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SISSEJUHATUS 

 

Minu magistritöö teema “Vallsulendikes avalduv ruumikäsitus” kasvas välja 2005. 

aastal kirjutatud bakalaureusetöö “Lipa ringvall-linnus Eesti varaste ringvall-linnuste 

kontekstis” uurimisteemast. Bakalaureusetöös käsitlesin Eesti varaseid ringvall-

linnuseid kui geograafiliselt ja ajaliselt üsna lähestikku paigutuvaid muistised, mis 

seeläbi moodustavad võrdlemisi homogeense mälestisterühma. Töös tegelesin 

ennekõike ringvallide funktsiooni üle arutlemisega, tuues välja erinevaid tõlgendusi 

nende kasutamisvõimaluste kohta. 

 Käesolev töö on ringvallide teema jätkuks, ehkki probleemipüstitus on 

muutunud. Kesksel kohal minu magistritöös ei ole enam ringvallid. Ringvallid 

moodustavad tausta ja materjali, mille põhjal tegelen ruumi ja piiride küsimusega. 

Seeläbi on ringvallid küll vaieldamatult antud töö oluline koostisosa, kuid põhirõhk ei 

ole siiski neile asetatud.  

 Tähelepanu keskpunktis asub ruum ja arusaam ruumist. Kavatsen antud töös 

näidata, kuidas inimtegevust ei ole võimalik lahutada ruumilisusest, sest see on 

maailmas olemisega vältimatult seotud nähtus. Kuigi teadlased ei ole jõudnud ühisele 

arusaamale sellest, mis ruum on, ei takista see taolist teemapüstitust. Pealegi ei ole 

tänapäeva postmodernses maailmas enam vajadust ühtsete definitsioonide ega käsituste 

järele, sest kõikjal domineerib ideede paljusus ning sellega on harjutud. Seetõttu on 

loobutud ühe universaalse tõe otsingutest. Nii käibivad ka ruumiküsimuses paralleelselt 

mitmed erinevad ja vastuolulised arusaamad.   

 Ruumis paiknemine ja elutsemine on inimestele vältimatult omane. Igal 

indiviidil on kujutluspilt ruumist, kuid see võib eksisteerida vaid teadvuses ning selle 

väljendamine sõnades ja väljaspool mõttelisi sfääre ei ole enamasti vajalik, välja arvatud 

ehk juhtudel, kui ruumist on puudus ning see hakkab häirima inimese elutegevust sel 

viisil, et midagi tuleb ette võtta. Siis teadvustavad inimesed endale ruumi olemasolu ja 

vajalikkust ehk paremini kui tavasituatsioonis. Igapäevaelus on olemas üldtunnustatud 

teadmine kolmemõõtmelisest ruumist, seetõttu võib tekkida arvamus, et küsimusega, 

mis on ruum, pole mõtet ennast vaevata, sest sellele on vastus juba olemas. Tegelikult 

nii see siiski pole, sest inimesed ei mõista ruumi ainult kolmemõõtmelise nähtusena, 

vaid erinevaid kujutluspilte ruumist on oluliselt rohkem.  
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 Ruum tõusis 20. sajandi viimastel kümnenditel inimest uurivate teaduste 

tähelepanu keskpunkti. Ennekõike on asjade selline käik seletatav sellega, et ruum on 

sotsiaalne nähtus. Ruumilisuse aspekti inimese eksistentsist lahutada pole võimalik ning 

seetõttu pöörasid nii sotsiaalteadlased kui ka humanitaarid oma pilgud geograafiale 

igiomase uurimisteema poole. Osaliselt on tolleaegne ruumi vastu tekkinud suur huvi 

seletatav Henri Lefebvre’i töö “La Production de l’Espace” tõlkimisega inglise keelde 

1990. aastate alguses, mis muutis selle teose kättesaadavaks ka laiematele 

teadusringkondadele ning tõstis Lefebvre üheks ühiskonnageograafiat enim mõjutanud 

uurijaks. 

Arheoloogiateaduses on ruumi küsimusele teoreetiliselt lähenenud kaks haru: 

uusarheoloogia ja postprotsessuaalne arheoloogia. 1970. aastatel oli uusarheoloogias 

kasutusel abstraktne ruumikontseptsioon, mille kohaselt ruum oli universaalne ja 

geomeetriliselt mõõdetav. Tegevus, tähendus ja võim lahutati ruumist. Seeläbi aga 

muutus paleoliitiline ruum identseks kaasaja ruumile. Kasutusele võeti matemaatiline 

statistika ja modelleerimine, milles nähti ammendamatut potentsiaali. Uusarheoloogia 

selle suuna üheks väljapaistvamaks esindajaks oli David L. Clarke (Clarke 1972; 1977). 

Uusgeograafia põhjal arenes välja matemaatiline ruumiarheoloogia, mille üheks näiteks 

on Ian Hodderi ja Clive Ortoni uurimus (Hodder & Orton 1976). Uusgeograafia 

metodoloogiat hakati rakendama arheoloogias. 

Teisiti on ruumi mõistet kasutanud fenomenoloogilise suuna esindajad (vt nt 

Tilley 1994; Thomas 2003), kes lähtuvad ruumist kui meediumist. Nad ei poolda ruumi 

lahutamist inimtegevusest. Nende arvates on ruum sotsiaalsete suhete produkt (vt ptk 1).  

Kohati piirdub ruumi defineerimine arheoloogias arusaamaaga, et ruum on 

füüsikaliste parameetritega mõõdetav “mahuti”, kus paiknevad erineva tähenduse ja 

tähtsusega kohad. Sageli kohtab arvamust, et arheoloogilisest seisukohast lähtudes pole 

tegelikult oluline, mida me ruumi all täpselt mõistame. Minu töö üks eesmärk on 

näidata, et tegelikult on ruumiuurimuslikud käsitused arheoloogias omal kohal ja 

vajalikud. Arheoloogia nagu paljud teisedki teadused tegeleb ikkagi inimese uurimisega 

ning kuna inimeste elutegevus toimub ruumis, siis ühe sotsiaalse nähtusena tuleb ruumi 

arheoloogias ka käsitada. 

Eesti arheoloogias pole ruumi temaatikaga siiani tegeldud, kuid arvestades 

sellise teemapüstituse vähesust teistes regioonides, on see mõistetav. Tegemist on 



 5 

pigem arheoloogiale kui teaduseharule omase vähese huviga kõnealuse problemaatika 

vastu. Seevastu on Eestis 1990. aastatest alates, ning mujal märksa varem, hakatud 

tegelema maastiku uurimisega (vt nt Lang 1999a; 2001; Vedru 2002; 2004; Palang jt 

2000).  

Maastik on ruumiga lähedalt seotud nähtus. Nende kirjeldamiseks kasutatakse 

füüsikalisi suurusi, kuid samas on neil mõlemal ka teine mõõde: ruum ja maastik 

eksisteerivad abstraktsel kujul inimese teadvuses. Ühest küljest moodustab ruum laiema 

ning maastik kitsama füüsilise tausta inimese elule, teisalt toimivad need mõlemad 

kujunditena inimese peas, luues arusaamise meid ümbritsevast maailmast. Lihtsustatult 

võib nentida, et maastik on üks ruumilisuse vormidest.  

Kultuurmaastiku uurimisega tegeleb maastikuarheoloogia, kuid ruumi 

kontseptsioon on selle arheoloogiaharu arutelude keskmest kõrvale jäänud. Eestis  on 

maastikuarheoloogiat üsna lähedaseks peetud asustusarheoloogiale (vt Lang 2006) ning 

siinses arheoloogilises traditsioonis on seda distsipliini nimetatud asustusarheoloogiaks. 

Lisaks asustusega seotud küsimustele hõlmab antud suund ka inimese ja keskkonna 

vaheliste suhete ning kultuurmaastiku temaatikat (Lang 2006, 293 jj). Siiski võiks 

nimetatud uurimisteemadele lisada ka teoreetilise ruumikäsituse, mis oma olemuselt 

eelpool nimetatute hulka hästi sobiks.  

 

Antud töö eesmärgiks on käsitada arusaama ruumist, mis vallsulendike kaudu 

väljendub. Kuivõrd vallsulendikud on inimeste poolt rajatud ehitised, siis on nad seega 

ka  arhitektuuriline nähtus. Arhitektuur on alati seotud ruumiga, sest esiteks on tegemist 

ühe peamise ruumi organiseerimise viisiga ja teiseks eelneb ehitustegevusele 

paratamatult mingi kontseptsioon ümbritsevast ruumist. Seetõttu käsitlen vallsulendikke 

kui nähtust, milles väljendub ja mille kaudu on väljendatud konkreetse grupi arusaam 

ruumist. Minu sihiks on vastata küsimustele – milline nägemus ruumist eksisteeris 

nende inimeste peades, kes otsustasid rajada vallsulendikke. Kas nende arusaam 

sellisest nähtusest nagu ruum väljendus ka nende tegevuses ning selle tegevuse 

produktis – vallsulendikus? Mille kaudu ruumipilt vallsulendikes võib avalduda? 

Kuidas on see ruumipilt konstrueeritud? Milliseid tähendusi see endas kannab? 
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Esimeses peatükis keskendun mõistele ruum. Näitan, kuidas on ruumikäsitus aja jooksul 

muutunud ja kuidas praegusel ajal sellest aru saadakse. Kuna ruumiküsimusega 

tegelevad ennekõike geograafid, siis on esimene peatükk suhteliselt geograafiakeskne. 

Samas ei ole võimalik lahutada ruumi sotsiaalsetest protsessidest, mistõttu on 

ruumilisusega tegelenud ka väga paljud sotsiaalteadlased. Seepärast leian, et ei ole 

vajalik rõhutada erinevate teadusharude rolli selle teemaga tegelemises.  

Esimeses peatükis esitan teoreetilise tausta edasisele vallsulendike ja ruumi 

arutelule. Vastan küsimustele: mis on ruum ja kuidas inimesed võivad sellest aru saada, 

annan ülevaate arheoloogide Julian Thomase ja Christopher Tilley’i seisukohast antud 

küsimuses, toon välja üldisest eristuva Tim Ingoldi teistlaadsed hoiakud ja esitan Henri 

Lefebvre’i ruumitrialektika. Lõpetuseks esitan ruumikäsituse põhimõtted, millest 

lähtuvalt arendan järgnevates peatükkides arutelu vallsulendike teemal.  

Teine peatükk on pühendatud vallsulendikele. Alustuseks annan ülevaate 

vallsulendike kui nähtuse ajalisest ja ruumilisest levikust maailmas, mis on ääretult lai 

ja mitmekülgne. Võib öelda, et hoolimata ajast ja kohast on inimestele omane olnud 

ruumi korrastamise viis, mis seisneb teatud alade markeerimises ja sisse piiramises ehk 

vallsulendike ehitamises. Seejärel toon välja karakteristikud, mis vallsulendikke 

iseloomustavad ja neid teistest muististest eristavad, ning annan pildi vallsulendiku 

olemusest.  

Peatüki järgnevas osas kitsendan geograafilist piirkonda, kus paiknevad 

käsitletavad vallsulendikud, asetades rõhu Läänemere ümbrusele. Vaatluse alla võtan 

Eesti ja Rootsi ajaliselt ja vormilt lähedased vallsulendikud. Eesti arheoloogiline 

materjal on meile kõige paremini tuntud, seega pühendan sellele rohkem tähelepanu, 

andes ülevaate vallsulendike nimetusega seotud probleemist, uurimisloost ja 

kaevamistest. Peatüki teises osas toon välja vallsulendike kasutusvõimalused, 

analüüsides nende funktsiooni kindlustatud paikadena – linnustena, pelgupaikadena ja 

kindlustatud taludena – ning kultuslik-tseremoniaalsete ehitistena.  

Töö kolmanda peatüki pealkiri on “Vallsulendikes avalduv ruumikäsitus”. Nagu 

pealkiri ütleb, on tegemist vallsulendikel põhineva ruumikäsituse analüüsiga.  

Kolmanda peatüki esimene osa tegeleb vastamisega küsimusele: mis loob 

vallsulendike tähenduse? Miks võib öelda, et vallsulendikud on tähendusega muistised? 

Vallsulendikele omistatav tähendus on suuresti loodud valli kui füüsilise objekti poolt. 
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Sellest lähtuvalt vaatan, milline see tähendus võib olla. Sealjuures juhin tähelepanu 

erinevatele tähendusekategooriatele, mis on olemas: kõrgema, keskmise ja madalama 

taseme tähendused. Vallsulendike puhul polegi kõige olulisem kindlaks määrata kõiki 

võimalikke tähendusi. Olulisem on välja tuua nende tähenduste olemus.  

Kolmanda peatüki teises alapeatükis tegelen ruumis eksisteerivate piiride 

uurimisega ja arutlen, kuidas piirid jagavad ruumi erinevateks osadeks. Seeläbi muutub 

ruum diferentseerituks. Vallsulendike puhul on piiride loomine üks tähtsamaid ruumi 

organiseerimise vahendeid ning nende olemasolu määrab objektide tähenduse. Piiri üle 

arutledes on peamiseks teemaks: millised võivad erinevad vallile omistatud tähendused 

olla? Keskendun seejuures neljale aspektile: piir kui mälu, piir kui sotsiaalsete normide 

väljendaja, piir kui territoriaalse käitumise peamine indikaator ja piir kui identiteedi 

looja. Nende nelja kontseptsiooni analüüsimisel võtan aluseks vallsulendikud ja just 

nende abil vaatlen, kas ja kuidas piir eelpool mainitud viisidel toimida võib. 

 Kolmanda peatüki lõpuosas tegelen sotsiaalsete ruumikontseptsioonidega. Toon 

välja ruumi sotsiaalse olemuse ja ruumile iseloomulikud sotsiaalsed jooned ning vaatlen 

seejärel vallsulendike ruumi. Teoreetilistele käsitustele tuginedes arutlen küsimuse üle: 

milline on vallsulendike ruum. Näitan, et vallsulendike ruum sõltub ajast ja sotsiaalsest 

kooslusest. Lisaks käsitlen vallsulendike ruumi Henri Lefebvre’i ruumitrialektika 

valguses ja analüüsin, kas kolmikjaotus tajutavad-kujutavad-elatud kehtib selle nähtuse 

puhul. Näitan, kuidas vallsulendike ruum võib toimida avaliku, isikliku ja püha 

ruumina. Teen seda selleks et jõuda järeldusteni, milline siiski on võinud olla 

vallsulendike ruum. 
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1. MIS ON RUUM? 

 

1.1. Ruum arheoloogias 

 

Järgnevas osas analüüsin, kuidas ruumi on mõistetud Eestis ja mujal, ning juhin 

tähelepanu nende arvamuste mõnedele kitsaskohtadele. Alapeatüki lõpuosas näitan, mil 

viisil on omavahel seotud maastik ja ruum, ning millega on põhjendatud sarnasest 

vaatenurgast neile teemadele lähenemine. 

 

Eesti arheoloogias on ruumi mõistet käsitlenud vähesed. Seda teemat on puudutanud 

oma artiklites näiteks Valter Lang (Lang 1999a; 1999b) ja põgusamalt Heiki Valk (Valk 

1999).  

Valter Lang pani artikliga “Kultuurmaastiku luues. Essee maastiku religioossest 

ja sümboliseeritud korraldusest” aluse kultuurmaastiku teoreetilisele käsitlusele. Ta 

lähtus usundiloolase Mircea Eliade’i käsitlusest. Selles artiklis puudutas Lang 

muuhulgas ruumi rolli inimese elutegevuses. Tema seisukoht baseerus Eliade’i teoorial 

(Eliade 1992), mille kohaselt kaos ehk korrastamata ruum vastandub oma olemuselt 

korrastatud ruumile ehk kosmosele. Seega eksisteerivad maailmas samaaegselt võõras ja 

asustamata ruum ning meie maailm ehk kosmos. Kosmosele on iseloomulik, et ta on 

inimeste poolt asustatud. Kaose muutmine kosmoseks toimub pühitsemise, st sümboolse 

jumaliku loomisakti kordamise ehk rituaali käigus. Seega ei ole ruum Eliade’i arvates 

terviklik ega pidev, vaid on liigestatud, ja koosneb erinevatest vastandlikest osadest. 

Ruumi erinevaid osi eristab ja piiritleb lävi. Lävi oma olemuselt on tegelikult piir, kuid 

lisaks ülesandele eraldada ruumi osi, kannab ta endas ka nende ühendamise funktsiooni. 

(Eliade 1992, 55 jj) 

Eliade’i jaoks erineb see osa ruumist, mis on inimese poolt asustatud ja 

pühitsetud, põhimõtteliselt ülejäänud ruumist. Asustamata ruumi peab ta kaoseks, kus 

valitseb korralagedus. Seeläbi saab inimtegevus pühitsemise ja kosmoloogia 

korraldamise läbi muuta ruumi enda omaks. Sest kõik mis ei ole „meie maailm“ ei ole 

Eliade’i arvates üldse maailm. (Eliade 1992, 57) 

Kogumikus “Ruum. Keskkond. Koht” juhib Kaia Lehari tähelepanu, et kaua on 

tavapäraseks peetud kaose ja korra dilemmat: arvamust, et need kaks vastandlikku 
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elementi eksisteerivad alati samaaegselt. Ainult et Lehari arvates on arusaamine neist 

aja jooksul muutunud. Kaua valitsenud ratsionaalse ruumikäsituse järgi lõi korda 

inimene; loodusele, metsikule ja puutumatule keskkonnale omistati aga kaose tunnused. 

(Lehari 1997, 9) 

Tegemist on samasuguse kaost ja korda vastandava nägemusega nagu Eliade’l. 

Oluline on tähelepanu juhtida aspektile, et sellise lähenemisviisi aluseks on muuhulgas 

koha ja ruumi vastandamine, kuna kaose all mõeldakse ruumi, koht on aga inimese 

poolt ümberkujundatud paik. Ehkki sellel teoorial leidub toetajaid, pole see siiski 

ainuvõimalik tõlgendusviis (vt nt Ingold 2000).  

Sellest erinevale, uuele teaduslikule maailmapildile pani aluse entroopia kasvu 

sõnastamise seadus, mille järgi tekivad kord ja korratus ning stabiilsus ja ebastabiilsus 

universumis samaaegselt. Seeläbi jõuti arusaamisele, et inimene ei suuda kontrollida 

teda ümbritsevat maailma. Kaos ja kord eksiteerivad maailmas samaaegselt, 

mitmekesisus on seaduspärane mitte vastandlik. (Lehari 1997, 15–16)  

Seega saab küll väita, et kaos ja kosmos eksisteerivad samaaegselt, kuid 

keeruline on pidada inimtegevust organiseerivaks või korda loovaks jõuks. Niivõrd, kui 

see on korrastav, on see üheti ka korratust tekitav. Pealegi tugineb see arusaam, et 

inimene oma tegevuse käigus ruumi korrastab, looduse ja inimese tugevale 

vastasseisule. Miks eeldatakse, et looduses valitseb ebakorrapära? Küsimusele võib ju 

läheneda ka sel viisil, et inimene muudab loodust, mitte ei korrasta seda. Selle käigus 

tekivad ruumis uued objektide vahelised suhted ning seeläbi muutub ka ruum ise. 

Taolist tegevust eelistan ma nimetada ruumi organiseerimiseks, sest see ei eelda korra 

loomise efekti, vaid seisneb ainult ruumi ümberkorraldamises ehk muutmises. 

 

Viimaste aastakümnete jooksul on laialdasemalt on hakatud tegelema teoreetilise 

maastikukäsitlusega. Ennekõike on populaarseks saanud fenomenoloogiline ja 

sotsiaalne käsitlusviis. Maastikualaseid uurimusi on kirjutatud arvukalt, kuid mina 

lähtun peamiselt kolme uurija – Christopher Tilley, Julian Thomase ja Tim Ingoldi 

töödest (nt Tilley 1994; Thomas 2001; Ingold 2000). Lisaks maastiku käsitlemisele, mis 

on maastikuarheoloogiale väga omane teema, on need uurijad võtnud vaatluse alla 

inimtegevuse laiema tausta. Nad analüüsivad ruumi osa sotsiaalsetes protsessides.  
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Neist kõige rohkem on ruumi üle arutlenud Tilley (1994); alustades ülevaate 

andmisest ruumikontseptsiooni muutumise kohta, jõuab ta oma ruumikategooriate 

väljapakkumiseni.  

Tilley’i jaoks on ruum meedia, vahendaja. Seda ei ole võimalik inimtegevusest 

lahutada, nagu uusarheoloogia üritas. Tilley’i arvates ei ole olemas ühte ja universaalset, 

abstraktset ruumi, ta eelistab selle mõiste kasutamist mitmuses. Ruumid on sotsiaalsed 

produktid ning alati koondunud inimtegevuse ümber. Koht seevastu on aktiivsete, 

emotsionaalsete ja inimestele tähenduslike ruumide keskmeks. Ruumid moodustavad 

tema arvates kohale konteksti. Ruum on seega asjade ja kohtade vaheliste suhete 

võrgustik, mille loob tähendus. Ruumi omadused on aga alati sõltuvuses sellest, kes 

ruumi kogeb. Ruumikogemus on alati subjektiivne ja ajaline. (Tilley 1994, 10 jj)  

Siis jõuab Tilley välja ideoloogiani ja rõhutab seda aspekti ruumi juures olulisel 

määral. Ta võrdsustab ruumikogemuse võimukogemusega, sest ühiskond ning seeläbi 

ka valitsev ideoloogia kontrollib ruumi (Tilley 1994, 26). Julgen jääda Tilley’ga 

eriarvamusele, sest kui eeldada, et ruumi kogemine on niivõrd individuaalne ja 

subjektiivne protsess nagu ta eelnevalt kirjeldab, siis on keeruline mõista, mil viisil 

ideoloogia seda iga indiviidi personaalset taju dikteerib.  

Julian Thomase jaoks on ruum midagi väga abstraktset, vastupidiselt maastikule, 

mida ta defineerib, öeldes, et “maastik on võrgustik, mis koosnedes seotud kohtadest on 

järk-järgult inimtegevuse käigus avastatud”. Ruumi olemus ei ole aga tema jaoks üldse 

relevantne. Kuid Thomas lähtub muidugi ka rangelt maastikukesksest lähenemisviisist. 

Ruum on tema jaoks “elatud ruum”1 ja sellele on kõige iseloomulikum inimlik faktor. 

Tema arvates on arusaam füüsilisest ruumist ja vahemaadest võimalik vaid seetõttu, et 

inimesed lihtsalt teevad kvalitatiivset vahet lähedusel ja kaugusel. (Thomas 2001, 172 

jj)  

Thomase järgi on primaarne elatud ruum, mida ta vastandab füüsilisele ruumile. 

Viimane on sekundaarne ja selgelt tuletatud igapäevasest ruumist ehk sellest, milles me 

elame. Elatud ruumi defineerivad tema arvates kaks karakteristikut – lähedus ja suund, 

kuid need mõlemad saavad tekkida vaid inimese kohalolu tõttu, sest need on olemas 

inimese suhtes. Lähedus millelegi pole seega ainult mingisuguste ühikutega mõõdetav, 

vaid tuleneb otseselt elus saadud kogemustest ja ka meie suhetest teiste inimestega. 

                                                
1 lived space 
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(Thomas 2001, 172–173) Ruum on seega suures osas kogemuslikult tunnetatav 

sotsiaalne nähtus, mitte ainult füüsiline konteiner. 

Antropoloog Tim Ingold on oma artiklis (2000b) jõudnud käsitluseni, mis erineb 

suuresti eelpool väljatoodutest. Ta tegeleb selles kirjutises peamiselt küll maastiku 

teemaga, aga pühendab tähelepanu ka ruumile. Ingold teeb kardinaalset vahet ruumil ja 

maastikul, ta väidab ühemõtteliselt: “maastik pole “ruum” (Ingold 2000, 512). Ruum on 

tema arvates moodustunud justkui mosaiigitükikestest, mis on väliselt piiratud ja 

millega luuakse ruumile tähendus (Ingold 2000, 513), nende all peab ta silmas erinevaid 

üksteisest eraldatud ruumiosi. Samas on ruum sellest osadeks jaotamisest tulenevalt ka 

diferentseeritud ja segmenteeritud.  

Ruumil on tema teooria kohaselt kaks vastandlikku poolust – füüsilises 

keskkonnas eksisteeriv maa pind ja sellele omistatav tähendustekomplekt, ning need 

kaks ei puutu omavahel just eriti lähedalt kokku (Ingold 2000, 513–514). Kuid selles 

näeb Ingold suurt erinevust ruumi ja maastiku vahel, sest maastiku mõiste sisaldab 

endas tervet kogumit erinevaid omadusi – maastik ei ole kunagi ainult füüsiliste 

objektide poolt moodustatud ega eksisteeri teistest karakteriseeringutest eraldi vaid 

inimese mentaalsetes sfäärides (Ingold 2000, 513–514). Maastik on tema jaoks 

omavahel seoses olevate ja lahutamatute koostisosade täiuslik kogum.  

Ingoldi seisukohavõtust kumab läbi maastiku tähtsustamine, kuid ruumi peab ta 

vastuoluliseks ja lõhestatud nähtuseks. Minu arvates on Ingoldi tekitatud vahe ruumi ja 

maastiku olemuses liialdatud. Tegelikult on võimalik ka ruumi defineerida viisil, mille 

järgi füüsiline ja tähenduslik osa sellest ei ole erineval pool rajajoont. Selleks võtan appi 

teiste teadusharude esindajad ja järgnevas alapeatükis näitan, kuidas on erinevatel 

aegadel ruumist aru saanud geograafid ja sotsiaalteadlased, selleks et lõplikult 

joonistada välja ruumile iseloomulikud tunnused. 
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1.2. Ruumi käsitusviisid teistes teadusharudes 

 

Ruum on olnud geograafia üheks peamiseks analüüsiobjektiks. Arvukate teoreetiliste 

lähtekohtade valguses on selle mõiste puhul oluliseks peetud erinevaid aspekte ja see on 

tinginud ruumikontseptsiooni muutumise ajas.  

Kunagi geograafide hulgas levinud lihtsustatud arusaam, et ruum on midagi, 

mille kirjeldamiseks piisab vaid füüsikalistest parameetritest, hakkas muutuma 1950. 

aastatel. Kuni tolle ajani oli ruumi uuritud, kasutades Edward W. Soja sõnu, “kui 

muutumatut, fikseeritud, ühest, liikumatut nähtust – maailma, mida oli võimalik 

matemaatiliselt üheselt mõõta, mitte kui tegevust ja tähendusi täis süsteemi” (Soja 1995, 

37). Traditsioonilise regionaalgeograafia arusaama kohaselt oli ruum seega 

geomeetrilis-geograafiline mahuti, kus asjad paiknesid. 

1960.–1970. aastatel muutus geograafia põhjalikult – positivismi kriitikast 

kasvas välja mitu uut ja varasemast kardinaalselt erinevat uurimissuunda. Humanistlik 

geograafia hakkas uurima ruumi, koha ja keskkonna tähenduste tõlgendamist. Selle 

suuna üheks silmapaistavamaks uurijaks kujunes Yi-Fu Tuan (Yi-Fu Tuan 1977). 

Samas kui marksistlik geograafia tegeles ruumi kui ühiskondliku produktiga (nt David 

Harvey 1973). Edaspidises ruumi ja ruumilisuse käsitlustes püüeldi laiahaardelisuse 

poole, lõplikult hüljati idee puhtfüüsilisest ruumist. Geograafias praegu valitsevat 

olukorda iseloomustab erinevate seisukohtade ja lähenemisviiside paljusus, kusjuures 

loobutud on ühe ja “õige” teoreetilise lähenemise otsingutest. On tavapärane, et 

samaaegselt esinevad mitu vastuolulist käsitlusviisi. 

Uued, varasemast erinevad probleemiasetused tingisid geograafia pideva 

kokkupuutepunkti sarnaste küsimustega tegelevate teadusharudega, seetõttu on 

tänapäeval ühiskonnateaduste vaheline koostöö niivõrd tihe, et erinevate distsipliinide 

eristamine nende sees ei ole oluline. Mistõttu olen ka järgnevas tekstis kasutanud 

erinevaid autoreid, hoolimata sellest, kas nad oma peamiselt uurimissuunalt on 

geograafid, sotsioloogid, antropoloogid, semiootikud vms.  

Töös olen analüüsi aluseks võtnud strukturalistliku lähenemise ühiskondlikele 

protsessidele. Strukturalismist mõjutatud uurijate eesmärgiks on olnud tundma õppida 

ühiskonnas toimuvaid protsesse ning seletada nende abil konkreetseid nähtusi. Ka ruumi 
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nähakse ühiskondliku produktina, mis kujuneb sotsiaalsete suhete kaudu. Seetõttu peaks 

nende arvates ruumilisele organiseerumisele lähenema sotsiaalsete struktuuride kaudu. 

Kuid strukturalismi kriitikud on õigustatult juhtinud tähelepanu sellele, et strukturalism 

jätab uurimise alt kõrvale inimese ning on seetõttu anti-humanistlik lähenemine, mis 

keskendub liialt palju struktuuridele ühiskonnas ja liiga vähe kultuurile ning inimese 

käitumisviisidele.  

Samas on arheoloogiline materjal oma laadilt selline, kus näha üksikinimese 

rolli võib olla keeruline, kuid mitte võimatu. Ühiskondlike protsesside analüüsimine on 

aga alati päevakorral, ka vallsulendike puhul. Seetõttu olen käesoleva teema raames 

võtnud analüüsimise aluseks sotsiaalsed protsessid, et nende kaudu näidata ruumilise 

organiseerumise erinevaid tahkusid. Tegemist on subjektiivse valikuga. Sealjuures 

teadvustan ma strukturalistliku lähenemise kitsaskohti ning võtan neid arvesse. Mistõttu 

tuleks seda tööd käsitleda kui ühte ruumilisusele lähenemist paljude teiste võimalike 

hulgas ning võtta seda kui strukturalistlikus võtmes katsetust vallsulendike materjali 

põhjal.  

  Strukturalistliku geograafia kõrgaeg jäi 1960.–1970. aastatesse, mil 

positivistliku lähenemise vastu suunatuna avaldasid mõju marksistlikud ideed. Oluliseks 

peeti uurijate David Harvey’i ja Manuel Castellsi töid. 1980. aastatel kerkis esile 

strukturalistlik-realistlik geograafia, millesse on olulise panuse andnud sotsiaalteadlase 

Anthony Giddensi strukturatsiooniteooria. 1990. aastate Lääne ühiskonnakriitilise 

geograafia üheks silmapaistvamaks uurimuseks kujunes Henri Lefebvre’i teos “La 

Production de l’Espace”. Ehkki töö kirjutati juba 1970. aastatel, siis selle jõudmine 

inglisekeelsesse teadusmaailma toimus viivitusega ning seetõttu on tegemist pigem 

strukturalistliku geograafia algusajale iseloomuliku uurimusega. Lefevbre’i 

seisukohavõttudes kajastuvad sageli tema kaasajale omased ühiskondlikud protsessid, 

kuid sellest hoolimata peetakse tema rolli oluliseks. Ennekõike on ta andnud suure 

panuse ruumi mõiste edasiarendamisele ning ruumi tõlgendamisele. Seetõttu olen 

võtnud tema uurimuse aluseks, millest lähtudes ruumi mõiste erinevaid tahkusid 

analüüsin. Järgnevas alapeatükis alustan Henri Lefebvre’i ruumikontseptsiooni 

selgitamisest, seejärel peatun sellega sarnaneval Edward Soja ruumikäsitusel. 
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1.2.1. Henri Lefebvre’i ruumikäsitus 

 

Ruumi mõistest arusaamist on olulisel kombel mõjutanud Prantsuse sotsiaalteadlane 

Henri Lefebvre (1901–1991). Kuigi tegemist pole geograafiga, on tema 1974. aastal 

ilmunud ruumiteoreetilise uurimuse “La Production de l’Espace” (inglise keeles alles 

1991. aastal pealkirja “The Production of Space” all) mõjud inimgeograafias siiani 

tuntavad.  

Oluline on mõista Lefebvre’i tausta. Tegemist oli marksismi dialektilise voolu 

esindajaga, kes analüüsis ruumi kapitalistliku ühiskonna ülesehitusest lähtudes. 

Lefebvre’i ruumiteooriat tutvustades olen teadlikult jätnud välja selle osa, mis tema 

lähenemises kajastas otseselt linnauurimuslikku suunda ning mis puudutas 20. sajandit, 

ehkki ajaline dimensioon on ruumi küsimuse puhul ülioluline. Põhjendatud on selline 

teguviis sellest, et minu uurimuse ajaline määratlus ei lange Lefebvre’i omaga kokku, 

seega olen antud aspektile ka vähem tähelepanu pööranud. 

Lefebvre’i jaoks pole oluline mitte ruumi materiaalsus ega ruumi tähenduslik 

aspekt, vaid tema analüüsib ruumi sotsiaalsest aspektist – inimtegevusest – lähtuvalt. 

Enne tema kirjutisi polnud veenvalt ruumi sotsiaalse iseloomu poolt argumenteeritud 

ning just sotsiaalse aspekti rolli rõhutamist ongi Lefebvre’i olulisimaks teeneks loetud 

(nt Hubbard jt 2004). Lefebvre’i saavutust on nimetatud lausa ajalooliseks 

“ruumistamiseks” (Shields 1999, 119). 

Lefebvre’i arvates on ühiskonna eksisteerimiseks vajalik sotsiaalne ruum, kuid 

selle loomine/tootmine pole võimalik ühe akti käigus. Tegemist on pikema protsessiga, 

mille alusmaterjaliks on loodus. Lefebvre’i järgi pole ühiskond, mis ei suuda luua 

endale toimimiseks sobivat ruumi, elujõuline. Peale selle toimub veel ka ruumi 

taastootmine ja ümberkujundamine. (Lefebvre 1994, 31 jj) 

Samas rõhutab Lefebvre, et ruumi tuleb käsitada mitmuses, sest iga ühiskond 

loob oma ruumi. Seejuures pole ruum vaid pelgalt sotsiaalse rühma poolt loodud, vaid 

produtseerib samavõrd ka sotsiaalsust. Seetõttu on ruum samaaegselt nii produtseerija 

kui ka meedium. (Lefebvre 1994, 31 jj) Selle seisukohaga nõustub ka Christopher 

Tilley, kes samuti leidis, et rääkida pole võimalik mitte ruumist, vaid ainult ruumidest, 

sest igal sotsiaalsel rühmal on oma ruum (Tilley 1994, 10). 
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Lefebvre lähtus ruumi tootmisest ning esitas ruumi sotsiaalse tootmise analüüsi 

– trialektika, mille järgi on olemas kolm üksteisest lahutamatut ruumikontseptsiooni, 

mis eksisteerivad alati koos. 

Esimeseks, kõige elulähedasemaks ruumikontseptsiooniks on materiaalsetest 

ruumilistest praktikatest moodustuvad tajutavad ruumid (perceived space). Tegemist on 

igapäevase ruumiga. Oma tavalise tegevuse käigus inimesed toodavad ja taastoodavad 

seda ruumi. (Lefebvre 1994, 38) 

Teiseks väljendub ruum ka abstraktsetes ruumipraktikates. Lefebvre nimetab 

neid kujutavateks ruumideks ehk mõtteliseks ruumiks (conceived space). Nende 

põhiolemus on seotud ruumi tootmissuhetega. Selle juures on kõige olulisem aspekt see, 

et taolise ruumi tootmisega on alati seotud ideoloogia. (Lefebvre 1994, 38) Ruumi 

abstraktsiooni käigus ideoloogia asetab “piiranguid ja kriteeriume argielule, esitades 

neid sageli kui moraalseid vajadusi”. Näitena toob Lefebvre linnageograafia vallast 

kapitalistide, bürokraatide ja linnaplaneerijate tegevuse, mis on argielu oma kontrollile 

allutanud. (Lefebvre 1994, 59) 

Kolmandana, lisaks konkreetsele ja abstraktsele ruumile eristavad nii Lefebvre 

kui ka Soja veel elatud ruume (lived space), mille puhul on olulised sümbolid, märgid ja 

tähendused. Tegemist on iga inimese teadvuses tekkiva ruumikäsitusega, mis on 

moodustunud erinevatest komponentidest. Ruumilisuse mõistmises kohtuvad 

konkreetse ruumi tähendused ja abstraktse ruumi kujutlus. Lefebvre arvates pakub 

kolmas ruumikontseptioon alternatiivi kahele esimesele: elatud ruumid loovad 

võimaluse pääseda ideoloogia võimu alt. (Lefebvre 1994, 40 jj) 

Lefebvre’i seisukohtade kriitikana on tähelepanu juhitud sellele, et tegemist on 

äärmusliku ruumifenomenoloogiaga ning et Lefebvre eitab ühiskonna või indiviidide 

“õigust ruumile”. Näiteks tema kapitalismikriitika eeldab, et ruum kuulub alati kellelegi, 

ehkki see tegelikult nii olema ju ei pea. (Shields 2004, 210)  

Minu teema raames on Lefebvre’i uurimuse puuduseks kindlasti ka see, et 

Lefebvre’i peamised seisukohad on selgelt suunatud kapitalismi vastu ning osaliselt on 

tegemist kapitalismivastase rünnakuga. Samas vallsulendike kontekstis ei saa 

kapitalismist kui majandusteooriast lähtuda. Pealegi on Lefebvre’i ruumitrialektika 

lõppjäreldus see, et ruumiteooria ülesandeks on vabastada ühiskond kapitalistide 

ideoloogilise surve alt. Tegemist on seega kaasajale suunatud ruumianalüütilise 
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lähenemisega, millest osa on arheoloogilise materjali tõlgendamiseks sobimatu. Küll 

saab Lefebvre’i ruumikäsituse põhialuseid kasutada vallsulendikes avalduva 

ruumiarusaama üle arutlemiseks. 

 

Teise inimgeograafias laialdast tähelepanu pälvinud ruumiteooria autor on (samuti 

linnageograafiaga tegelev) Edward Soja, ehkki tema käsitus on Lefebvre’i seisukohtade 

modifikatsioon. Soja olulisemaks teoseks on “Thirdspace: Journeys to Los Angeles and 

Other Real-and-Imagined Places”, mis ilmus 1996. aastal. Oma viis peamist seisukohta 

on ta kokkuvõtvalt välja toonud artiklis “Thirdspace: Expanding the Geographical 

Imagination”, mis on ka eesti keelde tõlgitud (Soja 2002).  

Soja toob välja nn ruumilise pöörde tähtsuse. Ruumilise pöörde puhul on 

tegemist nähtusega, mis sai alguse Lefebvre’i kirjutistest ja mis seisnes sotsiaalsuse ja 

ajaloolisuse kõrval ka ruumilisuse esiletõstmises. Soja arvates on tegemist kompleksse 

ja lahutamatu tervikuga, kus kõik kolm osa on omavahel tihedas seoses ja 

vastastikkuses sõltuvuses ning ainult nende kolme komponendi koos käsitlemisel on 

võimalik kõikehaarava maailmamõistmise saavutamine. (Soja 2002, 74)  

Teiseks leiab Soja, et tuleb loobuda siiani geograafias valitsevast dualismist ehk 

binaarloogikast ning see ümberkujundada ruumiliseks trialektikaks, seejuures eeskuju 

võttes Lefebvre’i trialektikast. (Soja 2002, 75) 

Soja esitab oma trialektika, kus ta eelistab tajutud ruumi kontseptsiooni 

nimetada “esmaruumiks”, mille juures on olulisim joon empiirilisus ja materiaalsus. 

(Soja 2002, 76) Esmaruum on ainus objektiivne ruum ning sellele on enamasti 

geograafias ka keskendutud, kuid lisaks sellele on olemas ka mõttelised ruumid ja 

elatud ruumid.  

Mõtteline ruum on Soja järgi “teineruum”, mis on “esmaruumi” kujutletud 

geograafia, kusjuures “esmaruum” allub “teiseruumile”. Teineruum on subjektiivsem 

ning sõltub mõtteprotsessidest ja keskendub ennekõike kognitiivsetele, 

kontseptuaalsetele ja sümboolsetele maailmadele, olles seega ka oluliselt idealistlikum 

ning ideelisem ja rohkem ideoloogia poolt mõjutatud. (Soja 2002, 76) 

Ehk kõige rohkem rõhutatud tees Soja tekstis on kolmas, mis nimetab 1960. 

aastate lõpus ja 1970. aastate alguses toimunud ruumilist pööret “kriitiliseks kolmas-

muutmiseks” (critical thirding-as-Othering). Selles protsessis omas Soja arvates 
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tähtsaimat rolli Lefebvre, kes üritas alati dihhotoomiatest väljapääsu leida ja selmet 

kasutada suletud “kas-või” loogikat, muutis ta selle paindlikumaks “nii-kui-ka” 

loogikaks. Samas rõhutab Soja, et kolmastamine ei tohi lõppeda vaid kolmanda mõiste 

lisamisega, vaid teadmisi ruumist tuleb igati avardada. Järgides eelnevat, nimetas Soja 

elatud ruumid kolmasruumiks. (Soja 2002, 76 jj) 

Kui eelnevas osas Soja käsitus kattub suures osas Lefebvre’i seiskohtadega ja on 

otseselt Lefebvre’i “La Production de l’Espace’st” tuletatud, siis järgnev osa on see, 

mille poolest Soja Lefebvre’st oluliselt erineb. 

Nimelt osundab Soja kriitilistele kultuuriuuringutele ning nende distsipliinide 

rollile tänapäeva geograafias. Soja ühendab afroameerika vähemusest kirjutava bell 

hooksi2 ja Lefebvre’i mõtted. Ehkki Lefebvre ise oli selgelt kinni patriarhaalses 

maailmanägemisviisis, siis Soja lisab trialektikale ka feministlike ja postkolonialistlike 

autorite nägemuse ning leiab neis seejuures sarnaseid jooni. Näiteks kirjeldab bell hooks 

elatud ruume täiesti uuest vaatenurgast lähtudes ning rõhutab avatud ruumi piirialale 

vastupanukogukonna loomise vajadust. Ühest küljest on tegemist millegi uue lisamisega 

ruumikäsitusele, teisest küljest ilmnevad ka bell hooksi vaate puhul Lefebvre’ilt tuntud 

ideoloogia surutis ja elatud ruumide olulisus. 

Kokkuvõtvalt ütleb Soja: “Kolmasruumi kui elatud ruumi kujutatakse 

mitmetahulise ja vastuolulisena, rõhuvana ja vastandavana, kirgliku ja rutiinse, adutava 

ja adumatuna. See on radikaalse avatuse, vastupanu ja võitluse ruum, mitmekordsete 

representatsioonide ruum. /---/ See on kogunemispaik, hübriidsuse ja tõmmatud piiride 

ületamise jaam, piirjoon või serv, mis võib nii sidemeid katkestada kui ka uusi 

sõlmida.” (Soja 2002, 79) 

 

1.2.2. Avalikud-isiklikud-pühad ruumid 

 

Semiootilisest vaatenurgast lähtudes on ruumi tajumine ja representeerimine alati 

kultuuriga seotud protsess. Ruumi puhul ei saa rääkida vaid ümbritseva materiaalsuse 

tajumisest, vaid sellest olulisem on tähenduslik aspekt. Näiteks pole hoone kunagi vaid 

                                                
2 Gloria Watkinsi pseudonüüm 
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hunnik ehitusmaterjale, vaid inimese jaoks on olulised ennekõike siiski ehitisele 

iseloomulikud jooned, mis viitavad selle tähendusele. (Danesi & Perron 2005, 173 jj) 

Teisalt on füüsilise ruumi tajumine nende autorite arvates alati sarnane protsess, 

midagi kogu inimkonnale universaalset ja inimesele looduse poolt kaasa antut, samas 

kui tajuprotsessidele lisanduv sotsiaalne aspekt on varieeruv ja kultuurisõltuv. 

Ruumitajus ja -representatsioonis kajastuvad ennekõike kultuurilised ja 

maailmavaatelised märgid. Seega on ka ruumitajumine kultuuriline ja kultuurist sõltuv 

protsess, milles kajastub inimeste mõttemaailm. (Danesi & Perron 2005, 173 jj) Seda 

seisukohta pooldavad kultuurigeograafidki, kes lisaks tunnustavad nii ruumi kui ka koha 

rolli kultuuri tekkes. Koht ja ruum loovad identiteeti ja kujundavad seeläbi kultuuri. 

(Hubbard jt 2004, 7) 

Ruumi on jagatud erinevat tüüpi ruumiosadeks. Danesi ja Perroni arvates on 

olemas kolme liiki ruumikoode – avalikud, isiklikud ja pühad. Avalikes kohtades 

toimub kogukondlik ja ühiskondlik kommunikatsioon. Isiklike ruumikoodidega on 

indiviid märgistanud talle olulised paigad ning ta on need kohad seeläbi justkui enda 

omaks kuulutanud. Pühadel kohtadel seevastu usutakse olevat mingisuguseid müütilisi 

või spirituaalseid omadusi. (Danesi & Perron 2005, 181) Ruumi jagamist või jagunemist 

erineva iseloomuga osadeks saab nimetada ruumi diferentseerimiseks/ 

diferentseerumiseks. 

Avalik ruum on sotsiaalse rühma poolt enda omaks kuulutatud ruum, mida 

tajutakse kommunaalse ehk kogukondliku kehana. Seetõttu inimesed otsustavad vahel 

kogukonna üle tulenevalt sellest, milline on kogukonna ühine ruum. Kuid kogukonna 

asuala piires on lisaks muudele kohtadele eraldatud ka avalikud kohad, mis on sobivad 

ennekõike rituaalseteks talitusteks. Danesi ja Perroni järgi erineb inimese käitumine 

sellest tulenevalt, millise iseloomuga ruumis ta parajasti asub. Näiteks avalikes kohtades 

on inimesed sunnitud täitma neid sotsiaalseid rolle, mis neile ühiskonna poolt peale 

surutud on, samas kui isiklikuks kuulutatud ruumis, on inimese tegutsemisvabadus 

oluliselt suurem. (Danesi & Perron 2005, 181–182) 

Isiklikku ruumi tajuvad inimesed nn ise-ruumi laiendina ning selle olemasolu on 

vastuvaieldamatult vajalik. Isikliku ruumita on inimene võimeline elama, aga see võib 

tingida ruumi väärtuse langemise tema jaoks. Kui inimene ei ole võimeline või tal pole  

võimalik hankida isiklikku ruumi, võib see tingida ümbitseva ja iseenda 
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alavääristamise, mis võib avalduda kollektiivse ruumi hävitamises või lõhkumises. 

(Danesi & Perron 2005, 183)  

Siinkohal on tähtis mõista, et isikliku ruumi hankimine ei seisne mingi 

materiaalse objekti omamises, vaid ka isiklik ruum eksisteerib ikkagi inimese enda 

teadvuses. Kohtadele tähenduste omistamise kaudu loob inimene enda jaoks isikliku 

ruumi. Lefebvre’i ruumikäsituse järgi on ka isiklik ruum alati ühiskonnas valitseva 

ideoloogia poolt mõjutatud, kui mitte ideoloogia kontrolli all (Lefebvre 1994, 40). 

Danesi ja Perroni arvates aga on isikustatud ruum just seetõttu inimesele vajalik, kuna 

see pakub kaitset kõige ümbritseva vastu (Danesi & Perron 2005, 183). 

Pühad kohad on paigad, kus leiab aset kontakt ja kommunikatsioon jumalike 

jõududega, kusjuures ka pühades kohtades endis on ruum jagatud vastavalt selle 

pühadusele ning tõmmatud on mingid sümboolsed piirid. Danesi ja Perroni järgi on igal 

kultuuril omad pühakohad, mille eesmärgiks on tekitada indiviidis tunne, et ta viibib 

mingis erilises kohas. See koht eristub ülejäänud ruumist selle poolest, et tegemist on 

paigaga, mis justkui ei kuuluks reaalsesse maailma ning millele ei kehti reaalsusele 

omased tunnused. (Danesi & Perron 2005, 184) 

Seega on võimalik ruumi jagada nii tajutavateks-kujutavateks-elatuteks kui ka 

avalikeks-isiklikeks-pühadeks, kusjuures üks klassifitseerimisviis ei välista teist. Pigem 

võib pidada Lefebvre’i kolmest osast koosnevat ruumikontseptsiooni üldjaotuseks, sest 

nii tajutud, kujutavad kui elatud ruum võivad omakorda jaguneda veel avalikuks, 

isiklikuks ja pühaks ruumiks. 

 

1.2.3. Ruumi diferentseerimine  

 

Eelnevalt olen välja toonud, et ruumi on jagatud mitmetel viisidel erineva tasandi 

ruumiks (nt avalik-isiklik-püha või esma-teine-kolmasruum), samas ei ole ükski neist 

ruumitasanditest oma olemuselt homogeenne. Ruumile on iseloomulik selle jagunemine 

ja jagamine erinevateks osadeks. Sellist liigestamist võib nimetada ka ruumi 

diferentseerimiseks. Järgnevalt näitan, kuidas ja mil viisil ruumi diferentseerimine võib 

aset leida, milleks on see vajalik ja mis ruumist selle tagajärjel saab. 

Ruumi diferentseerimine on kahelaadne protsess: esiteks on tegemist füüsiliste 

piiride rajamisega, teiseks toimub ruumi eristamine ja erinevate ruumikoodide loomine 
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mentaalsel tasandil. Seega ei ole piirid vaid staatilised eraldusjooned ega 

kokkupuutepunktid kaartidel ja maastikul, vaid piire tuleks mõista hoopis laiemas 

kontekstis – nad on olemas ka mentaalses sfääris (Berg 2000, 97).  

Ühest küljest tähistavad piirid füüsilist ruumi ja struktureerivad seda. Olemuselt 

on neid mitmesuguseid. On piire, mis on loodusliku tekkega objektid, millel on omadus 

eraldada, näiteks jõed, orud, mäeseljakud vms. Teisalt võivad piirid olla ka inimeste 

poolt teadlikult rajatud, olla üks osa ehitatud keskkonnast, selleks et eristada ja eraldada 

ühte ala teisest. Siiski, ükski looduslik marker ei ole oma olemuselt piir (Ingold 2000, 

514). Piiritlemine on funktsioon, mille inimene konkreetsele objektile omistab ning 

mille olemasolu inimesed seejärel tajuvad. Seega on iga piir sotsiaalselt konstrueeritud 

(Newman & Paasi 1998, 188) ehk inimeste poolt toodetud. 

Teisalt on piirid olemas ka mentaalses sfääris. Mõttelisel tasandil seisneb ruumi 

organiseerimine samuti selle erinevateks osadeks jagamises, kusjuures eristajaks nende 

vahel on piir. Selline piir ei pea olema füüsiline marker, vaid võib eksisteerida ka ainult 

inimeste teadvuses. Kuid piirile tähenduse omistamises on oluline roll võimul, sest 

abstraktset ruumi toodab ideoloogia (Lefebvre 1994, 38). Need piirid on kindlale 

sotsiaalsele grupile teada ja neid järgitakse, nende tähendus on õpitud ja kultuurisõltuv. 

Peale selle, et piirid on eraldusjooneks ja eristajaks, on piirid ka omalaadsed 

kontaktitsoonid, mis ühendavad eri ruumiüksusi ning -tasandeid. Erinevad funktsioonid, 

mille toimimise kindlustamiseks piire kasutatakse, on näiteks nende talitlemine mäluna, 

sotsiaalsete normide meeldetuletajana, territooriumi määratlejana ja identiteedi loojana.  

 Peale selle on piiridel sügav sümboolne, poliitiline, ajalooline ja kultuuriline tähendus 

sotsiaalsele kooslusele, piirid võivad näiteks eraldada omad võõrastest, kindlustada ohu 

vastu vms (Berg 2000, 98). 

Kokkuvõtteks 

 

Teooreetiliste ruumikäsituste peatüki lõpetan ruumile iseloomulike karakteristikute esile 

toomisega. Need põhimõtted olen võtnud selles töös aluseks, millest lähtudes järgnevalt 

analüüsin vallsulendikke ja neis väljenduvat vaadet ruumile.  

Ruumitaju on inimesele looduse poolt antud, mistõttu on see osaliselt 

kaheldamatult universaalne protsess. Teisalt ei taju inimene ruumi vaid füüsiliste 
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parameetrite põhjal ja seetõttu ei saa eitada, et taju sõltub otseselt ka kultuurilisest 

taustast ehk haridusest ja õpetusest. Seega on ruumi kogemine mõjutatud kahest 

erinevast algest, kusjuures domineerib ikkagi kultuuri roll. Ruumi tajumises ja 

representeerimises kajastuvad otseselt inimese maailmapilt ja mõttemaailm, mis on  

mõlemad kultuurisõltuvad nähtused. 

 Ruumi mõistet on erinevatel viisidel lahti seletatud, kuid mina lähtun 

arusaamast, et ruum on füüsiliste ja mentaalsete karakteristikute kompleks, mida pole 

võimalik lahutada ajalisest dimensioonist ega inimtegevusest, ning mille abil luuakse 

kultuurilisi ning sotsiaalseid suhteid. Ruum on ühiskonna poolt loodud mõttekategooria, 

mis sõltub konkreetsest sotsiaalsest rühmast ja selle sees toimivatest protsessidest. 

Ruum on inimeste ja kohtade vaheliste suhete kogumik. 

 Teine fundamentaalne aspekt ruumi olemuses on sotsiaalsus. Kuna ruumikäsitus 

on inimestele vääramatult omane ning inimeksistentsist lahutamatu, siis on ruum üdini 

sotsiaalne nähtus. Ruum on sotsiaalne produkt, mille tootmist mõjutab ennekõike 

ühiskonna domineeriv osa.   

Ruum ei ole kindlasti universaalne mõiste, maailmas ei eksisteeri ühte ja ühist 

ruumi. Iga ühiskond loob oma arusaama ruumist ning tegeleb sellele vastava ruumi 

tootmisega. Seetõttu tuleks kasutada ruumi mõistet mitmuses, ehkki sageli on selle 

mõistega ümberkäimise lihtsuse huvides põhjendatud ainsuse vormgi.  

 Töö järgnevas osas lähtun vaatest, et ruumil on kolm tasandit. Lefebvre’i 

teooriat appi võttes eeldan, et maailmas eksisteerivad nii igapäevased ruumid, milles me 

päevast-päeva elame ja mis on meie jaoks kõige tavalisemad ruumid. Siis on olemas 

kujutavad ruumid, mis on meie ruumiarusaamade väljenduseks mingil muul kujul, nt 

kaardid, jutud, plaanid vms, ja nende loomine on sõltuv üldisest kultuuritaustast ning 

ideoloogilisest kontekstist, milles me elame. Lisaks eksisteerivad ka elatud ruumid, mis 

on eelnevate ruumikontseptsioonide põimunud kooslus. Elatud ruumid on need, mida 

inimesed vahetult tajuvad ja tunnetavad, nad on täis kujundeid ja sümboleid, 

ruumirepresentatsioone ja igapäeva ruumi ning loovad igale inimesele omase 

individuaalse ruumikujutelma. 

 Need kolm ruumikontseptsiooni võivad kõik omakorda jaguneda veel 

erinevateks ruumitasanditeks: avalikeks, isiklikeks ja pühadeks ruumideks. Inimese 

elutegevus ilma sellelaadsete ruumide olemasoluta poleks mõeldav. Avalik ruum on 
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ühiskonna ühine ruum, mida tajutakse kogukondliku kehana. Avalikus ruumis on 

inimene sunnitud täitma neid sotsiaalseid rolle, mis talle ühiskonna poolt peale on 

surutud ning seetõttu on indiviidi tegutsemisvabadus piiratud. Isiklik ruum on 

mentaalne konstruktsioon, mis moodutub mõttelisel tasandil indiviidi poolt märgistatud 

talle olulistest paikadest, mis on justkui tema oma kohad. Ilma individuaalse ruumita on 

inimene küll võimeline elama, kuid tema elutegevus on tugevalt häiritud. Pühades 

paikades toimub kommunikatsioon üleloomulike jõududega, järelikult on pühad paigad 

suhtlemise ruumiks. Neile on iseloomulik see, et tegemist on kohtadega, mida 

külastades tuntakse, et ei viibita reaalses ruumis, vaid hoopis mingis teises 

dimensioonis. 

  Ruumile on iseloomulik jagunemine erinevateks osadeks. Sellist liigestatust 

võib nimetada ka ruumi diferentseerituseks. Ruumi diferentseeritust tekitab inimene 

ruumi organiseerides, jagades erinevateks osadeks. Ruumi osad on üksteisest eraldatud 

ja üksteisega seotud piiride kaudu. Piirid võivad eksisteerida nii füüsilises kui ka 

mentaalses ruumis. Piirid kannavad endas erinevaid ülesandeid, mis võivad olla näiteks 

identiteedi loomine, territooriumi märgistamine, omade ja võõraste eristamine, 

erinevate sündmuste mäletamine, kogukonnas kehtivate põhimõtete ja reeglite 

meenutamine jms. 

 Viimaks ei maksa unustada ruumi ehk üht olulisemat omadust – ruum on oma 

olemuselt alati mingil viisil tähenduslik. Inimestele on tavapärane anda asjadele, 

kohtadele ja nähtustele tähendusi, ka ruum ei ole selles mõttes erinev. Ainult et 

tähendust ei oma ruum kui tervik, vaid tähendus on antud ruumis esinevatele 

elementidele või ruumiosadele. Füüsilise ruumi puhul räägime seetõttu tähenduslikest 

objektidest maastikul nagu seda on näiteks vallsulendikud. Järgnevalt vaatangi, milline 

on see tähenduslik ruum, mis ümbritseb vallsulendikke.   
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2. VALLSULENDIKUD 

 

2.1.  Üldiseloomustus 

 

Keskendun antud töös iselaadsele nähtusele – sulendikele. Tegemist on vastega 

inglisekeelsele terminile enclosure, mis tähistab maa-ala, mis on piiratud ja eraldatud 

mingisuguse tara, valli, kraavi või mõne muu konstruktsiooniga.  

Sõnastikus “The Concise Oxford Dictionary of Archaeology” nendib Darvill, et 

maailmas on lugematu hulk erineva kuju, suuruse ja mõõtmetega sulendikke, mille 

dateeringud ja leiukontekst võivad väga olulisel määral erineda. Samas näivad kõik 

sulendikud esindavat äärmiselt laialt levinud inimkäitumuslikku joont, mis seisneb 

asustatud ruumide ümber piiride rajamises. (Darvill 2002, 133) 

Sulendike paigutamine konkreetsesse piiritletud ajalisse ja geograafilisse 

konteksti on seeläbi üsna võimatu. Võib öelda, et tegemist on nähtusega, mis on 

eksisteerinud pea kõikidel arheoloogilistel perioodidel, väga erinevates maailma osades. 

Näiteks on Euroopa neoliitikumile omased sulendikud, mida inglisekeelses kirjanduses 

kutsutakse nimetusega causewayed enclosure, keskmisse rauaaega kuuluvaid Briti 

saarte sulendikke kohta kasutatakse nimetust banjo enclosure, Prantsusmaal ja Belgias 

on ajaarvamise ümbruses ehitatud oppidume, kõige paremini teatakse silmatorkavaid 

henge, karjakasvatusega seotud sulge nimetatakse kraal ja Kesk-Euroopa sulendikke 

rondel. Seda nimekirja võib kaheldamatult veelgi jätkata, kuid seejuures on oluline, et 

tegemist on ühe ja sama nähtusega, mis kõige laiemas mõttes on seotud 

ruumikäitumisega. 

Suletud asulad ehk sulendikud on väga erinevad, kuid nende muististe ühiseks 

iseloomulikuks tunnuseks ja läbivaks jooneks on ruumi eraldatus muust maailmast ja 

seeläbi ka suletus ümbritseva suhtes. Vallsulendikeks on kitsamas mõttes peetud 

ennekõike tasasele maale ehitatud ühe või kahe kontsentrilise ringvalliga ümbritsetud 

paikasid ehk ringvalle. Vallsulendikud on seejuures vaid sulendike üks alamvorm, sest 

lisaks vallile võib ruumiosa olla piiratud ka teistsuguste looduslike või inimtekkeliste 

moodustiste poolt. Näiteks on Eestis sulendike tüübina välja toodud veel pronksiaja 

kindlustatud asulaid ja mäepealseid asulaid, vallsulendikega ühte kuuluvaks on loetud 

neemiklinnuseid (Lang 2007a, 88). Kui aga eeldada, et vallsulendik on ainult teatud 



 24 

osas valliga ümbritsetud ruum, siis võib vallsulendikega mõtteliselt samasse 

kategooriasse asetada ka neemikul paiknevad muistised, kus vall on vaid 

poolkaarekujuline (Lang 2007a, 92). 

Ruumianalüütilisest vaatenurgast lähtudes pole tegelikult oluline millisel 

konkreetsel viisil ja milliste moodustistega ruum struktureeritud on, pigem loeb 

põhimõte ja põhjus, miks ruumi organiseerimine vajalikuks on osutunud või mis selle 

tagajärjena ruumi ülesehituses muutunud on. Mõistagi sobib aga sellelaadne 

rühmadesse jaotamine sulendike kategoriseerimise eesmärgi nimel. 

 

Käesolevas töös kasutan näidismaterjalina ühte osa vallsulendikest. Tegemist on 

ajaliselt ja geograafiliselt täpsemalt lokaliseeritava grupiga. Need sulendikud on 

iseloomulikud Läänemere regioonile rauaaja esimesel poolel, seejuures ka Eesti aladele.  

Mõiste (vall)sulendik on eesti arheoloogias üsna hiljuti kasutusele võetud (nt 

Vimberg 2005; Konsa jt 2006; Lang 2007a). Varasemas arheoloogiakirjanduses seda 

terminit ei kohta, sest enne nimetati rauaaega dateeritavaid tasasele maale rajatud 

ringvalle kas madalateks või varasteks ringvall-linnusteks. Vallsulendiku mõiste 

kasutuselevõtmine oli suures osas tingitud sellest, et nimetuse „linnus“ kasutamine kõne 

all olevate objektide tähistamiseks tulenes otseselt kohalikust traditsioonist, kuid ei 

olnud piisavalt põhjendatud.  

Neid muistiseid on linnusteks peetud pelgalt valli olemasolu tõttu ning 

määratletud seega kui kaitseotstarbelisi ehitisi. Samas on silmatorkavalt madal vall 

tekitanud kahtlusi selliste kindlustuste mõttekuses. Näiteks Rootsis teatakse arvukalt 

ringvall-muistiseid, mida tõlgendatakse hoopis kui kogukonna kogunemiskohti (Cassel 

1998, 196) või matmispaiku (Olausson 1995, 238). Nii ei pruugi ka Eestis muinasajal 

inimese poolt valliga ümbritsetud alad olla rajatud ainult kaitsmisvajadust silmas 

pidades.  

Seetõttu võib leppida nende muististe linnusteks nimetamisega vaid 

reservatsiooniga, meeles pidades, et see ei väljenda nende funktsiooni. Pealegi kätkeb 

linnuse mõiste endas peale kindlustatud paigaks olemise teisigi tahke. Vähemalt sama 

oluline on näiteks linnuste roll võimukeskustena (Lang 2002, 10), mis aga vallsulendike 

puhul tõestatud pole. Vallsulendik on seevastu täpsem termin, mis erinevalt linnuse 
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mõistest ei omista neile objektidele konkreetset funktsiooni, ja samas kirjeldab neid 

paremini.  

Linnused on Eestis üks kõige enam uuritud muistiseliikidest, kuid madalatele 

ringvallidele on seevastu siiani üsna vähe tähelepanu jagunud. Varem madalaid 

ringvalle eraldi linnusetüübina ei eristatudki, vaid neid peeti maalinnade hulka 

kuuluvateks.  

Esmapilgul erinevad vallsulendikud Saaremaa ja lääneranniku hilisrauaaega 

kuuluvatest maalinnadest vaid üksikute väliste tunnuste ja dateeringu poolest. Viimased 

on teatavasti väga võimsate kindlustustega: tasasele alale kuhjatud vall võib 

välisjalamilt mõõdetuna olla koguni kuni 10 meetrit kõrge (nt Pöide Kahutsi maalinn). 

Kuid selles töös käsitletavad linnused on tunduvalt tagasihoidlikumad – ringvall on 

enamjaolt kuni ühe, harva kahe meetri kõrgune. 

Nagu paljusid Saaremaa ja Lääne-Eesti linnused, pole ka vallsulendikke rajatud 

mäe otsa: üldiselt paiknevad nad tasasel maal, vahel ümbrusest veidi kõrgemal 

seljandikul. Tavaliselt seletatakse nende asukohti piirkonna reljeefi omapära ning 

looduslike küngaste puudumisega (nt Laid 1923, 23; Lõugas & Selirand 1989, 62), kuid 

tegelikult ei saa välistada ka rajajate teadlikku kohavalikut. 

Vallsulendike paiknemise võrdlemine teiste samaaegsete asulakohtadega võiks 

lisada senistele teadmistele palju informatsiooni ja kindlasti selgineks arusaamine 

ringvallidest kui nähtusest oluliselt. Kuid johtuvalt sellest, et Eestis pole seni läbi viidud 

põhjalikke maastikuinspektsioone, mis keskenduks vallsulendikke ümbritsevatele 

aladele (v.a Lipa), osutub selline ülesanne keeruliseks. On üsna tulutu analüüsida 

vallsulendike ja nende kaasaegsete avaasulate paiknemist maastikul ning teha järeldusi 

nende vahekordade suhtes, sest praeguse uurimisseisu juures ei kajastuks varase 

metalliaja asulakohtade ja vallsulendike paiknemise võrdluses nende tegelik 

levikuareaal. Lisaks põhjustab jätkuvalt probleeme sellesse perioodi kuuluvate 

avaasulate dateerimine, sest sageli on tegemist üsna õhukeste ja leiuvaeste 

kultuurkihtidega, mille dateeringule viitavad ainsana ebamäärased savinõukillud. Seega 

tuleb sellelaadne analüüs jätta edaspidiseks, kui vastavad uuringud on läbi viidud. 

Küll aga on võimalik võrrelda vallsulendike paiknemist teiste samale alale 

jäävate või sarnasesse perioodi kuuluvate muististega.  



 26 

Näiteks on sarnane maalinnade ja ringvall-linnuste levikupiirkond. Maalinnad 

on teatavasti iseloomulikud eranditult Saaremaale ja Lääne-Eestile, samas kui mujal 

Mandri-Eestis kasutati sel perioodil linnamägesid. Kuid ka ringvallide asualaks on 

enamjaolt seesama piirkond – enamus neist paikneb Saare- ja Muhumaal ning üksikuid 

on leitud Lääne-Eestist. Eranditeks võib pidada Lipa ja Sõtke ringvalli, mis on 

teadaolevaist kõige idapoolsemad ning asuvab ajaloolisel Lõuna-Harjumaal üsna 

lähestikku.  

Kui aga pidada vallsulendike hulka kuuluvateks ka neemiklinnused, siis 

sellelaadne sarnasus levikuareaalides enam kehtima ei jää. Varaseid neemikuid, mida 

iseloomustab looduslike takistuste näiteks järskude mäenõlvade või jõe kallaste 

olemasolu kolmes küljes ja lisaks inimkätega ehitatud vall, mis eraldab neemikut 

ülejäänud platoost, on dateeritud vallsulendikega sarnasesse perioodi. Selliseid 

neemikuid on ka viimastel aastatel avastatud ning praegu võib nende hulka kuuluvaks 

lugeda umbes viit muistist. Jägala, Muuksi, Keava Võnnumägi, Salevere Salumägi, 

Lihunetsi paiknevad nii Lääne-, Põhja- kui ka Kesk-Eestis. Seega võib öelda, et 

vallsulendikke rajati märksa laiemal alal kui maalinnasid. Kui välja arvata Põhja-Eesti 

rannikualale jäävad Jägala ja Muuksi, siis ülejäänud varased neemikud paiknevad 

vallsulendike läheduses ning jäävad samuti Lääne-Eesti regiooni. 

1988. aastal kaitstud Eesti linnuste teemalises doktoritöös eraldas Evald 

Tõnisson madalad ringvall-linnused esmakordselt eraldi linnuste alatüübiks. Maalinnad, 

mida on umbkaudu 15% kõigist Eesti linnustest, jagas ta kaheks. Ühe osa neist 

moodustasid nooremasse rauaaega jäävad võimsate kindlustustega linnused, teise osa 

tasasel maal või väikestel madalatel kõrgendikel asuvad kindlustused. Viimaseid ehk 

madalaid ringvalle pidas Tõnisson ehituslikest eripäradest tulenevalt üldisest liinist 

eralduvaks tüübiks. (Тыниссон 1988, 6–7)  

Üldkäsitluses ”Eesti muinaslinnad” on ta jäänud doktoritöös välja toodud 

rühmituse juurde – ringvall-linnused jagunevad madala ja kõrge valliga linnusteks. 

Kõrge valliga linnusteks nimetas ta Saaremaa ja Lääne-Eesti maalinnasid, madala 

valliga linnusteks aga vallsulendikke. Viimaste hulka arvas ta ka Eesti kaks soolinnust – 

Kuusalu Pajulinna ja Alulinna. (Tõnisson 2008) 

Arheoloogilisi uurimisi on läbi viidud vaid üksikutel vallsulendikel – esimesed 

toimusid Massu rangal 1973. aastal, mil päästekaevamisi juhatas Vello Lõugas. 
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Esimeste kaevamiste tõttu hakkasid arheoloogid madalatele ringvall-linnustele rohkem 

tähelepanu pöörama. Varem oli neid peetud kas ebakindlateks või pooleli jäetud 

linnusteks (Moora 1933, 15; 1942, 11) ja nad olid uurimisobjektidena unarusse jäänud. 

Massu ranga kaevamistulemustest on Vello Lõugas lühidalt kirjutanud Lääne-Eesti 

maaviljeluse kujunemist käsitlevas artiklis (Lõugas 1975).  

Aastatel 1976–1979 toimusid uurimistööd Kaali meteoriidikaatris ja selle ümber, 

ka neid kaevamisi viis läbi Vello Lõugas (Lõugas 1978a; 1978b; 1980). Kaali järv on 

ümbritsetud massiivse kivimüüriga ning sarnaneb selle poolest teiste ringvall-

linnustega. Ühe osa kaevamistel saadud leiumaterjali põhjal on Kaali varasem 

asustusjärk dateeritav pronksiaja teise poolde, kogutud söeproovide järgi on tegemist 

hilispronksiajaga ja rauaaja algusega, suurem osa leidudest viitavad aga eelrooma 

rauaaja algusele (Lõugas 1978a, 66). See aga paigutab Kaali teistest vallsulendikest 

varasemasse perioodi.  

1980. aastate alguses kaevati veel ühte ringvalli: Päeldat Muhumaal uuris 1982. 

aastal Evald Tõnisson (Tõnisson 2008, 252–253) ja 1983. aastal Vello Lõugas. Lõugase 

läbi viidud välitööd kinnitasid tema seisukohta nende linnuste kuulumisest vanemasse 

rauaaega, nagu ta välitööde ülevaateartiklis välja tõi (Lõugas 1984).  

1986. aastal korraldas Vello Lõugas väikesemahulised proovikaevamised ka 

Mustjala Võhma vallsulendikul. 1976. aastal tehtud prooviaukudest (T. Tamla, E. 

Tõnisson) oli selgunud, et linnuse õuealal on õhuke kultuurkiht (Tõnisson 2008, 239). 

Ehkki Lõugas nende uuringute käigus ei leidnud ehituskonstruktsioone vallidega 

ümbritsetud ala sees, leidis siiski kinnitust fakt, et ka Mustjala Võhma vallsulendikul 

esineb õhuke leide sisaldav kultuurkiht. Peamiselt koguti vanema rauaaja keraamikat ja 

kvartsikilde. Lisaks tuli kaevandi sügavamatest kihtidest välja kivitalb, mistõttu on 

oletatud, et Mustjalas võis olla valli all varasem asulakiht (Lang 2007b, 78). Võhma 

puhul on lisaks kaevamistel kogutud andmetele oluline, et tegemist on kahevallilise 

sulendikuga, mis erineb seetõttu enamikust teistest kultuurkihiga sulendikest nagu 

Massust, Päeldast ja Lipast. 

2004. aastal toimusid projekti ”Keava – Päikese Käsi” raames kaevamised Lipa 

linnusel Raplamaal, mida juhatas Marge Konsa. Lipalt kogutud leiuaines kinnitas veelgi 

vallsulendike dateeringut, mis asetab need objektid vanemasse rauaaega. Samas selgus 



 28 

kaevamiste käigus, et Lipa linnusel esineb erinevalt teistest samalaadsetest muististest 

õuealal kultuurkiht. (Konsa jt 2006) 

Alles nende muististe kaevamiste käigus tõstatus küsimus vallsulendike 

rajamisajast. Kuigi arheoloogid on viimaste kümnendite jooksul esitanud selliste 

linnuste kasutamisaja kohta erinevaid arvamusi (nt Lõugas 1975, 86–87; Jaanits jt 1982, 

267), näitavad senised kaevamistulemused nende kuulumist enamasti ühte perioodi. 

Nelja ringvalli – Massu, Päelda, Mustjala Võhma ja Lipa – uurimisel saadud 

leiumaterjal kuulub vanemasse rauaaega, Kaali dateering on aga varasem. Sellest 

tulenevalt on neid muistiseid nimetatud varasteks ringvall-linnusteks. Ning erinevus 

dateeringutes on teine suurem karakteristik, mis maalinnu ja vallsulendikke eristab. 

Kuigi väliskuju poolest varastele ringvallidele sarnanevaid linnuseid teatakse 

peale Massu, Päelda, Mustjala Võhma ja Lipa rohkemgi, ei saa kõigi puhul siiski 

sarnast varast rajamisaega eeldada. Võimalik, et madalaid ringvalle on ka varem või 

hiljem, näiteks keskmisel rauaajal, ehitatud ja kasutatud. Seda oletust näib kinnitavat 

tõik, et Ehmja Kuradimäe kaevamistel saadud napp leiumaterjal viitab selle ringvalli 

kuulumisele hoopis I aastatuhande teise poolde või II aastastuhande algusesse (Mandel 

1983, 300). Sama kinnitab osa Ölandi ja Gotlandi sulendike kaevamistel saadud 

materjalist. 

Vähestest kaevamistest tulenevalt ei ole võimalik öelda kui palju vanemal 

rauaajal rajatud ringvall-linnuseid Eesti alal tegelikult on. Väliste tunnuste sarnasuse 

alusel võiks varaseks pidada umbes kümmekonda Lääne-Eestis ja saartel asuvat 

ringvalli (vt tabel), kuid nende täpsemaks dateerimiseks on vajalik läbi viia rohkem 

kaevamisi. 

 

Rootsis tuntakse sarnaseid tasasele maale rajatud madala ja lameda valliga linnuseid 

arvukamalt kui Eestist. Neid peetakse ühtedeks vanemateks ja dateeritakse eelrooma 

ning rooma rauaaega. Vello Lõugas on pidanud siinseid ringvalle Ojamaa ja Ölandi 

samalaadsete linnustega identseteks (Lõugas 1975, 86–87). 

Vahel kutsutakse Ojamaal, Ölandil ja Rootsi mandrialal esinevaid tasase maa 

linnuseid Havori tüüpi linnusteks. Selle nimetuse on nn varastele ringvall-linnustele 

andnud Gotlandil asuv Havori linnus. 
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Ojamaa lõunaosas asub Havori linnus, mille kaevamised aastatel 1961–1980 

selgitasid, et 55 meetrise läbimõõduga meetrikõrgune ja 8 meetri laiune ringvall on 

rajatud vahetult meie ajaarvamise alguses. Arvatavasti oli müüri peale ehitatud 

puitpalisaad, jalamile kaevatud vallikraav. Valliga ümbritsetud alalt leiti jälgi hoonetest 

ja tuleasemetest/kolletest, keraamikat. (Stenberger 1977, 257) 1961. aastal avastati 

linnuse lõunapoolsest osast valli lähedusse peidetud aare, mis pärineb 1. sajandist eKr. 

Ühe pronksnõu sees oli kolm pronksist kopsikut, sõel ja kaks pronksist kellukest. 

Tegemist on rooma rauaaegse veinijoomiseks kasutatud komplektiga. Kellukeste puhul 

on oletatud rituaalset rolli. Selle pronksnõu sees oli ka üks suur kullast nn Havori tüüpi 

kaelavõru, mille läbimõõt oli 24 cm ning seda peetakse vähemalt 100 aastat vanemaks 

kui pronksist veinitarvikute komplekti, mis dateeritakse rooma rauaaega. (Stenberger 

1977, 278) 

Havori tüüpi linnuseid on uurinud mitmed Rootsi arheoloogid: Pieter Manneke 

Havorit (Manneke 1979), Mårten Stenberger (Stenberger 1973), Erik Wegraeus jt 

Eketorpi (nt Wegraeus 1976), Kerstin Cassel on kirjutanud doktoritöö (Cassel 1998) 

Gotlandi rooma rauaajast ja Michael Olaussoni põhjalik doktoritöö (Olausson 1995) 

tegeleb Upplandi sulendikega 1300. aastast eKr kuni meie ajaarvamise alguseni. 

Rootsis kasutati väga pika perioodi jooksul ringvallide kohta üldnimetust 

“linnused” ning neid ei eristatud ülejäänud muistiserühmast. Kuid linnuste uurimise 

arenedes hakati tähelepanu pöörama ringvallide erinevustele. 1960. aastal kasutas 

Margareta Biörnstad (Biörnstad 1960) esimest korda rootsikeelses 

arheoloogiakirjanduses mõistet vallehitis – vallanläggning. Tema töö mõjul on 

viimastes uurimustes rõhutatud ringvallide erijooni ning kahtluse alla pandud nende 

kaitseotstarbeline funktsioon ja üldnimetuse “linnus” kasutamine nende kohta. Ka 

Olausson tegeleb linnuse mõiste analüüsimisega. 

 

Olausson käsitleb oma töös (Olausson 1995) ennekõike küll vaid Upplandi piirkonna 

muistiseid, kuid tema seisukohti võib mõningate mööndustega laiendada ka Ojamaa ja 

Ölandi samalaadsetele arheoloogiamälestistele.  

 Oma doktoritöös on ta püstitanud hüpoteesi, et muististe vormi ja funktsiooni 

vahel on kindel seos. Samas ei eita Olausson tõika, et kõne all olevatel objektidel, mida 

on harjutud nimetama linnusteks, võis olla tegelikult mitu erinevat ja üksteisest 
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sõltumatut funktsiooni. Seetõttu tuleb otstarbe küsimuses tema arvates lähtuda siiski 

konkreetsest arheoloogilisest kontekstist. (Olausson 1995, 10) 

Vallsulendike uurimises on Olausson lähtunud neljast erinevast aspektist: 

topograafiast, morfoloogiast, kronoloogiast ja funktsioonist. Tema topograafiline 

analüüs andis tulemusi – selgus et, kui mägilinnused paiknevad tavaliselt muudest 

asustatud paikadest eemal kõrgematel kohtadel, siis sulendikud on Rootsis enamasti 

rohkem või vähem seotud endisaegsete asustuskeskustega ning paiknevad tasandikel. 

Lisaks ei leidnud Olausson ka põhjust, miks ümber lükata seni laialt levinud arusaam, et 

kaitseotstarbelisi ehitisi on rajatud valdavalt kolme erinevat tüüpi geograafilisse 

keskkonda – kõrgendikele, tasandikele või soodesse ja rabadesse. Paljude aastate 

pikkuse uurimistöö läbiviimise tulemusena jõudis ta Upplandi, Gotlandi ja Ölandi 

linnuste suhtes järeldusele, et paigad kuhu neid ehitisi on rajatud, on oma olemuselt 

kõik väga erinevad ja variatsioonid on suured, seetõttu on ka enamate üldistuste 

tegemine raskendatud. (Olausson 1995, 51 jj) 

Sulendike morfoloogia analüüsimine näitas, et tegemist võib olla väga erineva 

suurusega ehitistega, mis on piiritletud kas osalise või täieliku ringvalliga. Ringvall võib 

seejuures sageli olla katkendlik, seda ilmselt osaliselt nii kavandatuna kui ka hilisemate 

mõjurite tõttu. Lisaks koostas ta põhjaliku ülevaate Rootsi sulendike valliehituslikest 

eripäradest, tuues välja erinevat tüüpi vallikonstruktsioonid, mida ehitamisel on 

kasutatud. Ilmnes tendents ka selles suunas, et vanematel sulendikel on vall madalam ja 

laiem kui noorematel. (Olausson 1995, 146) 

Kronoloogiline analüüs näitas, et vallsulendikke on Upplandis ehitatud eelrooma 

rauaajast kuni varase rooma rauaajani, pärast seda on need maha jäetud. Asustusjälgi on 

leitud vaid vähestest vallsulendikest, enamasti puudub sulendike alal kultuurkiht. Kuid 

Olausson avastas siiski vallsulendike teatud seose tolleaegse asustusega – sageli on 

vallsulendiku läheduses või vahetult väljaspool valli asustusele viitav kultuurkiht. 

Sellest võib järeldada, et vallsulendikke ehitati asustuskeskustesse või nende lähedusse, 

erinevalt linnustest, mis rajati asustatud aladest kaugemale. 

Ta jagas traditsiooniliselt linnusteks nimetatud muistised nelja erinevasse 

gruppi: mägilinnused, vallsulendikud, matusepaik-sulendikud ja mäepealsed asulad 

(Olausson 1995, 12). Kuid seejuures oli ta sunnitud möönma, et iga üksikjuhtumi puhul 

eraldi on keeruline alati selgeks teha nende objektide tüüpi, sest näiteks vallsulendikel ja 
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mägilinnustel on sarnaseid jooni, sest ka vallsulendikud võivad kõrgemal kohal 

asetseda. Sageli ongi Rootsis võetud aluseks idee, et mägilinnus kaitseehitisena pidi 

omama oluliselt võimsamat valli, selleks et oleks täidetud ehitise esmane eesmärk, 

vallsulendikel aga ei pidanud kaitseehitiste mõõtmed väga suured olema. See on võetud 

üheks grupeerimise kriteeriumiks. (Olausson 1995, 47) 

Minu töö jaoks on Olaussoni uurimusest oluline osa, mis puudutab 

vallsulendikke ja matusepaik-sulendikke, sest mägilinnused ja mäepealsed asulad 

jäävad vallsulendike hulgast välja, nende puhul on tegemist teisse kategooriasse 

kuuluvate muististega. 

Olausson jagas Upplandi vallsulendikud omakorda kahte erinevasse 

kategooriasse: A ja B rühma. A-tüüpi vallsulendikud on oletatava kaitsefunktsiooniga 

ehitised, mille tunnuseks on inimeste poolt rajatud vall ja eripärased looduslikud 

tingimused, näiteks kõrgendikud, neemikud vms. Sellesse gruppi kuuluvatel 

vallsulendikel võib esineda kultuurkiht. A-tüüpi ehitisi tõlgendas ta kui kindlustatud 

talusid. (Olausson 1995, 53) 

B-tüüpi sulendike ehitamisel pole Olaussoni järgi maastiku omapära arvesse 

võetud – need asuvad peaaegu alati tasasel moreenmaal, kuid ka selle grupi muististele 

on iseloomulik kivivalli ja kultuurkihi olemasolu. B-tüüpi vallsulendikelt on kaevamiste 

käigus leitud näiteks ehitusjäänuseid. Matmispaik-sulendikud eraldas ta B-tüüpi 

sulendike alamrühmaks. Erinevus nende kahe vallsulendike grupi vahel seisneb selles, 

et B-tüüpi sulendikel ei ole kunagi haudu. Matmispaik-sulendike alajaotuse loomise 

eelduseks aga on just haudade olemasolu. Neid on rajatud mäele, valle võib olla rohkem 

kui üks, sageli kaks, ja need piiritlevad haudu. Seejuures juhtis Olausson tähelepanu 

tõigale, et lisaks matmispaik-vallsulendikele, mille ehitamine on olnud otseselt 

ajendatud haudade rajamisest, on olemas ka kindlustatud asulaid haudadega. B-rühma 

sulendikke tõlgendas ta kui võimalikke rituaalide ja ohverdamiste läbiviimise paiku ja 

omistas neile sümboolse või ideoloogilise piiri tähenduse. (Olausson 1995, 53) 

 

Lisaks Eestile ja Rootsile on väike rühm vallsulendikke teada ka Lääne-Leedus 

Kretinga piirkonnas. Oma väliselt ilmelt, mõõtmetelt ja paiknemiselt maastikul 

sarnanevad nad väga Lääne-Eesti vallsulendikega. Lääne-Leedu vallsulendikke ei ole 
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arheoloogiliselt uuritud ning tõlgendama on neid selliselt hakatud alles alates 2008. 

aastast (V. Lang – autorile).  

 

Ka Lätis Kurzeme piirkonnas teatakse tasase maa sulendikke, millele on iseloomulikud 

üks või kaks kontsentrilist valli, kraav ja väravakäigud. Sellised sulendikke teatakse 

Kurzemest umbes kümmekond, sageli asuvad need rabade või järvede läheduses. 

Iseloomulik on kultuurkihi puudumine või leidude erinemine asulakohtadele 

tunnuslikust materjalist. Leiumaterjali kuulumine hilisrauaaega eristab Läti samalaadsed 

muistiseid Eesti omadest. Neid peetakse kultuslikeks rajatisteks, millele ei omistata 

kaitsefunktsiooni. Pigem eelistatakse neid tõlgendada kui pühasid paiku, kus toimusid 

kogukonna koosolekud või tingid, kus käidi ohverdamas jne. (Urtāns 2006)  

 

 

2.2. Funktsioon 

 

Vallsulendike puhul on peamiseks küsimuseks olnud nende kasutamisviis. Selle üle 

arutledes on oluline silmas pidada, et neil ei pruukinud olla üheselt määratletud 

funktsiooni. Põhjuseid, miks selliseid ringvalle ehitati, võis olla mitmeid. Samuti tuleb 

vahet teha funktsionaalsel ja tähenduslikul aspektil. Vall võis, kuid ei pruukinud, omada 

praktilist väärtust ja täita mitut erinevat otstarvet, kuid samaaegselt oli sellel kindlasti ka 

laiem sümboolne tähendus.  

Traditsioonilise arusaama järgi on vallsulendikud linnused ning neid on 

määratletud seega kaitseotstarbeliste ehitistena (nt Jaanits jt 1982). Selline seisukoht on 

ennekõike tulenenud valli olemasolust. 

Siiski, kindlustatud elu- või tegevuspaikade puhul on enamasti esindatud kaks 

võrdväärset tegurit – soodsad looduslikud olud ning inimkäte poolt püstitatud ehitised. 

Tavaliselt on kaitseehitised rajatud kõrgematele küngastele, siis on neile keerulisem ligi 

pääseda ja see suurendab kindlustatust. Samas on looduslikult soodsa asupaiga kaitstust 

tavaliselt veelgi parandatud, näiteks valli, kraavi, puitkonstruktsiooni või muu taolise 

rajamisega. 
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Käsitletavate vallsulendike puhul näib üks neist kahest mõjurist olevat olulisem 

kui teine. Kui inimtekkeliste rajatiste maht on nende muististe juures domineeriv – 

ringvalle võib pidada monumentaalehitisteks –, siis nende looduslikel asupaikadel 

kaitseiseloom sisuliselt puudub. Valdav enamik vallsulendikest on ehitatud lauskmaale. 

Kui eeldada, et nende ehitamise eesmärgiks oli kaitse hankimine, siis miks valiti 

asupaigadeks looduslikult niivõrd ebasobivad kohtad? Saarte ja Lääne-Eesti maalinnade 

paiknemist tasasel maal on seletatud tavaliselt sellega, et mägesid lähikonnas ei leidu 

(Laid 1923, 32; Lõugas & Selirand 1989, 62). Eespool tõin välja, et vallsulendike ja 

maalinnade levikuareaal ei kattu täielikult ning tulenevalt sellest, et vallsulendikke asub 

ka Lääne-Eesti idapoolses osas (nt Lipa) ja neemiklinnuseid Põhja-Eestis (nt Muuksi, 

Jägala), ei saa väita, et neis piirkondades mägesid ei ole. Mandri-Eestis ei puudu 

kõrgemad kohtad ning neid on neemiklinnuste rajamiseks ära kasutatud. Ka 

vallsulendike rajamise piirkonnas on üksikuid kõrgemaid kohti lähikonnas olemas. 

Näiteks Lipa vallsulendikust kolme kilomeetri kaugusel paikneb Paka mägi, mida on 

peetud kärajate kohaks (Raidjõe 1971; Lõugas & Selirand 1989, 312). Arvatavasti võib 

ka Lääne-Eesti varaste ringvallide lähedusest leida ümbritsevast kõrgemaid künkaid, 

mis on linnusekohaks sobivamad. 

Samas on nii vallsulendike kui neemiklinnuste puhul tegemist Eesti alal ühtede 

esimeste kaitseotstarvet kandvate rajatistega. Varasemast perioodist ei teata peale 

pronksiaegsete kindlustatud asulate objekte, mille peamiseks funktsiooniks võiks pidada 

turvalisuse tagamist. Ning ka pronksiaegsete kindlustatud asulate puhul ei ole 

loodusliku kaitse faktor domineeriva tähtsusega olnud, nende rajamisel on hoopis 

olulisemat rolli mänginud asupaiga seos asustuse ja liikumisteedega. Samas ei ole 

võimalik eitada nende muististe ühte olulist otstarvet – pakkuda kaitset vaenulike 

jõudude eest.  

Sellest tulenevalt võib järeldada, et alati ei ole olnud tarvilik loodusliku ja 

ehitusliku komponendi võrdväärsus. On piisavalt näiteid varasematest ehitistest, mille 

puhul domineerib kas looduslik kaitstus nagu näiteks neemiklinnused või inimkäte abil 

püstitatud kaitserajatis nagu vallsulendikud. Pigem võib väita, et ringvall ongi just see, 

mis peab kompenseerima loodusliku asupaiga puudujääke selles vallas. Samas on 

kõrgendikel asuvate objektide puhul  vajadus inimeste poolt ehitatavate rajatiste järgi 

väiksem. Seega ei ole neemikutel asuvate ”linnuste” rajamisel võetud vaevaks ehitada 
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ringvalli, vaid on piirdutud vallilõiguga, mis raskendab ligipääsu suletavale alale kõige 

lihtsamalt ligipääsetavatest külgedest. Vallsulendike asupaikade puhul lauskmaal on 

selliseid külgi aga igas ilmakaares ning see on tinginud vajaduse ehitada vall igasse 

kanti. 

Seega võib vall olla põhjus, miks vallsulendikke linnusteks pidada, teisalt on just 

vall see, mis äratab kahtlust. Umbes meetrikõrgune ehitis ei pruugi tasasel maal erilist 

kaitset pakkuda. Eriti hästi on see mõistetav, kui vaadata neist linnustest fotosid või käia 

kohapeal: vall on niivõrd madal, et vahel võib selle eristamisega maastikul isegi 

probleeme tekkida. Kuid seejuures tuleb siiski meeles pidada, et vall ei ole algselt olnud 

selline nagu praegu. Kivid on aja jooksul müürist välja varisenud ning linnused on 

saanud hilisema inimtegevuse käigus nagu näiteks põlluharimine kannatada. Seetõttu on 

kaitseehitised madalamaks muutunud.  

Välistatud pole ka võimalus, et kivimüüridel on asunud mingit laadi 

puitkonstruktsioonid, mis ringvalli veelgi kõrgemaks muutsid ja kaitstust suurendasid. 

Seda on oletatud näiteks Ojamaa Havori linnuse puhul (Stenberger 1977). Jälgi nendest 

seniste välitööde käigus siiski leitud ei ole, kuid tuleb arvestada sellega, et 

vallsulendikel teostatud kaevamised on olnud sageli päästekaevamised või siis väga 

väikesemahulised tööd. Erandina tuleb siinkohal välja tuua vallsulendikele sarnanev 

varane neemik, mis asub Jägala jõe ääres. 2005. aastal Jägala linnusel teostatud 

välitöödel selgus, et linnus, mida on varem peetud keskmisse rauaaega kuuluvaks, rajati 

juba eelrooma rauaajal ning sellel perioodil ehitati ka horisontaalsetest palkidest 

puitkonstruktsioon. Teises etapis rajati liivast paekividega kindlustatud vall. (Johanson 

& Veldi 2006)  

Kui eelnevat arvesse võtta, siis võib ehk mõista, miks linnuse-versioon siiani 

ainuvalitsev on olnud. Ilmselt olid vajaduse korral vallsulendikud võimelised 

funktsioneerima kaitseotstarbeliste rajatistena, ehkki pakutav turvalisus ei saanud nende 

iseloomust tulenevalt olla määramatult suur. Samas ei saa eeldada, et nende ehitiste 

kõige tähtsamaks ülesandeks oli pakkuda kaitset. Funktsioone võis vallsulendikel olla 

teisigi ja tingimata ei pidanud linnuseks olemine neist üks olema, pigem võiks selle 

olemasolus kahelda, ehkki välistada seda ei ole võimalik ega tarvilik. 

 



 35 

Vallsulendikke on peetud arheoloogiakirjanduses ka pelgupaikadeks. Vello Lõugas on 

Massut ja Päeldat pidanud pelgupaik-linnuseks (Lõugas 1975, 86; 1984, 351), ning 

sama on oletatud ka viimastele sarnaneva Märjamaa lähistel paikneva Sõtke Kantsimäe 

kohta (Jaanits jt 1982, 267; Tõnisson 1971).  

Pelgupaiku tuntakse tavaliselt rahvapärimuse kaudu ning need on asunud kas 

paksudes metsades, soodes, rabasaartel või koobastes – kohtades, mis asuvad asustatud 

paikadest eemal ja on raskesti ligipääsetavad ning kuhu mindi ajutise ohu korral.  

Enamasti ei ole pelgupaigad kindlustatud olnud. Samas ei ole välistatud, et 

mõnesse pelgupaika ka rajati ehitisi, mis pakkusid täiendavat turvatunnet, lisaks selle 

paiga asukohale, mis niigi pidi olema raskesti ligipääsetav. Evald Tõnissoni arvates on 

suurem osa madalaid ringvall-linnuseid olnud pelgupaigad. Kui viimaseid tavaliselt ei 

kindlustatud, siis Tõnisson arvates esines erandeid, milleks olid ka ringvall-linnused. 

Oma väite tõestuseks mainib ta Henriku Liivimaa kroonika teadet, kuidas arvatavasti 

Jogentaganas oli vaenuvägi sattunud metsatihnikus olevale kaitsetõkkele, mille taga 

inimesed oma varaga varjul olid. (Tõnisson 1972b, 172) Puittara ja kivimüür pole 

omavahel siiski võrreldavad. Esiteks on viimase puhul tegemist kapitaalse ja tunduvalt 

püsivama rajatisega, puidust palissaad või plank seda ei ole. Teiseks nõuab kividest ja 

mullast valli ehitamine märgatavalt rohkem tööjõudu ja aega. Seega ei saa minu meelest 

konkreetset Henriku teadet vallsulendikele otse üle kanda. Valli olemasolu 

pelgupaikades võib olla küll põhjendatav selle poolt pakutava kaitsefunktsiooniga, 

teisalt on valli ehitamine piisavalt mahukas töö, et selle ettevõtmine vaid juhuks, kui 

peaks tekima ohusitatsioon, on väheusutav. 

Hoopis olulisem karakteristik kui vall on pelgupaikade puhul teatud tüüpi 

looduslik asupaik – ennekõike asustatud piirkonnast eemal, raskesti ligipääsetav ning 

vaid oma kogukonnale teadaolev koht metsas, soos, rabasaarel või koobastes. Kuivõrd 

meieni ei ole säilinud vallsulendike-aegne loodus ning elukeskkond, siis on keeruline 

öelda milline täpselt oli nende paikade looduslik keskkond, kas nad asusid paksus 

metsas või soos, ainus aspekt, mida me saame analüüsida on vallsulendike paiknemine 

tolleaegsete asustuskeskuste suhtes. Selleks tuleb aga kindlaks teha eelrooma ja rooma 

rauaaegsete asulate olemasolu või puudumine vallsulendike läheduses. Enamiku 

vallsulendike lähikonnas pole sellega tegeldud, erandina tuleb mainida Lipat, mille 

ümbruskonnas on viidud läbi nii maastikuinspektsioon 2002. aastal (Tvauri 2002) kui 
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ka vallsulendiku vahetu ümbruse šurfimine 2004. aastal (Konsa jt 2005). Nende 

uuringute käigus ilmnenud tõsiasi, et lähikonnas paikneb vähemalt üks vanemasse 

rauaaega kuuluv asulakoht, viitab sellele, et vähemalt antud vallsulendik, ei asunud 

kusagil asustatud alast väljaspool ning et Lipa pidamine pelgupaigaks ei ole piisavalt 

põhjendatud. 

Lisaks annab sellele tõlgendusvariandile kolmanda dimensiooni juurde ka fakt, 

et vallsulendikel puudub enamasti kultuurkiht. Kuna pelgupaikasid on tavaliselt peetud 

ajutiselt elutegevuseks tarvitatud paikadeks, siis ei ole nende puhul eeldatud ka 

pikaajalisemale inimtegevusele viitava kultuurkihi esinemist. Kultuurkihi puudumine 

vallsulendikes on andnud tuge järeldusele, et ringvalle kasutati kui ajutisi, ohu korral 

vajatavaid pelgupaikasid, kus leiti kaitset ja varju vaenuväe eest. Kuid ka selle 

argumendi paikapidavust ei saa täie kindlusega väita. On erandeid nagu Lipa, kus esineb 

kultuurkiht vallsulendikul kogu õueala ulatuses, kuid tuleb arvestada ka sellega, et 

paljud vallsulendikud ei ole meieni säilinud oma esialgsel kujul. Näiteks on Vello 

Lõugas oletanud nii Päelda kui Massu puhul, et õueala kultuurkiht võib olla hävinud 

põlluharimise käigus, samas kui mõlema sulendiku vallirusude all säilmeid kultuurkihist 

leidus. Seega ei saa väita, et kõik vallsulendikud on olnud asustamata ning et neid on 

kasutatud pelgupaikadena vaid ajutise ohu korral. Samas ei saa vallsulendike puhul 

nende funktsioneerimist pelgupaikadena ka välistada. 

 

Kaitsefunktsioon võis vallsulendike puhul avalduda ka muul viisil. Tegemist ei pea 

olema pelgupaigaga ega linnuse kui kindlustusega, kuid üks põhjus, miks see vall 

ehitati, võis kaitse hankimine olla tõepoolest.  

Michael Olausson tõlgendab osa Upplandi sarnaseid muistiseid kindlustatud 

taludena. Võimaluse sellise variandi väljapakkumiseks andis Lingsbergi sulendik. 

Tegemist on keerulise kompleksiga, mis koosneb vallist, seda ümbritsevast asulakohast 

ja matusepaigast. Kui viimaseid on kasutatud mitme erineva perioodi vältel, siis vall on 

ajandatud perioodi 200/100 eKr kuni 100 pKr. Fossiilsete põldude ja majajäänuste tõttu 

peab Olausson Lingsbergi just kindlustatud talukohaks. Ringvalli sees toimunud 

elutegevusele viitavaid leide seal ei esinenud. Kõrgest fosfaadisisaldusest tulenevalt 

arvab Olausson, et seal võis asuda loomalaut või hoiuruum. Lingsbergi seostab 



 37 

Olausson umbes samal ajal aset leidnud asustuse laienemise ja üksiktalulise 

asustusmustri kujunemisega. (Olausson 1995, 239) 

Vallsulendike pidamine kindlustatud talukohaks eeldab üksiktalulist 

asustusmustrit, sest juhul, kui ei ole tegemist ainult ühe majapidamise poolt rajatud ja 

hallatud kaitseehitisega, tuleks vallsulendikke pidada ikkagi linnusteks. Üksiktalulise 

asustusmustri puhul võis vallsulendik toimida eraldi majapidamisüksusena. Sarnaselt 

Olaussoni uurimuse tulemusega on Eesti arheoloogilise materjali, ennekõike kalmete 

analüüs viitanud sellele, et eelrooma ja rooma rauaaja tüüpiliseks asustusüksuseks oli 

üksiktalu. Samuti on peetud sellisele suundumusele osundajaks antud perioodi 

asulakohtade nõrka kultuurkihti. (Lang 1996, 370)  

Leiuvaene kultuurkiht ning sellesse ajajärku kuuluvate asulakohtade suhteline 

vähesus viitavad sellele, et ühes kohas koos elanud suhteliselt väike kogukond ei 

suutnud oma elutegevusega jätta endast samalaadseid jälgi nagu me teame näiteks 

perioodidest, mil koos elas suurem kooslus inimesi. Seetõttu on teadmised tolleaegsest 

asulatest napid, samas on alust arvata, et sel ajal võisid olla valitsevaks üksiktalud.  

Enamiku Eesti ringvallide lähedusest pole leitud samasse perioodi kuuluvaid 

avaasulaid. Osaliselt on see tingitud vähesest uurimistööst nendes lokaalpiirkondades. 

Samuti ei esine peaaegu ühegi vallsulendiku õuealal kultuurkihti, mis võiks viidata 

ringvalli kasutamisele elupaigana, fosfaadianalüüse aga tehtud ei ole. Seetõttu on 

praeguse uurimisseisu juures raske kindlaks teha, kas vallsulendikud oleksid võinud 

funktsioneerida kindlustatud talukohtadena. 

Erandina tuleb aga välja tuua Lipa vallsulendik, millel esineb kultuurkiht tervel 

õuealal, see annab võimaluse tõstatada küsimuse – kas tegemist võis olla kindlustatud 

taluga. Oletades, et Lipal on kultuurkiht tekkinud seal elamise käigus, võib näha valliga 

piiratud talu ja läheduses paikneva avaasula funktsioonis ning staatuses suuri erinevusi.  

Ringvallidele on iseloomulik see, et nad eristavad sisemist ala välisest. 

Samamoodi võivad nad tõmmata piiri talu ja ümbruskonna elupaikade vahele, 

demonstreerides seeläbi ühe üleolekut teisest ja olla seega asustushierarhia kajastuseks. 

Ringvalliga ümbritsetud ala võis olla võimukeskuseks – linnuseks, mis domineeris 

antud piirkonnas. Valter Langi järgi levis eelrooma ja rooma rauaaja jooksul Eestis nn 

domineeriva talu süsteem: kompaktses võimupiirkonnas oli üks talu majanduslikult ja 

sotsiaalselt teistest kõrgemalseisev (Lang 2002, 13; 1996, 466). Ehkki tavaliselt tulevad 
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selle perioodi puhul niisugused erinevused esile kalmematerjalis (Lang 2002, 9), võivad 

vahed ka teisiti väljenduda. Kas varased ringvallid võiksid olla nn ühe domineeriva talu 

süsteemi esinemisvorm? Kui eeldada, et lisaks vallile oli olemas ka mingisugune 

palktara või palissaad, võis tagasihoidliku kindlustusena seesugune ehitis selle sees 

paiknevat talu vähesel määral siiski kaitsta, nt äkkrünnaku eest. Samuti väljenduks 

vallis ja taras vastandus seespoolse asula ning väljaspoole jääva vahel. Sellise rajatise 

ehitamise korraldamiseks pidi üks osa kogukonnast olema mõjukam ning võimeline 

organiseerima väga suurt ning töömahukat ehitustegevust, mille kordasaatmiseks 

tõenäoliselt ei piisanud ainult nende enda tööjõust. Seega võib oletada, et ühest küljest 

võis talu domineerimine väljenduda ennekõike võimus selline aktsioon läbi viia, teiseks 

väljendus üleolek vallis endas, mis rõhutas veelgi seespool olevate üleolekut teiste 

suhtes ning kolmandaks võib oletada sellelaadse hierarhilise elukoosluse puhul 

mingisugust majanduslikku sõltuvust teineteisest.  

Lipa linnusel võib püsiasustust küll kultuurkihi esinemise tõttu oletada, kuid 

kuna konkreetseid ehitusjäänuseid ei avastatud, siis ei saa kindlalt väita, et 

inimtekkeline kiht on linnusele seal elamise tagajärjel tekkinud. Ehkki see on üks 

võimalustest, ei saa välistada, et keraamika esinemine viitab hoopis teistlaadsele 

tegevusele. Seepärast ei tohi ainult piirduda Lipa ringvall-linnuse kui kaitsefunktsiooni 

omava pelgupaiga või asustuskeskuse analüüsimisega, vaid tuleb vaadelda ka teisi 

võimalusi. 

 

Kolmas üsnagi laialt levinud viis, kuidas vallsulendikke tõlgendatakse, on nende 

pidamine kultuskohtadeks (nt Cassel 1998; Lang 2007a). Kui alguses välja toodud kaks 

funktsiooni on militaarse iseloomuga, siis antud versioon põhineb usundikeskses 

lähenemises vallsulendike funktsiooni küsimusele. Seejuures tuleb tähelepanu pöörata 

sellele, et tihti tehakse vahet kahe- ja ühevallilistel sulendikel.  

Kahe kontsentrilise valliga sulendikud on need, mille ehituslik omapära torkab 

eriliselt silma ja tekitab kasutamisviisi kohta rohkelt küsimusi. Tavapäraselt on neile 

omistatud rituaalse paiga tähendust, sest keeruline on olnud mõista kahe valli ehitamise 

vajadust.   

Ka ühevallilisi sulendikke on käsitletud usundikesksest vaatenurgast lähtudes. 

Näiteks on Upplandi vallsulendikke jagatud kahte rühma – üht osa neist on peetud 
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kindlustusteks ja teistele omistatakse sümboolse piiri tähendust. Lisaks moodustavad 

kolmanda grupi valliga ümbritsetud matmispaikad.  (Olausson 1995, 237)  

Ojamaa vallsulendike on tõlgendatud lähtudes ennekõike nende kesksest 

positsioonist asustusmustris, kuid seejuures on nende funktsiooni peetud kultuslik-

tseremoniaalseks. Kerstin Casseli arvates väljendub nende tsentraalsus nii asupaigas kui 

ka ühiskondlikus rollis. Ühe tõlgendusvariandina peab ta võimalikuks ringvallide 

funktsioneerimist keskustena, kus kogukond sai kokku ja viis läbi rituaalseid 

sööminguid ning vahetas kinke. Casseli arvates võidi vallsulendik ehitada pealiku talu 

maale ning see sümboliseeris seeläbi ka liidri tähtsust ühiskonnas. (Cassel 1998, 196)  

Kultuurantropoloogia kaudu teatakse, et kultuslikud kohad on sageli 

kindlapiirilised ning suletud. Seega võis vall olla vajalik, et defineerida rituaalide 

läbiviimise ala, ning samas võimaldas müür nendest toimingutest osasaajate ringi 

piirata. (Cassel 1998, 196)  

Osaliselt on ajendanud vallsulendikke kultuslikeks paikadeks pidamine sellest, 

et neil tavaliselt kultuurkihti ei esine, ehkki leidub ka erandeid. Näiteks on Rootsi 

pronksiaegsetelt valliga ümbritsetud matmispaikadelt avastatud väikesemõõtmelisi 

inimtegevuse alasid, mida ei peeta asustusjälgedeks. Hajali asetsevaid tuleasemeid ja 

väikseid kivikalmeid seostatakse rituaalsete toimingutega, sealhulgas ohverdamisega. 

(Olausson 1995, 239) 

 Ehkki kultuslik-tseremoniaalne tõlgendusviis on üks võimalikest, ei ole kindlasti 

selle kasutamine õigustatud vaid sellest faktist, et tegemist on muististega, millel ei 

esine kindlaid jälgi inimasustusest.  

 

Vallsulendike kasutamine on osa selle muististerühmaga kaasnevast küsimusteringist. 

Rohkelt tähelepanu on nende kasutamisviis pälvinud ennekõike seetõttu, et sellele 

küsimusele on suhteliselt keeruline seletusi leida. Ühest küljest olen ma nõus, et on 

oluline arutleda selle üle, millisest vajadusest tulenevalt neid objekte rajati, aga teisalt ei 

saa mitte kuidagi alahinnata vallsulendike tähenduse rolli nende tõlgendamisel.  

 Vallsulendike ehitamine oli samavõrd ajendatud nii praktilistest vajadustest kui 

ka mõjutatud nendest tähendusest, mis selle rajamisega loodi või mis selles teguviisis 

avaldusid. Mingi objekti püstitamisele eelneb alati enesele teadvustamine, mille jaoks 

seda ehitatakse, teisalt väljenduvad selles protsessis maailmapilt, väärtushinnangud, 
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tõekspidamised, millele tuginedes seda kõike tehakse. Arhitektuuri puhul, mille alla 

kahtlemata ka vallsulendikud liigitada saab, tuleb ennekõike välja inimeste arusaam 

ruumist. Sest arhitektuur loob ruumi. Milline on vallsulendikega loodud ruum? 
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3. VALLSULENDIKES AVALDUV RUUMIKÄSITUS 

 

Ruumi saab iseloomustada kui tähenduslikku, diferentseeritut, tajutavat, kujutavat, 

elatavat, avalikku ja isiklikku. Järgnevas peatükis näitan, mil viisil on seda kõike 

vallsulendike ruum. 

 

3.1. Tähenduslik ruum 

 

Inimestele on omane anda asjadele tähendusi, selles mõttes pole erinev ka ruum. Aga 

ruumi puhul on tähendused omistatud ainult ruumiosadele või ruumis paiknevatele 

objektidele, siinkohal vallsulendikele. 

Inimene tajub alati objekte nende tähenduse kaudu mitte materiaalse vormi 

alusel. Kui Danesi ja Perron on näitena välja toonud, et maja pole kunagi inimeste jaoks 

ainult kuhi telliseid või katuseplekki (Danesi & Perron 2005, 173), siis samamoodi võib 

öelda, et vallsulendik pole hunnik mulda ja kive, vaid hoopis midagi muud. 

Ka Julian Thomas on veendunud selles, et inimene tajub objekte kui tähendusi 

(Thomas 2001, 172) ning selles, et meid ümbritsev maailm ongi ennekõike tähenduslik 

(Thomas 2003, 35). Kaheldamatult on see niiviisi ka vallsulendike puhul, kuid tegelik 

küsimus seisneb hoopiski selles, mis muististele tähenduse loob. 

Tähendus võib olla konstrueeritud erinevate tegurite poolt ja erinevate 

protsesside tagajärjena. Nii Tilley’i kui Thomase seisukoht on, et mingi objekt muutub 

kohaks siis, kui talle omistatakse tähendus (Tilley 1994, 25; Thomas 2001, 173), kuid 

tähendusi on võimalik anda mitmel moel.  

Tähenduse võib koht saada näiteks nime andmisel (Tilley 1994, 34), paigaga 

läheduse tekkimise ja erinevate meeldejäävate sündmuste toimumise tõttu ning seal 

elamise käigus (Thomas 2001, 173). Inimene, olles ümbritseva maailmaga oma 

elutegevuse kaudu ühendatud, tekitab kohale uue mõõtme, loob tähenduse (Ingold 2000, 

514).  

Vallsulendike puhul on tähelepanu vääriv see, et kõne all olevad kohad, olles 

tähenduslikud, on jätnud jälgi järeltulevatele põlvedele. Põhimõtteliselt ei pruugi 

tähenduslik koht olla ju millegipoolest maastikul eristuv, sest tähendus on loodud vaid 



 42 

mentaalsel tasandil, inimese peas, kuid vallsulendikega, nagu ka paljude muude 

arheoloogiliste mälestistega, on teisiti.  

Kohadele, kus vallsulendikud asuvad, võis olla tähenduslik taust loodud siis, kui 

need kohad oma nime said. Tulles inimese teadvusse kui mingi paik, pidi neil olema ka 

mingisugune tähendus. Need kohad pidid midagi tähistama, mingit mõtet, aistingut, 

tundmust, kogemust või muud. See, et neil tähendus oli, väljendus selles, et neid peeti 

piisavalt vääriliseks selleks, et neid kuidagi nimetada. 

Näitena toon esile Sõtke Kantsimäe, mis asub Märjamaa kihelkonnas 

Raplamaal. Ehkki sellel linnusel kultuurkihi olemasolu kindlaks ei ole tehtud, siis 

tüpoloogiliselt on seda liigitatud varaste ringvall-linnuste hulka. Ka ei ole sellel 

oletataval vallsulendikul läbi viidud kaevamisi, kuid madal kivivall, mille mõõtmed on 

võrreldavad teiste samalaadsete muististega, lubab pidada seda vanema rauaaja linnuste 

hulka kuuluvaks.  

Sõtke Kantsimäe nimi võib viidata selle objekti kunagisele tähendusele. Kuigi 

iga nime puhul on keeruline kindlaks teha selle vanust ning aega, millal paika vastavalt 

nimetama asuti, siis teatud oletusi võime siiski teha põhjuste kohta, miks seda paika just 

nii kutsuma hakati. Sõna „kants“ tähendab eesti keeles endisaegset kindlustatud kohta 

või võimsat tugipunkti ning liitsõna teine osa „mägi“ viitab justkui kõrgemale kohale. 

Kuid sellest hoolimata ei ole Sõtke sulendiku asupaigas mäge ega kõrgendikku, millele 

nimi näib osundavat, samas on vastav nimekuju põhjendatud. Nimelt tähendab sõna 

„kants“ murdes ka valli või kuhjatist ning sellest tulenevalt on võimalik seda nime ka 

seletada. Võib oletada, et seesuguse nime andmine kõne all olevale paigale sai 

võimalikuks alles pärast valli rajamist, siis kui sai alguse selle koha kasutamine kas 

pelgupaigana, kuhu pageti ohu korral, või linnusena. Nimi aga andis sellele kohale 

turvalise ja valliga kaitstud koha tähenduse. Kuna tegemist oli aga omalaadse linnusega 

ja linnustele on tavapäraselt omane mäe olemasolu, siis kanti ka see tähendus Sõtke 

ringvallile üle, ehkki palju alust selleks ei olnud.  

Samalaadseid näiteid võib tuua ka teiste madalate ringvallide kohta – Ehmja 

Kuradimägi, Keblaste Ta(a)ramägi jne. Ka nendes paikades ei ole tegemist ümbritsevast 

maastikust oluliselt kõrgemate kohtadega, vaid ringvallidele omaselt on need rajatud 

tasasele maale. Nimes aga kajastub linnusele omane „mägi“. 
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Teine sotsiaalne protsess lisaks nime andmisele, mille kaudu vallsulendike 

tähendus võis olla konstrueeritud, oli nende muutumine inimestele lähedasteks 

paikadeks, kus leidsid aset erinevad meeldejäävad sündmused. Kuigi otseselt ei ole 

võimalik kindlaks teha, kui tähtsad ja erilised ringvallid neile kogukondadele olid, kes 

neid kasutasid, siis mingil viisil võivad sellele arengule viidata samamoodi näiteks 

kohanimed. 

On ju mõne paiga tähistamiseks kasutatud näiteks sõna „püha“, mille sisu ehk 

polegi võimalik üheselt lahti seletada, sest ühest küljest näib see osundavat kristlikule 

religioonile, teisalt kasutatakse seda aga eelkristlike nähtuste tähistamiseks. Näiteks on 

sageli kasutatud paljude ohvripaikade iseloomustamiseks sõna „püha“, vahel on see 

muutunud ka pärisnimeks.  

Üks selline koht on Püha kihelkond Saaremaa lõunarannikul, kus asub Kaali 

kraater. Rahvapärimuse järgi on Kaali kohta kasutatud Püha järve nime, millele on 

tähelepanu juhtinud näiteks muinsuseuurija J. B. Holzmayer (Holzmayer 1873). 

Seetõttu on Kaalit peetud eriliseks paigaks, vahel on oletatud ka järve ohverdamist (nt 

Lõugas 1978b, Mägi 2003/2005). Samuti on sinna ehitatud ringvall, mille püstitamise 

põhjuseks on näiteks Vello Lõugas pidanud soovi kaitsta tähtsat ja keskset kultuskohta. 

Kultuskohaks saamise põhjuseks on uurijad pidanud enamasti Kaali järve tekkimise 

viisi: arvatakse, et meteoriidi kukkumise tõttu hakati tekkinud järve tähtsustama, 

eriliseks pidama ning sinna ohverdama. Neil inimestel tekkis lähedus ja ainulaadne side 

selle kohaga ning seal aset leidnud meeldejäävate sündmuste, näiteks ohverdamiste ning 

riituste käigus, omistati sellele järvele tähendus. Kaalit hakati pidama pühaks paigaks, 

nagu vanast nimekujust välja tuleb. 

 

Koha tähendus ei ole konstantne, see muutub reaalse, füüsilise muutumise või 

muutmise käigus. Üks tegevus, mis lõi võrreldes varasemaga maastikul erinevusi, oli 

ehitamine, lisaks puudutas see ka tajuprotsesse. Ehitamine muudab tulevikus toimuvat 

kohataju ja -tõlgendamist (Thomas 2003, 35). Kuigi see muutus toimub igasuguse 

füüsilise muutmise tagajärjel, võib arvata, et seda tugevam võis mainitud nähe olla 

monumentaalrajatiste ehitamise puhul, sest nende eripäraks on imposantsus ja nähtavus. 

Tõenäoliselt tähendas vallsulendike asukoht enne, kui sinna ehitati vall, midagi 

muud võrreldes valli rajamisele järgnenud ajaga. Kuid kindlasti ei pidanud nende 
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kohtade tähendus valli ehitamise käigus ja tagajärjel kardinaalselt muutuma. Vastasel 

juhul poleks tegemist olnud enam sama kohaga. Seetõttu võis erinevus olla varasemaga 

võrreldes ka väike. 

Vallsulendike puhul on seega just vall see, mis juhib tähelepanu antud kohale ja 

seeläbi ka selle koha tähtsusele. Valli ehitamise käigus omistati antud paigale suurem 

tähtsus ja tähendus, mis oli erinev eelmisest, ning see väljendus ennekõike vallis. Võib 

isegi öelda, et vallsulendike tähtsus oli valli kaudu manifesteeritud.  

Minnes tagasi eelmises näites kasutatud Kaali juurde, tuleb nentida, et sellel 

objektil on erijooni, mis lubavad seda kasutada ka ehitamisprotsessi kirjeldamise 

ilmestamiseks. Kaali dateerimine on osutunud keeruliseks, võib oletada, et tegu on 

mitmekihilise muistisega: lisaks vanema rauaaja leidudele on sealt saadud ka 

pronksiajale viitavaid tõendeid (Lõugas 1978a). Järv on ümbritsetud massiivse 

kivimüüriga, mis sarnaneb samaaegsete ringvall-linnuste vallidega. Seetõttu võib 

oletada, et enne, kui seda paika hakati pidama pühaks ja kasutama kultuslik-rituaalsetel 

eesmärkidel, asus seal varasemasse perioodi kuuluv asula. 1976.–1979. aastani läbi 

viidud arheoloogiliste välitööde raames leiti linnuse kultuurkihist ka hilispronksiaega ja 

varasesse rauaaega kuuluvaid esemeid, mida Lõugas pidas pärinevaks tolleaegsest 

asulast. See aga viitab piirkonna asustuse järjepidevusele pronksiajast rauaajani ning 

lubab oletada, et üks ja seesama järv tähendas erinevatele põlvkondadele erinevaid asju. 

Aja jooksul paikkonna tähendus muutus – seda hakati pidama pühaks paigaks, kus viidi 

läbi religioosseid toiminguid ning mida tuli kaitsta ja varjata. Seejärel toimunud 

ringvalli ehitamine muutis seda paika veelgi, sellest sai kaitstud ja sisse piiratud 

kultuskoht, mille tähtsust rõhutas vall.   

Kuid ehitamine iseenesest ei ole andnud ringvallidele nende tähendust, vaid on 

ainult loonud uusi paikasid. Tähenduse on objektid saanud alles sellele järgnenud 

elutegevuse käigus. Sellest ilmneb, et ehitamine ja elamine on erinevad protsessid – üks 

muudab füüsilist keskkonda, teine arusaama sellest keskkonnast. 

Seega on mänginud tähenduse loomises erilist rolli ka paikkonna asustamine, 

seal elamine. Sest ennekõike elutegevuse kaudu loob inimene kohtadele tähendusi. Ning 

paigad leiavad kirevas kohtade reas endale sobiva asetuse. Osaliselt võib paikade 

tähendus kajastuda ka asustusmustris, viidates koha seostele teiste elutegevuspaikadega. 
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Lipa side elutegvusega oli kõige vahetum. Vallsulendik ning selle seesmine ala 

olid oletatavasti elamise kohaks ning nende roll igapäevaelus oli oluline, samas 

iseenesestmõistetav. Ringvalli tähendust võib võrrelda elamuga. Maja ja kodu on 

kohaks, kus inimesed tavaliselt igal päeval oma elust on. Seejuures ei pruugita osutada 

tähelepanu maja olemusele ja tähendusele eriti tihti. Kodu tähtsus saab teatavaks siis, 

kui seda enam ei ole. Vallsulendik, kus elati, võis olla samalaadse tähendusega paik. 

Tõenäoliselt oli vallsulendikel, milles ei elatud, hoopis teistlaadne kaal. Oletades nende 

funktsiooni pelgupaigana või rituaalide läbiviimise kohana, on ilmne, et sellelaadsete 

vallsulendike roll erines oluliselt nende omadest, kus elati. Näiteks tõusis pelgupaiga 

tähtsus igasuguses ohusituatsioonis, sellistel puhkudel tähendas vallsulendik kõige 

turvalisemat paika, erinedes seeläbi avaasulast olulisel määral. Rituaalide läbiviimise 

kohti on aga üldse äärmiselt keeruline võrrelda profaansete ehitistega, sest need 

kuuluvad hoopis teise kategooriasse.  

Elamise käigus loodud tähendus ei ole kindlasti midagi jäävat ja muutumatut. 

Kõikide paikade olemus muutub seal eksisteerimise käigus ja seega muutub ka nende 

pertseptsioon inimese teadvuses. Tähendus võib muutuda ilma materiaalse maailma 

teiseks saamiseta, tähendust võidakse teadlikult inimese poolt muuta ja omistada ning 

uuesti omistada.  

 

Kuid tähendus, nagu ka funktsioon, ei ole kindlasti ühene ja universaalne. Ühe ja sama 

vallsulendiku tähendus erinevate inimeste jaoks erineval ajahetkel võib varieeruda. Seda 

enam, et tähenduslikkusel on mitmeid külgi. Tähendustel on erinevaid aspekte ja 

tasandeid ning vallsulendikud omavad erineva tasandi tähendusi.  

Esmalt võib tähendusi jaotada erinevatesse rühmadesse nende olulisuse järgi, 

nagu seda on teinud Rapoport, kes on jaganud ehitatud keskkonnale omistatavad 

tähendused kolme kategooriasse (Rapoport 2002, 473): 

1. kõrgema tasandi tähendused on seotud kosmoloogia ja maailmapildi, 

religioossusega 

2. keskmise tasandi tähendustel on roll identiteedi, staatuse ja võimu 

seisukohast lähtudes 

3. madalama tasandi tähendused loovad sotsiaalse situatsiooni, millele 

vastavat käitumist konkreetses ümbruses oodatakse  
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Vallsulendikele omistatud tähendused võivad kuuluda neisse kõigisse kolme 

kategooriasse: näiteks avaldub rajatud vallis suhtumine ruumilisusesse ja maailmapilti, 

vallsulendikud kui võimalikud kultusekohad võivad olla lähedalt seotud 

religioossusega, kuid samal ajal luuakse nende kaudu identiteeti – nad on võimu 

allikaks ning vall on see, mis tuletab meelde ka sotsiaalset situatsiooni ning sellega 

kooskäivaid sotsiaalseid rolle ning käitumisnorme. Kuna vallsulendikud võivad kanda 

kõiki neid tähenduse aspekte, siis polegi väga oluline erinevate tähenduskategooriate 

väljatoomine, hoopis vajalikum on juhtida tähelepanu sellele, et tegelikult võib ühel 

objektil olla korraga mitu erinevat, st eri tasandi ja kategooria tähendust ning osaliselt 

sõltub tähendus ka indiviidist, kes seda tajub.  

 Vallsulendiku puhul avaldub tähendus füüsilises ruumis olevas vallis. Vall on 

see, mis loob nende objektide puhul tähendust, ja eristab antud paika ümbritsevate 

kohtade jadast, muutes seda eriliseks. Seetõttu on vallsulendikud sellised tähendusega 

kohad, mille taust kajastub ka tänapäevastele inimestele milleski konkreetses ja 

materiaalses.  

 

3.2. Diferentseeritud ruum 

 

Vallsulendike ehitamise käigus on muudetud füüsilist keskkonda, milles inimesed 

elavad. Seda on tehtud mingisugustest praktilistest vajadustest lähtuvalt ning selle 

sotsiaalse praktika tulemusena on paigale omistatud tähendusi. Kuid füüsilise 

keskkonna ümberkujundamine muudab ka maailmapilti. 

 Inimeste elutsemispaikkond sai vallsulendike rajamise järel rikkamaks ühe 

ringja kujuga rajatise võrra. Ükskõik milline tähendus sellele ka ei omistatud ja 

hoolimata konkreetsest funktsioonist, mida see vall kandis, oli ruum seeläbi juba 

teisenenud.  

Vallsulendike rajamise tulemusena on mentaalsel tasandil kohale omistatud 

tähendus väljendatud ka füüsilises keskkonnas. Kuid samaaegselt on 

muutunud/muudetud ruumi, milles elatakse. Ruum ja maastik ilma vallsulendikuta ja 

koos vallsulendikuga on erinevad. Lihtsustatult võttes on selge, et erinevus seisneb 

vallis. Kuid selline lähenemine on äärmiselt pealiskaudne. Vall ei kujuta endast vaid 
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füüsilist objekti, mille võrra maastik selle ehitamise järel rikkam on. Eelnevalt tõin 

välja, et lisaks konkreetsele rajatisele on maailm rikkam ka mingi(te) uue(te) 

tähendus(t)e võrra, mis vallis väljendub(vad). 

Ruum, milles paikneb omalaadne ringikujuline vall, on jagatud osadeks. Kui 

varem seesama ruum oli ühtne, vähemalt füüsilisel kujul, siis pärast valli ehitamist 

koosneb antud ruum mitmest erinevast osast. Ruum on diferentseeritud või nagu 

Rapoport (2002) ütleb: ruum on organiseeritud. Ruumi organiseerimine toimub kahel 

tasandil: nii füüsilisel kui ka mentaalsel (Rapoport 2002, 464–465).  

Füüsilisel tasandil avaldub ruumi organiseerimine konkreetsete rajatiste 

püstitamises. Kuid ehitamisele eelneb alati ka teadvustamise faas ning planeerimine ehk 

kontseptuaalsel tasandil plaanide tegemine. See on lihtsalt inimestele omane. (Rapoport 

2002, 461)  

Valli ehitamise käigus on füüsiline ruum jagatud erinevateks osadeks. Nende 

ruumiosade eraldajaks ja piiritlejaks on vall – reaalselt olemasolev objekt, mis ka 

tegelikult eraldab. Varem vabalt ligipääsetav olnud ruumiosa on nüüd müüri taga ja 

sinna saamiseks tuleb ületada takistus. Samuti pole valliga ümbritsetud ala enam nähtav 

viisil, nagu oli varem. Vall ehk piir on see, mis tekitab maastikul kaks erinevat ruumiosa 

– sisemise ja välimise, ning eristab need.  

Ruumi osadeks jaotamine tuli Eesti vallsulendike puhul eriliselt hästi esile, sest 

peaaegu alati oli tegemist lagedate aladega, mis moodustasid kunagi ühe ruumilise 

terviku. Neis kohtades ei olnud looduslikke objekte, mis ruumi enne inimesi 

diferentseerinud oleks, nii nagu need olid olemas näiteks mägilinnuste või neemikute 

puhul. Mägilinnuste ruum oli juba looduslikult erinevateks osadeks jaotatud – jalam, 

vall ja linnuse õueala olid kõik erinevad tsoonid. Neemikud olid aga muust eraldatud 

kas jõe või kõrguse poolt. Vallsulendikel selliseid looduslikke tunnuseid ei olnud. Kuid 

nii nagu vall oli eraldajaks, oli ta ka samavõrd ühendajaks. Vall oli kontakttsoon, mille 

kaudu sisemine ja välimine kokku puutusid ja mille kaudu nad üksteisega seotud olid. 

 Abstraktsel tasandil seisneb ruumi organiseerimine selle erinevateks 

mõttelisteks osadeks jagamises ning neile osadele tähenduste omistamises. Selline 

protsess on otseselt sõltuvuses sotsiaalsest grupist ja valitsevast ideoloogiast, sest 

ideoloogia kontrollib ruumi (Tilley 1994, 26) ja arusaama ruumist, abstraktse ruumi 

tootmises on domineeriv roll ideoloogial (Lefebvre 1994, 38).  
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Näiteks vallsulendike puhul väljendati ruumi organiseerimise kaudu sotsiaalset 

hierarhiat. Erisuse loomise kaudu tulid esile staatuse vahed kogukonnaliikmete seas. 

Füüsilise piiriga eristati näiteks need, kes elasid vallsulendikes, neist, kellel sinna 

juurdepääsu polnud; valliga takistati lähenemist kultuslik-tseremoniaalsetele paikadele 

ja toimingutele neil, keda sinna ei soovitud; pelgupaikades tehti vahet omadel seespool 

kaitserajatist ning teistel väljaspool valli. Need kõik on näited teatud laadi sotsiaalse 

erisuse loomisest, osadel juhtudel väljendub neis ka ühiskonna hierarhiline ülesehitus. 

See oli nähtus, mis vallsulendikke ehitanud kogukondadele tõenäoliselt omane oli ja 

mida nad ka füüsilises keskkonnas eksponeerisid. 

Seejuures polnud primaarne füüsiliste markerite rajamine, sest piirid võivad 

eksisteerida ka ainult mentaalsel tasandil. Need piirid on sellele sotsiaalsele grupile 

teada ja neid järgitakse, nende tähendus on õpitud ja neis ei kahelda. Kuid selleks, et 

piirid oleksid efektiivsed ja tunnistatud, on vaja, et neid märgataks, et neist saadakse aru 

ning et neil lastakse endale mõju avaldada (Rapoport 2002, 482). Üks eeldus selleks on 

kindlasti ühine kultuuritaust – võõrast keskkonnast pärit inimene ei pruugi mõista teise 

kultuuri mõttelisi piire. Tegemist on traditsioonidele ja kommetele sarnase nähtusega.  

Need on õpetatud ja õpitud ning kultuurisõltuvad. 

Seetõttu ei saa välistada võimalust, et ruum, mis eksisteeris enne valli rajamist, 

oli diferentseeritud. Ka varasem ruum võis olla osadeks jagatud ning selles võisid 

eksisteerida nähtavad või nähtamatud piirid, mis funktsioneerisid. Kuid erinevus 

seisnebki just selles, et valli rajamise käigus markeeriti piir ka füüsilises keskkonnas. 

Seeläbi muutus see nähtavaks ja parem nähtavus tagas ka suurema autoriteedi.  

Näiteks Kaalis, kus on tegemist ruumiga, mis oli juba looduslikest tingimustest 

tulenevalt diferentseeritud, ja mille tähendus oli sealsele kogukonnale väga eriline, võis 

valli rajamine lisada paigale uue dimensiooni. Olles „püha paik“ oli kraater ka enne 

ringvalli ehitamist ümbritsevast eraldatud ja piiritletud, sest seeläbi tõsteti selle koha 

tähtsust esile. Kuid tegemist oli mõttelise erisusega. Pärast valli ehitamist oli vall selleks 

reaalseks, füüsilises keskkonnas eksisteerivaks objektiks, mis markeeris piiri püha ja 

profaanse ruumi vahel. Tõstes seeläbi püha paika esile ja kõrgemale ilmalikust ruumist. 

Kui oletada, et Kaali sattus inimesi, kes ei olnud pärit piirkonnast, kus levis arusaam 

kraatrist kui kultuslikust paigast, siis tõenäoliselt ei mõistnud nad ringvalli piirina 
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religioosse ja igapäevase keskkonna vahel ja ei osanud järgida sellest rajajoonest 

tulenevaid erisusi käitumisnormides.  

Vallsulendikule kui ehitisele oli iseloomulik nähtavus, monumentaalsus ja 

kestvus, mis tulenevalt ehitusmaterjalist ning -meetoditest oli ehk pikem, kui mõnel 

muul objektil. Nendest kolmest karakteristikust tulenevalt oli valli funktsioon piirina 

paremini ja selgemalt väljendatud. Ehkki sellest hoolimata oli selle piiri tähendus 

mõistetav vaid antud kultuuriruumi inimestele. 

Knapp’i ja Ashmore’i seisukoha järgi on maastik väljaks, mille kaudu 

konstrueeritakse ja muudetakse näiteks mälu, identiteeti ja sotsiaalset süsteemi (Knapp 

& Ashmore 1999, 10). Vall kui üks maastikul esinev element, eraldusjoon ja 

kontakttsoon, diferentseerija, kannab endas samuti neid erinevaid rolle.  

Järgnevalt analüüsin, kuidas piiri kaudu võivad väljenduda: 

1. mälu 

2. sotsiaalsed normid 

3. territoriaalsus 

4. identiteet  

 

Maastikuelementidele on iseloomupäraseks peetud nende toimimist mäluna. Tegemist 

on omalaadse mälu materiaalse vormiga, mis kinnistab sotsiaalse ja individuaalse ajaloo 

ruumi külge (Knapp & Ashmore 1999, 13). Ennekõike on tegemist kollektiivse mäluga, 

mis on tekkinud seetõttu, et kogukond jagab minevikusündmuste kohta samu mälestusi. 

Teisalt on aga igal indiviidil oma isiklikud mälestused ja ajalugu, mida ta konkreetsete 

maastikuobjektidega seostab, ning seetõttu funktsioneerib maastik ka kui individuaalne 

mälu.  

Nii kogukonna kollektiivmälus kui inimese individuaalses mälus on talletatud 

meenutused, uskumused ja legendid erinevate maastikuelementide, nagu näiteks puud, 

kivid, mäed, jõed, hiied, allikad jne kohta. Selline pärimus ei kajasta ainult maastikku ja 

selle eripära, vaid annab aluse ka maastiku/ruumi organiseerimiseks, kasutamiseks ja 

selles elamiseks (Knapp & Ashmore 1999, 14). Seetõttu on maastik ja selle elemendid 

ühest küljest ajalugu, teisalt aga annab mälu õigustuse ja õiguse kasutada seda ala, sest 

mälu kaudu on väljendatud konkreetse kollektiivi ja paikkonna vaheline järjepidevus ja 

seotus. 
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Seega vall kui piir, toimides erinevatele kogukondale kollektiivse mäluna, 

meenutas möödunud sündmusi ja konktreetse inimgrupiga seotud minevikku. Vall sidus 

aja, mis eelnes selle ehitamisele, ajaga, mis sellele järgnes. Luues seeläbi järjepidevuse 

ning kinnitades mällu erinevaid sündmusi, mis olid erinevates kogukonndades aset 

leidnud, näiteks nagu valli kavandamine, selle ehitamine, selle kasutamine erinevatel 

aegadel, seal aset leidnud rituaalide läbiviimised ja usulised toimingud, seal elamine, 

sinna varjumine jne.  

 

Vall funktsioneeris mäluna ka teisel viisil. Vall kui piir oli selleks, et meenutada 

inimestele kohta, kuhu nad sisenesid või kus nad viibisid. Paikadele on ikka omased 

teatud käitumisreeglid ja ettekirjutised, mida seal viibides täita tuleb. Enamasti on need 

kirjutamatagi selged ja kehtivad kõigile rühma liikmetele, kuid need võivad väljenduda 

ka konkreetsetes objektides.  

Erinevus kahe koha vahel tuleb välja nende piiril ning selle rajajoonega 

kaasnevad uued käitumisnormid. Kui kaks ruumiosa või kohta on oma olemuselt täiesti 

erinevad, siis just nähtav piir on mõeldud selleks, et sotsiaalseid norme, kehtivat 

situatsiooni ja käitumisreegleid meelde tuletada. Seeläbi kannavad piirid mnemoonilist 

funktsiooni (Rapoport 2002, 493), toimides justkui omalaadse mäluna. Seejuures 

kandub raskuskese mäletamises inimestelt neile objektidele (Rapoport 2002, 

sealsamas). 

Vall, eristades seesmist ja välimist ruumiosa, kandis endas sedalaadset 

funktsiooni. Kahe ruumiosa eraldamine püsiva ja toeka rajatisega viitas sellele, et need 

kaks paika erinesid üksteisest – vall juhtis sellele tähelepanu. Lisaks toimis vall ka selle 

erinevuse meeldetuletajana, tuues enesega kaasa sotsiaalsed normid ja käitumisreeglid, 

mis uues kohas kehtisid, sest see ei olnud enam sama paik, mis varem. Millised need 

reeglid täpselt olid, pole arvatavasti võimalik kindlaks teha ning usutavasti olid need 

sõltuvad ka konkreetsest paigast ning selle koha iseloomust ja otstarbest. 

Näiteks vallsulendike puhul nagu Kaali ja Mustjala Võhma, mis olid tõenäoliselt 

mõeldud rituaalsete toimingute või kogunemiste läbiviimiskohana, on selge, et vall 

eraldas püha paika muust maailmast. Anttoneni järgi (Anttonen 1996) võib püha mõistet 

mõnel juhul ka Soome kontekstis tõlgendada otseselt piirina. Pühale paigale on 

iseloomulik see, et tegemist on kohaga, kus toimub kommunikatsioon jumalike 
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jõududega, ning see, et antud koht justkui ei kuulukski tavapärasesse reaalsesse 

maailma (Danesi & Perron 2005, 184). Seejuures tuletas vall meelde, et on sisenetud 

teistsugusesse, pühasse ruumi, kus ei kehti enam sellised reeglid nagu varasemas 

ruumiosas. Vall juhtis tähelepanu nende kahe ruumiosa erisustele ja eripärale. Kuid 

samaaegselt tuletas vall ka meelde, et pühasse kohta sisenemisega kaasnevad teatud 

ettekirjutised, mida tuleb järgida.  

Siinkohal võib paralleele tõmmata tänapäeva surnuaia või kirikaedadega, mida 

ümbritseb peaaegu alati mingisugune aed. Ütleb seda juba ju nimetus isegi. Kuid selle 

aiaga, mis on piiritlejaks, kaasneb ka tõik, et surnuaias tuleb käituda korralikult, olla 

vaikselt, ei tohi häirida lahkunute hauarahu jne.  

Seetõttu on usutav, et rituaalset iseloomu kandnud vallsulendike puhul oli valli 

üheks funktsiooniks ka mäluna toimimine. Selle olemasolu tuletas inimestele meelde 

erinevusi ruumiosade vahel ning nendega kaasnevaid käitumuslikke nõudmisi. Vall ehk 

piir seejuures eraldas püha ruumi muust ning lubas sellele juurdepääsu vaid valitutele. 

Linnuseid ja pelgupaikasid ümbritsenud vall toimis kaitsjana, mis pidi hoidma 

võõraste ja vaenulike jõudude eest. Seeläbi oli tegemist kindlat ülesannet täitva 

objektiga, mille ehitamisel oli silmas peetud konkreetset eesmärki. Kuid lisaks 

kaitsefunktsioonile eksisteeris müür ka piirina – rajajoonena, mis eraldas kaitstud ja 

ohtlikku ruumi. Müüriga ümbritsetud ruumiosa oli turvaline, väljaspoole selle piire jäi 

aga ala, mis oli vaenlase rünnakule täiesti avatud. Kaitstusetunde tekitas just piirjoon 

kahe ruumi vahel. 

Lisaks turvatundele kaasnes müüriga ka teadmine, et tegemist on teistlaadse 

situatsiooniga, kui igapäevases elus ette tuli. Ohu korral käituvad inimesed teisiti kui 

tavaolukorras, kuna tuleb arvestada teatud tingimustega, mida muidu ei eksisteeri. 

Näiteks tuleb käituda nii, et inimeste olemasolu oleks võimalikult märkamatu, tuleb olla 

vaikselt ja valvel, toimetada on mõtet vaid hädavajalikke tegevusi ja kõik tarbetu tuleb 

kõrvale jätta. Inimeste vahel hakkavad tavaliselt kriisiolukorras toimima teistlaadsed 

suhted: süveneb meie-tunne ja vastandamine välismaailmaga tugevneb. Sellest eelpool 

välja toodust lähtudes võib väita, et pelgupaikadena kasutatud vallsulendikud oli kohad, 

kus viibijatele kehtisid teatud käitumisnormid ning reegleid tuletas meelde müür, mis 

tähistas ja piiritles ala, mille kohta need kehtisid. 
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Vallsulendikud, kus elati, võib mõnes mõttes asetada linnuste ja pelgupaikadega 

samasse kategooriasse – tegemist on kaitseotstarbeliste ehitistega, mille vall omas ka 

sümboolset tähendus. Antud juhul toimis vall justkui kodustatud ruumi defineerija ja 

piiritlejana. Inimeste jaoks, kes elasid talus, mis oli müüriga ümbritsetud, oli valli sisse 

jääv ruum koduks ja väljaspoole jäi mitte-kodu. Seejuures ei ole vajalik vastandada neid 

kahte, nad on lihtsalt üksteisest erinevad ning see erinevus tekitab ka teistsugused tavad 

ja normid. Ka tänapäeval lubame endale kodus asju, mida me väljaspool kodu ei teeks, 

kodu on tuttav ja kodus käituvad inimesed vabamalt kui väljaspool seda. Võib oletada, 

et nii oli see ka minevikus. 

 

Kolmandaks sisaldub piirides püüe defineerida territooriume. Territoorium ei ole ruumi 

sünonüüm, sotsiaalne ruum võib eksisteerida ka ilma territooriumi olemasoluta, kuid 

territoorium kätkeb endas alati ruumilisust. Territoriaalsus on vaid üks ruumilise 

korrastatuse paljudest viisidest (Rapoport 2002, 484). Antud töö raames lähtun 

käsitusest, et territoorium on piiriga piiratud sotsiaalne ruum, mis loob tähenduse ja 

mille kaudu väljendatakse kollektiivset identiteeti. 

Territoriaalsust loovad piirid, sest territooriumi puhul on alati tegemist piiratud 

ruumiga. Piiritlejaks on aga joon ehk piir, mis märgib sisemist ja välist. Ruumiline 

organiseeritus ehk piiride olemasolu on vältimatu, sest inimene on alati ruumis 

positsioneeruv ning tema tegevus kvalifitseerub mingis mõttes alati kui ruumi 

organiseerimine. Vahe territoriaalse käitumise ja ruumi organiseerimise vahel seisneb 

selles, et territoriaalsele käitumisele on iseloomulikud ainult teatud tüüpi sotsiaalsed, 

psühholoogilised ja ökoloogilised jooned. Näiteks sisaldadab territoriaalne käitumine 

endas omandihimu, teatud isikute kontrolli ruumi üle, väljajätmist, markeeringute 

tekitamist, usust, kultuurilistest ja ajaloolistest eripäradest tulenevat mõtlemist ja 

käitumist. Sellise käitumise eesmärgiks on oma territooriumi loomine ja säilitamine 

ning haldamine. (Rapoport 2002, 483) 

Seetõttu ei ole võimalik lahutada territooriumi tähendusest ja võimust. Nii 

piiride kui territooriumite puhul on oluline, et nad on tähenduslikud. Piir loob 

konkreetsele territooriumile tähenduse, piiri kaudu see tähendus käibib ja piiri kaudu 

antud territooriumile omast tähendust ka tõlgendatakse (Delaney 2005, 17).   
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Territoorium sisaldab alati ka sotsiaalse võimu väljendust. Kui ruumikäsitus 

võib olla võimust vaba (vt Lefebvre’i elatud ruumide käsitust), siis territoriaalsuse 

küsimuses on sellelaadne seisukoht täielikult välistatud. Territoriaalsus on alati võimust 

sõltuvuses – oma territooriumi loomine on viis, kuidas sotsiaalne võim ennast 

materiaalses maailmas väljendab. (Delaney 2005, 16) 

Seos võimu ja territoriaalsuse vahel tekib ka seeläbi, et territooriumi kaudu 

konstrueeritakse identiteeti. Ennekõike antropoloogiline lähenemine (vt Delaney 2005) 

mõistab territooriumi kui piiratud ala, mis on eristatud identiteedi poolt ning mis ise 

loob identiteeti ja erisust. Territoorium on kollektiivse identiteedi väljundiks. 

Territooriumi loomine seisneb teatavate erisuste rõhutamises ja juurdepääsupiirangute 

seadmises, mis seeläbi annavad oma osa identiteedi konstrueerimisse. Sellises teguviisis 

on juhtiv roll võimul, kelle otsustada on kriteeriumid, mille alusel vastandamine toimub, 

ning piirangute sisu.  

Näiteid territoriaalsest käitumisest on võimalik tuua paljudest erinevatest 

arheoloogilistest kultuuridest ja perioodidest, sest inimühiskondades sageli olulist rolli 

mängiva sotsiaalse hierarhia üheks väljendamisviisiks on oma territooriumi 

märgistamine. Territooriumi loomine ja säilitamine on võimalikud aga ainult sel juhul 

kui kogukonna domineerivam osa neid protsesse suunab. Samas ei pruugi terrioriaalsuse 

väljendamine olla kõigis ühiskondades samalaadne ega sarnane.  

Vallsulendikud sobivad territoriaalse käitumise ilmestamiseks, sest nende 

muististe puhul tuleb selgesti välja piiri olemasolu, mis on territooriumi loomise puhul 

oluline koostisosa, ning samuti ka võimul oleva rühma mõju. Palju on kirjutatud sellest, 

et monumentaalehitiste rajamise eelduseks on seda arengut suunava jõu olemasolu. 

Vallsulendike ehitamine sai toimuda vaid juhul kui kogukonna mõjuvõimsamad isikud 

selle organiseerimise ette võtsid. Muuhulgas märgistati valli ehitamise kaudu ka oma 

territoorium. Tegelikult ei ole aga territoriaalse käitumise väljenduseks ainult piirile 

sarnanevad objektid.  

Oma territooriumi piiritlemine ja tähistamine võis samuti toimida näiteks avalike 

kohtade rajamise kaudu, mis olid mõeldud ennekõike rituaalseteks talitusteks. Peale 

kultuslik-tseremoniaalsete vallsulendike kuuluvad selliste objektide hulka ka näiteks 

kalmed. Erinevatel perioodidel ja piirkondades on Eestis ehitatud isesuguseid kalmeid, 

kuid tegemist on samamoodi monumentaalehitistega, mille kaudu väljendus 
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kogukonnale kuuluva territooriumi ulatus. Paigad, kuhu ehitati kalmeid, olid seeläbi 

märgistatud kui neid ehitanud grupi territoorium, ehkki seda ei piiritlenud otseselt ükski 

inimeste poolt rajatud ehitis. Kalmete juurdepääsupiirangud lõi kogukonna juhtiv osa 

niiviisi, et määratles need inimesed, kellel lubati kalmete ehitamisest, sinna matmisest ja 

sellega kaasnevate rituaalide läbiviimisest osa võtta. Tegemist oli ainult ühele osale 

kogukonnast ligipääsetava territooriumiga, sest kalmetesse ei ole hinnanguliselt kunagi 

maetud kõiki elanud inimesi. Seeläbi toimus rituaalsete territooriumitega seotud 

inimeste ja nende, kellel sinna minna ei olnud lubatud, vastandamine. Erisuse loomisega 

leidis aset aga pidevalt nende paikade tähtsuse rõhutamine ning kollektiivse identiteedi 

loomine. 

Vastandused, mida territooriumi defineerimiseks kasutatakse, on samalaadsed 

kui need, mis on kasutuses identiteediloomes. Eristaja, milleks on piir, lahutab 

vastanduvaid omasid ja võõraid ning sisemist ja välist. Iseloomulik on ennekõike see, et 

kõik oma territooriumist väljaspoole jääv on võõras ja ohtlik ning pole enam oma. Sel 

viisil luuakse nii arusaam territooriumist kui ka iseenda identiteedist.  

 

Neljandaks väljendub piiride tõmbamise kaudu identiteet, mis on olemise vääramatu 

dimensioon. Identiteedi olulisest rollist tulenevalt puudutan piiritemaatikas ka seda, 

kuidas piiride kaudu luuakse identiteeti. 

 Identiteet on teadmine endast sotsiaalsetes situatsioonides. Identiteete on 

erinevat laadi, on olemas mina-identiteet, etniline identiteet, rühmaidentiteet, 

kultuuriidentiteet (Kõresaar 2000, 109). Tulenevalt antud teema lähtekohast olen 

vaatluse alla võtnud rühmaidentiteedi, mida võib teisiti sõnastada ka kui “meie”-tunnet. 

See teadmine luuakse läbi erinevuse, läbi teiste, läbi selle, mida ei ole, läbi selle, mis 

just täpselt on puudu. Identiteet funktsioneeribki vaid tänu sellele, et tal on võime välja 

jätta, välja sulgeda, defineerida “välist” (Hall 2003, 17–18). 

 Identiteedi loomiseks kasutatakse ennekõike erisust (Newman & Paasi 1998, 

194), kuid erisus, nagu ma varem näitasin, on võimalik vaid seetõttu, et on olemas 

piirid. Piirid võivad olla nähtavad või nähtamatud, füüsilised või mõttelised, nad 

sisaldavad endas nii mälu kui sotsiaalseid norme, kuid lisaks defineerivad nad ka 

erisust.  
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Erinevuse tekitamine sisemise ja välimise, sisse arvatu ja välja jäetu vahel on 

viis, kuidas piir konstrueerib identiteeti. Niiviisi luuakse teadmine “meist” ja “teistest”. 

“Meie” oleme need, kes on “teistest” erinevad. “Meie” oleme sellised nagu me oleme, 

sest me pole “nemad”. “Meid” ja “teisi” eraldab joon. 

 Piire kasutatakse identiteediloojatena, sest nende kaudu väljenduvad teatud 

sotsiaalsed normid, seadused ja reeglid, nagu eelnevalt kirjeldatud, ning nende reeglite 

kaudu selgub, mis on antud kogukonnale omane. See moodustab aga suure osa 

identiteedist. 

 Piiride poolt määratletud asupaigad on märgistatud, nad kuuluvad kellelegi, neid 

kasutab keegi, mingisugune konkreetne rühm inimesi tegutseb selles kohas ja peab seda 

“omaks”. See loob nende “meie”-tunde – meie oleme need, kellele on omane siin 

käimine ja tegutsemine, samas kui “teistel” see õigus puudub. 

 Identiteedi loomine on sotsiaalsete rühmade teadlik tegevus, sest nii tekitatakse 

turvaline ruum ja ühtsustunne. Kontroll selle tegevuse üle on võimuküsimus ning 

muudab ka identiteediloome võimuküsimuseks (Newman & Paasi 1998, 194). Sest 

lõppkokkuvõttes on võimul autoriteet määrata, kellel on õigus käia kogukonnale 

kuuluvates teatud kohtades, kellel on õigus osa võtta kogukonna ühistest ettevõtmistest 

jne.  

Ühest küljest küll piirid loovad identiteete, teisalt aga identeet loob ka piire 

(Newman & Paasi 1998, 194). Põhjus, mis otsustatakse “tekitada” piir, on ikkagi 

otseselt sõltuvuses neist, kes selle piiri loovad, kuid neil on juba kaheldamatult olemas 

mingi ainult neile omane identiteet. Seetõttu on piirid nii võimusuhte otsene 

manifestatsioon kui ka sümbol (Newman & Paasi 1998, 194). Piiride kaudu luuakse, 

määratletakse ja säilitatakse rühmaidentiteeti (Rapoport 2002, 493). 

 Vallsulendik on üks nendest kohtadest, mis on minevikus loonud “meie”-tunnet. 

Selle protsessi toimimise aluseks oli vall – piir, mis eraldas. Eristamine oligi 

identiteetiloomise sisuks. Vall eraldas ühe rühma teisest mitte ainult otseselt füüsilises 

mõttes, vaid ka ideologilises mõttes.  

Valliga seotus andis konkreetsele kogukonnale juurde midagi, mida teistel ei 

olnud. Sel juhul oli tegemist nendega, kes kasutasid seesugust kohta ning 

arhitektuurisaavutust nagu vallsulendik. Kui sellele vallsulendikule oli omistatud 

mingisugune sümboolne tähendus, oli tegemist eriti väärtustatud osaga identiteedist. 
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Lihtsustatult võib öelda, et valli olemasolu oli vajalik selleks, et tekiks uus teadmine 

“meist” ja “teistest”. “Meid” peeti erilisteks, sest ehitasime ja kasutame vallsulendikku, 

samas kui kõik “teised” ei ole seda teinud ja seeläbi ei ole nad ka osa meist.  

Näiteks Lipas, kus oletuslikult on eksisteerinud koos samaaegne vallsulendik 

ning avaasula, võis sellelaadne identiteediloome protsess eriliselt mõju avaldada. 

Ringvall defineeris selle sees elanud inimeste olemuse, valli kaudu väljendati erinevust 

ka materiaalsel viisil ning neile, kes elasid lähedal asuvas avaasulas oli eriti selge, et 

nemad on teistsugused ja kuulu nende hulka, kes müüriga ümbritsetud alal elasid. 

Seeläbi taastootis ringvall kui ehitis grupiidentiteeti lausa kahes inimrühmas. 

Teiseks on valli kätketud mitmed sotsiaalsed normid, käsud ja keelud. Tegemist 

on ettekirjutustega, mis on omased vaid antud rühmale, ehkki osa neist võib kattuda 

mõne üldise tõekspidamisega. Kuid see tõik, et just nimelt vall on meenutajaks, mis 

tuletab need normid meelde, paneb aluse teisele viisile, kuidas vall aitab kaasa 

identiteedi tekkele. Vall on füüsiliseks markeriks, millega kaasnevad ainult antud 

kogukonnale omased põhimõtted, mis on osa sellest, kes nad on. See on osa nende 

identiteedist. See tähendab tegelikult ka seda, et erinevates külakogukondades, kes 

vallsulendikke ehitasid, kehtisid erinevad sotsiaalsed normid. Inimesed, kes elasid 

ringvallide läheduses, pidid lähtuma valliga kindlaks määratud reeglitest ning neid 

järgima.  

Näiteks võisid Mustjala Võhma ringvalli alal kehtida käitumisnormid, mis 

tulenesid vallsulendiku rituaalsest olemusest, ning need põhimõtted mõjutasid 

muuhulgas ka seda kasutanud rühma identiteeti. Teisalt neis vallsulendikes, mida 

kasutati vaid elutegevusaladena või pelgupaikadena, ei olnud vajalik religioossete 

põhimõtete järgmine. Näiteks Massu ja Päelda sulendikes oli elu tõenäoliselt hoopis 

teistsugune kui Mustjala Võhmas, ning sellest oli mõjutatud ka nende meie-tunne.  

Vallsulendikud on isepärased objektid, millele on omane piiritlemine: seesmise 

ala sissepiiramine. Seeläbi muutub vallsulendike sisemus piiriga eraldatuks, kuid nagu 

ma eelnevalt väitsin, siis piir on alati sotsiaalselt konstrueeritud ning juhtiv roll selles 

protsessis on võimu käes. Võimu omavad inimesed on selle piiri loonud – 

organiseerinud vallsulendiku ehitamist, kuid samavõrd tähtsat osa mängivad nad ka 

vallsulendiku kasutamises. Sisemise ala piiritletus tingib selle, et neil on võimalik 

kontrollida, kes sinna sisse saavad. Seega on ka identiteediloome rühma valitseva osa 
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käes. Võimulolevatel inimestel on õigus ja võimalus kontrollida ja valida, kes saavad 

osaks sellest grupist, ning kellele laieneb sellega kaasnev identiteet ja kellele mitte. 

Kaitseotstarbeliste ehitiste puhul on selge, et need, kellele ennast vastandatakse, 

on negatiivse varjundiga rühm. Müüri kaudu on neile loodud identiteet, mis räägib 

sellest kui ohtlikud nad on, samas kui valli kaudu defineeritud inimrühm on “meie”. 

Väljaspoole valli jäävad aga “nemad” ehk “võõrad”, need, kes ei ole “meie” ja on 

“meie” suhtes vaenulikud. Seeläbi on vastandamine justkui tugevam kui teistes 

situatsioonides ning seeläbi identiteet ka selgem. 

Kindlasti mõjutab identiteediloomet ka valli välimus. Seaduspärasuse võib 

taandada põhimõttele, et mida nähtavam ja võimsam vall välimuselt on, seda tõhusamalt 

peaks see identiteeti konstrueerima ning seda suuremat mõju selle vaatlejatele 

avaldama. Tõenäoliselt nii see ka toimib, kuid antud teema seisukohalt omab see väikest 

tähtsust, sest vähemalt Eesti samaaegsed vallsulendikud on oma välistelt parameetritelt 

üsna lähedased.  

Siiski on rühmaidentiteet kaheldamatult laiem kui vaid see osa, mis on seotud 

vallsulendiku eksistentsiga. Seetõttu tuleb leppida teadmisega, et vallsulendiku poolt oli 

määratud vaid üks osa nende kogukondade “meie”-tundest, mis oma olemuselt on laiem 

mõiste, kui eelnevalt käsitletud. Praeguse teema seisukohalt pole identiteedi olemuse 

põhjalik lahkamine aga eesmärgiks. 

 

Piire, mis jagavad ruumi erinevateks osadeks, on mitmeid. Ka sulendikku ümbritsev 

vall on oma olemuselt üks neist ja täidab piirina mitmeid funktsioone ja kannab 

erinevaid tähendusi. Selles alapeatükis näitasin, kuidas vall võis toimida mäluna, 

sidudes omavahel vallsulendiku ehitamisele eelnenud aja sellele järgnenuga ning luues 

seeläbi järjepidevust. 

 Teiseks käsitlesin vallsulendikku kui sotsiaalsete normide meenutajat ning 

teistlaadset mälu. Juhtisin tähelepanu sellele, et piir ehk vall oli selleks objektiks, mis 

tegi erinevate ruumiosade vahel vahet ja tuletas neid erinevusi meelde. Ruumi 

iseloomust tulenevalt kaasnesid sinna sisenemisega ka iselaadsed käsud-keelud, mida 

pidid kõik järgima. Rapoporti tähendustehierarhias (vt ptk 3.1.) moodustasid 

ümbritsevale keskkonnale omistatud sotsiaalsed normid kõige madalama astme 
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tähendusekategooria. Eelnevast lähtudes võib seega nentida, et vallsulendikele kui 

objektidele omistati madalama astme tähendusi.    

 Kolmandaks näitasin kuidas vall defineeris territooriumi ja oli üks osa 

territoriaalsest käitumisest. Territoriaalne käitumine on ruumi organiseerimise viis. 

Territooriumi määratlemine loob füüsilise tausta identiteedile ja annab aluse pidada 

mingit kohta „omaks“, enda territooriumiks. Vallsulendike puhul oli territooriumiks 

valli ehk piiriga markeeritud ala, mis lõi nendega seotud inimestele omalaadse 

identiteedi. Vall vastandas selle „omanikke“ neile, kes olid võõrad. Piltlikult öeldes jäid 

valliga emotsionaalselt või sotsiaalselt ühenduses olevad inimesed valli „sisse“, kuid 

teised olid neist eraldatud. Erilaadsetes situatsioonides võis vahet teha ka neil, kes olid 

reaalselt vallsulendike sees, ja neil, kes jäid väljaspoole valli. Mõlemal juhul varustas 

vall need rühmad identiteediga. Identiteediloome ja võimu kaudu tulid Rapoporti 

arvates aga esile keskmise tasandi tähendused, mis järelikult olid samuti vallsulendikele 

omased, sest neis sisaldusid võim ja identiteet. 

 Kõrgema tasandi tähendused omistab Rapoport neile objektidele, millel on seos 

kosmoloogia, maailmapildi ja religioossusega. Vallsulendikest osale on religioossust 

iseloomulikuks peetud (vt 2.2.), kuid küsimusele, milline maailmapilt neis kajastus, on 

keeruline vastata. Kolmanda peatüki viimases alapeatükis näitan vallsulendikele omase 

sotsiaalse ruumikujutluse olemust.  

 

3.3. Sotsiaalne ruum 

 

Lisaks tähenduslikkusele ning diferentseeritusele on Lefebvre’i teooria järgi ruumile 

omistatud veel kolm kontseptsiooni (vt ptk 1.2.1.). Maailmas on tajutavad ruumid, 

milles me päevast-päeva elame ja mis on meie jaoks kõige tavalisemad ruumid. 

Vallsulendike tajutavaks ruumiks oli nende ümbrus, konkreetne füüsiline keskkond, mis 

sulendike ümber moodustus ja milles seal elutsenud inimesed tegutsesid ja asusid. 

Igapäevast tajutavat ruumi iseloomustas ennekõike valli olemasolu, vall oli objekt, mis 

elutegevusse oli kaasatud ja mille poolt kõik vallsulendikega seonduv mõjutatud oli.  

Valli olemasolu võis tolleaegsetele inimestele olla iseenesestmõistetav ja täiesti 

harjumuspärane, seetõttu ei pruugitud igapäevases elus vallile erilist tähelepanu pöörata, 
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valli tajuti kui loomulikku elukeskkonna osa, mis paratamatult olemas on. Inimesed olid 

harjunud elama ruumis, mida iseloomustas vallsulendiku olemasolu, hoolimata sellest, 

kas nende elutegevus toimus valli sees või kasutasid nad vallsulendikku aeg-ajalt 

religioossete talituste läbiviimiseks või pelgupaigana. Kõik vallsulendiku funktsioonid 

ja selle poolt määratletud piirid ning keelud-käsud olid mõistetavad ja aktsepteeritud 

ilma, et neile otseselt mõeldi või ilma et neid meelde tuletati. See oli igapäevase elu üks 

osa ning üdini iseloomulik antud sotsiaalsele rühmale ning tollele aeg-ruumile. 

Lefebvre’i järgi on teine ruumikontseptsioon kujutavad ruumid, mis on meie 

ruumiarusaamade väljenduseks mingil muul kujul, näiteks kaartidena, juttudena, 

plaanidena vms. Nende loomine on sõltuv üldisest kultuuritaustast ja ideoloogilisest 

kontekstist, milles me elutseme (Lefebvre 1994, 38). 

Vallsulendike ruumi kujutavaks kontseptsiooniks on kogu see sümboolne taust, 

mis vallile omistati ja mis vallile tähenduse lõi. Kujutavad ruumid andsid edasi seda, 

kuidas vallsulendike ruumi mentaalsel tasandil mõisteti ja kuidas sellest aru saadi. 

Näiteks võis see kajastuda uskumuses, et vall on sümboolseks piiriks. Arusaam, et vall 

on piir, pidi olema tunnustatud kogu sotsiaalse rühma poolt ja see oli võimalik vaid 

sellisel juhul, kui üldsus mõistis valli tähendust ühel ja samal viisil ning ka tunnistas 

valli sellist tähendust. Kuid selleks, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mida vall tähistas, 

pidi selle märgiline taust olema kellegi poolt loodud ja levitatud. Vastasel juhul võis iga 

indiviid mõista valli kui piiri vaid isiklikest tõekspidamistest tulenevalt ja enda 

maailmapildist lähtuvalt ning seeläbi ei oleks valli tähendus olnud ühine tervele 

kogukonnale. Ning siis ei omanuks vall tegelikult ka mingit rolli ühiskondlikus elus, 

sest see ei oleks funktsioneerinud ega tähistanud midagi.  

Seetõttu on kujutavate ruumide tekkeks alati vajalik mingisugune suunav jõud. 

Vallsulendike ruumi kujutava kontseptsiooni loomise eelduseks oli tarvilik, et 

kogukonnas levitatakse valli kohta käivat tähendusetausta. Selleks, et kõik saaksid aru 

vallist kui piirist, mis toimib nii mäluna, sotsiaalse normina, territooriumi piiritlejana 

kui identiteediloojana, pidi ühiskonnas olema ühine arusaam vallist kui sellise 

tähendusega objektist. Kuid see arusaam ei saanud tekkida iseenesest ja olla kõigile 

teada ning tuntud. Hoiak valli kui seelaadse objekti suhtes võis olla välja kujunenud 

iseeneseslikult, kuid see pidi olema edasi kantud ja säilitatud. Tähenduse hoidmises ja 
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edasi andmises sai otsustavat rolli mängida vaid see osa ühiskonnast, kelle arvamusega 

arvestati.  

Seega oli kujutavate ruumide loomises määrav roll juhtival osal ühiskonnast, 

kelle kohta võib kasutada ka sõna võim. Võim oli see, kes lõi kujutavad ruumid ja pani 

aluse ruumiarusaamale, mis muudeti selle propageerimise ja levitamise käigus ühiseks 

ja üldiseks. Näiteks võib tuua valli kui sotsiaalsete normide kandja – kui kogukonna 

liikmed ei teadnud, et vall tähistab ühe ruumiosa algust ja teise lõppu ning et sellega 

kaasnevad ka teistsugused ühiskondlikud normid, nagu näiteks rituaalses ruumis 

aupaklikult käitumine, vaikselt olemine, kõrgemate jõudude asutamine, rituaalsete 

toimingute läbiviimine jms, siis ei oleks keegi käitunud sellisel viisil.  

Sotsiaalsed normid olid aga „õpitud“, neid ei saanud inimene oma sünniga 

kaasa, sest igas kogukonnas kehtisid erinevad reeglid, mis olid konkreetses rühmas 

kehtestatud. Tegemist oli kultuuriga lähedalt seotud nähtusega. See „õppimine“ toimus 

aga ainult seetõttu, et oli keegi, kes nõudis nende normide täitmist ja neile allumist, sest 

nendest mööda vaadanud isikud ei olnud ühiskonnas aktsepteeritud ja võisid saada 

karistatud. See, kes nende normide täitmist nõudis ja kontrollis, oligi võim. Seega olid 

kujutavad ruumid otseselt valitseva ideoloogia poolt loodud, selle poolt kontrollitud ja 

edasi kantud. Individuaalsed tajuprotsessid kujutavatele ruumidele mingisugust mõju ei 

avaldanud. Vallsulendiku kujutavate ruumide tasand on üldiselt aktsepteeritud 

tähenduse tasand. 

Lisaks eksisteerivad ka elatud ruumid, mis on eelnevate ruumikontseptsioonide 

põimunud kooslus. Elatud ruumid on need, mida inimesed vahetult tajuvad ja 

tunnetavad, nad on täis kujundeid ja sümboleid, ruumirepresentatsioone ja igapäeva 

ruumi ning loovad igale inimesele omase individuaalse ruumikujutelma (Lefebvre 1994, 

40 jj). Vallsulendike ruumis olid elatud ruumid moodustunud seega nii konkreetsest 

füüsilisest keskkonnast – vallsulendikust ja selle ümbrusest kui ühiskonnas valitsenud 

tähendusetaustast, mis konkreetsele ruumile omistati. Kuid elatud ruumid ei moodustu 

vaid neist kahest komponendist. Elatud ruumidele lisandub ka individuaalne arusaam 

ruumist ning inimese isiklik ruumitaju.  

Taustaks, mille põhjal elatud ruumid loodi, oli füüsilise ruumi tajumine ning 

üldine arusaam ruumist, mille kaudu loodud tähendus mõjutas inimese arvamust. Kuid 

nende kahe põhjal kujunes igal isikul enda isiklik arusaam vallsulendike ruumist ning 
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selle tähendusest. Indiviidi teadvuses eksisteerinud elatud ruumi ei saanud keegi 

kontrollida, see oli subjektiivne pilt maailma asjadest ja see kujunes väga paljude 

erinevate tegurite tõttu.  

Näiteks rituaalse sulendiku puhul oli teada, et vall piirab püha ruumi ja et antud 

ruumiosa oli eraldatud, sest see justkui ei olnud osa reaalsest maailmast, seal viidi läbi 

„kõrgematele jõududele“ pühendatud talitusi, samas ei pruukinud iga inimese pilt 

nendest üleloomulikest jõududest olla samasugune nagu see, mis oli üldiselt 

tunnustatud. Loomulikult ei kaldunud individuaalne arusaam üldisest väga suures 

ulatuses kõrvale, vaid jäi siiski etteantu piiridesse, kuid samas oli isiklik vaade suures 

osas mõjutatud sellest, kuidas ja millised kokkupuuted olid inimesel jumalike jõududega 

seni olnud. Ning selle põhjal oli kujunenud nii jumalikest jõududest, ruumist, kus 

toimus nendega kokku saamine, ning ka elatud ruumist omaette arusaam.  

Kõik need kolm ruumikontseptsiooni võisid omakorda jaguneda veel 

erinevateks tasanditeks: avalikeks, isiklikeks ja pühadeks ruumideks. Vallsulendiku 

ruum võis olla nii avalik, isiklik kui püha. Ennekõike oli tegemist kogukondliku 

ruumiga ning seetõttu vallsulendik kui isikliku ruumi osa ei saanud olla ehk niivõrd 

tähendusrikas kui vallsulendik avaliku ruumina või vallsulendik püha ruumina. Kuid 

sellest hoolimata vaatan lähemalt kõiki kolme ruumitasandit. 

Vallsulendik oli avalik ruum, sest tegemist oli teatud kogukonna ühise 

ruumiosaga. Erinevus võis tuleneda vaid sellest, et antud kogukond võis olla kas 

väikesearvulisem või suurem. Eeldades, et vallsulendik võis olla kas linnus, pelgupaik 

või rituaalide läbiviimise koht, oli kõigil neil juhtudel vallsulendik osa avalikust 

ruumist. Nii linnused, pelgupaigad kui rituaalide läbiviimise kohad olid kogukonna 

ühiseks omandiks, justkui kogukondlikuks kehaks. Need paigad rajati koos, ühistööna ja 

neid kohti kasutati kõigi ühistes huvides.  

Samas võis juurdepääs neisse kohtadesse olla piiratud, sellele viitab rajatiste 

iseloom – neile on võimalik enamasti ligi pääseda vaid ühest või paarist läbipääsukohast 

ning see lõi eeldused selleks, et kontrollida juurdepääsu. Juhul kui vallsulendikesse 

pääsemine ei olnud vaba kõigile kogukonnaliikmetele, siis ei saa rääkida vallsulendikest 

kui osast avalikust ruumist.  

Avalikule ruumile oli iseloomulik see, et seal oli nõutud ettemääratud 

sotsiaalsete normide täitmine – ühiskonnas olid ette kirjutatud nõudmised, millele kõik 
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selle rühma liikmed vastama pidid. Näiteks ootas kogukond mõjukamatelt isikutelt 

otsuste langetamist ja organiseerimisvõimet ja selle väljendumist ohusituatsioonides, 

religioosse elu juhtide kohustuseks peeti rituaalide läbiviimist, samas kui tavainimestelt 

oodati kogukonna ühistest ettevõtmistest osavõtmist jne. Avalikus ruumis olid isikud 

surutud teatud raamidesse. 

Kogukonnad, kelle jaoks moodustas vallsulendik ühe osa avalikust ruumist, 

võisid olla väga erineva suurusega. Ühest küljest võis olla tegemist mitme talu 

elanikega, kes vallsulendikku kasutasid, teisalt võis selle rühma liikmelisus olla mitmete 

tegurite poolt piiratud. Näiteks võis rituaalide läbiviimise paikadesse olla juurdepääs 

piiratud ja sinna said minna vaid need, kes vastasid teatud tingimustele. Võim võis 

kontrollida juurdepääsu vallsulendiku sisemusse ja dikteerida, keda sinna lubatakse ning 

keda mitte. Kriteeriumid, mille alusel juurdepääs tagati, võisid oma olemuselt olla väga 

erinevad. Ühest küljest on võimalik, et eraldatud ruumiossa pääsesid vaid kõige 

austusväärsemad ja kõrgema staatuse ning ühiskondliku positsiooniga isikud, teisalt on 

võimalik, et eristamine toimus muudel alustel. Näiteks võis olla ebasoovitav naiste 

kohalolek rituaalsetes paikades või ei lubatud sinna minna sotsiaalselt tõrjututel. 

Sulendike iseloomust tulenevalt oli võimalik teha sotsiaalseid eristusi ja jagada ka 

kogukonna liikmeid erinevatesse rühmadesse.  

Vallsulendikud kui kindlustatud talud said olla ruumiks ainult sellele osale 

kogukonnast, kes seal elasid ja kelle jaoks oli vallsulendik koduks. Tõenäoliselt ei 

saanud see rühm inimesi olla väga suur, kuid on võimalik, et samal ajal elutses 

lähikonnas rohkem inimesi. Seega ei olnud vallsulendik avalik ruum mitte terve 

asustusüksuse jaoks, vaid oli selle omanike ühiseks ruumiks. Sel juhul oli tegemist 

pigem nende isikliku ruumiga, sest kodu on peetud alati eraldatud, turvaliseks paigaks. 

Isiklik ruum on mentaalne konstruktsioon – indiviidi või rühma arusaam mingist kohast 

kui olulisest paigast. Inimesed, kes elasid talus, mis oli eraldatud ümbritsevast 

maailmast ja ruumist valliga, omasid eripärast isiklikku ruumi. Ruumi, mis kuulus vaid 

neile, kes seda asustasid, ruumi, mis oli teistele suletud ja sinna juurdepääs oli 

kontrollitav. Kindlasti erines nende taju antud ruumiosast paljuski teiste arusaamast 

selle ruumi kohta.  

Teise näitena võib ette kujutada rituaalset paika ja usklikku inimest. Osaliselt on 

religioosne inimene mõjutatud üldistest arusaamadest rituaalsete paikade ja viiside 
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kohta, kuidas nendes toimub suhtlemine jumalike jõududega. Vallsulendik võis olla 

terve kogukonna poolt mõistetud kui püha paik, mis ei kuulunud reaalsesse maailma, 

vaid oli justkui teises dimensioonis. Teisalt võis igale inimesele tähendada püha koht 

midagi ainult talle olulist ja erilist, näiteks paika, kus tal tekib eriline side 

teispoolsusega, kus ta on saanud ilmutusi vms. Seeläbi võis rituaalide läbiviimise koht 

olla tema jaoks nii pühaks ruumiosaks kui ka isiklikuks ruumiks, sest ta tajus seal lisaks 

tavapäraselt mõistetule veel muudki. 

 Eespool näitasin kuidas vallsulendikes avaldus nii tajutavate, kujutavate kui 

elatud ruumide kontseptsioon ning kuidas need kohad võisid moodustada osa isiklikust 

või avalikust ruumist. Sellest nähtub, et ruumi mitmetasandiline olemus avaldus ka 

minevikuühiskondades, kus sarnaselt tänapäevaga ei eksisteerinud ühest ning 

muutumatut ruumikäsitust, vaid tegemist oli keerulise ning muutuva arusaamaga meist 

ümbritsevast. 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Vallsulendikud kui inimese ehitustegevuse tulemid on arhitektuurilisuse ilmingud. 

Arhitektuuri alustalaks on aga ruumi organiseerimine. Juhtisin eelpool tähelepanu 

sellele, et igasugusele ehitustegevusele eelneb mingi arusaam ruumist, viisist, kuidas 

seda muuta ja seejärel ka objektist, mida ehitada kavatsetakse. Pole põhjust arvata, et 

vallsulendikud selles protsessis teistest arhitektuurisaavutustest millegi poolest 

erineksid. Seetõttu väidan, et vallsulendikes avalduvad selle ehitajate ja kasutajate 

maailmapilt ja arusaam ruumist. 

Ruum on füüsiliste ja mentaalsete karakteristikute kompleks, mida pole 

võimalik lahutada ajalisest dimensioonist ega inimtegevusest, see on ühiskonna poolt 

loodud mõttekategooria, mis sõltub konkreetsest sotsiaalsest rühmast ja selle sees 

toimivatest protsessidest. Sellest ruumi definitsioonist lähtudes vaatasin, milline on 

vallsulendike ruum. 

Esiteks on ruum füüsiliste tunnuste kogum. Vallsulendike puhul on füüsilises 

keskkonnas vältimatu valli olemasolu. Valle on küll erinevaid, kuid tavaliselt on neile 

iseloomulik ringjas kuju, seesmise ala piiritlemine viisil, et sinna võib pääseda ühe või 

mitme avause kaudu, paiknemine tasasel maal, suhteline madalus. Siiski tuleb arvestada 

sellega, et vallsulendikud ei näinud nende kasutamise ja ehitamise ajal välja sellised 

nagu praegu. Seetõttu tekib ikkagi vahe füüsiliste keskkondade vahel, mis 

vallsulendikke praegu ümbritsevad ja mis neile kunagi ammu iseloomulikud olid. 

Sellest hoolimata võib arvata, et üldised tendentsid, mis ma varem välja tõin, ei ole 

suures osas muutunud ja seega on meil siiski olemas vähemalt osaline pilt 

vallsulendikele iseloomulikust füüsilisest ruumist. 

Vall jagab füüsilise ruumi osadeks. Valliga piiratud sisemine ja väljaspoole valli 

jääv väline ruum olid üksteisest lahutatud ja see annab aluse uskuda, et tegemist oli 

erinevat laadi ruumiosadega. Ehkki füüsilises mõttes ei pruukinud vahe eriti suur olla 

või võis üldse puududa, siis usutavasti tulid erinevused esile mõttelisel tasandil. Viis, 

kuidas valli sisene ja väline ruum üksteisest reaalselt erineda võisid, võis olla näiteks 

see, et tõenäoliselt oli sulendiku sisemus „puhastatud“. Võib eeldada, et seal ei 

kasvanud enam puid, see oli muudetud inimasustusele sobivamaks, seal võis olla 
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mitmesuguseid rajatisi, samas kui kõik see, mis jäi vallsulendikust väljapoole, säilis 

sellisena nagu oli kogu aeg olnud – loodusliku keskkonnana. 

Teiseks on vallsulendike ruum ka mentaalne mõttekategooria, mis on osaliselt 

sõltuvuses füüsilisest ruumist ning ka vastupidi. Vallsulendike füüsiline ruum oli 

jagatud osadeks, seega oli liigendatud ka mõtteline ruum. Eelnevalt juhtisin tähelepanu 

sellele, et vall funktsioneeris piirina mõlemal tasandil. Vall kui piir mentaalse ruumi 

kontekstis jagas ruumi erinevateks osadeks. See viitab sellele, et ruumi ei mõistetud 

ühtse ja homogeensena, vaid ruum koosnes mitmetest erinevad tähenduse ja tähtsusega 

osadest. Ruum oli selle arusaama kohaselt diferentseeritud ehk liigendatud. 

Kuid see ei eelda, et ruumiosad olid hierarhiliselt korrastatud. Erinevad 

tähendused, mida neile omistati, ei pruukinud tekitada olukorda, kus mingi ruumiosa oli 

tähtsam kui teine ja seetõttu eelistatud.  

Vallsulendike ruum oli jagatud vähemalt kolmeks osaks – sulendiku sisemuseks, 

valliks ja väljaspoole valli jäävaks osaks. Nende ruumifragmentide tähendused 

varieerusid ja sõltusid sulendiku funktsioonist. Vallsulendike kasutamisviise oli aga 

erinevaid. Näiteks pelgupaik-sulendiku puhul tähendas valliga piiratud ala turvalist 

paika, mis pakkus kaitset, samas väljaspoole valli jäävat ruumiosa peeti ohtlikuks 

kohaks ning nende vahele jääv vall ehk piir kehastas kaitsjat ja tuletas meelde 

situatsiooni ning ruumiosa, milles viibitakse. Sulendiku sisemus võis olla omakorda 

jagatud – igapäevase elutegevuse ruumiks, sõjalise iseloomuga toimingute 

elluviisimiseks mõeldud ruumiks, loomade alaks jne. Piirid nende vahel võisid 

eksisteerida ka ainult inimeste teadvuses, kuid sellest hoolimata oli tegemist 

organiseeritud ja diferentseeritud ruumiga. 

Kultuskoht-sulendike juures võib täheldada samasugust tendentsi. Nende ruum 

oli jagatud sarnaselt sisemuseks, valliks ja välimuseks, kuid vahe nende kolme ruumiosa 

vahel võis olla põhimõttelisem. Sellisel juhul peeti sulendiku sisemust pühaks ruumiks, 

mis justkui ei olnud „meie“ maailmas. Ka püha ruumiosa võis olla liigendatud – 

sulendiku sisemus võis jaguneda osadeks, mis olid mõeldud erineva iseloomuga 

usulisteks toiminguteks, näiteks rituaalide läbiviimiseks, ohverdamiseks, rituaalseteks 

sööminguteks, kinkide vahetamiseks. Püha ruumi ümbritses vall ehk lävi, mis eraldas 

püha ruumi igapäevaruumist. Valli läbimine ja sulendikku sisenemine tähendas pühasse 

ruumiosasse sisenemist, vall tõi enesega kaasa uued käitumisreeglid, tähelepanu 
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koondamise vaid religioossetele küsimustele. Samas väljaspoole valli jäi tavapärane ja 

igapäevane ruum, milles oldi harjutud tegutsema. 

Nagu igale ruumile, nii ka vallsulendike omale on iseloomulik selle ajalikkus. 

Ruumi kui nähtust ei ole võimalik lahutada ajast, sest need on omavahelises sõltuvuses. 

Näiteks vallsulendike ruumi iseloom sõltus ajast, mil seda tajuti. Võttes aluseks 

pelgupaik-vallsulendiku, on ilmne, et selle koha tähendus sõjalise kallaletungi 

olukorras, ajal, mil inimesed pelgupaigas elasid, oli hoopis teine võrreldes selle ajaga, 

kui nad elasid oma tavalises elupaigas. Tavasituatsioonis ei pruukinud vallsulendik ja 

selle ruum olla inimestele eriti olulised, nende olemasolu oli küll teada, kuid pelgupaiga 

tähtsus oli väike. Selle kasutamise ajal oli tegemist aga väärtuslikuima ruumiosaga.  

Ruumi omaduste muutumine aja jooksul on nähtav ka tänapäeval. Lipa 

vallsulendikul 2004. aastal välitöid läbi viies avastasime, et praeguseks, kui ammu on 

unustustehõlma vajunud selle paiga tähendus ja keegi tegelikult ei tea, milleks on selline 

vall kunagi ehitatud, on sellest hoolimata inimesed leidnud sellele ruumile uusi 

kasutusviise. Näiteks on Lipa sulendiku õueala kasutatud põlluna ja karjamaana. 

Viimaseks on vallsulendik ka eriti hästi sobiv, sest vall moodustab karjamaale vajaliku 

piirde, kuid seda oli kiviaia ja okastraataia lisamisega vallile veelgi tõstetud. Seega 

hoolimata sellest, mida Lipa vallsulendik kunagi võis tähendada või millist funktsiooni 

kanda, hoolimata sellest, et kunagi ammu võis tegemist olla püha paiga või linnusega, 

on praeguseks selle tähendus ja kasutamisviis muutunud. Peamine põhjus, miks see 

muutus aset on leidnud, on aeg ja selle möödumine, kollektiivse mälu katkemine. Aja 

jooksul ruumile omistatud tähendus paratamatult muutub, sest ruum on ajast sõltuvuses. 

Viimaks tõin ruumi defineerimisel välja, et ruum tekib inimtegevuse käigus ja 

sõltub konkreetsest sotsiaalsest rühmast, kes selle mõttekategooria enda jaoks vorminud 

on. Vallsulendike puhul tähendab see, et neid objekte ehitanud inimeste ruumipilt ei 

pidanud sarnanema teiste sotsiaalsete rühmade arusaamaga ruumilisusest ja ruumi 

organiseerimisest. Sobiv näide kirjeldamaks seda ruumile iseloomulikku joont on Eesti 

vallsulendikud ja neid ehitanud kogukonnad.  

Selles töös esitatud ruumiarusaam kirjeldab üldiselt vallsulendikes kui nähtuses 

avalduvat vaadet, seejuures ei ole ma teinud vahet Eestis ja mujal asuvatel sulendikel. 

Vallsulendike levikuala nii ajaliselt kui geograafiliselt ei ole põhimõtteliselt millegi 

poolt piiratud, nagu eespool näitasin. Neid leidub kõikjal maailmas alates 
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paleoliitikumist kuni hiliste perioodideni välja, sest territooriumi piiritlemine on 

inimesele tavapärane tegutsemisviis. Siiski Eesti vallsulendike puhul võib leida 

teatavaid erijooni, mis neid teistest samalaadsetest muististest eristavad.  

Näiteks esinevad vallsulendikud Eestis suhteliselt lokaalsel alal ja näivad 

kuuluvat ajaliselt üsnagi lähedasse perioodi. Ennekõike Saare- ja Muhumaale 

iseloomuliku nähtuse üksikuid ilminguid teame ka Mandri-Eesti läänepoolselt alalt (vt 

2.1.). Ajaliselt on seni kaevatud sulendikud dateeritud rauaaja vanemasse poolde. 

Sellest tulenevalt võib väita, et Eestis on vallsulendike esinemine eripärane nähtus. 

Kusjuures see nähtus on iseloomulik ainult ühele piirkonnale ja perioodile, siiani pole 

Eestis vallsulendike esinemist teistes regioonides täheldatud. Seega on vähemalt Eestis 

vallsulendikud eriline fenomen, mille levikut võib seletada omalaadse 

ruumikontseptsiooni levikuga. Tegemist on arusaamaga ruumist, mille olemust olen 

selles töös lahanud ja millele omaseid tunnuseid kirjeldanud.  

Eespool väljatoodust lähtudes väidan, et vallsulendikes avalduv arusaam ruumist 

oli levinud vaid osa tol ajal Eesti aladel elanud inimeste hulgas, samas kui nende 

lähikaudsetes kogukondades mõisteti ruumi erinevalt ja sellest tulenevalt ei 

organiseeritud ruumi sellisel viisil nagu seda tegid need, kes ehitasid vallsulendikke. 

Näiteks samassse perioodi dateeruvatel mäepealsetel asulatel ei ole valle, sest piirina 

funktsioneeris mäenõlv. Erinevused sotsiaalsete rühmade maailmapildis võisid seisneda 

selles, et isegi kui ruumi osasid diferentseeriti, siis ruumi organiseerimises füüsilisel 

tasandil erineti. Esimese võimalusena ei pidanud sellega kaasnema piiride markeerimist 

reaalsuses, sest piirid olid mõistetavad ja kehtivad ka ilma neid tähistamata.  

Teiseks võis ruumi osadeks jagamine toimuda hoopis muudel viisidel. Samast 

perioodist on teada mäepealseid asulaid ja varaseid neemikuid, neid kõiki iseloomustab 

piiride olemasolu. Piirid võisid olla nii looduslikud kui ka inimtekkelised, kuid piirid 

kandsid ühte eesmärki. Nii vallsulendike kui teiste väljatoodud ehitiste puhul täitis piir 

ülesannet luua ja rõhutada sotsiaalset erisust. Alade sissepiiratus tagas kontrolli neile 

juurdepääsetavuse üle. Võimul olevad isikud said seeläbi võimaluse taastoota oma 

staatust ja kõrget positsiooni ühiskonnas, eraldades hierarhias madalamatel 

positsioonidel olevad inimesed, piirates nende pääsu kogukonna avalikku ruumi. 

 Raske on uskuda sündmustikku, et vanema rauaaja alguses tekkis just Lääne-

Eestis ja saartel uus ja varasemast oluliselt erinev vaade ühele maailmakäsituse 
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põhialusele – arusaamale ruumist, ja sellest tulenevalt hakati ehitama rajatisi, mis olid 

ainulaadsed. Selline muutus mõttemaailmas peab olema millestki ajendatud ja 

kujunema teatud impulsside tulemusena ning selle suhtes peab olema vähemalt 

mõningane vastuvõtlikkus ja soositavus. Ühe võimaliku ajendina, mistõttu vallsulendike 

ehitamine Eestis alguse võis saada, võib välja tuua vallsulendiku idee levikut Eestisse 

näiteks Rootsist. Nii pidas Vello Lõugas Eesti ringvall-linnuseid Rootsi samalaadse 

nähtusega väga sarnaseks ja Valter Lang on ülemeremõjusid vallsulendike ehitamise 

juures samuti oletanud. Pealegi on kontaktid Saaremaa ja Ojamaa vahel, kus 

vallsulendikke arvukalt leidub, olnud tavapärased väga mitmel arheoloogilisel perioodil. 

Seega võib Rootsi mõju vallsulendike Eestisse levimisel üsna tõenäoliseks pidada. 

Eesti kontekstis torkab silma vallsulendike ajutisus, sest mingi aja jooksul 

vallsulendike ehitamise traditsioon kaob. Samas ei saa välistada võimalust, et 

väljendusviisid lihtsalt muutusid – vallsulendike asemel hakati sarnast ruumipilti edasi 

andma teistlaadsetes ehitistes. Hilisematel perioodidel on laialt levinud näiteks 

linnamäed ja maalinnad, mille olemus sarnaneb vallsulendikele, ka nende puhul on 

sageli tegemist ringvalliga ümbritsetud alaga. Erinevus vallsulendike ja linnamägede-

maalinnade vahel seisneb ennekõike viimaste suuremates mõõtmetes ja oluliselt 

paremas nähtavuses. Teisalt seisneb vallsulendike ja linnamägede kardinaalne vahe 

selles, et nende asupaigad on hoopis erineva iseloomuga. Kui vallsulendikud asuvad 

eranditult tasasel maal, siis linnamägesid ehitati kõrgematele kohtadele. Teiseks ei ole 

mitte kõigile linnamägedele omane ringvall, sest paljud neist on ka neemiklinnused ja 

piiratud ümbritsevast valliga vaid mõnest küljest. Seega ei saa välistada, et 

linnamägede-maalinnade ehitamisel on taustaks olnud hoopis teistsugune või vähemalt 

suures osas muutunud ruumipilt. 

Vallsulendikud on Eestis ainulaadne rühm muistiseid. Sellelaadne ruumi 

organiseerimise viis oli levinud vaid väikses osas Eestist üsna lühikese ajaperioodi 

jooksul, kuid olemuselt on siiski tegemist inimühiskonnale igiomase ja laialt levinud 

käitumusliku joonega  end ümbritsevat ruumi organiseerida ja asustatud ruumide ümber 

piire rajada. 
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THE CONCEPT OF SPACE IN ENCLOSURES 

 

SUMMARY 

 

 

Enclosures as results of human activity are architectural phenomena. The foundation of 

architecture is spatial organization. Every act of building is preceded by a 

comprehension of space, the way how to alter it and an understanding of the object to be 

erected. Therefore I argue that the enclosures reflect the concept of space of the 

communities that built them.                                                                                                                                                                                                                                                        

Space consists of physical and mental characteristics. It is not possible to 

separate it from time or human activity. Space is a category of cognition created by 

society, it depends on social groups, people and processes taking place within these 

communities. Deriving from this kind of understanding of space I tried to reconstruct 

the space around past enclosures. 

As mentioned, space is an assemblage of physical features. Inevitability of 

enclosures is a rampart, which tends to be quite near to the ground. Many different 

kinds of embankments have been erected during the past times, but mostly they are 

circular or oval with one or two-three passages. Normaly they are located on lowlands 

or plains. 

The rampart devides space into different areas. The part of inner and outer space 

are separated. Enclosed part and outside part of space are formed by the embankment 

and distinguished by it. 

But in addition to physical being, space is also comprised of mental 

characteristics. Both of these parts of space depend on the other. As the physical space 

of enclosures was divided into different areas, so was the abstract space. Though the 

rampart functioned as a border on both levels. The wall splits up many sections of space 

also in the abstract way. Therefore I arrived to the conclusion that space was never 

unified nor homogeneos, but was always embodied in numerous different parts. Those 

sections of space had a number of meanings and significances. Hence space was 

segmented. 
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The space of enclosures was segmented at least into three different parts – the 

inner side of the enclosure, the rampart and the outer side. The meanings of these 

segments of space were variable according to the function of enclosures. 

As every space the enclosure is defined through its temporality. It is not possible 

to separate space from time, because they hinge on each other. For example the 

understanding of space depended on the time it was perceived. 

As a conclusion I argue that space is evolved during human activity and depends 

on the social formation, which has developed it. In the context of enclosures it means 

that the understanding of spatial organization in the communities, who built them, has 

been very different from all the others. 

Geographically and chronologically the area of enclosures has not been 

restricted by anything. Diversely in Estonia enclosures are situated quite near to each 

other and seem to belong to a narrow period of time. Enclosures are distinctive first of 

all to the islands of Saaremaa and Muhu, but some of them are located also in the 

western parts of continental Estonia. Most of enclosures excavated until now are dated 

to the Early Iron Age. As this phenomenon of enclosures has been distinctive to only 

one part of Estonia in certain time, then it seems as it is an indication of unique 

conception of space. 

Probably this new concept of space did not evolve on the islands of Estonia 

apart from other areas. The new understanding of spatial organization and objects that 

were erected as a consenquence were too different and groundbreaking for that. A 

breakthrough in mental categories should have been to extensive for that. A change of 

this size had to be affected by something and in the community there had to a certain 

will to accept it. One possible direction of the influence might have been the west – 

Sweden, especially Gotland has had close relations to Saaremaa during different periods 

of time. As there are similar archaeological sites in the eastern part of Sweden, on 

Gotland and on Öland, then we can speculate that it is a Swedish influence in Estonian 

archaeological material. 

Enclosures is a unique group of archaeological sites in Estonia. This kind on spatial 

organization was known only to a part of Estonia during quite a short amount of time. 

But at bottom it still was an act fundamental and inseparable from human behaviour to 

create boundaries and to organize space. 


