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Sissejuhatus 

Käesolevas bakalaureusetöös käsitlen kivikirstkalmetesse maetute uurimist 

osteoloogiliste meetodite abil. Teema valik tuleneb sellest, et seni on Eesti arheoloogias 

vastava valdkonnaga tegeletud võrdlemisi vähe. Ühtlasi on määravaks minu isiklik huvi 

inimluude ja matusekommete vastu. Tegu on interdistsiplinaarse uuringuga, mis ühendab 

osteoloogiat ja arheoloogiat. 

Lõputöö peamine eesmärk on analüüsida indiviidi luude leiukontekste ning töötada 

läbi varasemalt analüüsitud luuaines Jõelähtme kivikirstkalmetes. Leiukontekstide 

selgitamiseks pöörasin tähelepanu küsimustele: kas luud paiknevad kirstus anatoomiliselt 

korrektselt, milline on nende kuju ja pind, millist informatsiooni sellest saab, kas 

hauapaika on pärast matusetoiminguid segatud või mitte? Samuti on kalmevälja uurimisel 

on tähtis määrata maetute arv (minimum number of individuals – MNI), inimeste sugu ja 

vanus ning teha kindlaks võimalike jälgede ja muutuste tekkepõhjused luudel. Eeltoodud 

teabe saamine on oluline niigi fragmentaarse arheoloogilise ainese tõlgendamiseks, et 

teada saada, mis toimus inimesega elu ajal ja tema säilmetega pärast surma.  

Varasemalt läbi uuritud leiukonteksti analüüsimine on oluline selleks, et osutada 

tähelepanu uurijate poolt saadud tulemuste erinevustele. Paratamatult peab arvestama 

sellega, et osteoloogiline analüüs on subjektiivne. Tõlgendamist mõjutavad mitmed 

erinevad faktorid nagu uurija kogemus, võrdluskogu olemasolu, kättesaadav kirjandus ja 

luuainese fragmentaarsus (White ja Folkens 2000, 7jj). Eestis on seni varasemalt 

määratud kivikirstkalmete luumaterjali üle vaadanud vaid antropoloog Raili Allmäe. Ta 

analüüsis eelnevalt osteoloog Jonathan Kalmani poolt määratud Kaseküla 

kivikirstkalme(te) luustikke. Tulemusi kõrvutades joonistusid välja mõningad erinevused: 

Allmäe leidis luuaineses kuus imikut/last rohkem ja kaks täiskasvanut, kuid Kalmani 

analüüsi kohaselt oli maetute seas kolme täiskasvanu säilmed (võrdle Allmäe 2010 ja 

Kalman 2000, 17jj; Laneman, ilmumisel).    

Töö eesmärkide täitmiseks võtsin vaatluse alla aastatel 1982–1984 kaevatud Jõelähtme 

Teemeistri (AI 5306) kalmekompleksi viie kalme inimluud. Selle tähelepanuväärse 

muistise kompleksi valisin analüüsimiseks mitmel põhjusel. Esiteks on kogu 
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kalmekompleks läbi kaevatud. Teiseks on luuainese 1990. aastate lõpul läbi vaadanud 

osteoloog Jonathan Kalman, kelle uurimustulemus võimaldas mul keskenduda vaid 

nendele kalmetele, mille uurimine tundus kõige tulemuslikum (Kalman)
1
. Kuna töö 

eesmärk on analüüsida ühe indiviidi luude paiknemist, vaatasin läbi need kalmed mille 

kirstu oli Kalmani aruande kohaselt maetud vaid üks inimene. Luuainest on lihtsam 

tõlgendada, teades, et see kuulub ühele indiviidile ning samas on välistatud ka hilisema 

pealematmise käigus luude segamine. Lähtudes olemasoleva informatsiooni hulgast, 

luumaterjali fragmentaarsusest ja bakalaureusetöö mahust valisin uurimiseks kalmed nr 6, 

7, 15, 16 ja 19. Määrasin kõigis minimaalse maetute arvu, indiidide vanuse ja soo ning 

analüüsisin luude paiknemist kalmes. Tõlgenduse lihtsustamiseks tegin iga kalme kohta 

joonise, kuhu on peale märgitud olemasolevad luud ja nende kontekst.  

Käesolevas töös keskendun luuainese uurimisele kivikirstkalmetes – tegu on esimese 

maapealse konstruktsiooniga kalmetüübiga, mis Eestis levis. Kivikirstkalmed koosnevad 

enamasti kesksest kirstust ja seda ümbritsevast kiviringist, millesse on valdavalt asetatud 

laibamatused. Peamiselt leidub kivikirstkalmeid rannikuäärsetes piirkondades – Põhja- ja 

Lääne-Eestis, Saaremaal ja Hiiumaal. Kalmete rajamisperioodiks peetakse vahemikku 

nooremast pronksiajast eelrooma rauaajani (umbes 1100–200 eKr), kuid nende 

kasutusaeg on olnud tunduvalt pikem. (Lang 2007a, 57jj; Lang 2007b, 147jj) 

Kivikirstkalmeid on kaevatud alates 19. sajandi lõpust. Sellest ajast on MNI ja võimalusel 

sugu ning vanus määratud 80 kalmel umbes 130st uuritud kivikirstkalmest (Laneman, 

avaldamata andmed). Siinkohal on oluline silmas pidada, et suur osa kalmetest on avatud 

poolikult ja tihti on tehtud osteoloogiline analüüs võrdlemisi pinnapealne. Ühtlasi 

moodustab peaaegu poole läbi vaadatud kalmetest Jõelähtme 36 kivikirstkalmet.  

Esimene, kes põhjalikumalt kivikalmetes leiduvaid inimluid uuris, oli arst Adolf 

Friedenthal. Enamasti märkis ta üles maetute soo ja vanuse, lisaks tegi tähelepanekuid 

luudel esinevate patoloogiliste ilmingute kohta. Enim tähelepanu pööras Friedenthal 

siiski säilmete füüsilistele omadustele, mille abil üritas ta määrata rassilist kuuluvust. 

Tema uurimustulemus oli järgnev: maetud inimesed olid pikakasvulised tugeva 

kehaehitusega ja kitsa ovaalse näokujuga (Laneman 2002 ja seal viidatud kirjandus).  

                                                 
1 Jõelähtme Teemeirsti aruanne on Kalmanil käsikirjaline, mis asub Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis. Ühtlasi 

ei ole teada täpne aasta, millal Kalman selle koostas.  
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Leiu Heapost on tegelenud Pirita alamjooksu kivikirstkalmetest leitud luudega. Vaatluse 

alla võttis Heapost Iru (I, IV, VI, XIII, XIV, XVIII, XIX, XXX), Väo Kangru (II, III, IIIa, 

IV, VIII), Kuristiku (II, III, IV), Väo Pärna (I) ja Väo Jaani (A, B) kalmed. Täpsemalt 

määras ta kalmes leitud indiviidide arvu ja vanuse (Lang ja Ligi 1991, 219; vt ka Lang 

1996) 

Jonathan Kalman analüüsis osteoloogilist materjali noorema pronksiaja ja varase 

rauaaja kalmetest Eestis. Kivikirstkalmed, mille luuainest ta vaatles, on järgmised: 

Jõelähtme 1–36 (käsikiri Ajaloo Instituudis), Tõugu IIA (Kalman 2000b, 387jj), Rebala 

I–V (Kalman 1999, 19jj; Lang et al 2001, 34–47), Muuksi V (Kalman 1997) ja  Kaseküla 

(Kalman 2000a). Kaseküla materjali on üle vaadanud ka Raili Allmäe (2010). 

Bakalaureusetöö jagasin kahte ossa. Esimeses peatükis loetlen peamiseid meetodeid, 

kuidas inimese skeleti põhjal teha kindlaks vanust ja sugu ning mille alusel määratakse 

MNI. Ühtlasi annan ülevaate erinevatest luudel esinevatest jälgedest, mis võivad anda 

uurijale informatsiooni indiviidi elu ja surma kohta ning heita valgust sellele, kuidas on 

surnu säilmetega käitutud. Teises peatükis annan ülevaate Jõelähtme kalmevälja 

uurimusloost, tutvustan Jonathan Kalmani ja enda metoodikat, analüüsi tulemust ning 

arutlen pikemalt leitud anomaaliate võimalike põhjuste üle.  

Tahan tänada oma juhendajaid PhD Tõnno Jonuksit ja mag. Martin Malvet. Mõlemad 

nõustusid mind juhendama oma vabast ajast, varustasid mind kirjandusega ja aitasid 

nõuannetega. Ühtlasi tänan Ants Krauti, kes lahkelt jagas kaevamistega seonduvat 

materjali ja mälestusi,  Margot Lanemani, kes võimaldas mul kasutada veel avaldamata 

andmeid kalmevälja kohta, Kristel Külljastineni, kes aitas lisade tegemisel, Liisa Põldu, 

kes aitas keeletoimetusega ning Jonathan Kalmani, kes jagas andmeid tema poolt tehtud 

luuainese analüüsi kohta.  
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1. Inimluud kui infoallikas 

Iga inimese skelett on unikaalne, andes informatsiooni indiviidi vanuse, soo, kehakasvu, 

toitumise, patoloogiate ja elustiili kohta. White ja Folkens (2005, 32) on välja toonud neli 

peamist variatsioonide põhjust: isendiareng ehk ontogenees, soolised erinevused, 

geograafiline paiknemine ja individuaalsed omapärad. Kõiki neid eripärasid silmas 

pidades on võimalik saada üsna hea ülevaade indiviidi elukäigust ja mõningal juhul ka 

surma põhjusest. Ühtlasi, jälgides luude säilivust ja asupaika, võib saada teavet selle 

kohta, kuidas on surnukehaga käitutud.  

 

1.1. Indiviidi vanuse ja soo määramine 

1.1.1. Vanuse määramine  

Inimese vanuse määramisel saadakse tema vanus surmahetkel. Seejuures tuleb arvestada 

kõigi võimalike näitajatega ning sõltuvalt inimeste east pööratakse tähelepanu erinevatele 

tunnustele. Laste skelettide juures vaadeldakse luu moodustumist, epifüüside ühinemist ja 

hammaste arengut ning lõikumist. Täiskasvanute vanuse määramisel on oluline liigeste ja 

hammaste kulumine, sümfüüsipinna muutused ning koljuõmbluste ühinemine. Reeglina, 

mida noorem indiviid, seda täpsemini on võimalik vanust määrata. Mida vanemaks 

inimene saab, seda enam hakkavad luustikku mõjutama välised tegurid nagu füüsiline 

koormus, toitumine, elustiil jne.  

Alati ei ole võimalik määrata indiviidi täpset vanust – populatsiooniti tunnused 

varieeruvad, inimeste elustiilid erinevad ja sageli ei ole luuaineses olemas tervet 

luustikku. Seetõttu määratakse vanusegrupp, kuhu inimene kuulub. White ja Folkens on 

grupid jaganud järgmiselt (2000, 341jj): loode (enne sündi), imik/väikelaps (0–3 aastat), 

laps (3–12 aastat), nooruk (12–20 aastat), noor täiskasvanu (20–35 aastat), keskealine 

(35–50 aastat), rauk/vanainimene (50+ aastat).  
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1.1.1.1. Laste ja noorukite vanuse määramine 

Hammaste areng ja lõikumine 

Vanuse määramine hammaste arengu ja lõikumise järgi on üldtunnustatud ja kõige 

täpsem viis. Peamiselt seetõttu, et see on seotud rohkem inimese geneetilise pagasiga kui 

ümbritseva keskkonnaga ning arheoloogilises kontekstis säilivad hambad kõige paremini. 

Vanuse määramisel on väga levinud Douglas H. Ubelakeri koostatud tabel (1989, 64).  

Hambad hakkavad lootel arenema umbes viiendal raseduskuul. Piimahambad hakkavad 

väikelapsel lõikuma esimese eluaasta lõpuks. Jäävhammastest intsisiivid ja esimene 

molaar lõikuvad enamasti vahemikus 6–8 aastat. Üldjoontes viimased hambad, mis 

hakkavad arenema ja lõikuma, on kolmandad tagapurihambad. Alati ei pruugi need 

hambad areneda ega isegi lõikuda – arheoloogilises aineses on väga palju näiteid 

inimestest, kellel on 32 hamba asemel 28. Hammaste areng ja lõikumine lõppeb 

kahekümnendate eluaastate alguses. (Baker et al 2010, 163; Brickley 2004, 21jj;  

Brothwell 1981, 64jj; Data Collection Codebook 2005, 37; Lewis 2007, 38jj; Schaefer et 

al 2009, 68jj; Ubelaker 1989, 63jj; White ja Folkens 2000, 342; White ja Folkens 2005, 

364jj)   

Luu kujunemine  

Esimene luu, mis hakkab lootel umbkaudu viiendal rasedusnädalal luustuma, on rangluu. 

Umbes seitsmendal nädalal lisanduvad ka toru- (v.a pöia- ja päkaluud) ning abaluud. 

Viimane luuosa, mis hakkab kaltsifitseeruma alles 14–16-aastaselt, on abaluu õlanukk. 

Luustumine saab alguse luustumispunktis, mis asub luu keskosas. Seega kui 

arheoloogilistel kaevamistel on üles korjatud kõik luud, saab luu arengufaase kasutada 

vanuse määramisel. Hammaste puudumisel on võimalik lapse vanust määrata ka 

luustumise põhjal, ent kuna indiviiditi on areng erinev, ei ole tegu väga usaldusväärse 

meetodiga. (Baker et al  2010, 157jj; Schaefer et al 2009) 
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Epifüüside ühinemine 

Peamiselt ühinevad epifüüsid vanusevahemikus 15–23 eluaastat. Nende ühinemisel 

muutub oluliseks teguriks inimese sugu – üldjoontes ühinevad naistel luud kiiremini kui 

meestel. Siinkohal tuleb siiski silmas pidada, et ka samasooliste inimeste epifüüsid 

ühinevad eri aegadel. Näiteks rangluu rinnakmise otsa ühinemiseks on hinnatud 

vahemikku 17(18)–30 aastat. Keskmiselt loetakse ühinemiseks 21–25 aastat. (Baker et al 

2010, 157jj; Brothwell 1981, 66jj; Buikstra ja Ubelaker 1994, 40jj; Scahefer et al 2009; 

Ubelaker 1989, 69jj; White ja Folkens 2000, 349; White ja Folkens 2005, 373jj) 

Toruluude pikkus 

Toruluude pikkuse mõõtmine annab umbkaudse vanuse. Seda ei tohiks aluseks võtta 

vanuse määramisel, kui on olemas teisi markereid. Küll aga aitab see meetod määratud 

vanust kinnitada ja teiste tunnuste puudumisel vanust määrata (Schaefer et al 2009; 

Ubelaker 1989, 65jj; White ja Folkens 2000, 349; White ja Folkens 2005, 373). Eestis on 

selle temaatikaga tegelenud Allmäe (2000), kes analüüsis keskaegset laibakalmistute 

materjali.  

1.1.1.2. Täiskasvanute vanuse määramine 

Sümfüüsipind 

Üks laialdasemalt levinud metoodika on häbemeluul oleva sümfüüsipinna muutuste 

määramine. Sümfüüsipind hakkab inimesel muutuma pärast täiskasvanuks saamist. 

Noore täiskasvanu sümfüüsipind on ebaühtlane horisontaalsete kõrgendikega ja 

vahepealsete soontega. Aja jooksul pind tasaneb ja umbes 35. eluaastaks tekib selle 

ümber äär. Selle meetodiga on võimalik hinnata inimeste vanuseid vahemikus 18–50+ 

aastat. Peamine probleem, mis sümfüüsipinna uurimisega kaasneb, on see, et vaid meeste 

kohta on olemas usaldusväärne andmestik. Naiste sümfüüsipindu on uuritud vähem ning 

arvestada tuleb ka sellega, et vahel esineb sünnituse tagajärjel häbemeluu morfoloogia 

muutuseid. (Brothwell 1981, 68jj; Buikstra ja Ubelaker 1994, 21jj; Data Collection 

Codebook 2005, 22jj; Ubelaker 1989, 75jj; White ja Folkens 2000, 349jj;  White ja 

Folkens 2005, 374) 
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Hammaste kulumine 

Kohe pärast hammaste lõikumist algab ka nende kulumine. Üldiselt on populatsiooniti 

hammaste kulumine üsna homogeenne ja korreleeruv vanusega. Oma rolli mängib ka toit 

– mida vähem tarbitakse suhkrut või teralisi toiduaineid, seda aeglasemalt hambad 

kuluvad. Vanuse määramisel kasutatakse enim Lovejoy (1985, 48jj) poolt Põhja-

Ameerikas elanud Libbeni populatsiooni põhjal välja töötatud tabelit. Eesti materjali 

silmas pidades, on mõistlikum kasutada Brothwelli (1981, 72) tabelit, mis on koostatud 

neoliitiliste ja keskaegsete Suurbritannia skelettide baasil. (Brothwell 1981, 71jj; Buikstra 

ja Ubelaker 1994, 49jj; Data Collection Codebook 2005, 18; Smith 1984; Ubelaker 1989, 

91jj; White ja Folkens 2000, 343jj; White ja Folkens 2005, 365jj) 

Liigeste kulumine 

Liigesepindade kulumist saab olemuselt jagada kolme rühma. Vähesel kulumisel tekib 

liigesepinna ümber kerge äär või rant. Rohkemal kulumisel rant suureneb ning võivad 

tekkida ka muud väiksemad luulised moodustised. Liigeste vahelise kõhre kadumisel 

tekib liigesepindade omavahelise hõõrumise tagajärjel väga sile ja kergelt läikiv pind, ehk 

toimub eburnatsioon. Üldjoontes ilmuvad esimesed kulumise jäljed luudele umbes 40-

aastasel inimesel (Ubelaker 1989, 87), ent liigesepindadel võivad muutused toimuda ka 

varem suure füüsilise koormuse või traumade tagajärjel. Ühtlasi kulutavad liigesepindu 

ka kindlad korduvad liigutused, näiteks ratsutamine. Seega vanuse määramisel peaks 

arvestama terve skeleti liigeste seisukorda ning tegu on pigem toetava metoodikaga. 

(Data Collection Codebook 2005, 31jj; Ubelaker 1989, 84jj)  

Koljuõmbluste ühinemine  

Koljuluud arenevad teatud punktini ja seejärel ühinevad koljuõmbluste abil. Näiteks 

parem ja vasak otsmikuluu ühinevad enamasti teise eluaasta lõpuks – vaid mõnel üksikul 

inimesel jääb see õmblus lahtiseks elu lõpuni. Mitte kõigi koljuluude vahel ei ole õmblust 

– näiteks kuklaluul asuv neelmine köbruke ühineb umbes 5–7-aastastel lastel 

kuklapõndaga ja hilisematel eluaastatel pole võimalik seda ühinemiskohta nähagi.  

Inimeste koljuõmbluste ühinemist, mis on korrelatsioonis vananemisega, on uurinud 

Meindl ja Lovejoy (1985). Seda määratakse umbes ühe sentimeetriste lõikude kaupa 

kümne väliskoljul oleva õmbluse järgi (0 = lahti, 1 = veidi sulgunud, 2  = 
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märkimisväärselt sulgunud, 3 = täiesti sulgunud). Aja jooksul on teised teadlased 

kaasanud uurimusse ka ülalõualuu ja sisekolju õmblused. Tulemuste kokkuliitmisel 

(vaadatakse vaid ühte koljupoolt) leitakse sulgumisastmete summale vastav tõenäoline 

vanus (lähemalt White ja Folkens 2000, 345jj). Üheks pidepunktiks on ka see, et 

seesmised koljuõmblused ühinevad umbes 40. eluaastal. Kuna kõigil inimestel õmblused 

elu jooksul ei sulgu, pole tegu väga täpse meetodiga ja seda peaks kasutama pigem 

abivahendina määrangute täpsustamisel. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 32jj; Data 

Collection Codebook 2005, 11jj; Ubelaker 1989, 83jj; White ja Folkens 2000, 345jj; 

White ja Folkens 2005, 369jj) 

 

1.1.2. Soo määramine 

Inimese soo määramine skeletil võib osutuda kohati küllaltki keeruliseks. Mehe ja naise 

luustiku vahel on olemas küll kindlad erinevused, ent võrreldes teiste primaatidega, on 

neid vähe. Tuleb ka silmas pidada, et alles puberteediea lõpuks on luudel välja kujunenud 

kõik indiviidile omased sootunnused. Üldjoontes on naiste luud väiksemad, kergemad ja 

gratsiilsemad. Siiski esineb ka gratsiilsemaid mehi ja robustsemaid naisi, kes jäävad n-ö 

skaala keskele. Teisisõnu on olemas luustikke, kelle puhul ei ole võimalik sugu kindlalt 

määrata.  

Puusaluu 

Puusaluid loetakse soo määramisel kõige usaldusväärsemaks. Naiste puusaluud on 

laiemad, meeste omad kitsamad ja pigem raskemad ning robustsemad. Analüüsimisel 

võetakse arvesse erinevaid tunnuseid. Suur istmikuluu sälk, mis asub niudeluu ja 

istmikuluu liitekohal, on naistel enamasti laiem ja meestel kitsam. Teiseks tunnuseks on 

häbemeluu kõhtmine kaar ja alumine õõnsus – naiste häbemeluu on pikem ja nurk laiem 

kui meestel. Istmikuluu hari, mis liitub häbemeluuga, on jällegi naistel kitsam ja meestel 

laiem. Määrata saab ka preaurikulaarvao järgi – see on soon puusaluu aurikulaarpinna ja 

suure istmikuluu sälgu vahel. Selline  soon esineb peamiselt naistel, väga harva meestel. 

(Brothwell 1981, 62jj; Buikstra ja Ubelaker 1994, 16jj; Data Collection Codebook 2005, 

19jj; Ubelaker 1989, 53jj; White ja Folkens 2000, 365jj; White ja Folkens 2005, 392jj) 
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Kolju 

Meeste kolju on üldjoontes robustsem, suurem ja raskem kui naistel. Naise kolju üldkuju 

on kandilisem. Peamiselt vaadeldakse koljude juures järgmiseid tunnuseid: laubakalle, 

välimine kuklamügar, mastoid- ehk nibujätke, silmakoopaüline serv, kulmudevahemik ja 

lõuatsimügar. Meestel on nimetatud luu osad enamasti suuremad ja robustsemad kui 

naistel, kuid esineb ka erandeid.  

Ka hammaste järgi on võimalik sugu eristada – meeste hambad on suuremad kui naiste 

omad. Kõige suurem dimorfism esineb alumistel ja ülemistel silmahammastel. 

Keskmiselt on selle metoodika kasutamise täpsus 75–80% ning kuna tegelikud suuruste 

erinevused on vaid umbes pool millimeetrit, on see meetod soo määramisel abivahendiks. 

(Brothwell 1981, 59jj; Buikstra ja Ubelaker 1994, 19jj; Data Collection Codebook 2005, 

8jj; Ubelaker 1989, 54; White ja Folkens 2000, 363jj; White ja Folkens 2005, 387jj) 

Toruluud 

Meeste toruluud on tavaliselt pikemad ja robustsemad kui naiste omad. Garmus ja 

Jankauskas (1993) on koostanud Leedu materjali põhjal toruluude pikkuse tabeli sugude 

eristamiseks, mida on võimalik kasutada ka Eesti luuainest analüüsides. Peab arvestama, 

et toruluude pikkust mõjutavad erinevad faktorid, nagu mõningad lapsepõlves põetud 

haigused või traumad, mille tulemusel võivad need lüheneda. Ühtlasi esineb kõigis 

populatsioonides lühemaid mehi ja pikemaid naisi. Seega saab mõõta vaid terveid luid, 

millel ei ole jälgi luid muutvatest kahjustustest. See meetod on pigem abivahend, 

kinnitamaks puusaluude ja/või kolju abil määratud tulemust või alternatiivne viis kuidas 

määrata sugu, kui teised luud puuduvad. (Brothwell 1981, 63; Ery 1998, 17; Ubelaker 

1989, 54jj; White ja Folkens 2000, 365jj; White ja Folkens 2005, 387jj)   
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1.2. Muutused inimluudel 

Inimluudel võib esineda erinevaid jälgi, mis annavad uurijale informatsiooni inimese elu, 

surma ja surmajärgsete sündmuste kohta. Luu välimust võivad muuta patoloogiad, teised 

inimesed, matusekombestik või erinevad looduslikud protsessid. 

1.2.1. Inimese elu ajal toimunud muutused  

Inimese elu ajal toimunud muutuste tagamaad varieeruvad suuresti. Luid mõjutavad 

erinevad haigused, õnnetusjuhtumid, vägivald, meditsiinilised ja rituaalsed toimingud. 

Vahel ei ole võimalik muudatuse põhjuseid kindlaks teha. Näiteks trepanatsioon ehk 

luutüki eemaldamine koljust – selle abil on ravitud nii peavalusid, peapõrutust kui ka 

lastud kurje vaime kehast välja (White ja Folkens 2005, 315jj). Enamasti ei ole võimalik 

teha vahet ka õnnetusjuhtumil ja vägivallal, kuid on olemas kindlaid luumurde, mida 

seostatakse enesekaitsega või kukkumisega – näiteks löögi pareerimisest tekkinud 

küünarluude murrud (Živanovic 1982, 163jj).  

1.2.1.1. Trauma 

Trauma ehk välise mõjuri tekitatud kahjustus on üks enimlevinud põhjuseid luudel 

esinevatele muutustele ja deformatsioonidele. Selle mõjul tekivad nt luumõrad, -murrud 

või nihestused. Vigastus võib olla seotud õnnetuste, vägivalla, meditsiinilise või rituaalse 

käitumisega. Luudel olevate (paranemise)märkide abil on võimalik oletada kas ja kui 

kaua inimene edasi elas ning milline võis olla tema elukvaliteet.  

Luumõrad ja -murrud tekivad, kui luule avaldatakse väga suurt survet või kui luu 

struktuur on haiguste tõttu nõrgenenud. Juhul, kui inimene elab pärast juhtumit edasi, 

saab koheselt alguse ka paranemisprotsess, mille käik sõltub erinevatest faktoritest 

(näiteks murru raskusaste). Mõningal juhul võib trauma põhjustada nihestusi, mille 

tagajärjel liigub liiges oma algsest kohast välja. Juhul, kui liigest oma õigesse kohta 

tagasi ei asetata, võib vigastatud liigese edasi kasutamine moondada luu morfoloogiat ja 

tekib uus liigesepind ehk pseudoliiges. (Ubelaker 1989, 109jj; Živanovic 1982, 156jj; 

Waldron 2009, 138jj; White ja Folkens 2000, 32; White ja Folkens 2005, 312jj) 
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Juhul kui trauma on tekitatud relvaga, on seda vahel võimalik jälje alusel identifitseerida. 

Sellest lähtuvalt on koostatud relvade ja nende poolt tekitatavate jälgede klassifikatsioon 

(Brothwell 1981, 119jj; Waldron 2009, 156jj): 

suur purustus (gross crushing) – põhjustavad suured kivid või nuiad. Löögijõu 

tagajärjel võib tekkida märkimisväärne deformatsioon. Koljul on võimalik näha peamist 

kokkupuute kohta ja selle ümber tekkinud mõrade võrgustikku;  

väiksemad murrud (less extensive fracturing) – põhjustavad väiksemad nuiad või 

viskekivid. Selliste vigastuste puhul on kannatanul suurem tõenäosus ellu jääda. Kui 

vigastus on toruluul, võib sellega kaasneda ka teatav deformatsioon; 

torkejäljed (piercing) – põhjustavad odad, pistodad või nooleotsad. Tänu selgele 

kujule on torkejäljed üldjoontes hästi eristatavad. Tuleb silmas pidada, et ka välitöödel 

kasutatavad kellud või orgid võivad jätta luule sarnaseid jälgi – need on ära tuntavad 

vigastuskoha teise värvitooni järgi; 

lõikejäljed (cutting) – põhjustavad mõõgad, kirved. Mõõgajälg on kitsam kui kirvejälg; 

mida jämedam tera, seda laiem ka jälg. Need võivad olla sügavad pikad lõhed või 

pinnapealsed kraaped – sõltuvat sellest kuidas relv luuga kokku puutus; 

laskejäljed (gunshot wounds) – põhjustavad tulirelvad. Koljusse lastud kuulidel on alati 

sisenemispunkt, mis on enamasti ümmargune või ovaalne. Üldiselt esineb ka 

väljumiskoht, mis on suurem. Tihti lähtuvad nendest kohtadest ka luumõrad, mis võivad 

tekitada mustreid. Juhul kui inimest on pähe lastud mitu korda, võimaldab luumõrade 

muster mõni kord kindlaks teha laskude järjekorra ja suuna.  

1.2.1.2. Haigused 

Kuigi aegade jooksul on suur osa inimkonnast surnud erinevate haiguste tõttu, jätavad 

vähesed nendest jälgi luudele. Ühtlasi on paljud haiguste poolt tekitatud jäljed luudel 

sarnased, mistõttu on nende identifitseerimine kohati keeruline. Luuhaigused on oma 

loomult kas vohavad (nt kasvajad) või luupinda hävitavad (nt süüfilis) (Waldron 2009).  

Haiguste tekkepõhjused, kulg ja tagajärjed on väga varieeruvad. Põletikulised haigused 

on läbi ajaloo olnud peamiseks surma põhjustajaks, kuid vaid mõned neist jätavad jälgi 
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luudele (nt osteomüeliit või periostiit). Vereringehäirete tagajärjed, mis on enamasti 

põhjustatud teistest haigustest või traumadest tagajärjel, võivad luudel kajastuda näiteks 

luukoe hävinemisega. Kui ainevahetus või hormoonide tasakaal on korrast ära, väheneb 

üldiselt luu mass ja lõpptulemusena võib skelett märkimisväärselt moonduda. 

Luukasvajate välimus võib tihti olla silmatorkav, kuid enamasti on need alguse saanud 

teistes kudedes olevatest kasvajatest. Artroos ehk liigesekulumus võib tekkida nii trauma, 

liigse koormuse kui infektsiooni tagajärjel. Hammaste seisukord ja neil esinevad 

haigused on seotud nii füüsiliste kui bioloogiliste faktoritega – neid mõjutab otseselt 

inimese toitumine, raske füüsiline töö ja teatud harjumuslikud toimingud, näiteks piibu 

suitsetamine, hammaste krigistamine jms. (Brothwell 1981, 127jj; Bukstra ja Ubelaker 

1994, 107jj; Data Collection Codebook 2005; Živanovic 1982; Ubelaker 1989, 107jj; 

Waldron 2009; White ja Folkens 2000, 389jj) 

1.2.1.3. Kultuurilistest iseärasustest tingitud muutused 

Mitmetes kultuurides on levinud erinevad arusaamad ja käitumismallid, mis põhjustavad 

muutusi inimluudel. Järgnevalt tutvustan peamiseid arheoloogilises aineses esinevaid 

nähtuseid.  

Trepanatsioon  

Trepanatsiooni tegemiseks on vajalik eemaldada luult skalp (millega kaasneb väga suur 

verejooks) ning seejärel luufragment. Enim on tehtud seda otsmiku- ja kiiruluudel. 

Selleks on kasutatud erinevaid meetodeid: kivist/metallist tööriista abil luu ära 

kraapimine, ümara või nelinurkse luutüki välja lõikamine, puurimise abil ringja või 

ovaalse luutüki välja lõikamine. Trepanatsiooni aitab ära tunda see, et puuduvad 

traumaga seostatavad luumõrad ning võib olla jälgi põletikust või infektsioonist. Vahel 

on luu paranenud, ent trepanatsiooni tulemusel tehtud auk siiski täielikult kinni ei kasva. 

(Brothwell 1981, 120jj; Živanovic 1982, 185jj; Waldron 2009, 161jj; White ja Folkens 

2005, 336jj) 

Kolju deformatsioon 

Üheks üsna levinud kultuuriliseks eripäraks on kunstlik kolju deformatsioon. Koljuluud 

on imikueas elastsed ja kasutades erinevaid abivahendeid, on võimalik neid 

remodelleerida soovitud kujul. Selline praktika on tuntud terves maailmas, enim 
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Ameerikas. Deformeerimise viisid ja tulemused varieeruvad suuresti, kasutatud on nii 

puidust laudasid kui riideribasid, mis on tihedalt ümber pea mässitud. Ühtlasi võib ka 

igapäevane töö, mille käigus kantakse pea peal raskusi, tekitada kolju kujus muutusi. 

(Živanovic 1982, 198jj; White ja Folkens 2005, 335jj)  

Hammaste töötlemine 

Kohati esineb hammaste töötlemist, mis võib olla tingitud nii meditsiinilisest, 

kultuurilisest kui harjumuslikust käitumisest. Näiteks pikaajaline piibu suitsetamine, või 

suu kasutamine oma töö juures (hammastega millegi paigal hoidmine vms) tekitab aja 

jooksul hammaste kujumuutusi. Ühtlasi on leitud hambaid, millesse on tehtud auke, 

pealispinda kunstiliselt kriibitud ehk ornamenteeritud või deformeeritud nende kuju. 

(Brothwell 1981, 126; Bukstra ja Ubelaker 1994, 47jj; Živanovic 1982, 216; Ubelaker 

1989, 96jj; White ja Folkens 2000, 403jj) 

 

1.2.2. Surmaaegsed ja -järgsed jäljed luudel 

Surmaaegselt ja -järgselt võivad inimluid mõjutada mitmed erinevad keskkonnategurid: 

keemilised, bioloogilised ja füüsikalised. Väga suur roll on ka viisis, kuidas inimesed 

surnute säilmeid käitlevad – kas need maetakse, põletatakse, eemaldatakse liha jne. 

Surmaaegsete ja -järgsete jälgede eristamine võib kohati olla väga keeruline, ent need 

võivad anda väga palju informatsiooni matusekombestiku või surmaaegsete sündmuste 

kohta.  

 

1.2.2.1. Muutused luudel looduslike tegurite mõjul 

Luu värvus 

Arheoloogiline aines sisaldab tihti luid, mida on põletatud. Kuigi selle tagamaad võivad 

olla seotud näiteks matuse- või toidukultuuriga, on tuli kui nähtus looduslik, mistõttu 

käsitlen seda teemat käesolevas alapeatükis. Tules olnud luude värv muutub vastavalt 

temperatuurile – nõrk tuli (u 300–400°C) muudab luud tumedaks, kõrged temperatuurid 

(alates 700–800°C) sinakashalliks või valgeks. Luude värvuse ja leiukonteksti järgi on 
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võimalik oletada ka põlemise põhjust – kremeerimisel ja küpsetamisel on temperatuurid 

tavaliselt kõrged, tuli on kontsentreeritud ning seeläbi luud pigem kaltsineeruvad.  

Seevastu metsatulekahjudes ja majapõlengutes tekkivad kahjustused luudele on pigem 

väiksemad. Täpsemate järelduste tegemiseks on vajalik võtta arvesse leiukonteksti. 

(Buikstra ja Ubelaker 1994, 95jj; Holck 2008, 99jj; White ja Folkens 2000, 412jj) 

Ka luudega kontaktis olevad metallesemed tekitavad luupinnale plekke. Näiteks pronksist 

esemed jätavad endast rohelise jälje. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 96) 

Luu värvi mõjutab ka seda ümbritsev pinnas ja seal olevad bakterid, taimed ning 

mineraalid, mis enamasti muudavad luu tooni tumedaks. Üldine reegel on, et mida 

vesisem pinnas, seda tumedamad on luud. Vastupidise efekti tekitab päike, mis muudab 

luud kriitjasvalgeks. Tähtis on see, et päikesevalgus mõjutab vaid seda luuosa, mis on 

päikese käes. Nii võib näiteks maapinnal lebava koljufragmendi ülemine pool olla 

pleekunud ja alumine, päikese eest varjatud pool olla tavalise tooniga. (Buikstra ja 

Ubelaker 1994, 95jj; Ubelaker 1989, 103jj; White ja Folkens 2000, 410jj) 

Luupinna muutumine  

Luupinda mõjutavad väga erinevad tegurid nagu temperatuur, taimede juured, loomad ja 

pinnas.  

Luud, mis on mõjutatud tule poolt, pragunevad – tekivad varped ja piki- ning ristmõrad. 

Nende jälgede asupaiga, pikkuse ja rohkuse järgi on võimalik hinnata, kas hetkel, mil 

luud tules olid, on neid katnud orgaaniline aines või mitte. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 

97; Holck 2008; White ja Folkens 2000, 412jj) 

Taimede juured tekitavad luu pinnale soonte võrgustiku. Vahel kasvavad need luudest 

läbi, joostes näiteks mööda toruluude luuüdi kanalit. Taimede juured eritavad happeid, 

mis põhjustavad luukoe lahustumist – väga ulatuslik juurevõrgustik võib põhjustada 

täieliku luu välispinna lahustumise. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 97; White ja Folkens 

2000, 415) 

Tihti on luudel jälgi loomade tegevusest. Enamasti on luudel hambajäljed. Peamiselt 

närivad karnivoorid toruluude otsi ja roided, näriliste jälgi leidub enim kohtades, kus luu 

on esiletungiv – nagu silmakoopa ümbrus (nt sarnaluud). Loomad, võivad luid ka ühest 
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kohast teise vedada ning neil trampida, tekitades luudele kriime. Vahel leitakse luid, mis 

on läbinud looma seedetrakti. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 98; Ubelaker 1989, 104jj; 

Ubelaker 1997, 78; White ja Folkens 2000, 413jj) 

Maapinnal olevaid luid mõjutavad ilmastikutingimused nagu päike, temperatuur, tuul, 

sademed jne. Nende tegurite mõjul läbib luu erinevad lagunemisstaadiumid, mis oma 

olemuselt on suhteliselt universaalsed, ent siiski  mõjutatud kohalikest tingimustest.  

Üldiselt on luu lagunemisel järgmised faasid – luu pinnal puuduvad kahjustused, pind 

hakkab pragunema ja killud kukuvad välja, luu laguneb ja originaalkuju ei ole alati 

võimalik tuvastada. Inimluu läbib need faasid tunduvalt kiiremini kui loomaluu. 

Ilmastikust tingitud muutuste tuvastamine võib aidata eristada surmaaegseid ja -järgseid 

kahjustusi. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 98; Ubelaker 1997, 79) 

Luude murdumine 

Fragmentaarsete luude leidmine on arheoloogilises aineses tavaline. Neid võivad tekitada 

väga erinevad looduslikud tegurid nagu nt kuumus, loomad, maapinna surve. Peamiselt 

murduvad luud seetõttu, et aja möödudes muutuvad nad hapraks ega pea enam pingele 

vastu. Juhul, kui murd on hiljutine (näiteks tekitatud välitööde käigus), on seda võimalik 

eristada värvi järgi – murrukoht on ülejäänud luust heledam ja see ei ole jõudnud kuluda. 

Juhul, kui luu on surmajärgselt mingil põhjusel murdunud, ent see on siiski matusekohas 

püsinud aastasadu või -tuhandeid, muutub ka murru pind ülejäänud luuga sama tooni. 

Ühtlasi kuluvad aja jooksul luutükkide pinnad ning kuigi fragmente on võimalik 

omavahel ühendada, on see võrdlemisi keeruline. (Buikstra ja Ubelaker 1994, 103jj; 

White ja Folekns 2000, 408jj) 

Luude lagunemine 

Erosioon võib olla põhjustatud nii keemilistest kui mehaanilistest teguritest. Inimese 

surma järgselt hakkavad keemilised ühendid (peamiselt proteiin ja mineraalid) tema 

luudes lagunema. Laguprotsesside kiirust ja kulgu mõjutab oluliselt keskkond – pinnase 

happelisus, niiskus, temperatuur, mikroorganismid. Üldjoontes on luude säilimise 

parimaks tingimuseks kuiv pinnas, neutraalne või kergelt leeliseline pH, ja mõõdukas 

kliima (nt parasvöötme piirkond). See muidugi ei tähenda, et teistes tingimustes luud ei 

säili. Ka fossiliseerumise kiirus sõltub keskkonnatingimustest – nt sobivates tingimustes 
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võib see protsess toimuda paari tuhande aasta jooksul. Mehaanilist erosiooni põhjustab 

luu (tihti pikaajaline) liikumine mingi pinna vastas, mille tagajärjel tekkinud hõõrdumine 

mõjutab luupinna välimust. (Ubelaker 1989, 103; White ja Folkens 2000, 410jj)  

 

1.2.2.2. Inimese poolt tekitatud muudatused luudel 

Lõike- ja raiumisjäljed, kriiped 

Inimluudel on lõike- ja raiumisjäljed seotud enamasti elu ajal saadud traumaga, 

amputeerimisega või liha eemaldamisega luudelt. Lõikejäljed on tavaliselt liha 

viilutamise tulemus. Enamasti on need V-kujulised, kitsamad ja selgepiirilisemad kui 

hambajäljed. Raiumisjäljed sarnanevad lõikejälgedele, erinevus seisneb nende olemuses – 

kasutatud on jõulisi ja järske liigutusi. Arheoloogilises aineses muutuvad need 

tavapärasemaks seoses metallist tööriistade kasutuselevõtuga. Kriiped tekivad, kui 

tööriista veetakse mööda luupinda. Enamasti ei ole need väga sügavad, ent tihti võib 

esineda mitu paralleelset joont. (Bukstra ja Ubelaker 1994, 103jj; Ubelaker 1989, 105; 

White ja Folkens 2000, 420jj) 

Eesti kivikirstkalmete aineses on Kalman (1999, 23jj) leidnud ühe lõikejälje reieluu 

diafüüsil Rebala Lastekangrute IV kalmest, mida ta on pidanud kas surmapõhjuseks või 

seostanud liha eemaldamisega luudelt. Teine teadaolev lõikejäljega luu pärineb 

tarandkalmest: Tõugu IIC:3 tarandist tuvastas Kalman ühe lõikejälgedega kolju (Kalman 

2000b, 390).  

Lahkamine 

Üldiselt arvatakse, et kuni 17. sajandini on inimkeha lahatud üsna ebaregulaarselt. 

Enamasti lahatakse vastavalt kas arstiteadlikust huvist või kohtumeditsiinilisel eesmärgil, 

ent arheoloogilises materjalis on võimatu kindlaks teha lahkamise põhjust. Juhul kui 

vaadeldakse vaid kõhu piirkonda, jääb sellest harva luudele jälgi. Kopsude ja südame 

uurimisel on aga vajalik kõigepealt roided läbi lõigata. Aju puhul saetakse läbi kolju 

võlvi osa. Nende lõigete olemasolu skeletil aitab määrata, kas tegu on lahkamisega või 

mitte.  (Waldron 2009, 162jj) 
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Amputatsioon 

Kuni 18.–19. sajandini amputeeriti vaid siis, kui alternatiivi ei olnud, ning enne 

tuimestuse olemasolu oli kogu protseduur võimalikult kiire. 16.–17. sajandil lõigati 

pehmed koed ühe ringikujulise lõikega luuni, mis saeti läbi ühe või kahe lõikega. 

Peamiselt leidub amputatsiooni jälgedega luid haiglate lähedal asunud surnuaedades. 

Enamasti leidub eemaldatud jäsemete distaalseid otsi või skelette jäsemega, millest on 

olemas vaid tömp proksimaalne ots. Amputatsiooni tunneb ära kirurgisae jälgede järgi 

ning enamasti on distaalsel luul olemas murdekoht, mis tekib luu eraldumisel. Distaalsel 

luu otsal ei esine mitte mingil juhul jälgi paranemisest, kuid kui patsient elas pärast 

operatsiooni edasi vähemalt mõned kuud, leidub alles jäänud luul paranemismärke. 

(Waldron 2009, 158jj; White ja Folkens 2005, 315jj) 

 

1.3. Minimaalne indiviidide arv 

Minimaalse indiviidide arvu määramine on oluline iga matusepaiga juures, kus esineb 

segatud materjali. Selleks loetakse kokku kindla luu esinemise arv kogumis. Eelistatud on 

sellised luud või luuosad, mida on kerge ära tunda ja mis on ajale ja erosioonile 

vastupidavamad nagu toruluud või kolju sees asuvad kaljuluud. Arvestatakse ka vanuse ja 

sooga. Ühtlasi on levinud kolm valemit MNI määramiseks
2
 (Adams ja Konigsberg 2004, 

138jj): 

 Max(L,R) – loetakse kokku parema ja vasaku poole luud ning suurim arv on 

tulemuseks;  

(L+R)/2 – arvutatakse aritmeetiline keskmine, ent kui mõlema poole luid ei ole võrdselt, 

on tulemus tegelikkusest väiksem;  

L+R-P – arvutatakse kokku kõik parema ja vasaku poole luud ning lahutatakse paaride 

arv, tulemus on enamasti kõrgem kui teisi valemeid kasutades, kuna eeldatakse, et 

erinevatelt pooltelt pärit paaritud luud kuuluvad kõik eri indiviididele.  

                                                 
2 L – vasaku poole luude arv, R – parema poole luude arv ja P – paaride arv 
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MNI tulemust mõjutab suurel määral kaevamismetoodika ja luuainese fragmentaarsus – 

mida fragmentaarsemad luud, seda ebamäärasemaks tulemus muutub. Esineb olukordi, 

kus kindlalt saab tuvastada nt kahe erineva indiviidi luude olemasolu, kuid nt 

fragmentaarsete toruluude hulga tõttu võiks oletada, et inimesi on rohkem. Sellisel juhul 

saab öelda, kogumis on vähemalt kaks indiviidi.    
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2. Jõelähtme kalmevälja analüüs 

2.1. Uurimiskäik ja kaevamismetoodika 

Jõelähtme kalmeväli, mis asub 20 km Tallinnast ida pool, kaevati päästekaevamiste 

käigus läbi aastatel 1982–1984, mil laiendati Tallinn-Narva maanteed. Uuriti läbi 36 

kivikirstkalmet 60 x 50 m² suurusel maa-alal (Lisa 2, kalmeväli 1).  

Kalmed nr 12–36 olid 1946.–1949. aasta tee-ehitusel 60 cm paksuse mullakihi alla 

jäänud. Kaevamiste juhataja Ants Kraut on oletanud, et selle tee-ehituse jooksul hävitati 

kogu läänepoolne osa kalmeväljast, mis esialgu võis ulatuda kuni 75 m kaugusel oleva 

Jõelähtme jõesängini (Kraut 1985, 348). Kalmed nr 1–11 olid mättakihi all, ülejäänute 

pealmine kiht oli ära lükatud ja segatud varasemate teetööde ja aiamaa harimise käigus. 

Kolme suve jooksul avati kalmed järgnevalt: 1982. aastal kalmed nr 1–11, 1983. aastal nr 

12–22 ja 1984. nr 23–36. Segatud kiht kalmete nr 12–36 peal eemaldati buldooseriga 

arheoloogilise järelevalve all. Kaevamistel kasutati suruõhukompressorit, millega 

peamiselt puhastati esimene säilinud kivikiht, ringid väljastpoolt ning hiljem kirstu ja 

ringmüüri vaheline ala (Lisa 2, foto 2). Kirstu suruõhukompressori abil ei puhastatud, 

kasutati pintsleid ja kühvleid (Lisa 2, foto 3). Puhumise käigus võisid esimesed luud-

leiud nihkuda kuni paarkümmend sentimeetrit, ent kohe kui neid märgati, tegevus peatati 

ja edasi kaevati käsitsi. Kärusse asetatav muld vaadati kühvliga läbi, ent seda ei sõelutud. 

Suuremad kivid asetati eraldi. Kirstud avati mõnevõrra hiljem, korraga olid lahti kuni 

kaks kirstu ning igas kirstus töötasid kaks kogenud kaevajat. Paralleelselt käis töö kuni 

kolmel-neljal kalmel, mitte rohkemal. Peamiselt on pildistatud tõstukitelt, saamaks foto 

võimalikult hea nurga alt (Lisa 2, foto 1). Pärast kalmevälja läbikaevamist see 

rekonstrueeriti 1985. ja 1986. aasta suvel. Kalmed laoti uuesti üles mõnikümmend meetrit 

nende originaalkohast lõuna pool (Lisa 3, kirjavahetus Ants Kraudiga, 2012) 

2.2. Kalmevälja üldinfo 

Võttes aluseks kalmevälja kirstudest leitud esemeid, peetakse Jõelähtme kasutusajaks 

nooremat pronksiaega, täpsemalt IV–V perioodi (Kraut 1985; Lang 2007a, 59).  Seda 
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määrangut toetab ka hilisem, Margot Lanemani, võetud radiosüsiniku analüüs. Ta võttis 

kaheksa erineva kalme inimluudest 11 proovi, mille kalibreeritud (tõenäosusega 95,4%) 

dateeringud langevad ajavahemikku 1260–790 eKr (Laneman 2012, avaldamata 

andmed).   

Peamiselt on laibamatused, kuid mõnes kalmes esineb ka üksikuid põletatud 

luufragmente. Siinkohal on oluline märkida, et põlenud luukillud on liialt väikesed, et 

määrata, kas tegu on inimese või loomaga. Surnud olid enamasti suunatud kirstus peaga 

kirdesse. Suurem osa kalmeid – vähemalt 26 – sisaldab ka erineval hulgal loomaluid, 

mida ei ole uuritud (Lisa 1). 

Kalmekompleksile on iseloomulikud madalad lähestikku asetsevad kalmed. Kirstud on 

suuremas jaos põhjakirde-lõunaedela-suunalised, välja arvatud kalmete nr 5, 32 ja 35 

kirstud, mis olid ida-lääne-suunalised. Kirstude mõõtmed olid üsna suured – 20 kirstu 

olid üle kahe meetri ning kaheksa kirstu vähemalt 2,5 m pikad. Üheksa kirstu laius oli üle 

ühe meetri. Kirstu säilinud seinte kõrguseks on Kraut hinnanud vähemalt 50–60 cm, 

kalme nr 5 kirstuseina säilinud kõrgus oli üle meetri. Enamike kalmete kirstud olid 

ristkülikukujulised ja laotud paekividest (Lisa 1). Kalmeväli oli rajatud otse looduslikule 

paelavale, kuid üheksa kalme puhul oli ringmüür ehitatud 30–50 cm suurustest 

graniitkividest vundamendile. Lisaks on kalmeväljale iseloomulikud ka kohati ovaalse 

kujuga ringmüürid. (Kraut, 1985, 384; Lang 2007b, 151jj). 

Hauapanuseid leiti kokku 16 kirstust, vaid kalmest nr 34 leiti panuseid väljaspool kirstu, 

kus asus ka üks ilma kirstuta luustik. Sagedamini esinev panus oli luunõel (kaheksa nõela 

seitsmest kirstust), lisaks leiti nööpe, oimuehteid, noakatkeid, käevõru, merevaigust 

helmes, tulekivist tööriist ja pronksist habemenuga ja pintsetid. Arvukalt leiti ka 

savinõukilde, mis asusid nii kirstus kui ka kirstu ja ringmüüri vahel. Hetkel ei ole selge, 

kas need on seotud matustega või mitte. Nimelt on Kraut märkinud, et vaid kalme nr 34 

juures olev keraamika on kalmevälja kasutusaegne, ülejäänu pärineb hilisemast ajast 

(Kraut 1985, 349). Vaadates aga nende leiukohta paistab, et mitmed neist on pärit kalme 

põhjalt (Lisa 1). Seega, tekib küsimus, kas need on aja jooksul pudenenud kiviklibu 

vahelt sügavamale, või oli kalmed kasutusel ka tunduvalt hilisemal ajal? Esines ka 

kalmevälja kasutusajast hilisemaid leide, mis asusid kalmete vahel ja seega ilmselt ei ole 

seotud algsete matusetoimingutega. (Lisa 1; Kraut 1985, 348 jj; Lang 2007a, 59; Lang 

2007b, 155jj)  
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2.3. Kalmevälja osteoloogiline analüüs 

Kuna tegemist oli päästekaevamisega, siis on välitööde ajal tehtud fotod, märkmed ja 

luude üleskorjamise metoodika ebaühtlase täpsusega. Üldjoontes luustike ei joonistatud – 

olemas on vaid kalmete nr 7, 26 ja 30 joonised, kuhu on peale märgitud luukogumite 

asupaik, ent välja ei ole joonistatud luude kuju ja detailset paiknemist (Lisa 2, joonised 6–

8). Kogu kalmeväljast on tehtud mitmeid erisuunalisi pilte, ent luude asukohta kirstus on 

näha vähestel (nt kalme nr 7). Luud olid välitööde ajal üles korjatud kogumite kaupa, 

mille mahukus varieerub suuresti – kohati on koos üles korjatud üksikud luufragmendid, 

kohati täidavad ühe kogumi luud poole suurest luukarbist. Peaaegu iga luukogumi juures 

on  paberist silt, millel on informatsioon leiukonteksti kohta. Mõningaid luukogumeid on 

võetud üles väga täpselt – nende juures oleval infosildil on detailselt kirjas leiukontekst. 

Mõned luud – enamasti suuremad – on lihtsalt kalmest kokku korjatud või puudub info 

nende konteksti kohta.  

2.3.1. Jonathan Kalmani analüüs ja metoodika 

Luukogumi on üheksakümnendate lõpul läbi vaadanud osteoloog Jonathan Kalman, kes 

koostas ka aruande. Võrreldes Kalmani teiste analüüsidega (nt Muuksi või Kaseküla) on 

Jõelähtme aruanne üldine, puudub põhjalikum arutelu. Ta on määranud indiviidide arvu, 

vanuse ja soo, kohati on teinud üksikuid lisamärkusi (Lisa 1). Kalmani määrang ei olnud 

täielik, kuna kalme nr 19 üks karp luudega oli sattunud teistest eraldi (Kraut, suuline 

info). Ühtlasi olid tollal ja on siiani kadunud kalmete nr 22 ja 23 luukarbid. 

Määramisel kasutas Kalman järgnevaid teoseid: Brothwell, 1981 Digging up bones; 

White, T 1999 Human Osteology;  Bass, B 1987 Osteology: A laboratory and Field 

Manual; Reichs, K 1986 Forensic Osteology: Advances in the Identification of Human 

Remains Selle kirjanduse abil määras ta laste ja noorukite vanuse, hammaste arengut, 

epifüüside ühinemise ja toruluude pikkuse (eriti vastsündinutel ja imikutel) põhjal. 

Täiskasvanute puhul kasutas ta koljuõmbluste ühinemist ja hammaste kulumist. Maetute 

soo määras J. Kalman peamiselt kolju ja puusaluude morfoloogia kaudu. Oluline oli ka 

üldine toruluude suurus, õlavarreluu ja reieluu peade pikkus ja diameeter. (Kalman, 

kirjavahetus 2012) 
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2.3.2. Analüüs ja metoodika 2012 

Informatsioon analüüsitud kalmete luukogumite konteksti kohta on väga ebaühtlane. 

Seega osutus luude asukoha määramine kohati väga keeruliseks. Mitmel juhul selgus, et 

luud ei asu kalmes anatoomiliselt korrektselt – nt fragmente jalaluudest leidus rinnaku 

piirkonnas (kalme nr 7). Siinkohal peab arvestama erinevate võimalustega, kuidas luud 

kalmes liikuda said, ebakorrapärad ei pea ilmtingimata olema jälg rituaalsest toimingust. 

Täpsemalt analüüsin erinevaid võimalikke aspekte iga kalme juures eraldi.  

Uurimustöö tegemiseks laotasin luud laiali kogumite kaupa, andsin igale kogumile 

numbri ja analüüsisin nende sisu. Võimalusel ühendasin sama luu fragmente eri 

kalmeosadest. Terviklikumate skelettide määratavad luufragmendid kalmetest nr 6, 7 ja 

19 laotasin omakorda laiali vastavalt nende anatoomilisele asukohale. Kõige paremini oli 

säilinud luustik kalmest nr 19 (Lisa 2, foto 13). Laiali laotatud skeletid andsid parema 

ülevaate olemasolevatest ja puuduvatest luudest. Luukogumite juures olev info andis 

siiski vaid umbkaudse luu asupaiga kalmes, täpsemalt on infosiltidelt saadud kirjeldus ära 

toodud iga joonise all. Saadud informatsioon kajastub vastavatel joonistel. 

Materjal on väga fragmentaarne – luudel on palju vanu ja värskeid murdejärgi (Lisa 2, 

foto 12). Osa luid on murdunud kalmete kokkuvarisemisel ja välitööde ning 

ümberpakendamise käigus. Kahjustusi on põhjustanud ka muud faktorid – esinevad 

taimejuurte poolt tekitatud jäljed luu pinnal, mõni luu on ka osaliselt pleekinud – st teatud 

osa luust oli mõnda aega päikese käes olnud (Lisa 2, foto 11).  

Analüüsi tegemisel kasutasin meetodeid, mida on kirjeldatud 2. peatükis. Soo määramisel 

oli aluseks peamiselt luude robustsus ja võimalusel kolju morfoloogia. Vanuse puhul oli 

oluline epifüüside ühinemine, liigeste kulumine, hammaste areng, lõikumine ja kulumine 

ning mõningal juhul ka koljuõmbluste sulgumine. Toruluude pikkusi materjali 

fragmentaarsuse tõttu mõõta ei saanud.  

Autori ja Kalmani analüüsi tulemused on kokkuvõtvalt esitatud tabelites 1 ja 2. 
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Jõelähtme kalmete 6, 7, 15, 16 ja 19 Kalmani analüüs 

Kalme 

nr 

Indiviidide 

arv (MNI) 
Sugu ja vanus 

Märkused 

6 1 ?, 15–18 a 

Kolju ja pool alalõualuud kirstu põhja osas, jalad 

lõunas, siiski osa alalõualuust ja kolm hammast 

lõuna otsas!? 

7 1 Mees, 30–35 a 
Suur osa alaskeletti puudu 

15 1 ?, 4–5 a  

16 1 ?, 5–6 a Väga fragmentaarne 

19 2 
Mees, 30–40 a 

 

?, 0–6 kuud 13 grammi koljut, kirstu ja ringmüüri vahel 

Tabel 1. Kalmani andmed Jõelähtme kalmete 6, 7, 15, 16 ja 19 kohta.  

Tabel 1. Kalman’s data regarding graves no. 6, 7, 15, 16 and 19 from Jõelähtme 
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Jõelähtme Teemeistri kalmete 6, 7, 15, 16 ja 19 analüüs 2012 

Kalme nr 
Indiviidide 

arv 

Sugu Paiknemine kalmes Vanus Märkused 

6 4? 

? 

Kirstus 15–18 aastat, epifüüside 

ühinemine, hammaste areng 

ja lõikumine 

Suurem osa skeletist säilinud, kirstus 

? 

Kirstu ja ringmüüri 

vahel 

18 kuud ± 6 kuud, hammaste 

areng ja lõikumine Kolju kirstust väljas, hammas kirstus? 

? 
Kirstus 3–7 aastat, luude areng ja 

ühinemine 

Vaid põlvekeder ja ristluu (sama 

indiviid?) 

? Kirstus Täiskasvanu, luu areng Vaid kontsluu 

7 1 

Mees, kolju 

morfoloogia 

(robustne) 

Kirstus 40+ aastat, koljuõmbluste 

sulgumine, liigeste ja 

hammaste kulumine 

Suurem osa skeletti säilinud 

15 3 

? 
Kirstus 5 aastat ± 16 kuud, hammaste 

areng ja lõikumine 

Fragmentaarselt suurem osa skeletist 

säilinud 

? 
Kirstus 1 aasta ± 4 kuud, hammaste 

areng ja lõikumine 

Fragmentaarselt suurem osa skeletist 

säilinud 

? 
Kirstus 0–2 kuud, alalõua areng ja 

ühinemine 
Vaid kolju ja ülakeha fragmente säilinud 
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Kalme nr 
Indiviidide 

arv 

Sugu Paiknemine kalmes Vanus Märkused 

16 2 

? 

Kirstus 7 aastat ± 24 kuud, luude 

areng, hammaste areng ja 

lõikumine 

Fragmentaarselt säilinud kolju, ülakeha ja 

vaagna piirkond 

? 
Kirstu ja ringmüüri 

vahel 

18 kuud ± 6 kuud, hammaste 

areng ja lõikumine 

Vaid koju ja üksikud õlavarreluu ja roiete 

fragmendid 

19 3? 

Mees, luude 

morfoloogia 

(robustsed) 

Kirstus 45+ aastat, liigeste ja 

hammaste kulumine Peaaegu terviklik skelett 

? 
Kirstus Täiskasvanu, luu areng Üks rangluu kirstus – sattus sinna 

juhuslikult? 

? 
Kirstu ja ringmüüri 

vahel 

1 aasta ± 4 kuud, luude ja 

hammaste areng 
Vaid koljufragmendid ja üks hammas 

Tabel 2. Jõelähtme teemeistri kalmete 6, 7, 15, 16 ja 19 analüüs 2012 

Tabel 2. Analysis 2012 regarding graves no. 6, 7, 15, 16 and 19 from Jõelähtme
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2.3.2.1. Kalme nr 6 

Kalme nr 6 ringmüüri läbimõõdud oli 768 x 677 cm. Kalme asus kalmevälja idaosas ja 

oli ümbritsetud väiksematest kalmetest (Lisa 2, kalmeväli 1). Kalme kirstu mõõtmed olid 

268x106 cm ja kõrgus vähemalt 42 cm. Kirst hakkab silma oma veidi ebareeglipärase 

kujuga (Lisa 2, fotod 4 ja 5). A. Kraut on seda tõlgendanud kui paati mis sümboliseerib 

hinge rännakut allilma (Kraut 1985, 348jj). Ainsad leiud olid kolm savinõukildu kalme 

kaguservast.  

Kalmani analüüsi kohaselt oli kirstu asetatud 15–18-aastane nooruk, kes oli maetud peaga 

põhja poole, ent osa alalõuast ja kolm hammast leiti kirstu lõunaotsast. Uue analüüsi 

tulemusena selgus, et kalmes on vähemalt nelja inimese säilmed (joonis 1). Enim luid 

kuulus 15–18-aastasele noorukile, kes oli säilinud üsna terviklikult. Ilmselt oli ta maetud 

peaga põhja suunas, jalad lõunas. Fragment tema alalõuast asus kirstu lõunaotsas, samas 

kogumis jalaluudega. Lõualuu võis sinna sattuda ka nt näriliste tegevuse või kirstu 

väljapuhastamise käigus. Koljuluudega samas kogumikus (kogum nr 11) leidus luid ka 

rindkere ja vaagna piirkonnast.   

Teine kalmes nr 6 olnud laps oli umbes 3–7-aastane. Talle kuulusid ilmselt põlvekeder, 

mis leiti kirstu lõunaotsast ja ristluu fragmendid, mis leiti kirstu keskosast. Kolmas 

indiviid oli väikelaps, vanuses 18 ± 6 kuud. Tema kolju leiti kirstu ja ringmüüri vahelt 

(kogum nr 9), ent üks hammas oli luukogumis nr 6, mis korjati üles kirstu põhjast. 

Võimalik, et see on sinna kogumisse sattunud juhuslikult. Juhul, kui selle lapse hammas 

tõesti asus kirstus, tekib küsimus, miks ülejäänud kolju väljas pool kirstu leiti ning kus on 

ülejäänud lapse keha?  Lisaks leidus kalme luukogumis nr 2 üks täiskasvanu kontsluu. 

Võimalik, et kalmesse oli maetud üks täiskasvanu, kelle säilmed hilisemate 

matusetoimingute käigus eemaldati. Alternatiivse variandina võis see sattuda sinna 

juhuslikult (nt luude ümberpakendamise käigus).  

Juhul kui kõik luud asusidki seal, kust need leiti, võiks välja pakkuda järgmise skeemi: 

pärast kalme ehitamist on sinna maetud üks täiskasvanu, kelle luud on eemaldatud 

(ilmselt) pärast laiba kõdunemist. Seejärel on kirstu maetud kas 3–7-aastane või 18-kuune 

laps. Siinkohal on küsimus, kas 18-kuune laps üldse oligi kirstu maetud või mitte. Laste 

luud on üsna haprad, neist vastupidavamad on koljuluud ja hambad. Sellest lähtuvalt on 

võimalik, et ülejäänud skelett on aja jooksul ära kõdunenud või ei märgatud seda 
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välitöödel üles korjata. Viimases võib siiski kahelda – kui alaskeletti oli rohkem olemas, 

oleks kogumis ka fragmente, mis sellele viitaksid. Alternatiivse variandina ei pruukinud 

seda imiku alakeha kalmes üldse ollagi. Ka 3–7-aastase lapse skelett on suuresti kalmest 

eemaldatud (kui see üldse oli seal) ning kõige lõpuks on sinna asetatud 15–18-aastane 

nooruk. Tema on tõenäoliselt kõige hiljem maetud, kuna tema skelett on kõige 

terviklikum.   

Juhul, kui matuste juurde oli kaasa pandud ka hauapanuseid, on need hiljem (uute 

matustega?) eemaldatud. Savinõukilde kalme kagunurgast ei ole võimalik otseselt 

seostada ühegi skeletiga.  
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Joonis 1: Kalme nr 6 luude ja leidude 

paigutus. Kokku leiti vähemalt nelja 

indiviidi säilmed. Viirutatud luud olid 

tõenäoliselt luukogumis fragmentidena 

olemas. 

1 – Kirstu edelaots, põhjalt; 2 – Kirstu 

edelaots, plaatide vahelt; 3 – Müüri ära 

võtmisel leitud luud; 4 – Kirstu loodeotsast, 

seina äärest; 5 – Kirstust 1,2 m lääne pool, 

III v IV korris; 6 – Kirstu põhja 

tühjendamisel; 7 – Kirstu põhjast; 8 – 

Kirstu tipust 1–2 m põhja pool müüride 

vahelt põhjast; 9 – Kirstu tipust 1,75–2,25 

m ida-kirde pool müüride vahelt põhjast; 

10 – Kirstu kaguseina servast 

edelapoolsest kolmandikust; 11 – Kirstu 

keskosa 20–30 cm; 12 – Kirstu kaguserva 

keskosa servast 



2.3.2.2. Kalme nr 7 

Kalme nr 7 ringmüüri läbimõõdud olid 750 x 770 cm ja kirstul, u 250 x 110 cm (Lisa 2, 

foto 8). Kaevamise hetkeks oli kirst säilinud nelja plaadirea kõrguselt. C14 analüüsi järgi 

jäi indiviidi surmahetk vahemikku 1258–1016 eKr
3
.  

Kalmani määrangu kohaselt on kalmesse asetatud üks 30–35-aastane mees. Minu tehtud 

analüüs kinnitab, et luud kuuluvad ühele mehele. Lähtudes aga koljuõmbluste 

sulgumisest ning hammaste ja liigeste kulumisest, võis indiviid olla üle 40 aasta vana. 

Paraku ei ole teada, mille alusel Kalman mehe vanuse määras, mistõttu ei saa ma 

põhjendada erinevaid analüüsi tulemusi. Mehega oli kaasa pandud pronksist pintsetid ja 

habemenuga ning veel üks pronksese.  

Suurem osa skeletist on olemas (joonis 2) – kõik puudu olevad luud on sellised, mis 

poorse struktuuri tõttu kõdunevad kergemini. Tegu on ühega vähesest kalmetest, mille 

kohta on olemas foto, kus on näha ka luude umbkaudne paiknemine kalmes (Lisa 2, fotod 

6 ja 7). Peamiselt panin selle järgi paika luukogumite asupaiga. Skelett asus kalmes 

anatoomiliselt enam-vähem korrektselt, pea suunatud kirdesse. Küsimusi tekitab 

luukogum nr 4, mis koosneb ülakeha fragmentidest ja sääre- ning pindluudest. Ka 

luukogum nr 1, mis koosneb peamiselt ülakeha luudest, sisaldab üksikut reieluu 

fragmenti. Ühtlasi leiti suurem osa pöialuid kirstust väljas – kogumitest nr 7 ja 9. 

Kusjuures kogum nr 7 sisaldab ka sääre fragmenti. Tekib küsimus, kuidas need sinna 

sattusid, kas tegu on kaevamismetoodika tulemusega või on keegi teadlikult surnu 

jalalabad kirstust eemaldanud? Üldiselt jääb mulje, et kirst on ühel hetkel, kui surnukeha 

on kõdunenud, avatud, ent matusepanuseid ei ole eemaldatud. Seega ei ole kirstu avamise 

põhjuseks hauarööv. Kas on võimalik, et kergelt segi paisatud luud viitavad 

ettevalmistustele uue surnu matmiseks? Või ehk kasutati surnu luid teatavas rituaalis ning 

hiljem asetati need tagasi kirstu? Alternatiivse võimalusena on luud kirstus segi läinud 

looduslike protsesside tulemusena, nt kirstu sattunud vee tõttu. Samas ei selgita 

looduslikud tegurit, miks maetu jalalabad kirstust väljas asusid. Lisaks, kui arvestada veel 

mõne n-ö vale koha peal asuvate luufragmentide suurust, tundub kahtlane, et vihmavesi 

                                                 

3 Algne määrang: 2924±32 (Hela-2365) (Laneman, avaldamata andmed 2012). Kalibreering 95, 4% 

tõenäosusega (OxCal v4.1.7. abil).  
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neid nii palju liigutas. Kui see oleks toimunud, oleks veni luud äravoolu koha poole 

viinud ja seega peaks ühes kohas olema suurem kontsentratsioon segatud luid. Midagi 

eelkirjeldatu taolist leiukontekstide järgi silma ei hakkanud. 

Huvitav on kalme põhjaosas asuv paeplaat (joonis 2). Kaevamiste ajal arvati esialgu, et 

tegu on müüri osaga või loodusliku maapinnaga, aga ilmnes, et tegemist oli kalmekividel 

lebava lahtise plaadiga. Rekonstrueerimisel seda ei kasutatud (Lisa 3: Kirjavahetus Ants 

Kraudiga 2012). Võimalik, et tegu on kirstu katteplaadiga, mis mingil põhjusel oli 

kõrvale tõstetud ja ringmüüri ning kirstu vahele jäetud. Sellisel juhul võib eemaldatud 

katteplaat ja segamini luud olla seotud. Mis põhjusel see plaat üldse eemaldati? 

Esmapilgul tundub sobivaid seletusi olevat kaks: rituaalne tegevus (nt matusepaiga 

ettevalmistamine uue surnu jaoks) või hauarööv. Kuna plaati originaalpaika tagasi ei 

asetatud, võiks tõenäoliselt välistada matusekombestikuga seotud rituaalsed toimingud. 

Eriti kuna tegu on teadaolevalt kalmevälja ühe vanima matusega ja võiks eeldada, et 

samas kultuuriruumis tegutsevad inimesed oleks asetanud plaadi tagasi selle õigesse 

kohta. Seega tundub tõenäolisem, et katteplaadi kirstult ära võtnud inimesed kas ei 

kuulunud samasse kultuurirühma või ei hoolinud levinud tavadest. Kuna teisaldatud 

katteplaati oleksid kalmevälja kasutajad ilmselt tähele pandud ja seega ehk ka tagasi 

asetatud, võiks oletada, et see on ära tõstetud hiljem. Seega tundub, et kalme on avanud 

hauaröövlid. Siinkohal muidugi kerkib küsimus, et kui hauaröövlid tõepoolest läksid 

matusepanuseid otsima, miks ei võtnud nad siis kaasa pronksist habemenuga ja pintsette? 

Ei saa välistada ka võimalust, et ühel hetkel sattus keegi lihtsalt huvi või juhuse tahtel 

kalmet avama, ega hoolinudki kirstus olevatest panustest. Võimalik on ka, et see paeplaat 

toodi kalmesse ehituslikel eesmärkidel, ent mingil põhjusel ei läinud plaati vaja ja 

otsustati see kirstu ja ringmüüri vahele jätta. Ühtlasi ei saa välistada võimalust, et 

kivilade oli kaetud suuremate paeplaatidega, mis aja jooksul on lagunenud paeklibuks.  
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Joonis 2: Kalme nr 7 luude ja 

leidude paigutus kalmes. Kokku leiti 

ühe indiviidi säilmed. Viirutatud luud 

olid tõenäoliselt luukogumis 

fragmentidena olemas. 

1 – Luustiku rindkere (pintseti pealt); 

2 – Luustiku keskkohast; 3 – 

Koljuluud; 4 – Luustiku jalusest; 5 – 

Kalme kirstu lõunaotsa põhjalt, 

praod; 6 – Kirstu põhi, keskosa; 7 – 

Kalme kagupoolse ringmüüri osa 

kohalt; 8 – Kirstu kirdeotsa põhi; 9 – 

Müüri ja kirstu lõunaotsa vahelt 
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2.3.2.3. Kalme nr 15 

Kalme nr 15 ringmüüri läbimõõdud olid 590 x 550 cm, kirstu mõõtmed 224 x 97 cm. 

Selle kalme puhul oli tähelepanuväärne, et tegu on ainsa kalmega, mille kirst oli ehitatud 

serviti plaatidest. V. Lõugas on taoliseid kalmeid pidanud laotud kirstudega kalmetest 

ajaliselt veidi varasemateks (Lõugas 1970, 48). V. Lang on selle hüpoteesi hiljem ümber 

lükanud (Lang 2007b, 151). Võttes aluseks kalme suurust ja asupaika, tundub, et ka 

Jõelähtme kompleksis ei kuulu kalme nr 15 esimeste ehitatud matusepaikade hulka. 

Ainuke ese, mis kalme kirstust leiti, oli pronksist käevõru kirstust.  

Kalmani analüüsi kohaselt on kalmesse maetud üks 4–5-aastane laps. Luukogumite 

läbivaatamisel leidus aga vähemalt kolme eri vanuses alaealiste säilmeid. Vanim ja 

terviklikum oli 5 aastat ± 16 kuud vana laps. Teine laps oli vanuses 1 aasta ± 4 kuud ja 

kolmas 0–2 kuu vanune imik. Laste paiknemist kalmes on keeruline määrata, kuna 

enamik koljuluid pärines kontekstita luukogumitest. Ühtlasi olid jalaluud väga halvasti 

säilinud või üldse puudu. Täpsem luustiku asupaik joonistus välja vaid imikul, kelle suur 

osa säilmeid asus kirstu edelanurgas. Tema luid esines luukogumites aga kõige vähem. 

Siinkohal võib tegu olla halvasti säilinud luustikuga, puuduliku kaevamismetoodikaga 

või ei olnudki neid luid kirstus. Segadust tekitab viieaastase lapse skelett – tema 

õlavarreluud ja reieluu fragmendid asusid kirstust väljas, kuid ülejäänud skeleti 

fragmendid olid kirstus. Miks on pool luustiku kirstust väljas? Kas tegu on teadlikult 

kirstust välja võetud luuosadega? Alternatiivina on võimalik, et tegu on teise samaealise 

lapsega, kes on maetud kirstu ja ringmüüri vahele, ent koljuluude ja hammaste 

puudumine muudab selle ebatõenäoliseks. Tõenäoliselt oli see kalme ehitatud siiski 

täiskasvanu jaoks – sellele viitavad kirstu mõõtmed. Kas mingil hetkel oli seal ka 

täiskasvanu keha ja see võeti välja, kui uued surnud maeti? Või inimene (inimesed?), 

kellele see kalme oli mõeldud, ei jõudnudki täiskasvanuikka? Ühtlasi ei ole selge, kas 

kalmeid ehitati silmas pidades konkreetset indiviidi või rajati uus kalme ja seda kasutati 

vastavalt vajadusele.  

Laste luud hävinevad üldjoontes kergemini ja kiiremini kui täiskasvanute luud ning 

keeruline on öelda, mis järjekorras keegi on kalmesse maetud.  
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Joonis 3: Kalme nr 15 luude ja leidude paigutus kalmes. Kokku leiti kolme indiviidi säilmed. Viirutatud luud olid tõenäoliselt luukogumis 

fragmentidena olemas. 

1 – Kalme müüri lõunaseina vahe puhastamisel; 2 – Kirstu keskosa II korris; 3 – Kalme kirstu pealt; 4 – Kalme kirstu edelaotsast; 5 – Kirstu 

edelanurgast põhjast; 6 – Luud põhjaotsast, loodenurk enne plaate, põhjalt; 7 – Kirstust kagunurgast (enne servaplaate) põhjalt; 8 – Kirstu 

keskosast, põhjalt; 9 – Kirstu lõunaotsa idaserv, II korris; 10 – Kirstu põhjaotsa ja müüri vahelt, ala tühjendamisel põhjalt; 11 ja 12 – Kalmest 
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2.3.2.4. Kalme nr 16  

Kalme nr 16 kirstu mõõdud olid 287 x 57 cm, ning ringmüüri läbimõõt 484 cm. Panuseid 

sellest kalmest ei leitud. Kalme kirdepoolne osa oli lõhutud Tallinn–Narva maantee 

ehitusega, mistõttu oli kogu kalme säilinud fragmentaarselt. Üldskeemil (Lisa 2, 

kalmeväli 1) on kalme kujutatud tinglikult (Lisa 3: Kirjavahetus Ants Kraudiga 2012).  

Kalmani analüüsi kohaselt oli kalmesse maetud üks 5–6-aastane laps. Luukogumeid läbi 

vaadates leidsin vähemalt kahe erineva lapse säilmed. Vanema ja terviklikumalt säilinud 

lapse vanus oli surmahetkel 7 aastat ± 24 kuud, noorema vanus oli 18 ± 6 kuud.  

Vanema lapse puhul on tähelepanuväärne see, et kõik luud, mille asupaiga kohta oli infot, 

pärinesid kogumist nr 2 – „kirstu pealt“. See ei tähenda, et luud oleksid asunud kirstu 

katteplaadil, vaid tegu oli kirstu ülemise kihiga (Lisa 3: Kirjavahetus Ants Kraudiga 

2012). Teisest kalmest leitud lapse luud pärinevad kirstu ja ringmüüri vahelt. Kirstuga 

seostub veel kaks luukogumit: nr 4 ja 5. Kogumis nr 4 leidusid vaid mõned määramatud 

luufragmendid. Kogum nr 5 koosnes peamiselt toruluu fragmentidest ja ühest 

koljuluukillust, mis paksuse järgi otsustades kuulub lapsele. Kõik need luufragmendid 

võivad kuuluda seitsmeaastasele, ent välistada ei saa ka kolmanda indiviidi olemasolu.  

Kokkuvõttes on võimalik, et kalme number 16 kirstu on maetud kas üks või kaks last. 

Paraku ei ole teada, kust täpselt leiti suurem osa seitsmeaastase lapse luid, ilmselt korjati 

need kokku siiski kirstust. Juhul, kui kirstus asus veel üks indiviid, siis eemaldati tema 

luud ilmselt seitsmeaastase lapse matmisel. Kuna kirstu ja ringmüüri vahele asetatud 

väikelapse skeletist on kogumis olemas lisaks koljule ka hambaid ning roiete ja 

õlavarreluu fragmente, siis võib oletada, et ülejäänud keha ei ole eemaldatud, vaid lihtsalt 

aja möödudes lagunenud.  
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Joonis 4: Kalme nr 16 luude ja leidude paigutus kalmes. Kokku leiti vähemalt kahe indiviidi säilmed. Viirutatud luud olid tõenäoliselt 

luukogumis fragmentidena olemas. 

1 – Telefonipostist (kalmest nr 21) 5 m ida poolt; 2 – Kalme kirstu pealt; 3 – Kalme kirstu lääneseina ja müüri vahelt põhjast; 4 – Kirstu 

lõunapoolses otsast olevast praost (kirstu eemaldamisel); 5 – Kirstu eemaldamisel leitud luud; 6 - Kalmest 
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2.3.2.5. Kalme nr 19 

Kalme nr 19 oli üks suuremaid matusepaiku kalmeväljal. Selle ringmüüri läbimõõt oli 

910 x 870 cm, kirstu mõõtmed 258 x 113 cm (Lisa 2, fotod 9 ja 10). Ühtlasi sisaldas see 

kalme arvukalt kirstuväliseid savinõukilde, mis Ants Kraudi hinnangul peaksid olema 

ajaliselt kalmevälja kasutusajast hilisemad (Kraut 1985). Kirstus leidus vaid pronksist 

habemenoa katke. C14 analüüsi kohaselt jääb indiviidi surmahetk vahemikku 926–807 

eKr
4
. 

Kalmani analüüsi kohaselt on kirstu maetud üks 30–40 aastane mees ning kirstu ja 

ringmüüri vahele kuni pooleaastane imik. Luumaterjali üle vaadates selgus, et kirstu 

maetud mees võiks liigeste ja hammaste kulumise järgi olla pigem üle 45 aasta vana. 

Selle indiviidi puhul on märkimisväärne tema suurus. Paraku ei olnud reie- ja 

õlavarreluud säilinud piisavalt, et arvutada välja tema pikkust. Tähelepanuväärne oli 

kalmes koljuluude vähesus – luukogumites õnnestus tuvastada vaid mõned üksikud 

fragmendid. Tundub ebatõenäoline, et kolju on kalmes hävinenud, eriti kuna säilinud oli 

ka suhteliselt kergelt lagunevate puusaluude fragmente. Üleüldiselt on koljuluud ja 

hambad väga vastupidavad. Seega tekib küsimus, kas neid oli üldse kalmes? Võib-olla on 

enamik koljust mingil põhjusel hiljem välja korjatud. Sellisel juhul pidi selleks ajaks 

olema surnukeha juba kõdunenud ning luud teatud määral purunenud – mõned koljuluu ja 

alalõua fragmendid siiski kalmes leidusid. Luukogumites saadud info kohaselt ei olnud 

skelett kalmes anatoomiliselt korrektselt. Näiteks vasaku reie fragmente leidus nii kirstu 

põhja-, lõuna- kui ka keskosas. Ka ülejäänud skeleti luud olid kirstus üsna 

ebakorrapäraselt. Vaid pöia-ja sääreluude alaosad asusid kirstu lõunaosas ning sõrme ja 

kämblaluud leiti kirstu keskelt. Sellest saab järeldada, et tõenäoliselt oli indiviid maetud 

põhja-lõuna suunaliselt.  

Lisaks kirstu maetud mehele leiti kirstu ja ringmüüri vahelt väikelapse koljufragmendid. 

Surma hetkel oli selle lapse vanus 1 aasta ± 4 kuud. Peale kolju osade muid lapse luid 

kalmes ei leidunud. Kuhu jäi ülejäänud keha? Kas see lagunes või seda ei olnudki? 

Ühtlasi oli kirstus veel vähemalt ühe indiviidi luid – täpsemalt kogumis nr 3 leidus üks 

                                                 

4Algne määrang: 2720±33 (Hela-2370) (Laneman, avaldamata andmed 2012). Kalibreering 95,4% tõenäosusega 

(OxCal v4.1.7. abil). 
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vasak täiskasvanu rangluu, mis kirstu asetatud mehele ei kuulunud. Selle konkreetse luu 

puhul ei ole välistatud, et see sattus kogumisse ka juhuslikult – kaevamiste käigus või 

hiljem luid ümber pakendades. Teise võimalusena kuulus see rangluu varasemale 

matusele, mis eemaldati kalmest kui kõnealune mees sinna asetati.   

Vaadates kalmevälja üldist pilti, on näha, et see koosneb väga erineva suurusega 

kalmetest. Tundub loogiline, et kõigepealt rajati suuremad kalmed ja hiljem nende vahele 

väiksemad. Seda loogikat jälgides võiks kalme nr 19 suuruse poolest kuuluda varasemate 

rajatud struktuuride hulka, ent süsinikudateeringu kohaselt on sealne matus üks 

nooremaid, mis küll ei dateeri kalme rajamist. Seega varasemate matuste säilmete 

eemaldamine enne uut matmist tundub väga tõenäoline. Alternatiivne seletus on aga see, 

et varasemad kalmed on ära lõhutud, nagu tundub olevat juhtunud kalmega nr 35 (Lisa 2, 

kalmeväli 1), ning kalme nr 19 on siiski rajatud, võrreldes kalmevälja kasutusaja 

algusega, hiljem.   
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Joonis 5: Kalme nr 19 luude ja leidude 

paigutus kalmes. Kokku leiti vähemalt 

kolme indiviidi säilmed. Viirutatud 

luud olid tõenäoliselt luukogumis 

fragmentidena olemas. 

1 – Põhjaotsast 110–130 cm, 

idaseinast 0–30 cm, pealt põhjani; 2 – 

Lõunaots, pealt põhjani; 3 – 

Loodemüür ja ots enne plaadi ära 

võtmist, pealt põhjani; 4 – Kalmest; 5 

– Kirstu keskpaik, kahe suure plaadi 

langemiskohalt, pealt kuni viimase 

põhjal asuva plaadini; 6 – Põhjaotsast 

50–70 cm lõuna pool, lääneseinast 40–

60 cm; 7 – Kirdenurgast, 40x40 cm 

alalt, kivipuru pealt kirstu põhjani; 8 – 

Kalme kirstu lääneseina ja müüri 

vahelt põhjast 
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2.4. Järeldused 

Võttes aluseks tehtud analüüsi tulemused, on selge, et Jõelähtme kalmetesse on maetud 

rohkem inimesi, kui seni arvatud. Ainuüksi viie kalme puhul tõusis indiviidide arv kuuelt 

kolmeteistkümnele. Seni on Jõelähtme kompleks teistest kalmeväljadest eristunud 

sellega, et keskmiselt on sealsetesse kalmetesse maetud tunduvalt vähem inimesi, kui 

mujale (Lang 2007b, 153jj). Uute tulemuste põhjal aga tundub, et võib-olla tuleks see 

seisukoht ümber hinnata.  

Läbi vaadatud luuaineses esineb paaril juhul vanusest ja/või füüsilisest koormusest 

tingitud muutusi luudel nagu osteoartroos, kuid traumadest jälgi ei tuvastanud. 

 

Hetkel on suurimaks probleemiks üksikud luud, mis ei asu anatoomiliselt korrektselt. A. 

Kraut on kindel, et kaevetööde käigus võisid luud liikuda vaid kirstu ja ringmüüri 

vahelisel alal ja väga vähesel määral. Lisaks kaevati kirste käsitsi, ilma survepuhurita. 

Teisisõnu ei saa ainuüksi kaevamismetoodikaga põhjendada kivikalmete kirstudes 

esinevaid anatoomia anomaaliaid.  

Vaadates kalmetes asuvaid luid ei ole ükski määratav skelett anatoomiliselt korrektne ja 

enamik luustikke olid poolikud. Pakkusin iga kalme juures välja erinevaid põhjuseid, 

miks luud võivad olla segamini ja miks võib suur osa skeletist olla kalmest puudu. 

Järgnevalt kokkuvõte peamistest võimalikest põhjustest: 

Hauarööv. Kivikirstkalmed on maapinnal näha ning teised kivikalmed – näiteks 

tüüpilised liitunud tarandkalmed – sisaldavad üsna palju hauapanuseid. Seega kui on 

teada, et kivikalmetest võib saada suurel hulgal väärismetalli, ehteid jne, siis on üsna 

tõenäoline, et neid esemeid on ka kivikirstkalmetest otsitud. Lisaks mõningate luude 

anomaalsele paiknemisele viitab vaid kalme nr 7 paeplaat hauaröövi võimalusele. See 

plaat asus ringmüüri sees oleva kivilademe peal ning suuruselt ja kujult sobiks kirstu 

katteplaadiks. Paeplaadi kõrvale nihutamine viitab võimalusele, et potentsiaalne rööv 

toimus pärast kalmevälja aktiivse kasutusaja lõppu – vastasel juhul oleksid inimesed 

ilmselt plaadi tagasi tõstnud. Alternatiivne variant on see, et kalmest ei tahetud mitte 

midagi ära võtta, vaid hoopis juurde asetada, kuid mingil põhjusel jäi see tegemata. 
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Iseenesest  võib hauaröövi võimalust kaaluda iga kalme juures, ent kalmetes nr 7, 15 ja 

19 olevad hauapanused otsekui välistaks selle.  

Luu hävinemine. Skeleti lagunedes hävinevad üldjoontes kõigepealt poorsemad ja 

väiksemad luud – randmeluud, rinnak, ristluu, toruluude epifüüsid jne. Laste luustike 

jooniseid jälgides on näha, et olemas on pigem kolju fragmendid, hambad ja toruluude 

diafüüsid – skeleti osad, mis hävinevad raskemini. Samas on kalmes nr 6 säilinud lapse 

ristluu fragmendid ning kalmetes nr 7 ja 19 on säilinud mõlema mehe peaaegu terviklik 

skelett. Seega on aja möödudes luu hävimine kindlasti faktor, millega arvestada, ent 

sellele vaatamata ei saa ignoreerida peaaegu terviklikke skelette, millele on mõjunud 

sarnased keskkonnatingimused.  

Loomad ja ilmastik. Juhul, kui kirste ei hoitud lahti ning need olid kaetud kiviklibu või 

paekiviplaatidega, ei pääsenud suuremad loomad surnutele ligi (Lisa 3: Kirjavahetus Ants 

Kraudiga 2012). Samas on kivikalmed aga väga heaks elupaigaks närilistele. Väiksemate 

luufragmentide anomaalsed asupaigad kirstusiseselt võivad olla seotud näriliste 

tegevusega. Väiksemate luude asupaiga muutustega võib seotud olla ka rohke kirstu 

sattunud vesi, mis ära voolates võib liigutada ka luid. Tõnno Jonuks ja Marge Konsa 

asetasid 2005. aasta suvel eksperimendi korras kuuekuuselt surnud sea koos 

matusepanustega spetsiaalselt selleks ehitatud kivikirstu. Järgnevate kuude jooksul käisid 

nad regulaarselt lagunemisprotsessi dokumenteerimas (Jonuks ja Konsa 2007). 11. mail 

2012 käisime Jonuksiga sea skeletti vaatamas. Looma luid ei ole inimese poolt liigutatud, 

seega on võimalik jälgida, kuidas looduslikud protsessid skeleti asupaika mõjutavad. 

Üldjoontes asus luustik anatoomiliselt korrektselt. Siiski olid üksikud anomaaliad: mõned 

epifüüsid asusid oma algsest asukohast kaugemal, selgroog ei olnud päris korrektselt jne 

(Lisa 2, foto 14). Olukorda hinnates tundus, et kirstu põhjas oli teatav looduslik süvend, 

mille kaudu ilmselt vesi ära voolab. Seega oletasime, et lume sulades voolab vesi 

katteplaadi pragude vahelt kalmesse ning kui seda on piisaval hulgal, on see ära voolates 

mõjutanud ka väiksemate luude asupaika. Seda mõtet toetab see, et skeleti keskel, kohas 

kus asus n-ö looduslik vagu, oli ka enim väiksemaid luid – ka selliseid, mis ilmtingimata 

ei peaks seal asuma. Loomulikult on luud mõningal määral liikunud ka laguprotsesside 

käigus ning välistada ei saa näriliste kahjustusi.  

Surmakultuuriga seotud tegevused nagu uue matuse ettevalmistamine. Mitmed 

luustikud olid kalmes poolikult – kohati oli indiviidist alles vaid üks luu (nt kalmed nr 6 
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ja 19). Võimalik, et soovides vältida kalme „täis“ matmist, eemaldati skelett või selle 

osad enne uue matuse kalmesse asetamist. See seletaks, miks on kalmes nr 6 säilinud 

umbes 3–7-aastase lapse põlvekeder ja ristluu fragmendid – luud, mis kipuvad hävinema. 

Juhul, kui kirste tõepoolest uute matuste tõttu tühjendati, tekib küsimus, kuhu väljavõetud 

luud viidi? Kalme nr 7 mehe jalalabad leiti kirstu ja ringmüüri vahelt – kas tegu on 

kokkusattumusega või viitab see võimalusele, et kirstust välja võetud matused asetati 

siiski samasse kalmesse? See seletaks ka kalme nr 15 viieaastase lapse toruluude 

paiknemist kirstu ja ringmüüri vahel. Samas on kalme nr 15 kirstus lapseluustike 

vähemalt kolm. Arvestada tuleb ka sellega, et Kalmani andmetel olid mõnes kirstus kuni 

viie skeleti säilmeid. Seega uue matuse korral ei eemaldatud nendest kirstudest kõiki luid. 

Siinkohal ei ole võimalik teha põhjalikumaid järeldusi enne, kui kogu kalmevälja 

luumaterjal on läbi analüüsitud, saamaks aimu indiviidide arvust kalmes.  

Juhus.  Juhus on faktor, mida ei tohiks ära unustada. Luufragmendid võisid liikuda nii 

väljakaevamise, pakendamise kui ka hilisema hoiustamise käigus. Aines on väga 

fragmentaarne ja seega on üsna kerge mõnel luukillul sattuda kas vale luukogumi või 

koguni vale kalme materjali sekka. Ühtlasi asub ühes karbis mitu luukogumit, mis kohati 

on väiksemate karpidega teineteise peale asetatud. Niimoodi pakendatud karpe käsitledes 

on alati võimalus, et mõni luukild satub vale kogumi juurde. Määrates vaid indiviidide 

arvu, vanust ja sugu, ei oma sellised üksikud luude liikumised erilist tähtsust. Ent 

analüüsides nende asupaika kalmes on kindlasti vajalik arvestada ka juhuse-faktoriga.  

 

Lisaks sellele, et luud ei asunud anatoomiliselt korrektselt, jäid analüüsi tegemisel silma 

ka mõningad muutused luudel.  

Esiteks olid mõned luud osaliselt pleekinud (Lisa 2, foto 11). Sarnast olukorda 

märkasime kivikalmesse asetatud sea skeletil. Nimelt lasevad kirstu katteplaatide praod 

päikesevalgust läbi. Pärast katteplaatide eemaldamist oli näha, et luud, mille peale päike 

paistis, olid ülejäänud skeletist heledamad (Lisa 2, foto 14). Seega on osaliselt pleekinud 

luid võimalik seletada kaheti. Esiteks sattusid nad maa peale, jäädes pooleldi siiski mulda 

või kivide vahele. Teiseks olid luud siiski kalmes ja katteplaadi lagunedes tekkis avaus, 

kust teatud nurga all paistis päikesevalgus otse luule. Üksikud sellised luud jäid silma 

kalmete nr 6, 7 ja 16 puhul. Fotol nr 11 (Lisa 2) näitena kasutatud kalme nr 7 mehe 
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parema abaluufragmendil on näha, et luu oli murdunud enne, kui päikesevalgus seda 

mõjutas. Nimelt on pleekinud ka murdekoht. See luu asus kirstus olevas luukogumis 4. 

Tundub, et abaluufragment on mingil põhjusel sattunud kirstu jalutsipiirkonda (ilmselt 

inimtegevuse tagajärjel) ja hiljem on ühtlasi sama koht paljastunud päikesevalgusele.  

Luudel oli näha nii vanu kui ka värskeid murde (Lisa 2, foto 12). Suure tõenäosusega 

oli enamik nendest luumaterjalile tekkinud kirstu kokkuvarisemisel. Lisaks 

kalmestruktuuri hävinemisele, võisid neid kahjustusi tekitada ka loomade (nt närilised) ja 

inimeste tegevus. Sellele viitavad sama jäseme fragmentide esinemine kirstu eri osades. 

Aja jooksul muutub lisaks murdekoha värvile ka selle pind. Värskelt murdunud luud 

sobivad kokku pea-aegu ideaalselt, ent Jõelähtme materjali puhul esineb juhtumeid, kus 

fragmendid „ei sobi kokku“. Seega on aja möödudes murru pind kulunud.  

 

Võttes arvesse kalmete uurimise tulemusi ja nendest tehtavaid järeldusi on selge, et ilma 

täiendavate analüüsideta ei ole võimalik anda vastuseid tekkinud küsimustele ning vajalik 

on terve kalmevälja luumaterjali detailne analüüs. Oluliseks takistuseks on seegi, et ei ole 

teada matuste järjekord – kas mõned inimesed maeti koos, kas matustevaheline intervall 

on paar või paarsada aastat? Loogiliselt võttes on terviklikumad skeletid hilisemad ja 

nende matmisel on segatud varasemad. Ent arvestada tuleb, et laste luustikud lagunevad 

kiiremini kui täiskasvanute omad ja võib-olla on kõige hilisem matus lihtsalt rohkem 

hävinenud kui varasem. Ühtlasi tundub üha vajalikum võrdluskogu erinevatest jälgedest 

luudel – ilmastiku, loomade ja inimeste poolt tekitatud kahjustused. Dokumenteeritud 

võrdluskogu olemasolu aitaks kinnitada või ümber lükata mõningaid tekkinud hüpoteese. 
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Kokkuvõte 

Lõputöö raames analüüsisin Jõelähtme Teemeistri (AI 5306) kivikirstkalmete nr 6, 7, 15, 

16 ja 19 luuainest. Selleks rakendasin üldlevinud, visuaalsel vaatlusel põhinevaid 

meetodeid, saamaks informatsiooni maetute arvu, vanuse ja soo kohta. Sama materjali oli 

üheksakümnendate lõpul läbi analüüsinud osteoloog Jonathan Kalman, kelle uuringu 

tulemusena oli nimetatud kalmetesse maetud vähemalt kuus indiviidi. Uue analüüsi 

tulemusena leidsin nendest kalmetest minimaalaselt kolmteist indiviidi. Selline arvude 

vahe näitab, et kogu kalmevälja luuaines on vaja uuesti üle vaadata.  

Uuringut alustades lootsin saada informatsiooni matusekombestiku kohta. Planeerisin 

läbi vaadata kalmed, kuhu on maetud üks indiviid ja selle järgi otsustada, kas ja kui palju 

informatsiooni saab matusel toimunu kohta luude asendit analüüsides. Uurimise käigus 

selgus, et viiest kalmest nelja kirstus oli rohkem kui üks matus ning varasemaid matuseid 

oli hilisematega segatud. Praeguste teadmiste juures on võimalik vaid oletada millises 

järjekorras surnud maeti – säilmete lagunemise kiirus sõltub mitmest erinevast faktorist 

nagu surnu suurus, temperatuur, loomad jne. Seega võib juhtuda, et terviklikum skelett ei 

ole kalme noorim matus, vaid lihtsalt läbi juhuse paremini säilinud.  

Minu ja Kalmani analüüsi tulemused erinesid kõikide kalmete puhul (tabel 1 ja 2). 

Kalmani aruande kohaselt oli igasse kirstu maetud üks indiviid, tegelikult oli vaid kalme 

nt 7 kirstus ühe mehe luustik. Ülejäänud kalmetes ja nende kirstudes asus inimeste 

säilmeid rohkem. Erinevused tekkisid ka kahe täiskasvanud mehe vanuse määramisel. 

Kalmani hinnangul jäid mõlemad mehed vanusevahemikku 30–40 aastat, mina hindaks 

mõlemat üle 40 aasta vanaks. Kuna ei ole teada täpset Kalmani kasutatud metoodikat on 

keeruline öelda, mida ta vanuse määramisel arvestas. Minu tulemused on seotud 

koljuõmbluste sulgumisega, liigeste ja hammaste kulumisega.  

Läbi vaadatud viies kalmes ei ole ühtegi täiesti anatoomiliselt korrektset asetsevat 

luustiku ja kohati on suur osa skelettidest puudu. Selle põhjendamiseks leidsin viis 

tõlgendust: luu hävinemine, hauarööv, loomade ja ilmastiku/keskkonna mõju, 

surmakultuuriga seotud tegevused, nagu uue matuse ettevalmistamine ja juhused. 

Tõenäoliselt ei ole olemas ühest vastust, mis seletaks, miks luud on kalmes segamini ja 

miks on kohati suur osa skeletist puudu, samas kui mõnel juhul on säilinud peaaegu terve 

luustik.  
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Luud on aja jooksul muutunud väga fragmentaarseks – seda saab põhjendada nii kirstu 

sissekukkumisega kui ka loomade ja inimeste tegevusega. Ühtlasi leidub luudel 

võrdlemisi palju värskeid murdejälgi, mis on tekkinud nii väli- kui ka sisetööde jooksul. 

Tähelepanuväärsed on ka osaliselt pleekinud luud. Tundub, et need on seotud kalmete 

kokkuvarisemisel tekkinud avaustega, mille kaudu on päikesekiirgus osaliselt luud 

pleegitanud.  

Lõputöö jooksul tekkis mitmeid küsimusi, millele ei saanud vastust. Lisaks materjali 

fragmentaarsusele ja probleemidele Kalmani aruandega mõjutab tugevalt tehtavaid 

järeldusi ka dokumenteerimise ebatäpsus. Sellele vaatamata leian, et kogu kalmevälja 

luuaines tuleks üle vaadata, et täpsustada maetute arv, vanus ja sugu. Ühtlasi tuleks kanda 

joonistele teadaolevate luude asupaigad. Töö edasiarenduses näen, et tähelepanu tulen 

pöörata ka kalmetes esinevatele leidudele ja loomaluudele ning nende seostele maetutega. 

Lisaks pean vajalikuks dokumenteeritud võrdluskogu loomist, mille abil tõlgendada 

luudel esinevaid muutuseid.   
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Study of stone-cist graves by means of osteological methods on the 

basis of Jõelähtme graves no. 6, 7, 15, 16 and 19. 

 

Summary 

The dissertation focuses on studying burial customs related to stone-cist graves by using 

osteological methods. Even though stone-cist graves have been excavated and studied 

since the 19th century, only some human-bone material from the graves has been 

analysed by an osteologist.  

The most important aim of the dissertation is to focus on the context of the bones of an 

individual in order to see what kind of information we can get, e.g. are skeletons 

remotely intact or is there any evidence of disturbance? As many of those cist have been 

used more than once, it is important to determine the minimum number of individuals 

(MNI), their age at death and if possible, their sex. Besides the basic information about 

the person who was buried, it is also advisable to pay attention to bone morphology and 

modification. It can tell a lot about what happened to the person ante-, peri- and post-

mortem.  

For the case-study I chose to analyse the human bones from five stone-cist graves from 

Jõelähtme Teemeistri (AI 5306), situated approximately 20 km east from Tallinn. 

Rescue excavations were held there from 1982 to 1984, supervised by Ants Kraut and 

the whole gravefiled – 36 graves in total – were excavated. The reason I chose the bone 

material from Jõelähtme is because it has been analysed by Jonathan Kalman at the end 

of the 1990s. In other words I have a rare and a good opportunity to re-evaluate previous 

results, in order to see whether there will be differences or not. As my main aim is to 

analyse the placement of an individual, Kalman’s report allows me to focus solely on 

the graves where only one individual has been placed. Therefore if there are any 

irregularities regarding anatomical placement, I can rule out later burials as a cause. 

Specially since there is no absolute way of telling the order in which individuals were 

buried – the rate of decomposition is affected by many different aspects like the size of 

the deceased, temperature, presence of grave-goods and so on. Therefore in some cases 

the remains of younger burials might not be preserved as well as the older ones. Based 
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on the amount of the information I had regarding the graves, fragmentation of the bones 

and the report from J. Kalman, I chose to analyse the graves no. 6, 7, 15, 16 and 19.   

Firstly the results show that more individuals have been buried in the graves than 

expected. Kalman was able to distinguish six individuals from five graves, while I found 

the remains of at least 13 different individuals buried there.  

The results of my analysis:  

Grave no. 6 – at least four different individuals: one adult, one 15–18 years old 

adolescent, one 3–7 years old child and one 18 months ± 6 months infant.  

Grave no. 7 – one individual: 40 years old male.  

Grave no. 15 – at least three different individuals: one 5 years ± 16 months child, one 1 

year ± 4 months infant and on 0–2 months infant.  

Grave no. 16 – at least two different individuals:  one 7 years ± 24 months child and one 

18 months ± 6 months infant. 

Grave no. 19 – at least three different individuals: one 45+ years male, one adult and one 

1 year ± 4 months infant.  

No skeletons were anatomically intact – for some reason the bones were disturbed. Also 

many of the bones were missing, including some cranial bones, which should preserve 

relatively well. I found five likely reasons to explain the anomalies: 

Grave-robbery: stone-cist graves are above-ground structures. It seems likely that at 

one point the graves might have attracted the attention of grave-robbers. One argument 

against that is the fact that graves no. 7, 15 and 19 contained grave-goods, all of which 

were made from bronze. It does not seem likely that robbers would have left those 

things behind.  

Degrading of bone: Essentially smaller and more porous bone tends to degrade faster, 

e.g. wrist bones or sternum. It can be seen that manly craniums, shafts of long bones and 

teeth of children have preserved. At the same time, in grave no. 6 a child’s patella and 
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fragment of a sacrum was found. Therefore bone degrading is definitely a factor, but it 

does not explain everything.  

Animals and natural causes: Probably only animals, who can have access to body in a 

cist, are rodents who can be held responsible for smaller anomalies that might occur – 

like a fragment from fibula among skull pieces. Also water might move smaller bones, 

e.g. when snow melts, enough water might get into the cist to move some of the bones.  

Preparations for new burials: Several skeletons are found incomplete in graves, in 

some cases there is only one bone left, to represent an individual. It seems likely that in 

certain cases remains from the previous burial were collected and removed from the cist.  

Coincidence: It should be kept in mind that bone fragments might have moved from 

one place to another during the excavations or later when they were placed into boxes. It 

is very likely that some fragments are not in their original place due to human error.  

Additionally I will address two interesting factors: 

Some of the bones were partially bleached. It appears that at one point the grave has 

collapsed and due to that a small opening has appeared. Through that opening part of a 

bone has been exposed to sun and as a result, part of the bone has been bleached.  

The whole material is very fragmented. There is evidence of old and new breakage – 

the older the breakage, the darker the colour of the surface. Those old breakages are 

mostly probably the result of the collapse of a cist. They might also indicate the 

involvement of an animal or a human – especially when fragments of the same bone are 

found from different parts of the cist.  

 

It is clear that the bone material from the whole grave field must be re-examined.  The 

minimum number of individuals, their age and sex has to be re-evaluated. Also to get 

more conclusive answers, placement of all the skeletons in the grave field should be 

mapped and more detailed attention should be given to gravegoods and animal bones.  
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LISA 1. Jõelähtme kalmevälja üldinfo 
APPENDIX 1. General information about the grave field at Jõelähtme   

Kalme  
nr 

Leiud Kalme mõõtmed Kalmani aruanne 

Loomaluud 
Nr Leid Leiukoht 

Kirstu 
suund 

(°) 

Kirstu mõõtmed 
(cm) 

Säilinud 
kõrgus 
(cm) 

Kirstu 
säilinud 

plaadiridu 

Ringmüüri 
läbimõõdud 

(cm) 

Kõrgus 
ümp 
(m) 

Indiviidide 
arv  

Sugu Vanus Märkused 

1 

1 Luunõel Kirstust 

26° 260x85 ? ? 965x820 34.96 1 Mees 30-35  - Esindatud 

2 
Raudeseme katke 

(jäänael) 
Edelaosast 

3 Raudeseme katke Keskosast, kamarakihist 

4 Kabjanael, raud ? 

5 Kabjanael, raud Keskosast 

6 Kabjanael, raud Keskosast 

7 Savinõukild Edelaosast 

2 8 Luunõel Kirstust 16° 216x85 ? ? 479x455 33.8 2 
Mees 15-20  - 

Esindatud 
Mees  45+  - 

3 

9 
Pronksplekist 

toruke 
Kirstust 

28° 145(170)x84 ? ? 420x421 33.55 2 

Laps 1-2 - 

Esindatud 

10 
Pronkseseme 

katke 
Kirstust 

Imik 0-1  - 
11 Raudeseme katke ? 

12 Savinõukild ? 

13 
Savinõukillud 

(palju) 
? 

4 

14 Neet, raud Kirstust 

20° 236x103 ? ? 485x500 33.41 2 

Laps 5-6  - 

Esindatud 15 Savinõukild Kirstust 
? Täiskasvanu Väga poolik skelett 

16 Savinõukild Kirstust 

5 

17 Savinõukillud (3) Kaguservast, müüri tagant 

88° 263x145 20 2-3 638x545 34.49 3 

Laps 8-10  - 

- 
18 Savinõukild Kaguservast, müüri tagant 

Laps 4-5  - 

? Täiskasvanu 
Väga poolik alaskelett, koljuluid puuduvad, ent 

kahe hamba olemasolu viitab sellele, et ühel hetkel 
on kalmes kolju olnud 

6 19 Savinõukillud (3) Kaguservast, kaguosast 31° 268(246)x106(112) 42 ? 768x677 34.47 1 ? 15-18  
Kolju ja pool alalõualuud kirstu põhja osas, jalad 
lõunas, siiski osa alalõualuust ja kolm hammast 

lõuna otsas!? 
- 

7 

20 Pintsetid, pronks Kirstust 

38° 253x113 24 4 750x770 33.36 1 Mees 30-35  Suurem osa alaskeletti puudu - 
21 

Habemenuga, 
pronks 

Kirstust 

22 
Pronkseseme 

katked (2) 
Kirstust 

8 23 Tuluskivi Väljakantud mullast ?° ?'x60-70 40 4-5 ?'x555 ? 1? ? Täiskasvanu 
Vaid viis täiskasvanu pöialuud, kus on ülejäänud 

keha? 
Esindatud 

9 

24 Oimuehe A Kirstu põhjanurgast 

53° 164(187)x142(118) 32 
7 

(põhjaots) 
610x610 33.56 3 

Naine 50+  - 

Esindatud 
25 Oimuehe B Kirstu põhjanurgast Nooruk 12-13  - 

26 Pronksnaast Kirstust 
Laps 4-6  - 

27 Luunõel Kirstust 

10 - - - 10° 227x70(58) 34 3-4 493x483 33.66 2 

Imik 0-0,5  - 

Esindatud 
? 20-30  

Suur osa alaskeletti puudu ja vaid mõned väikesed 
kolju fragmendid. Kämbla- ja pöialuude olemasolu 

näitab, et keha ei kõdunenud  

11 

28 Pronksnaast Kirstu keskosast 

39° 160x56 34 5-6 490x412 34.34 4 

Laps 2-3  - 

Esindatud 29 
Raudeseme katke 

(konks) 
? Laps 2-3  - 

30 Savinõukild 2 m 11. kalmest 
Laps 3-4  - 

Imik 0-0,5  - 
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Kalme  
nr 

Leiud Kalme mõõtmed Kalmani aruanne 

Loomaluud 
Nr Leid Leiukoht 

Kirstu 
suund 

(°) 

Kirstu 
mõõtmed 

(cm) 

Säilinud 
kõrgus 
(cm) 

Kirstu 
säilinud 

plaadiridu 

Ringmüüri 
läbimõõdud 

(cm) 

Kõrgus 
ümp 
(m) 

Indiviidide 
arv  

Sugu Vanus Märkused 

12 

31 Pöör, pronksist Kirstu kirdenurgast 

18° 236x97 35 (ots!) 2 490x448 33.98 4 (2) 

? 15-18  - 

- 

32 Luunõel, auguga ? Imik 1-1,5  - 

33-
34 

Luunõel (kaheks 
tükiks) 

Kirstu põhjaotsaseinast Imik 0-1  Kirstu ja ringmüüri läänepoolse osa vahel  

35 Nael, raud Kalmealalt Laps 5-10  
Ringmüürist väljas olid jala fragmendid ja koljuluutükid 

(ilma hammasteta) 

36 
Savinõu jalg (3-

jalg) 
Kirstust 75 cm idapool     

Kirstu ja müüri ida osa vahel olid mõned väikesed 
koljufragmendid 

13 

37 Pöör, pronksist Kalme kaguosast 

35° 210x68 14-15 ? 415x375 33.96 3 

Laps 3-5  - 

- 

38 
Spiraalne oimuehe, 

pronksist 
Kirstu keskosast Laps 7-9  - 

39 
Oimuehte katke, 

pronksist 
Kalmest 

Imik 0,5-1 - 

40 Luunõel Kirstust 

14 - - - 12° 222x72 20 2 410x343 34.23 4 

Laps 1 - 

Esindatud 

Laps 2-3 - 

? 25-30 - 

? 45+ - 

    
Üsna vähe väga hästi säilinud täiskasvanu koljuluid 

(65 g). Kus on ülejäänud? 

15 41 Käevõru, pronksist Kirstust 46° 224x97(80) 36 
Serviti 
plaadid 

590x550 33.96 1 Laps 4-5 - Esindatud 

16 - - - 22° 287x57 15 2-3 484(496)x? ? 1 Laps 5-6 Väga poolik skelett Esindatud 

17 - - - 0° 107x50 24 4 310x290 33.76       
Vaid 0,7 g identifitseerimata fragmente müürist, mitte 

ühtegi fragmenti kirstust 
- 

18 
42 Nuga, pronksist Kirstust 

31° 233x49(59) 17 3 597x560 33.93 2 
Mees 20-25 

Peaaegu täielik alaskelett, aga ainult mõni väike 
koljufragment ja mõned hambad olemas - 

43 Helmes, kivi Kirstust Nooruk 10-12 Väga poolik 

19 

44 
Habemenoa katke, 

pronksist 
Kirstust 

7° 258x113 38 (48) 3 (4) 910x870 33.96 2 (1) 

Mees 30-40 
Peamiselt skeleti alumine osa, väga vähe fragmente 
kesk- ja ülemisest alaskeletist olemas ja vaid 63 g 

koljufragmente leitud lõuna otsast 

Esindatud 

45 Nael, raud 
Kalme lõunaserva 
äärevarest, põhjalt 

Imik 0-0,5 
13 g imiku koljufragmente ja üks hammas (selle järgi 
vanus) leitud kalme lääne osast kirstu ja läämemüüri 

vahelt 

46 Piibuvarre katke Kalme lõunaserv 

47 Savinõukillud (4) Edelamüüri tagant 

48 Savinõukillud (9) 
Kalme lääneosast 

paepõhjalt 

49 
Savinõukillud 

(palju) 
Kalme keskosast, 

paepõhjalt 

50 Savinõukillud (2) Kalme loodeosast 

51 Savinõukillud (7) 
Kirstu likvideerimisel 
lõunaosast põhjani 

52 Savinõukillud (5) Kalme lääneosas, põhjalt 

53 Savinõukild Loode äärevarest 

54 Savinõukild 
Kalme lääneosast 

paepõhjalt 

55 Savinõukillud (3) Kalme lääneosast 

56 Savinõukild Kirstu servast 

57 Savinõukild Kirstust põhjapool 
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Kalme  
nr 

Leiud Kalme mõõtmed Kalmani aruanne 

Loomaluud 
Nr Leid Leiukoht 

Kirstu 
suund 

(°) 

Kirstu 
mõõtmed 

(cm) 

Säilinud 
kõrgus 
(cm) 

Kirstu 
säilinud 

plaadiridu 

Ringmüüri 
läbimõõdud 

(cm) 

Kõrgus 
ümp 
(m) 

Indiviidide 
arv  

Sugu Vanus Märkused 

20 58 
Spiraalsõrmus, 

pronksist 
? 51° 183x124(102) 22 2-3 470x481 33.45 2 

Nooruk 10-11 
2 hammast kirstu lõuna otsas, kuid alalõug 
põhjaotsast? Ainult 3 väikest koljufragmenti Esindatud 

? 20-30  Olemas vaid kaks hammast 

21 

59 Nuga, raud Lõunamüüri serva tagant 

21° 236x105 28 3 (675)x640 33.91 1 Mees (?) 30-35 
Vaid 23 g koljuluid ja 13 hammast - leitud nii kirstu 

põhja kui lõuna osast, alumine kiht  
Esindatud 

60 
Tulekiviriist 

(kõõvits) 
Kirstust 

22 

63 Münt, hõbe, Võnnu 
Kalme loodeservalt, TA toim 

VI-10 

22° 200x82 17 ? 456(460)x? ?       Karp puudu - 
64 Nuga, raud 

Kalme juurest 
mullahunnikust 

65 Nuga, raud Kirstust, 20 cm põhjalt 

66 Nuga, raud Kirstu pealt, täitekihist 

67 Luunõel Kalme kirstust 

23 
68 Savinõukillud (2) 

Kaguservast, müürist 
väljaspool ?° ?'x? ? ? u 350-360 ?       Karp puudu - 

69 Savinõukillud (2) Kalme keskosast 

24 

70 
Savinõukillud 

(palju) 
Kalme alalt 

24° (80)x50 10 2 u 360-370 ? 1 Mees Täiskasvanu 
Ainult üksikud toruluude fragmendid ja mõned 

pöialuud 
- 

71 Savinõukillud (9) 
Lääneserva äärevare alt 

põhjalt 

72 Savinõukillud (10) Kalme alalt 

73 Savinõukild Kirstu edelaotsast 

74 Savinõukild Kirstu lõunaotsast 

75 Savinõukild Kirstu lõunaotsast 

25 

76 Kihvripats Kirdeosast, välismüüri alt 

56° 183x79 23 3 606x533 34.29 1 Laps 9-10  Suurem osa koljust puudu Esindatud 77 
Nõela vars, 
pronksist 

Kirstust 

78 Noa katke, raud Kirstust 

26 79 Neet, raud 20 ja 26 kalme vahelt 23° 211x62(67) 11-12 3-4 427x364 34.19 6 (?) 

Imik 0-0,5 - 

Esindatud 

Laps 6-8 - 

Nooruk 10-12 - 

Nooruk 10-12 - 

? 30-35 - 

27 - - - 17° 260x71 4-5 ? 426x(300) 34.82 2 
? 

Noor 
täiskasvanu 

Vaid 160 g alaskeleti fragmente, puuduvad kolju ja 
hambad - 

Imik 0-0,5 Olemas 2,5 g koljufragmente 

28 80 Helmes, merevaik Kirstust 35° 233x100(113) 23 4 424x393 33.87 2 
Laps 8-9 - 

Esindatud 
Laps 1-2 - 

29 - - - 12° 180x94 17 2 324x280 34 1 Laps 2-3 - - 

30 - - - 11° 156x53 22 3 460(483)x450 33.66 1 Laps 2-3 - Esindatud 

31 81 Münt, pronks 
31 ja 33 vahelt, 33 

äärevarest 
38° 152x48 14 2 265x215 34.06 1 Laps 3-5 Hambad leitud kirstu põhja ja lõuna otsast - 

32 82 Nael, raud Kalme alalt 79° 144x54 16 3 297x280 33.73 1 Imik 0,5-1 - Esindatud 

33 83 
Habemenuga, 

pronks 
Kirstust 25° 233x90 14 3 562x564 33.54 2 Laps 8-9 - - 

 

 

 



 

 

57 

 

Kalme  
nr 

Leiud Kalme mõõtmed Kalmani aruanne 

Loomaluud 
Nr Leid Leiukoht 

Kirstu 
suund 

(°) 

Kirstu 
mõõtmed 

(cm) 

Säilinud 
kõrgus 
(cm) 

Kirstu 
säilinud 

plaadiridu 

Ringmüüri 
läbimõõdud 

(cm) 

Kõrgus 
ümp 
(m) 

Indiviidide 
arv  

Sugu Vanus Märkused 

34 

85 Luunõel Kirstust 

14° 260x(85) ? ? 774x770 33.6 2 

Naine 25-30 - 

- 

86 Savinõukillud (4) ? 

Mees 40-45 - 

87 Savinõukillud (5) Kirstu pealt, täitekihist 

88 Savinõukillud (6) Kirstu ja ringmüüri vahelt 

89 Savinõukillud (6) Kalme alalt 

90 Savinõukild Kalme alalt 

91 Savinõukillud (3) Kalme alalt 

92 
Savinõukillud 

(palju) 
Kalme alalt 

35 - - - 69° 177x66 35 4 260(?) 31.64 1 Laps 6-7 - - 

36 93 Pöör, pronksist Kirstust 21° 101x40 11-12 3 240x286 33.1 - - - Kalmete 17 ja 19 vahel oli 12 g imiku alaskeletti Esindatud 
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LISA 2. Kalmeväli, joonised ja fotod 

APPENDIX 2. Gravefield, drawings and photos 
 

 

 

Kalmeväli 1. Jõelähtme Teemeistri kalmeväli. (siin ja edaspidi kõik Jõelähtme plaanid ja 

fotod: Muinsuskaitseameti arhiiv, mälestise 17543 toimik TMN 1-14/3 VIII) 

Gravefield 1.  Gravefield of Jõelähtme Teemeistri 
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Joonis 6. Kalme nr 7 joonis. Autor Edvin Laidinen  

Drawing 6. Drawing of grave no. 7. Author Edvin Laidinen.  
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Joonis 7. Kalme nr 26. Autor Indrek Pajumaa 

Drawing 7. Drawing of grave no. 26. Author Indrek Pajumaa. 
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Joonis 8. Kalme nr 30. Autor Ants Kraut 

Drawing 8. Drawing of grave no. 30. Author Ants Kraut. 
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Foto. 1. Jõelähtme kalmevälja pildistamisel kasutati tõstukeid. Tõstukil Jüri Peets ja Rein 

Kärner. 

Photo. 1. Hoisting machines were used in order to photograph the gravefield of 

Jõelähtme. On the hoisting machine are Jüri Peets and Rein Kärner. 
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Foto 2. Kalmete puhastamisel kasutati ka suruõhukompressorit. Pildil puhuriga töötab 

Ants Kraut ja filmib filmioperaator Mihkel Ratas. 

Photo 2. An air blower was also used to clean the graves. Ants Kraut is working with the 

blower and Mihkel Ratasis filming in the picture 
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Foto 3. Päev kaevamistelt. Töötavad Kostivere ja Tallinna kooliõpilased, vasakus 

pildiservas näha kompressorit.  

Photo 3. A day from the excavations. Kostivere and Tallinna schoolchildren are working, 

blower can be seen in the left side of the  picture.  
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Foto. 4.: Kalme nr 6, kirst. 

Photo. 4.: Grave no. 6, cist. 
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Foto 5. Kalme nr 6, pärast kirstu tühjendamist ja enamiku sisetäidise eemaldamist. 

Photo 5. Grave no. 6, after the cist has been emptyed and most of the rubble between the 

stone-wall and cist removed. 
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Foto 6. Kalme nr 7, kirst. Lõuna poolt pildistatuna. 

Photo 6.: Grave no. 7, cist. Photo taken from south. 
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Foto 7. Kalme nr 7 kirstu kirdeosa. Pildil 40+ aastat vana mehe luustik 

Photo 7. Grave no. 7, the northeast part of the cist. A skeleton of a man (40+ years of 

age) is in the picture.  
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Foto 8. Kalme nr 7. 

Photo 8. Grave no. 7. 
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Foto 9. Kalme nr 19.  

Photo 9. Grave no. 19. 
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Foto 10. Kalme nr 19 kirst, põhja poolt pildistatuna. 

Photo 10. Grave no. 19 cist, photo taken from north. 
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Foto 11. Kalme nr 7, kirstu asetatud mehe parema abaluu fragment. Luul on näha jälgi 

osalisest pleekimisest päikesevalguse mõjul. Foto: Kristel Külljastinen. 

Photo 11. Grave no. 7, fragmented right scapula of a man buried in the cist. The bone 

has been partially bleached by the sun. Photo: Kristel Külljastinen.
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Foto 12. Kalme nr 19, toruluu fragmendid. Vasakul on näha värsket, paremal vana murrukohta. Foto: Kristel Külljastinen. 

Photo 12. Grave no. 19, longbone fragments. On the left there is evidence of new and on the right old bone breakage. Photo: Kristel 

Küllkastinen. 
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Foto 13. Kalme nr 19, mehe skelett. Näidis luuainese fragmentaarsusest. Lauale on 

asetatud vaid kõige tervemini säilinud luustiku osad. Foto: Kristel Külljastinen. 

Photo 13. Grave no. 19, skeleton of a man. An example of the fragmentary nature of the 

bone matetrial. Only well preserved parts of the bone have been laid on the table. 

Photo: Kristel Külljastinen. 
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Foto 14. 2005. aastal kivikirstu asetatud sea skelett. Foto: Tõnno Jonuks. 

Photo 14. The skeleton of a big, who was placed into a stone-cist in 2005. Photo: Tõnno Jonuks.
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LISA 3. Kirjavahetus Ants Kraudiga, märts 2012 

APPENDIX 3. Correspondance from Ants Kraut, March 
2012 

 

Lisaküsimused seoses Jõelähtme kalmeväljaga 

Saatja: Ants Kraut (ants.kraut@muinas.ee) 

Adressaat: Liivi Varul (liivivarul@gmail.com) 

 

Kas Jõelähtmes kasutati survepuhurit kivide puhastamiseks? Kas räägiksite sellest 

lähemalt?Täpsemalt, kas survepuhuriga puhastati vaid esimene korris? Kuidas käituti 

kirstudega? Enne kaevamist oli kirstude peal teatav mullakiht – kuidas see eemaldati? 

Käsitsi või masinate abiga? 

Jah, peamiselt kasutati puhurit, selle aja kõnepruugis suruõhukompressorit, millele oli 

tehtud spetsiaalsed otsikud peene ja juhitava õhujoa saamiseks ning ventiil surve 

reguleerimiseks. See otsik oli Vello Lõugase TA SKB-s kujundatud mudel, 1960-70ndate 

Rootsi kaevamiste eeskujul. Rebalas kasutati suurt neljarattalist veoauto poolt veetavat 

kompressorit, mille üldkasutatav tööstuslik mudel oli vist ZIF155, veoauto ZIL 

mootoriga: see andis väga suurt survet, tegi suurt müra ja võttis üle 20 l bensiini tunnis. 

Huvilised võivad seda näha nii Kõmsi kui Rebala filmikaadritel. Sama tüüpi kompressorit 

oli Vello Lõugas kasutanud Kõmsil, Irus, vist ka Kureveres, Lasnamäel. Kui Rebalas 

tekkis vaheaeg, kasutati sama masinat 1982 ka Jõelõhtmes: kui seda ei olnud, kaevati 

tavalisel viisil kühvli ja panniga. 1983–84 kasutati Jõelähtmes väikest, aiakäru suurust 

kompressorit, sest kalmete juurde sai vedada elektrijuhtmestiku: kompressor töötas 

vaikselt ja andis oluliselt väiksemat ja paremini reguleeritavat survet, ohustades nii 

kalmeid vähem. Samas ei pidanud kokku hoidma nö kompressoritunde ehk bensiini, 

seetõttu sai teha väiksemate puhuriotsikutega peenemat tööd. Vello Lõugas kasutas seda 

peamiselt esimese korrise väljapuhastamiseks pärast mättakihi eemaldamist ning hiljem 

kirstu ja ringmüüri vahelise ala ja äärevare kivide väljapuhastamiseks ning pildistamise-

eelseks puhastamiseks. Sama ka Jõelähtmes esimesel aastal 1982 ehk kalmete 1 -11 

väljapuhastamisel, sest need olid mättakihi all. Ülejäänud kalmetel 12–36, mis avati 

1983. ja 1984. olid varasemate teetööde ja aiamaa harimise käigus ülemine korris juba 

varem ära lükatud või tasandatud ühtlaseks kivistikuks, see kooriti buldooseriga õhukese 

kihina kuni kompaktse kivilademe paljandumiseni. See lade oli nii tihe ja ühtlane, et 

buldooseri tera seda ei kahjustanud vaid nö libises üle. Lükati muidugi väga täpse 

järelevalve all, nö ninapidi tera ees ja vajadusel tera tõstes. Seejärel puhastati-puhuti 

koorimisest jäänud muld esimese korrise kivide vahelt. Selles korrises peaaegu mingeid 

leide ega luid ei olnud või kui oli, siis juba varem pinna tasandamisega teise kohta 

nihkunud. Muld puhuti väikestesse vallikestesse, kus see panni ja kühvli või labida ja 

käruga ära veeti, seejuures kühvliga läbi vaadates, kuid ei sõelutud. Puhumise käigus 

lendas väga peen tolm ja vahel ka kivitükikesi, kuid iga muu leid, eriti luu jäi silma ja 

mailto:ants.kraut@muinas.ee
mailto:liivivarul@gmail.com
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korjati üles, selle täpsus on ka luude nimekirjas näha – x kalme O serva alalt vm. Kaugele 

need esemed ei lennanud, kalme mõttes, kuid mõnikümmend cm võis see olla küll, 

esimene kild, seejärel juga peatati ja võeti käsitsi edasi. Kuid kirstudest luid ega mulda ei 

puhutud, eriti siis, kui pealmised murenenud plaadid ära võetud. Puhusin ainult mina, 

vahel ka Vello Lõugas, väljaspool kirstu ja ringmüüri harvem mõni eriti kogenud 

kaevaja. 

 

Kui suur on tõenäosus, et kaevamiste käigus võisid luufragmendid liikuda ühest kohast 

teise? Nimelt on luukogumis mõned anomaalsed leiud - käeluu fragmente varvaste kandis 

või pindluu fragment kolju kandis.  

Kindlasti ei liikunud luutükikesed kirstu sees väljapuhastamise käigus, sest seda puhastati 

pintsli ja kühvliga ning enne luudeni jõudmist oli tihe paekivilade, mis kindlasti ei 

lasknud luudel liikuda horisontaalsihis. Luud võisid vaid pealmiste plaatide purunedes 

liikuda allapoole, põhjaplaatide vahele. Kui kirst oli sügav – üle kahe paeplaadi, siis ei 

saanud need tükid liikuda ka varem, 1940ndate tee-ehituse ja hilisemate istutustööde 

käigus. Üks väike võimalus, mida arutasime ka vanemate kolleegidega kohapeal, on see, 

et paelõhede ja kirstu- ning kalmekivide vahel olid ideaalsed käigud närilistele, kuid kas 

nad võisid mõnd luud kuhugi tassida, on vist vähetõenäoline ja kindlasti mitte mitut tükki 

ühest kohast teise selliselt, et need jääksid lähestikku. Ja siis jääb veel võimalus, mida 

Rebala Lastekangrute juures vist on arutatud ja ka mujal, et luustike või nende osi on 

hilisema rüüste käigus nihutatud. Selles ma küll kahtlen. Siis on veel võimalus, et need 

fragmendid on mõnest teisest luustikust. Kui on üksikud tükid „vales“ kohas, võib 

kahtlustada segiminekut pakkimisel, vaatamata päris kogenud kaevajatele. 

Tekkis küsimus kaevamise järjekorra kohta – mitmes kalmes umbkaudu töö korraga käis? 

Kui palju oli kaevajaid ja milline oli üleüldine kogemus seoses kalmistute kaevamisega? 

Kalmeid kaevati üldiselt selles järjekorras, nagu nende numbrid näitavad – 1–11 1982, 

12–22 1983 ja ülejäänud 1984. Puhastati välja esmalt ringmüüri ja kirstu kontuurid, 

seejärel kiviringide vaheline ala peamiselt puhuri ja labidaga, st labidaga tõsteti muld ja 

kiviklibu kärusse, kus see teise kaevaja poolt kühvliga läbi vaadati. Suuremad kivid 

ladustati eraldi. Kui ringid olid väljastpoolt välja puhastatud, asuti puhuma kirstu ja 

ringmüüri vahelist ala ning võeti sealt esimene korris maha. Samuti kirstu pealt, kuni 

tulid ilmsiks sisselangenud plaadid poolserviti (mis näitas, et kirstu sees oli kivide 

murdumise ja vajumise ruumi) ning kirstu servade lapiti plaadid, st laotud müüri ülemine 

kontuur. Kirstud võeti lahti mõnevõrra hiljem, kui väiksem grupp ümbritsevaid kalmeid 

oli selgelt välja puhastatud: korraga ei võetud lahti üle kahe kirstu, sest see vajas kaht 

kogenut kaevajat kirstu kohta korraga. Viimasel aastal, mais 1984. puhastati välja korraga 

rohkem, viimased kalmed, need olid ka suuresti ülemises osas ära lükatud ning sisuliselt 

oli alles vaid üks korris. Kaevajaid oli kümmekond, vahel ka paarkümmend, neist pooled 

tegid peamiselt rasket kivi- ja pinnasetransportimise tööd. Kuna kalmeväli paljandus 

järkjärgult, siis oli tavaline, et eelmiste kalmete pinnas sattus just järgmiste, kaevamata 

kalmete peale või ümbrusse, ja seega tuli seda korduvalt ümber tõsta. Samas oli tegu 

teeäärse väga külastatava esindusobjektiga, kus kaevand pidi kogu aeg viisakas olema. 

Selle juures oli muidugi puhurist palju abi nö koristustööks, kaevandi servade ja 

ümbritseva ala puhastamiseks. Kui aga lugeda, mitmel kalmel korraga käis, siis see oli 3–

4. 
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Kogemuse kohta – kui siin on küsitud minu kogemust? Otsustasime 1982 kevadel ära 

kaevata siis teada ja kaitse all olnud ühe kalme, nr 1, mis tundus ka siis väike ja hästi 

säilinud, lihtne kaevata, kavandasime selleks 4 nädalat. See oleks igal juhul jäänud suure 

Leningradi maantee alla ning Kultuuriministeeriumi ja TA AI otsus oli Teede Remondi  

ja Ehituse Trustilt nõuda kaevamiste finantseerimist. Kuna samal ajal kavandas Vello 

Lõugas Rebala Lastekangrute päästekaevamisi fosforiidikaevanduste eel, siis tegime 

ühisekspeditsiooni, majutus-toitlustus oli ühine ja kogu kahe ekspeditsiooni kaevajad 

käisid vaheldumisi Lastekangrutel ja Jõelähtme Teemeistri kalmetel, ühised olid ka 

fotograaf ja kunstnik ning varustus. Seda kasutati nii, kuidas parajasti kaevamisjärg 

võimaldas – vahel pool päeva ühes, pool teises kaevandis. Kolmas aasta oli ses osas 

erand, sest tähtaeg oli juuni lõpp 1984 ja alustati seetõttu aprillis, mil Vello Lõugase 

kaevamised veel ei käinud. Mina olin selleks ajaks Lõugase praktikandina ja hiljem 

käealusena kaevanud suure hulga kivikirstkalmeid, st osa võtnud kivikirstkalmete 

kaevamistest alates 1974 Iru elektrijaama alla mineval alal, kolm suve Kureveres, 

 Kahtlas ja Üüveres Saaremaal, 1980 kohati Lasnamäel, lisaks inspektsioonisurfe Vello 

Lõugase juhendamisel teinud alates 1974 Rebala kalmetel teadmata arvu. Lisaks on 

uurimisloo mõttes huvitav ära märkida, et Rebala-Jõelähtme ühisekspeditsioonist võttis 

osa arvukalt arheolooge nii kaevajate kui nõuandjatena, Rebala poolel Priit Ligi ja Valter 

Lang, praktikant Heidi Luik, Jõelähtme poolel Ain Mäesalu, Jüri Peets, viimasel aastal ka 

Heiki Valk, Anton Pärn, Kaupo Deemant, Ain Lavi, Toomas Tamla, kooliõpilased 

Andres Tvauri, Heiki Pauts, Mihkel Tammet, Indrek Pajumaa, Paavo Krünberk, mõned 

neist tulevased arheoloogid. Kalmete 2–5 avastajaks tulekski pidada Ain Mäesalu ja Jüri 

Peetsi esimese kalme kamara võtmise vaheajal. Pidev nõuandja lisaks muidugi Vello 

Lõugasele oli Tanel Moora, kes sel ajal tegutses Lahemaal ja Jõelähtmest tihti läbi käis. 

Temalt sain õpetust 1978-1980 Kuusalu asulakoha kaevamiste ajal, mil Tanel Moora 

kaevas kivikirstkalmeid Muuksis. Nii võiks öelda, et kaevamiste praktika ja kogemus oli 

tugev, kuid dokumenteerimise osas mitte eriti, sest sel ajal pandi pearõhk kivikalmetel 

pildistamisele ja nivelleerimisele, vähem joonistamisele, eriti päästekaevamiste puhul. 

Fototorni ja tõstukipildid olid peamised, neid tegi enamasti fotograaf Rein Kärner. Sel 

ajal kestis veel ka diskussioon profiilipeenra vajalikkusest kivikalme kaevamisel: Silvia 

Laul olla käinud vaatamas ja märkinud selle puudumist. Kuid Jõelähtme kalmete puhul ei 

peetud seda vajalikuks, kuna enamus kalmete pealmistest kihtidest olid 1940ndate tee-

ehitusega lõhutud või ära lükatud ning olulisemaks peeti kogu kalme korraga avamisel 

saadavat üldpilti. 

Üks täpsustav küsimus seoses kalme nr 7-ga. Kalmevälja joonisel on märgitud, et kalme 

ringmüüri ja kirstu vahel on üks paeplaat. Millega tegu on? Kas kirstu katteplaat oli 

eemaldatud või oli selle all midagi? 

See paeplaat tundus kogu väljapuhastamise aja kui üks müüri osa või looduslik pank, 

kuid viimase korrise väljapuhastamisel on näha, et selle all olid kivid, st see ei olnud oma 

looduslikus kohas. Plaadi all leide ega konstruktsioone ei olnud, kuid äratõstetud 

katteplaadi mõte võiks küll õige olla, sest plaat asetses seespool ringimüüri oleva lademe 

peal ja suuruselt ning kujult sobiks. Ei meenu, et selle üle oleks arutatudki kohapeal ning 

rekonstrueerimisel seda ka sel otstarbel ei kasutatud, kuigi teistele kalmetele püüdsime 

võimalike katteplaate säilitada või leida. Võimalik, et lagunes tõstmisel. 
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Kalmete number 15 ja 16 luukogumites on osadel luukogumitel kontekstiks "Kirstu 

pealt". Kuidas seda mõista - kas luud olid otse katteplaadil või oli luude ja katteplaadi 

vahel kiviklibu?  Ühtlasi, kas kirstu katteplaadi peal oli omakorda kivilade?  

„Kirstu pealt“ tähendas luude märkimisel seda, et luud tulid alalt, mis hiljem joonistus 

välja kirstuna – need tulid kaevatavast esimesest korrisest, mis kalmetel alates 6ndast ei 

olnud kindlasti kirstu pealsed korrised vaid kaevamisel paljandunud esimene korris. 

Kirstu ülemine osa oli neil juba varem lõhutud või tasandatud, seega väljend „kirstu 

pealt“ ei tähenda kindlasti otseses mõttes kirstu pealt vaid säilinud kirstu kaevatava osa 

esimesest korrisest, kirstu suhtes võis see olla ka sügavuse mõttes kirstu keskosast. 

Katteplaadid – need, mida sai täheldada – olid sisse varisenud ja pealt kattunud 

kiviklibuga või muutunud ise klibuks, kuid enamasti olid luud selle kihi või murdunud 

plaadi all. Katteplaadil oli enamikul kirstudest keskel üks umbes inimpea suurune 

raudkivi, ülejäänud oli enamasti paetükid. Kas plaadi peal oli kivilade, seda Jõelähtme 

kalmete puhul võiks väita vaid esimese kalme kohta, teiste puhul oli see ilmselt hiljem 

laiali tasandunud, kuid analoogia põhjal mujal asuvatega ning hinnates materjali hulka, 

mis paljandus enne kirstumüüri lapiti säilinud plaate võib olla üsna kindel, et katteplaadil 

oli omakorda kivilade. Selle raskus murdis lõpuks ka plaadi, kui seda ei teinud 

võimalikud rüüstajad. 

 

Kalme number 15 puhul on luukogum number 3 "Kalme kirstu pealt" ning selles esineb 

fragmente kolme lapse koljudest. Vaadates aga ülejäänud luude asupaika kalmes, on 

näha, et mõned neist asuvad siiski ka kirstus. 

Siin see „kirstu pealt“ tähendabki seda, et luud olid kõige ülemises korrises, mis oli 

säilinud, mitte otseses mõttes kirstust kõrgemal. 

 

Kalme nr 16 puhul on kirstust leitud vaid luukogum nr 4, mis sisaldas endas mõningaid 

ebamääraseid inimese toruluufragmente.  

Kuueteistkümnes oli osaliselt teetammiga lõhutud ning arvatavasti tammi kuhjamisel ka 

osa kalme säilinud osast juba kärudega ära veetud, seepärast ei ole võimalik midagi 

täpsemalt lisada. Kogu kalme oli säilinud fragmentaarsemalt, kui üldskeemil tinglikult 

kujutatud. 

Palun rääkige natukene rekonstrueerimisest. Millest tekkis idee kalmevälja nihutada? 

Kas kaevamiste ajal eemaldatud kivid koguti eraldi kalmete kaupa hunnikusse, et kalme 

uuesti taastada?  

 

Kaevamisi rahastas Teede Remondi ja Ehituse Trust ehk TRET– tänapäeva 

Maanteeameti eelkäija. Tee-ehitus sel kalmete lõigul seisis kolmeks hooajaks (Tallinn–

Leningradi strateegiline maantee!), kuigi algne plaan ja leping oli kaevata 1982 neli 

nädalat ja ala vabastada tee-ehituseks. 1984. aastaks oli tee tamm juba mõlemal pool 

kalmevälja valmis, seda on ka viimastelt tõstukifotodelt hästi näha. Väljakaevamistest 

olid TRET juhid ning Autotranspordi- ja Maanteede Ministeeriumi vastutavad töötajad 

väga huvitatud – korduvalt korraldati bussiga väljasõite kaevamistele, kus siis tegime 

leidude näituse neile ja kõigile teistele huvilistele. Kaevamiste lõputähtaja – 30.juuni 

1984 – lähenemisel käis kohal TRET juhataja, hilisem pankur ja metseen Aadu Luukas, 
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kes tundis huvi, mis kalmeväljast edasi saab. Viadukti ehitamist üle kalmete arutasime, 

kuid tolleaegse ja vist ka tänapäevase tehnoloogia juures ei oleks olnud võimalik selle 

käigus kalmete säilitamine, pealegi olid osa kalmekivistikke säilinud üsna 

fragmentaarselt ja paekivide seisund pärast pinnase eemaldamist oleks samuti 

halvenenud. Võimaliku rekonstrueerimise eel oleks tulnud igal juhul läbi kaevata ka 

müüride alused, seega ei oleks algses asendis paika saanud jääda pea midagi. Osa 

lõunapoolseid kalmeid ei oleks jäänud uue tammi muldkeha alla, kuid ainult nende 

säilitamine ei oleks andnud ülevaadet kogu leitust. Samas kalmete aluspõhi oli ideaalne 

paepõrand, millest ka tekkis mõte kalmed uuesti üles laduda algsest veidi lõuna poole, 

uue teetammi serva sarnaselt asendile vana tammi ääres. Oli ka lootus, et vana, 1940ndate 

teisel poolel ehitatud tammi all võiks olla säilinud kalmevälja põhjaosa, mida saanuks 

eksponeerida teisel pool teed. Aadu Luukas pakkus kalmevälja servas asuva tee-tööliste 

elamu lammutamist, kuid kuna maja all midagi säilinud ei olnud, tegime ettepaneku maja 

säilitada ja anda see üle loodava muinsuskaitseala infokeskuseks ning kalmed ümber 

tõsta mitte otse lõuna suunas vaid väikese nihkega kagu suunas, majast ida poole. Nii ka 

lõpuks läks: osalt amortiseerinud hoonest viidi elanikud järkjärgult välja ning maja antigi 

lõpuks üle Harju Rajooni RSN Täitevkomitee kultuuriosakonnale Rebala keskuse 

loomiseks Harjumaa muuseumi (Keilas) koosseisus. Hiljem läks see Jõelähtme 

külanõukogu ja valla omandisse.  

Otsus kalmed ümber laduda tehti enne kaevamiste lõppu ja kuna hoidsime kõikide 

kalmete konstruktsioone kuni viimase nädalani, et saada võimalikult ülevaatlik pilt, oli 

võimalik lammutamise käigus kalmekivide säilitamine kirstude ja müüride kaupa. Selleks 

varusime ja puhastasime ala kalmeväljast lõunas ning nende kivide, mis tõstmisel ei 

lagunenud, ümberpaigutamine kindla korra kohaselt toimus kaevamiste viimastel 

päevadel nö talgute korras, millest võttis osa hulk arheolooge ja eelmiste aastate 

kaevajaid ning huvilisi. Kivid ladustati praegusest asukohast lõuna poole ja võimalust 

mööda virnadesse kirstude ja ringmüüride kaupa. Alles jäid kõik raudkivid ja koos 

seisvad paeplaadid. 

 

Mille alusel ja kuidas kalmed taastati - kui palju on sellel, mida näeme täna tee ääres, 

ühist sellega, mis paljandus kaevamistel? Kui kaua rekonstrueerimine aega võttis, millal 

alustasite ja kas selleks kutsusite eraldi inimesi kohale, või tegid kaevajad töö ära? 

 

Kalmed rekonstrueeriti 1985 ja 1986 aasta suve jooksul. Ka seda tööd rahastas TRET ja 

tegid suurelt jaolt sama tuumik varasemaid kaevajaid. 1986 lisandusid neile rühm 

kaevajaid, kes põhitööna kaevasid sama tee ette jäävaid muistseid põllukivihunnikuid 

Kiius. Uus tee oli selleks ajaks juba valmis, kuid veel liiklusele avamata, seetõttu sai 

mööda seda operatiivselt inimesi ümber paigutada vastavalt tööjärjele Jõelähtme ja Kiiu 

vahel. Tee-ehitusfirma TREV-2 masinatega puhastati kalmete praegune ala ning tehti 

teetammi nõlv kalmete põhjaservas. Samas projekteeriti osaliselt ümber pealesõiduteed. 

Taotlesime ka bussitasku nihutamist kalmetele lähemale, kuid seda ei võimaldanud 

ohutusnõuded. Seetõttu projekteeriti ja ehitati spetsiaalne parkla hoonest lõuna poole.  

Kalmete ala planeeriti täpselt samas mõõdus algsega, vaid 20 m kagu suunas. Kalmete ja 

maja ümbruse haljastuse projekti koostas arhitekt Kersti Lootus, maja ja kõrvalhoonete 

rekonstrueerimise projekti arhitekt Urmas Arike, mõlemad restaureerimise valdkonna 

juhtivad asjatundjad siis ja praegu. Kalmete mõõdistamine ja uues kohas mahamärkimine 

tehti ERKI arhitektuuri eriala viienda kursuse üliõpilase Edvin Laidineni poolt, kes oli ka 

eelmistel aastatel väljakaevamistel osalenud. Ülesladumisel, piirdemüüride ehitamisel ja 

haljastustöödel osales kahe suve jooksul palju abilisi Edvin Laidineni, Ants Pindise ja 

Mart Sarapuu eestvõttel ja juhendamisel.   
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Kalmete asetus maastikul vastab üsna täpselt algsele, vaid lõuna suunas kalmete 2–5 osas 

väikese nihkega elektriliinide jmt asendi tõttu. Kalmete asendi täpsust kontrollisime 

ülesladumise käigus vanemate kolleegide eestvõttel, mille käigus selgus, et algsest 

plaanist oli kõrvalekaldumine 60 m pikkusel alal alla ühe sentimeetri. Seega on üldine 

kavatis vastavuses väljakaevatuga. Kuna kalmete säilivuse aste oli väga erinev, 

otsustasime rekonstrueerimisel mitte oluliselt juurde ehitada, vaid järgida erinevatel 

kalmetel erinevaid säilimise/ehitamise faase. Need kalmed, mis olid vana teetammiga läbi 

lõigatud, paigutati samas poolikus seisus uue teetammi serva. Kuna täpselt ei ole teada, 

millised nägid kalmed välja nende rajamise ajal, ehitati nö üles vaid kalme nr 1. Ka selle 

sisse laoti algsetest kividest algse kujuga kirst, mis kaeti pealt kivide ja mullaga. Kirstu 

jäeti vastav sõnum tulevaste põlvede võimalikele uurijatele. Kalme ülaosa kuju – 

horisontaalne, püramiidjas, koonus vm – ei ole teada, see praegune kumer kuju on 

fantaasia vili. Ülejäänud kalmete puhul on näidatud nende rajamise erinevaid faase või 

etappe: läänepoolseim, väga halvasti säilinud 24. kalme kujundati selliseks, nagu nad on 

maastikul tänapäeval, kuid ka selle muldkeha sisse laoti kirstu ja müüri markeerivad 

osad. Seega kujutab kalmeväli mitte rekonstruktsiooni omaaegsest vaid pigem 

rekonstruktsiooni uurimise ajast ja etappidest. Kasutati ära kõik terveks jäänud kivid, 

mida oli võimalik panna fotoplaanide alusel täpselt oma algsesse asukohta ja asendisse, 

eriti kirstu pealmiste kihtide ja ringmüüri osas. Kalmed laoti säilinud 1–2 plaadi kõrguse 

asemel veidi kõrgemaks. Alumistes, kihtide jaoks ja sinna, kus kivid olid lagunenud, 

toodi paeplaate 5 km kauguselt Rebala küla väljadelt ja kiviaedadest, mis läksid 

fosforiidikaevanduste alla, sellega veidi kaasa aidates sealse ajaloolise materjali 

säilitamisele uues funktsioonis. Samast toodi kivid ka kalmevälja piirdeaiaks ja trepiks, 

eraldamaks ala ülejäänud põllust: algselt mingeid jälgi piirdemüürist ei olnud. Ka kalmete 

peale ja vahele siirdatud taimestik (kukeharjad jm) toodi kanderaamidega Rebala karjääri 

alla jäävalt alalt. Kõrghaljastus – majaesised suured kuused ja kaks pärna toodi 

kraanadega Harju TREVi aiandist Iru linnuse lähistelt.  

Kokkuvõtteks: praegu näha olev kivistik illustreerib kalmevälja kunagise ehitamise ja 

väljakaevamise järke. Nähtav kivimaterjal on paekivide osas pooles mahus „uus“, 

raudkivide osas algne: ringmüüride ja kirstude suurus, kuju ja asend vastavad algsele. 

Kalmevälja planeerimisel ja mahamärkimisel selgus, et üks kalmetest – nr 29 – nihkub 

asukohta, kus algselt oli 34. kalme ning selle kirstu suund klapib 34ndaga. Otsustati jätta 

34 kalme kirstu alumised plaadi oma algsesse asukohta, ühildades need 29nda kalme 

müüridega. Seega on Jõelähtme kalmevälja ühe kirstu osas tegemist kalme osaga, mis on 

oma algses asendis, nii, nagu ta 28 sajandit tagasi laoti. Pole võimatu, et algses asendis 

kalmete osi võib olla säilinud ka maantee põhjapoolse osa all: hilisemad uuringud 

näitasid, et kunagise bussipaviljoni all põhja pool teed oli tee muldkeha profiilis kive, mis 

võisid pärineda kivikalmetest, samuti võis olla kalmeid majast lääne pool Kostivere tee ja 

Jõelähtme jõe vahelisel alal. 

 

Ants Kraut 

 

 

 


