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SISSEJUHATUS

Arheoloogiliste eksperimentide kasutegur seisneb eelkõige võimaluses saada täiendavat ja
täpsemat teavet mineviku eluolu ja kultuuri kohta nendes küsimustes, mida leiumaterjali
visuaalne hindamine alati ei võimalda – tehnoloogiad, töövõtted, materjalid. Paljud
küsimused ja probleemid võivad üles kerkida alles eksperimendi käigus. Seega ei saa neile
ilma eksperimenti korraldamata ka vastuseid leida.
Täismõõdus ehitiste rekonstrueerimine ja nende testimine võimaldab lisaks
ehitustehniliste

küsimuste

lahendamisele

näha

ning

reaalselt

tajuda

mineviku

elukeskkonda. Eksperimentaalarheoloogia pakub ka võimaluse osaleda minevikutegevusi
jäljendavas protsessis ning saada seeläbi kogemusi, mis aitavad paremini mõista tollaste
inimeste elu-olu ja kultuuri tervikuna. Kuigi eksperimentide abil kasvavad väljavaated
suurema tõeväärtusega teabe saamiseks oluliselt, avaldub suurem kasutegur sageli hoopis
ajalooturismis.

Seega

annavad

kogemisvõimalus

ja

atraktiivsus

eksperimentaalarheoloogilistele projektidele ka lisaväärtuse – selle abil saab läbi viia
interdistsiplinaarseid

haridusprogramme

ning

tutvustada

laiemale

rahvahulgale

arheoloogide töö tulemusi ning selgitada neile arheoloogia kui teaduse vajalikkust.
Väikesemahuliste eksperimentidega (nt tulekivitöötlus) tehti algust juba 19. sajandi II
poolel ning eksperimentaalarheoloogiliste uurimistööde maht ja arv kasvas aja jooksul
tasapisi, kuni 20. sajandi keskpaigast hakati seda uurimismeetodit arheoloogias järjest
aktiivsemalt

rakendama

(Coles

1979:

1

jj).

Märgatavalt

intensiivistus

eksperimentaalarheoloogiline uurimistöö alates 1970. aastatest Rõhku hakati panema
mahukamatele projektidele ja ka hoonete rekonstrueerimisele ning muinasaegse
elukeskkonna loomisele. Kõikjal Euroopas hakati rajama eksperimentaalarheoloogiakeskusi, kus muuhulgas tegeletakse aktiivselt ehituseksperimentidega.
Osades keskustes keskenduti eelkõige arheoloogia-alasele teadustööle, näiteks Butser
Ancient Farm Inglismaal Hampshire’is (Reynolds 1979; 1999), Historical-Archaeological
Experimental Centre Taanis Lejre’s (Rasmussen 2007; Rasmussen, Grønnow: 1999) ja
Āraiši järveasula Lätis (Apals 1995). Osad keskused, nagu näiteks ajaloolise käsitöö
keskus Vikingelandsbyen (Viikingiküla) Taanis Albertslund’is, loodi käsitööoskustega
ajaloohuviliste inimeste initsiatiivil (Poulsen 2005). Samas hakati rajama ka selliseid
teemaparke, kus rekonstruktsioonide tegemisel tugineti küll arheoloogilisele materjalile,
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kuid need loodi kui vabaõhumuuseumid, presenteerimaks rahvale kolmemõõtmelist,
füüsilist kuvandit minevikust – arheoloogiline teemapark ARCEON Hollandis Alphen aan
den Rijn’is (Ijzereef 1999). 1970-te aastate lõpus viidi läbi ka pikaajaline (13 kuud
väldanud) teleprojekt, BBC tõsielusari Living in the Past, mille raames ehitati hooned
samuti arheoloogilisele materjalile tuginedes (Percival 2008).
Eestis läbi viidud eksperimentidest võiks esile tõsta A. Kriiska (Kriiska et al 1991;
Kriiska 2004: 218 jj) juhtimisel toimunud keraamika valmistamise ja põletamise ning J.
Peetsi (Kriiska et al 1991; Peets 2003: 131 jj) juhitud rauasulatuseksperimente, milles
keskenduti eelkõige tehnoloogiliste protsesside ja materjalide uurimisele. T. Saimre (2006)
ehitas ja testis vastukaalu jõul töötavat heitemasinat.

Selle eksperimendi üheks

eesmärkidest oli leida uusi võimalusi kirjalikes allikates heitemasinate kohta esitatud
andmete

tõlgendamiseks.

T.

Jonuksi

ja

M.

Konsa

(2007)

korraldatud

matuseeksperimentide eesmärgiks oli surnuga toimuvate protsesside uurimine erinevates
keskkondades, kuid väga oluliseks peeti ka kognitiivset külge. Eksperimendi käigus jälgiti
ning dokumenteeriti ka selles osalenute emotsioone ja muljed, näitamaks uusi võimalusi
muinasaegsete matuserituaalide mõistmisel ja tõlgendamisel, mida pakub eksperimendi
kogemus. Luuesemete valmistamise eksperimentide kaudu sooviti muuhulgas teada saada,
kas

see

eeldab

professionaalseid

oskusi,

seega

otsiti

vastuseid

küsimustele

spetsialiseerunud käsitööliste kohta (Luik 2005: 40 jj). Eksperimendi korras on tegeletud
ka alepõllunduse ning sel teel kasvatatud rukki saagikuse uurimisega (Jääts et al 2011).
Lisaks eelmainituile on arheoloogiliste eksperimentide abil uuritud ka kohaliku
klaasisulatamise võimalikkust (Kriiska et al 1991).
Võrreldes eksperimentaalarheoloogilise uurimistöö seisuga mujal Euroopas, on olukord
Eestis suhteliselt tagasihoidlik. Arheoloogiliste ehitus- ja elamise eksperimentidega ei ole
Eestis varem tegeletud. Hoonete rekonstrueerimisega luuakse aga kolmemõõtmeline,
reaalselt tajutav mineviku keskkond, mis võimaldab võrreldes pelga kirjelduse ja
illustreerivate joonistega saada oluliselt paremat ettekujutust minevikust tervikuna.
Arheoloogilise materjali põhjal teame, et Eestis oli nooremal rauaajal valdavaks
eluhoonetüübiks suhteliselt väikese põhjapindalaga, ristnurgaga rõhtpalkkonstruktsioonis
ehitatud, enamasti üheruumiline eluhoone – suitsutuba. Millised olid aga ehitamisel
rakendatud töövõtted? Kas tööriistavalik, mille saab kokku panna arheoloogiliste leidude
põhjal, oli piisav, et sellist hoonet ehitada? Kui kaua sellise hoone ehitamiseks aega kulub?
Sellistele küsimustele saab vastuseid leida vaid arheoloogiliste eksperimentide abil.
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Magistritöö kirjutamisele eelnes ulatuslik praktiline osa, mille käigus ehitati 2010–
2011. a autentseid töövahendeid ja -võtteid kasutades noorema rauaaja eluhoone
rekonstruktsioon Rõugesse, linnamäe vahetusse lähedusse (Lisa 2; joonis1) ning selles
korraldati 2012. a talvel elamise eksperiment, mille ajal loodeti eelkõige saada vastused
hoone kvaliteedi osas ja parem pilt rauaaja elamistingimuste kohta. Käesolevas töös
võetakse kokku selle eksperimendi tulemused, varasem arheoloogiline uurimistöö ning
teadaolev etnograafiline info ning olemasolevale teabele lisatakse tänapäevased
insenertehnilised teadmised palkmajade ehituse kohta.
Juba Rõuge muinasmaja projekti ette valmistades seati sellele eesmärgid nii teaduslikus
kui ka teadust populariseerivas võtmes. Ehitamise eksperimendi käigus sooviti leida
vastuseid mitmetele ehitustehnilistele küsimustele ning elamise eksperimendi ajal oli
plaanis hoone kvaliteedi testimine ja parema pildi saamine rauaaja elamistingimuste kohta.
Teine eksperimendile seatud eesmärk seisnes arheoloogiaalaste teadmiste edastamises
inimestele ning suurema huvi tekitamises meie minevikupärandi vastu.
Inspiratsiooni selle projekti läbiviimiseks andis isiklik kogemus, mille sain Taani
eksperimentaalarheoloogiakeskuste ja muuseumite külastamisel 2004. a. Võrreldes tollase
seisuga Eestis1, oli sealne olukord kardinaalselt erinev – külastajate arv ja huvi märgatavalt
suurem. Teadmised ajaloo ja arheoloogia ning teadlikkus kultuuripärandi säilitamise
valdkonnas, on taanlastel tunduvalt põhjalikumad kui eestlastel. Suurema huvi ja kõrgema
külastatavuse põhjuseks on ilmselgelt võimalus näha reaalmõõdus rekonstruktsioone ja ka
seda kuidas need valmivad ning võimalus ise midagi valmistada või osaleda mingis
tegevuses, mis tänapäevasest oluliselt erineb. Seega peamiseks võtmesõnaks on kogemus
ning parimaks vahendiks – eksperimentaalarheoloogia.
Võib tekkida küsimus, et miks seada magistritööle nii palju eesmärke korraga? Üks
olulisemaid põhjuseid seisnes selles, et antud projekt moodustas minu jaoks algusest peale
ühtse terviku, mida osadeks lahutada oli keeruline ja ei tundunud reaalset olukorda arvesse
võttes mõttekas. Kuna Rõuge eksperiment oli üsnagi mahukas ja see toimus avalikus
ruumis, ühes turistide meelispaigas, tundus mõistlik sellest võtta võimalik maksimum.
Rakendada arheoloogiline eksperiment vaid arheoloogia populariseerimise teenistusse ja
uurida ainult seda, millist mõju avaldab selline projekt avalikkuse ajaloohuvi muutumisele,
oleks ülimalt ebaratsionaalne. Samas viia läbi teaduslik eksperiment ning jätta seejuures
kasutamata

võimalus

tutvustada

ajaloo-

ja

arheoloogiahuvilistele

muinasaegseid

1

Tänaseks on olukord paljudes Eesti muuseumides silmnähtavalt paranenud, pedagoogilised programmid
täiuslikumaks muutunud ning külastajate kaasamist erinevatesse tegevustesse rakendatakse üha enam.
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elamistingimusi, värskendada nende ajalooalaseid teadmisi ja saada ka publikult tagasisidet
antud projekti kohta, oleks olnud ilmselge ressursside raiskamine.
Töö põhiliseks eesmärgiks oli eksperimendi protsessi kaudu võimalike uute teadmiste
omandamine eeskätt ehitustehnilistes küsimustes. Olemasolevatele andmetele tuginedes oli
rekonstrueeritav hoone savipõranda, korstnata kerisahjuga üheruumiline rõhtpalkehitis
mõõtmetega 6 × 5 m. Olematu arheoloogilise materjali tõttu oli antud eksperimendi üheks
suuremaks probleemiks katusekonstruktsioon ja selle kattematerjal. Siin toetuti
olemasolevale,

vanimale

etnograafilisele

materjalile

ja

konstruktsiooniliste

lõpplahendusteni loodeti jõuda eksperimendi käigus. Katuse kattematerjalina plaaniti
kasutada kisklaudu ja hüdroisolatsiooniks kasetohtu.
Ehitustehnilises plaanis esitati eksperimendile mitmeid küsimusi, mis olid seotud
oskuste ning tööjõu ja -ajaga:


Kui palju töötunde kulub konkreetse eluhoone ehitamiseks?



Kui palju inimesi peaks osalema hoone ehitamisel, et see saaks valmis kindla aja
jooksul?



Kas maja ehitamiseks piisaks ühe pere tööjõust või osales ühe pere hoonete ehitusel
terve kogukond?



Kui kiiresti on võimalik omandada töövõtted?

Mõned esitatud küsimustest olid seotud tööriistavalikuga:


Milline on palkmaja ehitamiseks vajalik tööriistavalik, kas enne eksperimenti
väljavalitud eritüübilistest tööriistadest piisab?



Mille põhjal valitakse mingi tööriist ning mil määral mängib töötulemuste osas rolli
selle erinev kuju ja mass (antud juhul kirves)?

Üsna olulised olid ka hoone konstruktsiooni puudutavad küsimused:


Milliseks kujunevad lõplikud konstruktsioonilised lahendused ja kui palju tehakse
muudatusi võrreldes eelprojektiga?

Elamise eksperimendi üheks olulisemaks eesmärgiks oli rekonstruktsioonhoone
testimine, et mõõtmis- ja vaatlusandmete põhjal saada parem ettekujutus rauaaegsetest
elamistingimustest. Tähtsaimateks kriteeriumiteks eluhoone puhul on selle soojapidavus ja
õhu kvaliteet ning algselt olid elamise eksperimendi ajaks planeeritud ka hoone
energiaaudit ja spetsiaalsed õhu uuringud erinevate mikroosakeste sisalduse kohta
suitsutoas.

Elamise

eksperimendis

osalejad

pidid

andma

ka

oma

hinnangu

elamistingimustele, dokumenteerima oma igapäevategevust ning kirjeldama saadud
kogemusi.
7

Töö kirjutamisel tugineti paljudele erinevatele allikatele. Lisaks arheoloogilisele
materjalile ja vastavasisulisele uurimistööle (Lavi 1997; 2003; 2005; Tõnisson 1980; 1981;
1985; 2008) ning eksperimentaalarheoloogia-alasele kirjandusele (Coles 1979; Reynolds
1979; 1999; Rasmussen 2007; Rasmussen, Grønnow 1999) pöörduti uurimistöö käigus ka
etnograafia ja rahvapärimuse poole. Etnograafia-alasest kirjandusest toetuti kõige rohkem
K. Tihase (2007) raamatule „Eesti talurahvaarhitektuur“ ja T. Habichti (2008) raamatule
„Eesti saun“. Enne projekti alustamist uuriti bakalaureusetöö raames, võrdlusmaterjali
saamiseks ka Loode-Venemaa eluhooneid 8.–11. sajandist (Pajuste 2009). Lisaks toetuti
töö kirjutamisel ehitustehnika ja -mehhaanika-alasele kirjandusele (Masso 1991; 2010) ja
tutvuti põhjalikumalt puidu füüsikaliste omadustega. Ehitamise ajal mõtlesid paljud
rekonstruktsioonhoone ehitamist vaatama tulnud inimesed meiega

kaasa. Nendega

tekkinud diskussiooni käigus õnnestus nii mõnelegi ehituse käigus tekkinud küsimusele
vastuseid leida või oma oletustele kinnitust saada. Maja kerkimist käisid vaatamas ka
mitmed palkmajade ehitamisega tegelevad spetsialistid, kes oma kogemusi meiega jagasid.
Praktilisi nõuandeid ehitamise alguses jagas Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri
programmi teadur Joosep Metslang. Hoone ja katusekonstruktsiooni kvaliteedile on
positiivse hinnangu andnud ehituskonsultant ja paljude ehitusfüüsika-alaste raamatute
autor Tiit Masso. Suitsupiiri küsimuses aitas selgusele jõuda Tartu Ülikooli Füüsika
instituudi vanemteadur Marko Kaasik.
Oluliseks peeti ka eksperimendist saadavat kogemust ja emotsioone, mis võimaldaks
paremini tõlgendada muinasaja inimeste mõttemaailma. Teiseks suuremaks eesmärgiks
võeti projekti rakendamine arheoloogia populariseerimisse. Eksperiment oli planeeritud
rahvale avatud üritusena, et huvilised saaksid protsessi reaalselt jälgida ja eksperimendis
osalejatel oleks võimalus uut kogemust ja teavet vahetult edastada. Juba enne eksperimendi
algust

hakati

Rõuge

eksperimentaalhoonet

omavahelises

suhtlemises

nimetama

muinasmajaks ning hiljem võeti see kasutusele nii eksperimendi kajastamiseks loodud
kodulehel kui ka ajakirjanduses.

Käesolev magistritöö on liigendatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis keskendutakse
eeskätt eksperimentaalarheoloogia olemuse, võimaluste ja metoodika käsitlemisele
üldisemas plaanis ning avatakse Rõuge eksperimendi lähtealused. Teises alapeatükis
tutvustatakse

põhjalikumalt

ka

välismaiseid

ehituseksperimente

ning

erinevate

eksperimentaal-arheoloogiakeskuste tööpõhimõtteid ja väljundeid.
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Teine peatükk on jaotatud neljaks suuremaks alapeatükiks ning selles keskendutakse
projekti kõige mahukamale praktilisele osale – rekonstruktsioonhoone ehitamisele ja
ehitustehniliste küsimuste käsitlemisele. Kahes esimeses alapeatükis on vaatluse alla
võetud rauaaegse eluhoone ehitamisel kasutada olnud tööriistad ning ehitusmaterjal, selle
omadused, valikuprintsiibid, varumine ja ettevalmistamine. Põhjalikult käsitletakse hoone
püstitamist konstruktsioonielementide ja tööetappide kaupa, lähtudes reaalsest ehitamise
järjekorrast. Viimases alapeatükis käsitletakse elamise eksperimendi tulemusi hoone
kvaliteedi (soojapidavus ja suitsupiiri tekkimine) seisukohalt.
Kolmandas peatükis antakse ülevaade Rõuge eksperimendi kogemusest sotsiaalses
plaanis. Siin on vaatluse alla võetud inimfaktori olulisus antud projekti kontekstis ja
inimeste omavaheline suhtlemine erinevatel tasanditel. Käsitletakse nii eksperimendis
osalejate omavahelisi suhteid, meeskonnatööd ja nende mõju eksperimendi tulemustele kui
ka suhtlemist kohaliku kogukonna, ajakirjanduse ja laiema avalikkusega.
Töö lõppu on lisatud illustreeriv pildimaterjal ja joonised, mis aitavad saada paremat
kuvandit

projekti

tegevustest

ning

rekonstrueeritud

hoonest

ja

selle

konstruktsioonielementidest, maja arhitektuurse eelprojekti joonised, tabel tööetappidest
nende ajalises järjestuses ning temperatuurivaatluste päevik elamise eksperimendi ja sellele
eelneva kütmise perioodi kohta.

Rõuge arheoloogiline eksperiment oli äärmiselt mahukas, selle ettevalmistamisega alustati
juba 2009. aasta sügisel ning ilma kaasabita poleks selle teostamine võimalikuks osutunud.
Projekti õnnestumisele on erineval viisil kaasa aidanud kümned inimesed, keda tahan
siinkohal tänada.
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1. RÕUGE ARHEOLOOGILISE EKSPERIMENDI
TEOREETILISED JA METOODILISED
LÄHTEALUSED
Mahukamaid eksperimentaalarheoloogilisi projekte, mille käigus tegeleti ka hoonete
rekonstrueerimise ja muinasaegse elukeskkonna loomisega, hakati läbi viima juba 1960.
aastate lõpus. Kõikjal Euroopas tehti algust eksperimentaalarheoloogia baaside ja
vabaõhukeskuste rajamisega. Enne Rõuge eksperimendi käsitlemist käesolevas töös, annan
ülevaate eksperimentaalarheoloogilisest uurimistööst üldisemas plaanis ning tutvustan
mõningaid välismaiseid ehituseksperimente

1.1. EKSPERIMENTAALARHEOLOOGIA, SELLE OLEMUS
JA VÕIMALUSED
Eksperimentaalarheoloogia on arheoloogilise uurimistöö valdkond, mis hõlmab erinevaid
meetodeid, tehnoloogiaid, analüüse ja lähenemisviise, et eksperimendi korras kopeerida
minevikku (objektidest tervete süsteemideni), püstitada ja/või kontrollida hüpoteese ning
pakkuda analooge arheoloogiliseks tõlgenduseks (Mathieu 2002: 1).
J. Coles (1979: 36; 38; 39) on arheoloogiliste eksperimentide puhul eristanud kolme
erinevat taset: (1) arheoloogilise materjali põhjal valmistatakse esemete koopia(d),
kusjuures siin ei lähtuta alati autentsetest materjalidest ja valmistamise meetoditest.
Koopiad on mõeldud vaid visuaalse kuvandi loomiseks (nt muuseumis) ja neid ei katsetata
nende algses otstarbes; (2) teise taseme eksperimentide puhul peaks kogu taasloomise
protsess olema täiesti autentne, st kasutada tuleb vaid endisaegseid töövahendeid, -võtteid
ja -meetodeid ning kasutatava materjali koostise osas peab täielikult lähtuma
arheoloogilistest eeskujudest; (3) kolmandal

tasemel võetakse rekonstrueeritud ese

reaalsesse kasutusse ning keskendutakse selle funktsionaalsusele.
J. Mathieu (2002: 2–6) on eksperimentaalarheoloogia võimalusi ning erinevaid
uurimissuundi käsitlenud põhjalikumalt ning jagab eksperimentaalse uurimistöö järgnevalt:
(1) esemete koopiate valmistamine2 (2) inimtegevuste ja käitumise taaselustamine, mis
hõlmab nii koopiate sihtotstarbelist kasutamist, võrdlevaid eksperimente (kõrvutatakse

2

Siin on silmas peetud nii neid koopiaid, mis on mõeldud nt muuseumis eksponeerimiseks kui ka neid, mis
valmistatakse eesmärgiga testida nende funktsionaalsust
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kahte või enamat materjali, eset ja/või tehnoloogiat, mõistmaks inimeste valikuid) kui ka
fenomenoloogilisi uurimusi3; (3) protsesside jäljendamine, mille käigus saab uurida nt
mingit arheoloogilist materjali mõjutanud loodusliku protsessi kulgemist ja selle tagajärgi
või tehnoloogilisi protsesse. Selle jaotuse alla on paigutatud ka arvutisimulatsioonide abil
tehtav uurimistöö; (4) süsteemi kopeerimine, mis sisaldab mitmeid, omavahel seotud
protsesse.
P. Reynolds (1999: 128–129) jagab arheoloogilised eksperimendid kategooriatesse aga
lähtuvalt püstitatud hüpoteesidest: (1) arheoloogilisel materjalil põhineva konstruktsiooni
loomine; (2) protsess ja funktsioon. Siin võetakse mingi ese ja/või objekt kasutusse ning
seeläbi

saab

näiteks

kasutamisvõimaluste

uurida
piire

ja

ja/või

testida

mingi

tõhusust;

(3)

tööriista
sellesse

funktsionaalsust,
kategooriasse

selle

kuuluvad

simulatsioonid, mis võimaldavad uurida nt kihtide ladestumise protsessi erinevates
ilmastikutingimustes ja erinevate ajaperioodide vältel; (4) tõenäosusuuringud, mis on
kolme esimese kategooria loogiliseks laienduseks; (5) tehnoloogiline innovatsioon. See
hõlmab tehniliste vahendite kasutamist, saavutamaks arheoloogilises uurimistöös
täiuslikumaid tulemusi.
M. Rasmussen (2007: 8) on üksikasjalikult käsitlenud kahe termini – rekonstruktsioon
ja eksperimentaalarheoloogia – täpsemat olemust. Need on väga tihedas omavahelises
seoses ning antud kontekstis ka osaliselt kattuvad. Rekonstruktsioon on üldisem mõiste,
hõlmates endas teoreetilist rekonstruktsiooni, selle põhjal loodud väikesemõõdulist maketti
või hoopis reaalmõõdus valmistatud mudelit. Termini eksperimentaalarheoloogia all võib
aga mõista kindlat organiseeritud arheoloogilist meetodit koos kindlaksmääratud
reeglitega.

Viimasel

juhul

saame

rääkida

rekonstruktsioonist

kui

eksperimentaalarheoloogia produktist, mis luuakse olemasolevaid andmeid analüüsides ja
interpreteerides.

Arheoloogias

on

füüsiline

täismahus

rekonstruktsioon

üheks

interpretatsiooni väljundiks.
P. Reynolds (1999: 128) on seisukohal, et mõistet hoone rekonstruktsioon ei tohiks
kasutada, kui hoonest on säilinud vaid negatiivsed vormid (nt postiaugud) ning selle
termini kasutamine oleks õigustatud vaid piisavalt representatiivsete hoonejäänuste puhul.
Siin tekib aga küsimus, kust läheb piir piisavalt ja mittepiisavalt representatiivse
hoonepõhja vahel ning millisel juhul siis ikkagi on õigustatud termini rekonstruktsioon
3

Arheoloogiliste eksperimentide raames tehtava fenomenoloogilise uurimistöö puhul tuleks aga kindlasti
arvestada inimeste erineva kultuuritaustaga minevikus ja tänapäeval. Ka täiuslikult rekonstrueeritud
mineviku keskkonnas ei saa tänapäeva inimene just oma taustast lähtuvalt seda tajuda samamoodi nagu
muinasaja inimene.
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kasutamine? Hoonejäänuseid ongi enamasti väga vähe säilinud, paljudes küsimustes tuleb
tihti pöörduda lisaallikate poole ning sellest tulenevalt oleks antud sõna kasutamine
praktiliselt välistatud. Seega ei loobuta käesolevas töös mõiste rekonstruktsioon
kasutamisest sõltumata sellest kui representatiivne oli eeskujuks võetud hoonepõhi mingi
konkreetse projekti puhul.
Kui tugineda vaid arheoloogiliste kaevamiste põhjal tehtavale teoreetilisele
uurimistööle, võivad paljud detailid ja spetsiifilisemad eripärad, hoolimata põhjalikkusest,
paraku märkamata jääda. Eksperimendid võimaldavad avada uusi vaatenurki ja seejärel
saame arheoloogilise materjali poole pöörduda juba uute küsimustega (Rasmussen,
Grønnow: 1999: 139). Me võime leidude põhjal teha mingist objektist mõttelise
rekonstruktsiooni ja oletada, kuidas seda valmistati. Kas see aga tõesti ka nii oli, saame
kindlamalt väita vaid siis, kui olemasoleva info põhjal taasluuakse ka füüsiline, täismõõdus
mudel, kasutades selleks autentseid töövahendeid ja -võtteid.
Rekonstrueerimise

protsessis

saadakse

terviklikumat

infot

eelkõige

esemete

valmistamise tehnoloogiatest ja metoodikast ning muinasaegse(te) eseme(te) kasutusest
ning pikemaajaliste projektide puhul võimaldab see uurida toimetulekustrateegiaid ja
keerulisemaid tööprotsesse (ibid.). Samuti võimaldab täismahus hoone rekonstruktsioon
selgemalt hoomata selle gabariite ning mõõta ehitamiseks kulunud tööaega (Coles 1979:
133). Eksperimendi abil võib selguda ka vaid vaatluse põhjal selgelt tuvastamatu(te)
eseme(te) või seadme(te) funktsioon või toimimismehhanism (Menotti, Pranckenaite
2008). Seega võimaldab objektide taasloomine ja nende praktikas kasutamine leida
vastuseid sellistele küsimustele, mida pelgalt teoreetilise uurimistöö puhul sageli esitada ei
saagi. Lisaks avaneb seeläbi võimalus taaselustada ja omandada oskusi, mis tänaseks on
minetatud. Arheoloogiliste eksperimentide abil suureneb teabehulk muistsete kultuuride ja
inimtegevuse kohta ning see omakorda annab võimaluse paremini mõista omaaegset
kultuuriruumi tervikuna.
M. Rasmussen (2007: 10–11) on välja toonud kaks eksperimentaalarheoloogias
rakendatavat lähenemisviisi. Üks neist on kontrollipõhine ja kitsamalt piiritletud, kus
püütakse erinevaid võimalusi ja muutujate hulka võimalikult suures ulatuses vähendada
ning üritatakse koondada info mingi ühise nimetaja alla. Kontrolli tulemuseks võib sageli
olla ka mingi hüpoteesi kukutamine. Teise, kontekstipõhise lähenemisviisi puhul erinevaid
võimalusi ja muutujaid vähendada ei püüta. Põhieesmärgiks on argumentatsioon ja
inspiratsioon ehk siis uute ideede leidmine, mingi konkreetse tulemuseni jõudmine ja
tähtsuse hindamine. Siin ei kontrollita ega lükata hüpoteese ümber, vaid hinnatakse nende
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tähtsust. Eksperimendi tulemusel võib olla mitmeid tõlgendusviise. Esimese lähenemisviisi
ülesanne on aga nende välistamine, valede ja kahtlaste hüpoteeside elimineerimine.
Kontekstpõhise ja kontrollipõhise meetodi peamised erinevused seisnevad tulemuste
dokumeteerimises, mõlema eesmärgiks on protsessi ja selle tulemuse hindamine.
Kontekstipõhises meetodis on dokumenteerimine tunduvalt keerulisem, kuna seal on üheks
oluliseks märksõnaks kogemus. Siit ka probleem – kuidas dokumenteerida kogemust ja mil
määral on see üldse võimalik? Kas see üldse annab võimaluse tõlgendada ühiskonda ja/või
kultuuri mis meie omast oluliselt erineb? Kas me suudame mõista nende inimeste
mõttemaailma, kes on pärit teistsugusest elukeskkonnast ning kelle kultuuriline ja
religioosne taust on selline, millega meil kokkupuutepunkte ja ühist vähe? Selge on see, et
kirjutuslaua tagant tõusmata ei ole võimalik jõuda nende tõlgendusteni nagu siis, kui
võtame aluseks reaalsed kogemused.
Eksperimentaalarheoloogia annabki meile lisaks uutele teadmistele tehnoloogiate jms
osas võimaluse kogeda muinasaegseid elamistingimusi ning seeläbi tajuda ja mõista
maailma, milles elasid tollased inimesed. Võtmesõnaks oleks samastumine. Siinkohal tuleb
aga arvestada paljude asjaoludega, mis antud kogemust mõjutavad. Päris kindlasti ei saa
arvestada sellega, et suudaksime täielikult samastuda muinasaegsete inimestega ning tajuda
seda maailma, milles nad elasid, nii nagu nemad seda tajusid. Olukorrad ja tingimused, mis
olid nende elu lahutamatuks osaks, mis olid neile loomulikud ja millest sõltus muistne
elukorraldus ja kultuur, ei ole tänapäeva inimesele läbinisti mõistetav isegi juhul, kui talle
luuakse vastavad olud. Sama printsiip kehtib ka vastupidi. Rauaaja inimene ei osanud
endale

ettegi

kujutada

enamust

asjadest,

mis

tänapäeval

on

meile

saanud

iseenesestmõistetavaks. Seega ei saanud ta ka oma elamistingimusi hinnata sel viisil, nagu
meie seda muinasaegses elukeskkonnas teeme. See tähendab aga, et me ei suuda neid
tingimusi ka parima tahtmise juures tõlgendada nii nagu tegid need, kellele see keskkond
oli igapäevane ja loomulik. Ühiskondlik-kultuuriline taust on rauaaja ja tänapäeva
inimestel selleks paraku liiga erinev.
Omaette küsimus on see, kas täielik samastumine ning muinasaja inimese moodi
mõtlemine ja tõlgendamine ongi üldse vajalik, kas me üldse peaksimegi mineviku
ühiskonnast ja kultuurist aru saama samamoodi nagu nemad seda mõistsid. Kõrvaltvaataja
käsitlus võib ehk objektiivsemgi olla. Lisaks kogume infot mineviku kohta ju tänapäeva
inimeste jaoks ja neile on see tõenäoliselt arusaadavam juhul, kui ajalugu interpreteeritakse
nende vaatepunktist lähtuvalt. Selleks et mõista meist erinevaid kultuure, ei ole
ilmtingimata vajalik saavutada nendega absoluutset sarnasust, kuid vastavalt kujundatud
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keskkond annab meile kindlasti suuremad võimalused paremateks tõlgendusteks. Elamise
eksperimendi käigus saadud andmete põhjal saab aga kindlasti võrrelda rauaaegseid
elamistingimusi tänapäevaste elamisstandarditega.
Kõige

enam

on

levinud

kahe

ülalkirjeldatud

lähenemisviisi

kombineeritud

rakendamine. Eksperimentide tulemusel saadakse palju uut teavet ja nende käigus tekib ka
mitmeid uusi küsimusi ja probleeme. Nende analüüsimisel ning lahendamisel jõutakse aga
tõesele resultaadile oluliselt lähemale just siis, kui kasutatakse erinevaid lähenemise
meetodeid ning tervikliku mudeli loomisel hinnatakse ja tõlgendatakse tulemusi protsessi
mitmel tasandil. Rõuge rauaaegse eluhoone rekonstrueerimisel otsustati samuti rakendada
kombineeritud lähenemisviisi, et saada võimalikult palju infot ning jõuda seeläbi
mitmekihilise interpretatsioonini.
Reaalmõõdus

hoonete

rekonstrueerimisega

kaasnevad

paraku

ka

mõningad

lisaprobleemid. Näiteks nõuab suuremõõtmeline ehitis palju ressursse, nii raha kui tööjõu
osas. Eksperimendis võib protsess aga viia uute teemade ning käsitlusteni. Paljud
probleemid ja küsimused, mis on seotud mingi ehituskonstruktsiooniga, saavad sageli
tekkida vaid ehitamise käigus. Vähenõudlikumad mudelid, näiteks visandid ja
kolmemõõtmelised joonised on kergesti muudetavad, kuid paberil või arvutis loodud
mudelid ei anna paraku tõlgendusteks selliseid ideid ja inspiratsiooni, mis tekib füüsilises
ruumis ja protsessi käigus (Rasmussen 2007: 9).
Teabehulk suureneb oluliselt ka siis, kui rekonstrueeritud hoone reaalselt kasutusele
võtta. Paljud probleemid ja küsimused, mis on seotud nii igapäevaelu kui ka ehitise
endaga, võivad esile kerkida vaid taasloodud keskkonnas elades (Coles 1979: 1). Erineva
mahu, kestuse ja mõttelise ülesehitusega projektidest saadava info kogus ja ka sisuline
tulemus võivad üksteisest oluliselt erineda. Kindlasti ei tohi alahinnata lühiajaliste ja
mahult väiksemate projektide kasutegurit, kuid kauakestvamad ja põhjalikumad projektid
võimaldavad jõuda usaldusväärsemate ja üksikasjalisemate tulemusteni (ibid.: 140).
Et eksperimentide läbiviimisel saavutada parimad tulemused, peaks sellesse töösse
kaasama ka teiste erialade spetsialiste4, kellel on konkreetses valdkonnas nii vajalikud
teadmised kui ka oskused (Reynolds 1999: 131). St need, kes valdavad antud temaatikat ja
protsesside eripärasid, oma tegevusala spetsiifikast lähtuvalt, arheoloogist paremini.
Näiteks Āraiši järveasula rekonstrueerimisel tehti koostööd ehitusinseneride, arhitektide ja
kohalike käsitöölistega (Apals 1995: 104; 106).

4

Sõltuvalt rekonstrueeritavast objektist nt tarbekunstnikke, ehitusspetsialiste, seppasid jne

14

Kui uurimistöö eesmärgiks on aga eelkõige lahenduste leidmine erinevatele
probleemidele ja küsimustele, mis võivad tekkida rekonstrueerimise protsessis, võib
eksperimenti läbi viia ka nö puhta lehena, omamata põhjalikumaid teadmisi mingi eseme
valmistamise kohta. Nii suureneb tõenäosus, et omandatakse teadmisi rekonstrueeritava
objekti valmistamise ja tehnoloogiate arengu ning nende põhjuste kohta5.
Loomulikult ei ole võimalik ennast vabastada kõigist olemasolevatest teadmistest, mis
tänapäeval omandatakse üldhariduskoolis ja mida saab rakendada mingi eseme
rekonstrueerimisel. Samas tuleks silmas pidada seda, et kogemustel põhinevaid teadmisi
anti edasi ka muinasajal. Näiteks ei teadnud muinasaja inimesed midagi füüsikaseadustest
ega neid väljendavatest valemitest, samas teati hästi, kuidas mingid konstruktsioonidetailid
peaksid üksteise suhtes paiknema, et konstruktsioon tervikuna oleks tugev ja vastupidav.
Seega võiks tänapäevase üldhariduse tinglikult võrdsustada muinasaegsete kogemustega,
mida põlvest-põlve edasi anti.
Oma praktilise väljundi ja sellest tulenevate mitmekülgsete uurimisvõimaluste tõttu
pakub eksperimentaalarheoloogia meile võrreldes materiaalse kultuuri teoreetilise
tõlgendamisega oluliselt paremaid võimalusi tõelähedasema tulemuse saavutamisel. See
lubab meil kontrollida hüpoteeside paikapidavust läbi praktilise kogemuse. Võrreldes
eksperimendi käigus valmistatud esemeid arheoloogiliste leidudega, on võimalik saada
kinnitust oma hüpoteesidele või vastupidi, need kummutada ning läbi uute katsete jõuda
õigema tulemuseni.

1.2. EHITUSEKSPERIMENDID
1.2.1. Näiteid välismaistest eksperimentaalarheoloogilistest keskustest
Eksperimentaalarheoloogia kategooriaid ja erinevaid rakendamisvõimalusi käsitleti juba
eespool. Alljärgnevalt võetakse vaatluse alla neli erineva suunitlusega keskust, kus üheks
oluliseks tegevusalaks on olnud hoonete rekonstrueerimine ja mineviku elukeskkonna
loomine. Näidiskeskuste ja -projektide valikul lähtuti nende eesmärkidest ja erinevast
suunitlusest.

5

Rõuge eksperimendi puhul otsustati kasutada võimalikult vähe spetsialistide abi ja lähtuti nö „puhta lehe“
printsiibist, et jõuda lahendusteni eksperimendi käigus. Ehitusmehhaanika-alase kirjanduse poole pöörduti
alles peale eksperimendi lõpetamist.
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Pikaajaline kogemus on näiteks Lejre eksperimentaalarheoloogiakeskusel Taanis6
(Rasmussen 1999; 2007) ja Butser Ancient Farm’il Inglismaal7 (Reynolds 1979; 1999).
Esimeses alustati ettevalmistustöödega 1960. aastate alguses ja keskus avati külastusteks
1964. a. Teises hakati uurimistööga tegelema 1972. a. Mõlemad on pika aja jooksul olnud
teadusuuringute ja hariduskeskused, kus eksperimentide läbiviimise põhiliseks eesmärgiks
on üha täiuslikuma minevikukuvandi loomine ja kus aasta jooksul viiakse läbi mitmeid
projekte. Kui kahe esimese keskuse käivitamine oli eeskätt arheoloogide mõte ja toimus ka
nende

eestvedamisel,

siis

ajaloolise

käsitöö

keskus

Vikingelandsbyen

Taanis

Albertslund’is8 (Poulsen, Draiby 2005) loodi hoopis endise tööõpetuse õpetaja, J. Poulseni
initsiatiivil 1992. a.
Butser Anciet Farm oli selle asutaja Dr Peter Reynoldsi eluajal avatud kõigile
teadlastele ja tudengitele, kes oma uurimistöö raames soovisid läbi viia arheoloogilisi
eksperimente. Seal keskenduti eelkõige leiumaterjali põhjal püstitatud hüpoteesidele ja
nende kontrollimisele läbi korduvate katsetuste. Oluliseks peeti arheoloogilise materjali
võrdlemist eksperimentide tulemustega. Põhifookus oli küll põllumajanduse uurimisel,
kuid keskusesse rajati ka mitmeid erinevaid hooneid. Nende rekonstrueerimisel on aluseks
võetud vaid kõige paremini säilinud ehitiste jäänused. Reynolds (1999: 125–126; 131) ise
iseloomustas keskust mõistega vabaõhulabor.
Lejre’s tegeletakse siiani põhjalike teadusuuringutega, aastas viiakse läbi 10–15
erinevat projekti. Teaduslik uurimistöö on viieks aastaks ette planeeritud – projektide valik
ja uurimisvaldkonnad ära määratud. See on eksperimentaalarheoloogia baasiks nii
teadlastele kui ka üliõpilastele. Oluline on arendada metoodikat ja stimuleerida uute
vaatekohtade tekkimist. Magistrantidele korraldatakse seal üle aasta seminar, mis sisaldab
loenguid, osalemist teadlaste poolt eelprojekteeritud katsetes ning magistrantide endi
juhitavaid eksperimente, mille lõppedes esitatakse aruanne.
Lisaks teadustööle ning üliõpilaste koolitamisele ja täiendamisele viiakse kahes
esimeses keskuses läbi ka haridusprogramme ning tegeletakse arheoloogiaalase
teavitustööga. Töökorraldus ja -metoodika on neis aga erinev. Nn elava ajaloo
demonstreerimisega (ajastuomaselt rõivastatud giidid, elamise eksperimendid jms) Butser
Ancient Farm’is ei tegeleta. Lejre’s püütakse aga just luua võimalikult ajastuomane
õhkkond ning see väljendub ka giidide ja töötubade juhendajate rõivastuses.
6

Kesksuse koduleht http://www.sagnlandet.dk/ ja selle inglisekeelne versioon
http://www.sagnlandet.dk/English.425.0.html (09.05.12)
7
Keskuse koduleht http://www.butserancientfarm.co.uk/ (09.05.12)
8
Keskuse koduleht http://www.vikingelandsbyen.dk/ (09.05.12)

16

Vikingelandsbyen tugineb ehitiste rekonstrueerimisel küll täielikult arheoloogilisele
materjalile ja arheoloogide uurimistöödele, hoonete ehitamiseks kasutatakse autentseid
materjale ning töövahendeid ja -võtteid, kuid siinse tegevuse põhirõhk on hoopis
haridusprogrammidel.
Kuid lisaks integreeritud projektidele on ka selliseid, kus keskendutakse vaid teadusele
ja vastupidi, selliseid, kus otsesed teadusuuringud on kõrvale jäetud ja keskendutakse vaid
turismile ja pedagoogilistele programmidele. Näiteks Lätis, Āraiši’s rekonstrueeriti terve
väljakaevatud järveasula (Apals 1995). Selle projekti eesmärk oli selgelt teaduslik.
Tänaseks on rekonstrueeritud hoonetekompleks liidetud Läti Riikliku Ajaloomuuseumiga
ja seda peetakse atraktiivseks turismiobjektiks. Paraku ei kasutata selle olemasolevat
potentsiaali täielikult ära ning pidevaid haridusprogramme seal läbi ei viida. Samas
Hollandisse ehitatud arheoloogiline teemapark ARCHEON

9

on spetsiaalselt muuseumiks

loodud keskus. Hoonete ehitamisel on küll aluseks võetud arheoloogiline materjal, osad
objektidest rajati autentsel viisil ning mõne objekti rekonstrueerimise käigus kontrolliti ka
tollaseid ideid ja hüpoteese, kuid enamasti ei olnud siin tegemist arheoloogiliste
eksperimentide ega teadusega. Välise vaatluse põhjal võib rajatisi pidada autentseteks
koopiateks, kuid sageli pole nende ehitamisel kasutatud minevikule omaseid töövõtteid ja
materjale. Samas viiakse seal läbi haridusprogramme ja parema minevikukuvandi loomise
eesmärgil toimub seal ka näitlik reaalne ajastuomane tegevus.

1.2.2. Hoonete rekonstrueerimise protsess
Elamute jäänused on arheoloogidele varasemate ajalooperioodide ja ühiskonnavormide
uurimisel üheks huvipakkuvaks materjaliks ja interpretatsiooni allikaks. Nendest on
võimalik saada informatsiooni omaaegsete töövõtete, stiili, arhitektuuri, käsitööliste
taseme, sotsiaalse staatuse jms kohta (Rasmussen 2007: 7). Peamiselt annab arheoloogilise
materjali uurimine ülevaate elamu mõõtmetest ja paremal juhul ka antud ajaperioodile
iseloomulikust konstruktsioonist. Materjali tõlgendamise raskusaste sõltub tugevalt
hoonejäänuste olukorrast.
Rekonstruktsiooni loomise protsess algab arheoloogilistest väljakaevamistest, mille
käigus saadud informatsioon ongi reeglina esmaseks ja peamiseks allikaks, millest lähtuda

9

Keskuse koduleht http://www.archeon.nl (09.05.12) ja selle inglisekeelne versioon
http://www.archeon.nl/index.php?lang=en (09.05.12)
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(Coles 1979: 133; Rasmussen 2007: 11). Kaevamistel ning sellele järgnevas faasis
kogutakse ja analüüsitakse erinevatest allikatest pärit informatsiooni, hinnatakse mis on
piisavalt kaalukas ja väärtuslik ning saadud materjali tõlgendamisel saabki luua esmase
visiooni (Rasmussen 2007: 11).
Arheoloogiliste kaevamiste käigus avastatud ja väljapuhastatud hoonepõhjal on aga
reeglina säilinud suhteliselt vähe infot ning materjal on selles osas paraku sageli üsna
puudulik (Coles 1979: 131; Reynolds 1999: 128). Heal juhul on alles vaid alumine
palgikord või paar, postiaugud, koldepõhi ning mõnel juhul ka põrandajäänused. Nende
põhjal saab teada kui suur antud hoone oli, kus asetses ahi ja millise küttekehaga tegemist
oli, kas ja millist põrandakatet kasutati ning kas hoonel võis olla mingi kergem
juurdeehitus (nt eeskoda).
Suurem probleem on nende ehituselementidega, mille kohta hoonepõhjad enamasti
informatsiooni ei anna (aknad, uksed, katus, seinte kõrgus). Terviklikuma pildi saamiseks
tuleb sageli pöörduda etnograafiliste allikate poole (Luley 1990: 33) lootuses, et
ehitustraditsioonid on piisavalt järjepidevad ja lubavad tõmmata tagasiulatuvaid paralleele.
Paraku on tõenäoline, et ka etnograafiline materjal ei aita alati ja täiel määral mõista kõigi
ehituselementide funktsionaalseid tähendusi (Apals 1995: 104).
Vältimaks võimalikke ehituses ettetulevaid vigu, tehakse paljude projektide puhul
eksperimendi ettevalmistavas faasis, enne täismahus rekonstruktsiooni ehitamist, hoonest
joonised ja maketid, et nende põhjal välja selgitada parimad ehitustehnilised lahendused
(Luley 1990: 33). See ei välista aga võimalike lisaprobleemide ja -küsimuste tekkimist
ehituse protsessi käigus. Āraiši järveasula rekonstrueerimise protsess algas hoonete
jooniste ja 1:10 mõõtkavas mudelite valmistamisega juba asulakoha kaevamiste ajal (Apals
1995: 104). Võrreldes arheoloogiliste väljakaevamiste ajal tehtud plaanide ja
hoonejäänuste

jooniste

põhjal

loodavate

rekonstruktsioonidega,

annab

selline

lähenemisviis kindlasti ka tõesema tulemuse, sest plaanid ja kirjeldused ei tarvitse olla nii
kõnekad, kui arheoloogilistel kaevamistel vastavatud hoonepõhi.
Enne reaalmõõdus rekonstruktsiooni rajamist võib testida erinevaid tööriistu,
konstruktsioonielemente ning läbi töötada ehitusjärke (Rasmussen 2007: 11). Oluline on
leida autentseimad tööriistad, -tehnikad ja -materjalid. Järgnevas faasis alustatakse juba
reaalsete

ehitustöödega.

Ehkki

ka

ehitusprotsessi

käigus

võidakse

tegeleda

lisainformatsiooni hankimise ning hindamisega, on kolmanda etapi peaeesmärk
rekonstureerida täismõõdus ehitis – muinasaegse hoone mudel, mis valmib kaevamistel
saadud andmete analüüsile tuginedes ja selle põhjal saadud ettekujutusele. Viimane faas
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hõlmab valminud ehitise/analoogi hindamist visuaalselt. Ning lõppkokkuvõtteks saab
asuda selle hoone funktsionaalse tarbimisväärtuse hindamise, ehk siis reaalse elutegevuse
eksperimendi juurde.

1.2.3. Ehituseksperimentide uurimisküsimused ja metoodika
Küsimused, millele mingi konkreetse eksperimendi puhul vastuseid otsitakse, sõltuvad
eelkõige püstitatud eesmärkidest. Uurimismetoodika peab hõlmama kõiki tööga seotud
aspekte, mis toodavad kooskõlastatud tulemusi ning võivad omavahel olla integreeritud
(Reynolds 1999: 127). Sageli peetakse oluliseks eksperimendi käigus saadud kogemust,
kuid osade eksperimentide puhul on inimliku faktoriga arvestamisest täielikult loobutud,
kuna see ei võimalda tulemusi piisavalt objektiivselt hinnata (ibid.: 129).
Ehitiste rekonstrueerimisel on paljud probleemid ja küsimused samad sõltumata
hoonetüübist või -suurusest ning neid saab esitada kõigile sarnastele eksperimentidele:


Kui suurt koormust peab katusekonstruktsioon suutma kanda ja milline see olema
peaks?



Kui suurte muutuvkoormustega (lumi, tuul) peab arvestama katusekonstruktsiooni
väljatöötamisel?



Milline on sobivaim katuse kaldenurk?



Kui kõrged peaksid olema seinad, et neile tuule poolt tekitatud, horisontaalselt
mõjuvate jõudude toimet miinimumis hoida?



Kas ehitusdetailid omavahel ühendada jäigalt või mitte? Jne.

Osad küsimused on aga otseselt seotud mingi konkreetse hoonetüübiga (maasse
süvendatud, ümmarguse põhjapinnaga, vitspunutisest ja saviga kaetud seintega,
plankudest, nurga- ja vahepostidega, rõht- või püstpalkidest seintega, vette ehitatud
vaielamu või postkonstruktsioonhoone) ning pole rakendatavad kõikidel juhtudel. Näiteks
postkonstruktsioonhoone puhul tuleb mõelda sellele, kui sügavad peavad olema
postiaugud, et tagada hoone stabiilsus. Saviga kaetud seintega elamu puhul tuleb välja
arvestada, kui madalale peab ulatuma katuseräästa serv, et vee suhtes tundlikke seinu
vihma eest kaitsta. Vaielamu puhul kerkib kindlasti üles küsimus, kuidas rajada hoone
veekogusse, millel on väga pehme ja mudane põhi ning kus puudub stabiilne aluspinnas.
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Hoonete rekonstrueerimisel on sageli üks esmaseid küsimusi olnud seotud aja ja
tööjõukulu mõõtmise ning arvestamisega. Mõõdetud on nii erinevatele tööoperatsioonidele
kui ka terve hoone ehitamisele kuluvat aega (Apals 1995: 107–109; Lobisser 2006: 12; 14;
Luley 1990: 42 - 43; Menotti, Pranckenaite 2008: 3; Nowatzyk, Bartsch 1991: 175–176).
Paraku on väga keeruline või isegi võimatu neid projekte, mida käesoleva töö raames
uuriti,

selles

küsimuses

omavahel

võrrelda,

sest

rekonstrueeritud

hoonete

põhikonstruktsioonid, nende mõõtmed, kasutatud materjal ja tööriistad olid üksteisest
erinevad.
Aja ja tööjõukulu arvestamist mõjutavad oluliselt ka mitmed inimlikud tegurid, mis ka
tulemust suures ulatuses mõjutama hakkavad. Lõppresultaat sõltub nt eksperimendis
osalejate ettevalmistusest: kas neil olid spetsiaalsed oskused või mitte; kui pikaajaline oli
nende kogemus või füüsiline vorm jne. Butser Ancient Farm projektis on aja- ja tööjõu
kulu mõõtmisest täielikult loobutud, kuna mingi töö tegemiseks kuluv aeg sõltub suuresti
töötaja oskustest ja motivatsioonist, mida aga hinnata või mõõta on suhteliselt võimatu
(Reynolds 1999: 129). Āraiši järveasula hoonete puhul peeti arvestust nii terve hoone
ehitamiseks kui ka erineva jämedusega palkide läbiraiumiseks kulunud aja üle, kuid saadud
tulemusi ei juleta siiski rauaaega tagasi kanda (Apals 1995: 108).
Üheks arheoloogilise eksperimendi oluliseks kriteeriumiks on olnud autentsete
materjalide ja töövahendite ning nendest tulenevate töövõtete kasutamine ja katsetamine
(Andrian, Dixon 2007: 36; Lobisser 2007: 30–32; Rasmussen, Grønnow 1999: 139;
Reynolds 1979: 41). Kaugemas minevikus olid inimestel mitmed teadmised ja oskused,
mille järele tänapäeval enam vajadust pole ning nad kasutasid tehnoloogiaid ja töövõtteid,
mis praeguseks ajaks on hääbunud. Seega, kui eksperimenti püütakse läbi viia võimalikult
autentsel viisil, tuleb need oskused ja tehnoloogiad katse-eksitusmeetodil taasavastada ja
välja töötada. Üks sellistest oskustest, mida tänapäeval enam ei vajata, on palkide
lõhestamine kirve ja kiilude abil. Kuna muinasajal puidutöötlemissaagi ei tuntud oli
palkide lõhestamine tollasele inimesele hädavajalik oskus, mida tuli tõenäoliselt ka sageli
rakendada (Lobisser 2007: 30).
Mõõdetud on ka seda, millist kogust materjali vajatakse mingi konkreetse hoone
ehitamiseks (Lobisser 2006: 12; Reynolds 1979: 34; Nowatzyk, Bartsch 1991: 177).
Oluline on see aga tõenäoliselt pigem tänapäevastes tingimustes, kui ehitustegevus või
materjali hankimine on organiseeritud teistmoodi kui muinasajal. Muinasaja kontekstis ei
tarvitsenud materjalikoguse täpne ettearvestamine arvatavasti üldse vajalik olla.
Tõenäoliselt hankis tollane inimene kõik ehituseks vajaliku ehitusplatsile võimalikult
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lähedalt ja kuna metsalangetamine ei olnud seadustega reguleeritud, võis ta vajadusel
materjali metsast ilma suuremate probleemideta juurde tuua.
Uuritud on sedagi, milline tööriistavalik on mingit tüüpi ehitise püstitamiseks tõhusaim
(Lobisser 2006: 14). Kuid läbi eksperimendi on võimalik kõrvutada ka sama tööriistaliigi
üksteisest suuremal või väiksemal määral erinevaid vorme. Saame võrrelda nende tõhusust
ja valida nende hulgast parima ja sobivaima. Kui arheoloogilises materjalis on näiteks
olemas mitu erineva kuju ja massiga või erineva koostise ja töötlusega kirvest samast
perioodist, saab eksperimendi käigus välja selgitada, milline neist sobib mingi
tööoperatsiooni sooritamiseks kõige paremini. Ning lõppkokkuvõtteks saab kirveid seeläbi
juba kindlamalt liigitada nende funktsionaalsuse järgi.
Üks osa eksperimentaalarheoloogilisest uurimistööst on ehitiste elutsükli vaatlus, kus
jälgitakse, millise ajaperioodi vältel ja millist mõju avaldavad neile ilmastikutingimused ja
muud looduslikud protsessid ning kui tihti tekib vajadus hooneid remontida (Reynolds
1979: 36). Nii saab välja selgitada, milline kasutatud materjalidest on mingi ehitusdetaili
puhul sobivaim või milline on erinevate materjalide koostoime. Selliste vaatluste ja
korduvate katsetuste kasutegur avaldub küll alles pikemas ajaperspektiivis, kuid samas
pakub see võimaluse jõuda mitmete uute ideede ja tõlgendamisvõimalusteni. Nõnda,
vaatlusandmetele tuginedes ning nende põhjal saadud tulemustest lähtuvalt, erinevaid
materjale ja konstruktsioonidetaile läbi katsetades, kasvab tõenäosus, et lõpuks jõutakse
parima võimaliku tulemuseni.
Rõuge

muinasmaja

projektile

rohkelt

inspiratsiooni

pakkunud

Lejre

eksperimentaalarheoloogiakeskuses läbiviidud rekonstruktsioonhoone mahapõletamine
1967. aastal (Christiansen et. al. 2007), on üks meetodeist, mis pakkus ohtralt
suurepäraseid võimalusi Taani rauaaegsete eluhoonete uurimiseks ja hüpoteeside
kontrollimiseks. Enne maja süütamist paigutati sinna ka mitmeid majapidamisriistu.
Puitkonstruktsiooni sisse löödi markernaelu, et peale põlengut oleks võimalik nende
omavahelise paiknemise järgi tuvastada, millises järjekorras mingid konkreetsed
ehitusdetailid põlemise ajal kokku vajusid. Ning saadud tulemused võivad edaspidi
hõlbustada arheoloogilistel väljakaevamistel avatavate hoonepõhjade tõlgendamist.
14 päeva peale põletamist viidi põlenud hoone põhjal läbi väikesemahulised
proovikaevamised üksikutes väljavalitud kohtades, seejärel kaeti see pinnasega ning jäeti
seisma. 25 aasta pärast, 1992.–1993. aastal viidi sellel hoonepõhjal läbi õppeotstarbelised
väljakaevamised, mille käigus avati ehitise lõunaosa. Seega oli antud projektil mitu
kasutegurit. Avanes võimalus näha, kuidas ja mil määral olid looduslikud protsessid
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hoonejäänuseid mõjutanud, ning võrrelda seda arheoloogilise materjaliga. Lisaks andis see
võimaluse arheoloogiatudengitel saada väljakaevamiste kogemus. 2003. aastal anti projekti
vältel saadud tulemused edasiseks uurimiseks ja lõplikuks analüüsimiseks Kopenhaageni
Ülikooli Muinasaja Arheoloogia Instituudi tudengitele, kellele see sai osaks nende
bakalaureuse projektist.
Eksperimendi käigus põletatud hoone ja enne põlengut majja paigutatud esemete
jäänuste uurimine ja tulemuste analüüsimine kinnitas osasid hüpoteese, mis olid püstitatud
vaid arheoloogilisele materjalile tuginedes, kuid samas andis see võimaluse ka mitmeid
seniseid uurimistulemusi ümber hinnata ning eelnevaid hüpoteese kummutada. Näiteks
selgus, et hoone rekonstrueerimisel oli tehtud vigu. Seega aitas eksperiment kaasa uute
tõlgenduste ja tõesema minevikukuvandi loomisele ning lisamaterjali uue ja õigema
rekonstruktsioonhoone ehitamiseks.
Eestis ei ole aga vastava arheoloogilise materjali vähest representatiivsust arvesse
võttes kirjeldatud meetodi kasutamine mõttekas. Selle kasutegur ei oleks piisav, viimaks
läbi suhteliselt kulukat eksperimenti.

1.2.4. Osaluseksperimendid
Saamaks veelgi täiuslikumat pilti inimeste elu-olust ja elukeskkonnast, võetakse
rekonstrueeritud eluhooned sageli ka reaalsesse kasutusse. Lejre’s läbi on viidud mitmeid
elamise eksperimente. Hoonetes otsustati luua keskkond, mis oleks võimalikult paljudes
detailides vastavuses üldiselt aktsepteeritud interpretatsiooniga autentsest rauaajast. Samas
ei seatud omaette eesmärgiks taasluua rauaaegne elukeskkond selle kõigis üksikdetailides.
Juba 1970. aasta suvel kolisid rekonstrueeritud hoonetesse vabatahtlikud, kes veetsid seal
osa oma puhkusest ning elasid kaugete esivanemate kombel nädala või rohkemgi.
Järgnevate aastate jooksul viidi läbi terve rida sedalaadi eksperimente, mis keskendusid
eeskätt minevikukogemusele.
Projekti Klima-X raames, vahemikus 1997.–1999. a., korraldati aga kolm talvist
eksperimenti, kus keskenduti elukvaliteedi hindamisele läbi erinevate mõõtmiste. Neid oli
kokku kolm ja nende käigus testiti eelkõige hoone kvaliteeti ja selle sisekliimat. Mõõdeti
temperatuuri hoone erinevates osades ja kõrgustel, õhuniiskust ja selle kvaliteeti ning
spetsiaalsete

seadmetega

jälgiti

ka

õhu

liikumise

skeeme.

Lisaks

fikseeriti

välistemperatuurid ning jälgiti tuulesuunda. Vaatamata selle subjektiivsusele, andsid
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eksperimendis osalenud ka oma hinnangu elukvaliteedile ja eksperimendist saadud
kogemusele.
1970. aastate lõpus jõudis televaatajateni J. Percivali (1978) eestvõtmisel loodud BBC
tõsielusari Living in the Past. Kõnealune projekt ei olnud arheoloogiline eksperiment
teaduslikus mõttes, kuigi arheoloogilisele materjalile siiski tugineti. Projektis osales 12
täiskasvanut ja kolm eelkooliealist last, kes sõna otseses mõttes isoleeriti tänapäeva
ühiskonnast tervelt 13 kuuks ning filmimas käidi neid kaks korda nädalas. Ülejäänud aja
olid eksperimendis osalejad omapead ja said ilma välismõjutusteta keskenduda
tavapärasele, igapäevasele tegevusele. Projekt algas varakevadel, kui ilmad olid veel
jahedad ning esimeseks ülesandeks saigi eluhoone püstitamine. Veidi üle aasta elati rauaaja
elamistingimustes (ajas u 300 a eKr), kõik eluks vajalik valmistati, hangiti ja kasvatati ise.
30 aastat hiljem tehti eksperimendist ka tagasivaatefilm (Dawson 2007), kus selles
osalejad andsid kommentaare toimunule ning rääkisid ka oma elust peale eksperimenti. 13
rauaaja tingimustes veedetud kuud mõjutasid suuremal või vähemal määral nende
tulevikku ning eksperimendis saadud kogemusi ja mitmeid omandatud teadmisi saavad nad
rakendada ka oma praeguses elus.
Kuigi tegemist ei olnud teadusliku eksperimendiga, on sellel siiski oma väärtus, mis
seisneb eeskätt selle kestuses ja iseloomus, mis teadusliku uurimistöö valguses annaks
tõenäoliselt üsna häid tulemusi just kogemuse osas.

1.2.5. Arheoloogia tutvustamine avalikkusele arheoloogiliste
eksperimentide abil. Haridusprogrammid ja ajalooturism
Eksperimentaalarheoloogia

kasutegur

väljendub

loomulikult

eeskätt

teaduslikus

uurimistöös, kuid oma atraktiivsuse ja reaalselt tajutava kogemisvõimaluse tõttu, saab seda
suurepäraselt rakendada ka hariduslikul eesmärgil. Samuti võimaldab see hõlpsasti
tutvustada laiemale rahvahulgale arheoloogide töö tulemusi ja selgitada neile arheoloogia
kui teaduse vajalikkust. Enamasti ongi vastavasisulise teadustöö tegemine otseselt seotud
haridustegevuse

ja

arheoloogia

kui

teadusharu

populariseerimisega.

Samas

on

tegutsemissuunad ning teadusuuringute ja haridusprogrammide omavaheline tasakaal
arheoloogiliste eksperimentidega tegelevates keskustes erinev.
Pelgalt raamatutest loetu põhjal on üsna keeruline mingit visuaalset mälupilti luua. Ka
näitusele toodud pihutäis potikilde või muid esemeid, mis spetsialistile võib olla hindamatu
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väärtusega, arheoloogiast eemalseisvale inimestele suuremat pinget ei paku ja mingit
terviklikku kuvandit nad seeläbi minevikust ei saa. Emotsioone ei tekita neis tõenäoliselt
ka teadmine, et kuskilt kiviaja asulakohalt leiti tulekivikilde. Oluliselt rohkem huvi
pakuvad paraku aarded ja haruldused10.
Mineviku füüsiline rekonstrueerimine pakub aga võimaluse näha ja kogeda kuidas
valmivad muistsed esemed, kuidas nägi välja tollane keskkond ning hoomata, mismoodi
võisid maailma tajuda meie esivanemad. Tegevus on piisavalt eksootiline ja atraktiivne, et
tänapäeva inimesele huvi pakkuda. Eksperimendi abil muudetakse ajalugu elavaks, ning
sellisel moel ilmekalt visualiseeritud minevikukeskkond ja -tegevused aitavad laiemal
publikul mällu talletada uusi teadmisi ajaloost. Nende omandamist ja kinnistumist
soodustab oluliselt käeline tegevus ning siingi pakub eksperimentaalarheoloogia ohtralt
võimalusi, mida keskuste haridusprogrammides on ka edukalt rakendatud.
Lejre eksperimentaalarheoloogiakeskuse üheks põhimõtteks ongi teadustöö sidumine
haridusega. Võrreldes paljude sarnaste keskustega Euroopas, kus esitatakse mingil
ajahetkel fikseeritud pilti ajaloo tõlgendamisest, on Lejre pidevalt arenev ning uusi ideid ja
tõlgendusi pakkuv (Rasmussen, Grønnow: 1999: 143). Siin peetakse oluliseks, et ka
publikule edastatakse sõnum selle kohta, et interpretatsioon arheoloogias on pidev protsess,
mingi objekti rekonstruktsioon ei võimalda meil teha kõikehõlmavaid üldistusi ning
enamasti ei esinda see ka absoluutset tõde, vaid on lihtsalt mineviku tõlgenduse füüsiline
väljund ning uued avastused ja eksperimendid viivad sageli ka uute tõlgendusteni (ibid.:
142). Haridusprogrammide rakendamises on keskus algusest peale olnud väga edukas. Seal
töötati juba tegutsemise esimesel kümnendil välja meetodeid õpilaste koolitamiseks käelise
tegevuse kaudu ja esmane fookus oligi asetatud naturaalsete materjalide kasutamisele ning
traditsioonilisele käsitööle (ibid.: 139). Tänaseks on haridusprogramme oluliselt uuendatud
ja täiendatud ning õpilased tegelevad juba selliste teemadega nagu viikingiaegne
kaubandus, avastusretked, kultuurikontaktid ja religioon (ibid.: 143).
Butser Ancient Farm loodi algselt teadusliku uurimistöö tegemise eesmärgil. Kuigi
pedagoogiline tegevus ja avalikkusega suhtlemine ei kuulunud algul keskuse esmaste
prioriteetide

hulka,

on

külastajatel

alati

olnud

juurdepääs

keskusele

ning

haridusprogrammide läbiviimine on samuti olnud osaks keskuse tööst. Programmide
väljatöötamisel lähtuti eelkõige riiklikest õppekavadest ja igale konkreetsele õpilaste
külastusele eelnes keskuse ja õpetaja põhjalik koostöö, mille käigus selgitati täpselt välja,
10

See on ilmsiks tulnud ka suhtlemisel ajakirjanike ja huvilistega ning kohtumistel õpilastega. Tuginen siin
oma kogemustele.
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millised on õpetaja ootused ja milline valdkond õpilasi kõige rohkem huvitab ning mille
kohta soovitakse saada uusi kogemusi ja teadmisi (Reynolds 1999: 132–133).
Individuaalne lähenemine aitab kindlasti igale konkreetsele õpilaste grupile sobivaima
programmi valida ning sel moel jõutakse uute teadmiste omandamisel ka lihtsamalt
soovitud tulemuseni.
Hollandisse rajatud teemapark ARCHEON (Ijzereef 1999) ei keskendu otseselt
teadustegevusele ja rajati eesmärgiga presenteerida rahvale võimalikult atraktiivsel moel
füüsilist kuvandit minevikust ning suunata inimesi seeläbi mõistma kultuuripärandi
säilitamise tähtsust. Giidid kannavad ajastuomast rõivastust ja ekspositsiooni üheks osaks
on kõikvõimalikud näitlikud tegevused, mis sobituvad konkreetsesse ajakonteksti. Siingi
on suurt tähelepanu pööratud tööle õpilastega ning lähtutakse põhimõttest, et käeline
tegevus soodustab uute teadmiste omandamist.
Üheks oluliseks momendiks on aktiivne ja avatud suhtlemine publikuga ning
külastajate kaasamine nii tegevustesse kui ka ühisesse mõttetöösse. Lejre’s kutsutakse
kõiki külastajaid aktiivselt kaasa mõtlema, teadlaste ja keskuse töötajatega diskussiooni
astuma ning reaalselt mingi projekti protsessis osalema (Rasmussen, Grønnow: 1999: 143).
P. Reynolds hindas samuti kõrgelt nõuandeid, mida Butser Ancient Farm’i külastajad ja
kohalik kogukond oma teadmistele, oskustele ja kogemusele tuginedes eksperimentide
läbiviijatega jagasid (Reynolds 1999: 134). Ka ARCHEON’is leidub tegevusi, kuhu
kaasatakse külastajaid (Ijzereef 1999: 173). Osalemine mingis tegevuses lihtsustab
külastajal mineviku ühiskonna mõistmist ning ühtlasi avab see võimaluse diskussiooni
tekkimiseks keskuse töötajatega. Ühistest aruteludest saadav kasu on aga kindlasti
kahepoolne, need võivad stimuleerida uute ideede tekkimist ja samas aitavad külastajatel
saada täiuslikumat minevikukuvandit.
Saamaks ettekujutust, millised meetodid ja lähenemisviis on mineviku tutvustamiseks
tõhusaim ning milline on lihtsaim viis külastajani jõudmiseks, uuris ja võrdles C. Forrest
(2008) nelja eksperimentaalarheoloogiakeskust ja nn elavat ajalugu pakkuvat teemaparki.
Neist kahte (Lejre ja Butser Ancient Farm) on juba käsitletud ka käesolevas töös. Uurimine
näitas, et publik vajab rohkem nn elavat ajalugu. Ilma elulise tegevuseta hoonete
rekonstruktsioonid on nende jaoks aga praktiliselt sama tummad kui esemed muuseumis.
Lisaks selgus, et külastajaid ise ei ole piisavalt aktiivsed ning neid on enamasti vaja
stimuleerida, et nad küsima ja rohkem huvi tundma hakkaksid. Siingi aitas oluliselt kaasa
see, kui giid oli kostümeeritud. Ta oli muutus siduvaks lüliks rekonstrueeritud hoone ja
publiku vahel. Seega, saavutamaks parimat tulemust, tuleb ära kasutada kõik võimalused,
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et luua täiuslik minevikukuvand ning see peab lisaks rekonstrueeritud hoonetele ja
autentsele elukeskkonnale ilmtingimata sisaldama nii tegevuste näitlikku taaskehastamist
kui ka giidide ajastuomast rõivastust.

1.3. MILLEST LÄHTUTI RÕUGE EKSPERIMENDIS
Rõuge eksperimendile seati kohe algselt kolm ulatuslikumat eesmärki, et ära kasutada kõik
väljundid, milleks eksperimentaalarheoloogia võimalusi pakub:
1. rekonstrueerida rauaaegne eluhoone ning saada vastused sellega seoses esitatud
küsimustele, luua vastav elukeskkond ja lõpuks testida hoonet talveperioodil,
reaalse elutegevuse käigus;
2. kasutada seda eksperimenti arheoloogia populariseerimisel;
3. kasutada rekonstrueeritud hoonet ka tulevikus vastavasisuliste haridusprogrammide
läbiviimisel ajastuomase töötoana.

Rekonstruktsioonhoone eeskujuks valiti Rõuge linnamäe, neemiku tipu pooleses otsas
paiknenud savipõrandaga hoone põhi, mille mõõtmistulemused lubasid oletada, et hoone
seinte pikkused olid u 6 × 5 m (Schmiedehelm 1954), kusjuures siin on arvesse võetud ka
ahjupõhjaks peetava kivilademe asukoht ja mõõtmed. Ahju osas aga kindlat selgust siiski
pole. Kivilade, mis paiknes vahetult põrandajäänuste kõrval, hoonepõhja kirdenurgas, ei
tarvitse olla seotud antud hoone või ehitusjärguga. Rekonstruktsiooni tegemisel võeti
aluseks kogu olemasolev arheoloogiline info, ning toetuti ka A. Lavi (1997; 2003; 2005) ja
E. Tõnissoni (1980; 1981; 1985; 2008) eelnevale uurimistööle ning varasemale Rõuge
linnuse hoonestuse maketile. Hoone rekonstruktsioon on ida-läänesuunaline ning selle uks
paikneb idaseina lõunapoolses otsas.
Hoone ehitamisel oli eesmärgiks kasutada vaid autentseid tööriistu ja -võtteid ning
saada vastuseid võimalikele eksperimendi käigus esilekerkivatele küsimustele ning leida
lahendusi tekkivatele probleemidele. Seetõttu ei tegeletud eksperimenti ette valmistades
põhjalikult ehitusmehhaanika-alase kirjanduse läbitöötamisega. Ehitamisel toetusin eeskätt
olemasolevale Eesti ja ka oma bakalaureusetöös (Pajuste 2009) käsitletud Loode-Venemaa
arheoloogilisele materjalile, K. Tihase (2007) etnograafilisi ehitisi käsitlevale raamatule
„Eesti talurahvaarhitektuur“ ning T. Habichti (2008) uurimistööl põhinevale raamatule
„Eesti saun“. Olemasolev allikamaterjal oli pigem kirjeldav ja ehitusmehhaanilistele
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probleemidele ei keskendunud. Vähendatud mõõdus maketti hoonest ei valmistatud ja
joonised (vt lisa 1) tegi arhitekt minu juhtnööridest lähtuvalt. Vaid katuse kaldenurga
väljaarvestamine jäi tema ülesandeks.
Ehitusega seoses oli plaanis välja selgitada: (1) Kui palju töötunde kulub konkreetse
eluhoone ehitamiseks? (2) Kui palju aega kulub mingi tööoperatsiooni sooritamiseks? (3)
Kui palju inimesi peaks osalema hoone ehitamisel, et see saaks valmis kindla aja jooksul?
(4) Kui kiiresti on võimalik omandada töövõtted? (5) Kas ja mil määral mängib iga
eksperimendis osaleja jaoks kirve valikul rolli selle kuju ja mass?
Üheks oluliseks märksõnaks, millest ehitamisel lähtuti oli käepäraste vahendite
kasutamine ja ilma lisaallikaid kasutamata püüti leida vastuseid võimalikult paljudele
ehituse käigus tekkivatele küsimustele. Enne eksperimendi algust oli ettekujutus palkhoone
ehitamise tehnikatest ja töövõtetest üsna ebamäärane ning tundus, et isegi palkide
sobitamine omavahel on keeruline ülesanne. Selles küsimuses saadi küll abi Eesti
Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri programmi teadurilt, J. Metslangilt (2010), kes
eksperimendi alguses esimesed juhtnöörid kätte andis, kuid mitmed küsimused
katuseehituse osas tuli endal lahendada ning lõpliku konstruktsiooni väljatöötamine toimus
juba töö käigus ja ehitajate ühise mõttetegevuse tulemusena.
Ehitamise eksperimendi dokumenteerimisel kasutati mitmeid võimalusi: kirjalikult
fikseeriti tööoperatsioonidele kuluvat aega ja kirjeldati protsesse. Algselt oli planeeritud ka
eksperimendis osalejate igapäevane aruandlus päeva jooksul tehtu ja kogetu kohta
ettevalmistatud küsimustiku põhjal. Ehitamise esimestel päevadel seda ka tehti, kuid hiljem
sellest loobuti. Kogu protsessi pildistati pidevalt, lisaks kasutati eksperimendi esimeses
pooles automaatpildistamise režiimil töötavat kaamerat, mis fikseeris olukorra ehitusplatsil
iga poole minuti järel. Saadud pildimaterjalist tegi T. Saimre esimese eksperimendinädala
kohta

time-lapse’i11,

mis

on

kättesaadav

ka

muinasmaja

kodulehel

www.muinasmaja.edicypages.com. Eksperimendi käigus saadud emotsioone ja kogemusi
kirjeldati päevikus ning kajastati veebilehe avalikus blogis.
Eksperimendi järgmiseks etapiks oli planeeritud rekonstruktsioonhoone testimine
elamise eksperimendi vältel, talveperioodil. Testi eesmärgiks oli välja selgitada, milline on
selle kvaliteet ja elamistingimused. Üheks oluliseks maja omaduseks on loomulikult
soojapidavus ning selle väljaselgitamiseks peab jälgima temperatuuri erinevates
majaosades ning selle muutumist kahe kütmise vahel. Kindlasti tuleb kokkuvõtete

11

http://www.youtube.com/watch?v=iXUHc05k12o&feature=player_embedded#! (09.05.12)
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tegemisel arvesse võtta välistemperatuur ning tõenäoliselt mõjutavad tulemusi ka
tuulesuund ja -tugevus. Samuti on testi käigus võimalik välja arvutada orienteeruv
küttematerjali

kogus

üheks

talveperioodiks.

Loomulikult

tuleb

siin

arvestada

ilmastikutingimuste muutumistega erinevatel aastatel ning eksperimendi-aegse ilmaga.
Elamistingimuste kohta saab infot, kui mõõta näiteks valgustingimusi, suitsupiiri kõrgust,
õhuniiskust ja -koostist – CO ja CO2 ning erinevat päritolu mikroosakeste (heinatolm,
seeneeosed jms) sisaldust.
Saamaks selle eksperimendi kaudu võimalikult palju infot muistsete elamistingimuste
ja tollase ühiskonna kohta, pidi iga eksperimendis osaleja pidama päevikut, andma seal
võimalikult täpse ülevaate päeva tegemistest ning esitama ka omapoolse hinnangu
kogetust.
Pikemas perspektiivis on plaanis jälgida ka rekonstruktsioonhoone elutsüklit ning
kontrollida mitmeid rahvusliku ehituse spetsialistide väiteid mis on seotud ehitamise
tehnoloogiaga. Hoone vastupidavuse ja eluea hindamine on antud juhul aga raskendatud.
Et saada täiesti adekvaatset infot, peaks seal toimuma aastaringne elutegevus. Paraku jääb
Rõuge rekonstruktsioonmaja talveperioodideks tühjalt ja kütmata seisma.
Rõuge eksperimendi teiseks suuremaks eesmärgiks oli selle rakendamine arheoloogia
populariseerimisel. Siin plaaniti kasutada nii professionaalse kui ka sotsiaalmeedia
võimalusi ning aktiivset suhtlemist kohaliku kogukonna ja kõigi huvilistega. Oodatud olid
ka võimalikud nõuanded neilt, kellel olemas asjassepuutuvad kogemused. Jätkuvalt on jõus
plaan hoonet edaspidi kasutada töötoana haridusprogrammide läbiviimisel.
Sellises mahus eksperimendi organiseerimine, ettevalmistamine ja läbiviimine eeldab
suhtlemist erinevatel tasanditel ning väga paljude inimeste koostööd. Mida teha, et
eksperiment sujuks ootuspäraselt? Millest alustada? Milliste ohtudega tuleks arvestada?
Milliste takistustega võib kokku puutuda? Millistel alustel moodustada meeskond? Kuidas
organiseerida töö? Jne jne.
Minu, kui projekti eestvedaja jaoks tundus eksperiment piisavalt atraktiivne ja huvitav,
selle mitmekülgne kasutegur oli ilmselge ning samutimõtlejaid ja neid, kes toimuvale
siiralt kaasa elasid oli väga palju. Seega tundus projekti teostamine alguses olevat lihtsam,
kui see tegelikkuses oli. Mitmel juhul tuli kokku puutuda probleemidega, mida alguses ette
kujutadagi ei osanud. Ka sponsorite ja toetajate leidmine osutus keerulisemaks kui esialgu
arvatud, sest mitmel juhul ei nähtud projektis mingeid reklaamimise võimalusi ning
seetõttu jäid nii mõnedki loodetud sponsorluslepingud sõlmimata. See omakorda tingis
uute finantsallikate otsimise vajaduse.
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Esimene takistus, mis küll juba teisel katsel lahenes, oli koha leidmine. Algselt üritasin
koostööpartneriks saada ühte muuseumit, kuid seal avastati minu vastavasisulised kirjad
spam’i hulgast alles siis, kui olin juba Rõuge vallas saavutanud kokkuleppe muinasmaja
ehitamiseks sealse linnamäe vahetusse naabrusesse.
Teine ja oluliselt suurem probleem seisnes materjali hankimises. Selgus, et väga
keeruline on leida sellist metsamaterjaliga kauplejat, kes viitsib nii väikese kogusega üldse
tegelema hakata. Materjali küsimusega hakkasin tegelema juba 2009. aasta augusti lõpus12
ja alles 2010. aasta veebruari lõpuks leidsin firma, kes oli nõus vastu tulema ja küsis
materjali eest ka sobivat hinda. Paraku ei olnud sel ajal enam võimalik saavutada
kokkuleppeid selles osas, et ehitamiseks vajalikud palgid langetatakse eksperimendis
osalejate poolt kirvega. Seetõttu ongi Rõuge muinasmaja palgiotsad saejälgedega. Juba
eksperimendi esimestel päevadel võeti ühiselt vastu otsus, et nii jääbki ja autentsema
välimuse saavutamiseks palgiotsi kirvega ümber töötlema ei hakata. Seega mõjutas
materjaliprobleem oluliselt ka lõpptulemust.
Ka

vajaliku

hulga

vabatahtlike

leidmine

osutus

arvatust

raskemaks.

Arheoloogiatudengid, kellel kõige suurem huvi eksperimendi vastu, olid suurema osa ajast
seotud arheoloogiliste väljakaevamistega. Paljud inimesed, kelle poole pöördusin, olid
eksperimendist vaimustuses, soovisid edu ja jõudu ning jäid põnevusega lõppresultaati
ootama, kuid osalemise vastu paraku huvi siiski üles ei näidanud; kellel puhkuseplaanid
juba tehtud ja kellel muud põhjused, miks osaleda ei saa. Kummalisel kombel ei saanud ma
mitte mingit tagasisidet vabatahtlike portaalist13, kuigi pakkusin tasuta toitlustamist ja
öömaja, huvitavat seltskonda ja ilusat looduslikku keskkonda ning võimalust omandada
uusi oskusi. Kui seda probleemi eksperimendis osalejatega arutasime, siis tuli nii mõnigi
mõttele, et kui osalemise eest oleks raha küsitud, oleks ka huvi suurem olnud. See variant
on siiani katsetamata. Mõeldud on ka sellele, et kas osalejate (ehitajate) leidmine olnuks
lihtsam, kui neile oleks olnud võimalus palka maksta. Võib-olla tõesti, aga kindlasti ei
tuleks nende panus südamest ning tõenäoliselt poleks lõpptulemus sel juhul olnud nii hea
kui vabatahtliku tööjõu puhul. Need, kes on nõus sellises eksperimendis osalema lihtsalt
heast tahtest ja huvist asja vastu, sellest ise otsest materiaalset kasu saamata, annavad
kindlasti ka maksimumpanuse.

12

Maja ehitamine oli planeeritud 2010. aasta juulisse ja augustisse.
http://www.vabatahtlikud.ee/et/Uudised/Uudised/1198/otsitakse-vabatahtlikke-rouge-muinasmaja-ehitusse
(09.05.12)
13
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Erinevate tõrgete tulemusena rekonstruktsioon ühe suvega valmis ei saanudki ja see
konserveeriti 31. oktoobril 2010. a. Rõuge muinasmaja ehitus viidi lõpule 2011. a. juulis.
Koostöö eksperimendis osalejate, Rõuge valla ja kohaliku kogukonnaga sujus aga hästi.
Projekti õnnestumisele on kaasa aidanud väga paljud inimesed.
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2. ELUHOONE EHITAMINE. RÕUGE EKSPERIMENT
Elamute jäänused on arheoloogidele varasemate ühiskonnavormide uurimisel üheks
huvipakkuvaks materjaliks ja interpretatsiooni allikaks. Nendest on võimalik saada
informatsiooni omaaegsete töövõtete, stiili, arhitektuuri, käsitööliste taseme, sotsiaalse
staatuse jms kohta. Peamiselt annab arheoloogilise materjali uurimine ülevaate elamu
mõõtmetest ja paremal juhul ka antud ajastule iseloomulikust konstruktsioonist. Materjali
tõlgendamise raskusaste sõltub tugevalt säilmete olukorrast.
Eestimaa mitmekesise kliima tingimustes on alati vajatud eluhoonet, mis kaitseks
inimest erinevate ilmastikunähtuste eest. Hooned peavad olema soojapidavad ja tugeva
konstruktsiooniga. Ehitamiseks vajaliku materjalivaliku määravaimaks teguriks on eeskätt
kohalik looduslik keskkond. Enimlevinud ja -kasutatud materjal hakkab aga omakorda
mõjutama ehitiste konstruktsiooni ja tehnilisi lahendusi ning nende arengut. Ehituseks
kasutatav materjal määrab ära ka tööriistad, mida ehitamisel vajatakse. Hoonete ehitamine
algabki tööriistade ja materjali valikust.

2.1. TÖÖRIISTAD
Nooremal rauaajal oli Eestis nii metsatöödel kui ka ehituses põhiliseks tööriistaks kirves,
millega tehti ära enamus töödest. Suurt puutöötlemissaagi kõnesoleval perioodil ei tuntud.
Selle kohta puudub nii esemeline kui ka keeleline tõestusmaterjal (Viires 2006: 57). Suurte
palgilõikamise saagide laialdasem kasutuselevõtt algas alles 19. sajandil (Viires 2006: 58;
60). Selle kohta on andmeid ka rahvapärimuses: Oli veel minu mäletes, kui olin 10- või 12aastane, kui veel sihukesi mehi oli, kes olid sel ajal metsatööd teinud, kui veel saagi ei
tuntud (ERA II 273, 493/513 (1)). Sae kasutuselevõtmise aega on samas täpsemaltki
mainitud: Kuid minu isa jutu järgi ilmunud Äesma mõisa esimesed saed metsalõikamise
jäuks Krimmisõja ümmer14 (ibid.) Seega saab saagide laiema kasutuselevõtu eesti aladel
dateerida u 19. saj keskpaika. Samast leiab vihjeid sellegi kohta, et veel 19. sajandi
keskpaigas leidus töömehi, kes eelistasid saele kirvest (ibid.). See kinnitab pikaajalist
kogemust ja sellest tulenevaid oskusi eeskätt kirvega töötamisel ning saag kui suhteliselt
uus tööriist oli tollal kasutamiseks veel harjumatu.
14

Krimmi sõja toimumisaeg – 1853–1856.a.

31

Nii puude langetamine, tükeldamine kui ka palkide nurkamine ja varamine majaseintes
toimus enne sae kasutuselevõttu vaid kirve abil. Põrandate ja katuste valmistamiseks
vajalik materjal (kisklauad ja lõhandikud) valmistati lõhestamistehnikas, kirvest ja kiilu
kasutades (Viires 2006: 59).
Tänapäevane tööriistade valik on oluliselt mitmekesisem ja iga töölõigu jaoks valitakse
spetsiaalne tööriist. T. Masso (1991: 19–21) on palkmaja ehitamiseks vajalike tööriistade
valikus välja toonud tervelt kolm erinevat tüüpi kirvest – tavaline puusepakirves, mille tera
on küljelt vaadates suhteliselt sirge; varakirves, mille tera on küljelt vaadatuna kumer ja
tera poolt vaadatuna kõver ning tahumiskirves, mille tera on pikem kui tavalisel kirvel.
Lisaks on selles nimekirjas viis erinevat tüüpi saagi ja terve rida muidki tööriistu. Rõuge
eksperimendis kasutatud tööriistade valik oli tunduvalt väiksem ja valdavalt olid kasutuses
vaid need tööriistad, mille olemasolu rauaajal kinnitab arheoloogiline materjal.

2.1.1. Kasutatud tööriistad ja nende valikul tehtud eelistused
2.1.1.1. Kirved
Rõuge rekonstruktsioonhoone ehitamisel kasutati enamuse tööde tegemiseks selleks
spetsiaalselt sepistatud kergeid, 0,6–0,7 kg raskuseid ja silma kohalt saledaid, laiateralisi
raiumiskirveid (Lisa 2, joonis 2). Kirvestel olid sirged, ümardatud nurkadega, kiilukujulise
ristlõikega kasepuust varred, mis paiknesid tera suhtes kerge nurga all. Võrreldes
tänapäevaste standarditega, kus kirve tera ja varre vaheline nurk peab olema ca 85º
(Ussisoo, Veski 1943: 19), on see eksperimendis kasutatud kirvestel vaid veidi alla 90º
(Lisa 2, joonis 3).
Arheoloogiliste leidude hulgast valikut tehes, lähtusin eeskätt neist kirvestest, millele
oli tehtud metallograafiline analüüs, sest eesmärgiks oli võimalikult täpsete koopiate
tegemine ja kirve kuju ei ole ainuke kriteerium, mille järgi hinnata selle kvaliteeti või
sobivust mingi töö tegemiseks. Kõigi eksperimendis kasutatud kirveste valmistamiseks
kasutati samasugust toorikut ja eeskujuks võeti tera kuju poolest sobivaim, Siksälä
kalmistult leitud 13.–14. sajandisse dateeritud

kirves (AI 5101: XVI: 1). Kõigepealt

valmistati selle järgi ka mudel, kuid lõpptulemusena olid sepistatud kirved üksteisest
erinevad nii massi kui ka kuju poolest. Päris täpset eeskujuks võetud kirve koopiat ei
õnnestunudki saada. Kuna tegemist on käsitööga, oli selline tulemus ka täiesti ootuspärane.
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Enamus sepa poolt valmistatud kirvestest sarnanesid kuju poolest pigem laiateralise
kirvega, millele on olemas vaste Raatvere kalmistu viikingiaegses leiumaterjalis (AI 5295:
IV 20). Olulisem on eksperimendis kasutatud kirveste puhul see, et nende sepistamisel
kasutati

erineva süsinikusisaldusega terast.

Et

tagada samaaegselt

kirve head

lõikeomadused ning purunemiskindlus, keedeti kaks erineva süsinikusisaldusega terast
omavahel kokku. Tera valmistati kõrgema süsinikusisaldusega (1,1–1,3%) terasest mis oli
kõvem kuid hapram, kirve pale ning silm valmistati aga sitkemast ning pehmemast (0,2–
0,3%) terasest mis tagas kirvele purunemiskindluse. Eksperimendis tarvitati ka ühte lõuaga
kirvest, mille eeskujuks võeti Luki külast leitud 11. sajandist pärinev kirves (AI 3369: 2).
Palkide lõhestamisel ja laudade kiskumisel võeti kasutusele ka suurem ja raskem (u 1,5 kg)
kirves.
Üheks eksperimendi eesmärgiks oli välja selgitada kas ja mil määral mõjutab
samalaadsete kirveste erinev mass, kuju ja varretusnurk töö tulemusi ja kas iga ehitaja leiab
olemasolevate kirveste koopiate hulgast käepärase? Algse eesmärgi järgi pidid
eksperimendis osalejad läbi proovima kõik sepistatud kirved ja võrdluseks ka ühe
tänapäeva standarditele vastava kirve, mille mass oleks võrreldav sepistatud kirveste
omaga. Kuna enamusel inimestest oli eksperimendis osalemise aeg piiratud ning kõigil oli
soov omandada võimalikult palju uusi oskusi ja anda maksimaalne panus ehitamisse,
muutus sellise võrdluse tegemine paraku praktiliselt võimatuks. Mõne eksemplari
proovimise järel leiti endale sobivaim ja käepäraseim tööriist ning sellega töötati lõpuni.
Samas mõjutasid kirveste kuju ja kaalu erinevused ning ka kirvevarre pikkus15 mingil
määral siiski lõplikku valikut. Enamus eksperimendis osalenutest eelistasid lühema varrega
kirvest, sest see võimaldas neil teha täpsemat tööd. Enamus kirvevartest raiuti juba esimese
nädala jooksul lühemaks. Mõned eelistasid ka pikemat kirvevart. Selline valik tehti
eelkõige seepärast, et pikema varrega kirves põrutas käsi vähem. Neil, kellel kogemusi ja
eeldusi käsitöö tegemiseks, mängisid suhteliselt väikesed erinevused kirve kujus ja
raskuses oluliselt suuremat rolli. Väiksema kogemusega inimeste jaoks ei olnud neil
erinevustel nii suurt tähtsust, kuid hiljemalt kolmanda päeva lõpuks olid siiski kõigil välja
kujunenud oma eelistused ja töötegemiseks valiti alati „oma kirves“. Seega jõuti selles osas
üsna ootuspärase tulemuseni – parim tööriist on käepärane tööriist.

15

Kirvevarte algne pikkus oli 0,6 m
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2.1.1.2. Muud ehitusel kasutatud tööriistad
Üsna kindel võib olla selles, et peenema viimistluse juures kasutati veel ka nuga, mis oli
kirve kõrval üks olulisemaid igapäevastest ja universaalsetest tööriistadest. Nuga on
rauaaegses leiumaterjalis ka kõige arvukamalt esindatud tööriist (Peets 2003: 210). Kuigi
ülejäänud tööriistade osas on käsitletava perioodi, noorema rauaaja, arheoloogiline
materjal kasin, saab vägagi tõenäoliseks pidada, et lisaks kasutati peitlit, millele on mõned
vasted olemas ka rauaaegses leiumaterjalis (Aun 1992: 55; Tvauri 2012: 128) ning aukude
puurimiseks oherdit. Puude koorimiseks kasutati arvatavasti ka nooremal rauaajal
liimeistrit, kuigi seda kinnitab vaid üks leid Soontagana maalinnast. Toetudes Läti
arheoloogilisele materjalile, kus seda tüüpi tööriistade leiumaterjal on võrreldes Eestiga
oluliselt rikkalikum, võib pidada üsna tõenäoliseks, et ka siin oli liimeister levinud tööriist.
(Mäesalu 1978: 42)
Vararaua kasutust arheoloogiline aines kindlalt väita ei luba, aga samas ei saa selle
tööriista olemasolu ja kasutamist ka välistada. Ka palkide varamise kohta pole Eestis
mingit kindlat arheoloogilist tõendusmaterjali, siiski saab Loode-Venemaalt leitud
hoonepõhjadele tuginedes (Faradževa 1991:44; Petrenko 1985: 94; Sorokin 2001: 607)
oletada, et ka siin on nooremal rauaajal seinapalke varatud. Palkide varamine on oluline nii
hoone stabiilsuse kui soojapidavuse huvides. Kõik eelmainitud tööriistad (liimeister, nuga,
peitel, oherdi) olid kasutuses ka eksperimentaalhoone ehitamisel, kuigi nende puhul
piirduti tänapäevastega. Et hoone konstruktsioon oleks püsikindel, peab tagama ka seinte
vertikaalsuse ning selleks vajatakse raskusloodi16. Rõuge rekonstruktsiooni ehitamisel
kasutati nööri otsa riputatud auguga kivi. Lisaks kasutati ka puidust kiilusid palkide
lõhestamiseks ning puitvasarat.
Eksperimendi käigus saadi põhjalikumad tulemused tööriistade erinevusest tulenevatest
eelistustest ja nende töövahendite tõhususest palkide koorimisel erinevat tüüpi
tööriistadega. Kasutusel oli kirves, kolm, üksteisest veidi erinevat liimeistrit ja kaks
erineva kujuga (ristküliku- ja trapetsikujuline), pika varre otsa kinnitatud koorimisrauda,
mis meenutasid väikest labidat. Kaks kasutada olnud liimeistritest olid laudsepaliimeistrid, mille käepidemed paiknevad tera suhtes risti ja vaid üks neist oli raietöölise
liimeister, mille tera on veidi nõgus ja käepidemed paiknevad teraga ühel (kõver)joonel.
Enne palkide koormist olid püstitatud järgnevad küsimused:
16

Nimetatakse ka nöörloodiks (Masso 1991: 20) või ripploodiks.
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Milline kasutatavatest tööriistadest on kõige efektiivsem?



Kui palju kulub aega ühe palgi koorimiseks?



Kui palju palke suudetakse päeva jooksul koorida?

Et saada võimalikult palju informatsiooni, oli iga osaleja ülesandeks läbi proovida kõik
erinevat tüüpi tööriistad ning seejärel valida endale välja sobivaim, millega tööd jätkata
kuni päeva lõpuni.
Esimese palgi koorimisel kasutati kahte erineva kujuga liimeistrit, kirvest ja
ristkülikukujulist koorimisrauda. Esialgu osutus kõige efektiivsemaks viimane. Esimese
palgi koorimise järel jõuti otsusele, et parim tööriist oli koorimisraud, sellele järgnes kirves
ning viimasele kohale jäi liimeister. Antud hinnangu aluseks võeti eelkõige tööks kulunud
aeg ning tööriista kasutamise ergonoomilisus.
Teise palgi koorimiseks võttis iga osaleja kasutusse uut tüüpi tööriista. Olenemata
tööriistast oli töö tempo peaaegu kõigil tõusnud. Ajakulu vähenemine tulenes tõenäoliselt
sellest, et esimese palgi koorimisega oli materjali juba mingil määral tundma õpitud.
Töötempo püsis ühtlasena kuni lõunapausini. Peale seda langes töö tempo kõigil u 5–10
min palgi kohta ja püsis samasugusena kuni tööpäeva lõpuni.
Päeva jooksul vahetati tööriistu veelgi, kuid viimaste palkide koorimiseks leidis igaüks
endale sobivaima, kusjuures valik oli päeva jooksul oluliselt muutunud. Kõige
hinnatumaks osutus liimeister, mida eelistasid neljast osalenust kolm. Tähelepanuväärne
on ka see, et igaüks eelistas erinevat liimeistrit. Alguses koorimisrauda parimaks
tööriistaks pidanud inimene oli samuti oma esmast valikut muutnud. Kuna eristatakse
raietöölise ja laudsepa-liimeistreid, millest esimene on mõeldud spetsiaalselt palkide
koorimiseks ja teine laastu eemaldamiseks kumerpinnalt, võib tähelepanuväärseks pidada
seda, et kaks osalejat eelistasid koore eemaldamiseks hoopis laudsepa-liimeistrit. Vaid üks
osalenutest leidis ka tööpäeva lõpus, et parim oli ristkülikukujuline koorimisraud. Kirves
langes päeva lõpuks valikust täiesti välja. Liimeistrit eelistati eelkõige seetõttu, et mõlemad
kehapooled said sellega töötades ühtlase koormuse.
Eksperimendi käigus mõeldi välja ja valmistati ka alternatiivseid (pajuvitsast vararaud)
ja uusi (raiumisraud puidukiudude ja okste läbiraiumiseks palkide lõhestamisel) tööriistu,
mille väljatöötamist käsitletakse allpool, seoses konkreetsete tööoperatsioonidega.

35

2.2. MATERJAL – SELLE LEVIK, VALIK, OMADUSED,
VARUMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Baltimaades on levinuimaks looduslikuks materjaliks puit ning seda on ehitusmaterjalina
kasutatud tõenäoliselt alates ajast, mil inimene siinsed alad asustas ja tekkis vajadus
varjualuse järele. Sellest sai ehitada nii kergema konstruktsiooniga, ajutisi kui ka kindlama
konstruktsiooniga,

püsivamaid

hooneid.

Lisaks

puidule,

mida

kasutati

põhikonstruktsioonide rajamiseks, vajati veel mitmeid materjale, millega hooneid
soojustada ja niiskuse eest kaitsta, mida kasutada katuse kattematerjalina, millest ehitada
ahi jne.
Konkreetse puuliigi valik sõltub loomulikult eeskätt selle esinemissagedusest Eesti
aladel on väga pika ajaperioodi vältel olnud levinuimaks puuliikideks okaspuud, mänd ja
kuusk (Viires 2006: 15). Ka tänapäevane statistika metsade koosseisu kohta näitab, et
piirkonniti on puuliikide esinemissagedused küll mingil määral varieeruvad, kuid üldises
plaanis on üsna selgelt jälgitav okasmetsade suurem osakaal ning Eestis esinevatest
okaspuudest domineerib omakorda mänd (Adermann 2009). Kuna vaiguse puidu
vastupidavus ilmastikuoludele on kordades parem, võib valikut pidada mitmekordselt
põhjendatuks.
Olemasolev arheoloogiline materjal kinnitab okaspuidu, eeskätt männi, kasutamist
ehituspuiduna nii Eestis (Tõnisson 2008: 120) kui ka meie lähinaabruses, Loode-Venemaal
– Vana-Laadogas, Novgorodis ja Pihkvas (Faradževa 1991: 44; Petrenko 1985: 94;
Ravdonikas 1950: 22; Sorokin 2001: 605). Ka Eesti uusaegses talurahvaarhitektuuris
ehitati hooned enamasti männi- või kuusepuidust (ERA II 285, 15/40 (17–35); Tihase
2007: 56), ning tänapäevalgi kasutatakse Eestis ja naabermaades peaaegu eranditult
kohalikku okaspuitu (Masso 1991: 16). Seega saab okaspuitu üsna kindlalt pidada üheks
parimaks ehituspuiduks vähemalt siinsetes ilmastikutingimustes.
Tänapäevaks on kehtestatud mitmeid erinevaid norme nii ehitusmaterjalidele kui ka
-tehnoloogiatele (Keppo 2001: 24). Nt kandekonstruktsioonide puhul tuleb esmatähtsaks
pidada puidu tugevusomadusi (Masso 1991: 16). Vähem oluliseks ei saa pidada puidu
ehitusest ja koostisest tulenevaid omadusi, mis mõjutavad nii selle töödeldavust kui ka
hoone soojapidavust, vastupidavust meie ilmastikutingimustes jms. Kõik need omadused
on puidu kui loodusliku ehitusmaterjali puhul ebaühtlased ja sõltuvad suuresti nii puuliigist
(Masso 1991: 11; Saarman, Veibri 2006: 65–68; 82–83; 93–95), puu kasvukohast ja
kasvutingimustest (Saarman, Veibri 2006: 68) kui ka puu vanusest (Viires 2006: 15).
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Erineval pinnasel, tihedas metsas ja lagedal kasvanud puudel on erinev struktuur, näiteks
lagedal kasvanud puu on okslikum (ibid.) ja see mõjutab nii puidu tugevust, kui ka
lõhestuvust (Saarman, Veibri 2006: 149; 156).
Materjalivalikul tuleks silmas pidada, et puutüved oleksid võimalikult sirged ja
oksavabad. Tehniliselt parem tulemus saadakse siis, kui palgid on enamvähem ühtlase
jämedusega (Söderberg, Kjellberg 1997: 17). Oksavabade palkide töötlemine on lihtsam ja
sirgeid palke omavahel ühendada kergem. Eelistada tuleks tihedate aastarõngastega,
suurema lülipuidu osakaaluga puid (ibid.).
Üldlevinud arusaama järgi suutsid nö paremad mehed juba enne langetamist näha, kas
tegemist on keerdkasvulise või sirgesüülise puuga ning ehitamiseks valiti vaid
sirgesüülised puud. Paraku on puude kasvutingimused looduslikult kasvavas ja arenevas
metsas pidevas muutumises. Teame ka seda, et kasvutingimused mõjutavad otseselt ehitaja
seisukohalt olulist puidu kvaliteeti. Näiteks ei ole võimalik tuvastada sama puu
erinevasuunalist keerdkasvu, st puu kasvamise esimesel poolel on see kasvanud keerdu
ühes suunas ja mingite tingimuste muutusest tingituna on hilisem kasv keerdu teises suunas
(Lisa 2, joonis 4). Arvestada tuleb ka sellega, et sirgesüüliste puude osakaal metsas on
peaaegu olematu ja vähese keerdkasvuga puude oma suhteliselt väike. Kui siia lisada veel
rauaaja transporditingimused, siis võime olla üsna kindlad, et maju ehitati küll parimast
võimalikust materjalist, aga me ei saa väita, et see oli ideaalne. Me võime praktika põhjal
küll teada, millised palgid on ehitamiseks parimad, aga looduslike ehitusmaterjalide puhul
tuleb alati arvestada sellega, et nende kvaliteet ongi suurel määral kõikuv.
Lisaks puidule vajati hoone ehitusel veel muidki materjale. Hoone pidi olema
soojapidav ja kaitsma inimesi vihma eest. Soojapidavuse suurendamiseks eluruumis
tihendati palgivahesid sambla ja saviga (Lavi 2003: 151). Savitihendite kohta esineb
andmeid juba Asva pronksiaegsest kindlustatud asulast, kus paljud leitud savitükkidest olid
ümarpalkidest seinatihendusele iseloomulikult kiilukujulised (Lang 2007: 44; Vassar 1955:
116). Savitihendeid on leitud ka Rõugest (Schmiedehelm 1959: 159) ning Keldrimäe asula
territooriumilt avastatud hoone söestunud seinapalkide vahel oli samuti savitihendite
fragmente (Tamla, Tõnisson 1988). Parimaks samblaks, mida soojustamisel kasutada,
peetakse tänapäeval turbasammalt, sest see on kasvanud happelises keskkonnas ja
muuhulgas takistab ka puidumädaniku teket (Lõbu, Uus 2010).
Parimaks hüdroisolatsiooniks looduslikest materjalidest on kasetoht. Selle kasutamisest
on andmeid nii arheoloogilises kui ka etnograafilises materjalis (Lavi 2003: 152; Tihase
2007: 79). Seda kasutati kisklaud- ja mätaskatuste kindlustamiseks vihma- ja
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lumesulamisvee eest ning kasetohtu laoti ka seina alumise palgikorra alla, et vältida
maapinnast eralduvast niiskusest tingitud puidumädaniku teket.
Ahjukivide valikul on eelistused pärimuse põhjal olnud piirkonniti üsna erinevad,
kohati üksteisele suisa vastukäivad. Mõnes paigas on parimateks kerisekivideks peetud
valgeid. Siniseid ja punakaid ei soovitatud kerise ehitamiseks kasutada, kuna need ajavat
vingu Vältima pidi ka paekivi, sest see pidavat plahvatama. (Habicht 2008: 45). Samas on
teada, et paekivialadel kasutati koldevõlviks just paeplaati (ibid.: 41). Mere- ja jõeäärsetel
aladel eelistati aga veest korjatud kive, sest need ei purunevat nii kergesti ning oluliseks
peeti seda, et kivid oleks kõvad ja sinised (ibid.: 46). Siingi on põhiliseks valikut
määravaks tõenäoliselt ikkagi looduslik situatsioon. Kasutati seda materjali, mis
konkreetses piirkonnas kättesaadavam oli.

2.2.1. Ehituse seisukohalt olulised puidu omadused
Allpool käsitletakse vaid neid puidu ehitusmehaanilisi ja -füüsikalisi omadusi, mis on
olulised eksperimendi käigus ehitatud hoone puhul.

2.2.1.1. Puidu tugevus
Ehitusdetailidele rakenduvad erinevad mitmesuunalised jõud, seega peab ehitusmaterjal, sh
ka puit, mida kasutatakse konstruktsioonielementidena olema piisavalt tugev, et taluda
erinevaid koormusi erinevates tingimustes. Nt katuse tugikonstruktsioon peab suutma
kanda nii katuse kattematerjali kui ka välistingimustest põhjustatud lisakoormusi (lumi,
tuul jms) ja hoone seinad peavad omakorda taluma tervet katust koos muutuvkoormustega.
Kuna mehaanilised jõud (koormused) võivad mingile kehale (antud juhul
ehitusdetailile) mõjuda eri viisiliselt ja eri suundades, tekivad neis erinevad sisemised
pinged. Materjali tugevuseks nimetatakse võimet purunemata koormust taluda. (Saarman,
Veibri 2006: 133)
Erinevalt enamikust muudest ehitusmaterjalidest, ei ole puit ühtlase tugevusega (Masso
1991: 13). Puidu tugevust mõjutavad mitmed tegurid: puuliik, tihedus, kiudude ja
koormuse suund, niiskusesisaldus, ning puidu struktuurierinevused ja -rikked17 (Saarman,

17

Puidu kasvuvead – oksad, räni, tõmbepuit, keerdkasv, kaardumine, kurmulisus, salmilisus, vigastused ja
lõhed, seenkahjustused
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Veibri 2006:156). Kusjuures mitmed neist teguritest on veel omavahelises sõltuvuses. Nt
madalama niiskusesisaldusega puit on tihedam ning puidu tihedus sõltub ka puuliigist ja
selle kasvukohast ning vara- ja hilispuidu omavahelisest suhtest (Masso 1991:10). Puidu
tugevusomadused, mida mõõdetakse kolmes põhisuunas (piki-, tangentsiaal- ja
radiaalsuunas) (Lisa 2, joonis 4), on üksteisest erinevad ning pikikiudu on kõik puidu
tugevusomadused märksa suuremad, kui põikikiudu (radiaal- ja tangentsiaalsuunas).
Sõltuvalt koormuse suunast, mis rakendub puitkonstruktsioonile, võivad materjalis
tekkida erinevat tüüpi pinged (Lisa 2, joonis 5) ja sellest tulenevalt esinevad ka erinevad
tugevused. Sagedasemad neist on tõmbe-, surve-, painde-, kestus- ja nihketugevused.
(Saarman, Veibri 2006: 137) Tõmbepinge all rebitakse kiud katki, survepinge all kiud aga
painduvad ja nihkuvad kõrvale (ibid.: 140). Pikikiudu on puidu surve- ja tõmbetugevus
ligikaudu võrdsed (Masso 1991: 14). Riketeta männi- ja kuusepuidu tõmbetugevus
pikikiudu on peaaegu kaks korda suurem kui survetugevus. Tõmbetugevust mõjutab eriti
puidu kaldkiulisus, mis esineb nt okste ümbruses. (Saarman, Veibri 2006: 138)
Survetugevus pikikiudu on suurem tihedamal puidul. Ristikiudu on survetugevus 5–6
korda väiksem kui pikikiudu. (ibid.: 140)
Kombinatsiooni tõmbe- ja survetugevusest nimetatakse paindetugevuseks ning riketeta
puiduproovis jääb selle väärtus arvuliselt tõmbe- ja survetugevuse vahele. Kui tala toetub
kahele toele ja seda koormatakse keskelt välisjõuga, siis surutakse tala ülemine pind
(kokkupuutepind koormusega) kokku ning alumine pind venitatakse pikemaks (ibid.:141)
(Lisa 2, Joonis 6 ja 7). Tala koormamisega kaasneb selle paine, mis sageli on
vaevumärgatav, kuid selle pikemaajalisel suhteliselt tugeva välisjõuga koormamisel
läbipaine suureneb. Kestuskoormuse rakendamise tulemusena säilib puidul vaid 60%
algsest tugevusest. (ibid.: 155)
Nihkepinged tekivad siis, kui välisjõud mõjutavad keha pindasid ja nihutavad kihte
teineteise suhtes paralleelselt. Lõikamine on lähedane puhtale nihkele ja seda
iseloomustatakse

lõiketugevusega,

seega

kui

kehale

mõjuvad

kaks

samasuurt

vastassuunalist jõudu, siis püüavad need keha ristlõikepindu teineteise suhtes nihutada
(ibid.: 145–147) (Lisa 2, joonis 6 ja 8).
Kõige enam mõjutavad puidu kvaliteeti ja ka puidu tugevust oksad. Okste rakud on
erinevad ning seetõttu on okste kahanemine ja paisumine ümbritsevast puidust erinev.
Lisaks on puidukiud okste ümber kõverdunud. Oksad mõjutavad rohkem tõmbetugevust ja
vähem survetugevust. (Masso 1991: 15; Saarman, Veibri 2006: 142) Probleeme tekitab ka
keerdkasv, mis vähendab eeskätt puidu paindetugevust. Kuivamisest tekkinud lõhed
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mõjutavad eelkõige puidu nihketugevust ning pikad ja läbi puu ulatuvad lõhed vähendavad
puidu tugevust ülejäänud faktoritest kõige enam. (Masso 1991: 15)

2.2.1.2. Puidu kõvadus ja lõhestuvus
Puidu töötlemisel peab eeskätt arvestama selle kõvaduse ja lõhestuvusega.
Puidu lõhestamine on selle tükeldamine kiilu või kiilutaolise tööriistaga (nt kirves),
ilma et selle käigus tekiks laaste või saepuru. Kergem on puitu lõhestada, kui tööriista tera
suunata radiaalselt. Tangentsiaalsuunalisel lõhestamisel on toiming 2–3 korda raskem (Lisa
2, joonis 9). Lõhestamine on võimalik vaid pikikiudu. Lõhestuvust määratakse
lõhestamiseks vajaliku jõu (Lisa 2, joonis 10) ja lõhestatava pinna järgi. Okaspuu
lõhestamist peaks alustama kännupoolsest otsast ning lõhestamise suund (läbi säsi)
valitakse selliselt, et see jääks palgi keskele. (Saarman, Veibri 2006: 148–149)
Kõvadus on materjali võime avaldada vastupanu temasse tungivale teisele kehale.
Materjali töötlemist mõjutavateks teguriteks on eeskätt selle tihedus, aastarõngaste laius,
puidukiudude suund ja niiskussisaldus (ibid: 152).
Puidu kõvadusomadustega tuleb antud eksperimendi kontekstis arvestada puitdetailide
lõiketöötlemisel – palkide läbiraiumisel (uksekoha), varade ja koerakaelte tegemisel,
laudade tahumisel (uks ja katuselauad) ning puitnaelte ja tappide valmistamisel.

2.2.1.3. Soojajuhtivus ja soojamahtuvus
Kuna puit on poorse ehitusega, on ta väga halb soojusjuht (ibid: 93) ja seega hea
soojapidavusega ehitusmaterjal (Masso 1991: 12). Puidu soojapidavus on tellisest neli,
paekivist kümme ja terasest 400 korda parem. Sama soojapidavuse saavutamiseks peab
kuiv ehituspuit (mänd) olema 10 cm, kuiv tamm 13 cm, kergtellisemüür kuni 30 cm,
tellisemüür 45 cm, silikaatmüür 70 cm, paekivimüür 115 cm paksune (joonis 1). (Veski
1943: 16–17)
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Joonis 1. Erinevatest materjalidest seina paksus sama soojapidavuse tagamiseks

Soojajuhtivust ja soojamahtuvust mõjutavad nii puiduliik, niiskusaste kui ka
puukiudude suund. Nt tihedamad puiduliigid on paremad soojajuhid; niiskuse lisandumine
suurendab aga puidu soojamahtuvust (Masso 1991: 12), sest vesi surub pooridest õhu välja
ja vee soojajuhtivus on õhust 25 korda suurem (Saarman, Veibri 2006: 94). Erineva
niiskusesisalduse juures on ka puidu soojamahtuvus erinev (ibid.: 96). Puidu soojajuhtivus
on ristikiudu poole väiksem kui pikikiudu (ibid.), seetõttu peab palgiots nurgaliitest välja
ulatuma vähemalt palgi läbimõõdu ulatuses. Tänu heale soojamahtuvusele püsib puithoone
peale kütmist kauem soojana. (Masso 1991: 12)

2.2.1.4. Puidu füüsikalised omadused, nende omavaheline mõju ja toime
mehaanilistele omadustele
Füüsikalistest omadustest mõjutavad ehituspuidu kvaliteeti ja ülalpool kirjeldatud
mehaanilisi omadusi kõige rohkem niiskusesisaldus, tihedus, soojajuhtivus ja -mahtuvus
ning kahanemine ja paisumine. Kusjuures oluliseks tuleb pidada veel asjaolu, et kõik need
omadused on omavahelises tihedad sõltuvuses ja ühe muutumine tingib muutused ka ühes
või mitmes ülejäänud füüsikalistest omadustest ning lisaks mõjutavad need ka mehaanilisi
omadusi (Masso 1991: 10–15) Nt puidu tihedus mõjutab soojamahtuvust (ibid.: 11) ning
kõiki tugevusomadusi eri puiduliikide vahel ja ka ühe puiduliigi ulatuses. Niiskusesisaldus
mõjutab aga enamust füüsikalistest omadustest (ibid.: 11–12) ja mehaanilistest eelkõige
puidu survetugevust (ibid.: 14).
Värskelt raiutud puidu niiskusesisaldus on üle 30%, toorel puidul on see vahemikus
18–24% ja see püsib, kui õhu suhteline niiskus on 80–95%, õhukuival puidul 12–18%, kui
see on kaitstud sademete eest ja õhutemperatuur on 25ºC (Masso 1991: 10). Seega kõigub
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välisvooderduseta palkmaja põhikonstruktsioonide (seinad ja katus) niiskusesisaldus
sõltuvalt aastaajast ja sademete hulgast suurel määral, kuni 12–24%.

2.2.2. Materjali varumine ja ettevalmistamine
Tänapäeval jälgitakse hoolega mitmeid nõudmisi ehitusmaterjali kvaliteedi osas. Aegade
jooksul on omandatud mitmeid kogemusi ja teadmisi. Tänaseks on Eesti erinevatest
piirkondadest pärinev teave ning teaduslik teadmine koondatud ja ühendatud ning me
saame selle põhjal teha ka parimaid valikuid hoone ehitamiseks vajalike materjalide osas.
Paraku ei saa sellist ühendatud teadmist tervikuna nooremasse rauaaega tagasi kanda.
Materjali varumisel oli kindlasti üheks oluliseks faktoriks materjali kättesaadavus.
Üsna kindel võib olla selles, et kõik ehituseks vajalik hangiti võimalikult tulevase elupaiga
lähedalt, sest arvestades tollaseid transpordivõimalusi, ei ole eriti tõenäoline, et
ehitusmaterjal toodi pikkade vahemaade tagant. Selline tegutsemine oleks lihtsalt ülimalt
ebaratsionaalne. Ratsionaalsusest ja käepäraste vahendite kasutamise põhimõttest lähtuti ka
rauaaegse eluhoone rekonstrueerimisel.
Eesti arheoloogilises materjalis on palgijämedust mainitud Lõhavere linnusel asunud
hoonete puhul, kus see oli 0,15–0,20 m ja vaid üks hoone oli ehitatud oluliselt
jämedamatest palkidest (Tõnisson 2008: 120). Muinasmaja ehitamiseks saadud materjal oli
langetatud mootorsaega ja selle läbimõõt jäi vahemikku 20–22 cm.
Palkide langetamise küsimuses saab pöörduda rahvapärimuse poole. Paraku on
pärimuslikes allikates samas küsimuses mitmeid, sageli suisa vastakaid seisukohti. Seda
eriti kuufaaside jälgimise küsimuses. Hetkel on olemas suisa kolm erinevat hüpoteesi.
Üks üsna üldlevinud teadmine on loomulikult see, et puud tuleb kindlasti langetada
talvel ja võib eeldada et ka nooremal rauaajal langetati hoonete ehitamiseks vajaminevad
puud sügisel või talvel. Puude langetamiseks valiti aeg, mil puu oli nö „surnud“
(detsember, jaanuar), siis kui puul on mahlad on väljas (Tihase 2007: 56). Siin tuleb
arvestada puidu ehitusest tingitud omadustega. Kui mahlad jooksma hakkavad, siis poorid
täituvad vedelikuga ja peale puu maharaiumist ja kuivamist on selline palk nagu käsn, mis
imab endasse oluliselt rohkem niiskust kui talvel võetud puu. Palk, mis kevadel või suvel
võetud, jääb väidetavalt hiljem ka seinas rohkem mängima.
Teine probleem võib tekkida erinevate mikroorganismide elutegevusega. Siin saab tuua
näite eksperimendi kogemusest. Enamus seinapalke oli langetatud 2010. aasta viimaste
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külmadega. Otsaviilude ehitamisel tuli aga materjalist puudu ning kasutusele võeti augustis
langetatud palgid. Need kattusid väga kiiresti (mõne nädala jooksul) tumeda, peaaegu
musta kihiga. Tegemist oli mikroorganismide elutegevuse produktiga, kuna suvel
langetatud puidus oli neile piisavalt toitaineid.
Talvine metsalangetamine on igati põhjendatud ka materjali väljaveoks vajalike
transpordiolude tõttu. Talvel, kui teed on külmunud, on palkide väljavedu oluliselt lihtsam
kui suvel.
Teiseks väga oluliseks faktoriks puude langetamise juures on peetud kuu faaside
jälgimist. Erinevates piirkondades on aga parimaks puude langetamise ajaks peetud
erinevaid kuu faase. Laiemalt on levinud uskumus, et palgi eluiga on pikem, kui okaspuu
võetakse noore ja lehtpuu vana kuu ajal. Kasepuu tuleb raiuda vanal kuul, kuusepuu
noorel. Kui kasepuu raiutakse noorel kuul, siis on ta raske, vettiv ja üldse ei ole nii hää.
Samuti on lugu kuusepuuga, see tuleb ikka noorel kuul raiuda. (ERA II 7, 464/5 (3))
Levinud oli arusaam, et kui puu on valel ajal raiutud, siis mädaneb palk seinas kiiremini
(Tihase 2007: 56). Kuid saartel usuti, et okaspuu säilib seinas paremini, kui see on metsast
raiutud vana kuu ajal (Viires 1975:38). Lisaks arvatakse, et kasulik on langetamisel jälgida
ka tuule suunda ning puu langemise suunda ilmakaarte suhtes. Usuti, et see mõjutab puidu
tehnilisi omadusi. Näiteks kõva puu saamiseks oli see vaja maha lasta „vastu kõva tuult“ –
põhja, kirdesse või itta. Hästi lõheneva palgi saamiseks langetati puu aga piki tuult. (ibid.)
Eksperimendi ajal lisandus puude langetamise suhtest kuufaasidega täiesti uut teavet.
Inimene, kes veebi vahendusel maja ehitamist jälgis, jagas meiega oma kogemusi.
Palkmaja tarbeks langetati puud talvel, paraku kuu faase jälgimata. Maja ehitamise käigus
aga selgus, et paari palgikorra jagu on palke puudu. Seega tekkis vajadus lisamaterjali
järele keset kevadet. Nüüd võeti palk metsast mais, kuu surnud seisu ajal. See on 1–2
päeva pikkune periood, kui vana kuud enam ei ole ja noor pole veel jõudnud luua. Hoone
ekspluatatsiooni käigus selgus, et viimased olid ainsad palgid, mis seinas lõhki ei
kuivanud. (Vilberg 2010) Kas siin oli tõepoolest tegemist kuufaasidega või olid määravaks
mingid puude kasvukohast vms tingitud füüsikalised omadused, mis mõjutasid just nende
konkreetsete palkide käitumist, sellele hetkel vastus puudub.
Kuidas on lood kuu faaside ja ilmakaarte jälgimise osas metsa langetamisel tegelikult,
saab teada vaid erinevaid variante läbi proovides ja erinevatel aegadel raiutud palkidest
rajatud ehitisi pikema aja vältel jälgides. Kusjuures kasutatav materjal peab pärinema sama
tüüpi pinnaselt ja hooned peavad olema ehitatud samasse kohta, sest iga väiksemgi
muutuja hakkab omakorda mõjutama lõpptulemusi. Sellise hulga vastakate arvamuste
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puhul on üsna tõenäoline, et suures osas on tegemist vaid praktilise tegevuse emotsionaalse
poolega. Sageli vajab inimene vaid moraalset tuge ja teadmist, et kõik on tehtud õigesti ja
soovituslikke reegleid järgides.
Palgid peaks sinimädaniku vältimiseks üsna kiirelt peale langetamist ära koorima.
Sinimädanik puidu kvaliteeti ei mõjuta (Masso 1991: 160), seega on siin tegemist pigem
iluveaga. Kui veel arvestada sellega, et immutamata puit aja jooksul niikuinii halliks
tõmbub, ei ole palkide kohene koorimine ilmtingimata vajalik ja seda võib teha ka vahetult
enne seinte püstitamist. Kindlasti tuleks arvestada sellega, et kuivamisel muutub koor
kõvemaks ja jääb palgi külge kõvemini kinni ning sellest tulenevalt nõuab koore
eemaldamine ka rohkem aega ja energiat.
Tänapäeval ollakse seisukohal, et kuivamisest tingitud palgi kuju ja mõõtude
muutumisest tekkivate probleemide vältimiseks tuleb hoone ehitamiseks kasutatavad
palgid eelnevalt korralikult kuivatada (Saarman, Veibri 2006: 89–92; Uus, Lõbu 2007: 9).
Välisvooderduseta maja palkide niiskusesisaldus on aga lähtuvalt ilmastikutingimustest
kõikuv ning sellest tuleneb igal juhul ka palkide kuju ja mõõtude muutumine.
Arvestada tuleb pigem sellega, et tänapäeval kasutatakse ehitamiseks mitmeid tööriistu
(nt mootorsaag), mis muudavad oluliselt töö iseloomu ja raskusastet. Kui põhiliseks
tööriistaks on aga kirves, tuleb ehitada just värskest ja märjast puidust. Vastasel juhul
pikeneb nii varade kui ka nurgaliite tappide raiumise aeg märgatavalt, sest läbikuivanud
puit, mille niiskussisaldus võrreldes toore puiduga langeb olulisel määral ning on seetõttu
kõvem ja tihedam. Sellest tulenevalt muutub töö füüsiliselt oluliselt raskemaks.
Viirese (1975: 59) järgi on andmeid ka selle kohta, et kasvavate puude tüved kooriti
langetamisele eelneval suvel alt ära, et puu jääks kuivades vaigurikkam ja vastupidavam.
Samas tasuks siin tähele panna seda, et nii tõuseb puidu kõvadus oluliselt ning selle
töötlemine muutub raskemaks. Kuna autor on siinkohal arvatavasti tuginenud 1892. aastal
ilmunud Postimehes ilmunud artiklis antud näpunäitele ja sel ajal oli saag majade
ehitamisel juba laiemalt levinud, siis ei saa seda meetodit laiendada muinasajale. Kuigi
teadmine vaiguse puu vastupidavusest oli tõenäoliselt teada ka tollasele ehitajale ja seega
ei saa välistada võimalust, et sellisel teel kuivatatud puitu võidi kasutada maja alumisteks
palkideks, mis olid maapinna niiskusest rohkem mõjutatud. Kõrgema vaigusisaldusega puit
on sellistes tingimustes kindlasti vastupidavam.
Muinasaja kontekstis tuleb kindlasti oluliseks pidada ka asjaolu, et korstnata
kerisahjuga hooned oli suhteliselt kergestisüttivad ja sellest tingituna võisid põlengud olla
suhteliselt sagedased. Lisaks tuleb arvestada rüüsteretkede ja nendega kaasneva sihiliku
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süütamisega. Nendest asjaoludest lähtuvalt ei saa palkide pikaajalist kuivatamist samuti
väga tõenäoliseks pidada, sest uus eluhoone oli vaja võimalikult kiiresti üles ehitada. Ka
naabrite juurde kolimist palkide kuivamise ajaks ei saa eriti tõsiselt võtta, sest eluhooned
olid nooremal rauaajal suhteliselt väikesed ja isegi kahe väiksema pere mahutamine
sellisele pinnale (20–30 m²) kaheks aastaks, mida vajatakse palkide korralikuks
kuivamiseks, olnuks üsna tülikas.
Soojustuseks vajaliku sambla varumisel lähtutakse nii mitmete põlvkondade
kogemusest kui ka teaduslikust teadmisest. Tänapäeval peetakse parimaks materjaliks
mätastel kasvanud pikka ja kohevat turbasammalt (Lõbu, Uus 2010). Kui hoonet ehitati
sellises piirkonnas, kus lähikonnas soid polnud, kasutati tõenäoliselt mõnd teist
samblaliiki, hoolimata sellest, et kuivas metsas kasvanud sambla küljes võis olla mulda,
mis omakorda soodustas puidumädaniku teket.
Eksperimendi jooksul tõestati korduvalt, et nn meeste- ja naistetöödel vahetegemine on
mõttetu. Sellele vaatamata tehti otsus, et sambla varumine jääb naiste ülesandeks. Üldiselt
võiks selle töö liigitada kergemate hulka, millega saavad hakkama ka lapsed. Samas on
märja sambla väljavedamine rabast küllaltki raske ülesanne, sest sõltuvalt raba täpsemast
asukohast on vaja läbida lühem või pikem, ebaühtlase pinnaga metsatee.
Hüdroisolatsiooniks kasutatav kasetoht peaks olema vähese korbaga ja looduslikult
hästi laasunud 20–30 cm jämedustelt, segametsas kasvanud puudelt. Sobivaim aeg
kasetohu kogumiseks on mai lõpp – juuni algus. (Lõbu, Uus 2010) Muul ajal on tohu
kättesaamine elusalt puult peaaegu võimatu, sest see on tihedalt koore küljes kinni. Kui aga
mahalangenud puu on mingi aja vältel metsa all seisnud, tuleb toht jälle lahti. Siin tekivad
aga probleemid selle liiga madala niiskusesisaldusega.
Tohutükid tuleb kohe peale koorimist laialilaotatuna üksteise otsa laduda ja kuni
kasutamiseni raskuse alla panna (ibid.). Muinasmaja seinapalkide alla panemiseks kasutati
langilt kogutud juhuslike mõõtmete ja kujuga tohutükke. Kuna kasetoht kuivades väga
kiirelt keerdu kisub, oli seda vaja eelnevalt leotada. Katuse niiskusisolatsiooniks varutud
toht oli kindlate mõõtmetega (60 × 60 cm) ja seisis kuni selle kasutamiseni surve all ning
osa kogusest kilesse pakendatuna. Kile võeti kasutusele peale konsulteerimist tohutöid
tegeva spetsialistiga, kes viib läbi ka vastavaalaseid koolitusi. Kui toht eksperimendis
kasutusele võeti, selgus, et sel osal materjalist, mis oli seisnud kilesse pakendatuna,
hakkasid servad kohe peale lahtipakkimist kaardu kiskuma. Enne katusele ladumist tuli
kaardukiskunud servad maha lõigata. Ülejäänud toht, mis seisis lahtiselt, oli surve all
sirgeks kuivanud ja selle sai kasutusele võtta ilma lisatöötluseta.
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2.3. HOONE PÕHIKONSTRUKTSIOONID JA
EHITUSTEHNIKAD
Tänapäevaseid ehitusstandardeid silmas pidades moodustub palkmaja kandekonstruktsioon
vundamendist, seintest, laetaladest ja sarikatest ning see peab olema tugev, jäik ja püsiv.
Stabiilsus tagatakse eeskätt palkide korraliku ühendamisega nurkades tappidega.
Seinakonstruktsioonide stabiilsuse huvides peetakse väga oluliseks ka salapulkade
kasutamist ja laetalade ankurdamist seinte külge. (Masso 1991: 66)

2.3.1. Vundamendid ja aluslaotised
Vundamentide ehitamise põhieesmärgiks on vähendada seinte ebaühtlast vajumist ja
alumiste palgikordade kõdunemist maapinnast eralduva niiskuse tõttu. Seinte aluslaotised
võimaldavad vältida ka hoonekonstruktsiooni ebastabiilsust, mis on tingitud maapinna
ebatasasusest.
Eestis kohtab hoonete aluslaotisi nooremal rauaajal harva. Seinaaluseid kivilaotisi
kasutati valdavalt vaid kallakul asuvate hoonete puhul, kus kivid paigaldati hoone
madalamale jääva külje alla. Omaette vundamendi rajamine ei olnudki väga oluline, sest
puithoone pinnasesurve on üsna nõrk (Lavi 1997: 103; Lavi 2003:152). A. Lavi on
seisukohal, et enam hinnatud oligi otse maapinnale toetuvate palkseintega soojapidavam
elamu, kuna kivivundamendi puhul oleks külm õhk pääsenud hoone alla ning selle
soojapidavus vähenenuks tunduvalt (2003: 152). Siinkohal tuleks aga arvesse võtta asjaolu,
et külm õhk pääseb hoone alla vaid sel juhul, kui maapinna ja põranda vahele jääb tühi
ruum. Selline olukord saab aga tekkida ainult puitpõrandaga elumaja puhul ja sedagi vaid
juhul, kui põrandaalune jäetakse pinnasega täitmata.
Rekonstruktsioonhoone puhul olenes hoone täpne asukoht Muinsuskaitseameti ja
Keskkonnaameti poolsetest ettekirjutustest ning seetõttu esinevad erinevused eeskujuks
võetud hoone ja rekonstruktsiooni aluslaotise osas. Rekonstrueeritud hoone jääb kallaku
peale. Vaid lõunaseina alumine palk toetub peaaegu terves ulatuses otse maapinnale.
Hoone kagu- ja loodenurkade kõrguste vahe on tervelt 53 cm. Selleks, et kompenseerida
kõrguste vahed ja tagada põrandapinna horisontaalsus, oli seinte alla vaja laduda kive (Lisa
2, joonis 11). Esimese palgikorra ja algse maapinna vahele jäänud ruum täideti pinnasega.
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Elamise eksperimendi ajal tehtud temperatuuride mõõtmised ei näidanud põranda
lähedal, hoone erinevates osades, olulist temperatuuride vahet. Kinnitust leidis oletus, et
kividest aluslaotise olemasolu või selle täielik puudumine ei mängi soojapidavuse
seisukohalt rolli.
Kui hoonel puudub kividest aluslaotis või vundament, on vaja leida muid meetodeid,
kuidas vähendada maapinnast eralduvast niiskusest tingitud puidumädaniku tekkimise
võimalust alumistes palgikordades. Eriti aktuaalne on see orgaanikat sisaldava mullase
pinnase puhul. Selleks on esimene palgikord vaja isoleerida algsest maapinnast. Antud
otstarbeks sobib hästi liivast padjand, mis kuhjatakse hoone seinte alla. Ka Rõuge linnuse
kaevamisaruandes on seoses savipõranda jäänustega korduvalt mainitud segatud või
põlenud liiva, mis paikneb nii põrandajäänuste all kui ka nendega samal tasemel
(Schmiedehelm 1954: 11; 13–14 jj). Samas ei saa antud kirjelduste põhjal kindlalt väita, et
hoonete all olev liiv on spetsiaalselt niiskusisolatsiooniks palkide alla kuhjatud. Tegemist
võib olla ka linnuseplatoo tasandamiseks või varasema ehitusjärgu põlengu kustutamiseks
kasutatud liivaga.
Ühena võimalustest on oletatud ka savi kasutamisest hüdroisolatsioonimaterjalina
(Rappoport 1975: 129). Kuna Rõuge linnusel on hoonetel olnud savipõrandad, ei saa
välistada võimalust, et savikiht on ulatunud ka seinapalkide alla. Kuna hoonepõhjadega
kindlalt seostatavaid palkide jäänuseid pole Rõuges tuvastatud, ei saa väita ka savi
kasutamist niiskuse isoleerimise eesmärgil.
Kõigist võimalikest looduslikest hüdroisolatsioonimaterjalidest on parim tõenäoliselt
kasetoht. Seda soovitatakse palkide alla panna ka juhul, kui hoonel on vundament või
lihtne kividest aluslaotis (Lõbu, Uus 2010). See on vettpidav ja säilib hästi. Suurepäraselt
oli säilinud kasetoht, millega oli tihendatud Lõhavere linnusel olnud kaevurakkeid (Moora
1940). Suuri tükke eelviikingi- ja viikingiaega dateeritud kasetohusillutisest leiti ka Rõuge
linnusevalli arheoloogilistel kaevamistel 2008. aastal (Lillak, Valk 2009: 74–75).
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2.3.2. Seinakonstruktsioonid
2.3.2.1. Hoonete suurus ja ehitustehnikad
Rõhtpalkkonstruktsiooni kasutamist mõne palgikorra ulatuses võib oletada juba
neoliitikumis (Kriiska 2004: 28). Kindlad andmed ristnurgaga rõhtpalkehitistest pärinevad
aga nooremast pronksiajast. Iru kindlustatud asulast avastatud hoonepõhjade hulgast ühe
puhul sai tuvastada ristnurkseotise olemasolu (Lang 1996: 40). Aja jooksul on muutunud
küll hoonete suurus ja ruumide arv kuid põhikonstruktsioon on jäänud samaks
märkimisväärselt pika ajaperioodi, rohkem kui 2500 aasta, vältel. Puithoonete väärtust
hinnatakse kõrgelt tänapäevalgi, kuigi ehitamise tehnoloogia on võrreldes veel 19.
sajandiga oluliselt muutunud ja täienenud.
Pronksiaegsed eluhooned olid suhteliselt suure pindalaga (10 × 3–5 m) ning nende
seinakonstruktsioonis olid stabiilsuse huvides kasutatud vaheposte (Lang 1996: 38).
Vanemal rauaajal olid eluhooned juba väiksemad. Koila mäepealsest asulast avastatud
hoonepõhja puhul võib oletada, et tegemist oli rõhtpalktehnikas majaga, kuid selle
mõõtmed (5,5 × 6 m) (Schmiedehelm 1955: 166) ja proportsioonid olid pronksiaegsetest
juba erinevad. Kuna Eesti aladel on vastav arheoloogiline materjal halva säilivuse tõttu
väga kasin, siis ei saa selle alusel teha põhjapanevaid järeldusi, kuid hilisem, noorema
rauaaja materjal Eestis ja naaberaladel, lubab siiski oletada, et üldine tendents oli
eluhoonete pindala vähenemise suunas. Eluhooned mõõtmetega 20–30 m² olid Eesti aladel
levinud kuni rauaaja lõpuni (Lavi 1997: 113; Lavi 2003: 151; Tõnisson 2008: 117; 120;
133; 144; 145). Samas on linnustelt (Lõhavere, Soontagana, Varbola) leitud ka suuremate
hoonete jäänuseid (Tõnisson 2008: 120; 132; 139).
Kuigi keskajal hakkasid eluhooned oma olemuselt muutuma ja maapiirkondades
hakkas välja kujunema rehielamu (Lavi 1997: 86–87), oli veel 13.–15. sajandi taluehituses
jätkuvalt valitsevaks elamutüübiks väikesemõõtmeline suitsutuba (ibid.: 114) ning selliseid
eluhooneid võis kohata isegi 13.–14. sajandi linnaehituses (Lavi 2003: 151). Mõnes
piirkonnas oli korstnata suitsutuba eluhoonena kasutusel veel 19. sajandil ning isegi 20.
sajandi alguses (Viires 1992: 515).
Hoonete ehitamisel on kasutatud mitmeid erinevaid tehnikaid, mida sageli ka ühendati.
Silmnähtavas ülekaalus oli rõhtpalkkonstruktsioon, kus seinapalkide ühendamiseks
kasutati erinevaid nurgaliiteid. Nurkade ülesandeks on hoonet koos hoida. Nurk peab
olema tihedasti tehtud, et vihmavesi ei pääseks nurgaseotise vahele (Masso 1991:33).
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Tänapäeval eristatakse tervet rida erinevaid nurgaseotisi. Vanim ristnurkühendustest on
aga nn koerakaelanurk, mille puhul alumise palgi ülemisele küljele raiutakse õnarus (Lisa
2; joonis 12), mille abil fikseeritakse sellesse sobitatud ristuv seinapalk (Masso 1991: 38;
Tihase 2007: 58). Parimaks näiteks noorema rauaaja ristnurkühenduste kohta on Lõhavere
linnusest avastatud kaevurakked, millel on selgelt jälgitavad ka töötlusjäljed (Lisa 2, joonis
13) (Moora 1940: Tahvlid XIII; XIV). Koerakaelatapid on aga selgelt jälgitavad ka
Lõhaverest leitud söestunud seinapalkide otstes (Lisa 2, joonis 14) (Tõnisson 2008: 128).
Palgi ülaküljele raiutud koerakaela negatiivseks küljeks peetakse võimalust, et
vihmavesi koguneb koerakaela ja soodustab puidu läbimädanemist. See on aga siiski
vähetõenäoline, sest suurema vee eest kaitseb seinu katus ning lisaks on soojustuseks
palkide vahel ja ka koerakaeltes turbasammal, mis seob niiskust ja vajadusel annab seda ka
välja.
Seinte maksimaalse stabiilsuse ja ka soojapidavuse huvides raiutakse palgi alumisele
küljele rennitaoline vara (Lisa 2, joonis 15). Tänapäeval eristatakse kahte erinevat
varatüüpi – kinnine ja lahtine vara (Lisa 2, joonis 16). Neist viimane on vanem ja esimene
on kasutusele võetud tööriistade valiku suurenemisest ja tehnoloogiate täiustumisest
tingituna. Lahtise vara puhul toetub ülemine palk alumisele vara põhjaga selle keskkoha
juures ja selle ääred on lahti. Traditsiooniline vara on ümarapõhjaline. (Masso 1991: 28)
Masso soovitab vara laiuseks arvestada u 2/3 palgi läbimõõdust (ibid.: 29). J. Metslangi
(2010) sõnul peab vara laius olema aga u 1/3 palgi laiusest. Rõuge eksperimentaalhoone
puhul ongi arvestatud viimase seisukohaga.
Palkide varamise kohta muinasaja Eestis arheoloogilist materjali pole, sest puitu on
meil säilinud vaid söestunud tukkidena, mille põhjal sellised detailid pole eristatavad.
Etnograafiliste rõhtpalkehitiste juures on siiski täheldatud, et seinapalkide paremaks
kokkusobitamiseks raiuti ülemise palgi alumisele küljele pikuti lame renn (vara), millega
ta asetati alumise palgi seljale (Tihase 2007: 60). Siin saab tõmmata ka paralleele LoodeVenemaa hoonetega käsitletavast perioodist. Tõendeid palkide varamise kohta on nii
Novgorodist, Vana-Laadogast kui ka Pihkvast (Faradževa 1991:44, Petrenko 1985: 94,
Sorokin 2001: 607).
Selleks, et palgid omavahel hästi sobituksid, varad oleksid tihedad ja soojapidavad, on
varatavale palgile vaja võimalikult täpselt kopeerida alumise palgi selja kumerus (Tihase
2007: 60). Vara märkimiseks kasutatakse vararauda. See on kaheharuline teravate konksu
keeratud otstega tööriist (Lisa 2, joonis 17; 18). Arheoloogilises materjalis käsitletavast
perioodist ega ka varasemast ajast pärinevaid vararaudu teada pole.
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Käesoleva eksperimendi eesmärkide hulka kuulusid nii erinevate lahenduste leidmine
kui ka käepäraste vahendite kasutamine. Seega üritatigi mitmetes küsimustes lahendusi
leida alles ehituse käigus ning täpsemat eelinfot omamata. Seda eelkõige seepärast, et
jõuda lõpplahendusteni vaid oma kogemuste põhjal ning antud hoone spetsiifikat ja
ehitusel tekkivaid vajadusi arvestades. Vararaud eksperimendiks varutud tööriistade
hulgast puudus. Nii valmistati eksperimendi tarbeks, tänapäevast vararauda eeskujuks
võttes, kaheharulisest pajuoksast nö varavits, mis varustati ka ripploodiga (Lisa 2, joonis
19). Segavaks faktoriks oli see, et teame, milline näeb vararaud välja tänapäeval ja sellest
teadmisest ei suudetud paraku mööda vaadata. Antud juhul kasutati küll käepäraseid
vahendeid, tööriista autentsuses kahtlen aga sügavalt. Kas midagi sellist kunagi üldse
kasutatud on, jääb hetkel teadmata. Jäi vaid teadmine, et tegime lihtsaid ja käepäraseid
materjale kasutades valmis tööriista, mis vägagi edukalt oma otstarvet täitis ja on siiani
kasutamiskõlbulik. Selles valguses tundub raua kulutamine selle tööriista valmistamiseks
isegi üsna ebaratsionaalne.
Eesti hoonete ehitamiseks kasutatud seinapalkide pikkus keskmise rauaaja lõpus jäi
valdavalt vahemikku 4–6,5 m (Moora 1955: 57; Jaanits et al. 1982: 258; Lang 2007: 180)
ning nooremal rauaajalgi kasutati enamasti sama pikkusega palke (Tõnisson 2008: 137–
139). Vaid Lõhavere linnusel leiti paar suuremat hoonet, millest ühel olid seinad u 8 m ja
teise küljeseina pikkuseks mõõdeti 9 m (Tõnisson 2008: 120–121). Soontaganast ja
Varbolast leitud suuremate hoonete seinte maksimaalne pikkus jäi vahemikku 6,5–7 m
(ibid.: 132; 139).
Seinte stabiilsuse huvides ei tohiks palgi pikkus olla suurem kui 6 m, vastasel juhul
hakkavad palgid seinast välja vajuma. Seda on võimalik vältida, kui seinapalgid
ühendatakse omavahel salapulkadega. Tänapäeva meistrid ja spetsialistid on salapulkade
pikkuse ja omavahelise vahekauguse küsimuses eriarvamusel. Ühel juhul on soovituslikuks
kauguseks pakutud 2,5 m, ning siin on arvestatud puiduniiskusega 25%. Suurema
niiskusesisalduse ja ühepoolse lõikega tapi (nt koerakaelatapp) puhul soovitatakse
salapulkade vahekaugust vähendada poole võrra (Uus, Lõbu: 2007: 17). Tiit Masso (1991:
63) peab sobivaks vahekauguseks 120–200 cm ja kuusepalkidest seinte puhul isegi 80–130
cm. Sellist meetodit soovitatakse sõltumata seina pikkusest. Etnograafiliste hoonete puhul
on salapulkade kasutamist oluliseks peetud vaid pikemate seinte puhul, kusjuures pulkade
optimaalseks vahekauguseks on arvestatud 3–4 m (Tihase 2007: 60). Seega, usaldades
etnograafilist teavet ja tuginedes ka eksperimendi praktikale, jäädakse siinkohal
seisukohale, et kuni 6 m pikkuste palkide puhul salapulkade kasutamiseks otsest vajadust
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ei ole. Seina stabiilsus sõltub eelkõige siiski nurgaseotiste ja varade kvaliteedist.
Rekonstrueeritud Rõuge hoone seinad on üles laotud ilma salapulkasid kasutamata. Vaid
otsaviilude palgid, kus puudub nurgaseotis, on salapulkadega fikseeritud.

2.3.2.2. Seinte püstitamine, koerakaelte ja varade raiumine ning puidu kõvadusega
arvestamine eksperimendi praktikas. Tööle kuluv aeg ja selle arvestamine
Tänapäeval, kui palkmajade ehitamisel kasutatakse erinevaid masinaid (mootorsaag,
freespink jne), peetakse ehitusmaterjalina sobivaimaks puitu, mis on kaks aastat kuivanud
või suisa metsakuiva palki. Seda eelkõige põhjusel, et kuivatatud materjal on stabiilsem ja
sellest tulenevalt peaks stabiilsem olema ka hoone konstruktsioon (Uus, Lõbu 2007: 9).
Puidu näol on aga tegemist loodusliku (orgaanilise) ehitusmaterjaliga, mis omandab
ilmastikuoludest lähtuvalt alati teatud niiskuse (Masso 1991: 10) ning paisub ja kahaneb
seetõttu ka peale kaheaastast kuivatamist (Masso 1991: 12; Saarman, Veibri 2006: 89–92).
Seega tuleb siiski arvestada sellega, et palkmaja konstruktsioon jääbki mingil määral
„mängima“.
Kui

põhiliseks tööriistaks on kirves, tuleks mõelda pigem sellele, kuidas puidu

kõvadus mõjutab selle töötlemise raskusastet. Pikikiudu on puidu kõvadus umbes kaks
korda suurem kui põikikiudu (Saarman, Veibri 2006: 152), kuid kirvega töötlemisel on
siiski oluline vaid puidu kõvadus ristikiudu. Pikikiudu raiudes tuleb arvestada juba puidu
lõhestuvusega. Seega peaks käsitsi (kirvega) töötamisel, antud juhul siis materjali raiumisel
ristikiudu, kindlasti eelistama toorest materjali, sest puidu kuivades selle kõvadus suureneb
ja selle töötlemine muutub oluliselt raskemaks. Seda kinnitas ka eksperimendi praktika.
Väga soojad ja kuivad ilmad 2010. aastal soodustasid palkide suhteliselt kiiret kuivamist
välitingimustes ja nende sõnul, kes eksperimendis osalesid pikema aja vältel, oli puidu
kõvaduse vahe eksperimendi esimestel päevadel ja nelja nädala möödudes üsna selgelt
tuntav.
Puidu kõvadus peaks mõjutama ka aukude puurimise raskusastet. Siin tuleb arvestada
aga veel ühe faktoriga. Kui kõva puidu puurimine peaks olema raskem pehme puidu
puurimisest, siis sama puiduliigi puhul tuleb silmas pidada ka seda, et kõrgema
niiskusesisaldusega puidu puurimine on raskendatud suurema hõõrdetakistuse tõttu.
Ehitamise eksperimendi üheks algseks eesmärgiks oli välja selgitada hoone
ehitamiseks ja töövõtete omandamiseks kuluv aeg. Paraku osutus see praktiliselt
võimatuks, sest ehitama tulnud inimestel oli erinev tööalane ettevalmistus ning ka
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eksperimentaalhoone ehitamisse mitu nädalat, vähestel terve nädal, kuid enamus said
ehitusel olla vaid mõned üksikud päevad. Oma rolli mängisid loomulikult ka inimeste
füüsiline vorm ja eeldused selliseks tööks. Samuti mõjutasid lõplikku tulemust pausid, mis
töösse paratamatult sisse tulevad ja liiga palav ilm. Erinevatele tööoperatsioonidele
kulunud aega siiski mõõdeti18.
Esimene päev kulus tavaliselt töövõtete omandamiseks, teine täpsuse harjutamiseks.
Enamus osalenutest tundis end alles kolmandal päeval täiesti kindlalt. Seega, töövõtete
täielikuks omandamiseks kulus enamasti kaks ja maksimaalselt kuni kolm päeva. Need,
kes osalesid ehitamisel pikema aja vältel, suutsid juba teise töönädala alguses kogu
tööprotsessi adekvaatselt jälgida ja uustulnukaid juhendada.
Nii vara kui koerakaela raiumisel tuli arvestada sellega, et palgid omavahel ideaalselt
kokku sobituksid, õhuvahesid ei tohi palkide vahele jääda. See on oluline eelkõige seinte
stabiilsuse huvides. Et palgid omavahel laitmatult kokku sobiksid, oli nii varasid kui ka
koerakaelu enamasti vaja mitu korda üle raiuda. Korraga töödeldi kahe vastasseina palke.
Kui tööjõudu oli piisavalt, raius iga koerakaela üks ja vara korraga kaks inimest, seega
kokku kaheksa inimest. Parim kahe mehe koostöös saavutatud aeg vara raiumisel oli 40
minutit19. Oluline sellise aja saavutamisel oli töö täpsusaste – palkide omavaheline sobivus
saavutati esimese raiumisega. Enamus eksperimendis osalejatest sellise tulemuseni ei
jõudnud. Keskmine aeg, mis palkide varamiseks kulus, oli enamasti u 60 minutit.
Mõõdeti ka kahe vastasseina palgi ettevalmistamiseks ja lõplikuks paigaldamiseks
kulunud aega, alustades palkide valimisest ja seinale tõstmisest ning lõpetati
termoisolatsiooniks kasutatava sambla ladumise ja palgi kohale asetamisega. Kolmanda
päeva esimesel poolel saadi tulemuseks 2,5 tundi. Peale lõunapausi kulus iga päev kõikide
tööde tegemiseks kauem aega kui hommikul. Inimeste tööjõudlust oli võimalik jälgida ka
pikemas ajalises perspektiivis. Neil, kes osalesid eksperimendis vähemalt nädala jooksul,
langes see nädala teises pooles tuntavalt. Kõige raskemaks osutus neljas tööpäev.
Üheks oluliseks faktoriks hoone ehitamiseks kuluva aja arvestamisel oli ka
motivatsioon. See oli ilmselgelt erinev muinasaja inimese omast, kellel oli vaja endale
katusealune võimalikult kiiresti valmis ehitada. Eksperimendis osalejate motivatsioon

18

Mõõtmised tehti vaid juhul, kui üks tööoperatsioon või -lõik sooritati algusest lõpuni suuremaid pause
pidamata
19
See aeg saadi lühema (5,4 m) seinapalgi töötlemisel
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seisnes eelkõige oma panuse andmisel projekti, kogemuse saamisel ja mingil määral ka
enese proovilepanekul.
Ehitamise eksperimendi põhiliseks eesmärgiks seati kohe alguses ühe palgikorra
paigaldamine päevas ning see ka saavutati. Katusekonstruktsiooni ehitamisel enam
mingeid kindlaid ajalisi sihte ei seatud ja erinevatele tööoperatsioonidele kuluvat aega
eraldi ei arvestatud. Terve eksperimentaalhoone ehitamisele kulus aega kokku umbes 4000
töötundi (Lisa 3). Siinkohal on arvesse võetud kõik tööoperatsioonid alates palkide
koorimisest ja looduslike lisamaterjalide (sammal, savi jms) varumisest, lõpetades savisegu
valmistamise, magamislavatsi20 ehitamise ja katuse montaažiga. Siinkohal tasub mainida,
et lihtsama, 100 m² pindalaga väikemaja ehitamiseks tänapäevastest materjalidest ja
tänapäevaste vahenditega, on arvestatud keskeltläbi 6000–8000 töötundi (Masso 1990: 6).
Paraku ei olnudki antud eksperimendi kontekstis maja ehitamiseks kuluva aja osas
võimalik saada tulemust, mida võiks võrrelda rauaajaga. Algselt arvestatud ajaga
eksperimentaalhoone valmis ei saanud, see konserveeriti talveks ning lõpetati järgmisel
suvel. Selleks, et jõuda ligilähedase tulemuseni, peaks eksperiment kestma oluliselt kauem
ning eksperimendis osalejad tuleks asetada rauaajaga võrreldavasse olukorda, kus eluhoone
rajataksegi selleks, et selles reaalselt talv üle elada.

2.3.3. Katused
2.3.3.1. Katus ja selle kandekonstruktsioon
Arheoloogilises materjalis leidub infot katuste kohta harva, Eestis puudub vastav teave
täielikult ning selles osas võib paraku teha vaid oletusi, toetudes eelkõige etnograafilisele
andmestikule. Peetakse tõenäoliseks, et katused olid valdavalt kisklaudadest, mis olid
roovlattidele asetatud kahekordse kihina ning vihmakindluse tõhustamiseks laoti kahe
lauakihi vahele kuusekoort või kasetohtu. Kohati võis esineda ka mätaskatuseid kuid nende
laiemat levikut ei saa eriti tõenäoliseks pidada. Katuse raskus toetus põhiliselt hoone
seintele (Lavi 2003: 152)
Ühele kehale või kehade süsteemile rakenduvate jõudude kogumit nimetatakse
jõusüsteemiks (Masso 2010: 31). Hoone puhul tulebki selliste jõusüsteemidega arvestada
20

Magamislavatsi kohta arheoloogiline materjal puudub. Selle tegemisel lähtuti eelkõige praktilisusest ja
olemasolevast materjalist (kisklauad). Üheks oluliseks teguriks võib kindlasti pidada energia säästmist, seega
on üsna tõenäoline, et terve pere magas koos, ühel asemel. Eksperimentaalmajja tehti terve tagumise seina
ulatuses üks, pakkudele toetuv, umbes 2 m laiune lavats, mille kõrguseks on u 0,45 m.
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eelkõige katusekonstruktsioonide juures. Vanim katusetüüpidest on pärlinitele21 toetuv
katus (Söderberg, Kjellberg 1997: 40), kus selle põhikoormus langebki pärlinitele. Seega
peab nende tugevus olema piisav, et taluda eeskätt katuse enda raskust ning lisaks ka
ilmastikutingimustest tulenevat muutuvkoormust22.
Enamus katuse kattematerjali (eksperimentaalhoone puhul kisklaudade) raskusest
langeb roovidele, millelt see omakorda kandub edasi sarikatele ja pärlinitele. Kaldpindade
puhul mõjuvad raskusjõust tingitud koormused erinevatele detailidele ja nende
ühenduskohtadele erinevates suundades (Lisa 2, joonis 8). Selline jõusüsteem rakendubki
katusekonstruktsioonides viilkatuste puhul. Osa katuse koormusest hakkab mõjuma piki
sarikaid ning tekitab ülemisele pooltapile, mis ühendab sarikapaari omavahel, nihkepinge.
Osa raskusjõust tingitud koormusest langeb aga pärlinitele, mida hakkab mõjutama
paindekoormus (Lisa 2, joonis 7).
Katuseharja kõrguse osas hakkavad rolli mängima ilmastikuolud. Kui tegemist on liiga
lameda viilkatusega, siis koguneb sinna talviti rohkem lund ja seintele langeb sellest
tulenevalt suurem koormus. Samas oletab Lavi, et Eesti muinasaegsete hoonete viilkatused
olid suhteliselt lamedad (2003: 152). Et katused ei saanud olla väga kõrge harjaga võib
välja lugeda ka Henriku Liivimaa kroonikast: „/.../ kes olid majade otsa roninud ja ennast
puuvirnade otsas kaitsesid, /.../“ (HLK XXIII: 9). Optimaalseim katuseviilu ja
horisontaalpinna vaheline nurk võiks jääda vahemikku 30º–40º, sellisel juhul peaks olema
tagatud parim võimalik vastupidavus erinevate ilmastikunähtuste vastu.
Veidi lisainfot katuste kohta annab meile Vana-Laadoga Zemljanoje linnuse
arheoloogiline materjal. Sealsetel hoonepõhjadel leiti plankusid ja palke, mida on seostatud
katuse ja/või laega, sest neil olid samasugused töötlemisjäljed nagu tavaliselt esineb
sarikatel ja roovlattidel. Ühel hoonealusel leiti palk, mille otsas oli „konks“. (Ravdonikas
1949: 18–19) Ka Eesti etnograafilises materjalis on andmeid selliste sarikate kohta, mille
„konksude“ taha toetus katuseräästa servalaud, millele omakorda toetus katuse
kattematerjal ja mõlemad koos aitasid kanda katuse koguraskust. Neid „konksuga“ sarikaid
on eelkõige seostatud just kisklaudadest katustega. (Tihase 2007: 78)
Rekonstruktsioonhoonele ehitati kisklaudadest, madala kaldenurgaga (u 26º) katus ning
selle kandekonstruktsiooni lõplik väljatöötamine toimus alles ehituse käigus. Aluseks võeti
valdavalt etnograafiline materjal ning arvestati nii katuse kattematerjali raskuse kui ka
võimaliku talvel lisanduva lisakoormusega lume näol. Üks-ühest vastet kõnealusele
21
22

Maja otsaviilule toetuvad pikitalad, mis kannavad katuse põhiraskust
Lume- ja tuulekoormus (Talvik 2010: 189; 192)
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katusekonstruktsioonile ei ole. Katuse vihmapidavuse tagamiseks on lõunaviilu lauad u 50
cm põhjaviilu omadest pikemad, et need ulatuksid üle katuseharja (Lisa 2, joonis 18).
Katuselaudade paigaldamisel arvestati ka tuulesuundadega. Need tuleb asetada nii, et tuul
ei pääseks üle katuseharja ulatuvate lauaotste alla. Kuna eksperimentaalhoone paikneb
kohas, kus tugevamad tuuled puhuvad kagu- ja lõunasuunalt, pandigi pikemad lauad katuse
lõunaviilule.
Katuse tugikonstruktsiooni moodustavad pärlinid (harjapärlin ja kaks pikipärlinit
umbes katuseviilu keskkohas), neile toetuvad sarikad ja roovitis. Pärlinid toetuvad
viiluseintele, sarikad ühendati harjapärlini kohal pooltappliitega ja ühendati omavahel
punniga. Katuse tugikonstruktsioon (otsaviilud, pärlinid, sarikad) valmistati töö
hõlbustamise ja aja kokkuhoiu huvides ette hoonest eraldi ning seejärel pandi see
valmisdetailidest kokku (Lisa 2, joonis 21). Roovid toetuvad sarikatesse löödud pulkadele
(Lisa 2, joonis 22). Roovide ja sarikate omavaheliseks fikseerimiseks on etnograafiliste
hoonete puhul kasutatud umbes sõrmejämedusi sitkema puu (pihlakas, toomingas, paju
vms) oksi (Tihase 2007: 70). Rekonstruktsioonhoone sarikate ja roovide fikseerimiseks
kasutati aga toornaha ribasid (Lisa 2, joonis 23), eeldades, et nende eluiga on pikem ja
kuivanud toornahk tugevam puuokstest.
Selleks, et maja katuse raskus hoone vajumisel ja kuivamisest tingitud kahanemisel, ei
hakkaks seina ülemisi palke väljapoole suruma, ei kinnitatud rekonstruktsioonhoone
pärlinitega katusekonstruktsiooni puhul sarikaid jäigalt ülemiste seinapalkide külge. Need
jäeti vabalt liikuvaks. Kuigi sarikatele langev koormus hakkab just samal põhjusel seinu
sissepoole suruma, ei ohusta see majaseinte stabiilsust, sest katuse kaldenurk on kõnelausel
hoonel suhteliselt madal ja seintele mõjuv jõukomponent suhteliselt väike (Lisa2, joonis
8). Seinu väljapoole suruv jõukomponent, mis rakenduks kinnitatud sarikate puhul on aga
oluliselt suurem ja aja jooksul hoone seinad deformeeruksid ning ülemised palgid
hakkaksid seinast välja vajuma.
Arvestades kõigi kandekonstruktsioonile mõju avaldavate jõukomponentidega, valiti
rekonstruktsioonhoone sarikateks noored kuused, mille läbimõõt oli keskmiselt 0,10–0,11
m. Roovide läbimõõt jäi vahemikku 0,08–0,10 m. Nii massiivse materjali puhul jääks
ülemisele palgireale toetuvate sarikate puhul märkimisväärselt suur vahe seina ja katuse
vahele ka siis, kui sarikate jaoks raiutakse vastav pesa. Sellisest vahest tingitud soojakadu
saab vältida kui seina ja katuseräästa vahele ehitada tuulekarp. Viimase kasutuselevõtt jääb
aga tõenäoliselt siiski oluliselt hilisemasse aega. Seega otsustati sarikad paigaldada nii, et
need läksid kahe ülemise palgikorra vahelt läbi (Lisa 2, joonis 24). Nii saavutati suhteliselt
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lihtsalt ja väikese tööjõukuluga parim tulemus – katuselauad puutuvad üsna tihedalt vastu
ülemist palki ja soojustamiseks piisas vaid selle praktiliselt olematu vahe tihendamisest
samblaga. Lisaks tagab selline lahendus ka katusekonstruktsiooni parema stabiilsuse.

2.3.3.2. Katuse kattematerjal ja palkide lõhestuvus eksperimendi kogemuse põhjal
Kuna palkidel esineb rohkemal või vähemal määral keerdkasv, siis tuleb materjali valikul
jälgida keerdude suunda. Paremakäelise (vastupäeva) keerdkasvuga palgist kistud laudade
puhul on võimalus, et need kuivades sirgeks vajuvad. Vasakukäelise (päripäeva)
keerdkasvu (Lisa 2, 25) puhul võib keere aga suureneda, sellisest palgist kistud laud kisub
nö propellerisse ja ei sobi kasutamiseks ehitusmaterjalina.
Muinasmaja katuse kattematerjaliks kasutati valdavalt kuuske ja lisaks oli ka mõni
männipalk. Palgid pärinesid suhteliselt vanadest ja jämedatest puudest, nende keskmine
läbimõõt jäi enamasti vahemikku 0,30–0,40 m, vaid paar palki olid jämedamad.
Kisklaudadeks sobivate palkide valiku saime ise teha ühelt langilt langetatud puude
hulgast.
Eksperimendi jooksul katsetati palkide lõhestamist nii kännu- kui ka ladvapoolsest
otsast alustades. Vastupidiselt väitele, et okaspuidu lõhestamine on lihtsam kännupoolsest
otsast (Saarman, Veibri 2006: 149), näitas eksperimendi praktika, et lõhestuvus oli
mõlemalt suunalt enam-vähem võrdne ja enamuse palkide lõhestamist alustatigi
ladvapoolsest otsast.
Kuigi kuuse lõhestuvus peaks männi omast veidi parem olema (Saarman, Veibri 2006:
150), näitas eksperiment, et selgelt tuntavat vahet ei tajutud. Kuuskedel oli oksastik
tihedam ja see oli üheks protsessi raskendavaks asjaoluks. Katusematerjaliks vajalik
metsamaterjal oli langetatud augustis ja nende lõhestamist sai alustada praktiliselt kohe
peale langetamist, ehk siis lõhestati täiesti toorest (märga) puitu, mille niiskusesisaldus oli
30% või rohkem. Mõnedes allikates väidetakse, et kergeid puuliike, mille hulka kuuluvad
ka kuusk ja mänd, on lihtsam lõhestada, kui nende niiskusesisaldus on 10% (ibid.: 149).
Enne hoone konserveerimist 2010. aasta oktoobri lõpus, oli augustis langetatud palkide
niiskusesisaldus 22–24 % ja valmis lõhestatud katuselaudade niiskusesisaldus 18%.
Välitingimustes, kui suhteline õhuniiskus on vahemikus 70–80%, ongi puidu
niiskusesisaldus u 18% (Saarman, Veibri 2006: 88).
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Eksperimendi praktika näitas, et niiskusesisalduse muutusest tingituna ei toimunud
olulist vahet lõhestamise raskusastmes. Nende eksperimendis osalejate väitel, kes olid
palke lõhestanud nii suvel, vahetult peale langetamist, sama aasta sügisel ja ka järgmisel
suvel, oli palkide lõhestamine vaid õige veidi lihtsam septembris-oktoobris 2010. Kindlasti
tasub siinkohal arvestada ka sellega, et esimeste palkide lõhestamisel puudus vastav
töökogemus täielikult. Palkide lõhestamisest teati alguses vaid seda, et lõhestamist tuleb
alustada puu südamikust, palgi otsa tuleb lüüa kirvega lõhe ja siis järjest avanevasse
lõhesse kiilusid lisades peaks palgi pooleks ja poolpalgid omakorda plankudeks lõhenema
(Lisa 2, joonis 26). Seega võis vaevumärgatav raskusastme vahe tuleneda ka oskuste ja
vilumuse puudumisest, mitte otseselt materjali niiskusesisaldusest.
Oluliselt rohkem mõjutasid palkide lõhestatavust kõikvõimalikud rikked, nt keerdkasv
ja oksad. Juba esimese palgi lõhestamisel jõuti järeldusele, et vaid kirve ja kiiludega
kisklaudu kätte saada ei ole võimalik. Täiesti oksavabasid palke ei ole olemas. Puu
kasvades alumised oksad küll kaovad ja puu näib selles osas oksavaba. Paraku ei kao
surnud oksad jäljetult, vaid jäävad pealekasvavate aastarõngaste alla. Palki lõhestades
jäävadki need kaht palgipoolt kinni hoidma. Okste kiudude suund jääb tüvekiudude suuna
suhtes põiki või risti (Lisa 2, joonis 27) ja selleks, et neid katki rebida, peaks rakendama
jõudu, mis ületab oluliselt need jõud, mis rakenduvad palgi lõhestamisel kiilude abil. Seega
on need vaja läbi raiuda, aga kirvest siinkohal abi ei ole, sest sellega ei pääse sügavamal,
palgi sisemuses asuvate oksteni. Siin tekkiski vajadus uue tööriista järele. Sepal lasti
valmistada spetsiaalne raiumisraud, mis sarnaneb laiateralisele, kahepoolse teritusega
peitlile. Sellega sai läbi raiuda nii ettejäävad oksad kui ka viltu jooksvad puidukiud (Lisa 2,
joonis 28).
Etnograafilises materjalis on andmeid, et kisklaudade paksus oli u 2 cm ja seda juhul,
kui palkide pikkus on 2–3 m (Tihase 2007: 78). Sellist tulemust on tõenäoliselt võimalik
saavutada vaid siis, kui puu on täiesti sirge süüga. Eksperimendi käigus seda katsetada ei
õnnestunud, sest mitte ühtegi ideaalselt sirget palki meie materjali hulgas ei olnud. Kuna
katuselaudade pikkus põhjaviilul oli 3,7 m ning põhjaviilul 4,2 m, oli ootuspärane, et nii
õhukeste katuselaudade saamine ei ole võimalik. Kuid isegi 5 cm paksuse plangu
kiskumine osutus võimatuks. Ühest palgist saadi enamasti neli, mõnel juhul, kui keerdkasv
oli tugevam, vaid kolm planku ja nende lõplik keskmine paksus jäi vahemikku 7–8 cm.
Lõpptulemusena tuli katuselaudade paksus kasuks, seda eeskätt hoone soojapidavust
silmas pidades. Teise olulise momendina võib välja tuua selle, et kuna katuselauad pole
omavahel ühendatud, siis ei mõjuta tuulest tingitud aerodünaamilised tõstejõud nii
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massiivsetest plankudest tehtud katuse stabiilsust. Õhemate ja seega ka kergemate
katuselaudade puhul oleks pidanud need kinnitama, et tuul katust maha ei kisuks.
Etnograafilistel hoonetel on piki kisklaudadest katust asetatud vajutuspuud, mis kinnitati
otstes roovlattide külge (Tihase 2007: 79).
Esimeste palkide lõhestamisel jäi mulje, et füüsiliselt on see koerakaelte ja varade
raiumisest oluliselt raskem. Kui materjali oli põhjalikumalt tundma õpitud ja töövõtted
selgeks saanud, ei tajutud suurt vahet erinevate tööoperatsioonide raskusastmes. Uutele
katsetajatele anti edasi omandatud teadmised ja kogemused ning nemad kulutasid
lõhestamisel juba oluliselt vähem energiat. Selle töö eeliseks oli ka teatav vaheldusrikkus –
lisaks kiilude rammimisele palgilõhesse, oli vaja jälgida puidukiudude suunda ja vajadusel
neid ning ettejäänud oksi läbi raiuda. Selgelt jälgitav oli ka erinevus eksperimendis
osalejate töötamise metoodikas. Vanemad ja kogenumad hindasid kõigepealt materjali
omadusi, mõtlesid rohkem selle üle, kuidas puidukiudude suund mõjutab konkreetse palgi
puhul lõpptulemust ning kasutasid füüsilist jõudu tunduvalt vähem kui nooremad. Kogu
protsessi kestust see aga ei mõjutanud. Ühe palgi laudadeks kiskumine oli kahe mehe
päevatöö.
Alumiste katuseplankude vahed topiti parema soojapidavuse saavutamiseks sammalt
täis, alumine lauakiht kaeti kasetohuga, ning kõige peale laoti pinnalauad (Lisa 2, joonis
29). Peale katuse montaaži avastati paraku üks pisieksimus – hüdroisolatsiooniks kasutatud
kasetohu paigaldamisel ei olnud täielikult arvestatud kasetohu eripäraga. Toht laoti
katusele nii, et selle kiud kulgesid risti katuseviiluga, aga oleks võinud paigaldada
vastupidi, et selle kiudude suund kulgeks piki katuseviilu (paralleelselt katuseharjaga).
Praegusel juhul on toht nendes kohtades, mis pinnalaudade alt välja jääb, rulli keeranud.
Kuna tohuplaatide kattuvusala liitekohtadel on suhteliselt suur, siis vihma katus läbi ei lase
ja ümberladumise vajadus puudub, kuid tulevikus tasub seda asjaolu silmas pidada.
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2.3.4. Uksed ja suitsuväljalaskeavad. Ahjud
2.3.4.1. Uksed ja suitsuväljalaskeavad
Kahjuks on uste ja akende osas arheoloogiline materjal Eestis peaaegu olematu. Ainsaks
allikaks on taas etnograafiline materjal, mille põhjal võib teha vaid kaudseid järeldusi.
Arheoloogilise ainese alusel on vaid harva võimalik määrata hoonekülge, milles asus
sissepääs. Aknaid muinasaegsel elamul tõenäoliselt ei olnudki, kuid suitsu väljalaskeavad
(räpnaaugud) olid üsna kindlalt olemas (Lavi 1997: 106).
Uksekohtade eristamine noorema rauaaja hoonepõhjadel on praktiliselt võimatu. Kui
võtta aluseks veel üsna hilised taluhooned, kus ukseavad olid külma õhu sissepääsu
tõkestamiseks kõrge lävega (sageli 2–4 palgi kõrgusel) võib oletada, et ka muinasaegsete
hoonete ukseavad asusid kõrgel ja seetõttu ei olegi need säilinud (Lavi 1997: 107; Lavi
2003: 152). Ühtlasi takistab kõrge ukselävi ka savi- ja kivipõrandate niiskumist (Tihase
2007: 82). Elamu sissepääsu asukoha määramisel on abiks süvendatud põhjaga
suitsutubade ja suvekojaasemete uurimistulemused, kus see on enamasti asunud hoone ühe
nurga juures. Selline paigutus oli II aastatuhande algupoolel levinud ka mujal
Läänemeremaades. Sageli võib Eestis 0,6 – 1 m laiuse sissepääsukoha ees eristada kahte
paralleelset, 0,5 – 1,7 m pikkust kivirida (Lavi 1997: 107), mis tõenäoliselt pärinevad
hoone eeskoja aluslaotisest. Kuid kindlasti esines rohkesti ka ilma eeskojata üheruumilisi
elamuid.
Selles küsimuses võib pöörduda ka Loode-Venemaa arheoloogilise materjali poole,
kust pärinevad üksikud andmed uste kohta. Vana-Laadogast on leitud hoonepõhjasid, mille
teisel palgikorral on jälgitavad ukse asukohta markeerivad süvendid (Petrenko 1985: 100).
Novgorodist on leitud tervikuna säilinud, suhteliselt väikesemõõtmelisi põõnadele
kinnituvatest plankudest uksi, mille hingede rolli täitsid ukse tagumise laua serva ülemisse
ja alumisse otsa jäetud ümarpulgakujulised pikendused, mis asetusid lävepaku ja
pealispalgi sisse tehtud aukudesse (Lisa 2, joonis 30) (Zasurtsev 1963: 41). Samasugused
uksed olid paigaldatud ka Hedeby hoone rekonstruktsioonile Århusis, Moesgårdi
muuseumis.
Kuna soojapidavus oli muinasaegsete hoonete juures oma tähtsuselt üks esmaseid
omadusi, siis ei saanud ukseavad ka eriti suured olla. Veel 18. sajandil olid uksed väga
väikesed,

nende

kõrgus

ulatus

tavaliselt

maksimaalselt

1

–

1,2

m-ni

ja

majapidamishoonetel võisid need veelgi väiksemad olla. K. Tihase (2007: 82) peab uste
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väikeste mõõtmete põhjuseks aga eeskätt omaaegseid ehitustehnika võimalusi ja toob
ühena põhjustest esile suure ukseplaadi valmistamise keerukust ainult kirve abil.
Eksperimendi põhjal võib aga väita vaid seda, et suurema ukseplaadi valmistamine oleks
olnud küll aeganõudvam, aga tööprotsessi see keerukamaks ei muuda.
Eesti etnograafilistel hoonetel on ukseavades piidad (tenderpostid), mis ühendati tapi
abil ukseava kohalt ja alt läbi jooksva seinapalgiga. Eraldi lävepakku ja pealispalki
ukseavasse ei paigaldatud. (ibid.) Sama põhimõtet rakendati ka rekonstruktsioonhoone
ukse ehitamisel. Rõhtpalkehitise puhul peab arvestama sellega, et paari aasta jooksul peale
ehitamist vajub hoone palkide kuivamise ja tihendusmaterjali kokkuvajumise tõttu seina
kõrguse iga meetri kohta 1 – 2 cm võrra madalamaks (Masso 1991: 83). Tenderpostide
paigaldamisel tuleb seda asjaolu kindlasti hoolega silmas pidada ja vajumiseruumi jätmisel
võiks arvestada ka väikese lisavaruga.
Rekonstruktsioonhoone intensiivsem vajumine toimus juba esimese kolme kuu jooksul
ning edasine vajumine on olnud vaevumärgatav. Uksepostide kohal vajus sein selle aja
jooksul madalamaks veidi üle 5 cm. Hoone seinte kõrgus on u 2 m (kümme palgikorda) ja
uksekoha kõrgus pool kogu seina kõrgusest. Seega vajus eksperimentraalmaja seina iga
meetri kohta umbes 5 cm võrra. Nii suure vajumise üheks põhjuseks on kindlasti see, et
hoone ehitati peaaegu toorestest, kõrgema niiskusesisaldusega palkidest.
Ukse tegemisel loobuti Loode-Venemaa ja Hedeby hoone eeskujust, sest palkhoone
vajumine oleks seda tüüpi ukse puhul tekitanud lisaprobleeme. Ukse oleks pidanud
paigaldama koos ukseava kohal paikneva palgiga. Kuna hoone vajumine ei ole aga väga
täpselt prognoositav, siis on keeruline teha ust, mis peale vajumist täpselt ukseavasse
sobiks. Kui see on liiga väike, siis jääks ka peale hoone vajumist ukse kohale pragu, mis
omakorda hakkab oluliselt mõjutama maja soojapidavust. Kui selgub, et uks sai liiga suur,
siis on selle väiksemaks tegemine ka üsna keeruline ettevõtmine.
Eeskuju võeti Eesti etnograafilisest materjalist ning valik tehti vanimate säilinud
ehitiste uste hulgast. Rekonstruktsioonhoonele paigaldati sissepoole avanev pöörduks, mis
on piida külge kinnitatud sagarahingede abil (Lisa 2. joonis 31; 32). Ukseava mõõtmed
0,96 × 0,82 m ja ukselävi asub teise palgikorra kõrgusel. Uks sulgub seestpoolt pööra abil,
mida saab nöörist tõmmates avada ka väljastpoolt. Uksele on paigaldatud ka „salalukk“.
Läbi ukse ja seda sulgeva pööra on puuritud auk, millest torgatakse läbi sobivas mõõdus
puupulk. Nii fikseeritakse pöör ukse külge ja seda pole võimalik väljastpoolt, nöörist
tõmmates üles tõsta. Need, kes ei tea, kuidas antud süsteem töötab, ei ole suutnud seda ka
välja mõelda.
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Suitsuväljalaskeavasid mõõtmetega u 0,18 × 0,13 m, tehti rekonstruktsioonhoonele
kaks, mõlemad otsaseintesse, üheksanda ja kümnenda palgikorra vahele. Lähtuvalt ahju
asukohast, üks idaseina põhjapoolsesse otsa, ahju kohale ja teine lääneseina,
lõunapoolsesse otsa.

2.3.4.2. Ahjud
Tihti on ainsaks kunagisele eluhoonele viitavaks elemendiks ahjude ja koldeasemete
kivivared. Sageli on aga avastatud vare iseloomu raske tuvastada, kuna ahju põhitunnuseks
olev võlvitud pealisosa on enamasti hävinud ja säilinud on vaid aluspõhi või kõigest selle
üksikud fragmendid (Lavi 1997: 108). Enam-vähem üksmeelsele arvamusele on jõutud
Ida-Euroopa põhjapoolsete alade vanima elamuahju tüübi osas ning selleks on tõenäoliselt
kividest kerisahi. Keeleliste kaalutluste alusel on etnograafid ja keeleteadlased ühisel
arvamusel, et kerisahjud kujunesid välja juba II või isegi I aastatuhandel eKr. (Tõnisson
1981: 43)
Tõenäoline, et algeline kerisahi on välja arenenud lahtisest koldest (Ibid.: 45).
Kerisahju ilmumise ajaks meie alade eluhoonetesse pakub E. Tõnisson (1981: 46– 47) I at
lõppu, A. Lavi (2003: 151) oletab, et tulepesa hakati pealt kividega katma juba 7.–8.
sajandil. Sellistel pealt kaetud tuleasemetel suurenes soojamahutavus oluliselt. Algelise
kerisahju põhifunktsiooniks oligi soojendamine, kuid nähtavasti oli tal oma osa ka
toiduvalmistamises. Tõenäoliselt liitus ahjuga toiduvalmistamiskoht – lee (Tõnisson 1981:
45). Sellise ahju kasutust viikingiajal kinnitavad ka Linnaaluste I asulakohalt leitud
leekohaga ahju jäänused, mis on dateeritud 7.– 9. sajandisse (Konsa et al 2002: 76–77).
Algelistel ahjudel puudub kindel põhiplaan, enamasti oli see ovaalne või ümar (Lavi
1997: 108; Tõnisson 1981: 47). Paraku ei ole hoonepõhjadelt leitud ahjud kahjuks säilinud
sel määral, et võiks selgemini eristada nende konstruktsioonilisi osi – külgi, suud,
tagaseina, põhja või ülaosa. Vaid üksikutel juhtudel võib vare äärtel olevates suuremates
kivides oletada küljekive ja mõnes paeplaadis ahju põhja- või laekivi. Teiseks algelistele
ahjudele omaseks jooneks võib pidada seda, et nad sageli ei asetsenud elamu nurgas või
vahetult seina ääres, vaid viimasest teatud kaugusel ruumi sisemuses (Tõnisson 1981: 47).
Parema ja täpsema pildi kerisahju konstruktsioonist saab arheoloogilise ja
etnograafilise materjali kõrvutamisel. Veel 19. sajandi lõpus ja 20 sajandi alguses leidus
maapiirkondades suitsusaunasid, mida köeti suhteliselt primitiivsete, sideaineta laotud
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kerisahjudega (Habicht 2008: 38). Ahjude alaosa müür oli laotud poolkaarekujuliselt,
suurematest kividest. Võlviks asetati risti üle kolde kaks-kolm paari lamedaid suuri kive,
mille ülemised servad toetati katusekujuliselt üksteise vastu. Võlve on tehtud ka ahju
alusmüürile, üksteise kõrvale asetatud suurematest kividest. Keris ehitati nii, et allapoole
pandi suuremad ja vastupidavamad ning peale laoti väiksemad kivid. Oluline oli see, et ahi
saaks hästi tihe. (ibid.: 41)
Rõuge rekonstruktsioonhoone kerisahju ehitamisel tugineti nii olemasolevale
arheoloogilisele kui ka etnograafilisele materjalile. Ahi laoti üles ilma sideainet kasutamata
(Lisa 2, joonis 33). See ehitati hoone kirdenurka, suuga ukse poole ning tuleohutust silmas
pidades umbes 0,4 m kaugusele hoone seintest. Koldepõhja mõõtmed on u 0,35 × 0,5 m,
leekoha läbimõõt 0,4 m. Kolde võlviks pandi üks suur, lapik kivi, mis kattis kogu tulepesa.
Ülejäänud materjali valikul eelistati peenema struktuuriga kive, nende värvusele suurt
tähelepanu ei pööratud. Ahju kütmisel selgus, et kõige kiiremini akumuleerisid
soojusenergiat valged, suurema kvartsisisaldusega kivid ning kauem säilitasid soojust
sinakashallid ja peene struktuuriga kivid.

2.4. RÕUGE REKONSTRUKTSIOONHOONE TESTIMINE
2.4.1. Temperatuuride mõõtmised ja hoone soojapidavus
Saamaks võimalikult palju infot, valiti hoone testimiseks talvine aeg. Elamise eksperiment
toimus vahemikus 30.01.–05.02.2012. Ettevalmistused eksperimendiks (hoone ja ahju
eelkütmine)

algasid

rekonstruktsioonhoone

16.01.2012.
soojapidavuse

Eksperimendi
testimine.

peamiseks

Algselt

olid

eesmärgiks

oligi

eksperimendi

sisse

planeeritud ka õhu uuringud ja energiaaudit. Esimese käigus oleks mõõdetud õhu koostist
ja selles leiduvate, erinevat päritolu mikroosakeste sisaldust ning saadud tulemusi
võrreldud tänapäevaste normidega, mis on kehtestatud eluruumidele. Paraku ei osutunud
nende uuringute tegemine võimalikuks. Loodetavasti avaneb see võimalus tulevikus ja
rekonstruktsioonhoones saab need uuringud siiski läbi viia. Eksperimendi ajal hinnati
hoone soojapidavust vaid temperatuuride mõõtmise põhjal.
Temperatuuride mõõtmiseks oli kasutada viis termomeetrit, mille näidud olid ostmise
hetkel võrdsed. Õhusoojust hakati mõõtma ja fikseerima kohe, kui alustati hoone ja ahju
eelkütmist. Kaks termomeetrit olid paigaldatud hoone välisküljele, üks lõuna- ja teine
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põhjaseina. Hoones sees asus üks termomeeter vahetult ukse kõrval, teine 2 m kaugusel
uksepoolsest otsaseinast laetala küljes, hoone lõunapoolses otsas ja kolmas 4 m kaugusel
tagumise tala küljes, hoone põhjapoolses otsas, mõlemad u 1,6 – 1,7 m kõrgusel
põrandapinnast. Elamise eksperimendi ajal muudeti kolmanda termomeetri asukohta.
Õhusoojust hakati mõõtma magamislavatsil. Paaril korral mõõdeti temperatuuri ka
põrandapinnal (joonis 2, lisa 4).
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Termomeetrid olid hoonesse paigaldatud järgnevalt: Kaks termomeetrit õues, maja
väliskülgedel – (1) lõunaseinas, idapooleses otsas; (2) põhjaseinas, idapooleses otsas ja
kolm termomeetrit toas – (3) esimese põikitala küljes, ukse vastas (u 1,6 m kõrgusel
põrandapinnast); (4) ukse kõrval, ahju lähedal; (5) tagumise põiktala küljes
põhjapoolses otsas. Vahetult enne elamise eksperimenti paigutati termomeeter 5
magamislavatsile (5a) (u 0,5 m kõrgusel põrandapinnast) ja kahel korral mõõdeti
temperatuuri põrandapinnal (5b).
Joonis 2. Sise- ja välistemperatuurid hoone eelkütmise ja elamise eksperimendi ajal.
Ettevalmistava perioodi algul köeti ahju vaikse tulega ning tasapisi kütmise
intensiivsust tõsteti. Esimesel nädalal tõusis õhutemperatuur toas 6–8º C, teisel
maksimaalselt 12º C. Välistemperatuur jäi esimesel nädalal vahemikku –4º kuni –6º C ning
teisel nädalal langes see –13º C. Seega suurenesid välis- ja sisetemperatuuride vahed
märgatavalt. Kütmise ajal olid temperatuurid ruumi erinevates osades 2–3º C võrra
üksteisest erinevad, kuid juba üks tund peale kütmise lõpetamist temperatuur ühtlustus.
Elamise eksperimendi ajal langes välistemperatuur märgatavalt, see oli enamasti alla
20 miinuskraadi ning osadel päevadel lähenes see –30º C. Ahju köeti väga intensiivselt.
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Enne magamaminekut (kella 21.00 paiku) võetud termomeetri näidud jäid ukse kõrval ning
esimese laetala kohal enamasti vahemikku 28–29º C, magamisasemel oli see aga 10–12º C.
Hommikul oli toatemperatuur oluliselt langenud (sõltuvalt päevast 7–13º C), kuid
magamisasemel oli see võrreldes õhtusega jäänud enam-vähem muutumatuks ja jäi
vahemikku 7–11º C. Eksperimendis osalejate sõnul oli temperatuur magamiseks sobiv ja
heintega kaetud lavatsil, lambanahkade vahel külm ei olnud. Hinnatuimaks ajaks
eksperimendi ajal valitsenud välistemperatuure silmas pidades, osutus magamisasemel
veedetud aeg. Põrandapinna lähedal oli temperatuur suhteliselt stabiilne, aga külm, 5º C ja
madalam.
Tähelepanuta ei saa jätta inimkeha võimet end ümbritsevat ruumi kütta. 30. jaanuaril,
kui eksperimendis osalejad majja kolisid, oli hommikuse kütmise tulemusena toas sooja 8º
C ja välistemperatuur oli samal ajal –12º C. Kolimise ajal toimus pidev edasi-tagasi
liikumine ja uks oli avatud peaaegu terve tunni vältel. Sellele vaatamata püsis ruumis algne
temperatuur.
Tuginedes eksperimendi ajal tehtud temperatuuri mõõtmistele, ning arvestades seda, et
hoonel puudub lagi, sellel on soojustamata ja maapinnast isoleerimata savipõrand ning
küttekeha on hoone kubatuuri silmas pidades väike, saab rekonstruktsioonhoone
soojapidavust hinnata isegi väga heaks.

2.4.2. Kütmisel tekkiv suits ja suitsupiir
Elamistingimuste seisukohalt on üheks suuremaks probleemiks kütmisel tekkiv suits, mis
korstnata kerisahju puhul paratamatult tuppa tuleb. Elamise eksperimendi ajal kerkis üles
suitsupiiri küsimus. Rekonstruktsioonhoone puhul ei tekkinud see nii kiiresti kui eeldasin
ning ei olnud ka piisavalt selge ja konkreetne. Infot suitsupiiri ja selle tekkimise kohta eriti
pole, seetõttu konsulteerisin Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi vanemteaduri Marko
Kaasiku, ühe füüsikaõpetaja ja lisaks mitme inimesega, kellel on suitsusauna või rehetoa
kütmise kogemus.
Oma väheste kogemuste põhjal oletasin, et suitsupiiri tekkimine on seotud ruumi
kõrguse ning ukse- ja õhutusavade ülemise serva kõrgusega põrandapinnast. Olen näinud
väga konkreetset suitsupiiri Otepää lähedal asuva Ketta talu rehetoas u 1,5 m kõrgusel ning
see kattus täielikult ukseava kõrgusega. Suitsusauna ning sellega seonduvaid traditsioone
ja pärimust käsitleval veebilehel on suitsupiiri kõrguseks pakutud u 1 m (Savvusann).
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Rõuge rekonstruktsioonhoone ehitamisel tehti suitsuväljalaskeava mõlemasse otsaseina,
nende ülemine serv jäi u 1,9 m kõrgusele, ukse ülemine serv on u 1,4 m kõrgusel
põrandapinnast.
Esimesel ettevalmistaval nädalal tekkis suitsupiir umbes 1 m kõrgusele põrandapinnast
(u poole ukseava kõrgusele) ning see oli kõige selgem siis, kui peaaegu olematu tuul puhus
edelast (uks paikneb idaseinas) ja avatud oli idaseina räpnaauk. Kui tuul pööras lõuna- ja
kagusuunda, siis väga selget suitsupiiri ei tekkinudki. Kõigil juhtudel, kus olen konkreetse
suitsupiiri tekkimist näinud, on sauna või rehetoa uks avanenud siseruumi (eeskoda).
Eeltoodu põhjal võib oletada, et üheks suitsupiiri tekkimise eelduseks on eeskoja
olemasolu. Rekonstruktsioonhoonel eeskoda puudub.
Suitsupiiri kõrgus võib olla seotud ka sise- ja välistemperatuuride vahe ja/või hoone
üldise niiskusesisaldusega. Füüsikaõpetaja K. Rohtla sõnul võib üheks suitsupiiri tekkimise
eelduseks olla veeaur, mis on üks kütmise saadustest ning puhtast õhust raskem suits jääb
veeaurust padjale püsima23. Kui ümbritsev õhk on kuiv, siis tekib ka selge suitsupiir, kui
aga ruumi niiskusesisaldus on kõrgem, võib see vähendada selge suitsupiiri tekkimise
võimalust.

Kuigi

sügisel

rekonstruktsioonhoonet

selle

kuivatamise

eesmärgil

soojapuhuriga köeti, oli õhu niiskusesisaldus enne elamise eksperimendi algust suhteliselt
kõrge ja ka savipõrand ei olnud täielikult ära kuivanud. Elamise eksperimendi neljandal
päeval oli suitsupiir aga võrreldes esimese eelkütmise nädalaga 20 – 30 cm võrra tõusnud
(Lisa 2, joonis 34). Seega saab võimalikuks pidada mõlemat oletatud põhjust, sest pideva
ja intensiivse kütmise tagajärjel oli langenud õhu niiskusesisaldus ruumis, kuid samas oli
võrreldes esimese kütmise nädalaga ka välistemperatuur oluliselt langenud ja
sisetemperatuur tõusnud.
Minu oletust, et suur temperatuurivahe võib olla üheks põhjustest, mis suitsupiiri
tekkimist soodustab, kinnitas ka M. Kaasik (2012): „Õhk kihistub püsivalt siis, kui allpool
on õhu tihedus suurem kui üleval. Tihedust mõjutab kõige rohkem temperatuur – niisiis,
kui külm õhk on all ja soe üleval, siis need õhumassid ei segune omavahel kuigi lihtsalt.
Mida külmem on õhk all võrreldes õhuga üleval, seda aeglasemalt õhumassid segunevad.
Korstnata majas tõuseb suits koos sooja õhuga üles ja altpoolt (läbi ukseava ja seina
pragude) immitseb sisse külm õhk, mis soojeneb, kuid jääb siiski veel jahedamaks kui
suitsune õhk. Kõik tegurid, mis suurendavad nende kahe õhumassi temperatuuride vahet,
muudavad suitsupiiri konkreetsemaks ning vähendavad puhta ja suitsuse õhu segunemist.

23

Suuline arutelu, jaanuar 2012
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Üsna ilmselt on juurde tulev puhas õhk suvel soojem kui talvel. Sissekütmata hoone seinad
on palju jahedamad suitsusest õhust ja nende lähedal tekib laskuv õhuvool, mis segab
suitsust ja puhast õhku läbi. Kuna lõplik suitsupiir on ligikaudu ukse kõrgusel, siis võib
arvata, et suurem osa puhtast jahedast õhust immitseb sisse ukseavast – see ongi ilmselt
palju vähem tihe kui seinad.“
Samuti peab M. Kaasik üheks võimalikuks teguriks suitsupiiri tekkimisel õhuniiskust:
„Vastupidiselt tavateadvuses küllaltki levinud arusaamale on niiske õhk kuivast kergem.
Kui suitsuses õhus on palju veeauru ja puhtas vähe, siis see soodustab kihistumist,
vastupidine aga takistab. Veeauru tekib nii otseselt puidu põlemisel kui selles sisalduvast
niiskusest. Külmaga on väljast sisseimbunud õhus väga vähe niiskust, sest küllastunud
auru rõhk välistemperatuuril on väga madal (piltlikult: külma õhku „mahub“ vähe
niiskust). Kuivamata põranda kohal võib ka õhk niiskem olla kui kuiva põrandaga – niisiis
kergem ja rohkem aldis läbi segunema.“
Kindlaid ja üheselt mõistetavaid vastuseid suitsupiiri küsimuses 2012. aastal toimunud
eksperimendi käigus paraku ei saadudki. Pole teada, kas suitsupiiri kõrgemale tõusmise
põhjuseks oli niiskusesisalduse langus hoones või temperatuurivahede suurenemine.
Selleks, et neile küsimustele vastust leida, tuleb vähemalt ühte mõjuteguritest stabiilse ja
muutumatuna hoida. Näiteks viia hoone siseõhu niiskusesisaldus võimaliku madalaima
tasemeni ja seda säilitades kontrollida suitsupiiri tekkimist erinevate temperatuurivahede
ning tuulesuuna ja -tugevuse korral.

Seda, et rauaaegseid elamistingimusi ja mugavusastet ei saa võrrelda tänapäevastega, pole
kindlasti vaja tõestama hakata. Kõigile on selge, et elamine ruumis, kus saab liikuda vaid
1,2 – 1,3 m kõrgusel asuva suitsupiiri all, kus põranda lähedal on temperatuur 5º C või
madalam ja kus valgus on ülimalt

kasin, on raske ja ebamugav. Kuid elamise

eksperimendi ajal kogetu ületas siiski varasemate ettekujutuste piirid. Loomulikult mängib
siin olulist rolli ka rauaaja ja tänapäeva inimeste erinev kultuuritaust. Arheoloogiliste
eksperimentide teaduslik väärtus seisneb eelkõige kogemuse saamises ning selles, et
kogetu põhjal on võimalik saada oluliselt parem ettekujutus mineviku kultuuridest. Me ei
saa aga väita, et mõistaksime ja tajuksime rauaaegset elukeskkonda nii, nagu tunnetasid
seda inimesed, kellele tollased elamistingimused olid igapäevased ja kes ei osanud
unistadagi hüvedest, mida millest paljud on tänaseks muutunud sedavõrd tavalisteks, et me
neid sageli isegi märgata ei oska.
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3. RÕUGE EKSPERIMENDI SOTSIAALSED ASPEKTID
Rõuge arheoloogiline eksperiment hõlmas oma mitmetasandilisest eesmärgipüstitusest
lähtuvalt mitmeid sotsiaalseid aspekte, mis olid väga olulised nii eksperimendi sooritamise
ja selle lõpptulemuste seisukohalt kui ka eksperimendi rakendamisel arheoloogia ja
muinasaja elukeskkonna tutvustamiseks

avalikkusele.

Lõpptulemuse saavutamisel

mängisid ühtviisi tähtsat rolli kõik inimesed, kes eksperimendi õnnestumisele otseselt või
kaudselt kaasa aitasid või sellega mingil muul moel seotud olid ja kelleta poleks
eksperimenti läbi viia saanudki. Oluline oli nende omavaheline kommunikatsioon ja
meeskonnatöö ning oma osa oli ka erinevatel inimfaktoritel, mis omakorda kõike eelnevat
mõjutasid.
Eksperimendi läbiviimine ja selle edukus tähendas suhtlemist erinevatel tasanditel ning
paljude inimestega. Selleks, et nii mahukat eksperimenti teostada, tuli teha koostööd väga
paljude erinevate inimestega ja sõlmida mitmeid kokkuleppeid. Oodatud tulemuseni
jõudmiseks peab teise osapoolega saavutama hea kontakti ja suutma oma mõtted ja soovid
teistele arusaadavaks teha. Eduka projekti eelduseks on ka sujuv meeskonnatöö ning
saavutamaks parimat lõpptulemust tuleb juba meeskonna moodustamisel arvestada
mitmete inimlike faktoritega, mis lõpptulemust mõjutada võivad. Oluline roll
eksperimendis oli kohalikul kogukonnal ja antud projekti eesmärkidest lähtuvalt puututi
pidevalt kokku ka paljude ajaloohuvilistega, kellele üritati edastada võimalikult palju
teavet minevikupärandi kohta ning ajakirjanikega, kes aitasid infot vahendada ja
eksperimendile tähelepanu juhtida.
Alljärgnevas peatükis käsitletaksegi seda, milline roll oli kõigi inimestel, kes kas
sooviga aidata või huvist mineviku vastu või oma oskuste, teadmiste ja kogemustega said
osaks Rõuge eksperimendist ning kes tervet projekti ja selle lõpptulemust ühel või teisel
moel mõjutasid. Vaatluse all on ka meedia ja kommunikatsiooni osa eksperimendi edus,
info vahendamisel ja avalikkuse kaasamisel.
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3.1. RÕUGE EKSPERIMENDIS OSALEJAD
3.1.1. Hoone ehitamine ja selles osalenud inimesed
Algsete plaanide järgi pidi hoone rekonstruktsioon valmis saama umbes kuu aja jooksul,
arvestusega, et ehitusel on pidevalt 15–20 inimest (u 4000–4500 töötundi). Tööjõu ja -aja
kalkuleerimisel lähtusin eelkõige sellest, et eksperiment oli otsustatud läbi viia nö puhta
lehena ja mitmete tehniliste lahenduste osas puudus vajalik eelteave ning paljudele
võimalikele küsimustele vastuste leidmiseks võib seetõttu kuluda arvestatav lisaaeg. Üheks
faktoriks võtsin oma ema lapsepõlvemälestused ühe suitsusauna ehitamisest, mille tema isa
praktiliselt üksinda ja põhitöö kõrvalt ühe suvega valmis sai. Vaid katuselaastude
tõmbamisel oli ema abiks. Võtsin arvesse ka mitmeid tegureid, mis tööks kuluvat aega
mõjutada võisid – suitsusaun on oluliselt väiksem ehitis ja katusekonstruktsioon kergem
kui planeeritud rekonstruktsioonhoonel, vajaliku materjali varumine oli tulevase omaniku
ülesanne (paraku pole teada, kes palkide koorimisega tegeles), vanaisal oli lisaks kirvele
kasutada ka saag, tal olid olemas vastavad oskused ja kogemus ning tema motivatsioon ja
töövõime olid tõenäoliselt oluliselt kõrgemad kui tulevastel rekonstruktsioonhoone
ehitajatel. Samuti polnud mingit teavet tegeliku töötundide arvu kohta, mis sauna
ehitamiseks reaalselt kulusid.
Projekti alguses ei olnud vajaliku arvu inimeste kokkusaamisega probleemi ja osadele
soovijatele oli koguni hilisemat aega vaja pakkuda. Seinad kerkisid kiirelt ja tundus täiesti
reaalne, et rekonstruktsioon valmib planeeritud ajaga. Ajalimiit oli aga kõigil erinev, kes
sai majaehitusse panustada nädala, kes mõne päeva ning mõned olid majaehituseks
planeerinud terve suvepuhkuse. Paraku hakkas meeskond iga nädalaga üha enam kokku
kuivama. Kui järg jõudis katusekonstruktsiooni ehitamiseni, oli sageli kasutada vaid 3–5
mehe tööjõud. Oli ka selliseid juhuseid, kus oma tihedasse ajagraafikusse tehti muudatused
ja tuldi päevaks-paariks, et teha kõik võimalik maja õigeaegse valmimise nimel. Peaaegu
pooled osalejatest saidki muinasmaja ehitusse panustada kõigest 1–3 päeva, umbes
neljandik oli neid, kellel oli võimalik kohal olla kuni nädal aega, kümme inimest 10–20
päeva ja neid, kes viibisid ehitusel kolm, neli või rohkem nädalat, oli kokku vaid kaheksa.
Kokku osales eksperimendis 61 inimest, neist 41 meest ja 20 naist. Enamus meestest
jäi vanusevahemikku 20–35, osad olid vanuses 15–20 ja üksikud ka üle 35-aastaseid.
Naistel oli vanusevahe tunduvalt väiksem, kõigi vanus oli vahemikus 20–30 aastat.
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Inimeste iga küll töötulemusi otseselt ei mõjutanud, aga eksperimendi käigus ilmnes üks
selgelt jälgitav omapära. Sama töö tegemiseks sama ajavahemiku jooksul kulutasid
nooremad oluliselt rohkem füüsilist jõudu ja energiat kui vanemad. Mida noorem oli
osaleja, seda rohkem jõudu ta töötegemisel rakendas, samas vanemad mõtlesid rohkem ja
saavutasid sama tulemuse oluliselt väiksema energiakuluga.
Erialaline varieeruvus oli suurem meeste hulgas, eksperimendis osales tudengeid
erinevatelt erialadelt, õpilasi ja juba töötavaid inimesi, samas enamus osalenud tütarlastest
olid arheoloogiatudengid. Puutöö- ja ehitamisekogemusega inimeste osakaal ei olnud
eksperimendis osalejate hulgas arvestatav, enamasti mainiti sarnaste töökogemustena
puude lõhkumist, kodust remonti jms. Enamus vajalikest oskustest omandati eksperimendi
käigus, kusjuures mitmed eksperimendis osalenutest saaks nüüd juba iseseisvalt palkmaja
ehitamisega hakkama.
Inimeste valikul ja erinevate meeskondade moodustamisel mingit kindlat printsiipi
otseselt ei järgitud. Eelkõige võeti aluseks osaleda soovijate ajalised võimalused. Siiski
püüdsin võimalusel kokku panna juba varasemast ajast tuttavaid inimesi, et kogu protsess
oleks kõigile maksimaalselt nauditav ja töö kulgeks sujuvamalt. Samas oli eksperiment
avalikult välja kuulutatud ning oodatud olid kõik, kes eksperimendi vastu huvi tundsid ja
kellel oli soov osaleda muinasmaja ehituses. Seega olid võimalikud erinevad
kombinatsioonid ja olemas ka oht, et iga moodustatud meeskond ei tarvitse toimida
ootuspäraselt. Samas oli kõigil eksperimendis osalenuil midagi ühist – huvi muinasaja
ajaloo ja ka Rõuge eksperimendi enese vastu ning siduv lüli on kindlasti üheks eeldustest,
mis tagab meeskonna sobivuse ka juhul, kui see moodustatakse üksteisele täiesti võõrastest
inimestest. Iga pikemat aega24 koos töötanud grupp toimis omamoodi ja teistest mingil
määral erinevalt. Sageli oli suurimaks motiveerivaks jõuks eksperimendist saadav kogemus
nii praktilises kui ka emotsionaalses plaanis ning hea tulemus. Mõnel juhul oli aga vaja
leida ka muid motivaatoreid.
Iga inimene, kes maja ehitamisse panustas, tegi seda heast tahtest ja soovist aidata,
samas olid inimeste taust, vanus, motivatsioon, eelnev töökogemus ja vajalikud oskused
siiski erinevad ning see kajastus üsna selgelt ka töötulemustes. Kõik eelmainitud faktorid
mõjutasid nii üldist töö tempot kui ka soovitud resultaadini jõudmist. Näiteks õppimise
perioodil saavutatakse soovitud tulemus aeglasemalt kui peale väljaõpet. Eelneva
töökogemuse puudumisel mingis konkreetses valdkonnas, kulub töövõtete omandamiseks

24

Pikemaks ajaks antud kontekstis loetakse 5–6 päeva, üks töönädal.
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mingi konkreetne aeg. Varade ja koerakaelte raiumises saavutati vilumus maksimaalselt
kolme päevaga. Paraku said nii mõnedki majaehitusse panustada vaid väljaõppeks
vajamineva aja. Kõige madalamaks muutus resultatiivsus siis, kui meeskond oli pidevas
muutumises ning peaaegu iga päev oli meeskonnas uusi inimesi, kelle protsessiga
kurssiviimiseks ja juhendamiseks kulus teatav lisaaeg. See kõik ei kahanda aga mitte ühegi
panustatud päeva või tunni väärtust.
Väiksema rühmaga töötamisel oli ka oma kasutegur. Sellest tulenevalt kerkisid üles
uued probleemid ja küsimused, millele tuli lahendus leida. Palkmaja ehitamisel on
töölõike, mille sooritamine on kindlasti lihtsam, kui kasutada on suurema hulga meeste
ühendatud jõud. Seega tekkis vajadus rohkem mõelda, kuidas saada hakkama, kui mehi on
tunduvalt vähem, aga võimalikult väikese lisaajakuluga tuleb ära teha sama töö.
Protsessi kulgu ja tempot mõjutas oluliselt ka inimeste erinev kogemus ühtse
meeskonnana töötamisel. Väga selgelt eristus teistest rühm, millest enamuse moodustasid
arheoloogiatudengid, kellel juba väljakaevamiste käigus oli saadud koostöötamise
kogemus ja välja kujunenud oma töökorraldusmehhanism. Kus juhendamist vajati, seal
küsiti ja tegutseti kiirelt edasi. Töölõigud, mille puhul oli oluline, et need saaks üheaegselt
lõpetatud (nt kahe vastasseina palgi varad ja koerakaelad), kaeti edasilükatavate töölõikude
arvelt kohe, kui sinna tekkis tühi koht ja ilma, et sellele oleks olnud vaja tähelepanu
juhtida. Seda saab tinglikult võrrelda olukorraga kaevandis, kus järgmise korrise
kaevamisega ei saa alustada enne eelmise täielikku lõpetamist ja fikseerimist. Enamus
osalejatest mõtles aktiivselt kaasa ja üleskerkinud probleemidele otsiti ühiselt lahendusi.
Selle grupi sünergia oli nii tugev, et ka inimesed nö väljastpoolt siseringi sulandusid
sellesse juba esimesel päeval ja see toimis nagu iseenesest.
Eksperimentaalhoone ehitamiseks kulus kokku u 4000 töötundi (Lisa 3) ja see vastab
üsna täpselt algselt prognoositule. Eksperimendi tulemusi analüüsides on aga jõutud
järeldusele, et samasuguse hoone ehitamiseks vajaliku tööjõu hulk võib olla tunduvalt
väiksem, kui 10–15 liikmeline meeskond on vähemalt ühe nädala lõikes stabiilne,
ehitajatel on eelnevalt omandatud vajalikud oskused, tööaega kasutatakse võimalikult
otstarbekalt ja protsess on pidev, ilma suuremate pausideta. Kuna tööjõukulu arvestamisel
tuleb alati silmas pidada ka inimlikku faktorit, siis on väga raske prognoosida täpset
töötundide arvu, kuid esialgsete arvestuste põhjal oleks võimalik kokku hoida vähemalt
1000 töötundi.
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3.1.2. Elamise eksperiment
3.1.2.1. Elamise eksperimendi ettevalmistamine ja planeeritud tegevused
Kui ehitajate meeskonna kokkupanemisel lähtuti eeskätt osaleda soovijate ajalistest
võimalustest, siis elamise eksperimendi puhul hakati rohkem mõtlema täiuslikult toimivast
„perekonnamudelist“, sest nädal aega kooselu üsnagi ekstreemsetes tingimustes eeldab
väga head omavahelist sobivust. Kuna soovijaid oli alguses oluliselt rohkem, kui pere
suuruseks arvestatud, siis andsin eelise neile, kes maja ehitamises kaasa löönud olid ja kes
oma soovist kõige varem teada andsid. Selle tulemusena oli moodustumas „perekond“, kus
üks osalejatest hakkas juba enne eksperimenti kujunema selgelt domineerivaks
„perepeaks“, kellel oli nädalast rauaajas oma kindel nägemus ning sellest tulenev soov
kaasa rääkida ka inimeste valiku küsimuses. Paraku lükkus elamise eksperiment aasta
võrra edasi ja aeg tegi selle meeskonna moodustamisel omad korrektiivid.
Uus „perekond“ loodi üsna viimasel minutil, samuti ehitusel osalenud inimestest.
Elamise

eksperiment

toimus

30.01.–05.02.2012

ning

sellest

võttis

osa

viis

arheoloogiatudengit25, kolm bakalaureuseastme üliõpilast (kaks tütarlast ja üks noormees),
üks magistrant (tütarlaps) ja üks doktorant (noormees). Noorim oli 20- ja vanim 26aastane, seega suurt vanuselist vahet neil ei olnud. Kõigil oli soov oma kätega ehitatud
majas elamine ära proovida ja omal nahal kogeda, milline võis olla rauaaegne igapäevaelu.
Kõik muinasmaja tulevased elanikud olid eksperimendist ja selles osalemisest algusest
peale väga huvitatud ja püüdsid sellesse panustada nii palju kui võimalik. Paljude
eksperimendis osalenud inimeste hulgas oli siiski vaid üksikuid, kes maja ehitamise ajal
võtsid osa enamusest eksperimendi etappidest, ning üks neist (Anti Lillak) sai esimeste
hulgas ka rauaaegsed elamisemõnud ära proovida. Kuna sideaineta kerisahju ladumine
tundus üks neist ülesannetest, mis minu arust eeldas spetsiaalseid teadmisi, oskusi ja
kogemust, võttis üks eksperimendis osalejatest, Kristiina Paavel ahju teema põhjalikumalt
käsile ning kirjutas muinasmajale mõeldes proseminaritöö (2011) teemal Võimalused
muinasaegsete ahjude uurimiseks Rõuge näitel ja selle põhjal ahi ka valmis ehitati.
Elamise eksperimendis üritati olemasolevate võimaluste piirides järgida autentsuse
põhimõtteid. Vaid savinõud valmistati spetsiaalselt eksperimendi jaoks Rõuge leidude
põhjal, kuid enamus rõivastusest ja majapidamiseks vajalikust varustusest (puidust kausid,

25

Kristiina Paavel, Kristin Otti, Maarja Lainevoog, Anti Lillak ja Robert Rootslane
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lusikad, ämbrid ja tünnid, tohust vakad jms) saadi laenuks taaskehastajatelt. Eksperimendi
jaoks vajalikud kirved teinud sepp andis kasutada ka viikingiaegse, Skandinaavia
arheoloogilise materjali eeskujul sepistatud kolmjala, needitud paja ja pikavarrelise
raudpanni, et muinasmaja elanikud saaksid vajadusel soovi korral ka õues toitu valmistada.
Magamisasemeks oli heintega kaetud lavats, soojalisa andsid lambanahad ja ööseks võeti
peale ka osa päevastest rõivastest. Ka toidusedeli väljatöötamisel üritati lähtuda nendest
toiduainetest, mis olid levinud nooremal rauaajal, kuigi mõningaid mööndusi siiski tehti ja
külakostiks toodud toiduaineid, mis muinasaja inimese menüüsse ei sobinud, samuti ära ei
visatud.
Selles grupis keegi liidripositsiooni ei võtnud, hierarhiat välja ei kujunenud ja tegemist
oli pigem võrdsetel alustel toimiva perekonnaga, kus valitsesid sõbralikud suhted:
„Hoidsime väga kokku,“26 kõlas ka viimases teleintervjuus. Teatav tööjaotus kujunes ilma
eelnevate kokkulepeteta välja juba esimesel päeval. Näiteks tuletegemine jäi nädala lõpuni
selle hooleks, kes esimese tule ahju tegi ja toitu valmistasid enamasti tüdrukud, kuigi
vajadusel aitasid ka poisid söögitegemisel kaasa. Küttevarude täiendamise ja lõhkumisega
tegelesid aga kõik võrdselt. Mingit juhtimist ja suunamist või ülesannete kättejagamist ei
toimunud, koos arutati, mida oleks vaja teha ja kes tundis, et talle mingi töö paremini
sobib, võttiski selle enda peale. Elamise eksperimendiks moodustatud meeskond toimis
ilma tõrgeteta ja omavahelised suhted tundusid olevat väga head.
Nädala jooksul pidid kõik eksperimendis osalejad pidama audiopäevikut – kirjeldama
oma päevaseid tegemisi ja andma hinnangu kogetule. Peale eksperimendi lõppu palusin
neil lisaks kirja panna kõik, mida nad muinasmaja elamisest mäletasid. Audiopäevikute
kuulamisel ning kirjapandud mälestuste lugemisel ja analüüsimisel selgus, et
audiopäevikud

annavad

oluliselt

rohkem

edasi

konkreetse

päeva

emotsioone.

Eksperimendi esimese ja teise poole salvestiste vahe oli selgelt jälgitav. Nädala alguses
olid eksperimendis osalejad jutukamad ja naerdi rohkem, nädala teisel poolel oldi juba
vaiksemad ja naerdi ka vähem. Hiljem, peale mõningast tsivilisatsioonis veedetud aega,
kerkisid esile mitmed detailid nädala tegemistest ja mis alles mälestustesse kirja said, kuid
meeleolu langust seal nii tugevalt ei rõhutatud.
Elamise eksperimendis osalejate ülesandeks oli ka õhutemperatuuri jälgimine ja
üleskirjutamine. Rohkem etteantud ülesandeid polnud neil vaja täita. Elukorralduse ja
päevakava osas mingeid ettekirjutusi ei tehtud, need pidid eksperimendi ajal, loomulikul
26

Tsitaat teleintervjuust http://www.reporter.ee/2012/02/07/tudengid-voitlesid-viikingiaegses-eluhoonessuitsu-ja-kulmaga/ (09.05.12) Kanal2, Reporter, 07.02.2012
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viisil, välja kujunema. Mitmed tegevused, millega muinasaja inimesed oma lühikesi
talvepäevi sisustada võisid, jäid sellest eksperimendist paraku välja. Näiteks jaht sellistel
alustel nagu see muinasajal toimus, on tänapäeval välistatud. Ka koduloomi polnud
võimalik projekti sisse tuua, kuigi algselt oli plaanis majja võtta paar kana ja kukke ning
lammas või kits. Kuna see aga võimalikuks ei osutunud, keskenduti põhitegevuses eeskätt
igapäevastele kodustele tegevustele – kütmine, toiduvalmistamine ja käsitöö ning poistel
oli kavas ka paar kalalkäiku ette võtta. Toa kütmisel tekkivat ebameeldivat lisasaadust
otsustati samuti ära kasutada ja järele proovida, kuidas õnnestub liha suitsetamine.

3.1.2.2.

Päevakava ja elukorraldus eksperimendi ajal

Päevakava väljakujunemisel mängisid suurt rolli väga külmad ilmad eksperimendinädalal
ja lühikesed talvepäevad. Päike tõusis sel ajal veidi peale kella 8.00 ja loojus juba enne
17.00, seega oli valget aega ööpäevas umbes 8,5 tundi. Valdav osa ärkvelolekuajast kulus
muinasmaja elanikel küttevarude täiendamiseks, maja kütmiseks ja toiduvalmistamiseks.
Esimestel päevadel hoiduti kütmise ajal tuppa minemisest, sest suitsupiiri all kükitamine ei
tundunud ahvatlev ning üks päevastest toidukordadest valmistatigi õues lõkke kohal.
Külmas kulutab inimene aga palju energiat ja organism väsib kiiresti. Nädala teisel poolel
loobuti õues toidu tegemisest, enam ei hoolitud sellest, et suitsupiiri all olemine pole
piisavalt mugav ja eelistati pigem ahju ümber istuda ning juttu ajada ja näputööd teha.
Tuppa koliti tavaliselt siis, kui päike loojus, vaikset tuld hoiti ahjus veel mõne tunni
vältel. Ahjutule valgusest jäi aga väheks ja katsetati ka peergude tõmbamist. Teada oli see,
et paremad ja kauem kestvad peerud saadakse männi kännupoolsest, vaigusemast otsast ja
seda teadmist ka rakendati. Paraku põlesid need ikkagi üsna ruttu ära, peaaegu iga 5 min
järel oli vaja süüdata uus peerg. Ebameeldivaks kõrvalsaaduseks oli suits, mida juba
ahjukütmisest oli toas liiga palju. Kuna ühel eksperimendis osalenutest oli kaasas
mesilasvaha, siis otsustati pigem sellest valmistatud küünla kasutamise kasuks. Pikalt aga
üleval ei oldud, tuba tuulutati ja magama mindi suhteliselt varakult. Enamasti juhtus see
vahemikus u 21.00–21.30. Hinnatuimaks ajaks ööpäevast muutuski magamisasemel
veedetud aeg ning olemasolevat energiat ja voodisooja püüti maksimaalselt ära kasutada:
„Me hoopis magame igal hommikul järjest kauem, sest elu on näidanud, et sellistes
tingimustes on öö parim osa päevast“ (REM 2012: 02.02).
Esimesed päevad möödusid ajakirjanike eriti aktiivse tähelepanu orbiidis ning kahel
esimesel hommikul olid nad kohal juba varavalges. Seega ei jäänud ka muinasmaja
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elanikel muud üle, kui soe ase maha jätta ja juba 9 paiku tegutsema hakata, et fotograafidel
oleks, mida pildistada. Neljapäeva hommik oli esimene muinasmajas elatud päevadest, mil
päeva algus kulges elanike sisetunde järgi ning magamislavatsil oldi ühtekokku umbes 14
tundi. Voodist tõusti kella 11 ajal. Kuna toasooja oli ka siis veel piisavalt, polnud
ülestõusmine ja toast väljaminemine kellelegi meeltmööda: „Ausalt öeldes oligi palju
mugavam hommikupoolik just niisama vedelemise peale kulutada kui hakata kohe
varavalges pakase käes rahmeldama. Võib-olla raiskasime küll mõnede muinaspuritaanide
meelest liigselt niigi nappi valget aega, mida oleks võinud millegi mõistliku peale kulutada
(ehkki ma ei kujuta ette, mille peale täpsemalt), aga teisalt hoidsime niiviisi ka tublisti
energiat kokku“ (ibid). Paraku pidi ruumi järgmiseks ööseks soojaks kütma ja süüa ka oli
vaja, seega sunniti end siiski üles tõusma. Selle päeva pikkuseks kujuneski kõigest 10
tundi. Päeva jooksul jõuti ka järve peal kalaõnne proovimas ja kelgutamas käia.
Kuna kõik selles eksperimendietapis osalejad olid arheoloogiatudengid, siis mõeldi
rauaaega imiteerivates tingimustes veedetud nädala vältel palju selle üle, milline võis olla
tollane reaalne elu ja kuidas inimesed võisid mingites olukordades käituda. Väga külmad
ilmad ning kõik sellega kaasnev pani näiteks mõtlema selle üle, milline võis tegelikkuses
välja näha rauaaja inimeste päevakava antud tingimustes. Tuginedes ülalkirjeldatud
kogemusele, jõuti ühiselt järeldusele, et kõige külmem aeg oli tõenäoliselt vaja lihtsalt üle
elada – ära tehti vaid hädapärased tööd ning kõik toimetused, mida oli võimalik edasi
lükata, edasi ka lükati ja energia säästmise nimel võidi suur osa ajast veeta nö talveunes.
Elamise eksperiment vältas vaid nädal aega ning kuna jahilkäimise võimalus puudus ja
koduloomadega tegeleda polnud vaja, oli vaja mõelda, millega elanike päevi sisustada.
Toiduvalmistamine ja ahjukütmine ei täida kindlasti tervet päeva. Üks võimalikest töödest,
mida talvel teha võidi oli metsamaterjali varumine järgmise talve küttepuudeks või mingi
hoone ehitamiseks. Nii sai vastu võetud otsus, et üheks eksperimendis osalejate töödest
saab olema tuulemurru kogumine ja lõhkumine kütteks. Sellega kaasnes küll võimalus, et
lumemärja materjali põlemisel tekib rohkem suitsu, kuid tegelikkuses mingit märgatavat
vahet kuiva materjali põletamisega ei täheldatud. Võrdlusmoment tekkis siis, kui üks
kohalik pereisa otsustas muinasmaja elanikke kuvade kasehalgudega toetada. Materjali
toodi nii palju, et nädala teisel poolel puudus täielikult vajadus tuulemurru kogumiseks.
Kuna ilm läks iga päevaga külmemaks, võeti pakutu heameelega vastu ja valdav osa
viimastest päevadest mööduski ahju ümber istudes, juttu vestes ja vähesel määral tehti ka
käsitööd. Osalejate sõnul muutis abi ja seeläbi saadud võimalus mitte teha sihtotstarbelist
tööd nad liiga laisaks ja elu läks igavamaks.
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Külmade ilmade tõttu olin valmis eksperimenti varem lõpetama, sest hoone kvaliteedi
testimiseks piisanuks ka vähemast. Muinasmaja elanikud võtsid selle teadmiseks ja
otsustasid elada päev korraga, kuid üldiseks sihiks sai siiski vastu pidada terve algselt
planeeritud nädal. Kergeks seda elu ei peetud. Mida kaugemale ajas, seda rohkem hakati
puudust tundma mugavatest pesemisevõimalustest, hambaharjast, tualettpaberist ja kõige
tüütumaks peeti suitsupiiri all elamist. Need soovid on tänapäevase kultuuritaustaga
inimese puhul iseenesestmõistetavad ja on ühed neist põhjustest, mis ei võimalda meil
täielikult samastuda rauaaja inimestega ning mõista nende mõttemaailma. Samuti ei luba
nii lühike aeg täielikult antud elukorraldusse sisse elada. Kui sarnane osaluseksperiment
toimuks suuremas eraldatuses ja pikema aja vältel, hakataks paljudele ebameeldivustele
tõenäoliselt vähem tähelepanu pöörama tulemus oleks ilmselgelt teistsugune ja kogemused
autentsemad. Sellist oletust lubab teha näiteks BBC tagasivaatefilm (Dawson 2007)
telesarjast Living in the Past ja selles osalenud inimestest, kes tõdesid, et hüljati nii
mõnedki tänapäeva ühiskonna käitumisnormid ja -reeglid, sest nende järgimiseks puudus
otsene vajadus. Tegemist oli suletud kogukonnaga, kus kujunesid välja oma sisenormid.
Ainsaks kokkupuuteks tänapäeva tsivilisatsiooniga olid võttegrupi külastused, mis
toimusid vaid kahel korral nädalas.
Külalised ja uudised „suurest maailmast“ olid nädala jooksul mõnusaks vahelduseks,
kuid ajakirjanike vastu tekkis kõigil aja jooksul ka teatav vastumeelsus. Mingist hetkest
alates lepiti sellega vaid seetõttu, et eksperimenti oli otsustatud rakendada arheoloogia
populariseerimisel. Kui esimesel päeval peeti suurt meediahuvi pigem positiivseks
üllatuseks: „Oli väga ülevoolav, kõikjal ajakirjanikud ja tulevik ebaselge …“ (REM 2012:
30.01) ja nendega suhtlemist isegi mõneti meeldivaks, siis juba teisel päeval tunti, et
ootamatult suur ajakirjanike tähelepanu mõjub väsitavalt. On ju inimese elus toiminguid,
mida võõraste pilkude all teha ei tahaks. Tunti puudust omaette olemisest ja rauaaja elu-olu
ehedama tajumise võimalusest.
Esimestel päevadel oldi hästi optimistlikud ja elu asju nähti positiivses valguses: „Kui
me õhtul siin istusime, siis oli päris mõnus juba – tuli põles ja oli hubane tunne“ (REAP
2012: 31.01). Kõige raskemaks pidasid mõned osalejatest kolmapäeva, mõned neljapäeva,
kuid juba neljapäeva õhtul oli kõigil enam-vähem selge, et nüüd minnakse lõpuni ja enne
pühapäeva keegi ära minna ei plaani: „VIIRE TAHAB MEID MINEMA AJADA, AGA ME
EI LÄHE!!!!“ (REM 2012: 02.02). Laupäevaõhtu möödus teatavas ärevuses ja kojumineku
ootuses: „Kõik ootasime pühapäeva. Istusime tükk aega vaikselt ahju ees, siis tuli mõte
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muinasjuttu vesta“ (REM 2012: 04.02). „Üldiselt läks päev hästi. Väga paljus kannustas
meid kõiki teadmine peatsest kojusaamisest“ (ibid).
Enne muinasmajas veedetud nädalat oli kõigil eksperimendis osalejail olemas oma
ettekujutus suitsuses toas ja kasinates tingimustes elamisest. Keegi neist ei eeldanud, et
selline elu on kerge ja mõnus, aga probleemiks seda ka ei peetud. Nende sooviks oli saada
võimalikult ehe kogemus rauaaja elamistingimustest ning lootus omandada seeläbi ka uusi
teadmisi. Kõik nõustusid sellega, et tegelik olukord oli siiski karmim, kui ette kujutada
osati.
Rõuge muinasmaja projekt võimaldas antud valdkonna uurimistulemusi ka
arheoloogiatudengite siseringis kiiremini ja efektiivsemalt levitada. Antud eksperiment
toimus aga väga suure hulga inimeste osalusel ning kaasamõtlemisel. Selle käigus
omandasid kõik selles osalejad (ka arheoloogid) mitmeid uusi teadmisi ja kogemusi, ilma,
et nad oleksid pidanud ära ootama eksperimendi tulemusi kokkuvõtva töö valmimise.

3.2. KOGUKOND JA SOTSIAALMEEDIA
Käesoleva eksperimendi läbiviimine ilma kohaliku kogukonna toetuseta olnuks väga raske,
et mitte öelda võimatu. Idee tundus Rõuge vallavalitsusele huvipakkuv, see võeti kohe
vastu ning sealne soosiv suhtumine ja koostöövalmidus lõid vajalikud eeldused projekti
edukusele. Huvitatud ollakse ka projekti laiendamisest ja terve muinastalu väljaehitamisest
ning kompleksi edasisest toimimisest.
Sooja suhtumist kogesime eksperimendi esimestest päevadest alates. Kohalikud
elanikud on pidevalt eksperimendi vastu huvi tundnud, maja uudistamas käinud ning
muinasmaja ehitamisele ja talvisele elamise eksperimendile jõudumööda kaasagi aidanud.
Tervet projekti peeti põnevaks ja inimeste jaoks oli tähtis, et see võeti ette just nende
kodukohas. Kahe suve jooksul käisid paljud neist mitmel korral vaatamas, kuidas ehitus
edeneb, mõeldi kaasa ja anti nii mõnelgi korral häid ideid, mis aitasid leida vastuseid
ehituse käigus tekkinud küsimustele. Nii mõnelgi huvilistest õnnestus mitmel korral kuulda
enam-vähem

sama

juttu

rauaaegsetest

elamutest

ja

elamistingimustest

ning

rekonstruktsioonhoone ehitamisest, kuid see ei kahandanud nende huvi sugugi. Huvi
Rõuge eksperimendi ja mineviku vastu, mida paljud inimesed üles näitasid, sobib hästi
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illustreerima üks ajalehekommentaar27, mis annab edasi paljude muinasmaja uudistamas
käinud inimeste mõtted.
Huvi eksperimendi ja Rõuge muinasmaja vastu tõi Ööbikuoru nõlvale ka huvilisi
kaugemalt. Osad sattusid ehitusele küll juhuslikult, sest Rõuge linnamägi ja Ööbikuorg on
juba laiemalt tuntud turismiobjekt. Väga paljud huvilised tulid aga meediakajastustest
innustatuna spetsiaalselt kohale, et majaehitus oma silmaga üle vaadata. Huviliste ring
muutus üha suuremaks ja võimalus meie tegemisi ka kodulehe kaudu jälgida meeldis
kõigile. Lisaks kohalikule rahvale oli ka kaugemalt tulnud muinasajahuviliste hulgas neid,
kes ei pidanud paljuks mõlemal suvel maja kerkimist vaatamas käia.
Koduleht28 eksperimendi pidevaks kajastamiseks loodi juba enne selle käivitamist.
Uudiseid püüti algul kirjutada aruandvas ja ametlikumas vormis, aga kui iga päev tehti
maja ehitusel enam-vähem sama tööd, raiuti koerakaelu ja varasid ning paigaldati
palgikord, oli üha keerulisem leida selles midagi uut, mis lugejale ka huvi pakuks. Seega
oli vaja leida uus lähenemisviis. Blogi hakati kirjutama emotsionaalsemas võtmes ning
seda täiendab rikkalik pildigalerii.
Osaks projektist olid ka muinasmaja külastamas käinud inimesed ja suhtlemine
nendega. Eksperimendi esimestel päevadel oli möödujaid vaja rohkem julgustada lähemale
astuma ja küsima. Aja jooksul olukord muutus – mida kaugemale ehitusega jõuti, seda
sagedamini astusid Rõuge Ööbikuorgu ja linnamäge külastama tulnud inimesed maja
juurest läbi. Selleks, et inimestes projekti vastu suuremat huvi äratada, pakkusime
uudistama tulnutele sageli võimalust mõni töövõte ise järele proovida ja mingilgi määral
kogeda, kuidas meie esivanemad omale kodu ehitasid. Üha enam oli ka neid, kes kaasa
mõtlesid ja tihti oma ideid välja pakkusid.
Suurema huviga kaasnes ka suurem vastutus. Kõigile maja uudistama tulnud inimesele
oli vaja tutvustada eksperimenti ja rääkida muinasaegsetest elamistingimustest ning meie
soov oli, et igaüks neist saaks meeldiva emotsiooni osaliseks ja et huvi projekti vastu
säiliks ka edaspidi. Oma eesmärgi saavutamiseks pidime tagama selle, et me ise sama
teemat pidevalt käsitledes igavaks ei muutuks. Seega oli vaja säilitada algne entusiasm ja
27
„Põnev oleks kui see fantastiline idee areneks selliseks väikeseks muinastaluks. Et oleks aasta läbi
võimalik sellises ajas elada ja elu kulgu jälgida. Sellisel moel, et ostad pileti ja elad omal vastutusel selles
ajas. Talu mõiste võiks olla selline minimaalne, loomad ja põlluharimine. Põld ei pea just ukse alla ulatuma.
Vaba maad ma usun on veidi kaugemal küll ja küll. Ei ole vaja asja võtta ette sellisel moel, et sellest asja ei
saa :))) Ilmselt on sama tarku ja targemaid, kes nüüd edasi arendavad ... Aga mõte ja teostus on praegusel
kujul küll väga lahe!“ Maaleht, 9. veebruar 2012
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/muinasmaja-elanikest-said-staarid.d?id=63892791
(09.05.12)
28
http://www.muinasmaja.edicypages.com/ (09.05.12)
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usk sellesse, mida teeme ka siis, kui eksperiment tööjõu kahanemisest tingituna ei
kulgenud päris ootuspäraselt.
Aja jooksul hakkasid üles kerkima samad küsimused ja kõrvu jäid ka mitmed
arusaamad, millel tegelikult täit tõepõhja all pole. Tihti tunti muret selle üle, et muinasmaja
ehitati toorest palgist. Paljud tundsid huvi selle vastu, kas seinapalkide vahele salapunne ka
pannud oleme, et seinad stabiilsemad oleks. Nii mõnedki olid üllatunud, et kasutame
palgivahede täitmiseks turbasammalt. Oldi seisukohal, et see on happeline ja sööb
seinapalgid läbi ning et see on liiga märg ja aitab kaasa mädaniku tekkele. Sageli käidi
ümber maja ja imestati, et kas aknaid polegi ja kas me plaanime kilplase viisi päikese
kotiga tuppa tuua. Meie väikest ust vaadates tõdeti aga, et eks need muinasaja inimesed
olid ju väikest kasvu ka29.
Mida rohkem uudistajaid käis muinasmaja ehitust vaatamas, seda selgemaks sai, et
peaksime kasutama olemasolevat võimalust ja neid teemasid kindlasti blogis käsitlema, et
korduma kippuvatele küsimustele saaks vastuse ka need, kes muinasmaja ehitamist
kodulehe kaudu jälgisid. Enamus neist olid loomulikult seotud palkmaja ja selle
ehitamisega, kuid esile kerkis ka muid arheoloogia-alaseid teemasid ja küsimusi. Blogi
annab võimaluse operatiivselt ja korraga suuremale auditooriumile vastata.
Enne eksperimendi algust loodud kodulehe kasutegur suurenes ajas silmnähtavalt.
Paljud, kes muinasmaja ehitust vaatamas käinud olid, soovisid ka edaspidi saada
võimalikult palju infot eksperimendi kulgemise kohta. Et uus teave võimalikult
operatiivsemalt leviks ja huviliste ring ka suureneks, sai lisaks kodulehele loodud avalik
grupp Facebook’i, kus saab alati märku anda kui blogi või galerii täieneb. Nii saab inimesi
suunata kodulehte külastama just siis, kui seal midagi uut lugeda ja vaadata on. Nii saab
vähendada riski, et kodulehe külastamine toob inimesele kaasa pettumuse, kuna sinna pole
külastuse hetkeks uut infot lisatud ja sellest tulenevalt hakkaks tema huvi projekti vastu
kahanema.
Kodulehe statistika on näidanud, et huvi projekti vastu on üsna suur. Aktiivsel
perioodil, kui blogi ja galerii pidevalt täienes, jäi külastuste arv kuus vahemikku 2000–
3000. Kuid ka mitteaktiivsel perioodil oli see umbes 1000 külastust kuus. Rekordini jõuti
elamise eksperimendi alguses, kui Rõuge muinasmaja kodulehe külastuste arv tõusis
esimesel päeval hüppeliselt peaaegu 4000 külastuseni ja püsis terve nädala vältel
silmapaistvalt kõrgel. Selleks, et huvi säiliks ja kodulehe külastuste arv ei langeks, on seda

29

http://www.muinasmaja.edicypages.com/blog/article-2 (09.05.12)
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vaja regulaarselt uuendada ning kui projekti on paus sisse tulemas, siis tuleb ka sellest
inimesi ette teavitada ning anda vihjeid selle kohta, millal projekt jätkub ja kodulehelt taas
täienema hakkab.
Vestlustest muinasmaja uudistama tulnud inimestega tuli välja, et huvi kaugema
mineviku vastu on tegelikult üsna suur, aga uut ja kergestimõistetavat infot muinasaja
ajaloo ja arheoloogide töö kohta ei ole piisavalt ja koolis õpitu hakkab meelest minema või
sisaldab uute uurimistulemuste valguses juba vananenud andmeid. Ka kodulehe statistika
kinnitab seda, et avalikkuse huvi nii antud eksperimendi kui ka arheoloogia vastu
üldisemas plaanis on ilmselgelt olemas ning vastavasisulise teabe pidev avaldamine ja
selleks kõikvõimalike kanalite ärakasutamine mõttekas.
Kui Rõuge muinasmaja ehitus lõppemas oli, tekkis soov mingil moel tänada nii kõiki
eksperimendis osalenud inimesi kui ka muinasmaja ehitamisele kaasa elanud rahvast
Rõugest ja kaugemalt. Nii sündiski idee korraldada tänuõhtu ja selle mõttega pöördusime
taas Rõuge vallavalitsuse poole, kust lisaks loale tänuõhtu (Lisa 5) korraldamiseks saime
ka mitmekülgse abi osaliseks. Koostöös Rõuge Rahvamajaga saigi tänuõhtu teoks. Lihtsalt
aitäh eest aitas seda sisustada Kanepi Lauluseltsi näitering võrukeelse vabaõhuetendusega
ning muusikalist meelelahutust pakkus rahvapilliansambel, kohalik lõõtspillimängija ja
oma debüüdi tegi sellel õhtul metalmuusikat viljelev „Ulguränd“. Oma esinemiselamustest
kirjutas pika ja meeleoluka loo30 üks neist, kes on osalenud ka kõigis teistes eksperimendi
etappides. Tänuõhtu algas lühikese eksperimenditutvustuse ja ülevaatega rauaaja
eluhoonetest ja elamistingimustest. Üllataval kombel kuulati seda kahe aasta jooksul
korduvalt kuuldud juttu selgi korral hea meelega. Nii toimus ka tänuõhtu suurema hulga
inimeste koostööna. Kõiki ühendavaks lüliks Rõuge muinasmaja ja huvi meie kaugema
mineviku vastu.
Eriti tugevalt oli kohaliku kogukonna toetus tuntav talvise elamise eksperimendi ajal.
Heinu magamisaseme jaoks saadi juurde samast perest, kes juba suvel abikäe oli ulatanud.
Esimesel päeval ootas üks perekond muinasmaja tulevasi elanikke maja juures sooja
supiga. Muinasperele elati igati kaasa ja üritati teha kõik endast olenev, et eksperimendis
osalejate elu oleks veidikenegi kergem. Enamusel, kes rauaaja elu-olu uudistama tuli, oli
midagi head külakostiks kaasas. Kõige südantliigutavam oli aga ühe perekonna otsus
varustada eksperimendis osalejaid küttematerjaliga. Esimesel päeval käis pereisa üksinda,
kuid järgmisel päeval tuldi juba terve meesperega, isa ees kahe võrgutäiega, tema järel tuli

30

http://uputaja.blogspot.com/2011/08/29-juulist-ulgurannust-ja-muinasmajast.html (09.05.12)
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seitsme-aastane poeg poolikut kotti lohistades ja kõige lõpus kahe-aastane ühe haluga.
Eksperimendis osalejatel võeti sellega küll üks oluline päevatöö käest, aga samas näitas
antud tegu kõige ilmekamalt seda, mil määral see eksperiment Rõuge rahvale korda läheb.
Eksperimendi kavandamisest alates on üheks eesmärgiks olnud eksperimendi käigus
valminud rauaaegse eluhoone rekonstruktsiooni kasutamine ka peale selle eksperimendi
lõpetamist. Kuna selle hoone näol on juba loodud rauaaegne elukeskkond, siis saab seda
edukalt ära kasutada üldhariduskoolide projektiõppe programmides, kus koostööd teevad
näiteks tööõpetuse ja käsitöö ning ajaloo õpetajad. Muinasaegse käsitöö tegemine vastavas
keskkonnas loob suurepärased tingimused uute teadmiste omandamiseks mõlemas aines.
Kuid rekonstruktsioonhoone võimaldab kinnistada ka teistes õppeainetes õpitut või
omandada midagi uut. Peale eksperimentaalarheoloogia-teemalist ettekannet Rõuge
põhikoolis, andis sealne füüsikaõpetaja lastele ülesande, leida muinasmajaga seoses
võimalikult palju tegevusi, ehituselemente või konstruktsioone, kus rakenduvad
füüsikaseadused. Neid leiti kokku tervelt 28.
Ettekandeid on peetud teisteski Eesti koolides ja peale elamise eksperimenti oldi sellest
eriti huvitatud. Ettekannetele on tavaliselt järgnenud ka küsimuste-vastuste voor. Mitmed
õpetajad on koos õpilastega maja külastamas käinud ja Parksepa Keskkooli õpilaste
muljetest on antud väike ülevaade ka selle kooli algklasside blogis31. Lapsed olid
uudishimulikud ja kõik käisid majas sees, et seda päris ehedat muinasaja tunnet saada.
Enamus tulid küll majast välja umbes sama kiirelt, kui nad sisse olid läinud, aga ühe
kooliekskursiooni külastuse lõpus, kui enamus lapsi juba maja juurest lahkunud olid,
avastas õpetaja, et osad poistest istusid vaikselt magamislavatsi serval ja said seal päris
hästi hakkama. Rahul tundusid kõik olevat. Küsimusi esitati rohkem, kui peale ettekandeid,
sest kogemus oli vahetum ja mõte hakkas tõenäoliselt kiiremini liikuma.

31

http://parksepaalgklassid.blogspot.com/2012/02/rouge-muinasmaja-kulastus.html (09.05.12)
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3.3. RÕUGE EKSPERIMENT AJAKIRJANDUSES
Kuna üks projekti eesmärkidest oli selle rakendamine arheoloogia populariseerimisel, siis
sai algusest peale väga oluliseks suhtlemine ajakirjandusega. Siin tuli appi juhus, mis
hilisemas koostöös ajakirjanikega osutus väga vajalikuks. 2010. aastal toimus iga-aastane
arheoloogia kevadkool, mis seekord korraldati koos ajakirjanduse magistrantidega.
Kevadkooli pealkirjaks sai „Ajakirjanik otsib arheoloogi“ ja minule pakuti võimalust
esineda seal ettekandega Rõuge muinasmaja projektist32. Ajakirjandustudengid leidsid, et
eksperiment on huvipakkuv ja seda on hõlbus kasutada arheoloogia populariseerimisel.
Peale kevadkooli ilmus Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi
võrguväljaandes Peegel lühike tagasivaateartikkel „Ajakirjanik leidis arheoloogi“ ning
sellele järgnes juba pikem ja põhjalikum lugu Tartu Ülikooli ajakirjas UT. Nende kahe
artikli kaudu levis info ajakirjandusse juba laiemalt. Ajakirjanikud hakkasid ise minuga
kontakti otsima ja nii avanes üha rohkem võimalusi projekti kajastamiseks. Tänaseks on
välja kujunenud juba mitmed isiklikud kontaktid, kellega võin ühendust võtta, kui Rõuges
midagi uut toimumas on.
Ehitamise eksperiment pakkus esimesel suvel üsna suurt huvi, nii mõnedki
ajakirjanikud jälgisid muinasmaja kodulehte, ning võtsid aeg-ajalt ühendust. Seostasin huvi
mingil määral ka suvise, nn hapukurgihooajaga. Kui maja esimese suvega valmis ei
saanud, siis ajakirjanduse huvi langes märgatavalt. Teisel ehitamise suvel püsiski see üsna
madalal, kuid tähelepanuta ei jäänud Rõuge eksperiment ka siis. Eksperimendi esimesel
suvel (2010) oli meediakajastuste arv kindlasti alla 20, teisel suvel (2011) langes huvi aga
veelgi. Kommentaare ilmunud artiklite juures oli samuti suhteliselt vähe (tavaliselt paarkolm, aga kindlasti alla 10), enamus neist positiivsed. Tagasihoidlikum huvi andis mulle
võimaluse lasta artikkel enne avaldamist ülevaatamiseks saata. Nii on võimalus
eksikombel sissesattunud vigu parandada.
Olukord elamise eksperimendi kajastamise osas erines ehitamise-aegsetest oluliselt.
Enne eksperimenti edastasin TÜ kommunikatsiooniosakonna kaudu pressiteate33, mis tõi
kohale oluliselt rohkem ajakirjanikke, kui oleks osanud loota ja oodata. Elamise
eksperimendi ajal kogunes erinevas mahus kajastusi rohkem kui eelneva kahe aasta jooksul
kokku. Teadaolevaid uudiseid ja ülevaateartikleid on üle 30, kuid tegelikkuses oli see
kajastus kindlasti suurem. Ajakirjanduse seisukohalt oli elamine rauaaegsetes tingimustes
32
33

http://www.kevadkool2010.edicypages.com/ (09.05.12)
http://www.ut.ee/et/uudised/rouge-muinasmaja-elanikud-trotsivad-30-kraadist-pakast (09.05.12)
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ilmselgelt kordades põnevam, kui maja ehitamine. Kohal oli enamus suurematest
väljaannetest (Postimees, Päevaleht, Õhtuleht), kohalikud lehed (Võrumaa teataja,
Lõunaleht) ja kõik kolm Eesti telekanalit (ETV, Kanal2, TV3). Uudis jõudis koguni
Reuters’isse ning mitmed väljaanded hoidsid eksperimendil silma peal terve nädala vältel.
Huvi sündmust kajastada kasvas tõenäoliselt ka seetõttu, et ennustuste põhjal pidid ilmad
elamise eksperimendi ajaks minema erakordselt külmaks.
Suhtlemine ajakirjanikega eksperimendi ajal, antud intervjuud ja nende kajastused
pakkusid mitmeid vihjeid tuleviku jaoks. Ajakirjanike huvi oli suur ja igas väljaandes
ilmus midagi, mõned ajalehtedest ei võtnud eksperimendi alguses isegi ühendust ning
artiklite kirjutamisel toetuti pressiteatele, muinasmaja kodulehe blogile ja teistes
väljaannetes avaldatud infole. Kontroll avaldatu üle hakkas kaduma. Enam polnud
võimalik saada lugusid ülevaatamiseks. Vältimaks ebameeldivaid üllatusi, üritasime
jälgida iga sõna, mis välja sai öeldud. Aga rääkisime eksperimendist ju ikkagi selle põhjal,
mida küsiti. Seega suunas ajakirjanik meid rääkima seda, mis talle huvipakkuvam tundus.
Ajakirjanduse fookus kaldus arheoloogialt veidi kõrvale, külmadest ilmadest tingituna
koondus tähelepanu pigem osalejate ellujäämisele. See fakt, et eksperiment oli korraldatud
eelkõige rekonstruktsioonhoone testimiseks, jäi paraku tagaplaanile. Et tulevikus sellist
olukorda vältida, oleks mõistlik enne ulatuslikumat projekti, mida ka ajakirjanduses
kajastada soovitakse, osaleda meediakoolituses, õppimaks seda kuidas infot ajakirjanikule
edastada, et see ka soovitud kujul avalikkuse ette jõuaks. Ajakirjanikega suhtlemisel tuleb
kindlasti arvestada sellega, et öeldut enam tagasi ei saa, see kuulub väljaütlemise hetkest
ajakirjanikule ning ta võib seda kasutada just nii, nagu see talle kõige põnevam, sobivam ja
vajalikum on.
Hea näitena selle kohta, kuidas asjad võivad hakata paistma teises valguses, kui algselt
loodetud, tõstaksin esile suitsu ja vingu teemat käsitlevad uudised. Kui mainisin, et väike
hirm on võimaliku tuppajääva vingu pärast, levis ajakirjanduses kiirelt info, et maja on
maast laeni vingu täis ning seda kasutati uudiste ka pealkirjades (näiteks „Vinguga
võitlevad "muinas-elanikud" tingimuste üle ei vingu“, „Rõuge muinasmaja elanikud:
külma asemel kiusab ving“). Ilmselgelt ei süvenetud mõiste ving otsesesse tähendusse ja
see samastati suitsuga. Sama olukord oli suitsupiiri käsitlemisega. Kui rääkisin sellest, et
ma pole täitsa rahul suitsupiiri kõrguse ja konkreetsusega, siis jõudis ka see info lugejateni
veidi moonutatult ja paljudel jäigi neid kirjutisi lugedes mulje, et suitsupiiri muinasmajas
ei tekkinudki ja selle põhjal tehti omakorda järeldus, et maja on täitsa valesti ehitatud. Seda
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võis välja lugeda kommentaaridest, kus avaldati arvamust, et majale oleks olnud mõistlik
suitsuväljalaskeavad ka teha34.
Üks ajakirjanikest palus meilt luba veeta üks öö koos muinasmaja elanikega, et saada
paremat

kuvandit

muinasaegsetest

elamistingimustest

ja

mõista

põhjalikumalt

eksperimendi mõtet ja olemust. Loa selleks ta loomulikult sai ning hiljem, kui ta soovis
täpsustada arheoloogia-alaseid üksikasju, mainis ära, et ilma selle kogemuseta, ei oleks ta
asjast korralikku ettekujutust saanud ning selleks, et tõeliselt mõista, kuidas inimesed
suitsutares tegelikult elasid, peab selle kindlasti oma nahal järele proovima.
Tegelikult olid kõik meedias ilmunud uudised, artiklid ja videolõigud väga soosivad,
skandaali ei jahitud, kõigile pakkus eksperiment suurt huvi ja lõpptulemusena töötas
ajakirjandus ka sellisel, veidi nihkes kujul meie jaoks positiivses suunas. Üldsuse huvi
eksperimendi vastu kasvas, oluliselt ning see kajastus ka kodulehe külastuste arvus. Ka
tulevikku silmas pidades võib suurest meediahuvist Rõuge eksperimendi vastu kasu olla.
Kui Rõuge projekti õnnestub laiendada ja seal saab korraldada üritusi, mille abil on
võimalik Eesti muinasaja ajalugu ja arheoloogiat tutvustada, siis on reaalne, et
eksperimendi-aegne ulatuslik meediakajastus on piisavalt hästi inimeste mällu talletunud ja
tekkinud seosed aitavad inimesi vastavasisulistele üritustele kohale tuua.
Suur meediahuvi tõi elamise eksperimendi osas kaasa ka väikese tagasilöögi. Kolmel
esimesel päeval olid ajakirjanikud kohal varahommikust kuni päikeseloojanguni ja seetõttu
jäi rauaaja elukogemuse osa veidi kesiseks. Muinasmaja elanikel oli võimalik rauaaja
elukeskkonna olemust ehedamalt tunnetada alles siis, kui nad jäeti omapead. Kui
eksperimendi peaeesmärk olnuks elamiskogemuse saamine ja rauaaja elamistingimuste
interpreteerimine, oleks see nii suure meediahuvi tõttu läbi kukkunud. Kuna seekord oli
põhiliseks ülesandeks aga hoone testimine ning avalikkuse teavitamine ja huvi tekitamine,
siis võib lõpptulemusega vägagi rahule jääda.

34

„Siis on kehvasti ehitatud maja, Palgivahed peavad olema korralikult kinni, et tuul majast läbi ei käiks.
Vanadel talumajadel olid suitsu välja voolamiseks unkad.“ Maaleht, 31. jaanuar 2012,
http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/rouge-muinasmaja-elanikud-kulma-asemel-kiusabving.d?id=63852452 (09.05.12)
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KOKKUVÕTE
Käesoleva magistritöö raames viidi Rõuges läbi kaheosaline eksperiment, mille käigus
ehitati kahe suve jooksul (2010–2011) rauaaegse ristnurgaga, kahekihilise kisklaudadest
katuse, savipõranda ja korstnata kerisahjuga rõhtpalkhoone rekonstruktsioon, mille
testimiseks korraldati ka nädalane elamise eksperiment talvel (30.01.2012–05.02.2012).
Tegemist on seni ühe mahukama eksperimentaalarheoloogilise projektiga Eestis ning selle
võib lugeda igati kordaläinuks, püstitatud eesmärgid on täidetud ja eelnevalt esitatud
küsimustele vastused leitud. Osasid vastuseid ei ole küll võimalik otseselt rauaaja konteksti
asetada, kuid need lubavad siiski tollase töö- ja elukorralduse kohta teha kindlamaid
oletusi. Lisaks kerkis eksperimendi käigus üles küsimusi ja probleeme, millest osad leidsid
lahenduse eksperimendi käigus, kuid mõned eksperimenditulemuste analüüsimisel
püstitatud hüpoteesid ja esilekerkinud küsimused vajavad veel kontrollimist ja täiendavat
uurimistööd.
Üks esmastest küsimusteblokist, millele käesoleva magistritöö raames vastust otsiti, oli
seotud tööjõu ja -ajaga. Paraku ei olnudki antud eksperimendi kontekstis ehitamise aja osas
võimalik saavutada tulemust, mida saaks kindlalt rauaajaga võrrelda, sest mitmete
inimfaktorite mõju, mis erinevate töölõikude sooritamiseks ja terve maja ehitamiseks
kuluvat aega mõjutasid, oli liiga suur. Maja ehitamiseks kulunud töötundide koguarv (u
4000 h) oli küll võrreldav algselt arvestatuga (u 4000–4500 töötundi), kuid terve ehitamise
protsess võttis arvatust oluliselt kauem aega. Hoone ehitust ei viidud lõpule 2010. aasta
jooksul, nagu algselt plaanitud, see konserveeriti ning rekonstruktsioon sai lõplikult valmis
2011. aasta suvel.
Üldise ajakulu suurenemine ja protsessi pikenemine oli otseses seoses eksperimendis
osalejate ajaliste võimaluste ja sageli ka tööalase ettevalmistusega. Umbes pooled neist
said ehitusse panustada vaid 1–3 päeva, mis sageli kulus sisseelamiseks ja töövõtete
omandamiseks ning resultatiivsus on sel ajal ka oluliselt väiksem. Vähe oli neid, kellel oli
võimalik ehitusel viibida pikema aja vältel.
Suurt rolli ajalises plaanis mängivad loomulikult eeldused, mida vajatakse sellise töö
tegemiseks ja need on inimestel paraku erinevad, osadel paremad, teistel halvemad ning
mõnel on piltlikult öeldes „kaks vasakut kätt“. Mitmel juhul osutus üheks oluliseks
teguriks füüsiline vorm, mis tänapäeva inimesel on ilmselgelt erinev muinasajal elanud
inimese omast. Vastupanuvõimet mõjutas kindlasti ka eksperimendi ajal valitsenud kuum
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ilm. Samuti on erineb rauaaegne tööriistavalik tänapäevasest. Kui rauaajal oli maja
ehitamisel põhiliseks tööriistaks kirves, siis tänaseks võimaldab tehnoloogia areng meil
paljusid tööprotsesse sooritada oluliselt väiksema energia- ja ajakuluga.
Väga oluliseks teguriks lõpliku tulemuse saavutamisel on motivatsioon, seegi oli
eksperimendis osalejatel muinasaja inimeste omast täiesti erinev. Viimastel oli eluhoone
kindlasti vaja võimalikult lühikese ajaperioodi vältel ja ühe hooaja jooksul valmis saada,
sest pere vajas eluaset, mis karmide ilmastikuolude eest kaitseks. Eksperimendis osalejad
tegid seda aga eelkõige huvist eksperimendi ja muinasaja vastu, neil oli soov aidata
eksperimenti läbi viia ning soov omandada uusi teadmisi ja oskusi. Neil puudus eluline
vajadus maja kindlaks ajaks valmis saada. Ja minul projekti juhina ei olnud eesmärki
kiirema tulemuse nimel inimestelt nõuda rohkemat, kui nad pakkuda suudavad.
Tööaja ja tööjõu arvestamise küsimuses jõuti lõpuks järeldusele, et kui samalaadse
hoone ehitamisel osaleks pidevalt enam-vähem kindel arv (10–15) inimesi, meeskonnad
oleks

stabiilse

koosseisuga

vähemalt

ühe

nädala

jooksul,

tööaega

kasutataks

ratsionaalsemalt ja inimestel oleks Rõuge eksperimendi käigus omandatud oskused ja
teadmised, siis oleks võimalik kokku hoida vähemalt 1000. Kas, mil määral ja mille arvelt
saab seda aega veel vähendada on võimalik teada saada vaid täiendava uurimistöö käigus.
Tööriistade valikus lähtuti eksperimenti ette valmistades eelkõige arheoloogilisest
materjalist ja see on Eestis paraku väga kasin. Kindlalt saab väita kirve, peitli, noa ja
liimeistri kasutamist, aga näiteks vararaua kasutamise kohta nooremal rauaajal meil
arheoloogiline info puudub. Kohe eksperimendi alguses selgus, et vararauata hakkama
saada on siiski üsna keeruline ning parema puudumisel tehti käepärastest vahenditest
(pajuoks, nöör ja pliiats) „varavits“, mis oma ülesande suurepäraselt täitis.
Katuse kattematerjaliks vajamineva materjali (kisklaudade) tegemisel puututi kokku
veel ühe probleemiga. Selle lahendamiseks mõeldi välja ja lasti sepistada kahepoolse
teritusega laiateralist peitlit meenutav raiumisraud, millega palkide lõhestamise ajal saab
läbi raiuda ettejäänud oksad ja viltujooksvad puidukiud.
Ehitamise käigus otsiti vastust ka küsimusele tööriista tüübi, selle kuju ja/või massi
erinevuste mõjust töötulemusele. Selles osas jõuti üsna ootuspäraste tulemusteni. Kõige
sobivam on käepärane tööriist! Suuremat rolli mängis konkreetse tööriista (antud juhul
kirve) kuju ja mass neil, kellel oli rohkem oskusi ja kogemusi. Väiksema kogemuste- ja
oskustepagasiga inimesed tegid sageli tööd selle tööriistaga, mis esimesena kätte juhtus.
Kuid üsna kiiresti kujunesid ka neil välja eelistused mingi konkreetse tööriista osas. Samuti
oli juhuseid, kus sama tööriista kahe eriotstarbelise tüübi puhul eelistati mingi töö
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tegemiseks nö valet tööriista (näiteks palkide koorimiseks valiti metsatöölise liimeistri
asemel pigem laudsepa liimeister).
Töövõtete, oskuste ja vilumuste omandamine kulges aga oodatust oluliselt sujuvamalt
ja kiiremini. Koerakaelte ja varade raiumises saavutati vilumus hiljemalt kolmandal päeval.
Osade töölõikude puhul (kisklaudade tegemine) aitas väga palju kaasa eksperimendi
jooksul omandatud kogemuse edasiandmine uutele tegijatele. Üldjoontes suudetakse
palkhoone valmis ehitada ka eelnevat töökogemust omamata. Töövõtted ja ehitamise
põhimõtted saavad selgeks juba esimese maja ehitamise käigus ning teise maja ehitamisel
saab vältida esimese puhul tehtud vigu. Siia sobib hästi rahvapärane ütlus, mida kuulsime
korduvalt ehitust uudistama tulnud inimestelt: „Esimene maja ehita naabrile, teine sõbrale
ja kolmas endale.“
Hoone konstruktsiooni osas oli kõige suuremaks probleemiks katus, sest selle kohta
puudub arheoloogiline aines täielikult. Seetõttu pöörduti antud küsimuses etnograafilise
materjali poole ning lähtuti vanimatest teadaolevatest katusetüüpidest. Arhitektuurse
eelprojekti järgi pidi katuse kandekonstruktsioon koosnema sarikatest ja nendele toetuvast
roovitisest. Ehituse käigus otsustati konstruktsiooni pärlinite lisamisega tugevamaks
muuta, sest selgus, et katuse kattematerjalina kasutatavad, vajaliku pikkusega kisklauad
tulevad umbes kaks korda paksemad, kui algselt arvestatud ja seetõttu ka oluliselt
raskemad.
Eksperimendi käigus viidi sisse ka muutus sarikate sidumisel seintega. Kui
arhitektuurne eelprojekt nägi ette, et sarikad toetuvad ülemisele seinapalgile, siis ehitamise
ajal jõuti selles osas lahenduseni, millele puudub teadaolev arhitektuurne vaste ja mis tagas
lõppkokkuvõttes katusekonstruktsiooni suurema stabiilsuse. Rekonstruktsioonhoone
sarikad toetuvad eelviimasele (üheksandale) seinapalgile. Selline lahendus välistab ka
probleemi soojapidavuse osas. Kuna katuse ehitamiseks kasutati suhteliselt massiivset
materjali, siis jääks ülemisele palgireale toetuvate sarikate puhul seina ja katuse vahele
märkimisväärselt suur vahe ning sealtkaudu toimuks suur soojakadu, sõltumata sellest, kui
põhjalikult seda osa ehitisest soojustada.
Ühe muutuse võrreldes arhitektuurse eelprojektiga tingis rekonstruktsiooni ehitamiseks
ettenähtud koha maastik. Hoone paiknes kallaku peal ning selleks, et hoone põrand oleks
horisontaalne, oli tarvis maja aluspinda tõsta ning seinte alla paigaldati kividest aluslaotis.
Sama lahendust kasutati ka muinasajal, kuid kui maastikust tingitud otsene vajadus
puudus, siis ehitati majad otse maapinnale.
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Eksperimendi käigus tuli tegeleda veel mõningate ehituse käigus üleskerkinud
probleemidega. Näiteks palkide lõhestamine osutus raskemaks ja keerulisemaks
ülesandeks, kui alguses arvatud. Töö käigus ja katse-eksitusmeetodil jõuti aga lõpuks
täiesti rahuldava tulemuseni. Ühe, u 0,3 – 0,4 m läbimõõduga palgi kisklaudadeks
lõhestamine on kahe mehe päevatöö.
Peale katuse montaaži avastati veel üks pisieksimus – hüdroisolatsiooniks kasutatud
kasetohu oleks võinud paigaldada nii, et selle kiudude suund kulgeks piki katuseviilu
(paralleelselt katuseharjaga). Praegusel juhul on toht nendes kohtades, mis pinnalaudade alt
välja jääb, rulli keeranud. Kuna tohuplaatide kattuvusala liitekohtadel on suhteliselt suur,
siis vihma katus läbi ei lase ja ümberladumise vajadus puudub, kuid tulevikus tasub seda
asjaolu silmas pidada.
Eksperimendi käigus ehitatud hoone on tuntud ehitusinseneri ja -konsultandi, Tiit
Masso hinnangul kvaliteetne, kasutatud lahendused head ning ehitamisel vigu tehtud ei ole.
Elamise eksperimendi peaeesmärgiks oli eelkõige hoone testimine, kuid selle käigus
sooviti saada ka parem pilt rauaaegsetest elamistingimustest. Saavutamaks parimat
võimalikku tulemust, üritati see läbi viia võimalikult autentsel viisil, mis seisnes nii
rõivastuses kui ka paljudes teistes üksikasjades. Näiteks toitu valmistati leel, spetsiaalselt
valmistatud savipotis ja magati heintel, lambanahkade vahel. Ka see osa eksperimendist oli
tulemusrikas.
Temperatuurimõõtmiste käigus selgus, et resultaat oli oodatust oluliselt parem ja hoone
soojapidavam kui ehitamise käigus arvati. Kui arvesse võtta kerisahju suurust ja hoone
üldist kubatuuri, siis kardeti, et väga külmade ilmadega ei tarvitse hoone piisavalt soe
püsida. Tegelikkuses saadi selles osas üllatavalt hea tulemus. Soojakadu oli küll märgatav,
kuid mitte nii suur, kui kardetud. Selgelt tuntav oli ka temperatuuride vahe erinevatel
kõrgustel. Enne magamaminekut ulatus toatemperatuur u 1,5 m kõrgusel põrandapinnast
sageli peaaegu 30º C ja hommikuks oli see langenud u 10 º C, kuid magamisasemel oli see
stabiilsem ja jäi ööpäeva lõikes vahemikku 7º – 12º C . Asjaolusid (hoonel puudub
vahelagi ja põrand on maapinnast eraldamata ning ahi on suhteliselt väike) arvesse võttes
võib tulemusega vägagi rahule jääda.
Suuremaks probleemiks oli korstnata kerisahju kütmisel tekkiv suits. Kui enne hoone
ehitamist oletasin, et suitsupiir võib olla seotud õhutusavade ja ukse ülemise serva
kõrgusega põrandapinnast, siis tegelikkuses moodustus suitsupiir esialgu oluliselt
madalamal. Lisaks ei olnud see nii selgelt jälgitav, kui lootsin. Eksperimenditulemusi
analüüsides jõudsin lõpuks küll järeldusele, et antud temperatuuri- ja õhuniiskuse
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tingimustes ei olegi oluliselt parem tulemus võimalik ning kui maja oli pideva kütmise
tagajärjel soojenenud ja õhu niiskusesisaldus vähenenud, tõusis suitsupiir ka kõrgemale.
Samas kerkis üles küsimus, mida ilma eksperimenti läbi viimata poleks saanud tekkida.
Mis põhjustab suitsupiiri tekkimise ning kuidas selle kõrgust ja konkreetsust mõjutada
saab? Üks töö käigus püstitatud hüpoteesidest – suitsupiiri konkreetsust võib mõjutada
eeskoja olemasolu – vajab veel kontrollimist, kuid see jääb juba edasise uurimistöö
ülesandeks.
Väga oluline oli elamise eksperimendist saadud kogemus. Saadi kinnitust sellele, et on
asju, mida ilma vastavat kogemust omamata on raske või isegi võimatu ette kujutada ja
mõista. Loomulikult pole tänapäeval võimalik kogeda tunnet, mida kogesid meie
esivanemad, sest meie kultuuriline taust on väga erinev. Samas saame eksperimendi abil ja
reaalses keskkonnas siiski oluliselt paremini tajuda ja hinnata muinasaja elamistingimusi.
Kõik, nii need, kes osalesid elamise eksperimendis kui ka need, kes käisid eksperimendiga
kohapeal tutvumas, olid ühel meelel, et ilma selle kogemuseta oli neil raske tegelikku
olukorda ette kujutada, kuigi mingi kujutluspilt suitsuses toas elamisest oli eelnevalt
olemas.
Eksperimendis osalejad hakkasid rekonstrueeritud hoones veedetud nädala jooksul
rohkem mõtlema muinasaja reaalse elukorralduse üle. Paraku jäi eksperiment
põhjalikumate tulemuste saamiseks liiga lühikeseks ja kokkupuuted tänapäevaeluga olid
samuti liiga tihedad. Seega mingeid põhjapanevaid hüpoteese selle põhjal siiski esitama ei
hakata. Kui eksperimenti korrata pikema aja vältel ja tänapäeva ühiskonnast suuremas
eraldatuses, saavutamaks suuremat autentsust, oleksid tulemused praegustest tõenäoliselt
oluliselt erinevad.
Rõuge eksperimendi rakendamine arheoloogia populariseerimisel, arheoloogiaalaste
teadmiste edastamisel inimestele ning suurema huvi tekitamisel meie minevikupärandi
vastu oli projekti teiseks põhieesmärgiks. Ka selles osas võib eksperimendi kordaläinuks
lugeda. Juba ehitamise ajal muutus huviliste ring aja jooksul üha suuremaks, paljud neist
hakkasid ka ise kaasa mõtlema ja pakkusid mitmel juhul välja huvitavaid lahendusi. Paljud
hoidsid ennast toimuvaga pidevalt kursis eksperimendi kajastamiseks loodud veebilehe
kaudu, kuid oli ka neid, kes käisid korduvalt kohal, et eksperimendi kulgemisest paremat ja
ehedamat pilti saada.
Elamise eksperiment ja selle aktiivne kajastamine meedias tõi aga kaasa oluliselt
suurema huvi, kui see oli ehitamise eksperimendi jooksul. See oli jälgitav nii kordades
kasvanud netikommentaaride põhjal kui ka kodulehe statistikas. Kui ehitamise
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eksperimendi aktiivsel perioodil oli külastuste arv 2000–3000 kuus, siis elamise
eksperimendi esimesel päeval tõusis see peaaegu 4000 külastuseni ning püsis väga kõrgel
tasemel kuni eksperimendi lõpuni. Seega mängib rekonstrueeritud hoone olulist rolli ka
muinasaja elamistingimuste tutvustamisel laiemale publikule.
Eksperimenti on juba kasutatud ka hariduslikel eesmärkidel. Rekonstruktsioonhoonet
ja talvist elamise eksperimenti on külastanud mõned kooliekskursioonid ning mitmed
õpetajad on seda juba rakendanud oma aine õpetamisel. Eksperimendi põhjal on valminud
ka ettekanne eksperimentaalarheoloogiast, millega on paljudes koolides esinemas käidud.
Õpilaste huvi arheoloogia ja eksperimendi vastu on olnud suur, ettekandele on enamasti
järgnenud ka hilisem arutelu.

Et hoone tühjalt seisma ja lagunema ei jääks ning sellel oleks ka jätkuväärtus võiks ja suisa
peaks seda maksimaalselt rakendama ka suveperioodidel ning erinevaid võimalusi selleks
on palju. Muinasmajas võiks käivitada erinevaid käsitöötubasid, korraldada teemapäevasid
vms ning see sobib suurepäraselt ka interdistsiplinaarse õppetöö läbiviimiseks. Projekti
kogemuse põhjal julgen väita, et huvi ja vajadus sellise tegevuse vastu on olemas. Ning
uusi ja huvitavaid võimalusi selleks pakuks kindlasti projekti laiendamine ja muinastalu
väljaarendamine.
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SUMMARY: The Reconstruction of a Late Iron Age House. An
Archaeological Experiment in Rõuge 2010–2012
In the frames of this master’s thesis an experiment was carried out in two parts during the
summers of 2010 and 2011 in Rõuge. In the course of the experiment the reconstruction of
a 6x5 m horizontal Iron Age log house with two-layer splitted plank roof, clay floor and a
keris stove without a chimney was built. To test the reconstructed building a one-week
living experiment was organised in the winter of 2012 (30.01.2012 – 05.02.2012).
In preparing the experiment, the objectives from both scientific and science
popularization perspective were set. During the construction experiment the objective was
to find answers to several construction-technical questions. The objective of the living
experiment was to test the quality of the building and get a better picture of the living
conditions at the Iron Age. The second major objective set to the experiment as a whole
was to deliver archaeological knowledge to people and facilitate the increase of interest in
our past heritage.
It is one of the most large-scale experimental-archaeological projects in Estonia to
present and it may be considered a successful one. The objectives have been met and
answers to the predefined questions have been found. Some of the answers cannot be put
directly into the context of Iron Age but they nevertheless allow drawing conclusions about
past working and living conditions. Additionally, many questions and problems came up in
the course of the project. Some of them were solved during the experiment but some
hypotheses set in the analysis of experimental results and the respectively emerging issues
still need further research and verification.
One of the major block of questions for which answers were sought in this thesis was
related to labour and time. In the context of this experiment it was not unfortunately
possible to achieve results in relation to construction period which could be definitely
comparable to the period of Iron Age because of too many human factors which influenced
the time necessary for performing different work operations and building the entire house.
The total number of hours spent on the construction of the house (about 4000 h), was
comparable to the originally calculated hours (approximately 4000-4500 hours) but the
whole construction process took much longer than expected. The building was not
completed by 2010 as originally planned. It was conserved and the reconstruction was
finally completed in the summer of 2011.
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Overall increase of time spent and the elongation of process were directly related to the
availability and preparation of the participants in the experiment. About half of them were
able to contribute only 1-3 days which were often spent on becoming acquainted with the
site and learning the working skills. For these reasons the performance was significantly
lower at that time. There were few who were able to stay for a longer construction period.
Assumptions play a major role in terms of time necessary to carry out of the work.
People are different, some with better skills and others worse, and some have figuratively
speaking two left hands. In many cases the physical form turned out to be an important
factor which is clearly different when comparing modern humans with the people who
lived in ancient times. Resilience was certainly influenced by the hot weather prevailing
during the experiment. Also, Iron Age tools are different from modern tools. While in the
Iron Age an axe was the main tool for building a house, it is the development of modern
technology which enables us nowadays to perform many work processes with significantly
less energy and time.
Motivation is also a very important factor in achieving the final result. Even this was
completely different when comparing the participants in the experiment with the Iron Age
people. The latter definitely needed their house to be built in the shortest possible period of
time and during one season because the family needed protection against harsh weather
conditions. The participants of the experiment did this first and foremost because of their
interest in the project and the ancient time. They desired to assist in carrying out the
project, acquire new knowledge and skills. They had no vital need for the house to be
ready in time, and I as the project manager did not have a purpose to demand more than
people were able to provide in order to get more rapid results.
The issues of calculating the working time and labour finally resulted in the conclusion
that if a more or less certain number of people (10-15) constantly participated at the
construction of a similar building, their teams had a stable composition within at least one
week, their working hours were used more rationally and people participating in the
experiment in Rõuge already had the skills and knowledge necessary for the experiment, it
would be possible to save at least 1,000 working hours. Whether, to what extent and how
the working time could be even more decreased is subject to complementary research
work.
The selection of tools was first and foremost based on archaeological material which is
unfortunately very meager in Estonia. We can firmly say that an axe, a chisel, a knife and a
timber shave were in use but we have no archaeological information about the use of the
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long groove tool (vararaud) in the Late Iron Age. At the start of the experiment is became
clear that it is quite difficult to proceed without the long groove tool and in the absence of
any better alternatives a „long groove wand” was made of the available resources (using a
willow branch, string and a pencil) which performed its function perfectly.
While making the necessary roofing material (splitted boards) another problem arose.
To solve it, a hewing tool similar to a two-sided wide edged chisel was designed and
forged.. With such a tool it was possible to cut unnecessary branches and wood fibres
running away in the course of plank splitting.
In the course of construction answers were sought to questions in relation to the impact
of differences of the type, shape and/or weight of tools on work performance. In this regard
fairly predictable results were achieved. A handy tool is the most suitable tool! The shape
and weight of a concrete tool (e.g. an axe) played greater role for the performance of those
who had more experience and skills. People who had less skills and experience often
worked using the tool which was handed to them first. However, soon they too developed
preference for a particular tool. There were also instances when people preferred a socalled wrong tool from among two different functional types of the same tool to perform a
certain work (e.g. a joinery timber shave instead of a forest worker timber shave was
selected for roughing logs).
The acquisition of techniques and skills, however, went more smoothly and more
quickly than expected. In cutting angles and long grooves proficiency was achieved by the
third day. In respect of some components (such as making splitted boards) it was very
helpful to share the experience with the new participants. In general, no previous work
experience is needed to build a log house. Practices and principles of construction normally
become clear in the course of first construction experience and the respective mistakes can
be avoided while building the next house. It is well suited to repeat the popular saying
which we heard repeatedly from people who came to see the construction site: “Build the
first house for a neighbour, the second one for a friend and the third one for yourself.”
The most serious problem in relation to the structure of the house was the roof because
of complete lack of archaeological material. In order to solve the issue we sought answers
from ethnographic material and the oldest known types of roof. According to conceptual
architectural design the roof bearing structure was supposed to be made of rafters and built
on supporting boarding. In the course of construction it was decided to add purlins to
strengthen the structure because it became apparent that splitted boards in necessary length
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used as roofing material were two times thicker than originally calculated and were
respectively much heavier.
In the course of the experiment a change was made in connecting rafters to walls. The
architectural conceptual design originally designated that rafters are placed on the upper
wall log. However, during the construction a solution without known architectural
equivalent was established and ultimately, greater stability was ensured for the roof
structure.. The rafters of reconstruction building are placed on last but one (the ninth) wall
log.. Such solution also eliminates the problem of thermal resistance. Since relatively
massive material was used for building the roof, there would be significant gap between
the wall and the roof as the rafters placed on the upper log row are regarded. The
respective heat loss would be great, regardless of how thoroughly this part of the building
is insulated.
One change compared to the architectural design was caused by the landscape of the
place. The building was located on top of a slope and in order to keep the floor of the
building horizontal, it was necessary to raise the ground floor of the house and place a
layer made of stones under the walls. The same solution was used in ancient times but
since there was no direct need deriving from the terrain, the houses were normally built
straight on the ground.
In the course of the experiment some additional problems arising from the construction
needed to be dealt with. For example, the splitting of logs became a more difficult and
complex task than initially assumed. In the end, the trial and error method and work
process itself gave perfectly acceptable results. The splitting of one log (about 0.3 to 0.4 m
in diameter) into splitted boards is a day’s work of two men.
After the assembly of the roof another small mistake was discovered. Birchbark used as
waterproofing could have been placed so that the fibre direction would run along the roof
gable (parallel to the ridge). Currently birchbark in these locations which are not covered
by surface boards had turned off the roll. Since the overlap of birchbark on connections is
relatively large the roof will not let the rain through and there is no need to reload it.
However, this fact is worth to be taken into account in the future.
According to well- known civil engineer and consultant Tiit Masso, the building
constructed in the course of the experiment has good quality, the used solutions are good
and no mistakes have been made in construction.
The main objective of the living experiment was testing the building but in the process
it was also sought to gain a better picture of the Iron Age living conditions. In order to
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achieve the best possible result it was attempted to conduct the experiment in the best
possible authentic way which consisted of clothing as well as many other details. For
example, food was prepared in front of the stove in specially made clay pots. People slept
on hay under the sheepskin. This part of the experiment was also fruitful.
Temperature measurements showed that the result was much better and the building
was thermally more warm proof than expected. It was also feared that due to the size of a
keris stove and the general size of the building it might not be warm enough in cold
weather conditions. In reality, the results were surprisingly good. Heat loss was noticeable
but not as great as feared. The temperature difference at different heights was also clearly
discernible. Before going to bed the room temperature was about 1.5 m above the floor
level was often around 30° C and by morning it had dropped to about 10° C. However, it
was more stable in the bunk and ranged between 7º – 12º C. Considering the circumstances
(i.e. the building has no inserted ceiling, the floor is not separated from the ground and the
stove is relatively small) we can be very satisfied with the result.
The greatest challenge was the smoke from heating the chimneyless keris stove. Before
the construction of the building I assumed that smoke level may be associated to the
mortise and the height of the upper edge of the door above floor level. However, the smoke
level actually evolved initially at much lower height. Also, it was not so clearly visible as I
had expected. While analyzing the result of the experiment I finally reached the conclusion
that given the temperature and humidity conditions it is not possible to obtain much better
results. When the house became heated as a result of continuous heating and air moisture
content decreased, the smoke level shifted higher. At the same time a question arose which
could not have been topical without the experiment. What causes the formation of smoke
limit and how to influence its height and concreteness? One of the hypotheses of this thesis
– that the existence of a vestibule can affect the concreteness of smoke limit – still needs
further examination but this will be the task of further research work.
The experiment of living in this building presented a very important experience. We
received confirmation that there are things that cannot be understood or imagined without
the relevant experience. Certainly, it cannot be possible to feel the same way today as did
our ancestors because our cultural background is very different. At the same time, with the
help of the experiment and in real environment, we can significantly better perceive and
evaluate the living conditions of ancient times. Those who participated in the experiment
of living as well as those who were acquainted with the experiment site agreed that

100

although they have a general image of living in a smoky room it would have been difficult
for them to imagine the real situation without this experience.
In the course of the week of living in the reconstructed building the participants of the
experiment started to think more about actual ancient living conditions. Unfortunately the
experiment was too short for more comprehensive results and exposure to modern life was
also too tight. Thus, no fundamental hypotheses will be presented on this basis. Should the
experiment be repeated over longer period of time and in greater isolation from modern
society in order to achieve greater authenticity, the results would likely be significantly
different from the current ones.
In the implementation of the experiment in Rõuge, the other important goals of the
project were to popularize archaeology deliver knowledge of archaeology to people and
create greater interest in our past heritage. Here too the experiment can be considered a
successful one. Already during the construction experiment the number of interested
parties increased; there were many enthusiasts and many of them offered interesting
solutions to different cases. Many kept themselves constantly informed about the project
and followed the web site specifically created to give information about the experiment.
There were also those who repeatedly visited the site to gain better and more authentic
overview of the progress.
Living experiment and its active coverage in media brought significantly greater
interest in the project than had been present during the construction phase. It could be
observed on the basis of the increased number of Internet comments as well as the statistics
of the web site. While in the active period of construction experiment the number of visits
per month was some 2,000-3,000 visits, it increased to nearly 4,000 visits on the first day
of the experiment of living and remained at very high levels until the end of the
experiment. Thus, the reconstructed building plays an important role in introducing the
ancient living conditions to wider audience.
The experiments have also been used for educational purposes. The reconstructed
building and the living experiment in winter have been visited by some school tours and
some teachers have already put them to use in their subject teaching. Also, a presentation
about experimental archaeology has been prepared on the basis of the experiment and this
presentation has been taken to several schools. Students have shown great interest in
archaeology and the experiment; most presentations have been followed by subsequent
discussions.
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In order to keep the building from breaking apart and maintain its sustainability, it
could (and should) be exploited to maximum extent in summers. There are many ways for
doings so. For example, different workshops and thematic days could be organized in the
Iron Age house. Also, it is ideal for interdisciplinary studies. On the basis of my experience
in relation to the project I can conclude that there is a need for and interest in conducting
such activities. The expansion of the project and the development of Iron Age Complex
would certainly provide new and interesting possibilities.
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LISA 1 Rõuge rekonstruktsioonhoone arhitektuurse eelprojekti
joonised
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104

105
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LISA 2 Joonised ja fotod

Joonis 1. Noorema rauaaja eluhoone rekonstruktsioon Rõuges.

a)

b)

Joonis 1. Rekonstruktsioonhoone
ehitamisel kasutatud kirves
(Foto: A. Kolossova).

Joonis 2. Kirve varretusnurk:
a) tänapäevaste standardite järgi
(Ussisoo, Veski 1943: joonis 20);
b) rekonstruktsioonhoone ehitamisel
kasutatud kirvel.
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Joonis 4. Kasvutingimuste muutusest põhjustatud keerdkasvu suuna muutumine.

Joonis 5. Puidu tugevusomaduste mõõtmise suunad.

a)

b)

c)

d)

Joonis 6. Materjalis tekkivad pinged: a) tõmbepinge; b) surve pikikiudu; c) paindepinge; d)
nihkepinge.
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Joonis 7. Pärlinitele mõjuvad jõud.

Joonis 8. Sarikatele mõjuvad jõud.

a)

b)

Joonis 9. Tööriista suund palgi lõhestamisel:
a) radiaalne; b) tangentsiaalne.

Joonis 10. Puidu lõhestamisel
mõjuvad jõud.
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Joonis 11. Kallakul asuva maja seinte alla laoti vajadusel kive.

Joonis 12. Koerakaelatapi raiumine.

Joonis 13. Töötlemisjälgedega koerakael
Lõhavere linnusest avastatud kaevurakkel
(Moora 1940: Tahvel XIV).

Joonis 14. Koerakaelatapid Lõhaverest leitud
hoonejäänuste söestunud seinapalkide otstes
(Tõnisson 2008: joonis 74).
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a)

Joonis 15. Vara raiumine.

Joonis 17. Valik vararaudasid
(Tihae 2007: joonis 53)

b)

Joonis 16. a) lahtine vara; b) kinnine vara.

Joonis 18. Vara märkimine.
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Joonis 19. Rõuge eksperimendi ajal valmistatud „varavits“.

Joonis 20. Katuse lõunapoolse viilu katteplangud on põhjapoolse viilu omadest u 50 cm
pikemad.
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a)

b)

c)

Joonis 21. Katuse tugikonstruktsiooni ettevalmistamine (a) ja montaaž (b, c).
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Joonis 22. Sarikatesse löödud
pulkadele toetuv roovitis.

Joonis 23. Sarikad ja roovid ühendati
omavahel toornaha ribadega.

Joonis 24. Sarikad paigaldati vabalt liikuvatena kahe ülemise palgikorra vahele.

a)

b)

Joonis 25. a) palgi paremakäekeere (vastupäeva) ja b) vasakukäekeere (päripäeva)
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Joonis 26. Palkide lõhestamine, kisklaudade tegemine.
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Joonis 27. Viltujooksvad puidukiud.

Joonis 28. Eksperimendi vajadustest lähtuvalt valmistatud raiumisraud ja selle kasutamine.
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Joonis 29. Kasetohu ja pinnalaudade paigaldamine katusele.
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Joonis 30. Uksi Novgorodi arheoloogilisest materjalist (Zasurtsev 1963: joonis 25).

Joonis 31. Sagarahingede konstruktsioone etnograafilises materjalis (Tihase 2007: joonis
89).
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Joonis 32. Rõuge rekonstruktsioonhoone sagarahingedel uks.

a)

b)

Joonis 33. Kerisahju põhi (a), leekohaga kerisahi Rõuge rekonstruktsioonhoones (b).
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Joonis 34. Suitsupiir elamise eksperimendi neljandal päeval.
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LISA 3 Tööde ajakava ja töötundide arvestus Rõuge
eksperimendis
Ajavahemik
1.

02.06.2010

2.

05.–10.07.2010

3.

26.–31.07.2010

4.

02.–08.08.2010

5.

09.–15.08.2010

6.

16.–19.08.2010

7.

8.

9.

11.–12.09.2010
18.–19.09.2010
25.–26.09.2010
02.–03.10.2010
10.10.2010
16.–17.10.2010
23.–24.10.2010
30.–31.10.2010
28.05.2011
04.–05.06.2011
11.–12.06.2011

10.

04.–10.07.2011

11.

11.–18.07.2011

12.

23.–28.07.2011
Tööpäevi kokku: 72

Tegevused
Palkide koorimine
Palkide koorimine, koerakaelte ja varade
raiumine, majaseinte püstitamine (5
palgikorda), hoonepõhja täitmine pinnasega,
soojusisolatsiooniks vajaliku sambla
varumine, aluslaotiseks vajalike kivide
varumine
Koerakaelte ja varade raiumine, majaseinte
püstitamine (4 palgikorda),
soojusisolatsiooniks vajaliku sambla
varumine,
Seinte lõpetamine, põikitalade paigaldamine,
alates 4.08 katuse tugikonstruktsiooni
ehitamine (otsaviilud, pärlinid, sarikad)
Katuse tugikonstruktsiooni ehitamine
(otsaviilud, pärlinid, sarikad), 11.–12.08
katsetati muude tööde kõrvalt ka palkide
lõhestamist, 15.08 algas katuse
tugikonstruktsiooni montaaž
Katuse tugikonstruktsiooni montaaž, roovide
paigaldamine
Otsaviilude ja sarikaotste viimistlemine,
roovide kinnitamine sarikate külge,
kisklaudade tegemine, savi ja liiva varumine
põranda ja savitihendite jaoks, ahjukivide
varumine
Kisklaudade tegemine, savipõranda tegemine,
hoone konserveerimine
Hüdroisolatsiooniks vajaliku kasetohu
varumine
Kisklaudade tegemine, savisegu valmistamine
savitihenditeks, vuukide täitmine saviseguga,
ahjukivide varumine kerisahju ehitamine
Kisklaudade tegemine, savisegu valmistamine
savitihenditeks, vuukide täitmine saviseguga,
16.08 kogu katusematerjal valmis, algas
katuse lõplik montaaž, uksedetailide
valmistamine
Ukse lõpetamine ja paigaldus, magamislavatsi
valmistamine, kerisahju ümberladumine

Töötunde
mehed/naised/kokku
21/7

376/328/704

392/192/584

304/240/544

192/184/376

144/112/256

210/48/258

102/84/186

72 (mehed)

224/184/408

248/152/392

112/56/168
2397/1587/3984
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LISA 4 Temperatuurivaatluste päevik
A)

TEMPERATUURIVAATLUSED RÕUGE REKONSTRUKTSIOONHOONE
EELKÜTMISE AJAL (16.–30. jaanuar 2012)

Termomeetrid paiknesid:
1.
2.
3.
4.
5.

Väljaspool maja, lõunaseinas, idapooleses otsas (u 2 m majanurgast)
Väljaspool maja, põhjaseinas, idapooleses otsas (u 2 m majanurgast)
Esimese põikitala küljes, kohe ukse vastas (u 1,5 m kõrgusel põrandapinnast)
Ukse kõrval, ahju lähedal (u 1 m kõrgusel põrandapinnast)
Tagumise põiktala küljes (u 1 kaugusel põhjaseinast ja 1,5 m kõrgusel põrandapinnast)

16.01.2012
Kerge loode-põhja tuul. 15. jaanuaril tehti ahju esimene tuli, aga mingit olulist mõju sellel
tõenäoliselt ei olnud. Samas käega katsudes oli silmakivi ja kerisekivide temperatuurivahe
tuntav – silmakivi oli külm, kerisekivid jääkülmad. See võis aga tuleneda ka kivide struktuuri
erinevusest.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 7.45

Kell 8.00

Kell 8.40

–4º C
–4,5º C
+1º C
+1º C
+1º C

–4º C
–4,5º C
+5º C
+3º C

–4º C
–4,5º C
+5º C
+4º C
+3º C

Kell 8.50

Kell 9.30

Kell 10.30

–4º C
–4,5º C
+6º C
+5º C
+4º C

–4º C
–4,5º C
+3,5º C
+4,5º C

–3º C
–4º C
+4,5º C
+4º C
+4º C

Kell 8.40 – Pandi ahju viimased puud. Kell 9.30 – Tuba maast laeni suitsu täis, tagumist
termomeetrit (5.) iga kord kontrollida ei õnnestunud.
Kell 10.30 – Silmakivi käega katsudes soe, kerisekivid külmad.
Paus kütmises.
Kell 12.30 – Uus tuli alla

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.30

Kell 12.45

Kell 13.00

Kell 13.50

–2,5º C
–3,5º C
+4º C
+4º C
+3,5º C

–2,5º C
–3,5º C
+6º C
+5º C
+4,5º C

–2,5º C
–3,5º C
+7º C
+6º C
+5,5º C

–3º C
–3,5º C
+6,5º C
+6,5º C
+6º C
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17.01.2012
Tuulevaikne ilm. Avasin tagumise räpnaaugu.
Kell 08.15 – Tegin tule alla, toas temp ~ +3º C. Suhteliselt madalal (vist u 0,8–0,9 m
kõrgusel) võib märgata hägust suitsupiiri.
Kell 08.40 – Tuli kustus ära, suured sirgete külgedega (ristkülikukujulised) klotsid ei ole
head, õhk ei pääse juurde, panin koldesse ühe kivi, mille peale toetan otsapidi klotsi, nii
pääseb õhk ka klotsi alla.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 8.00

Kell 8.50

Kell 9.00

–4º C
–5º C
+2,5º C
+2,5º C
+2,5º C

–4º C
–5º C
+3,5º C
+3,5º C
+3º C

–4º C
–4,5º C
+4,5º C
+4,5º C
+4º C

Kell 9.10
–4º C
–4º C
+5º C
+4,5º C
+4º C

Kell 09.15
Ahi jäi omapead (läksin vallamajja), suur klots jäi tasaselt vinduma.
Tagasi kell 12.30
Klots polnud päris lõpuni põlenud. Tegin uue tule ahju. Taevas oli selge ja päike soojendas
tugevalt, lõunaseina termomeeter näitas +12º C, kuigi see paiknes varjus.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.30

Kell 12.50

Kell 13.15

Kell 13.30

Kell 13.45

Kell 14.00

?
–3º C
+5º C
+4º C
+24º C

?
–3º C
+5º C
+5º C
+4,5º C

?
–2,5º C
+6º C
+6º C
+5º C

?
–2,5º C
+6º C
+6º C
+5º C

?
–2,5º C
+6º C
+6º C
+5º C

?
–3º C
+6º C
+6º C
+6º C

Kell 13.45 – Üsna selgelt jälgitav suitsupiir tekkis umbes poole uksekõrguse kohale (u 0,8
– 0,9 m), siis kui tagumise räpnaaugu sulgesin.
Kell 14.00 – Viimased 15 min (13.45–14.00) on uks lahti olnud. Silmakivi oli juba üsna
soe, mõned kerisekivid ka.
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18.01.2012
Tuntav lõuna-edelatuul.
Tuli all u 10.15

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 10.00

Kell 10.30

Kell 10.45

Kell 11.00

Kell 11.15

–5º C
–5º C
+2,5º C
+2,5º C
+2,5º C

–5º C
–5º C
+4º C
+4º C
+3º C

–5º C
–5º C
+5º C
+4º C
+4º C

–5º C
–5º C
+5º C
+5º C
+5º C

–5º C
–5º C
+5º C
+5º C
+4,5º C

Kell 12.30

Kell 13.00

Kell 13.15

Kell 13.30

Kell 13.45

Kell 14.00

–5º C
–4,5º C
+5º C
+5º C
+4,5º C

–4º C
–4º C
+6º C
+6º C
+5º C

–4º C
–4º C
+7,5º C
+7,5º C
+6º C

–4º C
–4º C
+7,5º C
+7,5º C
+6º C

–4º C
–4º C
+7,5º C
+7,5º C
+7º C

–4º C
–4º C
+7,5º C
+7,5º C
+7º C

Kell 9.30

Kell 9.45

Kell 10.00

Kell 10.30

–6º C
–6º C
+4º C
+3º C
+3º C

–6º C
–6º C
+4º C
+4º C
+3,5º C

–6º C
–6º C
+6º C
+5º C
+5º C

–6º C
–6º C
+6º C
+5º C
+5º C

Paus kütmises.

1.
2.
3.
4.
5.

Silmakivi hea soe, osad kerisekivid ka.

19.01.2012
Suhteliselt tugev lõunatuul.
Tuli all u 8.15
Kell 8.15
1.
2.
3.
4.
5.

–6º C
–6º C
+2º C
+2º C
+2º C

Kell 8.45

Kell 9.00

–6º C
–6º C
+4º C
+2,5º C
+3º C

–6º C
–6º C
+3,5º C
+3º C
+3º C

Kütmise käigus tõstsin kütmise intensiivsust, panin rohkem puid korraga alla.
Paus kütmises
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Tagasi 12.30 Tugev tuul, tuisk, lumesadu.
Uus, suhteliselt tugev tuli ahju. Uks oli lahti u 10 min. Temperatuur toas langes 12.45-ks
+5º C.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.30

Kell 13.00

Kell 13.15

–6º C
–6º C
+6º C
+6º C
+6º C

–6º C
–6º C
+8º C
+7,5º C
+6,5º C

–6º C
–6º C
+8,5º C
+8º C
+7,5º C

20.01.2012
Tuul lõunast, vist veidi nõrgem kui 19.01.12
Kohal u 8.30
Kell 8.30
1.
2.
3.
4.
5.

–5º C
–5º C
+2º C
+2º C
+2º C

Kell 8.45
–5º C
–5º C
+3º C
+4º C
+2º C

Kell 9.00
–5º C
–5º C
+5º C
+4,5º C
+3,5º C

Kell 9.15

Kell 9.30

Kell 9.45

Kell 10.00

–5º C
–5º C
+5,5º C
+4,5º C
+4º C

–5º C
–5º C
+7º C
+6º C
+5º C

–5º C
–5º C
+7º C
+7º C
+6º C

–5º C
–5º C
+8º C
+7º C
+6,5º C

Tuul jääb vist vaiksemaks

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 10.15

Kell 10.30

–5º C
–5º C
+8,5º C
+8º C
+7º C

–5º C
–5º C
+9º C
+8º C
+7º C

Paus kütmises.
Tagasi kell 12.30 – silmakivi kuum, osad kerisekivid soojad. Tuul pigem idast.
Kell 12.30

Kell 13.00

–4º C
–4º C
1.
–4º C
–4º C
2.
+7º C
+7º C
3.
+7º
C
+7º C
4.
+6º C
+6º C
5.
Tuul jääb vaiksemaks.

Kell 13.15

Kell 13.45

–4º C
–4º C
+7º C
+7º C
+6º C

–4º C
–4º C
+7º C
+7º C
+6º C
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21.01.2012
Peaaegu tuulevaikne, vahelduva eduga! Tuul lõunast. Kütmist alustati 10.15.
12.00 – tuli kustus, uus tuli alla.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 10.15

Kell 10.50

Kell 10.45

Kell 11.00

Kell 11.45

Kell 12.15

 14.15

–6,5º C
–6,5º C
+3º C
+3º C
+3º C

–6º C
–6º C
+5º C
+4º C
+4º C

–6º C
–6º C
+7º C
+6º C
+6º C

–5,5º C
–5º C
+8º C
+7º C
+6º C

–5º C
–5º C
+8º C
+7º C
+6º C

–5º C
–5º C
+8º C
+8º C
+7º C

–5º C
–5º C
+8º C
+8º C
+7º C

Vahepeal oli uks lahti, võib-olla sellepärast jäi temperatuur samaks kuni lõpuni.
Pühapäev, 22.01.2012 jääb kütmises vahele!

23.01.2012
Kerge tuul lõuna suunast.
Kell 8.00
1.
2.
3.
4.
5.

–6º C
–6º C
0º C
0º C
0º C

Kell 9.00
–7º C
–7º C
+3º C
+3º C
+2º C

Kell 9.50
–7º C
–7º C
+5º C
+5º C
+3,5º C

Kell 10.45
–7º C
–7º C
+8º C
+7,5º C
+6,5º C

Paus kütmises.

Tagasi 12.30. Tuul tõuseb. Suhteliselt tugev tuli alla.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.30

Kell 13.00

Kell 13.15

Kell 13.40

–7,5º C
–7,5º C
+7º C
+6,5º C
+6º C

–8º C
–7,5º C
+8º C
+8º C
+7º C

–8º C
–7,5º C
+10º C
+9º C
+8º C

–8º C
–8º C
+10º C
+10º C
+8º C
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24.01.2012
Nõrk idatuul. Ilm suhteliselt mahe.
Mõlemad räpnaaugud avatud. Suitsu veidi vähem.
Kell 8.00
1.
2.
3.
4.
5.

–8º C
–8º C
+1º C
+1º C
+1º C

Kell 9.00
–8º C
–8º C
+5º C
+4º C
+3º C

Kell 9.30
–8º C
–8º C
+6º C
+5º C
+5º C

Kell 10.00

Kell 10.30

–8º C
–8º C
+6º C
+6º C
+5º C

–8º C
–8º C
+7º C
+6º C
+6º C

Paus kütmises.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.30

Kell 13.30

–7º C
–6º C
+5º C
+5º C
+5º C

–7º C
–6º C
+11º C
+11º C
+10º C

25.01.2012
Suhteliselt nõrk tuul. Avasin mõlemad räpnaaugud. Ahi kohe algusest peale puid täis,
tugev tuli alla.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 8.15

Kell 8.40

Kell 9.05

–11º C
–11º C
+2º C
+2º C
+2º C

–10,5º C
–10º C
+6º C
+5º C
+4º C

–10º C
–10º C
+7º C
+6º C
+5,5º C

Kell 9.35

Kell 10.05

–10º C
–10º C
+8º C
+7º C
+7º C

–10º C
–10º C
+9º C
+8º C
+7,5º C

Tõenäoliselt tänu sellele, et ahi puid täis ja tuli tugev, suitsu vähem.
9.40 enam uusi puid peale ei pandud. 10.05 jäi ahju hunnik sütt. Sulgesin mõlemad
räpnaaugud.
Paus kütmises.
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Tagasi 12.30. Kui tagasi tulin, oli kivi hästi soe. Ahi puid täis, uus tugev tuli ahju. Avasin
mõlemad räpnaaugud. 13.00 lisasin puid.
Kell 12.30 Kell 13.00 Kell 13.30
1.
2.
3.
4.
5.

–10º C
–10º C
+6,5º C
+7º C
+6º C

–10º C
–10º C
+8º C
+7º C
+7º C

–10º C
–9,5º C
+11º C
+10º C
+9º C

Ahju jäi hunnik sütt. Silmakivi oli nii soe, et kätt kaua kivil hoida ei saanud.

26.01.2012
Tuulevaikne ilm. Avasin mõlemad räpnaaugud. Ahi kohe algusest peale puid täis, suur tuli
alla. Tekib suhteliselt selge suitsupiir.
Kell 8.20

Kell 9.10

Kell 9.30

Kell 10.00

–13º C
–12º C
–11º C
–10º C
1.
–13º C
–11º C
–11º C
–10º C
2.
+2º
C
+8º
C
+9º
C
+10º
C
3.
+2º C
+7º C
+8º C
+9º C
4.
+2º C
+7º C
+7º C
+8º C
5.
Tõenäoliselt tänu sellele, et ahi puid täis ja tuli tugev, on suitsu vähem. 9.10, 9.30 uued
puud peale. 10.00 suitsupiir u viienda palgikorra kõrgusel (viimased 10 min oli uks lahti),
sulgesin mõlemad räpnaaugud.
Paus kütmises.
Tagasi 12.45, taevas selge, päike soojendab, lõunapoolses seinas olevat temperatuuri raske
hinnata, kuna maja erinevatel külgedel väga suur temperatuurivahe, kuigi termomeeter on
varjus.
Uus tugev tuli alla, 13.15 puid veel juurde. Kütmise alguses suitsupiir jälgitav, hiljem
enam mitte, suits väljub vaid uksest (mitte väga intensiivselt)

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.45

Kell 13.15

Kell 13.45

–3º C
–7º C
+7º C
+8º C
+7º C

–3º C
–7º C
+11º C
+10º C
+10º C

–3º C
–7º C
+13º C
+12º C
+12º C
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27.01.2012
Tuulevaikne ja selge ilm. Avasin mõlemad räpnaaugud. Algusest peale tugev tuli alla, ahi
kohe algusest peale puid täis. Tekib suitsupiir. Korralik tuli sai alla u 8.45. Viies
termomeeter paigutati lavatsile, umbes maja pikitelje kohale.
Kell 8.15
1.
2.
3.
4.
5.

–13º C
–13º C
+2º C
+2º C
+2º C

Kell 10.00
–13º C
–12,5º C
+10º C
+8º C
+4º C

Kell 9.30
–11º C
–11º C
+9º C
+8º C
+7º C

Kell 10.00
–10º C
–10º C
+10º C
+9º C
+8º C

Vahepeal hoidsin ust lahti, suitsupiir oli jälgitav, suhteliselt selge.
Paus kütmises.
Tagasi 12.30

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 12.30

Kell 13.15

Kell 13.45

–12º C
–11º C
+8º C
+8º C
+5º C

–11º C
–10º C
+11º C
+10º C
+10º C

–3º C
–7º C
+15º C
+14º C
+8º C

Kaks päeva (28. ja 29. jaanuar) maja ei köetud.
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B)

TEMPERATUURIVAATLUSED ELAMISE EKSPERIMENDI AJAL
(30. jaanuar – 04. veebruar 2012)

30.01.2012 Sissekolimise päev
Intensiivne kütmine kuni 10.30-ni
Kell 8.00
1.
2.
3.
4.
5.

–24º C
–24º C
+2º C
+2º C
+2º C

Tagasi maja juures 13.30

1.
2.
3.
4.
5.

Kell 13.30

Õhtu

–12º C
–12º C
+8º C
+8º C
+8º C

–16º C
–17º C
+40º C
+40º C
+16º C

Sissekolimine, uks peaaegu tunni vältel lahti, ka ajakirjanikud käisid edasi-tagasi. Tuld kohe
ahju ei tehtud. Toatemperatuur umbes tunni aja pärast ikka +8º C, tõenäoliselt inimeste endi
soojusenergia arvelt. Õhtused temperatuurid (+40º C – termomeetri maksimum) mõõdeti lae
all.
31.01.2012
Temperatuure hakati üles märkima kaks korda päevas: hommikul peale ärkamist ja õhtul enne
magamaminekut. Köeti oluliselt intensiivsemalt kui eelkütmise perioodil ja mitu tundi päevas
(u 4–5 tundi). Mõnikord hoiti vaiksemat tuld all ka õhtuti. Aega täpselt ei mõõdetud. 5.
termomeetriga mõõdeti 31. jaanuari õhtul ja 1 jaanuari hommikul temperatuuri põrandapinnal,
ülejäänud ajal oli 5. termomeeter magamislavatsil u 0,5 m kõrgusel põrandapinnast. Enne
magamaminekut 1. termomeetrit ei leitud, näit fikseerimata.

1.
2.
3.
4.
5.

Kell
8.00

Kell
8.30

–25º C

–24º C
–24º C
+10º C

Enne magamaminekut
(u 21.00)

–17º C
+33º C
+30º C
+8º C (põrandal)
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01.02.2012

1.
2.
3.
4.
5.

Hommik
(u 8–9 paiku)

Õhtu

Enne magamaminekut
(u 21.00)

–22º C
–23º C
+11º C
+6,5º C
+5º C
(põrandal)

–19º C
–20º C
+26º C
+29º C
+10º C
(voodis)

–20º C
–22º C
+29º C
+28º C
+10,5º C
(voodis)

02.02.2012

Hommik
(u 8.00)
1.
2.
3.
4.
5.

–28º C
–28º C

11.00

Õhtu

–22º C
–23º C
+13º C
+6º C
+10º C
(voodis)

–19º C
–21º C
+21º C
+25º C
+12º C
(voodis)

Majaelanikud tõusid voodist kella 11 paiku. Kell 8.00 fikseerisin ise termomeetrinäidud
vaid õues.

03.02.2012

1.
2.
3.
4.
5.

Hommik

Õhtu

–20º C
–20º C
+7º C
+3º C
+7º C
(voodis)

–24º C
–22º C
+28º C
+28º C
+11º C
(voodis)

Hommikust temperatuuri ukse kõrval mõjutas tõenäoliselt see, et uks oli tükk aega lahti
olnud.

131

04.02.2012

Kell
8.00
1.
2.
3.
4.
5.

Kell
8.30

–19º C
–20º C
–21º C
–22º C
+11º C +24º C
+9º C
+23º C
+11º C
+7º C
(voodis) (voodis)

Enne magamaminekut
(u 21.00)
–22º C
–24º C
+27º C
+27º C
+9º C
(voodis)
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