille järgi võis arvata, et see kuulus indiviidile, kes oli noorem kui 17 aastat. 

Samuti leidus karbis 161 jääv taga-purihammas. Olenevalt sellest, millisega täpsemalt 

on tegemist, oli indiviidi vanuseks ühel juhul 8 ± 2 (teise molaari puhul) või kuni 15 

aastat (kolmanda molaari puhul), sest hambajuur oli arenemisjärgus. (Knuβman et al. 

1988: 422–423) Leiunumbrid 31, 32 ja 34 on pärit tarandist A ning asusid kalmes 

üksteisele  üsna  lähedal,  seega  on  võimalik,  et  nendes  leidunud  molaarid  kuulusid 

samale inimesele, vanusevahemikus 14–17. 

Kinnikasvamata epifüüse tuvastasin  viiel  korral.  Nende abil  võis  kindlaks  teha,  et 

karpides  264  ja  72  oli  alla  14aastane  inimene,  kelle  lähim  sõrmelüli  ei  olnud 

epifüüsiga veel  ühildunud.  Neid inimesi  võis olla  ka kaks,  kuid et  luud paiknesid 

samas  tarandis,  võis  tegemist  olla  sama  indiviidiga.  Karbis  152  oli  diafüüsiga 

kinnikasvamata  õlavarre-  või  reieluupea,  selle  põhjal  oli  inimene  noorem kui  15. 

Segatud karpides 91–92 leidunud ristluu põhimiku abil  saab öelda,  et  seal oli  üks 
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indiviid alla 18 aasta vana. Luu suuruse järgi oli lapsi võimalik eristada neljal korral: 

karbis  101  oli  sõrmelüli,  segamini  leiunumbrite  108  ja  112  all 

küünarvarreluufragment, karbis 181 väga väike mastoidjätke ning kogumis nr.  232 

leidus roie. 

Luude suuruse ja paiknemise järgi  võis laste  luude juures  eristada mitut  ala,  selle 

jaotuse põhjal oli tarandisse maetud vähemalt neli last, kellest üks oli 14–17 aastane, 

teine 14–18 aasta vanune, kaks olid kindlasti nooremad kui 10 aastat. Kõik tuvastatud 

kinnikasvamata  epifüüsid  olid  pärit  tarandist  B,  väikeste  luude  leiukohaks  oli 

peamiselt  D-tarandi  ala,  seega  olid  kõik  teadaolevad  lapsematused,  välja  arvatud 

leiunumbrite  31,  32,  34  ja  35  all  leidunud  molaarid,  maetud  lõunasse,  kalme 

tõenäoliselt  vanimasse  osasse  (Lang  1993:  14).  Seesugune  jaotus  ei  pruugi  olla 

juhuslik  ning  võib  anda  aimu matmiskommetest:  kalme  kasutamise  ajal  on  leitud 

lastele  mõni  muu  matmiskoht  või  on  miskipärast  eelistatud  neid  matta  kalme 

vanimasse osasse. Samas, võisid hilisema perioodi võimsamatel tuleriitadel laste luud 

hävineda niivõrd, et materjal uuemates tarandites on tuvastamatu. 

4.2.6 Indiviidide sugu

Soo määramiseks sobilikemad skeletiosasid põletusmatustes enamasti säilinud ei ole. 

Kuna  häbemeluu  ning  teised  puusaluu  osad  säilivad  põletusmatuste  materjalis 

haruharva, peab enamasti soo määramiseks kasutama koljutükke. Taanis ja Norras on 

keskmine  luude  põletusaste  Holcki  järgi  3,  aga  luud,  mille  põhjal  on  määratud 

indiviidi  sugu,  väiksema  põletustasemega  kui  ülejäänud  skelett.  Kõige  paremini 

tulevad  meeste  ja  naiste  vahelised  erinevused  välja  silmakoopaülese  kaare  ning 

ninajuure kohal.  Meeste  silmakoopaülene kaar on ümaram ning ninajuure nurk on 

suurem kui naistel. (Gejvall 1981: 8)

Meeste  luud  on  üldiselt  robustsemad  kui  naiste  omad,  samuti  on  need  paremini 

säilinud  (Holck  2008:  52).  Kahtluse  korral  on  soo  määramisel  abiks  ka  kalme 

esemeleiud. Eristatavates haualohkudes viitavad relvade jäänused üldjuhul meestele 

ning ornamenteeritud esemed ja tööriistad pigem naistele. Leedu kalmistute aineses 
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vastas hauapanuste  iseloom 69,1% juhtudest  surnute bioloogilisele soole.  Ekslikult 

peeti panuste põhjal pigem mehi naisteks kui vastupidi. (Kurila 2009) 

Gejvall  pakub  põletatud  luude  soo  kindlakstegemiseks  välja  ka  antropomeetrilise 

meetodi. Selle tarbeks on vaja mõõta koljulae suurim paksus, kuklaköbrukese paksus, 

diafüüsi keskosas reieluu paksus lihaseköberi vastasküljel, õlavarreluupea vertikaalne 

ning sellega risti asetsev läbimõõt, õlavarreluukeha keskmine seinapaksus ja kodarluu 

seinapaksus luu keskosas.  Nende andmete võrdlemisel  juba loodud tabelitega saab 

kindlaks teha inimese soo. (Gejvall 1981: 25–26) Meetodi kasutamisel peaks olema 

tegemist  üksikhaudadega,  et  olla  kindel,  millised  luufragmendid  on  ühe  inimese 

omad. Segatud luude puhul on see keerulisem, sest ei ole võimalik seostada indiviidi 

rohkema kui ühe luuga. Antropomeetrilise meetodi kasutamine võib olla raskendatud 

ka seepärast, et Gejvalli võrdluseks vajalikke luid ei pruugi olla võimalik materjalis 

tuvastada.

Teine antropomeetriline meetod on oimuluude kaljuosade suuruse mõõtmine,  mille 

jaoks  koostasid  saksa  teadlased  Holger  Schutkowski  ja  Bernd  Herrmann 

võrdlustabelid.  Nad  viisid  94  indiviidi  (47  meest  ning  47  naist)  parema  oimuluu 

kaljuosade  peal  läbi  katse.  Selle  tarbeks  võtsid  nad  kaljuluudelt  kuus  laius-,  neli 

kõrgus-  ja  kolm  paksusmõõtu.  (vt  lisa  4)  Pärast  pideva  õhu  juurdevooluga 

muhvelahjus  1000ºC  juures  jahutati  luud  toatemperatuurile  ning  mõõdeti  uuesti. 

Mõlemad tulemused korrastati ning leiti nii meeste kui ka naiste kaljuluude mõõtude 

keskmised  väärtused  ja  võimalikud  variatsioonid.  (Schutkowski,  Herrmann  1983: 

220  )  Kasutasin  kaljuluude  analüüsimisel  artiklis  avaldatud  tabeleid  ning  püüdsin 

määrata indiviidide sugu. Viimsi I tarandkalme osteoloogilise materjali puhul antud 

meetod ei töötanud, sest tulemused erinesid ette seatud standardist liialt.

Kaljuluude abiga saab järeldusi teha vaid ühte poolt korraga arvestades, sest vastasel 

juhul  võib  mõnda indiviidi  mitu korda lugeda.  Schutkowski  ja  Herrmanni  tabelite 

järgi  olid  vasaku kaljuluu  põhjal  Viimsi  I  tarandkalme luude seas  eristatavad neli 

meest ning kaks naist.  Parema kehapoole kaljuluudest oli vaid üks kindlalt mehele 
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kuulunud. Vasakute oimuluufragmentide järgi olid veel kolm indiviidi pigem mehed 

kui naised. Seega võib oletada, et tarandkalmesse oli maetud vähemalt seitse meest 

ning üks naine. 

Soo määramisel olid oluliselt abi kuklamügaratest, mille paksuse ja robustsuse järgi 

võib kindlaks teha, kas tegemist on mehe või naisega. Kuklamügarate põhjal oleks 

võinud määrata ka minimaalse inimeste arvu, kuid Viimsi I tarandkalme aineses on 

kuklaluude fragmentaarsuse tõttu mõttekam tuvastada seda kaljuluu tükkide põhjal. 

Samal  põhjusel  polnud  võimalik  kindlaks  teha,  kas  tegemist  on  ühe  inimese 

kuklamügarafragmentidega või kuulusid need erinevatele indiviididele. Naiste ja laste 

eristamine üksteisest on komplitseeritud. Viimsi I tarandkalme materjalis leidus viis 

massiivset ning kaks üsna terviklikku, kuid väiksemat kuklamügarat. (vt lisa 1)

Massiivsete kuklamügarate põhjal oli luuaineses võimalik eristada viis meest. Sama 

luu abil oli võimalik tuvastada ka kaks naist, kelle kuklamügarad olid terviklikud ning 

üsnagi naiselikud. Viimaste määramisel andis kindlust juurde koljupaksus, sest nendes 

karpides ei olnud ühtegi, mille paksus oleks ületanud 5 mm. 

Peale  kuklamügara,  oli  võimalik  identifitseerida  kaks  meest  alalõualuu  järgi.  Oli 

säilinud fragment lõuatsimügarast ning mälurmisest körpusest, mis mõlemad asuvad 

lõuatsil:  esimene  väljaspool,  teine  seespool.  Isegi  siis,  kui  luud olid  krematsiooni 

käigus  kokku tõmbunud,  olid  tunnused  endiselt  mehelikud.  Siiski  ei  saa  väita,  et 

kalmes oli  kokku seitse meest,  sest  pole välistatud,  et  lõualuufragmendid kuulusid 

kuklamügaratega kokku. 

Samuti  oli  võimalik  kindlaks  teha  üks  naise  parema  oimuluu  nibujätke.  Seegi  ei 

tähenda, et kogumis oleks olnud kindlalt kolm naist, sest ka oimuluu võis kuuluda 

samale inimesele kui üks kuklamügaratest.

Ülalpool  toodud  soomäärangutest  saab  kindlaks  teha  viie  mehe  ning  kahe  naise 

olemasolu uuritud aineses. Meeste arvu ilmnes kuklamügarate põhjal ning naiste arv 
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selgus samuti kukla- ja kaljuluude järgi, mida mõlemat oli kaks. Arvestades ka luude 

paiknemist kalmes, võib arvata,  et naisi  oli tarandisse maetud vähemalt kolm, sest 

naiselike tunnustega luid sisaldavad kogumikud 92, 28 ja 227 asusid kõik erinevates 

tarandites  ning  üksteisest  üsna  eraldi.  Meeste  luude  leiukohti  võrreldes  joonistus 

selgelt välja kuus ala, seega oli neid kalmesse maetud vähemalt kuus. 

Luude  mikroskoopilise  ehituse  ja  keemilise  koostise  põhjal  saaks  tõenäoliselt  ka 

luukogumike  sees  erinevaid  indiviide  kindlaks  teha.  Meeste-  ja  naistematuste 

eristamisel oleks mõnel üksikul juhul abiks olnud leidude paiknemise analüüs luude 

suhtes, kuid kalme kihid olid kahjustatud ning nihkunud esemed oleksid võinud anda 

väära tulemuse. 
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Kokkuvõte 

Surnute põletamise traditsioon oli väga laialt levinud, kuid selle nähtuse uurimisega 

on tegeletud vähesel määral. Kremeeritud luude uurimine on arheoloogia kontekstis 

üsnagi  uus  ning  vähe  kasutatud,  peamiselt  tegelevad  sellega  kohtuarstid. 

Sellegipoolest  uuenevad põletatud materjali analüüsimismeetodid pidevalt ning üha 

rohkem tegeletakse ka arheoloogilistele kaevamistelt leitud luudega. Esmapilgul võib 

tunduda, et põletusmatuste uurimine ei anna palju informatsiooni. Tegelikkuses saab 

kremeeritud  luid  uurides  mitmekülgset  teavet  –  põletatud  indiviidide  ning  laiemas 

kontekstis kogukonna, elu-olu ja mõttemaailma kohta. 

Põletusmatustega  on  intensiivsemalt  tegeletud  vaid  paarkümmend aastat.  Selle  aja 

jooksul  on  täiustunud  kaevamismeetodid  ja  erialakirjandus  on  muutunud 

kättesaadavamaks.  Tänu  sellele  on  võimalik  erinevaid  põlenud  luude 

uurimismeetodeid  kombineerida  ning  leida  iga  konkreetse  objekti  jaoks  sobivaim 

uurimismeetod.  Erinevate  uurimismeetodite  kombineerimisel  saab  väheste 

vahenditega kalme kohta üsnagi tervikliku pildi.

Visuaalsel  vaatlemisel  võib  määrata  põletatud  luude  värvuse,  selle  abil  ka 

põletusastme.  Kremeeritud  ainese  kaalumisel  võivad  ilmneda  piirkondlikud 

sarnasused ning nende näitajate põhjal saab täpsemat teavet tuleriitade ehituse ja seal 

saavutatud temperatuuride kohta. Luudel leiduvate märkide alusel on võimalik teada 

saada,  kas  laip  põletati  kohe  pärast  surma  ehk  'värskelt'  või  alles  pärast  pehmete 

kudede lagunemist. Kombineerides eelnevaid teadmisi luude asetusplaaniga kalmes, 

võib näha rituaalsete toimingute tagajärgi ning saada teavet matjate mõttemaailmast. 

Mikroskoopiliste  ning  laboratoorsete  uuringute  abil  võib  täheldada  hammaste 

kasvujooni  ning  määrata,  kas  luu  kuulus  loomale  või  inimesele.  Röntgenkiirte  ja 

spektromeetria koostöös saab üsna täpselt kindlaks teha luude keemilise koostise ning 

seeläbi informatsiooni luude kasvu ja selle võimalike tõrgete kohta. 
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Meetodite  ning  põlenud  luude  uurimisvõimaluste  näitamiseks  analüüsisin  Rooma 

rauaaegset  Viimsi  I  tarandkalme  matusekompleksi.  Kalmet  oli  1993.  aastal 

antropoloogiliselt  analüüsinud  Ken  Kalling.  Oma töös  vaatlesin,  kuivõrd  sõltuvad 

uurimistulemused  kasutatud  meetodist  ning  näitlikustasin  kirjeldatud  meetodeid. 

Viimsi I tarandkalme on dateeritud kalmevormi leviku lõpusajanditesse, mil olid välja 

kujunenud  tüüpilised  tarandkalmed.  Neljatarandilisesse  kalmesse  oli  maetud 

vahemikus  350–500  pKr,  ajal,  mil  liitunud  tarandkalmete  traditsioon  oli  üldiselt 

hääbumas ning rajati juba üksiktarandeid. 

Kalme esmakordsel uurimisel selgus, et sinna on maetud vähemalt 21 isikut,  kelle 

seas oli üks naine ning kaks meest, lapsi polnud Ken Kalling täheldanud. Eripärana tõi 

uurija välja, et osa materjalist oli põletatud pärast seda, kui liha oli luudelt kõdunenud. 

Käesolevas uurimuses selgus, et põletatud indiviide pidi Viimsi I tarandkalmes olema 

vähemalt  26.  Nende  seas  oli  kindlasti  kolm  naist,  kuus  meest  ja  neli  last. 

Täiskasvanute vanuselist koosseisu ei saanud üheselt kindlaks teha, sest määramiseks 

sobivad ajukolju luud olid väga fragmentaarsed ning ei  olnud võimalik aru saada, 

millise kolju õmblusega on tegemist. Leidus 19 koljufragmenti kuulusid vähemalt 35 

aastastele ning kolm fragmenti vähemalt 20aastastele inimestele. Hambamaterjal oli 

Viimsi  I  tarandkalmes  fragmentaarne,  kuid  selle  abil  sai  määrata  laste  vanust. 

Hammaste põhjal võis öelda, et kaks nendest on nooremad kui 10aastat ning kahe 

vanus surma hetkel oli 14–17/18. 

Luuaines  Viimsi  I  tarandkalmes  oli  fragmentaarne,  luud  ei  paiknenud  üldiselt 

pesadena,  vaid  olid  kalmealale  laialipuistatud.  Leiuaines  oli  põletusmatuste  kohta 

tüüpiline:  enim  leidus  identifitseerimatuid  toruluude  fragmente,  samuti  oli  palju 

koljutükke,  mõningal  määral  roide-  ja  selgrookatkeid.  Veidi  vähem  leidus 

tuvastatavaid  jäsemete  toruluude  fragmente.  25%  luudest  oli  pruuni  värvi,  mis 

tähendab, et materjal pidi taluma umbes 300–400ºC kuumust, arvukalt (24%) oli ka 

halle luid, millele mõjunud kuumus ulatus 400–900ºC. Aineses leidus ka kollaseid 

(4%), musti (15%), siniseid (8%), valgeid (20%) ning kriitjaid (4%) luid. Värvuste ja 
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füüsikaliste  omaduste  põhjal  selgus,  et  53% luudest  oli  põletatud tasemel 2.  Selle 

saavutamiseks on Per Holck välja selgitanud temperatuurivahemiku 400–800ºC. 23% 

materjalist oli põletatud tasemel 1 ning 18% tasemel 3. Vähim leidus kõige madalama 

ning kõrgema kremeerimisastmega luid: tase 0 (1%) ning 4 (5%).

Väljakaevatud matuste kaaluks oli 1990. aastal 13284,22 g. Aja jooksul oli luuaines 

kergemaks muutunud ning uue analüüsi põhjal on luude mass 12492 g. Võttes arvesse 

minimaalset  indiviidide  arvu  kalmes,  oli  ühe  Viimsi  I  tarandkalme  matuse 

maksimaalne  kaal  486,88  g.  Koljufragmendid  moodustasid  36%  kogu  materjali 

kaalust. Seda oli pea kaks korda rohkem kui tavaliselt.

Uuemate  ning  erinevate  uurimismeetodite  kombineerimisel  ilmnes  Viimsi  I 

tarandkalmesse maetute  kohta palju  uut informatsiooni.  Käesolevas töös  avaldatud 

teave annab küll ülevaate ühe konkreetse tüüpilise tarandkalme leiuainese kohta, kuid 

see on vaid kübeke uurimusest, mis oleks vaja ära teha, et saada ülevaade Eesti alade 

põletusmatuste kombestikust. Põletatud luude uurimispotentsiaal on suur ning loodan, 

et  on  võimalus  selle  teemaga  edasi  tegeleda  ning  kaasa  aidata  muinasaegsete 

matmiskommete üldpildi uurimisele. 
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The research methods and practice for analysing human cremains 

illustrated by the analysis of Viimsi I tarand-grave

Summary
The  aim  of  this  research  paper  is  to  introduce  the  methods  and  possibilities  of 

analysing  burned  human  remains  and  pave  the  road  to  a  better  understanding  of 

Estonian prehistoric cremation practices and society. The intentions to compose this 

thesis were strongly linked with my interest in the analysis of burned human remains.

Analysing  burned  human  remains  has  not  been  very  popular  among  Estonian 

scientists. At first, archaeologists prefered to explore how the sepulchres were built 

and analyse the grave goods, but since 1970s burned human remains are considered to 

be an important source of information on the lives of our ancestors. 

There  are  many  methods  to  determine  the  essence  of  the  burned  bones.  For 

furthermore demographical, technical and ritual studies on the material, it is important 

to  know minimal  number  of  individuals  (MNI) in  the  sepulchre,  sexual  and age-

specific composition of the community who used the cemetery and the weight of the 

material.  Bone  colour  and  the  degree  of  cremation  are  essential  for  determining 

temperature in the pyre.

The tradition of cremation burials  reached Estonia in  the Early Bronze Age when 

people  started  to  bury their  dead  into  stone-cist  graves.  The  latest  archaeological 

cremation burials date from the 16th century village cemeteries and a cremation burial 

has been recovered from the medieval Tartu St. Mary's churchyard. 

Viimsi I tarand-grave was used 350–500 AD and it is situated in northern Estonia, in 

Viimsi, Jõelähtme parish. The burial place was excavated in summer 1990. It was part 

of  salvage  excavations  in  order  to  prevent  the  ruination  of  a  tarand-grave  while 

establishing a sovkhoz orchard. The grave consisted of four tarands on a small sandy 

gravelled hillock and its height above sea level was 51,05–51,2 meters.
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This Bachelor's thesis consists of four parts. The first chapter gives an overview of 

cremation practises and its research. The second chapter introduces different methods 

applicable to the investigation of cremains. The third chapter describes the context of 

the  subsequent  cremains  and  gives  an  overview  of  their  previous  osteological 

analysis. The final chapter incorporates the methods used in the research of Viimsi I 

tarand-grave cremains and publicates the results of the new analysis.

A Roman Iron Age cemetery, Viimsi I tarand-grave, was used as an example case to 

introduce different methods. The bones were severely fragmented and it was not easy 

to  identify  most  of  the  material.  Cremains  from that  sepulchre  had  been  already 

analysed in 1993 by anthropologist Ken Kalling. 21 individuals were distinguished in 

the material of Viimsi I tarand-grave. Two men and one woman were determined in 

the material. Kalling noted that the bones may not have been burned fresh, but after 

the decomposition of the body. 

Carrying out the new osteological analysis, as many methods as possible was used. 

Therefore, the results slightly varied from the previous research. Counting the petrous 

parts of the Temporal bone, 26 individuals were identified. The cranial  parts were 

sorted out during the first analysis, but the most fragmented petrous parts were not 

used in Kalling's report. 

The weight of the Viimsi I  tarand-grave material was 13284,22 g in 1990, but the 

bone volume had reduced to 12492 g. Considering the minimal number of individuals, 

the maximum weight of a funeral can be 486,88 g. The mass of the cranial bones was 

4556 g and formed 36% out of the overall weight of the cremains. 

Relying on the robusticity of the cranium, measurements of the petrous parts  and 

considering the location of the fragments in the tarands, six men and three women 

were  identifiable  in  the  material.  Also,  there  were  five  unfused  epiphyses  which 

indicated the presence of children. The minimum number of minors was, nevertheless, 
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four, because it was possible that the epiphyses belonged to the same individual. The 

minimum number of children was determined by teeth, epiphyseal growth and bone 

location in the tarand-grave.

The fusion of cranial sutures was the indicator of the age of the adults. There were 19 

cranium fragments  that  suggested  the  presence  of  people  aged over  35 and three 

pieces belonging to individuals aged over 20. Two of the four children identified in 

the material were aged 14–17/18 and the other two were younger than 10 years. 

The colour of the Viimsi I tarand-grave bone material was very variable. There were 

yellow bones that visually seemed unburned and there were also black, brown, grey, 

blue,  white  and  buff  white  cremains.  The  most  common  colour  was  brown  that 

indicated burning temperature between 300–400ºC. The scarcest spread colours were 

the least  burned yellow (4%) and the most  cremated buff  white  bones (4%).  The 

average grade of cremation in Viimsi I tarand-grave was level 2, which implies that 

the temperature influencing the bones must have been in the range of 400–800ºC. 

The results published in this research paper can be supplemented with microscopical, 

x-ray, demographic, statistical etc. methods. Still, the use of multiple visual methods 

helped to gain deeper knowledge on the people who were buried there and on the 

burial complex itself. 

This research paper has introduced some methods that can be used analysing human 

remains  on  a  cremation  cemetery,  but  there  is  always  a  possibility.  Hopefully 

potential of the research on cremains has been proved and soon we will know even 

more about the people who cremated their dead in prehistoric Estonia. 
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silmakoopaülene 
kaar; alalõualuupea; 

hall, sinine, 
valge

piirid olid 
paigast 

nihkunud
hall, valge, 

pruun, kriitjas
kolm 

kiiruluufragmenti on 
väljastpoolt 

pragunenud;
distaalse liigesepinnaga 

sõrmelüli;
hall, pruun, 

valge
väike 

kuklamügar, 
õhuke pealuu

pruun, must, 
valge

segamini 
karbiga nr 13

rinnakupide, pikkus 
3,5cm, reie- või 
õlavarreluupea; 

sinine, pruun, 
valge



17 36 7mm 18 2,3
18 21 4 abaluu kaarnajätke; hall, valge 2

20 12 1 pruun, hall 1,2

21 19 3 ristluuhari; 2
22 3 pruun, hall 1,2

23,25 34 9 pruun, hall 1,2
26 34 kuklamügar; 17 pruun, valge 1,2
27 5 4 pruun 1

28 12 7 pruun, valge N 1

30,31 97 33 2,3,4

36 42 7 1,2
37 14 2 vaagnaluu pruun, kollane 0,1
38 25 kuklamügar; 12 pruun, hall 1,2

39 44 9 2,3,4

selgroolüli alumine 
liigesejätke

must, sinine, 
valge

kaks roidefragmenti, mis 
sobivad kokku, pikkus 

kokku 4cm;
pruun, must, 
sinine, valge

karbid olid 
eraldamatud

koljupõhi 
mastoidjätke juurest;

reieluu proksimaalne 
ots, väike pöörel;

väike 
kuklamügar, 

õhuke pealuu

karbid olid 
eraldamatud

kaks 
kuklaluumügarat;

roie; reie- või 
õlavarreluupea; pöia- või 
kämblaluu proksimaalne 

ots; selgroolüli 
liigesejätke;

premolaari 
juur (jääv);

pruun, hall, 
valge

Vähem
alt 14

premolaari 
täis kasvanud 

juur
selgroolüli alumine 

liigesejätk; ristluuhari
must, hall, 

valge

sildil kirjas, et 
luud on 

põletamata, 
kuid materjal on 

selgelt 
põletatud

must, valge, 
kriitjas



41 8 1 hall, valge 2

42 51 8mm 15 1

43 45 13 reie- või õlavarreluupea must, hall 1,2
46 14 must, valge 3,4

48 21 15 2
49 36 9 pruun, hall 1
50 29 ülalõualuu 5mm 9 pruun, valge 1

51 15 8 pruun 1

52 75 27 must, valge 2,4
53 20 6mm 6 abaluu õlanukk must, valge 2

55 42 8 pruun, hall 1,2

56 13 ülalõualuu; 5 pruun, hall M 1,2

58 33 alalõualuu; 11 pruun, valge 1

sildil kirjas, et 
luud on 

põletamata, 
kuid materjal on 

selgelt 
põletatud

selgroolüli oga- või 
ristjätke

must, hall, 
valge

molaari 
juur;

üks kuklaluufragment 
on seestpoolt rohkem 

põlenud
pruun, hall, 

valge

premolaari 
juur;

Vähem
alt 14

premolaari 
täis kasvanud 

juur
alalõualuu; üks 

koljufragment on 
väljastpoolt rohkem 
põlenud kui seest;

premolaar 
(jääv);

vasak lodiluu; kaks 
puusaluu suurt 

istmikuluusälku; pindluu 
diafüüs 

lihasekinnitusega
massiivne 

kuklamügar
molaar, 
alumine;



59 47 kuklamügar; 7 kolmkantluu; premolaar; 2

61 23 12 1,2
62 30 7 kollane, hall 2,3
64 5 1 valge 2,3

66 12 8mm 6 1,2

67 14 alalõualuu; 10 1,2 (3)
68 9 2 õlavarre- või reieluupea hall, valge 2,4

69 17 5 1,2
71 23 4 roie pruun 1

72 334 8mm 102 pruun, hall 2

74 129 kuklamügar; 7mm 31 pruun, sinine 2,3
75 6 5mm 2 pruun, hall 2,3

76 15 6 pruun, hall 2,3

77 5 1 2,3

pruun, hall, 
valge

kollane, pruun, 
valge

pruun, sinine, 
valge

kollane, must, 
valge

pruun, hall, 
kriitjas

võib olla 
osaliselt 

segamini 74ga

Kaks kuklamügarat;  
parem alalõualuu, 
suur mälurmine 

körpus

 õlavarre- või 
reieluupea; 

proksimaalne 
õlavarreluu 

diafüüs;rangluu 
abaluumine ots; 

selgroolüli ogajätke ja 
lülikaar; kaks roiet; 

proksimaalne kämblalüli; 
lähima sõrmelüli 

proksimaalne epifüüs, 
kokku kasvamata; 
niudeluu;    vasak I 

lähim varbalüli;

Ülemine 
molaar 
(piima);

Laps 3-
8 ±2 

(hamm
as), alla 

14 
(epifüü

s)
hammas, 
epifüüs

võib olla 
osaliselt 

segamini 72ga
abaluu liigeseõõnsus; III 
sõrmelüli distaalne ots

premolaari 
juur;

reieluu proksimaalne 
ots, väike pöörel;

kollane, hall, 
valge



79 10 põhiluu tiib; 1 hall, valge 2,3

80 14 5mm 6 pruun, hall 2

83 24 6mm 8 pruun, hall 2

85 98 alalõualuu; 24 juur; pruun, hall 2

87,89 33 10 pruun 1

90 66 7mm 38 pruun 1

91,92 590 7mm 220 N mastoidjätke 2

93 607 9mm 143 1,3,4

vasak 
silmakoopaülene 

kaar;
nimmelüli ülemine 

liigesejätke; selgroolüli 
ristjätke;

õlavarre- või reieluupea; 
õlavarreluupea; kämbla- 
või pöialuu; parem lähim 
varbalüli, proksimaalne 

ots;  
karbid olid 

eraldamatud

võib olla 
osaliselt 

segamini 101ga

karbid olid 
eraldamatud

parem mastoidjätke; 
kaks silmakoopaülest 

kaart, üks neist 
vasak; parem 

sarnaluu;

neli liigeseõõnsust või - 
pinda, üks neist abaluu 
liigeseõõnsus; neli reie- 

või õlavarreluupead; 
kaks roiet;parem III või 
IV keskmine sõrmelüli;  

selgroolülikaar; kaks 
selgroolüli alumist 
liigesejätket; lapse 

ristluu põhi; pöia- või 
kämblaluu; 

premolaari 
juur; 

molaari, 
kolmas 

ülemine, 
kroon;

pruun, sinine, 
valge

laps, 
alla 18 
(ristluu)

kaks mastoidjätket, 
üks neist vasak;  

parem 
silmakoopaülene 

kaar;

kolm lähimat sõrmelüli: 
üks peaaegu terviklik, 

teisel proksimaalne osa 
puudub, kolmandast 
distaalne osa;  roie; 
selgroolüli ristjätke; 

pindluu, pikkus 3,5cm;
pruun, hall, 

valge



94 153 8mm 47 2

95 83 kuklamügar; 6mm 18 kollane, pruun 1
96 17 8mm 9 pruun 1

97 36 9 pruun, sinine 2
99 37 kuklamügar; 19 rinnakuluu; pruun, kriitjas M kuklamügar 1

101 48 22 lapse sõrmelüli; pruun, valge laps, 2

102 32 alalõualuu; 11 2, 3, 4
103 18 12 pruun, sinine 1

104 648 239 M kuklamügar 2

105 263 parem sarnaluu; 9mm 112 vasak lodiluu; 2,3,4

107 81 6mm 29 2

108,112 336 nibujätke lõhe 9mm 124 laps küünarvars 2

Neli õlavarre- või 
reieluupea; roie;. 

pruun, sinine, 
valge

õlavarre- või reieluupea; 
põlvekeder; vasak 1. 

lähim varbalüli;

õlavarre- või reieluupea; 
rinnakuluu; 

võib olla 
osaliselt 

segamini 90ga
rinna- või kaelalüli 

ogajätke; 
kollane, pruun, 
valge, kriitjas

 õlavarre- või 
reieluupea; õlavarreluu, 

pikkus 9,5cm; 
kodarluupea, kahes 
tükis; kaelalülikeha; 

põlvekeder; kaks roiet; II 
või III talbluu;

molaari 
kroon;

pruun, sinine, 
valge

premolaar, 
pikkupidi 
pooleks;

pruun, hall, 
valge

Ristluuhari; kontsluu 
(kontsluu vagu);

pruun, must, 
hall

karbid olid 
eraldamatud

lapse küünarvarreluu;  
5. distaalne sõrmelüli;  
selgroolülikaar; rinnalüli 

ülemine liigesejätke; 
nimmelüli alumine 

liigesejätke; 2. või 3. 
keskmine varbalüli;

pruun, hall, 
valge



110 43 kuklamügar; 19 pruun, hall 1,2
113 135 kuklamügar; 29 roie pruun, valge 2

115 25 9 pruun 1,2

116 38 6 2,4
119 21 6 sõrmelüli distaalne ots; pruun, hall 1,2

120 32 7 pruun, hall 2
122 28 alalõualuu; 7 roie; pruun, valge 2

124 26 4 2

125 79 11 2,3
127 57 5mm 8 sõrmeluu; rinnakupide; pruun, valge 2,3

129 29 4 sõrmeluu; 2,3

131 22 3 vasak konksluu; 2,3

133 20 9 2,3

135,136 33 21 kodraluu distaalne ots pruun, hall 2,3

137 254 11mm 91 M kuklamügar 2

abaluu; kaks 
reieluupead; 

pruun, valge, 
kriitjas

vasak küünarluu, 
proksimaalne diafüüs;

kuklaluufragment 
seest valge, väljast 

sinine
reie- või õlavarreluupea; 
abaluu liigeseõõnsus;

pruun, valge, 
kriitjas

abaluusälk; vasak 
kolmkantluu; 

pruun, hall, 
valge

pruun, hall, 
valge

kuklaluufragment, 
mis on pragumenud 

seest rohkem kui 
väljast

hall, sinine, 
valge

must, hall, 
valge

karbid olid 
eraldamatud

võib olla 
osaliselt 

segamini 138ga

kuklaluumügar; 
alalõualuu, parem 
pool, näha kahe 
intsisiivi ja kaniini 

alveooli; 
õlanukk; roidepea; 

vasak 3. kämblaluu; 

molaari 
juur; 

premolaari 
juur; 

molaari 
kroon;

pruun, valge, 
kriitjas



138 246 9mm 90 2

139 40 20 pruun, hall 1,2,3

140 76 18 1,2,3
142 42 otsmikuluu; 16 pruun, hall 1,2

143 265 6mm 102 2
145 35 15 must, sinine 2
146 43 kuklamügar; 31 must, hall 2
147 22 otsmikuluu; 8mm 18 pruun 1,2

148 29 9mm 11 selgroolüli kaar; 2

149 38 sarnaluu; 15 õlavarre- või reieluupea 2

151 19 12 2

152 15 lõuatsimügar; 6 pruun, hall M lõuatsimügar 2,3

154,159 70 43 pruun, hall 2

157 31 14 pruun, must 1,2

161 124 8mm 38 pruun

võib olla 
osaliselt 

segamini 137ga

kuklamügar; 
vasakpoolne 

sarnaluu, 
silmakoopafr;

 esimese roide pea; 
kaks kämblaluud; 
lähima sõrmelüli 

proksimaalne ots;
pruun, must, 

valge
selgroolülikaar; selgroo 

ogajätke;
silmakoopa alumine 

osa; vasak 
alalõualuusälk;

 nimmelüli lülikaare 
ogajätkepoolne osa; 

pruun, hall, 
kriitjas

mastoidjätke; parem 
silmakoopaülene 

kaar;
 2 roiet; selgroo lülikaar; 

küünarluu diafüüs; 
pruun, must, 
sinine, valge

pruun, hall, 
sinine, valge
pruun, sinine, 

hall
must, sinine, 

valge

õlavarre- või reieluupea 
epifüüs;

Alla 15 
(epifüü

s)
karbid olid 

eraldamatud
molaari 

juur;
vasak 

silmakoopaülene 
kaar;

võib olla 
osaliselt 

segamini 162ga
vasakpoolne 
silmakoobas;

õlavarre- või reieluupea 
pea;  rinnalüli ogajätke; 

puusaluu;

molaar, 
alumine II 

või III;

 8 ±2 
või alla 

15
arenev taga- 
purihammas

1,2,3,
4



162 151 48 roie; M kuklamügar 2,3
163 33 5 pruun, hall 2

164 15 12 sõrmeluu diafüüs; 1,2
165 10 7mm 9 pruun, must 1,2

166 22 alalõualuu; 6 pruun, must 1,2

167 169 36 Alla 18 2,3
169 6 4 must, hall 1,2

172 9 2 1,2
173 43 16 pruun, must 1,2
175 17 7mm 13 abaluu; pruun, must 1,2

177 20 alalõualuu; 8mm 9 1,2

178 29 kuklamügar; 8 hall, valge 2,3

179 11 3 2,3

180 78 19 hall, valge

võib olla 
osaliselt 

segamini 161ga
kuklamügar; 
mastoidjätke;

pruun, hall, 
kriitjas

võib olla 
osaliselt 

segamini 165ga
kollane, pruun, 

hall, sinine

intsisiiv, 
alumine;

sarnaluu 
oimuluumine jätke;

abaluu liigesepind; roie; 
selgroolülikaar; 

õlavarreluu distaalne 
ots, epifüüsita;

must, hall, 
sinine, valge

õlavarreluu 
dist. Epifüüsi 
puudumine

must, hall, 
valge

kollane, pruun, 
hall

võib olla 
osaliselt 

segamini 177, 
179ga

1. lähima sõrmelüli 
distaalne ots;

varba- või sõrmelüli 
proksimaalne ots;

hall, sinine, 
valge

roie; kolm selgroolüli: 
kaks liigesejätket nende 
küljes; kaks õlavarre- või 

reieluupead;
0, 

1,2,3



181 32 18 must, valge laps 2

182 35 10 hall, sinine 2
183 24 alalõualuu; 4 must 1,2

184 46 26 2

185 9 9 valge, kriitjas

188 37 8mm 18 2
189 3 1 must, sinine 1,2
191 6 5 hall 2

192 32 11 õlavarre- või reieluupea; 2,3

194 42 13 2,3

196 72 27 1,2

197 27 8mm 15 2

198 24 kuklamügar; 10 2,3
200 16 9mm 9 roie; must, valge 2
201 27 11 must, hall 2

203 45 22 2,3

sarnaluu; väga väike 
mastoidjätke;

kaks roiet: üks rindmine, 
teine keha; selgroo 

ogajätke;
mastoidjätke 
(pilt 59- 68)

kaks roiet; parem 
kandluu;

must, hall, 
sinine

1, 
natuk
e 2

must, sinine, 
valge

must, hall, 
valge

õlavarreluu köbrukeste 
vahe vagu; 

must, hall, 
valge, kriitjas

keeleluu; kaks õlavarre- 
või reieluupead; 

kollane, must, 
hall

must, hall, 
valge

Vähem
alt 30

koljuõmblus 
on kinni occ ja 

parietale 
vahelt

must, hall, 
valge

võib olla 
osaliselt 

segamini 205ga

kuklamügar; 
silmakoobas; 
alalõualuu;

must, hall, 
valge



205 84 32 1,2

208 68 ülalõualuu; 23 must, kriitjas 1,2

209 80 31 3

211 115  vasak alalõualuu; 16 2,3

213 23 3 sinine, valge 2,3

214 70 2

215 347 11mm 137 2

217 38 alalõualuu; 7mm 20 pindluu, pikkus 2,5cm; pruun, must 1,2

võib olla 
osaliselt 

segamini 209, 
203ga

kuklamügar; parem 
alalõualuu;

hall, valge, 
kriitjas

võib olla 
osaliselt  

segamini 209, 
211ga

kodarluu proksimaalne 
diafüüs, pikkus 9cm; 

võib olla 
segamini 208 ja 

205
must, valge, 

kriitjas
parem õlavarreluu 

diafüüs,pikkus 16 cm;  
roie; vasak 

proksimaalne varbalüli; 

kollane, pruun, 
must, valge, 

kriitjas

võib olla 
osaliselt 

segamini 215ga

võib olla 
osaliselt 

segamini 217, 
220, 219ga

õlavarre- või reieluupea; 
õlavarreluu diafüüs, 

pikkus 6cm; selgroolüli 
ristjätke; kämbla või 

pöialuu diafüüs; 
must, hall, 

valge

võib olla 
osaliselt 

segamini 213ga

kolm silmakoobast; 
parem otsmikuluu; 

sarnaluu; 
mastoidjätke;

abaluu liigeseõõnsus; 
kaks reie- või 

õlavarreluupeafr; 
selgroolüli keha; 

nimmelüli ristjätke; 
distaalne sõrmelüli; 

proksimaalse sõrmelüli 
distaalne ots; 

kollane, pruun, 
must, valge, 

kriitjas
võib olla 
osaliselt  

segamini 214, 
219, 220ga



219 138 24 2, 3, 4

220 5 1 sinine, valge 3

227 230 66 hammas 3

229 51 parem alalõualuufr; 30 2,3

230 204 10mm 121 M 2,3

232 503 vasak mastoidjätke; 9mm 259 laps roie 2

234 537 12mm 274 2

235 527 221 2

võib olla 
osaliselt 

segamini 214, 
217, 220ga

rangluu; kaks telglüli 
lülikaart; 1. kämblaluu 

proksimaalne ots;
pruun, hall, 

valge
võib olla 
osaliselt 

segamini 214, 
217, 219ga

reieluu põlvekedramine 
pind;

alalõualuu 4 
hambajuurega;

Kolm roiet; keskmine 
sõrmelüli; 

must, hall, 
valge, kriitjas

võib olla 
osaliselt  

segamini 230ga
pruun, hall, 

valge
võib olla 
osaliselt 

segamini 229, 
232ga

kaks alalõualuud, 
ühel suur mälurmine 

körpus;
rangluu; kaks 
selgroolüli; 

must, hall, 
valge

mälurmine 
körpus

võib olla 
osaliselt  

segamini 230ga

 kaks roiet; lapse roie; 
selgroolüli; proksimaalse 
sõrmelüli distaalne ots; 

teine sõrmelüli; esimene 
sõrmelüli; puusaluu 

poolkuupind;  
must, hall, 

valge
neli alalõualuud, üks 
neist lõuatsimügar, 

üks vasak pea; 
ülalõualuu premolaari 

alveool

reie- või õlavarreluupea; 
roie; vasak 1. 

proksimaalne sõrmelüli; 
pruun, hall, 

sinine, valge

neli kuklamügarat; 
silmakoopaülene 
kaar; alalõualuu;

kodarluu proksimaalne 
ots, pikkus 4cm; roie; 
distaalne sõrmelüli; 

ristluupõhi;  
kollane, must, 

sinine



240 45 8mm 31 kaks roiet; 2

241 35 8 reie- või õlavarreluupea; hall, valge vana; 2,3
245 20 10 selgroolüli; hall 2

246 66 25 hall, valge 2,3
248 24 12 must 1,2

249 184 sarnaluu; 54 valge, kriitjas 3,4

250 83 vasak silmakoobas; 9mm 27 2
253 131 35 roie; hall 2

255 16 sarnaluu; 8mm 5 hall, valge 2,3
256 27 7 puusaluu poolkuupind; hall 2,3

258 122 27 2

260 186 14mm 90 pruun, hall 2

üks kuklaluufragment 
seestpoolt rohkem 
põlenud kui väljast

hall, pruun, 
valge

kulunud, läikiv 
reieluupea

kaks roiet; kaks 
selgroolüli: üks neist 

kandelüli tagumine kaar;

 keskmise sõrmelüli 
proksimaalne ots, kaks 
pöia- või kämblaluud; 
parema 1. distaalse 

varbalüli proksimaalne 
ots;

must, hall, 
valge

selgroolüli ristjätke; 
sõrmelüli; 

alveoolidega 
ülalõualuu

parema 1. distaalse 
varbalüli proksimaalne 
ots; keskmise sõrmelüli 
proksimaalne ots, kaks 
pöia- või kämblaluud;

must, hall, 
valge

vasak silmakoobas; 
alalõualuu;

Rangluu; 4 selgroolüli; 
kaks sõrmeluud; 



262 124 10mm 42 2

263 23 7 pruun, hall 1,2

264 100 ülalõualuu alveoolid; 7mm 40 must, hall Alla 14 2

221,224,226 292 parem alalõualuupea; 9mm 95 2,3

32,34,35 27 5mm 16 selgroolüli liigesejätke pruun, kollane Alla 17 arenev molaar 1,2
12492 4517

rangluu; reie- või 
õlaverreluupea; vasak 3. 

kämblalüli; keskmine 
sõrmelüli;  proksimaalse 
sõrmelüli proksimaalne 

ots; 
must, hall, 

valge
põletatud ja 
põletamata, 
kokku 24g

roie; sõrmelüli, 
epifüüsita; 

epifüüs kokku 
kasvamata

karbid olid 
eraldamatud reie- või õlavarreluupea; 

must, hall, 
sinine, valge

karbid olid 
eraldamatud

alumine 
molaar 
(jääv); 

molaar, 
alles 

arenemas, 
juur 

puudub;



Lisa 2. Vasakpoolsed oimuluu kaljuosad



Lisa 3. Parempoolsed oimuluu kaljuosad



Lisa 4. Oimuluu kaljuosade mõõtmiskohad. (Schutkowski, Herrmann 1989: 221–222, autori 
muudatustega) 
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