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1. Sissejuhatus 
 

Kunda Lammasmägi (praeguse haldusjaotuse järgi Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula 

vald, Linnuse küla, varem Viru-Nigula kihelkond) on juba alates 1870-ndatest tuntud ja 

laia rahvusvahelise tähelepanu osaliseks saanud kiviaja muistis, mis andis nime Kunda 

kultuurile. Selle populaarsus on olnud sedavõrd suur, et 2004. aastal oli Aivar Kriiska 

sunnitud nentima: „Nii on Eesti kiviaeg üllatavalt sageli taandatud Kunda Lammasmäe 

asulakoha kirjelduseks, millele veel 1980. aastate lõpul – st 15 aastat pärast pikaajaliste 

väljakaevamiste lõppemist – lisati väga ettevaatlikult Pulli asulakoha uurimistulemusi“ 

(Kriiska 2004, 14). 

 

Looduslikult on tegu kunagine madala saarega sessoonselt kõikuva veetasemega järves, 

mis moodustus ca 10 800 aastat tagasi Balti jääpaisjärve veetaseme alanedes Kunda 

Hiiemäe kui loodusliku tammi taha (Karukäpp et al. 1996, 223; Moora 1998, 26–31). 

Saare kasutamine inimese poolt algas preboreaalse kliimaperioodi lõpus või boreaalse 

kliimaperioodi alguses. Pärast vee läbimurret Hiiemäest ja veetaseme edasist langust 

ujutati Lammasmäe ümbrus üle ainult kindlatel aastaaegadel ning järv kuivas pika peale 

üldse ära (Karukäpp et al. 1996, 239).  

 

Lammasmäe kasutamise viisi üle on väljendatud erinevaid arvamusi. Tanel Moora, Loit 

Reintam ja Kaarel Jaanits on arvanud, et kuna suurvee korral pidi veest välja ulatuma vaid 

väike osa Lammasmäest (ca 40 x 15 meetrit), siis pidi asustus olema vaid sessoonne 

(Moora et al. 1996, 248 ja 250). Richard Indreko leiab, et leidude hulgas esinevad 

jäätuurad ja hülgeluud viitavad talvisele asustusele (Indreko 1948, 298). Lembi Lõugas 

tõestas loomaluuleidude alusel, et esiteks toodi asulakohta terveid põtru tükeldamiseks 

(leidude hulgas esinesid kõik skeleti osad) ning teiseks pidid uuritud luud ja sarved 

pärinema loomadest, kelle tapmise ajavahemik pidi minimaalselt olema veebruaris-märtsis 

ning septembrist novembrini. Aastaringse kasutamise küsimuse jätab lahtiseks ka tema 

(Lõugas 1996, 288–290). 

 

Muistise vanemat uurimislugu alates 19. sajandi viimasest veerandist on põhjalikult 

kirjeldanud juba Indreko (1948) ja selle võtab 20. sajandi lõpu seisuga kokku Tomas 

Ostrauskas Lembit Jaanitsa 75. sünnipäevale pühendatud kogumikus (Ostrauskas 2000). 
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Toolse kompleksekspeditsioonist seonduvast kirjutab oma magistritöös põhjalikumalt T. 

Moora (1998, 17–19). Uurimisloo mahukuse ning hea kajastatuse tõttu eelnimetatud 

publikatsioonides ei pea allakirjutanu otstarbekaks sellel eraldi peatuda. 

 

Arheoloogilise leiumaterjali osas on Kunda Lammasmägi märkimisväärne mitmekesiste 

luuriistade esinemise poolest hästi säilinud massmaterjalina. Nende hulka kuuluvad 

ahingud ja harpuunid (Indreko 1948, 210–245), õngekonksud ning võrgukäbad (Ibid. 

315–328), noole- ja odaotsad ning pistodad (Ibid. 246–296), luust ja sarvest tööriistad 

(sarvkirved, tuurad, naasklid jm., Ibid. 315–328). Arvukalt on ka mitmesuguste loomade 

luid (Ibid. 75–79; Lõugas 1996). Luuesemete hea säilivus on haruldane. Nii oli T. 

Ostrauskase väitel 2000. aastaks Poolast-Leedust-Valgevenest uuritud ainult 

liivapinnasega mesoliitilisi muistiseid, kus on säilinud vaid kiviriistad (Ostrauskas 2000, 

170). Küll aga on Kundale lähemal asuvatest muististest või leiukohtadest suuremal hulgal 

hilispaleoliitilisi ja mesoliitilisi luuleide säilinud Pärnu jões selle alamjooksul (Indreko 

1926; Indreko 1932; Jaanits et al. 1982, 42) (10 sealsele leiule leidub täpne analoog 

Kunda Lammasmäel, vt. Indreko 1948, 226), Lubāna nõos ja järve põhjas (Läti; Vankina 

1999), Zvejnieki II asulakohas (Läti; Zagorska 1993; David 2003), Veretje I asulakohas 

(Venemaa; Ошибкина 1997 ja 2000) ja Ozerki 5., 14., 16. ja 17. asulakohas (Venemaa; 

Жилин 2006; käesoleva töö aineks olevat materjali kahjuks ei maini).  

 

Laiemas mõttes eristatakse mõningate uurijate poolt nn. rootsuga otsikute kompleksi 

põhjapoolses Euroopas (Clarke 1936, 54–78; Kozłowski 1975; Kozłowski 1999, 28–35) ja 

võrdlusmaterjali Kunda leiuainesele tasub otsida kogu sellega seostatavalt territooriumilt. 

Ida-Euroopa metsavööndis eristatavate mesoliitiliste kultuuride omavahelised seosed või 

mõjutused on jätkuvalt elava teadusliku diskussiooni objekt (Жилин 2000; Сорокин 

2006). Küll aga tõestab tulekivikasutus ning tööriistade kuju ja valmistamistehnoloogia 

laialdaste suhtlusvõrgustike olemasolu Ida- ja Põhja-Euroopa metsavööndis (Gerasimov, 

Kriiska, Lisitsyn 2010, 33–35) 

 

Arvuka esemerühma luuleidude hulgas moodustavad hambulised otsikud, mille hulgas 

saab eristada (1) väikese- ja suurehambulisi otsikuid (esimesel juhul on teraosas rida 

sälkudega eraldatud hambaid, teisel juhul üksikud, eraldi välja voolitud ja suuremad 

kisud) ning (2) otsikuid, mille rootsu- või tagaosas on hambaid eristavatele sälkudele 

vastupidise suunaga või teraosaga ristipidine sälk (harpuune). Samuti moodustavad eraldi 
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leiuliigi otsikud, milles on soon pistikterade jaoks. Käesolevas töös vaadeldakse ainult 

ühepoolseid väikesehambulisi vastassuunaliste sälkudeta ja pistikterasooneta otsikuid, mis 

moodustavad Kunda Lammasmäe hambulistest otsikutest valdava osa. Lühiduse huvides 

nimetatakse neid järgnevates peatükkides lihtsalt otsikuteks, mõistes siis selle sõna all 

ainult käesoleva töö aineks olevaid esemeid, mitte kõikvõimalikke otsikuid. Samuti ei 

mahu bakalaureusetöö raamidesse luuriistade erinevate valmistusviiside ning töötlemis- ja 

kasutusjälgedega seotud küsimused ega ornamendi analüüs. Kõige sellega loodab autor 

tegeleda tulevikus. 

 

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi kogudes säilitatavate Kunda Lammasmäelt leitud 

väikesehambuliste otsikute puhul on valdavalt tegu nn Kunda kultuurile iseloomulike 

ahingute fragmentidega. Pisemaid eksemplare peetakse enamasti nooleotsteks (Жилин 

2004, 65 ja 98; Жилин 2009, 75:13 ja 76; Савченко 2011, 30:8), kuid kuna mesoliitilised 

nooleotsad võivad olla ka suuremate ahingutega ligikaudu samas mõõdus (Жилин et al. 

2002, joon. 10:3; Ошибкина 1997, 102), ei pruugi vahetegu olla kerge. Sarnase vormiga 

otsikut võidi kasutada nii noole-, ahingu- kui ka odaotsana ning pole selge, kas neid on 

võimalik või üldse mõttekas eristada (valik rekonstruktsioone: Жилин 2004, 117:2–6). 

Päris pisikesed, mõnesentimeetrised sarnased esemed võivad olla ka õngekonksud 

(Кольцов, Жилин 1999, 114:10–11). 

 

Eestist leitud kiviaegseid luuesemeid ja eriti varamesoliitilisi luuesemeid on võrreldes 

kivitöötlemisega uuritud tagasihoidlikult. Richard Indreko koostas Pärnu jõest tulnud 

leidude kataloogi (1926; 1932), uuris Eestist leitud kiviaegsete luuesemete ornamenti 

(1931) ning tema sulest pärineb ka seni kõige põhjalikum Kunda Lammasmäe leidude 

käsitlus, mille ahingutele-harpuunidele pühendatud osas (1948, 220–245) püütakse 

rekonstrueerida nende kasutusviise ning neid laiahaardeliselt siduda hilispaleoliitiliste 

kultuuridega. L. Jaanitsa publikatsioonid Kunda Lammasmäe luuesemete kohta (Янитс 

1968; Jaanits et al. 1982, 36–40) jäävad üldülevaate tasemele. Peamiselt tulekiviesemete 

uurija K. Jaanitsa artikkel kalastusest Eesti kiviajal (Янитс 1991) on samuti üldülevaade 

ning artiklis „Haruldane luuotsik Kunda Lammasmäelt“ (2000) käsitleb ta eset, mis ei 

kuulu käesoleva töö aine hulka. Sama käib Signe Vahuri, Aivar Kriiska ja Ivo Leito artikli 

kohta Pulli asulakoha pistiktera kinnitusviisist (2011). Eva David on kirjutanud 

luutöötlemise tehnoloogiast Pulli asulakoha näitel (2005).  
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Täielikult on analüüsimata kogu Kunda Lammasmäe leiumaterjal  muistise stratigraafiast 

lähtudes, mis võiks anda lisateavet nii esemete tüpoloogia kui muistise kasutamise kohta. 

Indreko ja L. Jaanits tegid arheoloogiliste uurimistööde käigus (Indreko 1933–1937 ning 

L. Jaanits 1949 ja 1961) kindlaks puutumatu ja ülemistest kihtidest savikihiga eraldatud 

mesoliitilise kultuurkihi olemasolu. K. Jaanitsa 1981. aasta kaevamiste dokumentatsiooni 

ei ole arhiivides ning seetõttu jääb saadud leiumaterjal vaatluse alt välja nagu ka 19. 

sajandi leiud. Eeltoodu valguses ei saa kuidagi nõustuda T. Mooraga, kes juba 1998. 

aastal sedastas, et Kunda Lammasmäe arheoloogilist leiuainest on uuritud „ammendavalt“ 

(1998, 15). 

 

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada luust ja sarvest ühepoolsed  väikesehambulised 

pistikteradeta ja vastassuunaliste sälkudeta otsikud, mis kuuluvad muistise alumistesse  

kihtidesse ning kontrollida nende võimalikke tüpoloogilisi erinevusi ülemistest, osaliselt 

segatud kihtidest leitud materjaliga. Praegusel hetkel on Tallinna Ülikooli Ajaloo 

Instituudi arheoloogiakogus (peanumbrid AI 3262, 3263, 3308, 3359, 3410, 3575, 4011, 

4284) koos fragmentidega ligi 300 sellist otsikut.  

 

Selleks käsitletakse allpool kõigepealt Kunda Lammasmäe stratigraafiat, siis eri kihtidega 

seotud dateeringuid ja seejärel analüüsitakse leiuainest. Autori poolt käesoleva töö 

valmimise ajal koostatud kataloog on ilma plaanimaterjalita väheütlev ning seda tööle 

lisatud ei ole. Kunda Lammasmäe leiumaterjali edasisel uurimisel stratigraafiliste üksuste 

kaupa võib olla mõttekas koostada plaanide, profiilide ning leiunimekirjade abil 

kolmedimensiooniline ruumiline andmebaas. 

 

Autor on tänulik juhendajale professor Aivar Kriiskale suurepärase koostöö eest ning 

Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi abivalmis töötajatele arheoloogiamagistritele Mirja 

Otsale ning Priit Lättile. 
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2. Stratigraafia 
 

Kunda Lammasmäe nõlvade stratigraafia on selle kõigis külgedes üldjoontes sarnane, kuid 

nagu allpool näeme, on erinevatel kaevamistel kirjeldatud profiilides siiski ka mõningaid 

erinevusi. 

 

1933. ja 1934. aasta kaevamiste aruannetes loetleb Indreko (1) mulda, (2) turbakihti, (3) 

savikihti, (4) teist turbakihti ja selle all (5) lubjamuda. 1933. aasta aruande lk. 6 järgi on 

seejuures kaevandi ülaosas kamara all vaid kolm kihti: „mustmuld, savikiht ja põhikiht 

(kruus)“. 1934. aasta kaevandist E joonistatud profiilil on näha nii savi- kui alumise 

turbakihi alla ulatuv kiht „Humus mit Kies und Sand“ (1948, 46; lisa joonis 6). Indreko 

1935. aasta aruanne ei lisa kihtide lasuvuse kohta midagi uut.  

 

Indreko 1936. aasta aruande lk. 1 mainitakse veel „pruuni mullakihti vastu kruusa põhja“. 

Pealmisi kihte on Indreko arvates segatud kohati kuni 45 cm sügavuseni. „Pruuni“ või 

„pruunjat“ mullakihti mainitakse ka Indreko 1937. a. aruandes. Sel küsimusel peatume 

lähemalt allpool. 

 

L. Jaanits loetleb 1949. aasta kaevamiste aruandes lk. 19–21 järgmisi kihte. 

1. Kamar. 

2. Pruunikas huumusekiht, milles esines paeklibu (kaevandi lõunaosas jõuti 20–25 cm 

sügavusel selle all juba moreenini, kirdeosas aga esines samal sügavusel korrapäratu 

paekivide lade) 40–50 cm sügavuseni (kaevandi keskosas jõuti seejärel moreenini). 

3.  

3.1. Kaevandi põhjaosas „õhuke, kohati kuni 15 cm paksune, kohati tunduvalt 

õhem kiht, mis oli värvuselt mustjas ja sisaldas rohkesti poolkõdunenud 

taimejääneid“. 

3.2. Kaevandi põhjaservas 5 cm „bleket“ (mergel, järvekriit, järvelubi). 

4. 8–10 cm paksune savikiht (järvelubja all ainult 3–4 cm). 

5. Moreen. 

19 cm sügavuselt maapinnast leiti sepanael, 35 cm sügavuselt pronksspiraalike ja 

klaasikild. Savi all kultuurkihti ei olnud ning moreenist leide ei saadud. 
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1961. aasta aruandes pühendab L. Jaanits Lammasmäe nõlva stratigraafiale rohkesti 

ruumi. Esiteks sedastab ta, et 1949. aasta kaevamistel ei õnnestunud eristada kamaraalust 

huumusekihti pruunikast mullakihist, mida mainitakse Indreko kaevamiste aruannetes 

ning monograafias (lk. 3). Kihte kirjeldatakse läänenõlval järgmiselt (lk. 4–9). 

 

1. Kamar. 

2.  

2.1 Kaevandi idaosas 40 cm (kirdenurgas) kuni 60 cm (kagunurgas) paksune pruunikas 

huumusekiht (umbes 30 cm sügavusel rohkem ja suuremaid paekive, mis kohati 

moodustasid korratu lademe ja kive esines kuni pruunika huumusekihi põhjani), 

millest 22 cm ja 42 cm sügavuselt maapinnast leiti raudnoad, 48 cm ja 59 cm 

sügavuselt merevaiku ja kihi põhjani üksikuid neoliitilisi savinõukilde. 

2.2 Kaevandi lääneosas keskmiselt 25–35 cm paksune ning kaevandi otsas kuni 40 cm 

paksune turbakiht, mis kaevandi keskel õhenes ja ulatus enne kadumist pruunika 

huumusekihi peale. 

2.3 Laiendatud kaevandi edelaosas 30 cm paksune leiuvaene mustjas turbakiht. 

3.  

3.1 Kaevandi idaotsas moreen. 

3.2 Edasi lääne poole „mustjas, rohkesti taimseid kõdunemisjäänuseid sisaldav kiht, 

milles näis leiduvat ka õige peent söepuru“, milles oli väga rohkesti leide ja mille 

pindmises osas esines veel üksikuid savinõukilde ja paekive (L. Jaanits oletab, et 

need olid sinna vajunud ülemisest kihist) ja mis alaosas muutus savikaks. 

3.3 Kaevandi lääneosas „bleke“, mis oli ida pool 5–10 cm paksune, lääne poole aga 

paksenes sedamööda, kuidas selle all olev moreen laskus sügavamale (ca 20 cm 

paksuselt sisaldas „bleke“ pealmises osas liiva, kaevandi lääneotsas muutus see 

altpoolt saviseks). 

4.  

4.1 Mustja taimejäänustega kihi all sitke sinakashalli värvusega savikiht ca 8 m 

pikkusel alal nõlvaga risti („koos tema peal oleva mustja kõdunemisjäänete kihiga 

oli savikiht ristlõikes lameda läätse kujuline“ ja see „lääts“ oli keskelt 20–30 cm 

paksune) ja mõlemad ulatusid kiilutaoliselt õhenedes lääne pool servapidi turbakihi 

alla, kusjuures „savi kohal olev mustjas kõdunemisjäänetega kiht oli sel kohal väga 

õhuke, õieti oli see kadunud, ainult savi ise oli oma ülaosas tumedam“. 
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4.2 „Bleke“ all moreen. 

5. Savi all 5–10 cm paks „mustjas kiht, milles leidus rohkesti sütt, kohati ka suuremate 

teradena“, milles oli leide väga rohkesti (L. Jaanits: „Kuna savikiht oli tihe ja 

katkematu, siis ei olnud seda kultuurkihti nähtavasti ka hiljem rikutud. Seda kinnitas 

ka neoliitiliste või hilisemate leidude puudumine selles. Seega kujutab see kiht 

enesest puutumatut mesoliitilist kultuurkihti.“, lk. 10). 

6. Moreen. 

 

1981. aasta K. Jaanitsa kaevamiste dokumentatsioon puudub. 1992. aastal taasavati see 

kaevand väikeses ulatuses kolmest kohast ning puhastati selle seinad profiili uurimiseks 

(Åkerlund et al. 1996). Viidatud artiklis nimetatakse kamara ja moreeni vahel olevaid 

kihte inglise keeles „silt“ (aleuriit, osakeste suurus liiva ja savi vahel) ja eristatakse alates 

kamaraalusest kihist järgnevaid: (1) silt, humic; (2) silt, stratified; (3) silt sandy, humic ja 

(4) silt, sandy (Ibid. 258–259). Sealjuures on kolme viimase osakeste suurused 

keskmisest, leiurikkast vööndist võetud proovides erinevad: nii silt stratified kui silt 

sandy, humic sisaldavad umbes 60% ulatuses saviosakesi, silt, sandy aga 80 protsendi 

ulatuses liiva ja kruusa (Ibid., 264). Profiilid on ära toodud lisa joonisel 3. 
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3. Puutumatud mesoliitilised kihid 
 

L. Jaanits (1961, 12–13) toob välja järgmised erinevused võrreldes Indreko 

kaevamisaruannete ja monograafiaga: 

• Indreko nimetab savi all ja peal olevaid mustjaid kihte turbaks ja väidab, et 

need ühinevad nõlva madalamas osas järvepõhja turbakihiks – tegelikult on 

need kihid erinevad ja ei ole järvepõhja turbaga ühenduses; 

• „bleke“ alguse erinev kõrgus; 

• ei 1949 ega 1961 õnnestunud tuvastada Indreko poolt 1936–1937 mainitud 

pruunikat mulda või pruuni huumusekihti. 

 

3.1. Savialune kultuurkiht ja selle ulatuvus 

 

Åkerlundi jt. profiilid asuvad ca 10 m Indreko 1935. aasta kaevandist  E põhja pool 

ning Åkerlundi jt. profiil B ainult mõni meeter Jaanitsa 1961. aasta profiilist lõunas. 

Ilmselt on Åkerlundi jt. silt stratified eelmiste autorite poolt kirjeldatud savikiht. 

Indreko viitab selle kohta geoloog Karl Orviku arvamusele, et tegu on vihmade poolt 

ülalt turbakihile uhutud saviosakestega ja et kihi alumine serv langeb kokku 

muinasrannaga (Indreko 1948, 42). Selle seisukohaga ühines ka L. Jaanits (1961, 15). 

T. Moora seevastu arvab, et savikihi tekkimist seletavad mullatekkeprotsessid, siiski 

neid protsesse lähemalt kirjeldamata (1998, 60). Käesoleva töö kontekstis ei ole 

puutumatut mesoliitilist kultuurkihti ülemistest kihtidest eristava savikihi tekke 

küsimus oluline.  

 

Järgnev silt, sandy humic on arvatavasti sama kiht, mida Indreko ca 10 m lõuna pool 

profiilis nimetab Humus mit Kies und Sand. Sellisel juhul ei maini Åkerlund jt. 

savialust kultuurkihti, mida Indreko nimetab „alumiseks turbakihiks“ ja L. Jaanits 5–

10 cm paksuseks „puutumatult säilinud mesoliitiliseks kultuurkihiks“. L. Jaanitsa ja 

Åkerlund jt. profiilide täpne ühendamine ei ole võimalik, sest Åkerlundi jt. plaan (lisa 

joonis 2) on ebatäpne: muuhulgas on 5 m pikkune kaevand B üldplaanil märgatavalt 

lühem. Plaanile tuginedes võib vaid oletada, et Åkerlund jt. kaevand B algab Jaanitsa 
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1961. a. profiili kõrgeimast punktist A ca 1,5 m nõlva mööda allpool. Sellisel juhul 

lõppeb Åkerlund jt. silt, sandy humic kiht ligikaudu kõrgusel, kust algab L. Jaanitsa 

„puutumatult säilinud mesoliitiline kultuurkiht“ (lisa joonis 5). Mainimist väärib veel, 

et Indreko „alumine turbakiht“ on kohati veidi paksem: 1933. aasta aruandes 

(idanõlval) 7–8 cm (lk. 6), 1934. aasta joonisel 14 (edelanõlval) 5–13,5 cm, sama aasta 

E profiilil (läänenõlval) kuni 15 cm (koos selle aluse kihiga Humus mit Kies und Sand 

kuni 38 cm) ja F profiilil (idanõlval) kuni 15 cm (profiilid avaldatud Indreko 1948, 46 

ja ära toodud lisa joonisel 6). 

 

Indreko märgib oma leiunimekirjades pärast 1933. aastat alati peale kõrguse 

maapinnast ära ka kihi, kust leid tuli. 1933. aasta Lammasmäe leidude hulgas on kaks 

otsikut sügavuselt 80 cm (AI 3263:14 ja 28) ning leiu 14 puhul on aruande tekstis 

öeldud, et see tuli „turba alumisest kihist“ (lk. 7). Leid AI 3263:28 (mida allakirjutanul 

hoidlast leida ei õnnestunud) tuli leiust nr 14 ca 5 m põhja poole nõlval peaaegu 

täpselt samal kõrgusel ja väga tõenäoliselt pärinevad need mõlemad varaseimast 

kultuurkihist. 

 

Edaspidi on Indrekol määratlused „savikihi alt“, „alumisest turbakihist“, „alumise 

turbakihi alt“ jms piisavalt sagedased, et neile vastavate leidude asukoha järgi saab 

otsustada ka ülejäänud leidude paiknemise üle savikihi all või sellest nõlval kõrgemal 

või madalamal, kui nende konteksti kirjelduses nimetatakse mõnd muud alumist kihti 

(„kruusa pealt“, „lubjamuda pealt“ vms). Eraldi vaatleme allpool määratluse „pruunist 

mullakihist“ tõlgendamist. 

 

1934. aasta kaevanditest A ja B on kummastki üks otsik alumistest kihtidest. 1934. 

aasta suures ja leiurikkas kaevandis C on leiunimekirjas expressis verbis savikihti ja 

pruuni mullakihti mainivate kirjeldustega leidude kaardile kandmisel kihtide ulatus 

hästi kindlaks tehtav. Sügavatest kihtidest tuli 30 otsikut või nende fragmenti ning 

neist jääb selgelt savi alla 9. Kaevandites D, E ja F kokku on selliseid leide veel 

vastavalt 8 ja 3. 

 

1935. aasta kaevandis A on nõlval kõige ülemine leid, mille puhul expressis verbis 

savikihti mainitakse, AI 3359:89 ja kõige alumine AI 3359:62 (1935. aasta aruande 
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joonis 1). Nende vahele jääb 4 otsikut kaheksast alumiste kihtide otsikust. Muudes 

selle aasta kaevandites alumistest kihtidest otsikuid ei tulnud. 

 

Indreko 1936. aasta kaevamiste mustandprofiililt on näha, kas leiunumbritega 

vahemikus AI 3410:464–889 kruusakihist tulnud leiud asusid savi all või mitte. 

Vahemikes AI 3410:1–342 ning alates 3410:930 saab seda kontrollida 

kaevamisplaanide mustanditelt (Indreko 1936 mustandid). Neil ei ole otsikuid AI 

3359:361, AI 3359:363, AI 3359:367, AI 3359:392, AI 3359:397, AI 3359:456, AI 

3359:459, AI 3359:463, AI 3359:473 ja AI 3359:1061. Kokku tuli savikihi alt 62 

otsikut ja alumistest kihtidest kas savikihist nõlvalt kõrgemalt või madalamalt veel 14. 

 

L. Jaanitsa 1961. aasta kaevamiste leiunimekirjas märgitakse vaid leidude sügavus, 

kuid mitte kihti, mis raskendab käesoleva töö aineks olevate leidude hulga 

väljaselgitamist. Profiilijooniselt (Jaanits et al. 1982, suuremas mõõtkavas L. Jaanits 

1961 isikufond) on näha, et savikiht lasub ruutudes l kuni z, kusjuures ruudus l nõlval 

ülemise 40 cm ning ruudus z nõlval alumise 80 cm ulatuses. Leiud, mis võiks tulla 

savikihi alt või selle alumiselt piirilt, ei saa nõlval allapoole liikudes mingil juhul olla 

madalamal kui 30 cm maapinnast z-ruutudes, 65 cm s-ruutudes, 75 cm r- ja q-

ruutudes, 65 cm p-ruutudes, 55 cm o-ruutudes, 45 cm n-ruutudes, 35 cm m-ruutudes 

ning 25 cm l-ruutudes. Neist sügavustest tuli kokku 31 otsikuleidu. Kõrvutamisel 

kaevandi plaaniga (L. Jaanits 1961 isikufond) ilmneb, et neist 24 leiti savikihi alt või 

savikihi kõige alumisest osast. Leiu AI 4284:546 osas ei ole asi selge, kuna sügavuse 

asemel on märgitud „mõõtetiku o-p/53-54 alt“. 

 

Savikihi algus on 1961. aasta kaevandis minimaalselt järgmistel sügavustel 

maapinnast: z-ruutudes 45 cm, s-ruutudes 60 cm, r- ja q-ruutudes 70 cm, p-ruutudes 60 

cm, o-ruutudes 45 cm, n-ruutudes 30 cm ning l- ja m-ruutudes 30 cm maapinnast.  

 

Kõigist kaevanditest kokku tuli savikihist endast 30 otsikut või nende fragmenti. 
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3.2. Pruunjas mullakiht ja selle ulatuvus 

 

L. Jaanits peab võimalikuks, et Indreko pidas „pruunjaks mullakihiks“ moreeni, millel 

on seal samuti pruunikas värvus (Jaanits 1961, 12–13). Esiteks aga ei erista Indreko 

seda kihti oma leiunimekirjades enne 1936. aastat, küll aga räägib kruusast. Teiseks 

räägib Indreko 1936. aasta aruandes ühest kivist, mis „leiti 34 sm sügaval pruunis 

mullakihis ja 23 sm paksusega ulatus 57 sm sügavale, savikihi peale“ (lk. 2). Seega 

vähemalt antud lauses ei saa „pruun mullakiht“ olla ei moreen ega mingi savikihist 

sügavam kiht. Eelmisel leheküljel räägitakse leidude esinemisest „kõrgematel aladel 

pruunis mullakihis enamasti vastu kruusa põhja“, st. ilmselt aladel, millel savikihti 

veel ei ole. 

 

1936. aasta aruandes fikseeritakse järgmised leiud „pruuni mullakihi pealt“: AI 

3410:157 (luuriista katkendeid) sügavuselt maapinnast 62 cm, AI 3410:900–906 

(kiviriistad pruuni mullakihi pealt 45–50 cm sügavuselt), lihvimiskivi katkendid AI 

3410:907 ja AI 3410:908 (vastavalt 80 ja 50 cm sügavuselt) ja luuriista katke tulekivi 

soonega AI 3410:909 (50 cm sügavuselt). „Pruunist mullakihist“ on saadud leiud nr. 

AI 3410:735 (otsiku katkend rootsuga 80 cm sügavuselt), AI 3410:899 (lihvimiskivi 

40 cm sügavuselt) ja AI 3410:913 (luuriista katkend pruuni mullakihi ülemisest osast 

40 cm sügavuselt). 1936. aasta mustandprofiililt, kuhu on suur hulk leide kantud, on 

näha, et savikiht koos selle aluse kultuurkihiga algab veidike nõlva mööda allapoole 

(läände) leiust AI 3410:705. Profiilil eristatakse savi all ainult üht kihti. Leid AI 

3410:735 asub sellel väga selgelt savikihi kohal ja tumeda taimejäänustega kihi 

(Indrekol nimetatud „ülemiseks turbakihiks“) algusest ülalpool nõlva. Seega on 

„pruuni mullakihi“ all Indreko 1936. aasta kaevamiste aruandes mõeldud kamarast 

sügavamal lasuva mulla pruunikat värvust. 

 

Indreko 1936. aasta kaevandist lõuna poole tulevad järgmised kaevandid: Indreko 

1935 B, L. Jaanits 1961, K. Jaanits 1981 / Åkerlund jt. 1992, Indreko 1937, Indreko 

1934 B, Indreko 1934 C, Indreko 1935 A, Indreko 1934 D, Indreko 1934 E ja Indreko 

1934 F (lisa joonis 1). Käesoleva töö autorile teadaolevalt parim Lammasmäe 

kaevandite plaan asub L. Jaanitsa isikufondis. 1934. a. idanõlva kaevandi profiililt F 
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(Indreko 1948, 46) on näha, et Humus mit Kies und Sand lõppeb enne savikihi algust 

(lisa joonis 6). 

 

1937. aastal rajati põhikaevand Lammasmäe läänenõlvale 1934. aasta kaevandist 

vahetult põhja poole ja seega on 1934. aasta läänenõlva profiil E (Indreko 1948, 46:E) 

ühtlasi ka 1937. aasta kaevandi profiil (tegelikult on mõlemad pigem kirde-edela 

suunalised). 1937. aasta „pruun mullakiht“ on ilmselt sama kiht, mida Indreko nimetab 

1934. aastal „liivakaks kihiks“ (profiilil Humus mit Kies und Sand) ja mida Åkerlund 

jt. nimetavad silt, sandy humic. Kui nii, siis on see põhja pool, Åkerlund jt. kaevandis 

B ulatuvuselt tunduvalt taandunud ning kaob L. Jaanitsa 1961. aasta kaevandis täiesti. 

Seda ei mainita kordagi ka L.Jaanitsa kaevandist vahetult põhja pool asuva 1935. aasta 

kaevandi leiunimekirjas, olgugi et too kaevand ulatus tunduvalt kõrgemale nõlvale ja 

nagu eelpool nägime, ei täienda pilti ka veel rohkem põhja pool asuva Indreko 1936. 

aasta kaevandi aruanne. 

 

Indreko 1937. aasta aruandes nimetatakse seevastu „viimaseks“, 25–35 cm paksuks 

kihiks „pruuni mullakihti“ (lk. 1) ja öeldakse: „Kõigepealt on huvitav, et ruudu GH–

JK pruunis mullakihis 33 sm sügaval kõrvuti Kunda tüüpi ahingite ja primitiivsete 

kirvestega leidub savinõutükk lohkilustistega, mis kuulub ilmselt kammkeraamilisse 

stiili“ (lk. 2). See leid peab olema AI 3575:29 ning on kantud plaanile sama aruande 

joonisel 2 punktidega G, H, I ja K piiratud ristkülikus. Selles leidub hulk leide nii 

„mullakihist“ kui „pruunjast mullakihist“ ja vaid üks leid ruudu äärmiselt alumiselt 

piirilt (nr. 13) „turbasegusest mullakihist“. Nõlva laskudes lääne suunas (ja leidude 

rohkenedes) on järgmises, punktidega J, K, L ja M piiratud ristkülikus leidude AI 

3575:45–48 kohta märgitud „pruunjast mullakihist“ ja 49–61 „pruunjast mullakihist 

vastu kruusa“ sügavusel 56–80 cm maapinnast. Leidudest AI 3575:45, AI 3575:49 ja 

AI 3575:61 moodustuva kolmnurga mõnekümne sentimeetri pikkusest pikemast 

küljest õige veidi ülalpool nõlval asuvad leiud AI 3575:66 ja AI 3575:37, mis on leitud 

vastavalt 22 cm ja 43 cm sügavuselt „turbakihist“. Nendega on omakorda ühes 

kobaras leiud AI 3575:43 sügavuselt 52 cm „pruunist mullakihist“ ning AI 3575:52, 

AI 3575:53 ja AI 3575:58 sügavuselt 66–75 cm „pruunjast mullakihist vastu kruusa“. 

Kogu selles ruudus ei jää kahtlust, et pruunjas mullakiht asub „turbakihist“ sügavamal 

ning on nimetatud ka leide kruusakihist (näiteks AI 3575:44). Niisiis tekib „turbakiht“ 

nõlva laskudes ja „pruunjas mullakiht“ jääb selle alla. 
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Järgmise ristküliku (piiratud punktidest L, M, N ja O) ülaserval on esimene savikihist 

leid AI 3575:132 sügavuselt 66 cm. Servast ca 50 cm allapool nõlva on leid AI 

3575:154 tulnud välja 68 cm sügavuselt „pruunjast mullakihist“. Leiust AI 3575:154 

umbes 40 cm diagonaalis allapool nõlva tuli leid AI 3575:130 sügavuselt 58 cm 

savikihist. Leiust AI 3575:154 allapoole nõlva teisele poole diagonaalis sama kaugel 

kui leid AI 3575:130, viimasega praktiliselt ühel joonel, on märgitud leid AI 3575:148 

„pruunjast mullakihist“ 71 cm sügavuselt maapinnast. Järelikult jätkub „pruunjas 

mullakiht“ ka savikihi alla. Ka siin eristatakse leide „pruunjast mullakihist vastu 

kruusa“. Selle ristküliku alaosas saavutab savikiht oma maksimaalse paksuse: mõne 

sentimeetri kaugusel asuvad leiud AI 3575:131 ja AI 3575:152 on mõlemad leitud 

savikihist vastavalt 64 cm ja 87 cm sügavuselt ja neist vähem kui 30 cm kaugusel, 

nõlval sama kõrgel olev leid AI 3575:153 on leitud savikihist 90 cm sügavuselt 

maapinnast. Samas leid AI 3575:141 leidudest AI 3575:131 ja AI 3575:152 ca 30 cm 

nõlva mööda allpool on leitud „savi ja pruuni mullakihi segust“ ainult 63 cm 

sügavuselt. Leiust AI 3575:153 nõlva mööda 15 cm allpool asuv leid AI 3575:138 on 

leitud „savi ja pruunja mullakihi segust“ 64 cm sügavuselt. Ilmselt siis õheneb savikiht 

siin järsult. 

 

Veel allpool, teisel pool punktide O-N joont, on vaid üksikud leiud ning seal algab 

juba „bleke“ kiht (nimetatud joonest 50 cm nõlva mööda allapoole tuli leid AI 

3575:108 sügavuselt 44 cm „bleke“ kihist). 

 

Järelikult tuleb 1937. aasta läänenõlva kaevandi leiust AI 3575:132 all- ehk lääne pool 

„pruunist mullakihist“ (ja muidugi ka kruusakihist) tulnud leide kuni O-N jooneni 

käsitleda kui savikihist allpool asunuid koos „alumise turbakihi“ leidudega. Samas 

teeb Indreko selget vahet „pruuni mullakihi“ ja kruusa vahel. 

 

Sellega lõunas külgneva 1934. aasta kaevandi B plaanil (Indreko 1934, joonis 9) on 

väiksemate rooma numbritega tähistatud leiurohkemad, nõlval kõrgemal asuvad 

lõigud. Lõigus XVII-XVIII on leidude AI 3308:35, AI 3308:36 ja AI 3308:37 joonel 

kamaraaluse mullakihi all 68-70 sügavusel maapinnast kruus või lubjamuda ning see 

kiht ei ole ilmselt varane, kuna leid AI 3308:35 on merevaik. Vähem kui 10 cm nõlva 

mööda allapoole (lääne poole) on leid AI 3308:41 tulnud juba „alumisest turbakihist 
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vastu kruusa põhja“ 65 cm sügavuselt. See võimaldab täpselt määrata puutumatute 

mesoliitiliste kihtide alguse. Mitte ühegi leiu kontekst ei ole „liivane kiht“, „pruunikas 

mullakiht“ vms.  

 

Kas kõnealune kiht ulatub savikihi alla ka 1934. aasta kaevandist lõuna pool asuvas 

suures 1934 aasta kaevandis C (Indreko 1934, joonis 11)? 

 

Esiteks tuleb tähele panna, et sel plaanil on kaevandi serv kirdesuunaline ja plaani 

tuleb pöörata ca 24 kraadi, et põhjasuund asuks täpselt üleval nagu ka Lammasmäe 

lõunaosa leidude plaani (Indreko 1948, joonis 69). Selle plaanil olevate leidude 

kirjeldustes kohtame määratlusi nagu „liivakihi alumisest osast vastu kruusa“ (leid AI 

3308:221, sügavus 65 cm) või „mulla all asuva liivakihi seest“ (leid AI 3308:198 

sügavus 40 cm, mõlema kaugus kaevandi kirdeäärest kaugus kaevandi kirdeäärest ca 

2,75 m). Leiust AI 3308:198 lõuna pool mainitakse liivakihti vaid kaevandi idaäärest 

ca 1  m kaugusel või lähemal (AI 3308:249, sügavus 50 cm ja leid AI 3308:102 

kaevandi idanurgast „liivaka kihi pealt mulla all“, sügavus 43 cm). Leiust AI 3308:102 

vaid meetri võrra läänes olev leid AI 3308:136 tuli „kruusakihi ja turba vahelt“ 73 cm 

sügavuselt ja tollest veel ca 2 m. läänes olev leid AI 3308:130 tuli juba „lubjamuda 

kihi pealt“ 70 cm sügavuselt. Leiu AI 3308:198 suhtes nõlval sama kõrgel, ca 1 m 

võrra kagus olev leid AI 3308:209 tuli „savikihi alt kruusa pealt“ ning leid AI 

3308:217 üle meetri idas ja veidi lõunas „kruusa pealt, kus turvas juba lõppenud“. 

Seevastu leid AI 3308:221 nende suhtes nõlval õige veidi madalamal ja leiust AI 

3308:198 ca 75 cm loodes tuli välja „liivakihi alumisest osast vastu kruusa“. Leiust AI 

3308:198 ca 3 m loodes olev leid AI 3308:74 tuli välja „mustamulla alumisest kihist 

liivaka kihi pealt“ 58 cm sügavuselt maapinnast. Samas nende vahel olev leid AI 

3308:111 tuli „savikast kihist kruusa pealt“ . Nõlval 50 cm madalamal, veidi üle 

meetri loode suunas asuva leiu AI 3308:157 leiukohast on joonistatud ka profiil, milles 

katkendlik savikiht on liivaka mulla all. Nõlval sama kõrgel, veel ca 3 m loode suunas 

kaevandi loodeääres asuv leid AI 3308:256 „liiva kihist“ 45 cm sügavuselt. Nende 

vahel 50 cm nõlval madalamal tuli leid AI 3308:257 „liivakihi alumisest osast“ 65 cm 

sügavuselt maapinnast. Leiust AI 3308:257 nõlval madalamalt leide „liivakihist“ ei 

tulnud, küll aga „kruusa pealt“ või „lubjamuda kihi pealt“. 
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Kokkuvõtteks näib, et „liivakiht“ ei ulatu selles kaevandis kusagil savi alla ega 

kaugemale 1-2 meetrist kaevandi kirdeservast nõlva ülaosas, laienedes allapoole 

vähemalt 1 m võrra kusagil leiust AI 3308:111 põhja pool. Leiukirjelduses expressis 

verbis savikihi alustest kihtidest tulnud leidude plaanile kandmisel näeme, et need 

järgivad üsna hästi ülaltoodud „liivakihi“ piiri. 

 

Üle terve 1935. aasta kaevandi A oli leide „bleke“ kihist, mis asub kõikjal savikihist 

sügavamal (üksikud leiud „liivasegusest mullast“ asuvad aga kõik savikihist kõrgemal, 

vaid 35-50 cm sügavusel maapinnast). Indreko 1935. aasta aruandes küll öeldakse, et 

„kaaluv protsent leide tuleb välja turba, bleke, savikihist, kui ka alumisest pruunikast 

mullakihist ja ainult üksikud tulevad välja ülemisest mullakihist“ (lk. 1), 

leiunimekirjas aga ei eristata mitte ühegi leiu puhul kihina „pruunikat mullakihti“. 

Seega tuleb oletada, et mõeldud on kamaraaluse mullakihi pruunikat värvust nagu ka 

eelnähtud juhul 1936. aasta aruande lk. 2 ja mitte mingit omaette kihti, mis võiks 

ulatuda savikihi alla. Veel kaugemal lõunas, Indreko 1934. aasta kaevamisalal D 

(Indreko 1934, joonis 10), on lõunast põhja liikudes leid AI 3308:329 tulnud välja 

„kruusa pealt savika kihi alt“, AI 3308:292 „turba kihist vastu kruusa või lubjamuda“, 

AI 3308:294 „turba alt lubjamuda pealt“, AI 3308:302–304 lähestikku „kruusa pealt 

savi alt“ ning AI 3308:299 ja 300 lähestikku „turba alt kruusa või lubjamuda pealt“. Ei 

ole kahtlust, et tervel sellel alal on savi või siis savialuse „turba“ all kas kruus või 

„lubjamuda“. 

 

Küll aga mainitakse „liivakihti“ lõunanõlva kaevandis E (Indreko 1934, joonis 12). 

Seejuures on nõlval kõrgeim leid AI 3308:271 „kruusa pealt, kus kõrgemal lasuvad 

turvas, savi, turvas ja muld“ 75 cm sügavusel. 40 cm nõlval allpool ning veidi alla 1 m 

läänes asuv leid AI 3308:283 tuli „liivakihi alumisest osast“ 55 cm sügavuselt 

maapinnast. Veel ca 40 cm nõlval allpool on nõlval samal kõrgusel lähestikku leiud AI 

3308:288 ja AI 3308:289 „kruusa pealt“ ainult 65 cm sügavuselt. Veel veidi allpool ja 

1 m ida pool on leid AI 3308:286 „liivakihi põhjast (3 sm kruusani)“ 65 cm sügavuselt 

maapinnast. Veel 60-80 cm madalamal  on lähestikku leiud AI 3308:279 („liivakihi 

alumisest osast“ 40 cm sügavuselt maapinnast) ja AI 3308:285 („kruusa pealt“ 70 cm 

sügavuselt maapinnast). Ca 40 cm allapoole on leiud AI 3308:277 ja AI 3308:278 

vastavalt „liivakihi alumisest osast“ 50 cm ja „savikihist“ 60 cm sügavuselt 

maapinnast nõlval täpselt ühe kõrgusel ja 70 cm vahega. Niisiis on leiu AI 3308:286 



 18 

juures otse kruusa peal liivakiht ja see asub üsna täpselt teineteisest ca 2,5 m kaugusel 

paiknevate savikihi alt ja savikihist tulnud leidude AI 3308:271 ning AI 3308:277 

vahel ning viimasest sügavamal. Paraku on aga esiteks leiu AI 3308:271 juures kõik 

kihid üles loetud ning liivakihti nende seas ei ole ja teiseks on ülejäänud „liivakihi“ 

leiud sellest kaevandist sügavustelt, mis võiks pigem jääda savikihi peale. Seetõttu on 

raske öelda, millega on leiu AI 3308:286 puhul tegemist. Leide on selles kaevandis 

hõredalt ja kihtide kõrgused kõiguvad kaunis palju. Leiuvaesest kaevandist F samal 

joonisel ei ole „liivakihist“ tulnud leide. 

 

Arvatavasti on Lammasmäe nõlvadel savialuse tumeda kultuurkihi all paiguti veel üks 

sügavam kiht moreeni peal, mis saavutab oma maksimaalse ulatuvuse läänenõlval 

Indreko 1934. aasta profiili E kandis ning esineb aladel, mis jäid järvelubja tekkimise 

ajal veetasemest kõrgemale (mitte kuskil ei mainita koos „blekega“). Profiili E 

ümbruses asub see piisavalt madalal, et ulatuda ka varase kultuurkihi ja selle peale 

tekkinud savikihi alla. Mida tähendab liivakiht väheste leidudega kaevandis E, pole 

selge, kuid tähtsust näib see omavat vaid ühe leiu (AI 3308:286) konteksti määramisel. 

Savikihi alla ulatuvat „pruuni“ või „liivakat“ kihti tuleb eristada pruuni värvusega 

mullast sügavustel, mis jäävad „ülemisest turbast“ (savikihi peal asuv rohkete 

taimejäänustega kiht) või savikihist kõrgemale ja tähele panna, et Indreko sõnakasutus 

pole ses osas läbi aastate järjekindel. 
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4. Dateeringud 
 

Tabel 1. Kunda Lammasmäe ning allpool võrdlusmaterjalina kasutatud Zvejnieki II ja Veretje 

I asulakoha radiosüsiniku dateeringud. 

Muistis, kiht Radiosüsiniku 

aastad (BP) 

Kal. 

dateering 

aastat eKr. 

δ
13C 

‰ 

Laborinr. Proovi 

mat. 

Kunda Lammasmägi, 

savipealne kultuurkiht* 

3805 ± 130 2619–1886  

 

-21.00 Ua-3004 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savikiht* 

8485 ± 90 7715–7330 -21.60 Ua-3001 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savikiht* 

8515 ± 100 7793–7323 -20.74 Ua-3002 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savikiht* 

9085 ± 100 8567–7967 -20.77 Ua-3003 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savialune kultuurkiht* 

3555 ± 55 2036–1742 -26.62 Ua-3053 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savialune kultuurkiht* 

8040 ± 75 7180–6691 -21.89 Ua-3052 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savialune kultuurkiht* 

8260 ± 90 7502–7075 -22.26 Ua-3000 Luu 

Kunda Lammasmägi, 

savialune kultuurkiht** 

8340 ± 280 8197–6646 - TA-14 Süsi 

Kunda Lammasmägi, 

savialune kultuurkiht* 

9330 ± 120 9120–8287 -20.77 Ua-3005 Luu 

Zvejnieki II*** 8500 ± 460 8788–6458 - Tn-296 Luu 

Veretje I varaseim**** 9370 ± 80 9112 – 8334 - ГИН-4833 Sarv 

Veretje I dateering**** 8200 ± 80 7459–7053 - ГИН-4869 Turvas 

* Åkerlund et al. 1996, 264–266. 
** Liiva et al. 1966, 114; Jaanits ja Liiva 1973, 157. 
*** Zagorska 1993, 100. 
**** Ошибкина 1997, 145. Kokku tuuakse ära 10 dateeringut, mis katavad kogu ajavahemiku. 
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Tabelis 1 on radiosüsiniku aastad kalibreeritud programmi „OxCal“ 

(https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal/OxCal.html) algoritmiga „IntCal 09“ 95,4% tõenäosusega. 

Åkerlund jt. leiavad (1996, 269), et nende radiosüsiniku dateeringute alusel joonistub välja 

kolm kasutusperioodi: 3500–4000 raadiosüsiniku aastat (2490–1780 eKr), 8000–8500 

radiosüsiniku aastat (7530–6820 eKr) ning 9000–9500 radiosüsiniku aastat (8590–8030 eKr). 

Ülalesitatud uuesti kalibreeritud dateeringud kaht varasemat perioodi nii selgelt eristada ei 

luba ning ka autorid ise rõhutavad, et dateeringuid on üldiste järelduste tegemiseks liiga vähe 

(Ibid., 270). Lisatud on kolm dateeringut Zvejnieki II ja Veretje I asulakohast, kuna allpool 

kasutatakse võrdlusmaterjalina neist muististest pärit leide. 

 

5. Leiumaterjali analüüs 
 

5.1. Materjali hulk 

 
Kunda Lammasmäe leidude kollektsioonis Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis tuvastas 

allakirjutanu 279 väikesehambulist vastassuunalise sabasälgu ja pistikterasooneta otsikut. 

Kümmet leiunimekirjades ahingu katketena kirjeldatud eset ei õnnestunud kogust leida. Neist 

279-st esemest leiti ülemistest, savipealsetest kihtidest 89, savikihist 33, järvelubjast või 

kruusast (kuhu savikiht ei ulatunud) 39 ja savikihi alustest kihtidest 108. Üheksa leidu on 

saadud järvelubjast või kruusast ning polnud võimalik kindlaks teha, kas need asusid savikihi 

all või ei. Ühe leiu puhul pole konteksti kohta midagi teada. Indreko leiunimekirjade järgi 

„lahtisest mullast“ tulnud leide käsitletakse koos alumiste kihtide leidudega. Kui Eva David 

pani tähele, et hambuliste otsikute osakaal tema uuringu tarvis välja valitud Zvejnieki II 

asulakoha (Läti) materjali hulgas tõuseb järsult boreaalsesse perioodi ajandatud kihtides 

võrreldes preboreaalse kihiga (pidades küll üheks võimalikuks seletuseks materjali 

valikuprotsessi, David 2003, 109–110), siis Kunda Lammasmäe puhul võib nentida, et 

kõnealuse leiuliigi poolest on kõige rikkam savialune kultuurkiht. Ka ülejäänutest on 

märkimisväärne osa tulnud alumistest, kruusa- või järvelubjakihtidest, ning võivad pärineda 

samast ajastust. 



 21 

 

5.2. Vaadeldavad tunnused 

 
Kõikvõimalike hambuliste otsikute käsitlemisel on laialt kasutatud Grahame Clarke’i 

tüpoloogiat (Clarke 1936, 116). Samas ei ole see vaba puudustest. Esiteks käis see algselt 

ainult Maglemose kultuuri kohta. Teiseks on see väga detailne. Indreko märgib, et äärmist 

täpsust taotledes võiks Clarke'i 25 tüübile veel hulga lisada ja kahtleb selle otstarbekuses 

(Indreko 1958, 220). Leo B. M. Verhart peab Clarke’i tüpoloogia suurimaks puuduseks 

fragmentide hõlmamise võimatust ning kasutab ise teistsugust tüpoloogiat, milles mängib 

põhirolli hammaste morfoloogia ja tihedus (Verhart 1990, 141–142). Käesoleva töö autor 

möönab sellise lähenemise suuremat universaalsust, kuid näeb kaht probleemi. Esiteks, 

hammaste suurus ja tihedus varieeruvad olenevalt hamba asukohast teral ja nii on fragmentide 

küsimus jätkuvalt problemaatiline. Teiseks, ainult hammaste mõõtudest või proportsioonidest 

lähtudes saame ühte gruppi väga erinevaid esemeid (eriti käib see tema rühma nr. 5 kohta). 

Arvatavasti võiks hammaste suurus olla pigem seoses kütitavate loomade liigilise koosseisu 

kui kultuuriliste eripäradega. Seetõttu leiab allakirjutanu, et lisaks hammastele tuleks pöörata 

suuremat tähelepanu veel reale tunnustele, mille disainimiseks võiks olla rohkem kui üks 

„õige“ ja kasutusalast sõltumatult töötav viis. Sarnaselt läheneb küsimusele ka Lūcija 

Vankina, kes kirjeldab Lubāna järvest leitud hambulisi otsikuid nii hammaste suuruse ja kuju 

kui ka eseme üldise kuju, rootsu ja tera ristlõike ning rootsu pikkuse ja kuju järgi (Vankina 

1999). Kuna Kunda Lammasmäelt on tervikuna või peaaegu tervena säilinud esemeid leitud 

palju vähem, tuleb võrrelda tunnuseid, mida saab määrata fragmentidel ning väga raske on 

teha üldistusi esemete algsetest mõõtmetest lähtuvalt. 

 

Nii Vankina kui eriti K. Jaanits (Янитс 1991), kes lähtub tüpologiseerimisel samuti esmalt 

hammaste suurusest, pööravad tähelepanu ka hammaste kujule. Ka sel juhul tekib probleem 

esemetega, mille puhul ühel ja samal esemel sõltub hamba kuju selle asukohast teral (eriti K. 

Jaanitsa 1. ja 2. rühma puhul). Käesoleva töö autorile tundub, et edaspidi tuleks hammaste 

kuju võrdlemine ühendada töötlemisjälgede ja valmistusviiside võrdlemisega, mis ei mahu 

aga käesoleva töö raamidesse. 

 

Allpool kasutataksegi võrdlusalusena eelkõige otsikute rootsu kuju, üleminekut hammastelt 

rootsule, viisi, millega on saavutatud hambulise teraosa õhenemine (ristlõiget rootsu otsas ja 
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teral) ning ka hammaste kuju ja tihedust. Kuna vaid üksikud leiud on säilinud tervena ning 

suur osa on murdunud kohe hambulise osa algusest, on vajadus rootsu tüpologiseerida 

möödapääsmatu. Ligi 80 leiust on säilinud vaid mõne hambaga fragment, mille alusel on 

raske teha järeldusi tervikeseme kohta hammaste suuruse ja tiheduse alusel, kuid mis siiski 

võimaldab klassifikatsiooni ristlõike järgi. Eraldi tunnustena vaadeldakse nii 

ebasümmeetriliste esemete poolsust (kui asetada ese lauale õhukest teraosa moodustav uure 

või lihvitud külg ülespoole, siis kummale poole jäävad hambad) ning hammastest väiksemaid 

täkkeid rootsul. 

 

5.3. Poolsus 

 
Käesolevas töös vaadeldava 279 otsikust on sümmeetrilisi (teraosa lihvitud mõlemalt poolt) 

193 eksemplari. Ebasümmeetrilised leiud jagunevad selle järgi, kummal pool õõnsuse või 

lihvitud poole suhtes on hammastega teraosa (kui asetada ese lauale õõnsuse või lihvitud 

poolega ülespidi, kummale poole jääb siis tera) parem- ja vasakpoolseks ja neid on kokku 86. 

Terve kollektsiooni ulatuses jagunevad need poolsuse alusel peaaegu võrdselt (vasak 45 ehk 

52,3% ja parem 41 ehk 47,7%). Vasakpoolsed otsikud on siiski suures enamuses savi alt 

tulnud leidude hulgas, moodustades peaaegu kaks kolmandikku (21:11 ehk siis 

65,6%:34,4%). Alumistes kihtides kokku (koos järvelubjast ning kruusast tulnud leidudega) 

on vasakpoolseid 27 (62,8%) ja parempoolseid 16 (37,2%). Savikihis ja ülemistes kihtides on 

vastavalt ülekaalus parempoolsed esemed: 18 (41,9%) vasakpoolset ning 25 (58,1%) 

parempoolset (savikihis 4:9 ehk siis 30,8% vs 69,2% ja ülemistes kihtides 14:16 ehk 46,7% vs 

53,3%). 

 

5.4. Rootsu ja teraosa ahenemine 

 
A. Lame roots õõnega (poolkaarekujulise ristlõikega). Alumisest otsast saadik õõnsa 

külje ja sümmeetrilise poolkaarekujulise ristlõikega esemeid on ainult savi alt.  

a. Savi all: AI 3410:874, AI 4284:450?, AI 3410:954. Õõs algab alumisest otsast, 

ulatub arvatavasti piki tervet eset. Eseme ristlõige piki eset liikudes oluliselt ei 

muutu ja on enam-vähem sümmeetriline, vasak 2 (AI 3410:874, AI 3410:954), 

parem 1 (AI 4284:450). Sarnase rootsuõõnega ese on leitud Zvejnieki II 

asulakohast ja dateeritud boreaalsesse perioodi (Zagorska 1993, 106:11). 
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b. Võib-olla savi all: ei ole. 

c. Muudes alumistes kihtides, kuhu savi ei ulatu: AI 3410:455 (vasak). 

d. Savikihis: AI 3410:230 (vasak), AI 3410:880 (parem). 

e. Ülemistes kihtides: AI 4284:348, AI 4284:391, AI 3410:230, AI 4284:385, AI 

3410:1050, AI 3359:217, AI 3308:198? (halvasti puhastatud, raske öelda). 

Mujalt kui savikihi alt tulnud leidudel algab õõnsus kõrgemalt, rootsu otsa 

ristlõige on läätsekujuline. Sarnase rootsuga otsik on leitud ka Veretje I 

asulakohalt Venemaalt (Ошибкина 1997, 171:2). Lubāna järve kataloogi 

joonised ei võimalda seda tunnust kontrollida. Kuus leidu esitatakse joonisel 1. 

Ese AI 4284:385 paistab silma omapäraste sälkude poolest enne hammaste 

algust. Vasak 2 (AI 4284:348, AI 4284:391), parem 2 (AI 3308:198, AI 

4284:385). 

 
Joonis 1. Rootsu otsast algava õõnega, savikihi alt leitud fragmendid AI 
3410:954 ja AI 3410:874 ja vasakul ning kõrgemal algava õõnega muudest 
kihtidest leiud AI 4284:348, AI 3410:880, AI 4284:391, AI 3410:230 paremal 
(vasakult paremale). 

 

B. Kumerate külgedega (läätsetaolise ristlõikega) või lamedate paralleelsete külgedega 

roots. Rootsuotsa ristlõige peaaegu sümmeetriline, võib olla tera poolt veidi peenem. 

Mõlemad servad reeglina nii peened või kumerad, et selja peale seisma panek ei 

õnnestu. Teraosa ahenemine algab reeglina veidi enne hammaste algust, mitte 

rootsuotsast. 

a. Savi all: AI 3410:285, AI 3410:286, AI 3308:304, AI 3410:889 (selg pole päris 

kumer, kuid seljale seisma asetada ei saa), AI 4284:441, AI 3410:516, AI 

3410:185, AI 3308:55 (roots pole säilinud).  
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i. Selg jääb kumeraks ning teraosa aheneb sujuvalt ning sümmeetriliselt 

peenemaks, andes esemele hammaste alguseks tilga- või väljavenitatud 

läätse kujulise ristlõike (AI 3410:185, AI 3410:285, AI 3410:889, AI 

3410:286, AI 3359:153, AI 4284:441, AI 3410:637). AI 3410:637 

teraval äärel on vaevumärgatavate täkete rida (4 täket võrdsete 

vahemaadega). 

ii. Teraosa on ebasümmeetriliselt õhemaks lihvitud ainult ühelt küljelt, 

kuid sinna ei teki sügavat soont (AI 3410:516, AI 3308:304, AI 

3308:55, AI 4284:399 (soon algab rootsuotsast), rootsufragment AI 

3410:258). Vasak 1 (AI 3410:516), parem 3 (AI 4284:399, AI 

3308:304, AI 3308:55). 

b. Võib-olla savi all: AI 3410:361 (ebasümmeetriline RL, vasak). 

c. Muudes alumistest kihtides: 

i. AI 3410:404, AI 4284:134 (ese seisab kitsa selja peal püsti, aga teraosa 

on mõlemalt poolt, st. sümmeetriliselt ahenev ja ristlõige hammastega 

otsas sümmeetriline tilgakujuline). 

ii. AI 3308:13 (roots pole säilinud, ebasümmeetriline RL), AI 4284:443 

(ebasümmeetriline, soon algab rootsuotsast). Vasak 2, parem 0. 

d. Savikihis: AI 3410:37, AI 3410:212, AI 3359:131, (sümmeetrilised, lihvitud) 

e. Ülemistes kihtides: 

i. sümmeetriline, lihvitud: AI 4284:350, AI 4284:398, AI 3410:297, AI 

3410:433, AI 3575:47? (halvasti puhastatud), AI 4284:454; 

ii. ebasümmeetriline, reeglina lihvitud: AI 4284:362 (mõlemalt küljelt 

lihvimata, luu sisestruktuur näha?), AI 3410:392, AI 4284:225, AI 

3410:854, AI 3410:735, AI 3359:217. Vasak 4 (AI 4284:362, AI 

3410:392, AI 4284:225, AI 3410:735), parem 2 (AI 3359:217, AI 

3410:854). 

iii. rootsuots poolringikujulise ristlõikega, hiljem aheneb teraosa siledalt 

küljelt: AI 4284:426 (halvasti viimistletud, lihvimata ja täies ulatuses 

ebasümmeetriline), AI 4284:149 ja eriti AI 4284:353 (lihvitud). Kõigil 

hambad paremal, kui asetada kumer külg allapoole. 

 Lubāna järve kataloogi joonised ei võimalda seda tunnust kontrollida. 
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C. Roots nagu eelmises grupis, kuid hammastega samal tahul on rootsuosal täkked. 

a. Savi all: AI 3359:172 (täkked kaugel enne hammaste algust, 7 väikest täket 

kuni rootsuotsa murdumiskohani), AI 3410:622 (hammaste algusest rootsuotsa 

murdumiskohani 5 täket). 

b. Võib-olla savi all: ei ole. 

c. Muudes alumistes kihtides: AI 3308:624 (rootsuotsa fragment 3 täkkega), AI 

4284:512 (rootsuots 2 järjest süveneva täkkega). 

d. Ülemistes kihtides: AI 3410:49 (hammasterida algab vaevumärgatavate täkete 

järjest süveneva reana), AI  4284:338 (hammastest rootsuosa murdekohani 2 

väikest täket), AI 4284:427 (hammasterida algab vaevumärgatavate täkete 

järjest süveneva reana, vasak), AI 4284:287 (rootsuots 3 järjest süveneva 

täkkega, ristlõige poolringikujuline). 

 Lubāna järve kataloogi joonised ei võimalda seda tunnust kontrollida. 

 

D. Ühelt poolt kumera, teiselt poolt alates täkete algusest nõgusa küljega 

rootsufragmendid, murdunud enne hammaste algust. 

a. Savi alt: ei ole. 

b. Võib-olla savi alt: ei ole. 

c. Muudes alumistes kihtides: AI 3410:419 (parem). 

d. Ülemistes kihtides: AI 3410:1050 (5 järjest süvenevat täket),  AI 3410:419 (5 

väikest täket), AI 3410:749 (7 teistpidi täket, st. sobivat nööriga 

kinnitamiseks). Parem 1 (AI 3410:1050), vasak 1 (AI 3410:749). 

 Lubāna järve kataloogi joonised ei võimalda seda tunnust kontrollida. 

 

E. Alustades veidi enne hambaid teraosa ahendamisel ühelt küljelt tekib sügav soon ning 

saavutatakse väga ebasümmeetriline ristlõige. Selg laieneb hammaste poole minnes ja 

eset saab selja peale seisma panna. Rootsu ristlõige allotsas kiilukujuline (lühim külg 

selg), hammaste osas jõuab ristlõige võrdkülgse kolmnurgani (või laieneb selg isegi 

kolmnurga pikimaks küljeks), mille ühes küljes on sügav õõnsus. 

a. Savi all: AI 3308:107 (2 esimest sälku väiksemad, järk-järgult süvenevad), AI 

3308:231, AI 3308:316, AI 4284:417?, AI 4284:124? (mõlemad halvasti 

säilinud), AI 4284:494, AI 3410:885 (hambad algavad 5 väikese sälguga, 

millest 5. veidi suurem eelmistest, selg on hammaste poolse murdekoha 

ristlõike pikim külg), AI 3410:56 (hambad algavad 2 väikese sälguga ja ka 
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esimesed hammastevahelised sälgud on väiksemad, sujuvalt süvenedes), AI 

3308:31 (ainult rootsu ja hammaste algus, soon veel väga tugevalt ei väljendu), 

AI 3410:611 (enne hambaid samal tahul rootsuotsa murdumiskohani 5 täket, 

teisel tahul 2. ja 3. täkkega samal positsioonil samuti täkked), 

rootsufragmendid AI 3410:69, AI 3410:675, AI 3410:869, AI 3308:288. Parem 

6 (AI 3308:107, AI 3308:231, AI 3410:885, AI 3410:56, AI 3308:31, AI 

4284:124), vasak 4 (AI 3308:288, AI 3308:316, AI 4284:417, AI 4284:494). 

b. Võib-olla savi all: AI 3308:108 (fragment, üleminek rootsult hammastele ja 2 

esimest hammast, soon ei väljendu tugevalt), kiilutaolise ristlõikega 

rootsufragment AI 3303:118 (kahe täkke tagant murdunud roots, võib kuuluda 

ka eelmisse rühma F). Parem 0, vasak 1 (AI 3308:108).  

c. Muudes alumistes kihtides: AI 3410:456 (kumer selg, aga tugev soon ja 

hambad algavad väikeste järjest süvenevate täketega), AI 3410:640, AI 

3410:464. Parem 2 (AI 3410:456, AI 3410:640), vasak 1 (AI 3410:464). 

d. Savikihis AI 3410:216, AI 3410:284 (esimesed hambad väiksemad), AI 

4284:159 (enne hambaid 2 väikest täket). Vasak 2 (AI 3410:216, AI 

3410:284), parem 1 (AI 4284:159). 

e. Ülemistes kihtides: AI 3308:5 (hambad algavad tillukeste täketega), AI 

3410:910 (kolm esimest hammast väiksemad), AI 4284:154 (erandina 

rootsuotsast alates ebasümmeetriline ristlõige), AI 4284:231 (roots, mille ühel 

pool täkked ja teiselt poolt kriipsukesed, halvasti väljendunud soon algab 

rootsuotsast), AI 3140:216 (hambad algavad väiksemate täketega), 

tipufragment AI 3410:38, rootsufragment AI 3410:521. Vasak 1 (AI 

3410:284), parem 5 (AI 4284:231, AI 3308:5, AI 3410:910, AI 3410:38, AI 

3410:521). 

Siia gruppi kuuluvad mõõtmetelt kõige suuremad esemed: AI 3308:31 pikkus 

rootsuotsast murdumiskohani kolmanda hamba taga on 15,7 cm., maksimaalne 

läbimõõt 1,7 cm. Sarnane ese, kuid harvemate hammastega, on leitud Ivanovskoje VII 

asulakohast Venemaalt (Жилин et al. 2002, 120, joonis 12:2). Eset lähendab Kunda 

Lammasmäe samatüübilistele leidudele hammastele eelnevad kaks väiksemat sälku ja 

neile omakorda vaevumärgatavate täkete rida rootsul. Ivanovskoje VII kohta on 

koostatud detailne radiosüsiniku kronoloogia (Ibid. 81–84, 236–237), kuid nimetatud 

ese oli kahjuks juhuleid. Võimalik, et siia rühma kuulub ka osa Vankina 1999 

kataloogis publitseeritud leide (tahvel XIII:4, XIII:12, XIII:13, XIV:13). Ka on üks 
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selline leid Zvejnieki II asulakohast (Zagorska ja Zagorskis, 417:22). Sellegi hambad 

algavad väikeste sälkudena. Mõned iseloomulikud leiud on esitatud joonisel 2. 

 

 
Joonis 2. Laieneva selja ja tugevalt väljenduva küljesoonega rootsufragmendid AI 
3410:216, AI 3308:107, AI 3410:56 (ülevalt alla). Hambad algavad väiksemate 
täkete reana. 

 

F. Kiilutaolise sümmeetrilise ristlõikega (seisab selja peal püsti), ilma sooneta ja hambad 

ei alga väiksemate sälkudena. Leidub ainult kaks eset savi all. 

a. Savi all AI 3410:184 (rootsul kaugel enne hammaste algust on hammastega 

samal tahul kummaltki otsast sujuvalt süvenevate täkete reas 9 täket), AI 

3410:651 (enne hammaste algust murdunud roots 16 täkkega kitsamal tahul 

ning 6 täkkega teisel tahul eelmistega samal positsioonil). 

 Lubāna järve leidude kataloogis ei esine. 

 

5.5. Selja järsk õhenemine 

 
Leidudel AI 4284:154, AI 3410:532 ja AI 3410:459 õheneb eseme selg järsult, nii et hambad 

asuvad justkui kahel eri tasapinnal. Lisaks esineb real leidudel hammaste ees madalamate 

samasuunaliste sälkude rida (AI 3410:164, AI 3410:186, AI 3410:885). Kui viimast leidub 

real Lubāna järve leidudel (näiteks Vankina 1999, Fig. XII:9, XIII:4, XIV:13 jt.), siis 

täismõõdus hammaste paiknemist niimoodi kahel eri tasemel näeme vaid Vankina 1999 

joonisel XIII:12 ja XV:12 kujutatud esemetel. Neile esemetele on Vankina näinud otseseid 

paralleele Kunda leidudes (Vankina 1999, 35). 
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5.6. Täkked ja väikesed sälgud rootsul 

 

Savi alt või alumistest kihtidest leitud hambulistesl otsikutest esineb rootsudel täkkeid ainult 

mõlemalt küljelt kumera (läätsekujulised, 2 eset vaevumärgatavate täketega) või siis 

kiilutaolise ristlõikega eksemplaridel. Ülemistes kihtides on seevastu täkkeid ka teistsuguse 

ristlõikega esemetel. Ainult kahel savialusel kiilukujulise ristlõikega rootsul on täkkeid samal 

positsioonil mitmel tahul. Ühelgi esemel pole täkkeid läätsetaolise ristlõikega rootsu mõlemal 

serval nagu kahel esemel, mida Vankina peab Lätist saadud eksemplaride puhul Kunda 

leidudest vanemaks (Vankina 1999, 34 ja fig. XII). Võimalik, et savi alt tulnud leiu AI 

3410:361 roots lõppeb omapärase konksuga, millesarnast Läti leidu kujutab Vankina 1999 

joonis XII:2. Eseme AI 3410:361 rootsul pole aga täkkeid ning hambad on hoopis väiksemad 

ja tihedamad, olles tüüpilised leidudele, mis on levinud nii Kunda Lammasmäel kui Lubāna 

piirkonnas.  

 

Täkete sügavus. 

• Savi all: 

o vaevumärgatavad: AI 3359:172 (läätsekujuline ristlõige, täkete rida 

oluliselt madalamal hammaste algusest), rootsufragment AI 3410:651 

(kiilukujuline ristlõige, murdunud enne hammaste algust), rootsufragment 

AI 3410:637 (tilgakujuline ristlõige, teraval serval 4 vaevumärgatavat täket 

võrdsel kaugusel); 

o ca 1 mm: AI 3410:611 (kisudega vastassuunalised, teisel tahul samas 

positsioonis vaevumärgatavad); 

o vaevumärgatavatest kuni 2 mm: AI 3410:184 (täkked on aga 

samasuunalised hammastega ja seetõttu vähesobivad nööriga 

kinnitamiseks); 

o vaevumärgatavatest sujuvalt süvenedes kiskusid moodustavaiks: AI 

3410:622 (läätsekujuline ristlõige). 

• Võib-olla savi all: ei ole. 

• Muudes alumistes kihtides: ca 1 mm AI 3308:224 tilgakujulise ristlõikega 

rootsuotsa fragmendil, millel 4 ristisuunalist täket. 

• Ülemistes kihtides: 

o vaevumärgatavad: AI 4284:338, AI 3410:419, AI 3308:5; 

o ca1 mm: AI 4284:231 (ristisuunalised); 
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o 1-2 mm: AI 3410:1050 (kisudega samasuunalised), AI 3410:749 (kisudega 

vastassuunalised). 

o vaevumärgavatest sujuvalt süvenedes kiskusid moodustavaiks: AI 3410:49 

(läätsekujuline ristlõige), AI 4284:427, AI 4284:287, AI 4284:512, AI 

3410:186. 

 

5.7. Täkete ja väikeste sälkude otstarve 

 
On raske ette kujutada, kuidas võiks kõrgemalt algavat õõnt kasutada varretuseks; juhul, kui 

õõnsus algab rootsuotsast, on see põhimõtteliselt võimalik. Samas viitab üldlevinud alumise 

otsa poole õhenev ja tihti kiilukujuline roots pigem otsiku liimimisele lõhestatud varre sisse, 

mis siis väljastpoolt nööriga kinni seoti (Indreko 1948, 224). Seda toetab ka fakt, et vähesed 

sälgud rootsul on ühe erandiga terasälkudega samasuunalised ja ei sobi seega nööriga 

kinnitamiseks. Kindlasti ei sobi selleks ka vaevumärgatavad täkked, mis võiksid heal juhul 

hoida paigal õmblusniiti. Indreko oletab (Ibid.), et sälgud-täkked pidid parandama otsiku 

nakkumist kinnituseks kasutatud liimiga (see võis olla analoogiline kitisegule, mida kasutati 

pistikterade kinnitamisel, vt Vahur et al. 2011). Esiteks ei ole aga rootsude täketes märgata 

nimetatud liimi jälgi, mis võib muidugi olla ka leidude liighoolsa puhastamise tagajärg. 

Teiseks kehtiks sel juhul põhimõte „mida rohkem, seda uhkem“ ja oleks ootuspärane, kui 

terve liimitav pind oleks niimoodi karestatud, mitte piirdutud üksikute harvade täketega. 

Kolmandaks lubavad leiud, mille rootsu ümber on säilinud kasetohtu, oletada, et hoopis see 

hoidis eset varretuspilus paigal (Жилин 2004, 117:7–8). 

 

Seega tuleb kaaluda varresälkude 

ornamendina tõlgendamise 

võimalust. Neid ei käsitleta ei 

Indreko artiklis (1931) ega 

Tomasz Płonka mesoliitilise 

kaasaskantava kunsti alases monograafias (2003), kuid allakirjutanul on raske ette kujutada 

muid kui esteetilisi põhjusi vaevumärgavate täkete sujuvaks üleminekuks kiskusid 

moodustavateks sälkudeks (eriti AI 4284:427 joonisel 3, aga ka AI 3410:622).  

 

Joonis 3. Fragment AI 4284:427. Vaevumärgatavate täkete rida 
läheb sujuvalt üle hammasteks. Tundub, et sama eset kujutatakse ka 
K. Jaanitsa (Янитс 1991) joonisel 2:2, kus selle tipp on alles 
murdumata. 
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Vaevumärgatavad täkked esinevad iseseisvate seeriatena AI 3410:419, AI 3359:172 ja AI 

3410:611 (võrdse vahemaaga) ning AI 3410:651 (grupeeritud ühel tahul 3-kaupa 

rühmadesse). Leiu AI 3410:184 rootsul esineb silmatorkav ja erandlik iseseisev täkete seeria. 

Üheksa täket algavad mõlemalt poolt vaevumärgatavatena ning süvenevad seeria keskel. 

Keskmised täkked on seejuures tunduvalt sügavamad kui paljude hammasripatsite sooned 

(näiteks AI 4284:324).  Teiselt poolt aga esinevad sarnased täkked ka muudel esemeliikidel, 

millel sügavamaid kiskusid olla ei pruugigi (näiteks AI 3308:41 ja Vankina 1999, Fig. 

XXIV:9). Täkete lähem käsitlemine seoses muude Kunda kultuuri esemeliikide ornamentika ja 

kinnitusvahenditega ei mahu paraku käesoleva töö raamidesse. 

 

5.8. Hammaste laius 

 
Lubāna järvest Lätis on leitud kaks tervikuna säilinud eset, mida iseloomustavad suured ja 

laiad hambad (laius kuni 1,3 cm, kõrgus kuni 0,8 cm), teravad lõikejäljed hammaste vahelistes 

sälkudes ja sälgud kummalgi pool rootsu. Hambad on küllaltki harvad: hammastevaheliste 

sälkude ja hammaste laius on samas suurusjärgus, kuigi hambad on üldjuhul siiski laiemad. 

Vankina väidab, et neil ei ole täpseid analooge Kunda materjalis ja et need võivad olla veidi 

varasemad Kunda leidudest, pärinedes boreaalse perioodi päris algusest (Vankina 1999, 34 ja 

fig. XII). Kunda leidude hulgas nii vägevate hammastega esemeid tõepoolest ei ole (mitte 

ühegi käesolevas töös vaadeldud otsiku hamba laius ei ületa 7 mm).  

 

Siiski eristuvad ka Kunda materjalis laiade (hamba tipu laius kas suurem kui selle kõrgus e. 

selle moodustavate sälkude sügavus või umbes sama) ning hõredate (sälgu laius lähedane 

hamba laiusele) hammastega fragmendid. Kõigil neil on selgelt näha lõikejäljed sälkudes ja ei 

hambaid ega sälke pole täiendavalt lihvitud või voolitud. Need on 5 hambaga fragment AI 

4284:135, 5 hambaga tipufragment AI 4284:471, 5 hambaga fragment AI 4284:459 ja 6 

hambaga fragment AI 3410:787. Väärib tähelepanu, et peale AI 4284:135 on need kõigil 

juhtudel tulnud savi alt ja see pole välistatud ka AI 4284:135 puhul (kui AI 4284:135 ka on 

savikihist, siis päris selle alläärest). Nimetatud leidude erinevus Vankina esitatutest seisneb 

ainult väiksemates mõõtmetes. Harvade ja hõredate, kuid väikeste hammastega esemeid  

Lubāna järve leidude kataloogis pole, kuid hilisemaks peetud rühmades leidub sarnase kujuga 

esemeid, mille kogumõõtmed ja hammaste suurus erinevad kordades (näit. Vankina 1999 

tahvlil XV).  
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Rohkem neid mõlemat omadust ühendavaid esemeid Kunda leidude hulgas ei ole. Väga 

valdaval osal leidudest on hambad kitsad ning ka laiade hammaste puhul on paljudel juhtudel 

tegemist madalamal asuvate sälkude järk-järgulise süvenemisega või siis on sälgud võrreldes 

hammastega oluliselt kitsamad (näiteks samuti savikihi alt tulnud AI 3410:286, mille hambad 

on ligi  kaks korda laiemad kui sälgud või AI 4284:209). Kitsaste hammastega eksemplare, 

mille sälkude sügavus on suurem kui hammaste laius ning sälkude laius ja hammaste laius 

lähedased, leidub kõigis kihtides (näiteks savi alt AI 4284:450 ja AI 4284:426).  4 

ülalmainitud leidu on esitatud joonisel 4 ning neile võrdluseks kitsamate ja tihedamate 

hammastega leide joonisel 5. 

 

 
Ülal joonis 4. Laiade ja harvade 
hamamstega fragmendid AI 
4284:135, AI 4284:471, AI 
4284:459, AI 3410:787 (vasakult 
paremale). 
 
Paremal joonis 5. Tihedamate ning 
kitsamate hamamstega fragmendid 
AI 3410:286, AI 4284:209, AI 
4284:450, AI 4284:426 (vasakult 
paremale). 
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6. Kokkuvõte 
 
Kunda Lammasmäel toimunud arheoloogilised uuringud (Indreko 1933–1937, L. Jaanits 1949 

ja 1961) on hästi dokumenteeritud ning võimaldavad leiumaterjali analüüsi lähtuvalt 

stratigraafiast. Kaht tumedat kultuurkihti eristab savikiht ning alumist tumedat kultuurkihti 

savi ja moreeni või järvelubja vahel peetakse (Jaanits 1961, 10; Jaanits et al. 1982, 36–37) 

puutumatuks mesoliitiliseks kultuurkihiks, mille radiosüsiniku meetodil dateerimisel on 

saadud erinevaid dateeringuid vahemikus u 9120–6646 kal eKr. Paiguti on alumise 

kultuurkihi ja moreeni vahel veel üks pruunikat värvi kultuurkiht. 

 

Käesolevas töös vaadeldud 289 väikesehambulisest vastassuunalise rootsusälgu ja 

pistikterasooneta otsikust ei õnnestunud 10 leiunimekirjades ahingu katketena kirjeldatud eset 

kogust leida. Ülejäänud 279-st leiust pärinevad ülemistest, savipealsetest kihtidest 89, 

savikihist 33, järvelubjast või moreenist, kuhu savikiht ei ulatunud 39 ja savikihi alustest 

kihtidest 108. 9 leidu on saadud järvelubjast või kruusast ning polnud võimalik kindlaks teha, 

kas need asusid savikihi all või ei. Ühe leiu puhul pole konteksti kohta midagi teada. 

 

Leidude võrdlemisel lähtuvalt sellest, kas need paiknesid savikihi all või ei, ilmnesid 

mõningad erinevused. Esiteks, 86 leiu teraosa oli töödeldud õhemaks ebasümmeetriliselt vaid 

ühelt küljelt ning selle järgi võib neid liigitada parem- ja vasakpoolseiks (kui asetada ese 

lauale õõnsuse või lihvitud poolega ülespidi, kummale poole jääb siis tera). Kui terve 

kollektsiooni ulatuses on vahekord umbes võrdne (vasak 52,3% ja parem 47,7%), siis savi alt, 

järvelubjast ja moreenist tulnud leidude hulgas on vasakpoolseid  62,8% ja parempoolseid 

37,2% (kokku 43 leidu), savikihis vasakpoolseid 30,8% ja parempoolseid 69,2% (kokku 13 

leidu) ja ülemistes kihtides vasakpoolseid 46,7% ja parempoolseid 53,3% (kokku 30 leidu). 

 

Teiseks, juhul, kui lamedas rootsus on madal õõs, siis savi alt tulnud leidudel (3) algab see 

rootsu otsast (rootsu otsa ristlõige on poolkaarekujuline ja enam-vähem sümmeetriline), 

kõrgematest kihtidest leidudel (10) aga enne hammaste algust (rootsu otsa ristlõige on 

läätsekujuline). 
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Kolmandaks, neljal savi alt leitud fragmendil on hambad laiad ja hõredad sarnaselt Vankina 

poolt Kunda Lammasmäe kasutusaja eelseteks, boreaalse ajastu algusest pärinevateks peetud 

esemetega Lubāna nõost. Siiski ei ole Kunda Lammasmäelt leitud ühtegi samade mõõtmetega 

eset. 18 eseme rootsul on täiendavaid sälke või täkkeid. Ühel juhul on need kolme kaupa 

grupeeritud ja ühel juhul moodustavad eraldiseisva 9-täkkelise seeria. Puuduvad leiud, mille 

rootsul oleks kahel pool täkete rida nagu Lubāna järvest leitud eksemplaridel. 

 

Neljandaks, savi alt leiti kaks kiilutaolise ristlõike ning rootsusälkudega otsikut, 

millesarnaseid muudest kihtidest ei leitud. 

 

Küsimust kahe savikihiga eraldatud kultuurkihi vahelise leiumaterjali tüpoloogilisest 

erinevusest ei saa lugeda lahendatuks enne teiste leiuliikide kontrollimist, kuid ülaltoodu 

annab alust tagasihoidlikuks optimismiks. 
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8. Summary. The Small Barbed Bone and Antler Points 

Without Basal Inverse Barb nor Cavities for Microliths 

from Kunda Lammasmägi (Estonia) 

 

The archaeological fieldworks carried out in the well-known Mesolithic site of Kunda 

Lammasmägi (R. Indreko 1933–1937, L. Jaanits 1949 and 1961) are well documented and it 

is possible to analyze the finds by the stratigraphic units to which they were originally 

deposited. Two dark cultural layers are separated by an undisturbed layer of clay or stratified 

silt. The layers below this silt layer are considered undisturbed Mesolithic cultural layers 

(Jaanits 1961; Jaanits et al 1982, 36–37). Radiocarbon dating of the dark cultural layer below 

the clay have resulted in a wide range of dates from about 9120 to 6646 cal BC.  

 

289 bone or antler points with small barbs without inverse barb or a cavity for microliths were 

found by Indreko and Jaanits and are preserved in the Institute of History of the Tallinn 

University. Out of these 289, the author was unable to locate 10. Remaining 279 are divided 

between the stratigraphic units as following: 89 from the layers above the stratified silt, 33 

from the stratified silt layer itself, 39 from the lake marl or moraine outside the borders of the 

stratified silt deposit and 108 definitely from under the stratified silt layer. 9 finds were found 

from either the lake marl or the moraine and it was impossible to make clear if the stratified 

silt stretched to their locations or not. The stratigraphic context of 1 find remains obscure. 

 

The findings were typologically compared according to their stratigraphic context and several 

differencies were revealed. 

 

First, the blade part of 86 pieces was worked asymmetrically from one side only and these can 

be divided to „left bladed“ and „right bladed“ groups according to the position of the blade 

when the pieces are laid onto a table worked side upwards. Across the whole collection the 

division is nearly equal: 52,3% are left-bladed and 47,7% are right-bladed. The points from 

under the stratified silt layer, from the lake marl or from the moraine are predominantely left-

bladed (62,8% against 37,2%, alltogether 43 finds). The few finds from the stratified silt layer 

itself are predominantely right-bladed (30,8% against 69,2%, alltogether 13 finds) together 

with the finds from the upper layers (46,7% against 53,3%, alltogether 30 finds). 
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Second, if one side of the tang is slightly hollow, then the shallow cavity begins right from the 

basal end of the tang in all 3 cases of such items found from under the stratified silt and 

somewhat higher for the 10 pieces found from above the stratified silt. 

 

Third, four fragments from under the stratified silt have proportionally wider and more widely 

spaced barbs than the rest of the finds. The shape of these four fragments is quite like the 

points belonging to the collection from Lubāna lake, Latvia which are considered Preboreal 

by Vankina 1999 (Fig XII). However, the barbs of all these 4 fragments are almost two times 

smaller in absolute size. While 18 finds from the Kunda Lammasmägi have notched tangs, 

there are no findings with notches on the both sides of the tang, featured by Preboreal Lubāna 

specimens mentioned above. The tangs of the 4 pieces mentioned above have not preserved. 

 

Fourth, two points with triangular cross-section and notches on tang were found from under 

the stratified silt. No similar pieces were found from other stratigraphic units.. 

 

The question of possible typological differencies between the finds from dark cultural layers 

separated by the stratified silt remains open for now, although there is a reason for careful 

optimism for future studies. 
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Lisa. Kunda Lammasmäe plaanid ja profiilid 

 
 
Joonis 1. Kunda Lammasmäe kaevandite asukohad kuni 1961. Gr: Grewingk 1881. I – V: Indreko 1933–1937. 
1949: Jaanits 1949, 1961: Jaanits 1961. Plaan L. Jaanitsa isikufondis. 
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Joonis 2. Plaan joonisel 1 (paremal) kõrvutatuna Åkerlund et al. (1996, 256) plaaniga (vasakul). 1996 a. plaanil 
on tumedamalt viirutatud K. Jaanitsa 1981. a. kaevand ning tähtedega A, B ja C on tähistatud 1992. a. taasavatud 
kohad. Plaanid erinevad üksteisest detailides ja nende täpne ühitamine on keeruline. 

 
Joonis 3. Åkerlund et al. 1992. aasta profiilid (1996, 256). 
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