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Sissejuhatus 
 

Käesoleva teemaga ajendas mind tegelema soov viia eetika üle arutamine Eesti arheoloogias 

uuele ja sügavamale, väärtuste, tasandile. Teaduse ja eetika vahekorrast räägitakse järjest 

enam ning järjest rohkem on  sellealast kirjandust, meediakajastusi ja üldist arutelu. Ka Eestis 

on toimunud arvukalt konverentse, kollokviume ja seminare, kus arutletakse eetiliste 

probleemide üle teaduses
1
. Eesti arheoloogid on nende ühiskondlike arengutega kaasa läinud 

ja hakanud samuti järjest enam juurdlema eetika üle arheoloogias. Selle üheks tähiseks võib 

pidada  Eesti arheoloogide eetikakoodeksi „Arheoloogi eetilised põhimõtted“ aastatepikkust 

väljaarendamist ja vastuvõtmist 2010. aasta veebruaris. See on märk sellest, et arheoloogid 

kasutavad rakenduseetika väljundeid (nagu eetikakoodeks) oma töö tõhusamaks ja 

põhjendatumaks muutmiseks. 

Arheoloogia ja eetika vaheliste teemadega tegeletakse kogu maailmas. Eriti aktuaalne on see 

aga Ameerikas, kus on ilmunud mitmeid artiklikogumikke (nt Vitelli, Colwell-Chanthaphonh 

2006; Scarre, Scarre 2005). Euroopas on sarnane kogumik ilmunud rootslastel (Karlsson 

2004). Eetikapõhiste probleemide aktuaalsust arheoloogias näitab ka asjaolu, et mitmed 

arheoloogiaorganisatsioonid või ühingud on kasutusele võtnud arheoloogia eetikakoodeksid. 

Viimased on loodud selleks, et ühendada arheolooge käitumisprintsiipide kaudu, panna paika 

arheoloogi kohustused ja õigused, mis muuhulgas taotlevad arheoloogi kõlbelist ja 

vastutustundlikku ametialast käitumist (Livin 2008, 5) . 

Arheoloogiaga seotud väärtuste uurimine on võrdlemisi uus teema. Enamasti mõistetakse 

arheoloogia-alases kirjanduses selle all erinevate arheoloogiliste objektide või nähtuste 

väärtust infoallikana. Vähem pööratakse tähelepanu arheoloogide enda väärtustele ja 

arheoloogia väärtusmaailmale kui terviklikule süsteemile. Eelkõige on väärtuste ja 

arheoloogia vahekord olnud vaatluse all muinsuskaitse (kultuuripärandi haldamise) 

seisukohast (nt Mathers et al. toim 2004, Cooper et al. toim 2005).  Ameerikas ja Austraalias 

on eriliselt tõstatunud väärtuste roll arheoloogias esile seoses põliselanikega. Sel teemal on 

näiteks kirjutanud Byrne (1991), Layton (toim 1994), Strang (1998). Tavaliselt käsitletakse 

neis kirjutistes kultuurilist identiteeti ja selle arheoloogilist tunnustust läbi mineviku 

                                                             
1
 Eriti võiks siinkohal välja tuua alates 2001. aastast peetavaid Tartu Ülikooli Eetikakeskuse interdistsiplinaarsed 

kollokviume ja seminare, mis on pühendatud eetikale ning filosoofilistele probleemidele. Lähem informatsioon 
TÜ Eetikakeskuse interdistsiplinaarsete kollokviumide ja seminaride kohta veebilehel 
http://www.eetikakeskus.ut.ee/avaliktegevus/yritused 

http://www.eetikakeskus.ut.ee/avaliktegevus/yritused
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kontseptsioonide, mineviku kasutamist, väärtuskonflikte, eetilisi kohustusi jne. Enda jaoks 

kõige inspireerivamaks pean aga Timothy Darvilli (2005) arutlust väärtussüsteemidest 

arheoloogias.   

Antud uurimistöö on  seotud minu bakalaureusetööga „Arheoloogia eetikakoodeksite analüüs 

ja täiendused Eesti arheoloogia eetikakoodeksi tööversioonile“. Neid ühendab eesmärk aidata 

kaasa eetilise mõtlemise arengule ja eetiliste probleemide lahendamisele arheoloogias. 

Käesolevas magistritöös keskendun aga arheoloogide väärtustele, mis on aluseks 

moraaliprintsiipidele ja millele tugineb moraali üle arutlemine ehk eetika. 

Sõna väärtus tuleb ladina keelsest sõnast valere ja tähendab „väärt olema“ (Pojman 2005, 

111). Väärtused  juhivad inimeste otsuseid ja toimimist. Nende üle reflekteerimine ja nende 

tundmine annab teadmisi sellest, mis on indiviidi jaoks oluline, soovitav. Neid teadmisi saab 

kasutada, et teha otsuseid oma prioriteetide ja eesmärkide kohta ning tegutseda vastavalt 

sellele. Väärtuste määratlemine on võtmeelement eetilise mõtlemise ja eetiliste 

konfliktsituatsioonide lahendamise juures. Eesti arheoloogide väärtuste uurimisega varem 

tegeletud ei ole. 

Arheoloogidel kui teadlastel on oluline ja vastutav roll ühiskonnas, neile on usaldatud uute 

faktide ja teadmiste loomine. Arheoloogid uurivad ja interpreteerivad kultuuripärandit.  

Seetõttu omavad nad olulist rolli (rahvusliku) identiteedi ja mälu loomes. Nagu näha tuleneb 

arheoloogi ameti moraalne mõõde suures osas tema sotsiaalsest vastutusest ühiskonna ees. 

Arheoloogid on loonud eetikakoodeksi, mis aitab ennekõike standardiseerida ametialast tööd. 

See kannab endas ka ideed eetilisest arheoloogiast, mistõttu on arheoloogid andnud justkui 

lubaduse endale, kolleegidele ja ühiskonnale käituda eetiliselt. Eetiline käitumine koosneb 

hulgast moraaliprintsiipidest, mille järgimine peaks viima parima võimaliku 

tegutsemisviisini. See eeldab aga teadmisi väärtustest. Üks põhjustest, miks eksitakse 

moraaliprintsiipide vastu on oma väärtuste üle mitte reflekteerimine ja teadmatus kogukonnas 

ja/või ühiskonnas kehtivatest väärtustest või oskamatus neid asjakohaselt defineerida (Kidder 

2003, 43). Seda silmas pidades on oluline leida vastused küsimustele:  

1)  Millised on arheoloogide olulisemad väärtused? 

2) Kas normatiivsetest dokumentidest väljatoodud väärtused ja isikupõhised ametialased 

väärtused on seotud/sarnased? 

3) Kuidas lahendada olukorda, kus arheoloogi väärtused satuvad konflikti? 
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Neist küsimustest lähtuvalt on käesoleval magistritööl kaks suuremat eesmärki. Esimeseks 

eesmärgiks on kaardistada Eesti arheoloogide väärtussüsteem ja selgitada selle käigus välja 

arheoloogide olulisemad ametialased väärtused. Teine eesmärk on analüüsida juhtumiuuringu 

meetodi abil olukordi, kus arheoloogide väärtused on vastuolus ning arutleda võimalike 

lahenduskäikude üle. Seetõttu omab antud uurimus ka praktilist väärtust arheoloogia 

kogukonna jaoks. Oskused analüüsida konfliktsituatsiooni ja reflekteerida enda, kui konfliktis 

osaleja väärtuste üle, annavad arheoloogile võimaluse taolistes keerulistes olukordades 

adekvaatselt reageerida. Uurimuses kasutan „väärtuse“ mõiste ja kontseptsiooni avamiseks 

Milton Rokeachi teoreetilisi lähtepunkte. Toetun seejuures tema kahele teosele: The Nature of 

Human Values (1973) ja Understanding Human values: individual and societal (1979). 

Rokeachi käsitlust väärtustest on oma uurimistöödes kasutanud mitmed filosoofid, sotsiaal- ja 

humanitaarteadlased. Eestis on see kasutamist leidnud näiteks Veronika Kalmuse ja Triin 

Vihalemma uurimuses Eesti siirdekultuuri väärtustest  (Kalmus, Vihalemm  2004).  

Sotsioloog Geert Hofstede (1997) ja psühholoog Edgar H. Scheini (2004) kultuuriteooriad ja 

-skeemid aitavad uurimuses välja tuua väärtuste rolli kultuuris. Tänu sellele on võimalik näha 

konteksti ning väärtuste vastastikust suhet. Väärtusi ümbritseva kultuurilise tausta avamine 

toob nähtavale nende rolli indiviidide eesmärkide ja otsuste määramisel, mis eetilisi 

dilemmasid silmas pidades on arheoloogia seisukohalt äärmiselt oluline.  

Arheoloogide väärtuste tausta avamiseks analüüsin rahvusvahelisi kultuuripärandiga 

seonduvaid konventsioone, mille valisin selle järgi, et need oli suunatud kultuuripärandile ja 

arheoloogide tegevusele. Analüüs aitab määratleda regulatiivset raamistikku, milles 

arheoloogid tegutsevad. Rahvusvahelised konventsioonid ja juhised osutavad muuhulgas ka 

arheoloogide õigustele ja kohustustele, mis formuleerib seeläbi nende väärtushinnanguid. 

Seaduslikku jõudu omavates dokumentides ja juhistes ning kõiksugustes käsiraamatutes 

kajastuvad väärtused on tavaliselt funktsionaalsed (Kidder 2003, 86). Uurimuses analüüsin: 

Arheoloogilise pärandi kaitse Euroopa konventsiooni, Ülemaailmse kultuuri- ja 

looduspärandi kaitse konventsiooni, Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja 

omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsiooni, 

Arheoloogilistel kaevamistel kohaldatavaid rahvusvahelisi põhimõtteid käsitlev soovitust,  

Kultuuriväärtuslike paikade interpreteerimise ja tutvustamise ICOMOS hartat, 

Kultuuripärandi ühiskondliku väärtuse Euroopa Nõukogu raamkonventsiooni ning Veealuse 

kultuuripärandi kaitse konventsiooni. Toon neist dokumentidest välja olulisemad 

kultuuripärandiga seotud konventsioonide ja juhiste ühised põhimõtted, mis aitab esile tõsta 
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neis olevaid väärtusi. Siinkohal ei tohi unustada reglementeerivate dokumentide ning nende 

inimeste, kellele need kehtivad vastastikku mõju. Konventsioonid ja juhised on loodud 

kellegi poolt ja sisaldavad seetõttu loojate väärtushinnanguid. 

Kuna rahvusvahelised konventsioonid omavad õiguslikku jõudu ja on laiahaardelised, annab 

nende analüüsimine võimaluse luua uurimusele laiem kandepind. Rahvusvahelistele 

konventsioonidele lisasin Eesti Muinsuskaitseseaduse, mis reguleerib õiguslikult Eesti 

arheoloogide tegevust ja omab seega suurt mõju arheoloogide väärtuste kujundamisele. 

Lisaks sellele analüüsin eetikakoodekseid, mis kehtivad  erinevatel ametipositsioonidel 

töötavatele arheoloogidele. Uurimuses analüüsitavad eetikakoodeksid on: Eesti teadlaste 

eetikakoodeks, Eesti arheoloogia eetikakoodeks „Arheoloogi eetilised põhimõtted“, 

arheoloogia ja linnaplaneerimise Euroopa hea tegutsemise koodeks ja ICOM’i muuseumide 

eetikakoodeks. Sisutihedad ja kergesti meeldejäetavad eetikakoodeksid toovad fookusesse 

põhilised moraalsed väärtused (Kidder 2003, 86). Seega illustreerivad koodeksid ilmekalt 

olulisemaid arheoloogide väärtusi.  

Individuaalsete ametialaste väärtuste esile tõstmiseks analüüsin projekti „Missugune sa oled, 

Eesti arheoloogia?“ raames 2001.–2003. aastal kuue arheoloogia doktoritega tehtud 

intervjuusid ning 2007.–2008. aastal projekti "Missugune sa oled, Eesti arheoloogia tulevik?“ 

ehk „Vestlusi arheoloogia magistrantidega" raames seitsme arheoloogia magistrandiga tehtud 

intervjuusid. Intervjuud annavad uurimusele isikliku aspekti, kuna heidetakse pilk arheoloogi 

sisemaailma. Mõlemas projektis küsiti intervjueeritavatelt nii isiklikke, kui ka üldisi 

küsimusi, mis annab analüüsimiseks mitmetasandilise pinna.  

Valisin personaalsete väärtuspiltide analüüsimiseks intervjuud, kuna see annab võimaluse 

tajuda konteksti, mis oluliselt mõjutab väärtuskujutluste väljaselgitamist. Oluline on seegi, et 

intervjuude eesmärkideks ei olnud otsene arheoloogide väärtuste väljaselgitamine, mis 

tähendab, et intervjueeritavad ei olnud sundseisus produtseerimaks „õigeid“ vastuseid 

väärtuste kohta. Nende intervjuude alusel toon välja üldised väärtused, mis on arheoloogidele 

ametialaselt isiklikult olulised. Intervjuude põhjal välja toodud väärtused esindavad eelkõige 

neide arheoloogide väärtusi, keda intervjueeriti. Kuna tegemist on aga ametialaste väärtustega 

eeldan, et sarnased väärtused on tõenäoliselt ka teistel arheoloogidel. 2009. aasta 

sügissemestril viisin läbi lühikese küsitluse Tartu Ülikooli magistrantide seas, kus palusin 

neil nimetada oma erialaga seonduvaid väärtusi, et välja selgitada, kas tudengid jagavad 

kogukonna väärtusi. 
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Väärtuste väljaselgitamiseks ja/või mõõtmiseks kasutataksegi enamasti kirjalikke ja  suuliseid 

küsitlusi. Näiteks on Gustav Kutsar (2007) kasutanud oma magistritöö ühe osana  „Väärtuste 

ja väärtussüsteemide analüüs tsiviil-militaar suhetes: Eesti näide“ ankeetküsitlust. Kutsar 

kaasas oma uurimusse ka kvalitatiivseid meetodeid (nt kriitiline diskursusanalüüs). Veronika 

Kalmuse ja Triin Vihalemma (2004) Eesti siirdekultuuri väärtuste uuring põhineb samuti 

ulatuslikul küsitlusel. Väärtuste analüüsis kasutasid nad lisaks ka faktoranalüüsi ja 

faktograafilist meetodit, mille eesmärgiks oli leida ühisosa omavad tunnused ja moodustada 

nende põhjal laiemat aspekti kirjeldavad summamuutujad ehk faktorid ja kujutada 

faktorlahendit graafiliselt. 

Oma uurimuses kasutan väärtuste analüüsimiseks peaasjalikult kvalitatiivseid meetodeid 

(tekstianalüüsi, juhtumianalüüsi), kuna need on tõlgendusliku iseloomuga, kontekstitundlikud 

ja võimaldavad tajuda tähendusi. Pean oma uurimuses oluliseks konteksti, milles 

väärtuslausungid paiknevad, kuna see annab võimaluse põhjendada, miks teatud väärtused on 

olulised. Magistrantidega tehtud ankeetküsitlus näitas mulle, et sellise meetodiga on  äärmisel 

raske välja tuua väärtushinnangute ja -konfliktide keerukust ja sügavust. Samas intervjuude 

analüüs võimaldab väärtusi esile tuua nii, et säilib seos väärtuslausungite ja kontektsi vahel. 

Eelnevast lähtuvalt jaguneb uurimistöö kolmeks suuremaks peatükiks. Esimene peatükk avab 

uurimuse teoreetilised lähtekohad, selgitades muuhulgas mõisted „väärtus“, 

„väärtussüsteem“, „väärtuskonflikt“. Teine peatükk hõlmab Eesti arheoloogide 

väärtussüsteemi ja väärtuste väljaselgitamist. Selleks analüüsin peatükis erinevaid 

rahvusvahelisi kultuuripärandi seonduvaid konventsioone, Muinsuskaitseseadust, 

eetikakoodekseid ja arheoloogidega läbiviidud intervjuusid. Kolmas peatükk koosneb 

väärtuskonfliktide analüüsimisest ja võimalike lahenduste esitamisest. Analüüsin viit 

arheoloogilist dilemmat, mille lahendamiseks kasutan Rushworth M. Kidderi (2003) 

väärtuskonfliktide lahendamise teooriat ja praktilisi analüüsimise ning konflikti lahendamise 

võtteid.  
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1. Teoreetilised lähtekohad väärtuste uurimises 

 

Väärtuste uurimine aitab selgitada nii ühiskonna, grupi kui indiviidi olemust ning nende 

omavahelisi seoseid. Käesoleva uurimistöö eesmärk on kaardistada arheoloogide ametialane 

väärtuste süsteem ja tuua välja olulisemad arheoloogide väärtused. Seetõttu on olulised 

teoreetilised alused, millest uurimistöö lähtub. Uurimistöös mõistan arheoloogide kogukonna 

all arheoloogia-alast kõrgharidust omavaid isikuid, kes on aktiivsed erialases töös ja keda 

ühendab lisaks ametialasele praktikale ka ühine väärtussüsteem ning arheoloogia eriala 

tudengeid, kes on osa kogukonnast läbi ühiste väärtuste ja keda praktikas koheldakse 

kolleegidena. 

Esimeses peatükis selgitan väärtuse mõistet ja esitan väärtuste funktsiooni. Toon ka välja 

väärtuste rolli kultuuris ning kultuuri rolli väärtuste kujundamisel. Lisaks sellele esitan 

väärtusteooria sisu ja avan mõisted väärtussüsteem ning väärtuskonflikt. Väärtustega otseselt 

seotud olevate mõistete seletamisel juhindun eelkõige sotsiaalpsühholoogi Milton Rokeachi 

arusaamadest.  

 

1.1. Kultuur ja väärtus 

 

Mõistmaks väärtuste olulisust, on tähtis määratleda nii struktuur, milles väärtused 

eksisteerivad, kui ka väärtuste asetus selles struktuuris. Erinevad kultuurilised ja sotsiaalsed 

raamistikud määravad selle, millised tegevused, millisel määral võimalikud on. Kultuuri 

seletamise üsna klassikaline viis on pidada seda kontekstiks, milles inimesed elavad. See 

kontekst koosneb elementidest, mis teevad võimalikuks inimeste omavahelise kooselu, 

kommunikatsiooni ja koostöö.  Väärtused on seejuures ühed taolised elemendid, mida kultuur 

kujundab ja ühiskonna liikmetele edasi annab. 

Briti sotsioloogi Anthony Giddensi järgi on kultuuri aluseks ideed, mis määravad, mida antud 

kultuuris tähtsaks, väärtuslikuks ja ihaldusväärseks peetakse. Taolised abstraktsed ideed või 

väärtused annavad inimestele juhised sotsiaalse maailmaga suhtlemiseks. Normid on 

käitumisreeglid, mis peegeldavad või väljendavad kultuuri väärtusi ning üheskoos kujundavad 

nad selle, kuidas kultuuri liikmed mingis teatud ümbruskonnas käituvad (Giddens 2001, 22). 
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Kultuur on seega reeglite, normide ja struktuuride kogum, mis juhib meie käitumist (Schein 

2004, 1). Sellest tulenevaid käitumis-, mõtlemis- ja tundmismustreid võib nimetada 

kollektiivseks mentaalseks programmeerituseks, mis annab ühtlasi ka aluse eristada üht 

gruppi teisest (Hofstede 1997, 180). 

Hollandi sotsioloogi Geert Hofstede ja ameeriklasest psühholoogi Edgar H. Scheini teooriad 

esindavad kultuuri sotsiaalse aspekti uurijaid. Eestis on Hofstede ja Scheini kontseptsioonid 

kasutusel eelkõige just organisatsioonikultuuri uurimisel. Nii Hoftede kui ka Schein peavad 

väärtusi üheks keskseks kultuuri osaks.  

Hofstede illustreerib oma kultuuriteooriat sibula diagrammiga (vt joonis 1), mis võimaldab 

näha kultuuri astmelise või kihilisena. Selle tuumikus asuvad väärtused on eelistused, mida 

antud kultuur peab oluliseks. Need hõlmavad endas vastandusi nagu kurjus vs headus, must vs 

puhas, kole vs ilus jne. Väärtused on vaatlejale nähtamatud. Kuna väärtused saadakse juba 

varajases lapseeas, siis suur osa neist on indiviidi jaoks alateadlikud. Teatud väärtuste 

olemasolu saab vaid järeldada sellest, kuidas inimesed mingis olukorras käituvad. Keskseid 

väärtusi ümbritsevad Hofstede järgi rituaalid (nt tervitamine, austusavaldused, tseremooniad), 

kangelased (elavad, surnud, reaalsed, imaginaarsed tegelased, kes kehastavad omadusi, mis 

antud kultuur väärtustab) ja sümbolid (nt sõnad, žestid, žargoon, stiil, rõivastus). Erinevalt 

väärtustest on rituaalid, kangelased ja sümbolid vaatlejale nähtavad. Nad väljenduvad 

tegevuse ja kasutuse, st mingi praktika läbi. Nende tähendus on aga vaatlejale nähtamatu, 

kuna tähendus peitub selles, kuidas neid praktikaid kultuuri sees asuvate inimeste poolt 

tõlgendatakse. (Hofstede 1997, 7-8). 

 

Joonis 1. Kultuuri astmed. Sibula diagramm (Hofstede 1997). 
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Ka Scheini (2004, 26) kultuurimudel seletab kultuuri läbi erinevate tasandite, tuues seejuures 

välja ka väärtuste asetuse kultuuris. Niisamuti nagu Hofstede kultuuritasandite kontseptsioon, 

koosneb kultuur ka Scheini kultuuriteooriast lähtuvalt nähtavatest ja mittenähtavatest 

tasanditest. Väärtused on nii Scheini kui ka Hofstede teooria alusel kultuuri nähtamatud 

elemendid. Scheini kontseptsiooni juures on oluline grupi mõiste, mille ta oma teooriast 

lähtuvalt lahti seletab. Schein pöörab olulist tähelepanu grupi väärtustele ja nende 

kujunemisele. Selline lähtekoht on ületoodav arheoloogide kogukonna kui ühe ühiste 

huvidega inimgrupi mõistesse ja annab võimaluse avada arheoloogide väärtuste määratlemise 

olulisust. 

Scheini järgi on kultuur dünaamiline fenomen, mis ümbritseb meid igal ajal. See on 

kehtestatud ja loodud meie enda vastastikuse suhtluse poolt ja kujundatud juhtiva käitumise 

poolt. Kultuur on kogum struktuure, kombeid, reegleid ja norme, mis juhivad ja piiravad meie 

käitumist (Schein 2004, 1). 

Scheini järgi  avaldub kultuur erinevate tasanditena (vt joonis 2). Need tasemed ulatuvad väga 

konkreetselt väljendunud ilmingutest, mida on võimalik näha ja tunda, kuni sügavalt 

juurdunud, alateadvuslike baasarusaamadeni (basic assumption), mis on kultuuri 

põhiolemuseks. Nende kahe tasandi vahel on erinevad omaksvõetud uskumused, väärtused, 

normid ja käitumisreeglid, mida kultuuris osalejad kultuuri kujutamiseks kasutavad (Schein 

2004, 25). 

 Nähtavad struktuurid ja protsessid.                                                                         

                                                                         

 

 

 Strateegiad, eesmärgid, filosoofiad.  

  

 Alateadlikud, iseenesestmõistetavad uskumused, tajud, mõtted ja 

 tunded. 

Joonis 2. Kultuuri tasandid (Schein 2004). 

ARTEFAKTID e 

TEHISKESKKOND 

OMAKSVÕETUD 

USKUMUSED JA 

VÄÄRTUSED 

 BAASARUSAAMAD 
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Scheini mudeli järgi moodustavad kultuuri esimese tasandi artefaktid, s.o tehiskeskkond 

meie ümber. Artefaktid asuvad kultuuri pealispinnal ja selle alla kuulub kõik, mida inimene 

näeb, kuuleb ja tunneb. Artefaktid on mingile grupile kuuluvad kultuurilised produktid 

(arhitektuur, keskkond, keel, tehnoloogia ja tooted, rõivastus, emotsioonide väljendamise viis, 

müüdid ja jutud,  jälgitavad rituaalid jne), mis on vaatlejale nähtavad. Selle tasandi puhul on 

kõige olulisem, et seda on kerge vaadelda, aga keeruline dešifreerida. Vaatleja saab 

kirjeldada, mida ta näeb või tunneb, kuid see pole piisav, et rekonstrueerida vaadeldavate 

asjade tähendust mingi grupi jaoks. Ei saa ka määratleda, kas vaadeldavad objektid (nähtused) 

peegeldavad grupi baasarusaamasid. Oletuste tegemine baasarusaamade kohta ainult 

artefaktide alusel on ohtlik, kuna vaatleja enda tunded ja reaktsioonid segavad 

interpretatsiooni. Selleks, et artefaktide põhjal järeldusi teha peab vaatleja pikka aega elama 

grupis, kelle kultuuri ta vaatleb. Aja jooksul muutuvad artefaktide tähendused järk-järgult 

selgemaks. Selleks, aga et kiiremini mõistmisele jõuda on vaja analüüsida grupi poolt 

omaksvõetud väärtusi, norme ja reegleid, millel põhinevad igapäevased tegevusprintsiibid, 

millele tuginedes grupi liikmed käituvad (Schein 2004, 25-27). 

Käesoleva uurimistöö valguses on kõige olulisem lahti seletada Scheini skeemil (joonis 2) 

põhinev kultuuri teine, omaksvõetud uskumuste ja väärtuste, tasand. Need väärtused, 

normid ja reeglid suunavad grupi liikmete käitumist, mis on jälgitav kultuuri esimesel, 

artefaktide, tasandil. Iga grupp  (nt arheoloogia kogukond) omastab uskumusi ja väärtusi läbi 

õppimise. Need võetakse omaks kui neid on praktikas testitud ja on tõestatud, et need on 

võimelised lahendama grupi probleeme (Schein 2004, 28). Uskumused ja väärtused, mis 

aitavad jätkusuutlikult lahendada grupi probleeme muutuvad ajapikku baasarusaamadeks. Nad 

muutuvad iseenesest mõistetavateks ja nende üle enam ei vaielda. Nendest eeldustest tuletatud 

uskumused ja moraalsed ning eetilised reeglid jäävad teadlikuks ja neist räägitakse ja nende 

üle arutletakse, kuna nad on grupi normatiivsed ja moraalsed juhised. Nad aitavad grupil 

lahendada teatud situatsioone ja treenivad grupi liikmeid teatud viisil käituma.  Uskumuste ja 

väärtuste kogum, mis väljendub grupi ideoloogias või filosoofias on just kui abivahend, mis 

aitab grupil hakkama saada loomuomaselt kontrollimatutest ja rasketest olukordadest johtuva 

ebakindlusega (Schein 2004, 29-30). Siinkohal võimegi järeldada, et arheoloogide poolt 

omaksvõetud väärtused on sellised, et need on suutelised lahendama kogukonna probleeme 

suhteliselt pika aja jooksul. Arheoloogia kogukonna liikmete individuaalsete ja kogukonna 

kollektiivsete väärtuste alusel on tekkinud eetilised või moraalsed juhised, millest oma 

ametialases töös lähtutakse ning mis on saanud osaks kogukonna ideoloogiast. 
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Kultuuri kolmas tasand on baasarusaamade tasand, mis on tavaliselt seotud elu 

fundamentaalsete aspektidega – aja ja ruumi loomus, inimloomus ja inimtegevus, tõe ja selle 

leidmise loomus, õige indiviidi ja grupi suhe, töö suhteline olulisus, perekond, enese 

arendamine, naiste ja meeste rollid ja perekonna iseloom (Schein 2004, 35). Seega aitab 

nende eelduste mõistmine kõige paremini mingist kultuurist aru saada (sh grupi kultuurist). 

Scheini järgi on baasarusaamad grupi jaoks iseenesestmõistetavad ning käitumine, mis ei 

vasta neile arusaamadele, vaid põhineb mingitel teistel eeldustel, on grupi jaoks mõeldamatu. 

Baasarusaamad on nagu kasutusel olevad teooriad – sisemised eeldused, mis juhivad 

käitumist ja ütlevad grupi liikmetele, kuidas tajuda, mõelda ja tunda. Inimene vajab 

kognitiivset stabiilsust ja seetõttu saab baasarusaamasid õppida individuaalselt ja grupi 

tasandil kui psühholoogilist kaitsemehhanismi, mis aitab grupil funktsioneerida. Selleks, et 

midagi uut õppida, peaksime taaselustama, üle kontrollima ja ilmselt muutma mingit osa oma 

stabiilsest kognitiivsest struktuurist (Schein 2004, 31-32), st organiseeritud informatsiooni 

süsteemist, mis sisaldab teadmisi, mis konstrueerivad indiviidi reaalsuse (Bressler 2000, 121).  

Siit võime järeldada, et kui soovitakse muuta grupi kultuuri mingit aspekti (nt 

väärtushinnanguid või eetilisi käitumisprintsiipe), siis peaksime muutma ka indiviidi 

kaitsemehhanismi mustrit.  

Nagu näha on grupi väärtused, uskumused ja baasarusaamad keskseteks kultuuri 

tuumelementideks, mille tabamine, aitab gruppi kõige paremini mõista. Väärtused on 

elemendid, mis ühendavad gruppi ja aitavad lahendada grupi probleeme. Ajapikku võivad 

osad taolistest väärtustest muutuda nii iseenesestmõistetavateks, et neist saavad grupile 

ettekirjutusi tegevad ja moraalsed juhised. Moraali ja väärtuste seost illustreerib L. P. Pojmani 

(2005, 125)  moraaliprotsessi kujutav skeem (vt joonis 3). Skeem illustreerib erinevaid etappe, 

kuidas jõuda väärtuselt reaalselt teo tegemiseni. Väärtused (nt elu, ausus, tervis jne) on 

moraali vallas kesksed. Väärtustest tuletatakse printsiibid, mis teevad selgeks väärtuses 

peituva ettekirjutusliku jõu (ibid., 124). Näiteks väärtusest „ausus“ saab tuletada printsiibi „sa 

ei tohi valetada“. Printsiip kohustab teatud viisil käituma. Selleks aga, et jõuda reaalselt teo 

tegemiseni peab indiviid langetama otsuse printsiipi järgida ja seejärel ka selle teo tegema. 

Teo tegemist võivad aga takistada  näiteks vale printsiibi valik, ebaõnnestunud printsiibi 

rakendus ja ka lihtsalt tahtenõrkus (ibid. 126). Ideaalset väärtusest tuleneva printsiibi 

kasutamist teo tegemiseks illustreerin järgneva tegevusjada näitega:  sõnapidamine (väärtus) –  

sõnapidamise printsiip („ma pean alati oma sõna”, „ma pean oma vanematele antud sõna”, 

„sõnapidamine pole vajalik“ jne) – valin printsiibi „ma pean alati oma sõna” – otsustan teha 
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oma teo vastavalt valitud moraaliprintsiibile (nt otsustan minna raamatukokku, kuna olen oma 

sõbrale sõna andnud) – lähen raamatukokku (teen reaalselt printsiibile vastava teo). 

 

     

                                               

 

                                                                                                   

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

Joonis 3. Moraaliprotsessi skeem (Pojman, 2005). 

 

1.2. Väärtuse mõiste ja väärtusteooria  

 

Väärtuse mõistel on erinevaid tähendusi, mis sõltuvad enamasti teadusest, mille raames 

mõistet kasutatakse. Käesolev uurimistöö käsitleb väärtusi, kui kontseptsiooni millestki, mis 

7. TEOD 

 

6. OTSUSED 

5. HINNANGUD –OTSUSED 

 (Kaalumine) 

 

4. PRINTSIIBID 

(Mida peaksin tegema?) 

3. VÄÄRTUSED 

2. ELUVORMID 

1. MÕISTUSLIK 

ÕIGUSTAMINE 
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on isiklikult või sotsiaalselt soovitav (Rokeach 1973, 10). Väärtused mõjutavad inimeste 

käitumist ning määravad selle, mille poole elus püüelda. 

Väärtuste uurijate seas võib eristada kahte põhilist koolkonda. Esimese esindajaks on Ronald 

Inglehart, kelle koolkond käsitleb väärtusi kui inimeste reaktsioone keskkonna muutustele 

(Kalmus, Vihalemm 2004, 31). Inglehearti järgi kajastuvad väärtused ühiskonna sotsiaal-

majanduslikus seisundis ning need jagunevad traditsioonilisteks (nt lunastus), modernistlikeks 

(nt võim, tehnika areng) ja postmodernistlikeks (nt rahu maailmas). Näiteks vaesemate 

majanduslike võimalustega ühiskonnas on olulised nn defitsiitväärtused (nt jõukus) (ibid.). 

Mida parem on ühiskonna majandus, seda suuremat väärtust omavad sellised 

postmodernistlikud väärtused nagu vaba aeg, sõbrad, looduskaitse, kultuuripärandi kaitse jms.  

Käesolev uurimus lähtub teisest koolkonnast, mis tugineb Clyde Kluckhoni väärtuste 

käsitlusele, kus väärtusi nähakse kui abstraktsiooni, kultuurielementi. Sellele on oma väärtuste 

mõõtmise süsteemi puhul tuginenud ka Milton Rokeach, kes vaatleb väärtusi kui sõltumatut 

fenomeni, ühendamata üksikuid väärtusi mingiks kindlaks süsteemiks (Kalmus, Vihalemm 

2004, 31). Rokeach kasutab väärtuste paremaks seletamiseks mõistet „uskumus“. Lähtudes 

Rokeach’i väärtusteooriast on väärtus püsiv uskumus, et teatud viisil käitumine või 

lõppseisund on isiklikult või sotsiaalselt eelistatav vastupidisele käitumisviisile või 

lõppseisundile. Väärtussüsteemis on uskumused eelistatavate käitumisviiside või 

lõppseisundite järgi korrastatud suhtelise tähtsuse alusel (Rokeach 1973, 5). See tähendab, et 

väärtussüsteem on korrastatud nii, et valitseb väärtuste hierarhia – ühed väärtused on teistest 

prioriteetsemad. Käitumisviisi kohta käivat uskumust käsitleb Rokeach instrumentaalse 

väärtusena ja lõppseisundi kohta käivat uskumust terminaalse väärtusena (ibid., 7) (vt lisa 1), 

mis tähendab, et instrumentaalne väärtus on vahend põhi- ehk lõppväärtuse saavutamiseks. 

Terminaalsed väärtused (lõppväärtused) on n-ö väärtused iseeneses nagu rahu maailmas, 

tugev perekond, õnn, eneseaustus, lunastus, tõeline sõprus jne, mida saavutatakse 

vahendväärtuste  (nt ausus, õiglus, puhas keskkond, jõukus, tervis, võimu omamine jne) abil 

(Kalmus, Vihalemm 2004, 32).  

Instrumentaalsete ja terminaalsete väärtuste vahel on funktsionaalne side, kus kõik väärtused, 

mis on seotud käitumisviisidega on instrumentaalsed  lõppseisundi  väärtuste saavutamiseks. 

Siinjuures tuleb silmas pidada, et alati ei pruugi seos olla 1:1. Ühe instrumentaalväärtuse abil 

võib olla võimalik saavutada mitut terminaalväärtust. Niisamuti nagu mitu 

instrumentaalväärtust võivad olla vajalikud selleks, et saavutada üht terminaalväärtust 
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(Rokeach 1973, 12). Näiteks, kui käsitleme õnne kui lõppväärtust, siis ei pruugi see olla 

saavutatav vaid ühe instrumentaalväärtuse abil. Õnne saavutamiseks võib olla vaja mitut 

vahendit, näiteks iseseisvust, õiglust, intelligentsust jne. Niisamuti nagu nimetatud 

instrumentaalväärtused (iseseisvus, õiglus, intelligentsus) võivad aidata saavutada ka mingit 

teist terminaalväärtust peale õnne, näiteks eneseaustust. Kusjuures ei saa välistada ka seda, et 

üks terminaalne väärtus võib käituda teise terminaalse väärtuse saavutamisel 

instrumentaalväärtusena (nt vabadus võib aidata saavutada õnne). Niisamuti saab üks 

instrumentaalne väärtus aidata saavutada teist instrumentaalset väärtust (nt intelligentsus võib 

aidata saavutada iseseisvust). Parim viis kontseptsiooni loomisel on siiski käsitleda 

instrumentaalseid väärtuseid kui käitumisviise, mis on vahendid eelistatava lõppseisundi 

saavutamiseks (ibid.).  

Nagu eelnevalt sai välja toodud, on väärtus püsiv uskumus. Uskumusi liigitab Rokeach 

kolmeks rühmaks:  

(1) Deskriptiivsed või eksistentsiaalsed uskumused. Need saavad olla kas valed või õiged.  

(2) Hinnangulised uskumused, mille alusel saab objekti hinnata, kas heaks või halvaks. 

(3) Normatiivsed (ettekirjutusi tegevad, keelavad) uskumused, kus osasid tegutsemisviisi 

tulemusi või tegutsemisvahendeid hinnatakse soovitavateks või mittesoovitavateks. 

Väärtus kuulub kolmandasse, normatiivsete uskumuste rühma (Rokeach 1973, 7). Väärtustel 

nagu kõigil uskumustel on kognitiivne, afektiivne ja käitumuslik komponent. Rokeach’i näeb 

väärtuste kognitiivsust seisnevat selles, et väärtus on tunnetus soovitavast, see tähendab, et 

inimene tunnetuslikult teab, milline on õige viis käitumiseks. Inimesel on võime tunda end 

sellises olukorras emotsionaalselt, olla kas selle käitumise poolt või vastu. Käitumuslik osa 

väärtustest väljendub selles, et väärtus käitub kui „vahepealne muutuja“ (interventing 

variable), mis aktiviseerub ja viib lõpuks teoni (Rokeach 1973, 7). 

Sotsiaalpsühholoog ja inimväärtuste uurija Shalom Schwartz, kelle väärtusteooria põhineb 

olulisel määral Rokeachi teoorial (Schwartz 1996, 2), koondab erinevate 

väärtusdefinitsioonide sarnased jooned, mille alusel väärtused: (1) on uskumuste 

kontseptsioonid; (2) on seotud soovitava lõpptulemuse või käitumisega, mis (3) ületavad 

kindlaid situatsioone; (4) juhivad käitumisviisi või sündmuste valikut ja arengut ning (5) on 

järjestatavad suhtelise tähtsuse alusel (Schwartz 1987, 551).  
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Maailmas ei ole ühiskonda, kus poleks väärtusi ja väärtussüsteeme. Väärtussüsteemid 

(ühiskondlikud, grupilised, rahvuslikud ja individuaalsed) on olemas sõltumata sellest, millise 

ühiskonnatüübiga või arengutasemega on tegemist (Aimre 2005, 92). See on eelisstandardite 

kogum, mida kasutatakse objektide ja tegevuste vahel valimiseks, konfliktide lahendamiseks, 

sanktsioonide loomiseks ning vajadustega toime tulemiseks ning sotsiaalse ja psühholoogilise 

kaitse taotlemiseks (Rokeach 1979, 20). See on õpitud printsiipide ja reeglite kogum, mis 

aitab inimestel alternatiivide vahel valida, konflikte lahendada ja otsuseid langetada (ibid., 

14). Väärtused on osad ennetatava ja eesmärgipärase käitumise juhtimises, aga nad on ka 

tagasivaatavad, kuna nad käituvad kui õigustused või selgitused mineviku käitumisele tagasi 

vaadates (ibid., 20).  

 

1.3. Väärtuste funktsioon Milton Rokeachi alusel 

 

Rokeachi järgi on väärtustest võimalik mõelda kahel moel. Esiteks, väärtused on nagu 

standardid, mis juhivad meie käitumist. Sel juhul on väärtussüsteemid üldised plaanid, mis 

aitavad lahendada konflikte ja langetada otsuseid. Teine viis väärtustest mõelda on seostades 

nad inimeste vajadustega – väärtus kui vajaduse väljendus (Rokeach 1973, 13). 

Väärtused (1) juhivad meid sotsiaalsetes küsimustes mingi seisukoha võtmisel ja (2) 

soodustavad seda, et me eelistame üht või teist poliitilist või religioosset ideoloogiat teisele. 

Nad on standardid, mida kasutatakse, et need (3) suunaksid enese esitlust teistele ja (4)  

aitaksid hinnata ja otsustada, kas kiita või süüdistada nii ennast kui teisi. Väärtused (5) on 

kesksed võrdlemise protsesside uurimisel. Kasutame neid näiteks, et teha kindlaks, kas oleme 

sama moraalsed või sama kompetentsed kui teised. Niisamuti kasutame neid (6) standarditena 

teiste veenmiseks ja mõjutamiseks. Lisaks sellele (7) on väärtused standardid, mis ütlevad 

meile, kuidas psühhoanalüütilises mõttes põhjendada uskumusi, hoiakuid ja tegusid, mis 

muidu oleksid personaalselt või sotsiaalselt vastuvõetamatud. Selle tulemusel tekivad 

inimestel isiklikud tunded moraalsusest ja kompetentsist, mõlemad hädavajalikud osad 

enesehinnangu alalhoiuks ja täiustamiseks. Näiteks ühe rahva agressiooni teise rahva vastu 

võib põhjendada vabaduse väärtuse või turvalise väärtuse alusel (Rokeach 1973, 13). Seega 

vabaduse väärtus sõja olukorras aitab näiteks õigustada kaasinimese piinamist, alandamist, 

kinni hoidmist, elu võtmist jne, mis tavalises olukorras pälviks sotsiaalse ja individuaalse 

hukkamõistu.  
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Väärtustest võib mõelda ka seostades nad vajadustega. Sel juhul on väärtused kognitiivsed 

vajaduste representatsioonid ja transformatsioonid (Rokeach 1973, 20). Näiteks vajadus olla 

iseseisev saab teiseneda allumatuse või mässulisuse väärtuseks. Filosoof Mario Bunge (1989, 

34) jagab väärtused kolmele peamisele vajadusele põhinevalt bioloogilisteks, 

psühholoogilisteks ja sotsiaalseteks. Inimese organismi esmane bioloogiline vajadus on 

püsida elus ja terve. Seega kõik, mis aitab organismil seda vajadust saavutada, on hea ja 

väärtuslik. 

Psühholoogilised väärtused on väärtused, mis viitavad vabale tahtele, võimele asju 

(ümber)hinnata ja omada teadmisi põhjuslike seaduste toimimisviisidest (Rokeach 1073, 26). 

Tänu sellele on inimesed võimelised enesemääramiseks ja oma heaolu parandamiseks. 

Väärtuste psühholoogiline iseloom tuleneb sellest, et iga inimese motivatsioon nõuab 

tunnetuslikku väljendust, õigustust ja veenmist ühiskondlikult soovitavates tingimustes 

(ibid.).  

Sotsiaalsed väärtused on tugevalt seotud indiviidi bioloogiliste väärtustega. Sotsiaalsed 

süsteemid luuakse ja hoitakse alal just selleks, et rahuldada inimeste vajadusi (nt turvalisus, 

heaolu) ja need jagunevad kultuurilisteks, poliitilisteks ja majanduslikeks väärtusteks (Bunge 

1989, 16-32). Ühiskond ja selle institutsioonid sotsialiseerivad indiviidi, et sisendada jagatud 

arusaamasid sellest, mis on antud ühiskonnas soovitav (Rokach 1973, 19). See aitab tagada 

üldise heaolu ning teeb võimalikuks kultuuri kandmise ühelt põlvkonnalt teisele (Giddens 

2001, 26).  

Nagu näha esindavad väärtused nii ühiskondlikke kui ka individuaalseid nõudeid ja soove. 

Kui ühiskondlikud nõuded või vajadused muutuvad väärtusteks, siis saab neid vastavalt 

isiklikule või ühiskondlikule soovile defineerida, õigustada ja kaitsta. Näiteks võivad muutuda 

agressiivsed vajadused väärtusteks, mis puudutavad ambitsioonikust, rahvusvahelist kaitset, 

autunnet jne (Rokeach 1973, 20).  

Rokeach rõhutab, et väärtused on õpitavad, mis tähendab, et nad arenevad läbi mingi 

kogemuse – kogemuse valust või naudingust, puudusest või rahulolust, sotsiaalsest 

heakskiidust või hukkamõistust, armastusest või vihast. Isegi väga lühiajalised kogemused 

võivad mõjutada nii konkreetsete objektide kui abstraktsete kontspetsioonide kohta käivate 

uskumuste arengut. Säärased korduvad kogemused iseloomustavad sageli sarnastes 

ühiskondlikes oludes olevaid inimhulki. Need inimesed arutlevad taoliste kogemuste üle, 

kirjeldavad ja hindavad neid (Rokeach 1979, 22). Väärtused võimaldavad hinnata teiste 
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tegusid, sotsiaalse grupi liikmete kõlblikkust, sobilikkust ning võimalust alustada koostööd, 

taotleda sotsiaalset staatust ja täita sotsiaalset rolli (Aimre 2005, 93). Vastavalt sellele 

kasutatakse väärtusi väidete esitamiseks, teiste inimeste hindamiseks, enda hindamiseks, teiste 

süüdistamiseks, kättemaksu saavutamiseks, instrumentaalse kasu saamiseks (Rokeach 1979, 

26). Näiteks kui inimesed võetakse vastu mingisse ametisse, siis nad õpivad ära oma ala 

täiuslikkuse/paremuse kriteeriumi. Nad õpivad ära selle, et nende tulevik sõltub sellest, kui 

hästi nad on suutelised tootma tõendeid selle täiuslikkuse omadustest oma saavutustes ning 

seejuures on nad pidevalt kontaktis inimestega, kes on ilmekad näited kohastest/sobivatest 

väärtustest (ibid.). Ühine väärtuste kasutamine enese ja teiste hindamisel kujundab lõpuks 

välja väärtusstandardid erinevates ühiskondades ja kultuurides (ibid., 22). Järelikult on 

väärtused inimese tegutsemise aluseks olevate standardite ühed mitmekesisemad elemendid 

ning mängivad olulist osa sotsiaalsetes tegevustes, käitumises ja suhetes. 

Rokeach ütleb, et normid ja väärtused saavad käitumist mõjutada vaid siis, kui eksisteerib 

ühenduslüli ettekirjutusliku elemendi ja käitumismustri (behavior setting) vahel. See 

tähendab, et ainult väärtuse omaksvõtt pole piisav, et mõjutada inimese käitumist. Näiteks 

väheneb väärtuse järgi käitumise määr, kui sellega eeldatavasti kaasneb ühiskondlik 

hukkamõist. Ka võib vastavalt mingile väärtusele käitumine olla indiviidile kulukas, nõudes 

teiste väärtuste või huvide ohverdamist. Seejuures ei pruugi indiviid ka kindel olla, et 

tulevikus miski kompenseerib selle, et ta käitus vastavalt väärtusele (Rokeach 1979, 25).  

 

1.4. Väärtuskonfliktid 

 

Konfliktid on kahesuguse iseloomuga: isikusisesed ja isikuvälised või isikutevahelised. 

Isikusisesed konfliktid on nii kognitiivsed kui ka emotsionaalsed (Aimre 2005, 149). 

Niisamuti võivad väärtuskonfliktid toimuda nii isiku siseselt kui väliselt. Väärtuskonflikt on 

vastuolu väärtuste tasandil, kus inimese isiklikud ja väljas pool teda kehtestatud väärtused 

viivad sama probleemi vastandlike lahendusteni. Või leiab indiviid end situatsioonist, kus on 

konflikti sattunud tema seesmised väärtused. 

Väärtuste kokkupõrge moodustab dilemma. Globaalse Eetika Instituudi (Institute of Global 

Ethics) rajaja ja president Rushworth M. Kidder järgi tähistab väljend „eetiline dilemma“  

kahe väärtuse konflikti. Sõna „dilemma“ tuleb kreeka keelest: prefiks di- tähendab „kaks“ ja 



19 
 

sõna lemma „fundamentaalne väide“. Seega kuigi seda sõna kasutatakse tihti kujutamaks kaht 

negatiivset või ebameeldivat alternatiivi, siis tegelikult puudub mõistel „dilemma“ negatiivne 

konnotatsioon (Kidder 2003, 113).  

Kirjeldamaks erinevate väärtuste kokkupõrget arheoloogias, kasutan käesolevas uurimistöö 

järgnevates peatükkides väljendit „eetiline dilemma“ R. M. Kidderi seletatud tähenduses, kus 

see tähistab õige versus õige situatsiooni. Sellele eeldusele mitte-alluvad situatsioonid (nt õige 

versus vale) on defineeritavad „moraalsete ahvatluste“, mitte dilemmadena (Kidder 2003, 

113-114). Taoline erinevus tuleneb sellest, et õige versus õige olukorrad küündivad väga 

sügavale meie kõige tähenduslikemate ja kesksete väärtusteni. See on olukord, kus meie 

väärtused on seatud üksteise vastu viisil, kus ei ole võimalik olukorda lahendada teeseldes, et 

üks väärtustest on vale. Õige versus vale valikud ei ole nii sügavad. Kui indiviid 

teab/tunnistab midagi sulaselge valena (vale otsusena), siis ta tavaliselt ei kaalutle selle üle. 

Ta võib küll olla ahvatletud vale poole juhul, kui see tundub hetkeseisuliselt mingil vähesel 

määral õige olevat. Seega võib dilemmaks nimetada vaid õige versus õige situatsioone, kuna 

sel juhul on mõlemad pooled tugevalt seotud meie põhiväärtustega (Kidder 2003, 17-18). 

Teiste seas tõdeb ka ärieetika professor Joseph L. Badaracco, Jr. sarnaselt Kidderile, et õige 

versus õige probleemid sisaldavad valikuid kahe või enama tegevuse vahel, kus igaüks 

kujutab endast eetiliste kohustuste sasipundart, milles kajastuvad kohustused, moraalsed ohud 

ja praktilised surved ning piirangud. Badaracco lisab veel, et õige versus õige otsused võivad 

paljastada organisatsioonide peamisi väärtushinnanguid, panna proovile nende kohusetunde, 

kujundada inimese ja mõnel juhul ka organisatsiooni iseloomu (Badaracco 1997, 17-18). 

 

1.5. Väärtuste uurimine 

 

Inimtegevuse põhilised kultuurilised reguleerijad on: 1) teadmiste süsteem ja kognitiivsed 

uskumused ja 2) väärtussüsteemid ja normid (Rokeach 1979, 19). Seega aitab väärtuste 

uurimine selgitada inimkäitumist, kuna väärtused on aluseks printsiipidele, mille järgi 

inimesed käituvad. 

Kuna väärtus on suhteliselt lai mõiste paneb sotsioloog Jüri Saarniit (1995, 163) ette 

uurimistöö hõlbustamiseks kasutada väärtuskujutluse mõistet, defineerides selle kui subjekti 

üksikkujutlus, -arvamus, -veendumus, -teadmine, milles on fikseeritud teatud väärtuse 



20 
 

tähendus ühel konkreetsel – subjektiivsel suhtumist väljendaval hinnanguteljel. Igas 

väärtuskujutluses on fikseeritud subjekti orienteeritus teatud väärtusele. Seda iseloomustab 

kolm parameetrit: (1) konkreetne väärtus, millele kujutlus on suunatud (nt vabadus, armastus), 

(2) hinnangukriteerium, millel tähendus on fikseeritud (nt meeldivus, tähtsus), (3) tähenduse 

intensiivsus (nt väga meeldiv, üsna tähtis). Väärtuskujutlus kui psüühika komponent omab 

uurimisprotseduurides äratuntavaid ekvivalente. Esiteks on inimesed suutelised oma 

väärtuskujutlusi nii verbaalselt kui mitteverbaalses vormis väljendama. Verbaalsel tasandil 

toimub see väärtushinnanguna, mida kirjeldavad needsamad kolm põhiparameetrit (Saarniit 

1995, 163-164). 
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2. Eesti arheoloogide väärtussüsteem 
 

Indiviidi käitumine peegeldab sotsiaalse ümbruse mõju. Ühiskondlikud institutsioonid 

struktureerivad väärtusi ja edastavad neid indiviidile nende vastastikkuses suhtes (Kera 2001, 

63). Sellele tuginedes võib öelda, et institutsioonid, kus arheoloogid töötavad mõjutavad 

nende väärtusi. Institutsioon ja väärtused tugevdavad vastastikku üksteist: esimene määrab 

väärtuste sfääri, teine aitab institutsioonil eksisteerida, indiviidide suhteid reguleerida, 

sotsiaalseid situatsioone lahendada (ibid.). Eesti arheoloogia kogukonna liikmed on 

ametialaselt seotud erinevate institutsioonidega. Üks taolisi institutsioone on teadus, mis 

funktsioneerib kui uute teadmiste tootja, koguja, kasutaja ja levitaja ning hõlmab 

teadlaskollektiive, teadusasutusi, teadustegevuse reegleid, printsiipe ja väärtusi, mis 

määratlevad ja reguleerivad teadlaste tööd ning teadustegevust laiemalt (Aimre 2005, 219). 

Aastal 2005 töötas enamik arheoloogidest ülikoolides (48%). Teine suurem osa 

arheoloogidest töötas muuseumites (24%), väiksem osa muinsuskaitses (13%) ja 

arheoloogiafirmades (15%) (Konsa 2006, 43). 2009. aasta seisuga (vt joonis 4) on märgata 

muuseumides ja arheoloogiafirmades töötavate inimeste arvu suurenemist. Pisut on 

vähenenud ülikoolis töötavate arheoloogide arv, kuid see-eest on mõned arheoloogid (2 %) 

leidnud tööd gümnaasiumites. Muinsuskaitseametis töötavate arheoloogide arv on jäänud 

samaks (Konsa 2010).  

 

 

Joonis 4. Arheoloogide tegevusvaldkonnad 2009. aastal (Konsa 2010). 

Arheoloogide tegevusvaldkonnad AD 2009
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Arheoloogid kui indiviidid kannavad endas ühiskondlikke väärtuseid ning samal ajal on nad 

ka oma ametiala väärtuste hoidjateks. Nende kui teadlaste orientiirid, millest oma töös 

lähtuda, on kirja pandud teadlaste eetikakoodeksisse. Eesti teadlaste eetikakoodeksi eesmärk 

on sõnastada ja teadvustada need üldised eetilised printsiibid, millest iga teadlane peab oma 

tegevuses juhinduma. Teadlase eetika käsitleb nii teadlaste omavahelisi suhteid kui ka suhteid 

ühiskonnaga ning teadlase rolli õpetaja, õpilase ja eksperdina. Teadlane vastutab moraalselt 

oma tegevuse eest, mis võib oluliselt mõjutada inimkonna, keskkonna, riigi või üksikute 

sotsiaalsete institutsioonide arengut (EKK 2007, 222). Muuseumites töötavate arheoloogide 

moraalseks kohustuseks on järgida ICOM’i muuseumide eetikakoodeksit. Alates 2010. aasta 

veebruarist, mil võeti vastu arheoloogia eetikakoodeks, reguleerib allakirjutanud arheoloogide 

ametialast tööd „Arheoloogi eetilised põhimõtted“
2
. Koodeksis kirjasolevad printsiibid ja 

põhimõtted, mis on loodud arheoloogia kogukonna ühisel jõul, reguleerivad arheoloogi 

suhteid ühiskonna, uurimistöö, leidude ja kolleegidega (Konsa, Livin 2009, 73). 

Käesoleva peatüki eesmärgiks on kaardistada Eesti arheoloogide väärtusmaailm. Selleks 

analüüsin rahvusvahelisi arheoloogilist tegevust reguleerivaid konventsioone ja juhiseid, mis 

peegeldavad kultuuripärandi kaitsega seonduvaid suunitlusi maailmas ja annab võimaluse 

teha kindlaks arheoloogide rahvusvahelise õiguste ja kohustuste diapasooni, mis mõjutab 

arheoloogide väärtuste kujunemist. Riiklikul tasandil võtan samalt seisukohalt vaatluse alla 

Muinsuskaitseseaduse. Seejärel analüüsin eetikakoodekseid, mis annavad arheoloogidele 

käitumisjuhised nende ametialases töös ja mis tulenevalt oma iseloomust sisaldavad selgeid 

väärtuslausungeid. Kõige isikupõhisem on aga intervjuude käsitlemine. Arheoloogide 

isiklikud ametialased väärtused annavad võimaluse välja selgitada, kas institutsiooni ja 

arheoloogide personaalsed ametialased väärtused on sarnased ja omavahel seotud. Seega on 

peatükk liigendatud allikapõhiselt, millest esimene osa põhineb normatiivsete dokumentide ja 

teine personaalsete väärtuskujutluste analüüsil. 

 

 

                                                             
2
 „Arheoloogi eetilised põhimõtted“ on internetis kättesaadav Muinsuskaitseameti kogulehel 

www.muinas.ee/lingid/arh  

http://www.muinas.ee/lingid/arh


23 
 

2.1. Arheoloogia regulatsioon – konventsioonid ja juhised 

 

Rahvusvahelised konventsioonid on kokkulepped, mille eesmärgiks on tagada riikidevaheline 

koostöö internatsionaalsel tasandil. Kõik rahvusvahelised konventsioonid, mille Eesti 

Vabariik on ratifitseerinud
3
 sisaldavad endale vabatahtlikult võetud õigusi ja kohustusi.   

Rahvusvahelised konventsioonid on raamistikuks siseriikliku õigusloome joaks. 

Rahvusvahelised juhised (nt Arheoloogilistel kaevamistel kohaldatavaid rahvusvahelisi 

põhimõtteid käsitlev soovitus) on taolised ettekirjutised, mis on soovituslikud ja ühendavad 

järgijaid mittenormatiivsete põhimõtete ja eesmärkide kaudu. 

Uurimistöö eesmärki silmas pidades tõstatab aga konventsioonide lai haare ja mõju küsimuse: 

kelle väärtused konventsioonides kajastuvad? Nende rahvusvaheliste lepingute puhul, mida 

Eesti riik on ratifitseerinud eeldan, et Eesti riik on päri konventsioonides esitatud nõuetega ja 

teeb kõik, et neid järgida. Uurimuses on vaatluse all eelkõige kultuuripärandi (sh 

arheoloogilise pärandiga) kaitsega seonduvad konventsioonid, mille nõuetega nõustumine 

peegeldab sellega ühinenute seisukohti sellest, mida tähendab kultuuripärand ning nägemust 

sellest, millised on kõige paremad viisid selle uurimiseks ja kaitsmiseks. Teisalt on 

konventsioonid suunatud suuremas osas inimestele, kes oma igapäevases tegevuses 

kultuuripärandiga kokkupuutuvad. Seega peegeldavad konventsioonide nõuded ka osaliselt 

nende inimeste põhimõtteid, kellele nad kohaldatud on. Enamjaolt osalevad konventsioonide 

ja juhiste väljaarendamise protsessides huvigrupid, kelle tegevust konventsioon reguleerima 

hakkab. 

Käesolevasse peatükki on valitud osa olulisematest rahvusvahelistest lepingutest ja juhistest, 

mis reguleerivad arheoloogide ametialast tegevust. Enamik neist siin analüüsitavatest on vastu 

võetud UNESCO liikmesriikide poolt. Üks UNESCO ülesannetest on pöörata erilist 

tähelepanu uutele globaalsetele ohtudele, mis võivad mõjutada loodus-ja kultuuripärandit ning 

tagada, et mälestiste säilimine aitab kaasa sotsiaalsele ühtekuuluvustundele (UNESCO 

kogulehekülg). Teine osa analüüsitavatest konventsioonidest on seotud Euroopa 

kultuuripärandiga ja vastu võetud Euroopa Nõukogu liikmesriikide poolt. Euroopa Nõukogu 

missiooniks on arendada austust inimõiguste, demokraatia ja seaduste vastu, milles kultuur 

mängib olulist rolli. Seetõttu peab Euroopa Nõukogu oluliseks rõhutada Euroopa loodus- ja 

                                                             
3
 Antud peatükis esitatud konventsioonidest on Eesti ratifitseerinud Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, 

väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsiooni, Ülemaailmse 
kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsiooni ja Arheoloogilise pärandi kaitse Euroopa konventsiooni. 
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kultuuripärandi osa demokraatia edendamises Euroopa ühiskondades (Euroopa Nõukogu 

kodulehekülg) Sellest järeldub, et konventsioonide nõuded kehtivad väga suurele hulgale 

erineva kultuuripärandi kaitse ja uurimistraditsiooniga riikidele. Selleks, et illustreerida 

väärtuste muutumist ajas on konventsioonid jaotatud kahte alapeatükki vastavalt vastuvõtmise 

ajale. Esimesse alapeatükki kuuluvad 20. sajandil kinnitatud konventsioonid ja teise 

alapeatükki 21. sajandil vastu võetud konventsioonid. Siinjuures märgin, et toon välja 

väärtused, mis on korduvad ja esindatud enamikus analüüsitavatest konventsioonidest. 

 

2.1.1. 20. sajandi rahvusvahelised konventsioonid ja juhised 

 

Alapeatükis analüüsin järgnevaid dokumente: 

 Arheoloogilistel kaevamistel kohaldatavaid rahvusvahelisi põhimõtteid käsitlev 

soovitus (1956) 

 Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise 

keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon (1970) 

 Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972) 

 Arheoloogilise pärandi kaitse Euroopa konventsioon (muudetud) (1992) 

 

Kõiki väljatoodud konventsioone ühendab püüdlus saavutada rahvusvaheline koostöö ja 

rakendada seda tõhusama kultuuripärandi kaitse ja säilitamise saavutamiseks. Sellest 

tulenevalt taunivad kõik konventsioonid kultuuripärandiga ebaseaduslikku kauplemist ja 

propageerivad avalikkuse teadlikkuse tõstmist ning kultuuripärandiga tegelevate teadusharude 

(st eelkõige arheoloogia) populariseerimist. Põhiväärtuseks, mida konventsioonid kaitsevad 

on kultuuripärandi (sh arheoloogilise pärandi) säilimine, mida käsitletakse kõikide inimeste 

ühisvarana.  

Erinevad konventsioonid kasutavad kaitstavate materiaalsete ja mittemateriaalsete nähtuste 

kohta erinevaid mõisteid. Selleks, et mõista, mida konventsioonid reguleerivad (põhilist 

suunitlust), oleks kohane defineerida see, mille kaitset propageeritakse. Ülemaailmse kultuuri- 
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ja looduspärandi kaitse konventsioon loeb kultuuripärandi alla mälestised, hoonete rühmad ja 

kohad, millel on ajaloo, kunsti või teaduse seisukohast üleüldine väärtus. Kultuuriväärtuste 

ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise ning ärahoidmise 

abinõude konventsioon kaitseb kultuuriväärtusi, mis on huvipakkuvad arheoloogia, esiajaloo, 

ajaloo, kirjanduse, kunsti ja teaduste seisukohast, tuues välja erinevad kategooriad, mille alla 

erinevad objektid liigituvad. Arheoloogilistel kaevamistel kohaldatavaid rahvusvahelisi 

põhimõtteid käsitleva soovituse eesmärk on kaitsta arheoloogilist pärandit, öeldes, et 

dokument kohaldub muinasjäänustele, mille säilitamine on avalikkuse huvides ajaloo või 

arhitektuuri seisukohalt olulised. Arheoloogilise pärandi kaitse Euroopa konventsioon 

käsitleb arheoloogilist pärandit kui kogu Euroopa kollektiivse mälu allikat ja ajaloolise ning 

teadusliku uurimise instrumenti. Arheoloogilise pärandi elementideks peetakse kõiki 

eelnevatest ajajärkudest pärinevaid inimtegevuse säilmeid, esemeid ja muid jälgi, mis aitavad 

rekonstrueerida inimkonna ajalugu ja tema suhteid looduskeskkonnaga. Definitsioonide 

väljatoomine näitab, et nähtused, mida konventsioonid kaitsevad on eelkõige materiaalset 

laadi ning peavad selleks, et omada kaitset, olema üldsusele olulised ja pakkuma huvi. Vähem 

(kui üldse) käsitletakse immateriaalse (st vaimse) kultuuripärandi kaitset. 

Siin ilmneb ka kultuuripärandi säilimise kui väärtuse tähtsus. On oluline säilitada objektid, 

mis on inimajaloo kohta käivate teadmiste allikad ja osad tervest maailmapärandist. 

Konventsioonide ja juhiste kasutajad peavad kultuuripärandi säilimist väärtuseks, mille 

saavutamiseks kasutatakse erinevaid vahendeid ja käitumisviise, mida konventsioon sätestab 

või reguleerib. Sellises tähenduses, kus konventsiooni printsiibid on suunatud põhieesmärgi 

saavutamiseks, võib kultuuripärandit ja selle heaolu pidada konventsiooni raamistiku piires 

terminaalseks väärtuseks. Kultuuripärand kaitse kui terminaalse väärtuse saavutamiseks 

rakendatakse hulgaliselt instrumentaalseid väärtusi, nt teadlikkust, seaduse kuulekust jne. 

Teisalt võib kultuuripärandi säilimine laiemas plaanis olla ise instrumentaalseks väärtuseks, 

olles vahendiks, et tagada nt rahvuslikku identiteeti, rikkust, õnne jne. 

Kultuuripärandi kaitse seisukohalt on konventsioonide ja juhiste esmane ülesanne soodustada 

rahvusvahelist koostööd. Seda rõhutavad kõik antud alapeatükis analüüsitud dokumendid, 

pidades oluliseks abi, mida liikmesriigid saavad teineteisele kultuuripärandi efektiivsemaks 

kaitseks osutada. Koostöö seisneb nii teadusliku, juriidilise, tehnilise, administratiivse kui ka 

finantsilise abi osutamises, mille eesmärgiks on tagada kultuuripärandi kaitse ja järelevalve, 

konserveerimine, ebaseadusliku kultuuripärandiga kaubitsemise piiramine, arheoloogia ja 

uurimistööde tulemuste populariseerimine, info koondamine, infovahetus jne. Analüüsitavates 
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dokumentides seatakse erinevad rõhuasetused viisidele, mis aitavad kaitsta kultuuripärandi 

säilimist. Näiteks kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse 

üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon esitab nõuded, mis peaksid 

aitama piirata ebaseaduslikku kultuuriväärtustega kauplemist ning peab rahvusvahelist 

koostööd selle peamiseks eelduseks. Teisalt arheoloogilistel kaevamistel kohaldatavaid 

rahvusvahelisi põhimõtteid käsitlev soovitus näeb rahvusvahelise koostöö kõrgema huvina 

väljakaevamiste läbiviimist oma riigi teadlaste ja välisasutuste esindavate arheoloogide 

ühislähetuste ning rahvusvaheliste lähetuste poolt. Eesmärk on aga kõigil konventsioonidel 

ühine: kaitsta koos rahvusvahelisel tasandil kultuuripärandit. Muuhulgas propageerivad 

konventsioonid ka riigisisest ja rahvusvahelist erinevate institutsioonidevahelist koostööd. 

Antud juhul on koostöö instrumentaalne väärtus ehk vahend, mis aitab saavutada 

põhiväärtust, kultuuripärandi kaitset. 

Küllaltki suur osa käsitluse all olevatest konventsioonide printsiipidest panevad 

liikmesriikidele kohustuseks mõjutada ühiskonna teadlikkust kultuuripärandist, et inimesed 

austaksid ja hindaksid kultuuripärandit ning mõistaksid selle tähtsust. Oluline on teavitustöö 

tegemine õppeasutustes ning arheoloogia-alase õppe populariseerimine. Lisaks sellele tuleks 

tagada juurdepääs arheoloogilistele objektidele, leiukohtadele ja pärandi elementidele ning 

avalikustada leiumaterjali mitmekülgsel viisil. Tähelepanu peaks pöörama uurimistööde 

avalikustamise viisidele, et pärandi uurimisest saadav info jõuaks lisaks teadlastele ka laiema 

üldsuseni ja oleks väljaspool eriala seisvatele inimestele arusaadav. Arheoloogilistel 

kaevamistel kohaldatavaid rahvusvahelisi põhimõtteid käsitlev soovitus teeb ettepaneku 

publitseerida artikleid mitmes keeles ja edendada arheoloogilisi uuringuid algmaterjali 

tutvustamise kaudu, kiites näiteks heaks väljakaevamistel saadud leidudest mõnede leidude 

andmist teatud tingimustel väljakaevajale. Avalikkuse teadlikkus on tähtis vahend 

kultuuripärandi kaitse saavutamiseks. Teadlikkus kui instrumentaalne väärtus võtab enda alla 

hulgaliselt teisi instrumentaalseid väärtusi, et teadlikkust saavutada. Näiteks avalikustamine, 

populariseerimine, juurdepääs pärandile on vahendid, selleks et saavutada teadlikkust, mis 

omakorda on vahend saavutamaks efektiivsemat kultuuripärandi kaitset. 

Erilist tähelepanu osutavad konventsioonid ka kultuuripärandiga ebaseadusliku kaubitsemise 

tõkestamisele. Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse 

üleandmise keelamise ning ärahoidmise abinõude konventsioon peab oluliseks 

kultuuriväärtuste jäämist nende päritolumaale ning nendib, et kultuuriväärtustega 

ebaseaduslik kauplemine põhjustab päritolumaa vaesustumist. Seetõttu peavad konventsiooni 
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ratifitseerinud riigid kohaldama kõiki abinõusid ja vahendeid, et takistada taolist tegevust. See 

tähendab muuhulgas ka seda, et muuseumid ja samalaadsed asutused ei tohi soetada 

ebaseaduslikul teel hangitud kultuuriväärtusi. Viimase nõude on sätestanud nii 

Kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja omandiõiguse üleandmise keelamise 

ning ärahoidmise abinõude konventsioon, Arheoloogilise pärandi kaitse Euroopa 

konventsioon, kui ka Arheoloogilistel kaevamistel kohaldatavaid rahvusvahelisi põhimõtteid 

käsitlev soovitus. Dokumendid taunivad ka salajasi ja ebateaduslikke kaevamisi ja pooldavad 

arheoloogilist uurimistööd tehes mittelõhkuvate meetodite kasutamist. Siinjuures võib 

mainida, et käsitluse all olevast neljast dokumendist nõuab vaid arheoloogilise pärandi kaitse 

Euroopa konventsioon metallidetektorite kasutamiseks erilubade väljaandmist, et neid saaks 

kasutada arheoloogilises uurimistöös. Konventsioonid propageerivad seaduste järgimist 

kõikides tegevustes, mis on seotud kultuuripärandiga. Eriti rõhutatakse siinjuures seadustest 

juhindumist seoses väljakaevamiste ja kultuuriväärtuste üleviimisega ühest riigist teise. 

Seaduse järgimine on instrumentaalväärtus, mis eeldab, et seadustest juhindumise abil on 

võimalik piirata kultuuripärandi säilimist ohustavaid tegureid.  

 

2.1.2. 21. sajandi rahvusvahelised konventsioonid ja juhised 

 

21. sajandi kultuuripärandiga seonduvaid konventsioone ja juhiseid iseloomustab suurem 

tähelepanu pööramine pärandi väärtusele ühiskonnas. Olulised märksõnad on mitmekesisus, 

multidistsiplinaarsus, interpretatsioonide paljusus. Rõhutatakse koostöö vajadust nii 

liikmesriikide kui ka ühiskonna ja nende inimeste vahel, kes pärandiga tegelevad, et tagada 

kultuuripärandi kaitse ja inimeste õigus osaleda kultuurielus. Käesolevas alapeatükis võib 

täheldada ühiskonna rolli suurenemist kultuuripärandi säilitamisel ja interpreteerimisel.  

Alapeatükis analüüsin järgnevaid dokumente: 

 Veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2001) 

 Kultuuripärandi ühiskondliku väärtuse Euroopa Nõukogu raamkonventsioon (2005) 

 Kultuuriväärtuslike paikade interpreteerimise ja tutvustamise ICOMOS harta (2008) 



28 
 

Esmalt on taas oluline defineerida konventsioonide poolt kaitstav pärand. Veealuse 

kultuuripärandi kaitse konventsioon defineerib veealuse kultuuripärandi, kui kõik inimese 

olemasolu kultuurilised, ajaloolised või arheoloogilised jäljed, mis on vähemalt 100 aastat 

olnud osaliselt või täielikult, ajutiselt või pidevalt vee all (näiteks ehitised, artefaktid ja 

inimsäilmed, laevad ja muud sõidukid või nende osad ja sisu koos nende arheoloogilise ja 

loodusliku ümbrusega ning esiajaloolised esemed). Kultuuripärandi ühiskondliku väärtuse 

Euroopa Nõukogu raamkonventsioon defineerib kultuuripärandit ressursina, mis on päritud 

minevikust ja mida inimesed peavad oma pidevalt kujunevate väärtuste, veendumuste, 

teadmiste ja traditsioonide peegelduseks ja väljenduseks. Konventsioon läheneb aga pärandi 

kaitsesse ja tähendusse üsnagi uuenduslikult. Nimelt alustab see hoopis inimesest (indiviidist 

ja kollektiivist) ning tema õigusest osaleda kultuurielus ja vastutusest kultuuripärandi suhtes. 

Kultuuripärand on väärtus, mida peab säilitama, kuna on isikliku ja kollektiivse arengu 

allikas. Kultuuriväärtuslike paikade interpreteerimise ja tutvustamise ICOMOS harta 

keskendub kultuuriväärtuslikule kohale. See on koht, asukoht, looduslik maastik, asulakoht, 

arhitektuuriline kompleks, arheoloogiline asulakoht, või mingi alaline struktuur. Lisaks selle 

rõhutab harta vaimse kultuuripärandi säilimise olulisust. Interpreteerimisel tuleb 

konventsiooni järgi arvestada ka kultuuriväärtusliku paiga neid osasid, mis ei ole 

käegakatsutavad. Varasemad konventsioonid ei pööranud erilist tähelepanu mittemateriaalsete 

nähtuste kaasamisele pärandi interpreteerimisel. Suurenenud tähelepanu vaimse kultuuri 

säilitamisele iseloomustab ka see, et 2003. aastal võeti vastu Vaimse kultuuripärandi kaitse 

konventsioon, mis Eestis ratifitseeriti 2006. aastal. See näitab muutunud suhtumist nii 

tõlgendamise objektide kui ka viiside suhtes. On suurenenud mittemateriaalse pärandi 

väärtustamine. 

Analüüsitavad konventsioonid rõhutavad vajadust suurendada ühiskonna teadlikkust 

kultuuripärandi väärtusest ja tähtsusest. Eriti rõhutavad seda Kultuuripärandi ühiskondliku 

väärtuse Euroopa Nõukogu raamkonventsioon ja Kultuuriväärtuslike paikade 

interpreteerimise ja tutvustamise ICOMOS harta. Euroopa Nõukogu raamkonventsioon seab 

esikohale ühiskonna, inimarengu ja elukvaliteedi. See propageerib kultuuridevahelist suhtlust 

ja kultuuripärandi kohta käivat argumentatsiooni. Raamkonventsiooni alusel peaks ühiskond 

olema kultuuripärandi arendusprotsessiga rohkem seotud ja rõhutab avaliku arutelu tähtsust 

kultuuripärandi säästliku kasutamise üle. Avalikkuse teavitamise juures on oluliseks laialdane 

digitaalsete vahendite kasutamine ning kultuuripärandi lülitamine teadusharudesse, kus seda 

hetkel üldse ei puudutata (Jeleff s.a.). Tähtis on kaasata inimesi tegevustesse, mis on seotud 
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kultuuripärandiga. ICOMOS harta lisab, et tõlgendamine peaks soodustama indiviidide ja 

kogukondade mõtlemist pärandi üle ja aitama kohalikel luua sidet kultuuriväärtuslike 

paikadega, mis suurendaks ka ühiskonna austust ja mõistmist kultuuripärandisse. Kõik 

käsitletavad konventsioonid peavad oluliseks inimeste juurdepääsu kultuuriväärtuslikele 

paikadele, kuna see on üks viis, kuidas tõsta nende huvi ja austust pärandi vastu. 

Väärtustatakse inimeste teadlikkust, millele viitavad juba konventsioonide pealkirjadki (v.a 

veealuse kultuuripärandi kaitse). Oma iseloomult rõhutavadki just Kultuuripärandi 

ühiskondliku väärtuse Euroopa Nõukogu raamkonventsioon ja Kultuuriväärtuslike paikade 

interpreteerimise ja tutvustamise ICOMOS harta inimeste osalust kultuuripärandiga 

seonduvates tegevustes ja arvamuse kujundamises kultuuripärandist. Ka 20. sajandi 

rahvusvahelised lepingud pidasid oluliseks inimeste teadlikkuse suurendamist seoses 

kultuuripärandiga. Siinsete regulatsioonide lähenemine populariseerimisele ja teadlikkuse 

edendamisele, toonitab kõikide osapoolte aktiivset suhtlust ja tegutsemist pärandi  

tõlgendamisel ja kaitsmisel. See näitab kasvavat vajadust jõuda tavainimeseni ja käsitleda 

kultuuripärandit kui kõigile kuuluvat väärtust, mille eest hoolitsemise vastutus ei lasu ainult 

sellega ametialaselt kokkupuutuvatel inimestel.   

Suurenenud on austuse propageerimine konventsioonides. Kui varasemal perioodil rõhutati 

vajadust austada kultuuripärandit, siis siin käsitletud konventsioonide põhjal võib eeldada, et 

on toimunud teatav muutus. Lisaks kultuuripärandi ja selle terviklikkuse austamisele peab 

näiteks Euroopa Nõukogu raamkonventsioon oluliseks inimõiguste  ja vabaduste austamist. 

Konventsioon nõuab ka interpretatsioonide mitmekesisuse ning inimeste vabatahtliku 

omaalgatusliku tegevuse austamist, millega täiendatakse ametiasutuste tegevust. ICOMOS  

harta, mille üheks põhieesmärgiks on kultuuriväärtuslike paikade autentsuse austamine, 

nõuab ka interpreteerimis- ja tutvustamisprogrammide planeerimisel maaomanike ja haldajate 

ning kohalike kogukondade õiguste austamist. Veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon 

on ainuke rahvusvaheline leping käesolevaist (ja üks väheseid olemasolevaist), mis rõhutab 

vajadust kohelda inimsäilmeid austusega. Veendumus, et inimsäilmeid ümbritseb teatav 

puutumatus ja rahu, annab mõista, et konventsiooniga tunnistatakse inimsäilmete 

mitteteaduslikku mõõdet. Võib järeldada, et konventsioonid on teinud läbi teatava pöörde. 

Kui varasemates konventsioonides on rõhutatud lugupidamist kultuuripärandi vastu, siis nüüd 

on hakatud tähelepanu pöörama ka inimesele. Lisaks vastutusele toonitatakse inimeste õigusi 

osaleda kultuurielus ja kultuuripärandiga seotud tegevustes ning nõutakse austust nende 

õiguste vastu. Austus on väärtus, mis vahendväärtusena aitab saavutada mitmeid teisi 
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analüüsitud konventsioonidest väljatoodud väärtusi, nt koostööd ja arheoloogia 

populariseerimist. Laiemas mõttes võib austust pidada koguni terminaalseks väärtuseks ehk 

põhiväärtuseks. Ka M. Rokeachi (1973, 28) järgi on austus üks baasväärtustest. 

Pööran erilist tähelepanu asjaolule, et enamjaolt kohtlevad konventsioonid ja juhised 

kultuuripärandit kui nähtust, mille arvelt kasu teenimine on pigem negatiivne. Majanduse 

arengut peetakse kultuuripärandi hävimise üheks peamiseks põhjuseks. Euroopa Nõukogu 

raamkonventsioon kultuuripärandi väärtusest ühiskonna jaoks propageerib aga 

kultuuripärandi säästlikku kasutamist ja selle arendamist majanduslikel eesmärkidel, kuna 

kohalik kogukond tunneb ennast seeläbi tugevamalt pärandiga seotud olevat ning see aitab 

edendada turismi ja muid taolisi ettevõtmisi (Jeleff s.a.). Tuleb silmas pidada, et konventsioon 

rõhutab siiski ka seda, et majanduslik tegevus ei tohi mitte mingil viisil kultuuripärandit 

kahjustada.  

Rahvusvaheliste konventsioonide ja juhiste loomine, mis reguleerivad kultuuripärandi, kui 

kõigile inimestele kuuluva väärtuse kaitset, tuleneb vajadusest teha koostööd selle 

kultuuripärandi säilimise nimel. Rahvusvaheline koostöö tagab võimalused edukamaks 

teabevahetuseks ja info levitamiseks, mis soodustab kultuuripärandit ohustavate tegurite 

väljaselgitamist ja piiramist. Niisamuti annab küllaldase teabe jõudmine avalikkusele 

võimaluse selgitada kultuuripärandi olulisust ja tõsta inimeste teadlikkust kultuuripärandi 

kaitsest. Kaasaegsed kultuuripärandiga seotud konventsioonid rõhutavad informeeritud ja 

osavõtlike inimeste rolli pärandi interpreteerimisel ja kaitsmisel. See illustreerib üha 

tõusvamat vajadust arheoloogide ja teiste ühiskonnaliikmete suhtluse järele, et luua ühised 

arusaamad ja väärtused kultuuripärandiga tegelemisel, mis panustaksid mõlema osapoole 

huvide realiseerumisele.  

 

2.2. Muinsuskaitseseadus 

 

Eesti riiklikus seadusandluses viiakse arheoloogilise pärandi kaitset läbi 

muinsuskaitseseaduse kaudu. Muinsuskaitseseadus (MuKS) reguleerib riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse organite ning mälestiste omanike ja valdajate õigusi ja kohustusi 

kultuurimälestiste ning Muinsuskaitsealade kaitse korraldamisel, samuti mälestiste ning 

muinsuskaitsealade säilimise tagamisel (MuKS § 1). Seaduses on peamiseks väärtuseks 
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mälestis, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, 

kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus (MuKS § 2). Seetõttu on oluline 

tagada taolise väärtuste (mälestiste) säilimine ja kaitse. Seepärast rõhutab seadus, et mälestise 

rikkumine ja hävitamine on keelatud ning toob mitmes kohas välja vajaduse kontrollida 

mälestistega seonduvaid tegevusi. Seaduse alusel on oluline väärtustada mälestiste 

terviklikkuse ja autentsuse (ka leiukoha) säilimist, mistõttu kõiksugused restaureerimis-, 

ehitus-, haljastustööd jms võivad toimuda ainult Muinsuskaitse loa alusel.  

 

Seadus toetab juurdepääsu mälestistele ning omaniku informeeritust tema maa-alal oleva 

mälestise kohta, kellel on seaduse järgi õigus saada Muinsuskaitseametilt mälestisega 

seonduvat informatsiooni ning ka materiaalset toetust mälestise hooldamiseks. MuKS sätestab 

mälestiste tähistamise (MuKS § 14), mis tähendab, et mälestis on muudest 

maastikuelementidest, ehitistest jms eristatav. Seega võib järeldada, et seadus propageerib 

inimeste teadlikkust kultuuripärandist ja paneb ka vastutuse seista hea pärandi säilimise eest. 

Kultuuripärandiga tegelevate isikute (uurijad, restaureerijad, konserveerijad, remontijad jt) 

puhul on seaduse alusel tähtis vastavate isikute tõestatud pädevus ja kogemused, mis on ka 

tegevusloa andmise eelduseks. See viitab, et oluline on kompetentsete spetsialistide olemasolu 

ning ka ühtlasi sellele, et mälestisele suunatud tegevuste puhul on objektile ohuks 

asjatundmatu tegutsemine. Muinsuskaitseseadus on tugevalt suunatud kultuuripärandi 

kaitsele. Kui miski vajab kaitset, siis järelikult on see ohus. Muinsuskaitseseadus on lootus 

selle ohu vähendamiseks, seega ilmselt on pärand meile oluline ja väärtuslik. Ohud 

kultuuripärandile on aga pidevas muutumises, mistõttu on vajalik, et see suudaks kaasas käia 

kiirelt muutuvate olude ja ohtudega ning vastata praktilistele vajadustele. 

 

Antud uurimuse kirjutamise hetkel on Kultuuriministeeriumi laual ka Muinsuskaitseseaduse 

uus eelnõu. Seaduse muudatuste eesmärgid on välja toodud Muinsuskaitse seaduse eelnõu 

seletuskirja alusel
4
. Kehtivasse muinsuskaitseseadusesse muudatuste tegemisel on kolm 

suuremat eesmärki. Esiteks vajadus reguleerida otsinguvahendite kasutamist suurenenud 

hobidetektoristide hulga tõttu, kes otsivad kultuuriväärtuslikke leide. Muudatuste eesmärgiks 

on takistada leiu konteksti hävimist ja piirata kultuuriväärtuslike leidude liikumist 

erakollektsioonidesse. Teiseks seaduse muutmise eesmärgiks on reguleerida veealuse 

kultuuripärandi kaitset riiklikul tasandil, kuna surve veealusele kultuuripärandile on 

                                                             
4
 Muinsuskaitse seaduse eelnõu ja seletuskiri on kättesaadavad õigusaktide eelnõude elektroonilise 

kooskõlastamise süsteemis (e-õigus) http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=285080  

http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=285080
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märgatavalt kasvanud. Kolmandaks suuremaks sihiks eelnõu seletuskirja alusel on aidata 

kaasa kultuurilooliselt väärtuslike objektide väärtustamisele, viies selle üle otsustamise 

kohalikule (omavalitsuse, maakonna) tasandile. Oluline on tagada inimeste teadlikkus 

kohalikul tasandil. Sellega seoses saaksid kohalikud omavalitsused ise otsustada, milliseid 

kasutustingimusi või piiranguid antud maa-alal või üksikobjekti puhul kehtestada.  

Vajadus taolised suuremad muutused läbi viia illustreerib muutusi ühiskonnas ja 

muudatustega kaasnevaid mõjusid kultuuripärandi säilimisele. Kasvav problemaatika (ja 

poleemika) metallidetektorite ja detektoristide ümber nõuab tähelepanu ja lahendusi. Lisaks 

seadusemuudatusele on Muinsuskaitseamet korraldanud Eesti detektoristide klubile koolitusi 

ja tunnustanud neid, kes on leidudega seadusjärgselt ümberkäinud. MuKS’i eelnõu seletuskiri 

toob õigustatult välja, et „otsinguvahendite kasutamine ohustab kõige rohkem 

arheoloogiamälestisi ning ajaloomälestisena kaitse all olevaid matmispaiku ja ajaloolisi 

lahinguvälju, kus nende kasutamise tagajärjel on mälestise kultuurkiht rikutud ning 

leiumaterjal eemaldatud“.  

Taolisi juhtumeid, kus ebaseaduslikult tegutsevate detektoristide toimetamine arheoloogilise 

pärandi ümber on lõppenud leiukonteksti hävimise ja leidude kadumisega, on hulgaliselt. 

Seda on kajastanud ka Eesti ajakirjandus. Näiteks on alates 2005. aastast, mil leidis aset Ubina 

hõbeaarde vargus, Eesti päevalehed pidevalt kajastanud antud juhtumiga seonduvaid uudised. 

2005. aasta mais, päev pärast arheoloogiliste kaevamistööde algust, rüüstasid detektoristid 

Salu külas asuvat arheoloogide poolt lokaliseeritud viikingiaegse hõbeaarde leiukohta. Rüüste 

tulemusel rikuti leiukontekst ning varastati osa aardest. Hõbemündid ilmusid mõni kuu hiljem 

välja Dortmundi mündioksjonil, kus need kavatseti maha müüa (Põld 2008). Eesti Postimees 

ja Eesti Päevaleht kajastasid lugu, kuni aardevarguses süüdistatavale, Maido Kättmannile, oli 

määratud karistus. 2009. aastal jättis ringkonnakohus jõusse Kättmannile maakohtu poolt 

määratud karistuse (Põld 2009).   

Eelnev näide oli vaid üks mitmest, mis on saanud laialdast meediakajastust. Kui trükkida 

päevalehtede kodulehtede otsingumootoritesse sõna „arheoloogia“, võib aduda 

metallidetektorismiga seonduvate probleemide tõsidust Eesti arheoloogia seisukohalt. 

Meediast on kujunenud tallermaa, kus osapooled - detektoristid versus arheoloogid ja 

muinsuskaitsjad – oma seisukohti esitavad, õigustavad ja vastaspoolt süüdistavad. Selline 

tugev vastasseis tuleneb ilmselt väärtusarusaamade erinevusest ühiskonna ja arheoloogia 

vahel. Ühiskonna osadele huvigruppidele on jäänud mulje, et arheoloogid peavad 
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arheoloogilist pärandit enda omaks ja keelavad neil oma hobiga tegeleda, kuna seetõttu jäävad 

arheoloogid ise infost ilma.  

Taolistest vastuseisudest ilmnevad, aga ka arheoloogide kõige põhimõttelisemad seisukohad, 

arusaamad, väärtused. Käesoleva uurimuse seisukohalt on viimane kõige olulisem. Taolistes 

juhtumistes nagu Ubina hõbeaarde vargus apelleerivad arheoloogid leiu teaduslikule 

väärtusele, informatsioonile, mida (ainult) arheoloog on võimeline välja lugema, dešifreerima 

ja interpreteerima. Sellele tõdemusele annavad tooni lausungid, kus arheoloogid nimetatavad 

ebaseadusliku tegevusega seostatavaid metallidetektoriste aardeküttideks või röövliteks. 

Detektorit käsitletakse kui „relva ajaloo ja kultuuri vastu“ (Lang 2005). Seega ründavad 

metallidetektoristid midagi, mis on arheoloogile lausa eksistentsiaalse tähendusega. 

Metallidetektorist, kes rikub kultuuripärandit ja selle konteksti, jätab arheoloogi ilma 

võimalusest saada maksimaalset infot antud muistise kohta. See pärsib terviklikku teaduslike 

teadmiste loomist, mida ühiskond ometigi teadlastelt ootab. Tegemist on väga kompleksse 

probleemiga, mis tõestab, et on vajadus regulatsiooni järele, mis aitaks kaasa selle 

lahendamisele. 

Muinsuskaitseseaduse eelnõu rõhutab ka vajadust reguleerida veealuse kultuuripärandi 

kaitset, kuna selle säilimist ohustavad looduslikud tegurid ning inimtegevus. Läänemere 

veealune maastik kujutab ainulaadset kultuuriajaloolist ja ökoloogilist miljööd (Roio 2009, 

70). Seda on aga kahjustanud sadamate arendustööd, torujuhtmete paigaldamine, maapõue 

kaevandamine, süvendustööd ja traalpüük (ibid.). Lisaks sellele on suurenenud vrakkidele 

sukeldujate aktiivsus. Kuna veealuse kultuuripärandi kaitse on Eestis reguleerimata, siis ei ole 

võimalik kontrollida veealustele ehitistele ja vrakkidele sukeldumist, mistõttu suureneb 

vrakkide lammutamine ja rikkumine. On oluline, et veealuse kultuuripärandi kaitse oleks 

seadusega reguleeritud, kuna see aitaks tagada riiklikku järelvalvet ja kaitset ning soodustada 

sellega veealuse kultuuripärandi säilimist.  

Kultuuriväärtuslike paikade kaitsmise viimine kohalikule tasandile on oluline eesmärk, mille 

ellu rakendumine aitaks kaasa kohalike inimeste huvi tõstmise vastu nende kodukandi 

muististe ja ajaloo vastu. Kultuuripärandi kaitsele mõjuks soodustavalt kohalike elanike 

hooliv ja pärandit väärtustav hoiak ja tegevus. Kultuuripärandi ühiskondliku väärtuse 

Euroopa Nõukogu raamkonventsioon ja Kultuuriväärtuslike paikade interpreteerimise ja 

tutvustamise ICOMOS harta propageerivad erinevate huvigruppide, kelle tegevus on seotud 

kultuuripärandi kaitsmise, kasutamise või tõlgendamisega, koostööd ja jagatud vastutust 
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kultuuripärandi hoidmisel. Samas on kohalikud omavalitsused arvamusel, et eelnõu 

muudatused panevad valla- ja linnavalitsusele lisaülesandeid, mis nõuaksid täiendavaid 

vahendeid nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse eelarvest. Sellest tulenevalt ei pea Eesti 

Linnade Liit võimalikuks käesoleva seisuga kooskõlastada muinsuskaitseseaduse ja sellega 

seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõud
5
. 

Usun, et kultuuripärandi kaitsmise viimine kohalikule tasandile võtmes, et see aitaks 

lähendada kohalikke oma kodukandi kultuuripärandiga, on siiski pigem positiivne. 19. märtsil 

2010. aastal esitasid riigikogu liikmed menetlusse eelnõu teha lisandusi EV põhiseaduse 

paragrahvi 53, eesmärgiga sätestada igaühe kohustus hoida nii Eesti kui ka teiste rahvaste 

kultuuripärandit (Kalamees 2010). See näitab, et vajadus väärtustada pärandit ja jagada 

vastutust kultuuripärandi kaitse üle on aktuaalne.  

Muinsuskaitseseaduse analüüsimise tulemusena järeldan, et väärtustakse mälestiste 

terviklikkust, konteksti säilimist, spetsialistide pädevust, inimeste teadlikkust 

kultuuripärandist ja teguritest, mis neid ohustavad jm. Muudatused, mida MuKS’i soovitakse 

sisse viia on üsna praktilise taustaga. Eelnevad näited tõestavad ka, et ühiskond pole mitte 

ühel arvamusel sellest, kuidas kultuuripärandi kaitset täpselt teostama peaks. Erinevad 

huvigrupid väärtustavad kultuuripärandi juures erinevaid aspekte, mistõttu pole konsensust 

kerge saavutada. 

 

2.3. Väärtused eetikakoodeksite alusel 

 

Käesolevas peatükis analüüsin Eesti teadlaste eetikakoodeksit, Eesti arheoloogia 

eetikakoodeksit „Arheoloogi eetilised põhimõtted“, arheoloogia ja linnaplaneerimise Euroopa 

hea tegutsemise koodeksit ja ICOM’i muuseumide eetikakoodeksit. Analüüsi tulemusena teen 

üldistused väärtuste kohta, mis koodeksites esinevad. 

Erinevate moraaliprobleemide lahendamiseks kutseala sees võivad olla loodud 

moraalinormid, mis abistavad inimest õigete käitumisviiside valikul. Kui sellised 

moraalinormid on kirja pandud ja kujutavad endast teatud dokumenti, võib seda nimetada 

                                                             
5
 Eelnõuga seotud kooskõlastused on kättesaadavad õigusaktide eelnõude elektroonilise kooskõlastamise 

süsteemis (e-õigus) 
http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_ELEHT=285086&did=285080&kkring=285086&ver=&nr=1  

http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_ELEHT=285086&did=285080&kkring=285086&ver=&nr=1
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eetikakoodeksiks (Livin 2008, 3). Võttes aluseks Eetikakoodeksite käsiraamatus toodud 

juhised (EKK 2007, 36), võib öelda, et eetikakoodeks suurendab lojaalsust ja ühtlustab 

väärtusi kutseala sees ning reguleerib kutsealast tööd ning omavahelisi kutsealaseid suhteid. 

Eetikakoodeks aitab luua ühtsustunde põhiväärtuste sõnastamise abil ning ennetada ja ära 

hoida väära käitumist. See on üks võimalus, kuidas muuta kutsealane käitumine 

väärtuspõhiselt standardiseerituks ja üldplaanis ühiskonnale mõistetavaks (Livin 2008, 4).  

Kuigi analüüsitavad eetikakoodeksid kehtivad küllaltki laiale erinevate kutsealaste huvidega 

inimestele, leidsin hulga väärtusi, mida kõik koodeksid oma printsiipidega nõuavad. Üks, mis 

ühendab kõiki koodekseid on printsiip, mis nõuab teaduse (arheoloogiaga seotud koodeksid 

nõuavad arheoloogia) populariseerimist. Väärtustatakse teadlikkuse suurendamist ja avaliku 

arvamusega arvestamist. Inimeste harimises ja informeerimises nähakse võimalust ühiskonna 

toetuse saavutamiseks. Arheoloogia (nii nagu teaduse üldiselt) populariseerimine omab olulist 

kaalu nii uurimistegevuse kui ka uurimistulemuste seisukohalt. Uurimistegevust hõlbustab 

olukord, kus avalikkus mõistab arheoloogi tegevust: miks, mida ja kuidas tehakse. Kui 

kogukond saab tagasisidet tehtava töö ja tulemuste kohta, aitab see kaasa mõlemapoolselt 

aktsepteerivate seisukohtade tekkele (Livin 2008, 30).  

Enamik analüüsitavatest koodeksitest peab oluliseks ausust. Ausus, kui väärtus on usalduse 

alus. Uurimistööd tehes peab teadlane (sh arheoloog) olema aus ja vältima igasuguseid 

seoseid mis tahes pettustega. Nii Eesti teadlaste eetikakoodeks, Eesti arheoloogide 

eetikakoodeks, kui ka muuseumite eetikakoodeks peavad oluliseks autoriõiguse seaduse 

kinnipidamisest, mis eeldab, et uurija ei esita teiste inimeste loomingut seadusega 

mittekooskõlas oleval viisil. Teadlane peab olema aus teiste teadlaste vastu ja olema valmis 

vajadusel tunnistama uurimistöös, -tulemustes esinevaid eksimusi. Ausus on teaduse tegemise 

juures üks olulisemaid instrumentaalseid väärtusi, kuna see aitab säilitada teaduse 

(teadustööde) ülemlikkust. Selleks, et saaksime öelda, et miski on teaduslikult tõestatud, 

peavad nii teadlased ise kui ka ülejäänud ühiskond suutma teadlasi usaldada. Ühiskonna 

usaldus ja toetus, mis suuresti baseeruvad muuhulgas ka aususel aitavad teadusel (sh ka 

arheoloogial) areneda ja saavutada üha uusi teaduslikke eesmärke.   

Aususega on tihedalt seotud austus ja lugupidamine, mida samuti eetikakoodeksid taotlevad. 

Ausus ja austus on väärtused, mis loovad sotsiaalset turvalisust. Austus kätkeb endas nii 

austust iseenda, kaasinimese, asjade, looduse vastu. Olulisim on siinjuures kaasinimeste 

soovide, eesmärkide, uskumuste, õiguste ja vabaduste jms hindamine ja austamine. Nii 
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näiteks sätestab teadlaste eetikakoodeks lugupidava suhtumise niihästi õpetajasse kui 

õpilasesse. Austus inimeste vastu, kellega koos ja kelle jaoks töötatakse, on eduka koostöö ja 

teaduse arengu eeldus. Austus tähendab väärikat ja lugupidavat kohtlemist. Eesti arheoloogide 

eetikakoodeks nõuab austust inimjäänuste suhtes. Ka ICOM’i muuseumide eetikakoodeks 

nõuab lugupidavat suhtumist inimjäänuste ning teiste pühaks peetavate materjalide suhtes. 

Mitmed teised printsiibid on kaudsed indikaatorid austuse kohta, mida tuleb üles näidata 

kultuuripärandi ja teiste inimeste suhtes. Austus on selline omadus või väärtus, mis peitub 

eetikakoodeksis neiski printsiipides, mis sõnaselgelt seda ei nõua. Kui me vaatame Eesti 

arheoloogia eetikakoodeksit, siis näiteks printsiibid nagu „arheoloog ei tohi otseselt ega 

kaudselt olla seotud ebaseadusliku kultuuriväärtustega kaubitsemisega“ või „teostades 

arheoloogilisi uuringuid, arvestab arheoloog võimalike mõjudega keskkonnale ja kohalikele 

inimestele“ sisaldavad ka ühtlasi ausust – austust kultuuripärandi, looduse ja inimeste vastu. 

Kui arheoloog peab kinni ebaseadusliku kultuuriväärtusega kaubitsemise keelust, siis 

tähendab see ka seda, et ta austab ka neid inimesi, kelle kultuur taolise käitumise tõttu 

vaesustub.  Seega nagu näha on austus väärtus, mida võib pidada seotuks kui mitte kõigi, siis 

enamike printsiipidega, mis eetikakoodeksitesse kirja pandud.  

Analüüsitavad eetikakoodeksid on peamiselt seotud teadustöö tegemisega ning seejuures 

nõuab hulk koodeksite printsiipe tööalast kompetentsust ja professionaalsust, mis enamjaolt 

eeldab inimeselt ameti jaoks vastavate oskuste ja kogemuste olemasolu. On selge, et 

kultuuripärandiga igapäevaselt seotud inimeste kompetentsus on väärtus, mis aitab kõige 

otsesemal viisil tagada pärandi säilimist. ICOM’i muuseumide eetikakoodeks nõuab kõrgete 

erialateadmistega muusemi töötajaid, sest kogude hoidmine, avalikkuse teenindamine ja 

uurimistöö peavad olema nõuetele vastavad. Niisamuti peab teadlaste eetikakoodeks väga 

oluliseks teadlaste pädevust ja professionaalsust, seda nii teadustööd tehes, teiste töid 

kritiseerides, kui ka eksperthinnanguid andes. Arheoloogia eetikakoodeks ütleb, et arheoloog 

peab olema kursis oma eriala meetodite, metodoloogia ja teadmistega ning omama piisavat 

ettevalmistust teatava muistise kaevamiseks. Taolised printsiibid näitavad seda, et inimesed, 

kes tegelevad teaduse tegemisega peavad olema oma tööks ettevalmistunud ja peavad oskama 

oma teadmisi parimal võimalikul viisil ära kasutada. Muuhulgas on oluline, et tajutaks oma 

pädevuse piire. Tooksin välja ka sotsiaalse kompetentsuse nõude, mida sõnaotsesel kujul 

koodeksites ei näe, kuid mis on integreeritud mitmetesse printsiipidesse, mille eesmärgiks on 

näiteks koostöö edendamine või avalikkusega sideme loomine. Sotsiaalne kompetentsus 
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mõjutab oluliselt kohast ja tõhusat suhtlust, ühistegevust, probleemide lahendamist ja palju 

muud, mis on samuti olulised teaduse (sh arheoloogia) eesmärkide saavutamiseks.  

Vastutus, kui endale mingi kohuse võtmine ja selle kohuste täitmine, on üks põhilisemaid 

väärtusi, mis eetikakoodekseid analüüsides ilmsiks tuleb. Eetikakoodeksite alusel võtavad 

tavaliselt isikud vastutust ühiskonna, kolleegide ja uurimistöö ees. Juba iseenesest asjaolu, et 

eetikakoodekseid vajatakse ja luuakse peegeldab isikliku vastutuse võtmist. Võetakse vastutus 

oma ametialase käitumise eest. Lisaks sellele sätestavad koodeksid ka spetsiifilisemalt, mille 

eest indiviid, kellele koodeks kehtib, vastutab. Teadlaste eetikakoodeksi alusel vastutab 

näiteks teadlane inimkonna, keskkonna, riigi või teiste institutsioonide arengut mõjutavate 

tegude eest. Lisaks sellele on näiteks teadlase kohus kaitsta teadusliku mõtte vabadust. 

Arheoloogia eetikakoodeks väljendab samuti vastutust, mida arheoloogid endale seoses oma 

tööga teadvustavad. Arheoloog peab seisma hea kultuuripärandi säilimise eest. Sellega seoses 

peab arheoloog võtma endale hulgaliselt kohustusi nii arheoloogide kui avalikkuse ees ning 

neid kohustusi sätestab ja reguleerib osalt ka eetikakoodeks. 

Rahvusvaheliste konventsioonide puhul oli koostöö üks esmatähtsaid printsiipe, mis puudutas 

konventsioonide põhiolemust. Eetikakoodeksites on eelkõige sätestatud teadlaste omavaheline 

ja distsipliinidevaheline koostöö. Väga suur osa arheoloogia eetikakoodeksi printsiipidest 

viitab teiste teadusalade uurijate vajadustega arvestamisele, mis on tihedalt seotud eeldusega 

teha koostööd. Ühtlasi rõhutatakse koostööd ka nende inimeste vahel, kelle igapäevane töö 

puutub otseselt kokku arheoloogiaga. Koostöö loob parimad võimalused kõiksugu erinevate 

hüvede omamiseks või suurendamiseks. Igasugune koostöö eeldab vastastikkust ja on 

ilmselge, et oodates teistelt koostöövalmidust, on ka arheoloogid ise altid koostööle ja 

arvestavad seejuures teiste teadusharude vajadustega. Niisamuti eeldab arheoloogia tegemine 

linnades koostööd arheoloogide ja arendajate vahel ning üksteise nägemuste ja vajadustega 

arvestamist (Russow 2008, 65). ICOM muuseumide eetikakoodeks sätestab samuti koostöö 

muuseumide vahel ning teiste hariduse ja teaduse institutsioonidega. Arvan, et teiste 

teadusvaldkondade, aga ka üksikisiku huvidega arvestamine on üks vastastikuse koostöö 

aluseid. See on väärtus, mille tunnustamine ja mille kaitsmine moraaliprintsiipidega aitab 

tublisti kaasa (arheoloogia)teaduse jõudsale arengule.   
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2.3.1. Eesti arheoloogia eetikakoodeksi eripära ja arheoloogide väärtused 

 

Eetikakoodeks peegeldab moraalsete normide kaudu nii kogukonna kui sellest väljaspool 

eksisteerivaid väärtusi. Pean antud uurimistöö raames Eesti arheoloogia eetikakoodeksi 

analüüsimist oluliseks, kuna koodeks ühendab erinevate ametialaste huvidega arheolooge, kes 

töötavad erinevate institutsioonide alluvuses. Niisamuti liidab see tegevarheolooge ja 

arheoloogiatudengeid ühiste väärtuste abil. 

Koodeksi koostamine on olnud alt-üles protsess, mis Eetikakoodeksite käsiraamatu järgi 

tähendab, et koodeksi koostamisse on kaasatud need, kellele see hiljem kehtima hakkab. 

Taolistel puhkudel on oluline normide ja väärtuste internaliseerimine, mis nõuab suurema 

hulga inimeste osalust. Väärtuste internaliseerimine ei õnnestuks, kui inimesed tunneksid, et 

need on neile väljastpoolt peale surutud (EKK 2007, 38). Alt-üles-protsess on oluline selleks, 

et arheoloogid oleksid võimelised ise mõtisklema väärtuste üle ja langetama eetilisi otsuseid, 

mis tagab ka koodeksile praktilise väärtuse. 

Arheoloogide ühine äratundmine, et arheoloogia edasist arengut silmas pidades on aeg luua 

regulatsioon, mis ühendaks arheolooge ühistel väärtustel põhinevate printsiipide abil ning 

aitaks ametialast tööd standardiseerida, on kaasa aidanud arheoloogia kogukonna eetilisele 

kasvamisele. Eetikakoodeks tõestab, et arheoloogid reflekteerivad oma tegevuse ja väärtuste 

üle.  

Eelnevalt arheoloogia eetikakoodeksit teiste eetikakoodeksitega võrreldes ilmnes, et sellel on 

väärtuste osas olulised sarnasused analüüsitud koodeksitega. Koodeksi spetsiifilisust arvesse 

võttes tuleb aga märkida, et arheoloogia eetikakoodeksi üks olulisemaid printsiipe ja 

eesmärke on tagada arheoloogilise pärandi kaitse ja seista hea kultuuripärandi säilimise eest. 

Kultuuripärandi säilimine on arheoloogide jaoks kõige olulisem väärtus. Kultuuripärand on 

kõik see, mis kultuuri sees on nähtav (Scheini skeemi alusel artefaktid) ja teisalt see annab 

meile ka eeldusi kujundada väärtusi ja baasarusaamasid. Ühine kultuuripärand seob ka 

inimesi rahvusena ja loob identiteeti. Kuna kultuuripärand on arheoloogide uurimisobjekt, siis 

nad väärtustavad selle ainese olemasolu ja heaolu. Kui poleks materiaalset kultuuri, poleks ka 

arheoloogidel uurimisobjekti. Arheoloogid võtavad oma kohuseks aidata kaasa 

kultuuripärandi säilimisele, kuna nad vajavad materiaalset kultuuri kui vahendit, et omada 

võimalust selle abil minevikku tõlgendada. Rokeach’i terminaalsete väärtuste tabel näitab, et 

eneseteostus on üks inimeste põhivajadustest (vt lisa 1). Arheoloogile tagab kultuuripärandi 
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olemasolu eneseteostuse väärtuse saavutamise, kuna tänu sellele saavad arheoloogid uurida 

inimühiskonna minevikku ja rahuldada on teaduslikku teadmishimu.  

Arheoloogide põhiline meetod materiaalse kultuuri uurimiseks on väljakaevamised, mis 

toovad kaasa muistise (st pärandi) vähemalt osalise hävimise. Nagu näha, esineb siin väärtuste 

konflikt. Dilemma ühel pool on arheoloogi vajadus uurida ja tõlgendada materiaalset kultuuri, 

mis baseerub eneseteostuse võimaluse väärtustamisel. Sellele vastandub kultuuripärandi 

hoidmise vajadus, millest tulenevad väärtused nagu rahvuse ja identiteedi omamine ja 

säilitamine, aga ka eneseteostuse allika püsimine. See tähendab, et konflikti kaks väärtust 

(pärandi säilimine versus eneseteostus) küll vastanduvad antud olukorras, kuid on ka 

teineteisele eelduseks. Arheoloogid on endale seda dilemmat teadvustanud. Seetõttu üritatakse 

üha enam kasutada muististe uurimisel meetodeid, mis ei lõhu muistist (nt georadardamine, 

vaatlus, mõõdistamine) ning see kajastub ka koodeksi printsiibis, mis ütleb, et võimalusel 

kasutab arheoloog oma töös mittelõhkuvaid meetodeid.  

Arheoloogia eetikakoodeks peegeldab seda, mis arheoloogidele oluline on. Vajadus 

reglementeeriva dokumendi järele näitab nii kasvavast kogukonnast kui ka 

arheoloogiateaduse üldisest arengust tulenevat soovi luua ühised alused uurimistöö 

läbiviimiseks, suhtlemiseks, koostöö loomiseks. Ühised väärtused on eeldused, mis annavad 

arheoloogidele kokkukuuluvustunde ning nende väärtuse omaksvõtt uute kogukonna liikmete 

poolt tagab neile parimad võimalused saavutamaks erialast edu. Eetikakoodeks on üheks 

väärtuste kandjaks, mille abil on võimalik ametialaseid väärtuseid edasi anda. 

 

2.3.2. Eetikakoodeksi tähtus inimjäänuste kaevamise näitel  

 

Üks probleem, mis arheolooge pikalt vaevanud on, puudutab inimjäänuste arheoloogilist 

kaevamist. Teaduse ja haua pühaduse vastasseis ilmneb eriti ajakirjanduse poolt avalikustatud 

artiklites. Vahel on taolistes artiklites kajastatud arheoloogi ja ühiskonna vahelist konflikti, 

teine kord erinevate (teadusväliste) ühiskonnagruppide vahelist vastasseisu. Valitseb väga 

heterogeenne suhtumine inimjäänuste kaevamisse ja uurimisse – seda nii teaduse sees kui ka 

ühiskonnas üldiselt.  

Kuna Eestis puudub normatiivne regulatsioon, mis ütleks arheoloogile, kuidas inimjäänuseid 

kohelda, on arheoloogid leidnud, et sellekohane printsiip peab olema Eesti arheoloogia 



40 
 

eetikakoodeksis. See on hea näide sellest, kuidas arheoloogid ise on tajunud teatavat 

väärtuskonflikti ning leidnud, et asja leevendaks juhis, mis suunaks nende käitumist. 

Selleks, et illustreerida valdavaid põhimõtteid ja emotsioone seoses inimjäänuste uurimisega 

analüüsisin TÜ tudengite surmaarheoloogia ja arheoloogia eetika kursusel osalenute esseesid. 

See näitab, et mõttevahetus sellel teemal toimub ka arheoloogia sees, mitte ainult meedias. 

Tartu Ülikoolis on viimase viie aasta jooksul olnud kaks loengukursust, kus on otseselt 

arutletud arheoloogia ja eetika seoste üle. 2005/2006. aasta sügissemestril toimus 

surmaarheoloogia kursus, mis tutvustas matusepaikade arheoloogilist uurimist, tõlgendamist 

ning surmakultuuri osa muinasühiskondades (koostaja Konsa, M. 2006). Ühe kursuse osana 

käsitleti ka inimjäänuste kaevamiste, eksponeerimise, ümbermatmisega seonduvaid eetilisi 

probleeme. Vabateemalise essee kirjutamiseks valisid seitsmekümnest tudengist 22 

arheoloogia ja inimjäänustega seonduva eetika teema. 2006/2007. aasta sügissemestril toimus 

Tartu Ülikoolis eraldi ainekursus arheoloogia eetikast, kus samuti ühe teemana tõstatati 

inimjäänustega seonduv problemaatika arheoloogias. 

Siinjuures tuleb märkida, et tegemist oli kõigile tudengitele avatud valikkursustega, mis 

tähendab, et osalejad polnud ainult arheoloogia eriala õpilased. Seetõttu annab kursuse 

materjalide analüüs ka võimaluse tuua välja sarnasusi ja erinevusi arheoloogia tudengite ja 

teiste erialade õpilaste mõttemallides seoses inimjäänuste arheoloogilise kaevamisega.  

Üldiselt on eespool nimetatud esseedes püstitatud küsimused kõikidel tudengitel sarnased – 

kas kaevata inimjäänuseid või mitte? kas matta inimjäänuseid ümber või mitte? Ka ei 

ilmnenud suuri erinevusi tudengite poolt pakutud lõpplahendustes. Enamik üliõpilasi jäi 

laveerima kahe äärmuse vahele, apelleerides tihti arheoloogi südametunnistusele, mille järgi 

too inimjäänuseid kaevates käituma peaks. Tunnistati matmispaikade ja inimjäänuste 

informatiivset väärtust teaduse jaoks. Selle aspekti kasuks oskasid eriti hästi argumenteerida 

just arheoloogiatudengid
6
. Nii mõnigi tudeng nentis, et neis pole inimjäänuste kaevamine 

tekitanud mingit eetilist dilemmat. Ilmselt võib selle taga näha asjaolu, et inimluudesse 

suhtutakse kui uurimisobjekti. Ka Uppsala ülikooli arheoloog Anders Kaliff usub, et 

arheoloogidel on tihti ainult teaduslik suhtumine haudadesse ning inimjäänused muutuvad 

uurimise käigus objektideks (Kaliff 2004, 251). Arheoloogiatudeng Kadri Nigulas pidas 

inimsäilmete uurimise keelamist koguni võrreldavaks ükskõik millise teadusliku uurimise 

                                                             
6
 Nt (...)matusepaikades peituv informatsioon heidab valgust mitmetele kultuuri aspektidele, nagu näiteks 

religioon, ühiskond, kaubandus, üldine tervislik seisund jne (...) olulist rolli mängivad matused usundi uurimisel, 
kus need on tihtipeale ainsateks allikateks, millele toetuda (Kivari 2006, 73). 
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keelamisega (Nigulas 2006, 87). Mida tähendab nii tihti ja meelsasti teadusele viitamine? Kas 

eksisteerib teisi eesmärke peale teaduslike? Kas nood eesmärgid on teaduslikest vähem 

tähtsad? Ivika Rande, kelle erialaks ei ole arheoloogia, kirjutas näiteks oma essees, et tema 

jätaks puutumata kõik hauad ja mataks maha kõik säilmed (...) sest inimene on alati inimene, 

ükskõik, milline on tema materiaalne kuju (Rande 2006, 99). 

Teadusliku teadmise vajadusele vastandati esseedes haua ja inimsäilmete pühadus, millele 

läheneti üsna üldinimlikest (aga ka religioossetest ja ajaloolistest) seisukohtadest. Enamik 

kirjutajaid rõhutas, et inimsäilmetega tegelemise juures on oluline austus nende vastu ja 

käitumine vastavalt oma eetilisele sisetundele. Arheoloogiatudeng Riina Juurik võttis selle 

kokku järgnevalt: „inimjäänuste kaevamistel mängivad rolli arheoloogi isiklikud 

tõekspidamised, tema arusaamad professionaalsest eetikast ja ka usulised vaated“, rõhutades 

vajadust lähtuda konkreetsest olukorrast (Juurik 2006, 67). See näitab, et arheoloogiatudengid 

suudavad reflekteerida väärtuste ja moraali olulisuse üle ametialastes valikutes. Iseasi on see, 

millised on need väärtused, mis dilemma „kaevata või mitte“ puhul domineerima jäävad.  

Ühiskondlikke vastandlikke suhtumisi illustreerivad arvukad näited ajakirjandusest, kus 

kohati avalikkus väljendab suurt vastumeelsust inimjäänuste kaevamisse. Teisalt suhtuvad 

ühiskonnaliikmed ka ise väga hoolimatult inimluudesse. Näiteks Juhani Püttsep kirjeldab 24. 

juulil 1999. aastal Postimehes avaldatud artiklis Helme kalmistu üleskaevamisi ja saksa 

sõdurite säilmete teisaldamist ümbermatmiseks Jõhvi. Kaevamisi pidasid nii Helme kalmistu 

administraator Vello Haas, kirikuõpetaja Ivo Pilli kui ka kohalikud elanikud äärmiselt 

taunimisväärseks (Püttsepp 1999). Samas Mustahamba kalmemäe krossiraja omanikku raja 

ääres vedelevad inimluud (Mustahamba kalmemäe puhul on tegemist keskaegse külakalmega) 

ei häirinud – kross toimus seal inimluude kiuste
7
. Inimeste suhtumine inimluudesse pole 

sugugi mitte üksmeelne – on neid kelle arvates haua pühaduse rikkumine on äärmiselt 

taunimisväärne ja neid, kelle jaoks näiteks materiaalsed hüved kaaluvad selle ülesse. Ja alati 

pole ainult arheoloogid need, kes selle dilemmaga silmitsi peavad seisma. 

Nagu näha valitsevad seoses inimjäänuste väljakaevamise ja teadusliku uurimisega väga 

vastandlikud arusaamad. Enamjaolt käsitlevad tudengid inimjäänuseid ja matusepaiku 

väärtuslike infoallikate ja uurimisobjektidena. Sisenedes akadeemilisse maailma arheoloogia 

erialal saab tudengist süsteemi osa, kus inimjäänuste uurimine aitab vastata suurele hulgale 

                                                             
7
 Pikemalt Mustahamba kalmemäest Võrumaa Teatajas 

http://www.vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7952&c=3  

http://www.vorumaateataja.ee/?a=uudised&b=7952&c=3
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teaduslikele küsimustele ja on mõne probleemi lahendamisel koguni ainuke infoallikas. 

Samas tõid tudengid aga ka välja lugupidamise ja südametunnistuse järgimise olulisuse 

inimluudega tegelemisel. Seega on nad õppinud ka kaaluma alternatiivide ja ühiskondlike 

reaktsioonide üle. Seesama suhtumine kajastub ka eetikakoodeksis, mis ütleb: „Arheoloog 

suhtub inimjäänustesse erilise tähelepanu ja austusega. Arheoloog võtab arvesse ühiskonnas 

valitsevat suhtumist inimjäänustega ümberkäimisesse ja vajadusel kujundab neisse 

respekteerivat suhtumist.“ (Arheoloogi eetilised põhimõtted). Eetikakoodeks on arheoloogide 

eneste poolt loodud käitumisprintsiipide kogum, mis täidab nende südametunnistuse ja 

seaduse vahele jäävat tühimikku ja ühtlustab arheoloogide väärtusarusaamasid. 

 

2.3.3. Arheoloogiline pärand kui väärtus 

 

Nii rahvusvahelistes konventsioonides ja juhistes, Eesti muinsuskaitseseaduses kui ka 

eetikakoodeksitest tuleb välja, et kultuuripärandi säilimine on väärtus, mille hoidmisele 

pööratakse äärmiselt suurt tähelepanu. Uurimuses on välja toodud erinevad kultuuri- (ja 

arheoloogilise) pärandi definitsioonid. Kui me vaatame näiteks uuesti Muinsuskaitseseaduse 

definitsiooni, mille alusel mälestis on  „ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, 

etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu 

kultuuriväärtus“ (MuKS § 2), siis näeme kultuuripärandi äärmiselt akadeemilise seletamise 

kesksust. Kirjeldades midagi ajalooliselt või arheoloogiliselt väärtuslikuna, aktiviseeritakse 

või reserveeritakse ressurss teaduslikuks (teadlaskonna poolt kontrollitavaks) otstarbeks (Parts 

2007). Kas kultuuripärand kuulub teadlastele? 

Arheoloogilise pärandi defineerimisel on olulisel kohal pärandile omistatavad tunnused nagu 

haruldus, erilisus, taastumatus (Darvill 2005, 38), mis mitteakadeemiku (st tavainimese) jaoks 

ei oma tihti (sama) tähendust. Näiteks maaomanikule võib tema põllu serval olev lohukivi olla 

üsna tavaline objekt või omada hoopis mingit teist tähendust kui arheoloogile. On olemas 

erinevaid kultuuriliselt omistatud tähendusi ja väärtusi, mida sellele lohukivile (või mis tahes 

kultuuriväärtuslikule objektile) anda saaks. Inimesed ei pruugi hinnata kultuuripärandi 

füüsilisi (ehituslikke) elemente, neil võib tekkida kultuuripärandiga suhe tänu vaimsele, 

sotsiaalsele või traditsioonilisele väärtusele (Turnpenny 2004), mis võib olla täiesti sõltumatu 

objekti arheoloogilisest väärtusest.  
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Uurimistöö esimeses peatükis sai järeldatud, et väärtus on tunnetus soovitavast. Teatud 

inimkoosluse poolt võetakse uskumused ja väärtused omaks sel määral, mil määral need on 

tõestanud, et suudavad lahendada grupi probleeme (Schein 2004, 28). See tähendab, et need 

väärtused on usaldatavad. Inimesed võtavad omaks asju/nähtusi/uskumusi, mida nad kõige 

paremini mõistavad ja mis neile tuttavad on. Kaasaegses ühiskonnas on ekspertteadmised 

need, mida laialdaselt usaldatakse (Darvill 2005, 39). Rääkides kultuuripärandist, võime väita, 

et arheoloogid kui eksperdid kultuuripärandi küsimustes, loovad laialdaselt omaksvõetavaid 

väärtusi.  

Milles seisnevad kultuuripärandi erinevad väärtused? Tõin Eesti arheoloogia eetikakoodeksit 

käsitlevas alapeatükis välja, et kultuuripärandi säilimine on arheoloogide jaoks kõige olulisem 

väärtus. Arheoloogid väärtustavad kultuuripärandit, kuna see on arheoloogide uurimisobjekt. 

Materiaalse kultuurita poleks arheoloogidel uurimisobjekti, -allikat. Seega on üsna selge, et 

kultuuripärand on arheoloogidele lausa eksistentsiaalse tähendusega. Samas on kultuuripärand 

väärtus ka paljudele teistele huvigruppidele (kogukondadele). Usun, et enamik arheoloogidest 

teadvustab endale kultuuripärandi väärtust hariduse, turismi ja majandusliku kasu teenimise 

tähenduses. Arheoloogilise allika väärtuste laiemaks hindamiseks tuleks selgeks teha erinevad 

väärtusskaalad, mis selle allikaga seotud on. Professor T. C. Darvill (2005) toob välja kolm 

skaalat – kasutamise väärtus, võimaluse väärtus ja olemasolu väärtus. 

Kasutamise väärtus põhineb asjaolul, et ühiskond kasutab arheoloogilist allikmaterjali 

millekski. Kasutamise väärtused põhinevad erinevatel huvidel, mida on suhteliselt kerge 

kindlaks teha, üldiselt teatakse neid  hästi (nt haridus, majandus ja turism). Kultuuripärand on 

rahva identiteedi üheks aluseks, seetõttu mängib see olulist rolli rahvusluse ja kollektiivse 

mälu loomes. Darvill esitab lisaks sellele veel üheksa arheoloogilise pärandi kasutamise 

väärtuse suunda – arheoloogilised uurimistööd, teaduslikud uurimistööd, kunstid (luuletajate, 

kirjanike, fotograafide jt looming, mida inspireerivad arheoloogilised objektid), haridus, 

rekreatsioon ja turism, sümbolism (arheoloogiliste paikade rikkalik sümboolne kasutus), 

legitimeerimine (nt valitseva poliitilise korra õigustamiseks), sotsiaalne solidaarsus ja 

integratsioon, rahaline ja majanduslik kasum.  

Teise – võimaluse väärtuse – puhul on oluline loomine (tootmine), mitte tarbimine. Sellel on 

tulevikuvaateline tähendus. See väärtusskaala on suunatud füüsilisele asjade säilitamisele, et 

alles hoida kujutletavaid võimalusi. See põhineb ideel, et meil on kohustus järgnevate põlvede 

ees. Eesmärgiks on säilitamine tuleviku potentsiaali alusel (Darvill 2007, 44). Näiteks 
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säilitavad arheoloogid inimluid peamiselt põhjenduse alusel, et tulevikus on neil paremad 

tehnoloogilised võimalused luude uurimiseks. Sarnane on ka muististe osalise kaevamise 

põhjendamine – tuleviku arheoloogidel on arenenumad meetodid ja täpsemad vahendid 

suurema hulga informatsiooni kättesaamiseks. Osaliselt mõjutab seda aga ka positivistliku 

teaduse nõue uurimistulemuste ja –allikate kontrollitavusest. Kuna me tegelikult ei tea, mida 

tulevik toob, on suhteliselt raske määrata neid huvisid, mis selle skaalaga seotud on. Darvill 

toob välja kaks huvi, millele antud väärtusskaala tugineb: stabiilsus (võimaluse väärtus, kui 

käitumise õigustaja, mis takistab muutust ja tugevdab stabiilsust) ning müsteerium ja enigma 

(mineviku kohta mitte teadmine võib osutuda sama oluliseks kui teadmine) (Davrill 2007, 

44). 

Kolmas väärtusskaala on seotud allikmaterjali olemasoluga. Huvi aluseks on mineviku 

omamise psühholoogiline imperatiiv ning teadmine, et sellega on kõik korras, isegi kui me ise 

selle heaks midagi ei tee. Siinkohal on olulisemad kaks huvi: kultuuriline identiteet 

(teadmised minevikust aitavad seda luua ja alal hoida) ja vastupanu muutustele (tegutsemise 

legitimeerimine idee alusel, et kõik mis on olnud, peab jätkuma või uuesti tekkima) (Darvell 

2007, 45-46). 

Usun, et arheoloogidel on oluline tunnistada, et samasid objekte (või nende kooslused) 

hinnatakse olulisteks väga erinevate väärtussüsteemide raames, mis tähendab, et on olukordi, 

kus arheoloogid ei peaks teaduslikku kasutamise väärtust pidama ülimaks. Samas selleks, et 

ühiskond saaks pärandit kasutada, on sel vaja mingeid tõendeid kultuuripärandi olemasolust 

ning võimet anda kultuuripärandile tähendus (Darvill 2007, 41). See on võimalik tänu 

arheoloogide panusele teadmiste loomisel. Teadustamist võib seega määratleda kui objektide 

ja nähtuste loomist ressurssidest, mida varem pole uuritud ega uurimisväärseks peetud (Parts 

2007). See on muuhulgas ka üks lähtepunkt, mille baasil tekivad konfliktsituatsioonid 

arheoloogide ja teiste kultuuripärandiga seotud huvigruppide vahel.  

 

2.4. Arheoloogide ametialased väärtused – intervjuud doktoritega 
 

2001.–2003. aastal viisid Tartu Ülikooli tollased magistrandid Tõnno Jonuks, Mirja Ots, 

Mauri Kiudsoo, Krista Sarv, Marge Konsa, Kristin Ilves ja Ulla Saluäär (Kadakas) läbi kuus 

intervjuud doktorikraadiga arheoloogidega (S. Laulu, V. Langi, H. Valgu, A. Kriiska, M. 
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Mägi ja A. Tvauriga), et saada teada, mida viimased arheoloogiast rääkides tegelikult 

mõtlevad. Intervjuude eesmärgiks oli analüüsida Eesti arheoloogia olemust. Selleks usutleti 

arheolooge üldistel ja isiklikel teemadel ning koondati intervjuud pealkirja alla „Missugune sa 

oled, Eesti arheoloogia?“ (Konsa et al. 2003, Konsa 2004). 

Käesolevas alapeatükis kasutan nimetatud intervjuusid, et heita pilk arheoloogide sisemaailma 

ja tuua välja väärtused, soovid ja eesmärgid, mille poole Eesti arheoloogid püüdlevad ja mida 

oluliseks peavad. Kuigi intervjuud omavad sarnast struktuurilist ülesehitust, on igaüks neist 

eripärane, kuna kajastab intervjueeritava isiklikku mõttemaailma ja nägemust arheoloogiast. 

Viimasele avaldab mõju intervjueeritava uurimisvaldkond arheoloogias, ametialane 

kogukond, indiviidide isiklik ajalugu. Seetõttu ilmneb igas intervjuus teatud hulk väärtusi, mis 

on omased ainult konkreetsele inimesele. Teisalt on intervjueeritavaid ühendav väärtus- ja 

ametisüsteem nõnda tugev, et esineb olulisi sarnasusi nende vaadetes arheoloogia tegemisele 

Eestis, arheoloogi ametile ja uurimistööle. Tooksin siinkohal välja kuus väärtust, mis 

ilmnevad peaaegu kõikides intervjuudes ja on omavahel ühel või teisel viisil sügavalt seotud: 

 koostöö, 

 väliskontaktid/rahvusvahelisus, 

 interdistsiplinaarsus, 

 teooria, 

 isiklik kogemus (eelkõige kaevamistel, kontakt/suhe uuritava muistisega, leidudega), 

 diskussioon/argumentatsioon. 

Koostöö on taoline väärtus, mis võib ilmneda väga erinevates seostes. Eesti arheoloogide 

puhul jäi antud intervjuude põhjal kõlama rahvusvaheline koostöö ja ühistegevus teiste 

erialade spetsialistidega. Mitmekülgne koostöö muudab iga eriala laiahaardelisemaks, loob 

uusi arengusuundasid, tõlgendamisvõimalusi jne. Tänapäeva teadus eeldab üha enam 

ulatuslikku koostööd erinevate teadusharude vahel. Tõusvast koostöö tegemise trendist 

annavad tunnistust kaasautorlused erinevates väljaannetes, mis muutub teaduses järjest 

tavalisemaks nii rahvuslikul kui ka rahvusvahelisel tasandil (Olson at el 2008, 14). 

Koostöövajaduse põhiteguriteks on lahendamata teaduslike probleemide kiireloomulisust, 

keerukust ja ulatust; juurdepääsu vajadus uutele ja sageli kulukatele teadusuuringute 
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vahenditele ja tehnoloogiatele; rahastajate survet; ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiat, mis hõlbustab jagamist ja interaktsiooni. Kõik need aspektid 

on mänginud olulist osa motiveerimaks teadlasi tegema koostööd erinevate inimestega nii 

sees- kui ka väljaspool nende erialasid ja institutsioone (Olson et al. 2008, 1-2 ). Arheoloogia 

pole siinjuures erand. Uurimisprobleemide keerukuse ja ulatuse tõttu on vaja kaasata järjest 

uuemaid tehnoloogiaid ja uurimisvõtteid.  

Väliskontaktide olemasolu ja koostöö on kaks väärtust, mis on omavahel tihedalt põimunud. 

Kõik intervjueeritavad peavad oluliseks rahvusvahelise kontakte, seda eriti just seoses oma 

uurimisvaldkonnaga. Rahvusvahelistes kontaktides nähakse tihti võimalust vahetada 

informatsiooni ja kirjandust. Olulisemad kontaktid on Eesti arheoloogidel eelkõige naabruses 

asuvate riikidega – Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Venemaaga. Välisriikide kontakte hinnatakse, 

kuna erinevate uurijatega kontaktis olles saadakse uusi ideid ja lähenemisnurki seoses oma 

uurimisteemaga, mis on Eesti arheoloogia arengu seisukohalt väga oluline. Enamikel 

arheoloogidel on vastavalt oma uurimisteemale, -piirkonnale isiklikud kontaktid välisriikide 

arheoloogidega. Mõnes intervjuust jäi ka kõlama see, et arheoloog tunneb pigem seotust mõne 

välisriigi arheoloogiaga mitte niivõrd Eesti omaga. See on ilmselt mõjutatud oluliselt sellest, 

milline on konkreetse isiku uurimisteemaga kaasamõtlejate ring. Kui see Eestis puudub, siis 

on ilmselge, et pigem suhestatakse end selle riigi ja arheoloogidega, kus mõttekaaslasi leidub. 

Nii näiteks nendib Marika Mägi, et tunneb Rootsi asustusarheoloogidega tugevamat sidet kui 

Eesti arheoloogidega (Ilves 2004, 51). Lisaks isiklikele kontaktidele nimetatakse sidepunktina 

erinevaid rahvusvahelisi konverentse (Ots, Kiudsoo 2004, 14) ja projekte, mis ühendavad 

erinevate riikide arheolooge (Sarv 2004, 28). Maailmamastaabis hinnatakse Eesti arheoloogia 

tähtsust pigem tagasihoidlikuks (Ots, Kiudsoo 2004, 17) ja arheoloogide aktiivsust 

maailmaareenil madalaks. Näiteks olevat Läti arheoloogid oluliselt aktiivsemad ja Läti 

arheoloogia läänes tuntum, kui Eesti arheoloogia (Ilves 2004, 57). 

Koostöö on tähtis ka kohalikul tasandil. Peetakse oluliseks mõttevahetusi teiste Eesti 

arheoloogidega ja ka teiste erialade teadlastega. Siinkohal on oluline märkida, et 

interdistsiplinaarsust hindavad Eesti arheoloogid väga kõrgelt. Mitmed neist nimetavad 

konkreetseid erialasid ja spetsialiste, kellega on olnud aastatepikkune koostöö. Üldiselt 

nähakse arheoloogiat humanitaarteadusena, millele kõige lähedamal asub ajalooteadus. 

Erinevatest erialadest, millega koostööd tehakse jääb aga eriliselt silma geoloogide jt 

loodusteadlaste ühistegevus. Loodusteaduslike meetodite rakendamist arheoloogias tõstetakse 

eriti esile. Nii näiteks räägib Aivar Kriiska koostööst keemikute, füüsikute, geoloogide, 
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zooloogidega, kellega on palju koostööd tehtud (Konsa, M. 2004, 42). Valter Lang täheldab 

samuti loodusteaduste olulist rolli arheoloogias, eriti just varasematel aegadel (Ots, Kiudsoo 

2004, 17). Erinevate kõrvaldistsipliinidega arvestamine muudab arheoloogi töö viljakamaks 

(Ots, Kiudsoo 2004, 17) ja ideaalis nähakse erinevaid projekte, kus töötavad koos mitme 

eriala inimesed (Ilves 2004, 55), mis viitab multidistsiplinaarsuse idee rakendamisele 

arheoloogias. Mitmete erialade koostöös saavutatud uurimistulemused võivad üldjuhul 

apelleerida suuremale mitmekülgsusele ja terviklikkusele, mis teaduse seisukohalt omab 

olulist kaalu.  

Arheoloogilise uurimistööga on väga otseselt seotud teooria, mille raames uurimust tehakse ja 

isikliku suhestumise kogemus uurimisobjektiga. Teoreetilist mõtlemist ja teooria rolli 

teadustöös peavad arheoloogid väga oluliseks. Ilma teooriata ei saaks teadusest rääkida (Ots, 

Kiudsoo 2004, 21). Teoreetilisi teadustöö aluseid peetakse praktilise tegevuse põhjaks. 

Teooriad on loodud selleks, et prognoosida ja selgitada erinevaid nähtusi. See on nagu 

omamoodi mudel. Läbi teooria saab arheoloog põhjendada oma valikuid, rõhuasetusi 

tõlgendustes ja luua raamistiku oma ideede väljendamiseks. Teisalt peavad arheoloogid olema 

teooriate kasutamisel paindlikud ja mitte siduma uurimistööd jäigalt ühe teooriaga (Ots, 

Kiudsoo 2004, 23).  Oluline on tunda erinevaid teooriaid ja osata neid kasutada. Järelikult on 

teooria omamine arheoloogi jaoks taoline väärtus, mis aitab tal seletada nähtusi ja seoseid 

ning on aluseks uurimistööle ja praktilisele tegevusele. 

Üks arheoloogide põhiline uurimismeetod on uurimisallika väljakaevamine. Üldiselt 

nõustuvad kõik intervjueeritavad, kelle käest küsiti kaevamiste rolli kohta teadustöös, et 

selleks, et allikat interpreteerida on oluline ise osaleda kaevamistel ja omada kõiki vajalikke 

oskusi antud objekti kaevamiseks. See mõjutab otseselt info hulka, mida on võimalik mingist 

muistisest saada. Ilmselt on arheoloogide jaoks uurimistöös oluline tunnetuslik aspekt ja 

objektiga isikliku sideme loomine, mida aitab tagada füüsiline lähedus objektiga 

väljakaevamiste ajal. Heiki Valk ütleb näiteks, et muistise „kodustamine“ on muuhulgas hea 

arheoloogia tunnus (Konsa 2004, 31). See viitab vajadusele olla oma uuritava objektiga 

emotsionaalselt seotud, mis osalt tagab selle, et arheoloog on järjepidev selle „kodustatud“ 

muistise uurimisel. Ta võib ka emotsionaalse seose tõttu tunda kõrgendatud vastutust muistise 

heaolu (kaitse) tagamise suhtes. Arheoloogid väärtustavad seega oma töös kaevamiste käigus 

saadavaid kogemusi, kuna see annab võimaluse vahetult meelte abil tajuda objekti elemente ja 

konteksti.  
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Enamik intervjueeritud arheoloogidest pidas oluliseks argumentatsiooni ja diskussiooni 

olemasolu arheoloogiateaduses ja viitas ühtlasi ka selle vähesusele. Diskussiooni olemasolu 

võrreldi varasema perioodiga Eesti arheoloogias (st enne 80–90ndaid), mille juures nenditi, et 

tollasest olukorrast on hetkeseis siiski oluliselt parem. Andres Tvauri põhjendab seda tollase 

arheoloogide hulgaga ja isikukultusega (viitab eelkõige Moorale) (Saluäär 2004, 70). Väike 

arheoloogide arv tähendas seda, et igaühel oli oma uurimisala ja piisavate teadmiste 

puudumise tõttu ei olnud üksteise kritiseerimiseks alust, mis välistas diskussiooni (Ots, 

Kiudsoo 2004, 20 ja Saluäär 2004, 70). Selleks, et saaks tekkida diskussioon, on vaja 

osapooli, kes omavahel diskuteerivad. See aga eeldab vähemalt kahe arheoloogi olemasolu, 

kes tegelevad sama valdkonnaga, et tekiks argumenteeritud väitlus. Mõttevahetus on teadlase 

võimalus avardada oma vaateid, näha alternatiive ja anda hinnang oma teooriatele, 

uurimistööle. Teadus areneb enamikus valdkondades teadmishulga suurenemise, teooriate 

täpsustamise ja seletuste sügavuti mineku suunas pideva ja halastamatu enesekriitika ja -

kontrolli saatel (Saari 2008). Kuidas saaks tekkida enesekriitika teadlasel, kes on kapseldunud 

omaenda (uurimistöösse ja) maailma? Siit järeldub, et diskussiooni olemasolu 

arheoloogiateaduses on tegur, mis määratleb teooriate, uurimistulemuste, tõlgenduste 

„tervislikku seisundit“. Iga järgnev argumentatsiooni „puhastustuli“, muudab mingi 

arheoloogiateadusliku teooria järjest tervemaks
8
, paremaks. Aivar Kriiska seostab väitluse 

olemasolu koguni sõnaga „nauding“ (Konsa 2004, 38), mis viitab ka diskussiooni 

psühholoogilisele või mentaalsele tähtsusele uurimistegevuses teadlase jaoks. Kuna üldiselt 

naudingut peetakse positiivseks ja soovitavaks, siis võib väitluse olemasolu osutuda 

teadustöös äärmiselt motiveerivaks teguriks.  

Eelnevast järeldub, et väärtustes on olemas teatav sarnasus rahvusvaheliste konventsioonide, 

eetikakoodeksite ja arheoloogide isiklike ametialaste väärtuse vahel. Näiteks koostöö on 

tulnud läbiva väärtusena esile nii rahvusvahelisel, kui ka kohalikul arheoloogia tasandil. 

Koostöös nähakse olulist panust arheoloogia arendamisel. Ka on interdistsiplinaarsuse 

eelduseks oskused ja võimalused teha koostööd.  

 

 

                                                             
8
 Seda juhul, kui „puhastustuli“ surmavaks ei osutu. Ma tunnistan siinkohal popperliku  „kriitilise ratsionalismi“ 

mõjutusi, mille keskseks ideeks on  teaduslike väidete ümberlükkamine, argumentatsioon ja kriitika. 
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2.5. Arheoloogide ametialased väärtused – intervjuud magistrantidega 

 

2007.–2008. aastal said tollased Tartu Ülikooli arheoloogia magistrantuuri tudengid innustust 

projektist „Missugune sa oled, Eesti arheoloogia?“ ja otsustati läbi viia sarnane intervjuude 

seeria Tartu Ülikooli magistrantidega, mis koondati pealkirja alla „Missugune sa oled, Eesti 

arheoloogia tulevik” ehk „Vestlusi arheoloogia magistrantidega”9. Ettevõtmise raames 

küsitlesid arheoloogiatudengid (Riina Juurik, Eve Rannamäe, Martin Malve, Ester Oras, 

Kadri Nigulas, Silja Möllits, Anti Lillak) tollaseid arheoloogia magistrante Arvi Haaki, Mari 

Lõhmust, Kristiina Johansoni, Priit Lättit, Riina Rammot, Tanel Saimret ja Martti Veldit. 

Nimetatud projekti teeb eripäraseks see, et intervjueeritavad ja intervjueerijad viisid läbi ühise 

vestlusringi, kus räägiti samuti Eesti arheoloogia olemusest, olulisusest ja tuleviku 

väljavaadetest. 

Intervjuudes arutleti arheoloogia õppimise ja arheoloogiaga seonduvate kogemuste üle ning 

räägiti sellest, milline on arheoloogia Eestis ja selle tulevik. See annab hea baasi arheoloogia 

magistrantide ametialaste väärtuste analüüsimiseks. Vastanute vastuste põhjal võib öelda, et 

kuigi kõigil intervjueeritavatel on oma ajalugu ja eripärased kogemused seoses arheoloogiaga, 

ühendab neid siiski ka tugevalt teatud hulk väärtushinnanguid. Intervjuude põhjal 

väärtustavad arheoloogia magistrandid: 

 koostööd, 

 laia silmaringi, 

 diskussiooni, 

 populariseerimist. 

Koostööd mainiti seoses välismaa spetsialistidega, kellega ka mitmel intervjueeritaval isiklik 

kokkupuude on olnud. Magistrandid peavad oluliseks nägemist ja kogemist, kuidas 

arheoloogiat mujal tehakse, sest see annab võimaluse avastada uut ja laiendada enda teadmisi. 

Intervjuude põhjal tuli välja ka see, et magistrandid väärtustavad suhtlust ja koostööd oma 

juhendajaga ning nendega, kes tegelevad sarnase uurimisteemaga (nt sama uuritav periood, 

                                                             
9
 Tegemist oli magistrantuuri õppeaine „Arheoloogia teooria” raames koostatud rühmatööga. Antud 

alapeatükis olen kasutanud intervjuude litereeringu esmast versiooni, mille sain "Vestlusi arheoloogia 
magistrantidega" meeskonnalt Ester Orase vahendusel. Projekti materjalid kuuluvad hetkel vaid projektis 
osalenute erakogudesse. 
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eseme tüüp jms). Juhendajat peeti üldiselt muuhulgas väga oluliseks mõjutaks ühe arheoloogi 

kujunemisloos. Vajadus vahetada mõtteid sarnaste eriala huvidega inimestega on äärmiselt 

loomulik, kuna see aitab uurijal laiendada oma perspektiivi ja ühtlasi ka tunda kuuluvust 

kellegi hulka. 

Koostöö tegemine nii enda eriala inimestega Eestis ja väljaspool on üks põhilisi viise 

silmaringi laiendamiseks. Enamik intervjueeritavatest väärtustab arheoloogi juures tema 

teadmiste mitmekesisust. Peetakse oluliseks teadmisi, mis on seotud teiste teadusharudega. 

Intervjuudest väljendub, et magistrandid väärtustavad interdistsiplinaarsust arheoloogias. 

Lisaks sellele, et arheoloogid ammutavad uusi teadmisi teistest erialadest, toovad mitmed 

intervjueeritavad esile ka selle, et olulised on arheoloogiavälised kogemused. Seetõttu peavad 

mitmed magistrandid oluliseks seda osa oma elus, mis ei ole otseselt arheoloogiaga seotud. 

See aitab ka ilmselt säilitada „vaadet väljastpoolt“, mis uurimistöö seisukohalt on väga 

oluline. 

Mida laiem on silmaring seda parem on ka ilmselt diskuteerida erinevatel arheoloogiaga või 

konkreetse uurimisprobleemiga seonduvatel teemadel. Diskussiooni või argumentatsiooni 

tekkimist ja olemasolu peetakse üheks olulisemaks aspektiks arheoloogias. Viimane muidugi 

eeldab seda, et oleks kellega diskuteerida, mistõttu nagu eelnevalt väljatoodud, on 

magistrantide jaoks oluline suhtlus sarnaste uurimisteemadega arheoloogidega. Intervjuudest 

tuli välja ka idee võimalusest end kellelegi (ideedele) vastandada, mis teaduse arengu 

seisukohalt on üsna loomulik ja vajalik. 

Suurimad tähelepanekud intervjuudes, eriti arheoloogia tuleviku seisukohalt, seondusid 

arheoloogia populariseerimisega. Mitmel korral viitasid intervjueeritavad, et sellega 

tegeletakse liiga vähe. Rõhutati seda, et ühiskond peab mõistma arheoloogide tegevust ja 

tundma huvi arheoloogia ja mineviku vastu üldiselt, mis tõttu on oluline teha selgitustööd. 

Intervjueeritavate üldistele tõdemustele tuginedes usun, et arheoloogid tunnevad endal üha 

enam suuremat kohustust läheneda inimestes huvi tekitamisele ja harimisele läbi 

populaarteaduslike väljundite. 

Peaasjalikult ühisintervjuus vestlesid magistrandid arheoloogi iseloomujoonte ja omaduste 

üle. Selle tulemusena jäid õhku järgnevad omadused nt: püsivus, loovus, enesekriitika, 

kohanemisvõime, lugemisoskus ja mõtlemisvõime. Üldiselt võib teha järelduse, et doktorite ja 

magistrantide arheoloogiaga seonduvad väärtused on küllaltki sarnased. Kaks väärtust, mis 
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eriliselt esile tulevad on koostöö ja diskussioon. Samuti on oluline interdistsiplinaarsus ja 

võimalikult laialdased teadmised. 

 

2.5.1. Magistrantide väärtused küsitluse alusel 

 

2009. a sügisel tegin arheoloogiamagistrantide hulgas küsitluse, et teha kindlaks, milliseid 

erialaseid väärtuseid peavad nad tähtsaks. Kirjalikus testis tuli vastata küsimusele: „Nimeta 5 

väärtust, mida pead tähtsaks oma eriala silmas pidades” (vt lisa 2). Vastajaid oli kokku 

kümme, mis arvestades arheoloogia magistrantide koguarvu (19) 2009. a. sügissemestril Tartu 

Ülikoolis tähendab, et küsitletud moodustasid neist poole.  

Magistrantide vastuste põhjal saab tuua välja kolm väärtust, mida nimetasid vähemalt pooled 

vastanuist – ausus, austus ja täpsus. Neile järgnesid samuti mitmeid kordi mainitud koostöö ja 

muistise kaitsmine (ka muistise eest hoolitsemine). Vastajatel paluti küsimustiku teises osas 

enda nimetatud väärtused järjestada tähtsuse järjekorras. Neli inimest ei teinud seda, kellest 

üks vastaja kirjutas, et ta ei ole selleks suuteline. Väärtuste järjestamises erinesid vastajate 

eelistused küllaltki palju. Kõige tähtsama väärtusena nimetati: moraalsust, kultuuripärandi 

säilimist, ausust (2) ja objektiivsust. Seega kõigist järjestanutest ühildusid ainult kahe inimese 

puhul esimesel kohal olevad väärtused. Olulisuselt teisele kohale jäeti kohusetunne, lai 

silmaring, täpsus, loomingulisus. Küsitlust läbi viies oli näha, et vastajatel oli keeruline viit 

väärtust välja tuua. Paljud kirjutasid oma nimetatud väärtuse juurde ka seletuse, mis selgitas, 

mida vastaja täpselt silmas peab. See on iseenesest hea, kuna annab tunda, et vastaja oli 

tõsiselt mõelnud oma väärtuste üle. Kui vaadata tagasi käesolevas uurimuses väljatoodud 

arheoloogide väärtustele eetikakoodeksite ja intervjuude alusel, tõestab minu väike katse, et 

neid väärtusi on järgmisele põlvkonnale edukalt edasi antud. Antud küsitluse läbiviimisega 

kaasnes ka lisaväärtus – magistrandid pidid reflekteerima oma väärtuste üle, mida nad ilmselt 

igapäevaselt ei tee. Seega õppisid nad enda kohta ka midagi uut ja oskavad tulevikus oma 

ametis nende uute teadmistega arvestada. 
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2.6. Kokkuvõte 
 

Käesolevas peatükis on arheoloogide väärtussüsteemi analüüsitud kahel erineval tasandil – 

normatiivsel ja isikupõhisel tasandil, mis tõestas nende vastastikkust seost. Arheoloogi tööd 

reguleeriv dokumentatsioon on kasvanud välja vajadusest ühtlustada käitumisprintsiipe, mis 

on seotud kultuuripärandile suunatud tegevustega. Käitumisprintsiibid põhinevad mingitel 

väärtustel ja ühtlasi peegeldavad neid. Seetõttu ongi võimalik taolistest normatiivsetest 

dokumentidest esile tõsta väärtuskujutlusi, mis on suunatud konkreetsele väärtusele ja selle 

tähendusele ning olulisusele.  

Väärtus on uskumus, et teatud viisil käitumine või lõppseisund on isiklikult või sotsiaalselt 

eelistatav vastupidisele käitumisele või lõppseisundile (Rokeach 1973, 5). Rahvusvaheliste 

lepingute ja juhiste ning arheoloogia eetikakoodeksi alusel on arheoloogide jaoks kõige 

olulisemaks väärtuseks kultuuripärand ja selle säilimine. Kultuuripärandita ei eksisteeriks 

ka ilmselt arheoloogiat, mistõttu pärandi olemasolu on arheoloogidele eksistentsiaalselt tähtis. 

Seetõttu võib lugeda seda väärtuseks iseenesest ehk lõppväärtuseks. Samas on kultuuripärand 

ka arheoloogidele vahend terminaalsete väärtuste nagu tarkuse, eneseteostuse, sotsiaalse 

tunnustuse, õnne jne saavutamiseks. Kuna kultuuripärand aitab arheoloogil täita paljusid 

erinevaid eesmärke (rahuldada erinevaid vajadusi), siis selle väärtustamine on loomulik ning 

soov seda kaitsta veelgi enam. Kultuuripärandi kaitse ja olulisus tuli eriti välja 

reglementeerivates kirjalikes dokumentides. Isiklikul tasandil ei tulnud välja, et arheoloogid 

mõtiskleksid sügavalt kultuuripärandi rolli üle. See võib tuleneda sellest, et arheoloogidega 

tehtud intervjuude ajal ei olnud probleemid detektorismiga ja arutelu eetika üle kogukonnas 

veel tõstatunud. Hetkel ilmselt arheoloogid siiski teadvustavad endale kultuuripärandi 

olemuslikku väärtust varasemast rohkem. 

Üks väärtus, mis tuli eriliselt eetikakoodeksites esile on vastutus, mis näiteks arheoloogia 

eetikakoodeksi alusel tähendab erinevate kohustuste võtmist eesmärgiga tagada 

kultuuripärandi kaitse. Seega on vastutus instrumentaalne väärtus, mis eeldab teadmisi sellest, 

mis on oodatud ning võimet täita neid ootusi. Kõiksugune normatiivne regulatsioon ütleb 

arheoloogile, mida temalt oodatakse ja vastutus kui väärtus tagab selle, et arheoloog käitub 

vastavalt normatiivsetele juhistele – tunneb end vastutavana nende kohustuste täitmise ees, 

mis talle kehtivad.  
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Koostöö kui väärtus on samuti üks olulisemaid, mis arheoloogiat reguleerivas 

dokumentatsioonis esile tuleb. Koostöö on instrumentaalne väärtus, mis aitab saavutada nii 

efektiivsemat kultuuripärandi kaitset, mitmekülgsemaid teadmisi jne. Koostööd kui vahendit 

arheoloogiaalase töö edendamiseks pidasid oluliseks ka intervjueeritud arheoloogid. 

Siinjuures tulebki välja see, kuidas üks instrumentaalne väärtus aitab saavutada mitut 

terminaalväärtust (kultuuripärandi kaitset ja tarkust). Koostööd peetaks oluliseks nii 

arheoloogide omavahelises suhtluses, kui ka kontakti loomisel avalikkusega.  

Ühine tegevus on osaliselt seotud ka sellega, et see pakub võimalust suhtluseks, 

diskussiooniks või argumentatsiooniks. Arutelu ja vaidlus vajab eelistatult vähemalt kaht 

osapoolt, seega väärtustavad arheoloogid seda, kui on inimesi, kellel on sarnased ametialased 

huvid. Oluline on vaidluseks mingi aluse omamine ja ilmselt on kas sarnased või täiesti 

erinevad huvid selleks ideaalsed. Taolised arutelud on arheoloogidele äärmiselt olulised 

uurimistöö arengu ja üldiselt kogu silmaringi avatusega seoses. Lisaks sellele võivad taolised 

väitlused (vaidlused) olla ka lihtsalt nauditavad, mis näitab, et diskussioon kui väärtus on 

arheoloogias vahendiks väga erinevate eesmärkide saavutamiseks. 

Rahvusvaheliste lepingute ja eetikakoodeksite alusel on oluliseks arheoloogia (teaduse) 

populariseerimine. Kasvavale vajadusele tekitada inimestes huvi kultuuripärandi vastu viitasid 

ka intervjueeritud magistrandid. Seega väärtustavad arheoloogid ühiskondlikku teadlikkust 

arheoloogiaga seonduvates teemades. Teadlikkus on instrumentaalne väärtus, mis tagab selle, 

et inimestel on huvi arheoloogia vastu, mis aitab tagada arheoloogia jätkusuutlikust, eriti 

arvestades seda, et arheoloogiat tehakse ühiskonna ressursside abil. Lisaks sellele nähakse 

selles ühte põhilist vahendit, kuidas muuta kultuuripärandi kaitse efektiivsemaks. Teadlikkus 

kui väärtus on taoline ettekujutus soovitavast, mida omistatakse ühiskonnale – arheoloog 

soovib, et ühiskonnal oleks selline omadus seoses arheoloogiaga. Lisaks sellele on see 

väärtus, mille poole püüdlemist peetakse oluliseks ka ametialases töös. Seetõttu rõhutab nii 

seadusandlus, kui ka muu normatiivne regulatsioon teadlaste professionaalsust ja 

kompetentsust, mis on samuti instrumentaalsed väärtused. Väärtustakse laia silmaringi ja 

teadmisi, mis baseeruvad kogemustel ja lisaks pädevusele arheoloogias teiste teaduste 

tundmisel. Arheoloogid väärtustavad interdistsiplinaarset lähenemist uurimistööle, mis jäi 

esiplaanile just arheoloogide isikulise tasandi väärtuskujutluste analüüsimisel.  

Austuse saavutamine on terminaalne väärtus ja see on osa sotsiaalsest tunnustusest. Samas 

austuse ülesnäitamine teiste suhtes võib olla ka instrumentaalne väärtus, mis on eelduseks 
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väga paljude teiste arheoloogide jaoks oluliste väärtuste (nt koostöö, teadlikkus)  

saavutamisel. Rahvusvahelistes lepingutes rõhutatakse peaasjalikult austust pärandi vastu ning 

järjest enam suureneb trend austada inimeste õigusi seoses kultuuripärandiga. Seega on see 

taoline ettekujutus soovitavast, mis eeldab lugupidamist inimeste, erinevate huvigruppide aga 

ka kultuuriväärtuslike objektide ja nähtuste vastu. 

Eetikakoodeksid ja arheoloogiatudengid tõid välja ka aususe, mis on oluline väärtus, kuna 

teaduslikud uurimistöö tulemused peavad olema usaldatavad. Teadus on institutsioon, mida 

nähakse faktide ja tõe loojana, seetõttu on ilmselge, et nii suurt võimu omades peavad nii 

ühiskond, kui ka teadlased ise (sh arheoloogid) ausust väga oluliseks. Ausus on oluline nii 

uurimistöö läbiviimise kui ka tulemuste esitamise seisukohalt. Lisaks sellele on ausus oluline 

tegur arheoloogide omavahelises suhtlemises ja koostöös.  

Lähtudes Rokeachi väärtuse mõistest, võime üldistada, et kultuuripärandi säilimine, koostöö, 

vastutus, teadlikkus, interdistsiplinaarsus, austus ja ausus on arheoloogide jaoks uskumused, 

et sel viisil käitumine või taoline lõppseisund on isiklikult või sotsiaalselt eelistatav 

vastupidisele (kultuuripärandi hävitamine, üksi üritamine, vastutustundetus jne) käitumisele 

või lõppseisundile. Need väärtused aitavad arheoloogidel saavutada ametialaseid eesmärke ja 

on olulisteks elementideks, mis juhivad käitumist ning sündmuste arengut.  

Arheoloogide institutsioonilised ja personaalsed ametialased väärtused on tihedalt seotud. 

Enamjaolt kanduvad institutsioonilised väärtused arheoloogidele üle. Seda tõestab seegi, et 

normatiivsetest dokumentidest väljatoodud väärtused ja arheoloogide personaalsed 

ametialased väärtused olid osalt kattuvad. Järeldan, et normatiivne regulatsioon on justkui 

raamistik, mis paneb paika olulisemad väärtushinnangulised suundumused. Arheoloogide 

personaalsete väärtuste puhul võib täheldada olulisemat spetsiifilisust. Eriti tugev side 

arheoloogide isiklike väärtuste ja institutsiooniliste väärtuste vahel on jälgitav arheoloogia 

eetikakoodeksi puhul – suur osa väärtustest kattuvad. Nagu Rokeach väidab, on väärtused 

õpitavad ja on sarnased inimestel, kes toimetavad sarnastes sotsiaalsetes oludes (1979, 22). 

Nii antakse ka arheoloogias väärtusi edasi läbi jagatud kogemuste. Selgema pildi sellest, 

kuivõrd oluline roll on institutsioonil n-ö uutesse arheoloogidesse väärtuste 

internaliseerimisel, võiks anda sügavam arheoloogitudengite väärtuste muutumise analüüs või 

erinevate teadusharude tudengite väärtuste võrdlemine. 

Kui pöörduda tagasi Scheini kultuurikonstruktsiooni juurde ja kohaldada seda arheoloogide, 

kui ühe grupi kultuurile, siis näeme, et arheoloogide käitumist suunavad väga mitmed, 
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erinevad väärtused, mis üldiselt pole vaatlejale esmapilgul nähtavad. Kui näiteks kujutada ette 

üht inimest, kellel on labidas ja kes süstemaatiliselt kaevab (lõhub) mingeid objekte, mis 

tunduvad kogu ülejäänud ühiskonnale millegipärast olulised olema, siis mitte tundes 

arheoloogide tööpõhimõtteid, printsiipe, väärtuseid ei pruugi kultuuriväline vaatleja mõista 

tolle labidaga inimese tegevust. Kui arheoloogid peavad teadusliku arheoloogilise 

väljakaevamise eesmärgiks teadusliku info saamist, siis ilma teadmiseta arheoloogia 

eesmärgist võib vaatleja pidada toda eespool mainitud labidaga inimest ka nt ehitajaks, 

kaevuriks (kellekski, kes seostub tema arvates taolise tegevusega tema kultuuris). Seega 

selleks, et suurendada inimeste arusaamade kohasust arheoloogiast on oluline, et arheoloogide 

omaksvõetud uskumused ja väärtused jõuaksid mingi reflektsioonivahendi abil ka 

ühiskonnani. Selle teostamiseks aga peaksid arheoloogid ise esmalt olema teadlikud 

arheoloogide kultuuri elementidest (uskumustest ja väärtustest), mis juhivad käitumist. 
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3. Eetilised dilemmad arheoloogias 
 

Õigete eetiliste otsuste tegemine on oluline igal erialal. Rohkem kirjandust leiab aga just 

näiteks eetiliste otsuste tegemiste kohta majandusvaldkonnas ja (bio) meditsiinis. Ilmselt võib 

see tuleneda sellest, et n-ö panused neis valdkondades on väga kõrged, kas siis majanduslikust 

aspektist või lausa elu-surma küsimustes. Arheoloogide ülesandeks on luua teadmisi mineviku 

kohta. Sellega seoses mängivad nad olulist osa (rahvusliku) ajaloo ja identiteedi loomisel. 

Arheoloogia uurib rahvale kuuluvat kultuuripärandit ühiskondlike ressursside (raha) abil, 

mistõttu arheoloogide vastutus ühiskondlikkus plaanis on väga suur ja motivatsioon eetiliselt 

käituda peaks vastama vastutuse määrale. Eetiline erialane käitumine on eelduseks, et 

arheolooge mõistetaks ja usaldataks. Ühiskonna usaldus on eriliselt oluline, kuna kasutades 

oma põhilist uurimismeetodit – oma allika väljakaevamist – arheoloog lõhub kultuuripärandit, 

mistõttu peavad kõik arheoloogi otsused olema põhjendatud ja inimestele arusaadavad. 

Igapäevaselt langetavad inimesed mitmeid otsuseid – niisamuti ka arheoloogid. Nendes 

otsustes mängivad olulist osa motiivid ja indiviidi väärtused, mida on kujundanud erinevad 

institutsioonid. Oma ametialases töös on arheoloog eriti tugevalt seotud institutsiooniliste 

väärtustega.  Väärtused on justkui teejuhid ja samas eesmärgid omaette, aidates meil suhelda 

sotsiaalse maailmaga. Võib aga tekkida olukordi, kus arheoloog on sunnitud valima erinevate 

väärtuste vahel, kuna teatud situatsioonis on need sattunud konflikti. Mida sellisel juhul teha? 

 

3.1. Teoreetilised lähtekohad eetiliste dilemmade analüüsimiseks 
 

Käesolev alapeatükk lähtub Globaalse Eetika Instituudi rajaja ja presidendi Rushworth M. 

Kidderi eetiliste dilemmade kindlaks tegemise, analüüsimise ja lahendamise teoreetilistest ja 

praktilistest lähtekohtadest. Eetilisi dilemmad, mis on harilikult keerulised ja mitmetahulised, 

on võimalik taandada lihtsateks seaduspärasteks juhtumiseks, mida saab lahendada. Kidder 

arutleb eetiliste probleemide üle praktiliste näitesituatsioonide kaudu. Kidderi (2003, 183-

186) järgi on eetiliste dilemmadega tegelemiseks vaja: 

1. Näha eksisteerivat moraaliprobleemi. 

2. Panna paika moraaliprobleemi osalised. 
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3. Koguda asjakohaseid fakte. 

4. Testida moraaliprobleemi õige versus vale paradigmadest lähtuvalt. 

5. Testida moraaliprobleemi õige versus õige paradigmadest lähtuvalt. 

6. Rakendada lahendusprintsiibid. 

7. Uurida, kas on võimalus leida kesktee. 

8. Teha otsus. 

9. Reflekteerida otsuse üle. 

 

Sarnaselt Kidderile on Harvardi Divinity kooli emeriitprofessor Ralph B. Potter välja käinud 

moraalse arutluskäigu mudeli (nn Potteri kast, vt skeem 4), mis peaks aitama lahendada 

eetilisi dilemmasid ja mida on näiteks edukalt kasutatud meedia eetika analüüsimiseks teoses 

Media Ethics: Media ethics: cases and moral reasoning (Christians et al. 2005, 6). Potteri 

kasti järgi toimub arutluskäik neljas põhilises etapis. Esmalt tuleb defineerida situatsioon, 

tuues välja tegelased ja olulised faktid ning detailid. Seejärel tuleb kindlaks teha väärtused, 

mis kirjeldatud olukorras kõige olulisemat rolli mängisid. Kolmandana tuleb välja tuua 

osapoolte eetilised printsiibid, mille järgi situatsioonis käituti ning viimaks tuleb panna paika 

see, kellele kuulub osapoolte lojaalsus (Christians et al. 2005, 3-7). 

 

Joonis 5. Potteri kast (Christians, et al. 2001). 
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Potteri kasti järgi läbiviidavat arutluskäiku tuleb vaadata ühtse protsessina, mida on võimalik 

aina uuesti käivitada ja üht situatsiooni mitu korda läbi vaadata (Christians et al. 2005, 6). 

Probleemi lahendus ilmneb antud skeemi alusel neljanda kasti (Lojaalsuse valimine) juures, 

sest valik, kellele lojaalne olla, on oluline samm moraaliotsuse tegemise juures (Christians et 

al. 2005, 6).  

Kidder peab Potteri kasti väga heaks juhiseks mõtlemisele, kuid nendib, et taoline lähenemine 

on liialt utilitaristlik, kuna see rõhutab lojaalsust, mitte printsiipe kui viimaseid 

vahekohtunikke otsuse tegemise protsessis (Kidder 2003, 147). Eetiliste dilemmade 

analüüsimiseks on Kidder ise loonud neli eetilise dilemma paradigmat (mudelit). Oluline on 

rõhutada, et eetiliste dilemmade analüüsimine läbi mudelite ei taotle dilemma lahendamist. 

Pole ka tähtis, et mudeleid on neli. Tuleb silmas pidada, et üks dilemma võib sobituda 

mitmesse paradigmasse. Oluline on just mudelite kasutamine situatsioonide analüüsimiseks, 

et selgeks teha, kas tegemist on väärtuste konfliktiga (õige versus õige) või ilmneb 

probleemsituatsioonis hoopis moraalne ahvatlus (õige versus vale). Vale käitumisviisiga on 

tegu juhul, kui rikutakse seadust,  kaldutakse kõrvale tõest ja/või moraalselt õigest 

käitumisest. Tihti eksitakse moraali ettekirjutuste vastu, kuna ei reflekteerita oma väärtuste 

üle ja ei teata kogukonnas ja/või ühiskonnas kehtivatest väärtustest või ei osata neid 

asjakohaselt defineerida (Kidder 2003, 43).   

Selleks, et teada saada, kas konfliktsituatsiooni puhul üks tegutsemise võimalusest on vale 

tuleks Kidderi (2003, 184) järgi situatsiooni testida. Õiguslikkuse test küsib, kas kavandatav 

tegevus on ebaseaduslik. Kui jah, siis on tavaliselt tegemist juriidilise küsimuse, mitte 

moraalse küsimusega. Teiseks on olemas sisetunde test, mille käigus otsustaja hindab 

intuitsiooni alusel, kas midagi kirjeldatavas situatsioonis on vastuolus tema moraali 

printsiipidega. Kolmanda testina paneb Kidder ette esilehe testi, mis küsib: "Kuidas oleks, kui 

see, mida tehakse oleks homme hommikul ajalehe esilehel?“. Neljas nn eeskuju test põhineb 

aga küsimusel: „Kui ma oleksin see, kes mulle on moraalseks eeskujuks, kas ma siis teeksin 

selle teo?“ (ibid.).  

Kui on kindlaks tehtud, et tegu on eetilise dilemmaga, see tähendab situatsioonis põrkuvad 

kaks väärtust, siis võimalus olukorra analüüsimiseks on paigutada dilemma ühte või mitmesse  

järgnevasse paradigma kontseptsiooni: 

1. õiglus versus halastus – erapooletus ja võrdsus tihti vastanduvad kaastundele, 

empaatiale ja armastusele; 
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2. lühiajalisus versus pikaajalisus – raskused, mis tekivad, kui vahetud vajadused ja 

soovid vastanduvad tuleviku eesmärkidega; 

3. indiviid versus kogukond – „minu“ soovide vastandumine „nende“ soovidele või 

eesmärkidele, „meie“ vastandumine „neile“; 

4. tõde versus lojaalsus – aususe vastandumine kohusele, vastutusele või lubaduse 

pidamisele (Kidder 2003, 112-113). 

Brighami Ülikooli kommunikatsiooni professor Sherry Baker (1997, 201) esitab Kidderi 

mudelite kohta lihtsustava tabeli, mis näitab olulisemaid väärtusi, mis erinevates 

paradigmades konflikti võivad sattuda. 

Tabel. Kidderi õige versus õige paradigmad (Baker 1997, 201). 

TÕDE vs LOJAALSUS 

Ausus   Vastutus 

Ausameelsus 
 

Lubaduse pidamine 

Fakti-lausung 
 

Truudus 

      

INDIVIID vs KOGUKOND/ÜHISKOND 

Ise   Nemad 

Meie 
 

Teised 

Väiksem grupp 
 

Suurem grupp 

      

LÜHIAJALINE vs PIKAAJALINE 

Nüüd   Siis (tulevikus) 
Kohesed vajadused ja 
soovid 

 

Tuleviku eesmärgid ja 
väljavaated 

      

ÕIGLUS vs HALASTUS 

Võrdsus   Kaastunne 

Erapooletus 
 

Empaatia 

Erapooletu seaduse või 
reeglite rakendamine   

Armastus 

 

Pärast seda kui eetiline dilemma on mudeli järgi analüüsitud, tuleb rakendada 

lahendusprintsiipe, et jõuda otsuse tegemiseni. Võib ette tulla, et dilemma analüüsimine ja/või 
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lahendamine toob nähtavale kesktee, mille abil on võimalik vältida olukorda, kus otsuse 

langetamiseks on tarvis ühe väärtuse allasurumine.  

Dilemma lahendamiseks pakub Kidder välja kolm eetilist positsiooni, mille abil oma 

moraalset valikut teha. Esimene neist on tagajärgi hindav mõtlemisviis, mida 

moraalifilosoofias nimetatakse utilitarismiks. Selle printsiibi keskseks ideeks on teo tulemuste 

hindamine (Kidder 1995, 24). Teo tagajärje headus määrab, kas tegemist on moraalse 

käitumisega. Taolise dilemma lahendamise printsiibi juures tuleb küsida, milline teo tagajärg 

suurendab võimalikult paljude inimeste heaolu (hüve). 

Teine positsioon dilemma lahendamiseks põhineb ideel, et järgida tuleb seda printsiipi, mida 

indiviid tahab, et kõik teised järgiksid. Käituda tuleb nii, et sellest võiks saada universaalne 

seadus (Kidder 2003, 24). Moraalifilosoofias on see deontoloogiline suund, millele pani aluse 

Immanuel Kant. Deontoloogia järgi määravad teo õigsuse või vääruse teatud jooned teos 

eneses (näiteks hea tahe), mitte teo tagajärjed (Pojman 2005, 215). 

Kolmas eetilise dilemma lahendamise viis on lähtumine kuldreeglist ehk tee teistele seda, 

mida sa tahad, et sinule tehakse (Kidder 2003, 25). Oluline on siinjuures see, et teo tegija 

paneb ennast selle inimese olukorda, keda tema tegu mõjutab ja küsib endalt: kas tahan, et 

minuga samamoodi käitutaks. 

Kokkuvõtvalt kasutan eetiliste dilemmade analüüsimisel järgmist lihtsustatud skeemi: 

1. esitan konfliktsituatsiooni narratiivina 

2. määratlen, kas tegemist on „õige versus õige“ või „õige versus vale“ konfliktiga 

3. tõstan esile dilemmas osalejad ja võtmefaktid 

4. analüüsin situatsiooni läbi sobiliku paradigma 

5. kasutan lahendusprintsiipe dilemma lahendamiseks 

6. reflekteerin dilemma analüüsimise ja lahendamise protsessi üle. 
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3.2. Eetilised dilemmad Eesti arheoloogias 
 

Käesoleva alapeatüki eesmärk on esitada konfliktsituatsioonid, analüüsida neid ja rakendada 

Kidderi dilemma lahendamise mudeleid. Valisin meetodiks juhtumiuuringu, kuna see annab 

võimaluse uurida väärtuskonflikte reaalses kontekstis ja tuua välja väärtused, mis ametialases 

praktikas on tähtsad ja teatud olukordades vastuolulised.  Kõik situatsioonid on reaalsetel 

olukordadel põhinevad analoogjuhtumid. Juhtumite valikul olid määravaks minu isiklikud 

kokkupuuted  ja teadmised taolistest olukordadest, kus arheoloog on olnud moraalse valiku 

ees ning juhtumite aktuaalsus arheoloogia kogukonnas. Juhtumid on esitatud narratiividena, 

milles on kirjeldatud olukorda, konteksti, konflikti osapoolte motiive ja teisi olulisi detaile.  

 

3.2.1. Juhtumiuuring eksperthinnangu andmisest 

 

Narratiiv 

Antikvariaadis on müügil pronkskirves. Antikvaar ei oska (ei taha) seletada, kust kirves 

täpselt pärit on, milline on eseme antikvariaati sattumise ajalugu. Üks muinashuviline soovib 

kirvest osta ning küsib nõu tuttavalt arheoloogilt. Ta soovib teada, mis ajast ja kui haruldane 

ning väärtuslik kirves on ja kas ta peaks selle antikvariaadist ära ostma. Autoriteetne 

arheoloog teab, et tegemist on haruldase esemega ja soovib, et see ei satuks halbadesse 

kätesse. Ta eelistab teadmist, et kirves on tema sõbra käes teadmisele, et see rändab kellegi 

teise kätesse, mis tähendaks info kaotamist. Samas ta teab, et taoliste esemetega hangeldamine 

soodustab ebaseaduslikku muististe rüüstet, metallidetektorisimi, jahti muistsetele esemetele.   

Analüüs 

Arheoloogil on kaks võimalust, kas anda oma sõbrale ekspertnõu või mitte. Kuna ta tunneb 

oma sõpra, on tal raske sõbra palvele „ei“ öelda. Selleks, et kindlaks teha, kas arheoloog on 

eetilise dilemma ees või mitte, viin läbi Kidderi õige versus vale testid.  

Õiguslikkuse testi alusel ei teeks arheoloog midagi, milles saaks talle määrata seaduse 

rikkumist, kui ta annaks nõu oma sõbrale antud eseme väärtuse kohta. Seega pole tegemist 

õigusliku probleemiga. Küll aga on aru saada, et arheoloogi häirib miski otsuse langetamise 

juures. Ta teadvustab, et tema otsusel anda hinnang antikvariaadist leitud pronkskirvele 
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tähendaks ülestähendatud ajaloota esemete müügile kaasa aitamises. See tähendaks nõudluse 

suurendamist taoliste esemetele, mis jõuavad antikvariaati läbi ebaseaduslike kaevamiste, 

muististe rüüstete tagajärjel. Nõudluse suurenedes suureneb aga ka pakkumine. Võib eeldada, 

et arheoloogi aus hinnang tooks kaasa selle, et tema sõber läheks ja ostaks nimetatud kirve 

antikvariaadist ära. Mistõttu oma sõpra aidates aitaks arheoloog ka suurendada nõudlust 

taoliste esemete järgi. Nõudluse suurendamisega tooks arheoloogi otsus kaudselt kaasa 

pakkumise suurenemise, mis tähendab ebaseaduslikul teel saadud esemete hankimisele 

kaasaaitamist. Seda aga arheoloog ei soovi. Juba siin ilmneb, et antud juhtumis on tegemist 

moraalse kiusatusega. 

Testides juhtumit veel esilehe testi alusel, saab selgeks, et arheoloog, kes on omal alal 

teatavaks autoriteediks ilmselt ei sooviks, et Postimehes ilmuks artikkel pealkirjaga 

„Arheoloog aitab kaasa muististe rüüstele“. Esikaane test muudab privaatse probleemi 

automaatselt avalikuks. See test aitab tuua probleemi isikust väljapoole ja teha selle nähtavaks 

laiemal skaalal. Arheoloog peab arvestama oma otsuse mõju ulatusega. Lähtuvalt oma ametist 

on tal kohustused erinevate inimrühmade ees. Ta on eeskujuks teistele. Teadusliku teadmise 

loojana, uurijana ja teiste arheoloogide kolleegina ning koostööpartnerina võib moraalselt vale 

otsus ohustada kogu eriala mainet. 

Kui taoline esikaanelugu paneb arheoloogi end ebamugavalt tundma, siis on selge, et teo 

tegemine, mis võiks sellise uudiseni viia, on vale. Järgides Kidderi moraali dilemma 

kindlakstegemise skeemi, saab selgeks, et antud juhtumi puhul pole tegemist eetilise dilemma, 

vaid moraalse kiusatusega. 

See, mis arheoloogi otsuses anda oma sõbrale nõu kahtlema pani, oli tema sisetunne. Miski 

selles stsenaariumis ei vastanud tema moraaliprintsiipidele. Muidugi võis arheoloogile esmalt 

tunduda, et on õige oma sõpra aidata ja on parem teada, et ese on kindlates kätes. Siiski ei 

rutanud arheoloog oma sõbrale kirve küsimustes arvamust andma, vaid jäi kahtlevale 

seisukohale. Kuigi ta ei osanud kohe tõrke põhjust tuvastada, sai ta aru, et midagi on valesti. 

Siinkohal ongi oluline, et inimene oskaks reflekteerida oma väärtuste ja moraaliprintsiipide 

üle, millest tegutsemisel juhindub. On kerge eksida millegi vastu, millest teadlik ei olda. 

Antud juhul on arheoloogile abiks eetikakoodeks, mille punkt 4.2 ütleb, et arheoloog  ei tohi 

otseselt ega kaudselt olla seotud ebaseadusliku kultuuriväärtustega kaubitsemisega 

(Arheoloogi eetilised põhimõtted). Kuigi koodeks ei oma seaduslikku jõudu, on see siiski 

arheoloogide enese regulatsiooni vahend. Arheoloog võiks tähelepanu pöörata ka ICOM’i 
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muuseumide eestikakoodeksile, mille punk 8.6 taunib taoliste esemete autentsuse määramist, 

mille puhul võib kahtlustada, et need on ebaseaduslikul teel hangitud (ICOM’i muuseumise 

eetikakoodeks). See peaks aitama arheoloogil määratleda, kuidas antud olukorras käituda. 

Sõbrale eksperthinnangu edastamine oleks moraalselt vale otsus. 

 

3.2.2. Juhtumiuuring leidude üleandmisest muuseumile 

 

Narratiiv 

Arheoloog lõpetab leiduderohked arheoloogilised väljakaevamised ühes muinasaegses 

asulakohas. Kuna kaevamised toimusid kohaliku poe juurde viiva tee läheduses, siis oli 

inimeste huvi kaevamiste vastu suur. Kohalikud käisid tihti arheolooge uute leidude kohta 

usutlemas ning arheoloogid olid alati valmis leide huvilistele näitama ja kaevamiskäiku 

seletama.  

Arheoloog oli sama objekti varemgi kaevanud ja leiud alati kohalikule muuseumile üle 

andnud. Muuseum on leidudest väga huvitatud, kuna need on osaliselt väga haruldased ning 

inimesed on huvitatud nende nägemisest. Enne käesolevate kaevamiste algust oli arheoloog 

muuseumile lubanud üle anda kõik uued leiud. Mõne aja pärast sai ta aga teada, et muuseum 

hoiab leide nende säilimisele halvasti mõjuvates oludes. Muuseumis ei tööta ka arheoloogi, 

kelle pädevusse kuuluks leidudega tegelemine. Arheoloog leiab, et osad tema poolt varem 

muuseumile üle antud leiud pole hoiustatud/säilitatud parimal võimalikul viisil.  

Tundes kohustust leidude säilimise ees, tekkis arheoloogil kahtlus, kas ta peaks uued leiud 

taas kohalikku muuseumisse andma või mitte. Ta teab, et leidude hoiustamise järjepidevus on 

oluline ja tahab selles nõudest kinni pidada. Arvestades kohalike inimeste huvi kaevamiste ja 

leidude vastu peab arheoloog tähtsaks leidude eksponeerimist kohalikus muuseumis.  

 

Analüüs 

Mida peaks arheoloog tegema? Kas ta peaks leiud kohalikule muuseumile üle andma või 

mitte? Ükski seadus ei ütle, et arheoloog on kohustatud leiud just kohalikule muuseumile 

andma. Seega pole ilmselt tegemist juriidilise küsimusega. Arheoloog tunneb, et on õige leiud 
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kohalikku muuseumisse anda, sest varasemad sama objekti leiud on samuti selles muuseumis. 

On hea säilitada leiud ühtse koguna ühes kohas, et uurijatel oleks võimalikult kerge neile ligi 

pääseda. Samas peab arheoloog õigeks ka seda, et leide hoitakse kohas, kus on selleks 

parimad tingimused. On õige kaitsta leide neid ohustavate tegurite eest ja on õige tagada 

leidude hoiustamises järjepidevus, niisamuti on õige aidata kaasa inimeste teadlikkuse 

suurendamisele ja pidada kinni oma muuseumile antud lubadusest.  

Esikaane testi alusel peaksime ette kujutama esiteks uudist sellest, kuidas arheoloog andis 

leiud üle muuseumile. Teiseks uudist, kuidas arheoloog ei andnud leidusid üle muuseumile, 

vaid toimetas need kuhugi, kus olid paremad leidude hoiustamise tingimused. Kuna mõlemad 

valikuvõimalused on arheoloogi arust põhjendatavad, siis ilmselt ei kardaks tema motiivid  

päevavalgust. Antud situatsiooni puhul pole võimalik rakendada neljandat Kidderi testi, kuna 

pole teada, kes on antud juhul arheoloogi eeskuju. 

Eelnevat arvesse võttes järeldan, et antud juhul on tegemist õige versus õige dilemmaga. 

Järgmisena tuleks kindlaks teha, millised väärtused on konflikti sattunud. Nagu eespool 

väljatoodud pakub Kidder dilemmade analüüsimiseks välja neli mudelit: tõde versus lojaalsus, 

indiviid versus kogukond, lühiajalisus versus pikaajalisus, õiglus versus halastus. Mudeli 

kindlakstegemise eesmärk on tuua esile asjaolu, et tegemist on tõesti dilemmaga, kus 

vastanduvad arheoloogi väärtused. Dilemma võib sobida mitmesse mudelisse korraga. 

 

Indiviid versus kogukond 

Selle mudeli puhul peaksid vastanduma arheoloogi ja mingi teise grupi eesmärgid või 

vajadused. Antud juhul saab selleks teiseks olla muuseum, teised arheoloogid ja terve 

ühiskond. Arheoloogi eesmärgiks on nii leidude säilitamine, kui ka nende uurimise ja 

eksponeerimise võimaluse tagamine, mis ühildub suuresti muuseumi eesmärkidega. Seetõttu 

ei ole võimalik antud juhtumit indiviid vs kogukond mudelisse panna. Isegi kui tooksin 

arheoloogile vastandiks kogu ühiskonna, ei aitaks see kuidagi jõuda asja tuumani.  

 

Lühiajalisus versus pikaajalisus  

See mudel tundub samuti  kasutu olevat. Kuigi ei saa eitada, et probleemil on ajaline mõõde 

olemas. Arheoloogi soov tagada leidude säilimine on pikaajalise iseloomuga – säilitada leiud 
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nii, et ka tulevased põlved saaksid neid näha ja uurida. Otsus, kas anda leiud muuseumile või 

mitte on oma olemuselt pikaajalisi tagajärgi kaalutlev. Antud narratiivist ei väljendu 

lühiajalisuse aspekti, mistõttu ei teki ilmselget vastandust koheste ja tuleviku eesmärkide 

vahel.  

 

Õiglus versus halastus 

Õiglus tähendab, et on olemas mingid reeglid või standardid, mida saab järgida või eirata, või 

kellegi hindamiseks aluseks võtta. Halastus eeldab aga armulisust, empaatiat, kaastunnet. 

Arheoloog on antud juhtumis olukorras, kus ta peaks järgima standardit anda leiud 

kohamuuseumile, kuna üldiselt on tavaks seda teha. Samamoodi on reegliks, et arheoloog 

peab seisma hea leidude käekäigu eest, mis on ka kirjas arheoloogide eetikakoodeksis. 

Halastuse aspekti kindlakstegemine on aga keerulisem. Kas arheoloog halastaks leidudele 

andmata neid muuseumile? Või halastaks ta muuseumile, kui ta leiud sinna hoiule annaks? 

Antud mudel ei tundu probleemi analüüsimiseks töötavat, kuna juhtumis ei saa eeldada, et 

arheoloogil on tugevad empaatilised tunded muuseumi vastu. Usun, et mudel pole kõige 

optimaalsem dilemma analüüsimiseks. 

 

Tõde versus lojaalsus 

Antud dilemma puhul on selge, et arheoloog teab, et kohamuuseumis pole piisavalt head 

leidude säilitamisolud. Seega võib seda pidada faktiks, reaalsuseks. Lojaalsus hõlmab endas 

truudust mingi inimese, institutsiooni või mingite ideede suhtes. Fakt põhineb täpsel 

kirjeldusel maailmast meie ümber, samas kui lojaalsus on ettekujutus truudusest. Esitatud 

dilemma puhul kuulub arheoloogi lojaalsus ideele, et ühe asulakoha leiud peavad olema ühes 

kohas. Lojaalsus hõlmab ka sõnapidamist. Ja kui arheoloog oli muuseumiga kokku leppinud, 

et leiud lähevad sinna, siis tundis ta vastutust oma sõna pidada. Tõde versus lojaalsus mudel 

sobib antud juhtumi analüüsimiseks kõige paremini, kuna see toob selgelt välja juhtumis 

konflikti sattuvad väärtused (leidude heaolu versus sõnapidamine). 

Selleks, et arheoloogi väärtuskonflikti lahendada, rakendan sellele kolme Kidderi eetilist 

positsiooni. Utilitaristliku seisukoha järgi pean kindlaks tegema, millised on arheoloogi teo 

tagajärjed. Mis juhtub kui arheoloog ei anna leide kohalikule muuseumile? Sel juhul saab 
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arheoloog leidudele tagada õiged säilitamise tingimused. Ilmselt kaasneks sellega heade 

suhtele lõpp kohaliku muuseumi ning arheoloogi vahel. See võib panna muuseumi suhtuma 

umbusklikult kogu institutsiooni, mille all arheoloog töötab. Kui arheoloog hoiustab viimaste 

kaevamiste leiud mujal, jäävad ühe asulakoha leiud erinevatesse institutsioonidesse, mis 

raskendab uurimistöö läbiviimist. Mis juhtub siis, kui arheoloog annab leiud muuseumisse? 

Sel juhul jäävad küll leiud ühte kohta, kui suureneb oht nende säilimisele. Halvimal juhul 

võib sellega kaasneda, kas osade või kõigi leidude pöördumatu kahjustamine, mille tulemusel 

need kaotavad oma teaduslikku väärtust. Kahjustunud leide ei saaks ka eksponeerida. 

Utilitaristlikust seisukohast on õige selline käitumine, mis maksimeerib hüve. Arheoloogi 

seisukohalt on hüve leidude säilimine ja võimalikult lai kasutusala (eksponeerimine, teaduslik 

uurimustegevus). Antud juhul utilitaristlikust seiskohast peaks arheoloog leiud hoiustama 

kuskil mujal. Kuna see tagaks leidude säilimise, mis on ainuke garantii, et neid saab üldse 

eksponeerida ja teaduslikult uurida. Sel juhul saaks kohalik muuseum neid eksponeerida 

deponeerimise alusel. Deponeerimisel säilib arheoloogi kontrolli leidude käekäigu üle. Ta 

saab valida  näitusele need leiud, mida eksponeerimine ei kahjusta. Lisaks sellele võib ta 

juhul, kui leidude seisukord halveneb koheselt need näituselt eemaldada. Utilitarismi 

nõrkuseks on aga see, et tegelikult ei saa me kunagi kõiki teo tagajärgi ette näha. 

Reeglipõhine mõtleja näeks eelnevas vaid spekulatsiooni. Erinevalt utilitarismist pole 

deontoloogia seisukohalt oluline teo tagajärg. Olulised on mingid kindlad jooned teos. Õige 

tegu on selline, mis võib muutuda reegliks. Antud situatsiooni raames pean otsustama, millist 

reeglit arheoloogi positsioonil olev isik järgiks. Ma arvan, et see oleks midagi stiilis „kaitse 

kultuuriväärtuslikke leide“. Selle reegli järgimine võib tähendada seda, et arheoloog ei anna 

leide kohalikule muuseumile, kuna ta usub, et nende heaolu on seal ohus. Samas üks viis 

kultuuriväärtuslike leidude laiemaks kaitseks on inimeste informeeritus ja teadlikkus 

kultuuripärandist. Mis tähendab, et see reegel ei aitaks dilemmat lahendada. Teine reegel, 

mida antud olukorras rakendada, võiks olla leidude hoiustamisel kollektsiooni terviklikkuse 

tagamine. Sel juhul oleks arheoloogi kohustatud leiud muuseumile andma.  

Kaks eelnevat lahendusviisi on pakkunud küllaltki vastandlikke lahendusi. Kidderi kolmas 

ettepanek on lahendada dilemma järgides kuldreeglit – tee teisele seda, mida tahad, et sulle 

tehakse. See tähendab seda, et esikohale seatakse kellegi teise tunded. Otsuse teeb arheoloog 

leidude kohta. Seega on otsus suunatud leidudele. Leidude asemele ta ilmselt end ette 

kujutada ei suuda. Kui analüüsida kuldreegli printsiibi järgi, eeldades, et arheoloog võib 

panna end nende olukorda, keda tema otsus mõjutab, siis kõige lähem isik antud olukorras 
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oleks kohaliku muuseumi kogude eest vastutav isik. Kas arheoloog tahaks, et keegi, kes talle 

on lubanud kaevamiste leiud anda, seda ei teeks? Enamik vastaks siinkohal ilmselt „ei“. Seega 

kuldreegi järgi peaks arheoloog muuseumile siiski leiud üle andma.  

Nagu näha pakuvad lahendusteed erinevaid tulemusi. Tegelikult on aga oluline see, et 

lahenduste otsimine avas kesktee, mis eriti hästi tuli esile utilitaristlikus lahenduskäigus. 

Deponeerimine lubaks muuseumil esemeid eksponeerida ning arheoloogil hoiustada leiud 

kohta, kus ta arvab olevat ettenähtud hoiustamise tingimused.  

 

3.2.3. Juhtumiuuring inimjäänuste hoiustamisest 

 

Narratiiv 

Ühes Eesti linnas plaaniti ehitustegevust alale, mis asub linna arheoloogilises kaitsevööndis ja 

on muinsuskaitse all. Arhiivimaterjalid näitasid, et seal lähedal paiknes kalmistu. Nii pole 

imekspandav, et juba pinnase planeerimisel tulid välja inimluud. Seetõttu oli enne uute 

hoonete ehitamist tarvis läbi viia arheoloogilised kaevamised. Nende käigus tehti kindlaks 

kalmistu piir ning võeti üles suure hulk luustikke. Kaevamiste käigus leiti inimluid, mis on 

pärit 17.–18. sajandist. Arheoloog otsustas, et pärast antropoloogilist analüüsi ta luustikke ei 

säilita, vaid mattis need uuesti maha.  

Aastate pärast tulid ehitustööde käigus samas piirkonnas taas välja inimluud ning vajalikud 

olid uued arheoloogilised päästekaevamised, mida asus juhatama teine arheoloog. Nüüdki 

kaevati välja mitukümmend luustikku. Arheoloog on aga probleemi ees, kas pärast luustike 

dokumenteerimist peaks ta need tagasi matma nagu oli tehtud aastaid tagasi samalt kalmistult 

pärit luudega või säilitama need hoidlas. Üheltpoolt austab arheoloog inimluude ja haua 

pühadust, mistõttu ta toetab mõtet need tagasi matta. Usk haua pühadusse ja jäänustesse on 

midagi sellist, mille arheoloog on kaasa saanud kristlikust traditsioonist. Kuigi arheoloog pole 

usklik, on ta kasvanud ühiskonnas, kus valdavaks on kristliku eetika põhimõtted. Teisalt on ta 

teadlasena veendunud, et võib tulla hetk, mil neist luustikest on võimalik tänu tehnoloogia 

arengule saada rohkem ja täpsemat informatsiooni. Ta hindab teadust, kui uute teadmiste 

allika loojat. Oma töös arvestab ta alati teistega, on tähelepanelik ja aus.  
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Analüüs 

Arheoloog on probleemi ees – kas matta inimjäänused tagasi või mitte. Juriidilise küsimusega 

siinkohal tegemist pole. Lepinguliselt ei olnud sätestatud väljakaevatud luude tagasi- või 

ümbermatmine. Otsuse, kas säilmed tagasi matta või hoiustada peab arheoloog tegema 

vastavalt oma väärtustele ja põhimõtetele.  

Piisavalt põhjendatud on mõlemad seisukohad – üheltpoolt väärtustab arheoloog inimsäilmete 

pühadust, teisalt väärtustab neid kui teadusliku info allikat. Kummagi otsuse poolt 

langetamine poleks vale. Kidderi esikaane testi rakendades, tuues probleemi n-ö avalikkuse 

ette, saaksime uudise pealkirjad „Arheoloog otsustas inimsäilmed tagasi matta“ versus 

„Arheoloog otsustas inimjäänused teaduslikes huvides hoidlasse jätta“. Tõin teises peatükis 

välja, et ühiskonna suhtumine inimjäänuste kaevamisse on väga erinev, seega suudaks ilmselt 

arheoloog antud juhtumi puhul argumenteerida nii ühe kui teise valiku kasuks, tundmata 

sealjuures, et on valesti käitunud. Eriti arvestades fakti, et antud juhtumi puhul ei kerkinud 

ülesse ühtegi avalikku huvigruppi, kes oleks võidelnud ühe või teise variandi poolt või vastu. 

Kidderi eeskuju testi on taaskord raske rakendada, kuna juhtumist ei ilmne, kes on arheoloogi 

moraalne eeskuju.  

Eelnevast lähtuvalt järeldan, et tegemist on eetilise dilemmaga, kus vastakuti on sattunud 

arheoloogi kaks väärtust – austus haua- ja inimjäänuste pühaduse vastu ja vajadus säilitada 

teaduslikku informatsiooni, lootuses suurenda selle abil teaduslikku teadmist. Otsides mudelit 

lahendamaks arheoloogi eetilist dilemmat leian, et kõige sobilikumad on tõde versus lojaalsus 

ja lühiajaline versus pikaajaline mudelid. 

 

Indiviid versus kogukond 

Üritasin sobitada juhtumit ka indiviid versus kogukond mudelisse. Oleks aga võimatu jõuda 

konfliktsete väärtuste jälile, kui vastanda midagi, mis on omavahelises põhjuslikus seoses.  

Kui vastandada arheoloogid ühiskonnale, siis oleksin antud mudeli raames ummikus, kuna 

arheoloogidel ja ühiskonnal on tegelikult sama vajadus – nad mõlemad väärtustavad teadust. 

Kui ei oleks nõudlust teaduslike teadmiste järele, siis vaevalt, et oleks palju neid, kes nende 

hankimist oma elutööks valinud on. Teisalt, kui ühiskond ei reageeriks kohati väga kirglikult 

inimjäänuste kaevamise vastu, siis ilmselt oleks inimjäänuste pühadusel arheoloogide jaoks 

mingi teine mõõde. Antud juhtumi puhul ei tule välja ühiskondlikku kõrgendatud huvi 
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inimjäänuste saatuse üle. Arheoloogide kogukondlik suhtumine inimjäänuste 

tagasimatmisesse on samuti küllaltki mitmekesine, mistõttu ei saa arheoloogi kindlalt 

vastandada teiste arheoloogidega. Veel võiks proovida vastandada arheoloogi inimjäänustele. 

Kuid kas luudel on huvid? Läänelikust loogikast lähtudes inimjäänustel pole huve. Järelikult 

on üsna võimatu arheoloogil antud kontekstis end kellelgi teise soovidele või eesmärkidele 

vastandada. 

 

Õiglus versus halastus 

Ka õiglus versus halastus mudel ei laseks meil analüüsiga eriti kaugele jõuda. Puuduvad 

elemendid, mida selle mudeli puhul dilemma analüüsimiseks vaja oleks. Õiglus eeldab 

mingite reeglite või kindlate standardite olemasolu, mida on võimalik rakendada või võrdsust 

taotleda. Kui peame silmas probleemi, kas matta inimjäänused tagasi või mitte, siis antud 

juhtumi puhul tundub, et taolisi reegleid ei eksisteeri. Arheoloog võiks ideeliselt halastust 

tunda inimjäänuste vastu. Kuid on keeruline (kui mitte võimatu) teada, mida jäänused (või 

inimesed, kelle jäänuste üle ta hetkel otsustab) ise tahavad. Seega ei saaks halastust 

rakendada. 

 

Tõde versus lojaalsus 

Tõde versus lojaalsus dilemma mudel eeldab, et dilemmas vastanduvad tõde või fakt 

vastutusele, lubaduse pidamisele, truudusele. Käesoleva juhtumi puhul oleks fakt see, et 

inimjäänustest saavad arheoloogid vajalikku informatsiooni inimühiskonna 

rekonstrueerimiseks. Kusjuures kohati on see ainsaks allikaks teatud uurimusteemade juures. 

Fakt on ka see, et tehnoloogia areng on arheoloogiateadusse toonud palju muutusi. Seega 

luuakse ilmselt tulevikus uusi tehnilisi vahendeid ja meetodeid inimjäänuste uurimiseks. See 

aitab tõhustada inimjäänuste uurimist ja suurendada neist saadava info hulka ja täpsust. 

Arheoloogi lojaalsus kuulub aga ideele/usule, et inimjäänustel on lisaks teaduslikule 

väärtusele ka teisi väärtusi, mida tuleks austada. Inimjäänustel on mingi selline (lisa)väärtus, 

mis tekitab arheoloogis soovi need tagasi matta.  Seega on vastandunud teaduslik teadmine ja 

austus inimjäänuste pühaduse vastu. 
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Lühiajaline versus pikaajaline 

Dilemma sobitub ka lühiajaline versus pikaajaline mudelisse, kuna arheoloogi soov 

inimjäänused maha matta läheb vastuollu tema pikaajalise eesmärgiga saada luudelt 

võimalikult palju informatsiooni tulevikus. Nagu näha vastanduv siingi kaks väärtust – austus 

inimjäänuste pühaduse vastu ja teaduslik teadmine. Viimase puhul on oluline terviklikkus, 

info hulk ja täpsus. Seda aitab tagada infoallika füüsiline lähedus uurijale (st inimjäänuste 

kättesaadavus) ja selle säilimisest võimalikult kaua. Inimsäilmete tagasi- või ümbermatmine 

on aga miski, milleks arheoloog tunneb vajadust lähtuvalt traditsioonist, milles ta elab. Eestis 

järgitakse matmises ja surnu mälestamises vanu traditsioone. Kuna Eesti on 

kalmistukultuuriga ühiskond, siis on loomulik pidada matmispaika surnu viimaseks 

puhkepaigaks, mida ümbritseb omamoodi pühadus. 

Nagu näha, sai antud dilemmat lahendada kahe mudeli läbi. Kuigi mõlema puhul tulevad välja 

samad väärtused, võib märkida seda, et tõde versus lojaalsus mudel põhineb tegutseja 

iseloomul, eripäral, identiteedil. Samas lühiajaline versus pikaajaline mudel eeldab aja ja 

ruumi mõõdet. Kui me näiteks ei suudaks mõõta aega või me ei tunnetaks aega lineaarselt, siis 

kaotaks lühiajaline versus pikaajaline mudel mõtte. Kuidas aga lahendada dilemmat, milles on 

vastakuti austus ja teaduslik teadmine? 

Utilitaristlikust seisukohast peaksime heitma pilgu teo tagajärgedele. Kui arheoloog jätaks 

luud hoidlasse, saaks teadlased neid igal ajal uurida. Juhul kui arendatakse välja uusi 

meetodeid luude uurimiseks, oleks võimalus neid kohe antud luustike puhul rakendada. Kui 

arheoloog mataks luustikud tagasi maha, ei oleks teadlastel võimalust vahetult rakendada uusi 

meetodeid nende uurimiseks, täpsustada või kontrollida andmeid. Ligipääsmatuse tõttu 

muutuks ka uurimisprotsess kui mitte võimatuks, siis kindlasti aeglaseks. Utilitaristliku 

loosungi järgi „suurim õnn suurimale hulgale“ või „rohkem hüve suurimale hulgale“ tundub, 

et informatsioon saadud luudest on väärtuslikum, kui inimjäänuste pühaduse austamine. 

Luude uurimine võimaldab saada infot ja teaduslikke teadmisi, mis võivad mõjutada nii 

interpretatsioone minevikust, kui luua uusi võimalusi tulevikuks (nt haiguste uurimise puhul). 

Inimjäänuste pühaduse austamine tooks ehk hingerahu teatavale hulgale inimestest antud 

ajahetkel, kuid hüve suurus laiemas ühiskondlikus plaanis on raskesti määratletav. Tekib 

küsimus, kas peaksime omistama ka inimjäänustele võime omada hüvet – õnne, rõõmu ja 

naudingut. Kas jäänused huvitab nende pühadus? Utilitarismi järgi peaks arheoloog tagama 

selle, et luudest saaks võimalikult palju informatsiooni, mis üldjuhul tähendaks nende 
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hoiustamist teaduse huvides. Kui arheoloog matab luud maha, siis juhul kui tekib vajadus 

antud luustike uuesti uurida tähendaks see nende üleskaevamist. Iseenesest ei näi idee matta 

inimjäänused tagasi maha võimalusega need sealt uuesti välja kaevata sugugi halvana. See 

tähendaks ühtlasi kahe olulise printsiibi järgmist: säilimistingimuste tagamist ja jäänuste 

tuvastatavust (kuhu ja mida maeti). Sel viisil võiks see olla lahenduseks antud dilemmale, 

kuna arheoloog  ei peaks alla suruma kumbagi väärtust. 

Järgides reeglipõhist dilemma lahendamist pean tähelepanu pöörama teo iseloomule. Milline 

arheoloogi tegutsemisviis võiks muutuda reegliks? Kui reegliks saaks see, et kõik luud, mis 

välja kaevatakse jäetakse hoidlasse, siis tekiks ilmselt kahtlus selles, kuhu kõik need luud 

mahutada. Omaette probleem on vastava eriala haridusega inimeste nappus. Kui pole uurijaid, 

siis kes nende luudega tegeleb? Luude tagasi matmise muutumine reegliks tekitaks aga 

küsimuse, kas ja kuidas toimuks luude uurimine. Mida tooks see kaasa arheoloogiateadusele? 

Ja kui me peaksime luid ümber matma, siis kuidas me seda teeksime?  

Mõlemad reeglid on suhteliselt radikaalsed. Kui aga arvestada, et arheoloogi jaoks on ilmselt 

tema töö oluline – pakkudes nii eneseteostust kui majanduslikku kindlust, siis vaevalt, et ta 

tahaks jätta arheoloogiateaduse täiesti ilma ühest allikaliigist. Seetõttu tulenevalt arheoloogi 

ametist usun, et antud juhul oleks reegel, mille arheoloog enda jaoks sätestaks selline, mis 

tagaks uurimisallika säilimise ja võimaluse seda kasutada. Selle tagamiseks on tal muidugi 

vähemalt kaks võimalust – hoiustada nad karpides hoiuruumidesse või mullas maa sees.  

Kuldreegel eeldab, et arheoloog paneks end selle olukorda, kellele tema tegevus suunatud on. 

Antud juhul on tegevus suunatud inimjäänustele. Ratsionalistid ütleksid siinkohal, et 

inimjäänustel kui elututel objektil pole meelt ega mõistust, seega on võimatu kujutada 

arheoloogi nende asemele. Kui arheoloog kujutab aga end nende elavate inimeste asemele, 

kelle maiste jäänuste tuleviku üle ta hetkel kaalutleb, siis võib ta endalt küsida, kas ta sooviks, 

et tema luud oleksid hoidlariiulis või kohas kuhu need maeti. Vastavalt oma vastusele peaks ta 

kuldreegli järgi ka inimluudega käituma. 

Lahenduskäigus tekkis kesktee, mis tõi esile võimaluse hoiustada inimjäänused mullas. Kolm 

erinevat lahendusviisi tõid välja mitu olulist aspekti antud juhtumi juures. On selge, et 

arheoloog ei suuda langetada otsust, kas matta inimjäänused maha või mitte, kuna teadlasena 

soovib ta luustikke hoidlasse paigutada ning teiselt ütleb mingi üldinimlik tunne talle, et õige 

oleks inimjäänused maha matta. Asja teevad keeruliseks olukorra ulatuslikud ja pikaajalised 

mõjud. Tegemist pole vahetu, kiireloomulise, elu vs surma olukorraga. Pigem on tegemist 
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juhtumiga, mis eeldab väga hästi juhtumis kirjeldatud arheoloogi tundmist. Selleks, et antud 

juhtumit parimal võimalikul viisil lahendada, oleks oluline tunda selle kindla arheoloogi 

iseloomu tugevusi ja nõrkusi, hoiakuid ja arusaamasid maailmast. Parim, mida oma töös teha 

saan, on näidata arheoloogi  põhilisi iseloomujooni. Samas kui tegelikkuses kaasnevad sellega 

sügavad sisevaatuslikud arusaamad, millele tuginevad ka lahendused. Seetõttu usun, et 

dilemmad, mis põhinevad inimeste enda kogemustel annavad võimaluse täpsemateks 

järeldusteks. 

 

3.2.4. Juhtumiuuring muistise kaitse alla võtmisest 

 

Narratiiv 

Kaitse all oleva linnamäe lähedusse planeeritakse arendustegevust. Selleks, et arendaja 

tegevuseks loa saaks, on vaja planeeritaval arenduse alla jääval alal läbi viia arheoloogilised 

eeluuringuid, et teha kindlaks, kas arendustegevuse alla jääb muistiseid või ei. 

Uuringute tulemusena tuvastab arheoloog, et arendustegevuse alla jääks asulakoht, mistõttu 

oleks seda vaja kaitsta. Oma ametist sõltuvalt väärtustab arheoloog kultuuripärandi kaitset. 

Samas teeb ta kindlaks, et muistise kultuurkiht on osaliselt juba tänapäevase inimtegevuse 

tõttu hävinenud. Esmaste uuringute raames ei ole aga võimalik arheoloogil järeldada, kui suur 

on muistise rikutuse ulatus. Osaliselt seepärast ning ka teaduslikust huvist lähtuvalt on ta 

huvitatud põhjalikumate uuringute läbiviimisest antud alal. 

Arheoloogil oli ka kokkupuude kohalike inimestega, kelle suhtumine arheoloogi arvates oli 

nimetatud arendustegevuse suhtes pigem negatiivne. Kohalikud arvasid, et arendustegevus 

rikuks nende elukeskkonna (kodukoha) miljööd. 

Võttes eelnevat arvesse peab arheoloog andma hinnangu, mille alusel Muinsuskaitseamet 

otsustab arendustegevuse alla jääva muistise säilimise üle. Kas arheoloog annab hinnangu 

muistise säilitamise kasuks või mitte? 
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Analüüs 

Antud juhtumist ei tule välja ilmset vastuolu seadusega. Seda, kas üks otsustest oleks 

arheoloogi seisukohalt vale, peab kaaluma ka Kidderi sisetunde, esilehe ja eeskuju testi abil. 

Arheoloogi sisetunne baseerus vastandlikel emotsioonidel. Ühelt poolt valdas teda tunne, et 

peab muistist kaitsma. Teisalt nägi ta, et muistis on osaliselt hävinud, mistõttu selle teaduslik 

väärtus väheneb. 

Kui üldsuse ette jõuaks uudis sellest, et arheoloog tegi uuritava ala kohta taolise otsuse, mis 

lubas sinna arendustegevuse, tunnistades ohu muistisele väikseks, siis võiks sellest oodata nii 

positiivset kui negatiivset vastukaja. Arendajad rõõmustaksid, kohalikud kurvastaksid. 

Vastupidine otsus ala seisukorra kohta tooks üldsuse ette uudise, mis ütleks, et muistis on 

kultuuripärandi osa ja vajab kaitset, mistõttu arendustegevust antud alal lubada ei saa. On 

keeruline hinnata, kuidas taolised reaktsioonid võiksid arheoloogi mõjutada. Ilmselt kui ta on 

otsuse teinud ja Muinsuskaitseamet on selle hinnanud piisavalt argumenteerituks, siis ei saaks 

tal kummagi otsuse avalikuks tulemise suhtes hirmu olla. Arheoloogi eeskuju määramine 

antud kontekstis on võimatu. Seega ei saa läbi viia Kidderi neljandat, eeskuju, testi. 

Olles jõudnud järeldusele, et ilmselt on antud juhtumi puhul tegemist dilemmaga, püüan 

dilemmat analüüsida läbi Kidderi nelja õige versus õige mudeli. Kui juhtum ei taha mingil 

põhjusel sobituda ühtegi mudelisse, pean uuesti kaalutlema, kas olen hinnanud konflikti õige 

versus vale testid õigesti. 

 

Tõde versus lojaalsus 

Võib eeldada, et see mudel sobib, kuna juhtumis on tegemist faktilausungitega ning ka 

vastutuse ja pühendusega. On fakt, et arendustegevuse alla jääks muistis. On ka fakt, et mingi 

osa sellest on hävinenud. Arheoloogil on vastutus teha adekvaatne otsus võttes arvesse 

mõlemaid argumente. Kuigi juhtumist ei ilmne arheoloogi konkreetset lojaalsust mingi isiku, 

institutsiooni või idee vastu, siis arvestades arheoloogi kutsepraktikat võib eeldada, et tema 

lojaalsus kuulub pigem ideele kaitsta muistist. Samas ei saa ta eirata fakti, et tegelikult on 

muistis oma teaduslikku väärtust kaotanud, kuna see on osaliselt hävinud. Seega võib 

järeldada, et antud olukorras on vastakuti arheoloogi jaoks aususe väärtus ja vastutuse väärtus. 

Kuigi ta võib tunda, et temal kui arheoloogil lasub vastutus kaitsta pärandit (st ka nimetatud 
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muistist), peab ta jääma ausaks eelkõige iseenda vastu ja tõdema, et teatav osas uuritaval alal 

on muistis hävinenud. 

 

Indiviid versus kogukond 

Antud juhtumi puhul pean indiviidiks arheoloogi. Keda pidada aga kogukonnaks, 

vastanduvaks rühmaks, kelle huvid on vastuolus arheoloogi huvidega? Hoolimata sellest, 

milline on arheoloogi otsus, vastandub see mingile hulgale ühiskonnaliikmete vajadustele ja 

arvamustele. Hinnang võtta muistis kaitse alla, mis takistaks arendustegevust, põhjustaks 

arendajate ja selle huvidest sõltuvate osapoolte vastuseisu ja pahameele. Teisalt, kui 

arheoloogi aruande tulemusel lubatakse antud alal arendustegevus, siis satub see vastuollu 

kohalike elanike soovidega. Indiviid versus kogukond põhiidee baseerub sellele, et indiviidi 

vajadused või eesmärgid vastanduvad mingi suurema grupi omadele. Kui pidada antud 

olukorras arheoloogi eesmärgiks anda adekvaatne ja argumenteeritud hinnang uurimisalale, 

siis ma arvan, et see ühtib ühiskonna eesmärgiga. Erinevad huvirühmad lihtsalt loodavad, et 

hinnang oleks argumenteeritud nende kasuks. Kuigi see mudel mingis osas aitab analüüsida 

konflikti, siis pole see parim võimalikest variantidest. 

 

Lühiajaline versus pikaajaline 

Arheoloogi koheseks sooviks antud juhtumis võime pidada eesmärki saada lisainfot muistise 

kohta. Kui arheoloog lubaks muistisele arendustegevuse, tekiks vajadus lisauuringuteks, mis 

annaks võimaluse saada uusi teaduslikke andmeid ja informatsiooni. Ilmselt oleks taolisteks 

uuringuteks tagatud ka materiaalsed ressursid, kuna arendusfirma huvides oleks see ala 

võimalikult kiiresti läbi uurida. Samas läheks see vastuollu arheoloogi uskumusega muististe 

säilitamise vajalikkusest, mis omaks pikemaajalist perspektiivi. Seega on juhtumil ajaline 

mõõde olemas – vastanduvad arheoloogi kohesed soovid ja tuleviku eesmärk säilitada 

kultuuripärand (muistis).  
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Õiglus versus halastus 

Antud juhtumi puhul seisneb õiglus selles, et arheoloog teadvustab endale vajadust hinnata 

olukorda erapooletult ja arvestada kõiki olulisi fakte, mis on taolises olukorras kirjutamata 

reegel. Kui ta põhimõtteliselt sooviks kaitsta muistist, siis ta ebaausalt eiraks fakti, et 

tegelikult on muistis kaotanud osa oma väärtusest.  Pettes seejuures nii ennast kui teisi. Kui 

arheoloog nii käituks poleks antud juhtumi puhul tegemist dilemmaga vaid moraalse 

kiusatusega. Osaliselt raskendab olukorda teadmatus sellest, kui suur osa täpselt muistisest on 

hävinud. Kas aga antud juhtumis on tegu kaastunde või empaatia rakendamisega, mille alusel 

kellelegi/millelgi halastada? Vastandub konfliktis õiglus ja halastus? Arheoloog võib tunda 

vajadust halastada kohalike inimeste soovile, kuna empaatiavõime tekitab temas kaastunnet 

kohalike inimeste soovide suhtes säilitada nende elukeskkond sellisena nagu see on. 

Samamoodi võib tunda arheoloog kaastunnet arendaja vastu. Kas ta võis kaasa tunda ka 

objektile, muistisele? Ilmselt küll. Arheoloogidel on tavaks luua väga tugev side uuritava 

objektiga, seega pole viimane ettepanek välistatud. Kuigi õiglus versus halastus vastandumine 

antud juhtumi puhul pole nii ilmselge, kui näiteks tõde versus lojaalsus, siis siiski lubas antud 

mudel, meil küllaltki hästi tuua esile need väärtused (erapooletus vs kaastunne), mis antud 

juhtumis konflikti sattusid. 

Juhtumi lahendamiseks rakendan Kidderi lahendusprintsiipe. Utilitaristliku printsiibi 

järgimiseks pean hindama arheoloogi otsuse võimalikke tagajärgi. Juba õige versus õige 

mudeleid rakendades tuli arheoloogi võimaliku otsuse tagajärjed üsna selgelt välja. Kui 

arheoloog näeb, et pole põhjust säilitada arendustegevuse alla jäävat muistist, siis ilmselt saab 

arendaja Muinsuskaitseametist loa arendustegevuseks. See tooks kaasa muistise hävimise ja 

muutuse kohalike elanike elukeskkonnas.  Samas annaks see võimaluse saada täiendavat 

informatsiooni muistise kohta, mis oleks teaduse huvides kasulik. Arendustegevus aitaks 

ilmselt suurendada arendaja majanduslikku edukust, mis oleks positiivne üldise majanduse 

arendamisel. Kohalikud elanikud oleksid häiritud arheoloogi otsuse tagajärgedest ja kaotaksid 

võib-olla mingil määral usu arheoloogiasse. 

Kui arheoloog peaks vajalikuks muistise säilitamist ja Muinsuskaitseamet võtaks need kaitse 

alla, siis arendustegevust ei toimuks. See oleks küll positiivne kohalike elanike seisukohalt ja 

muistise säilimise seisukohalt, kuid selle tagajärjel ei saaks arendaja oma soove realiseerida. 

Võib ainult oletada, kui suured oleksid ainuüksi majanduslikud kahjud arendaja jaoks, kuid 

antud narratiivi alusel ei saa teha täpseid järeldusi mõju ulatuse kohta. Utilitaristliku printsiibi 
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alusel järelduste tegemine on äärmiselt keeruline, kuna põhimõtteliselt on võimatu kõiki 

tagajärgi ette näha ja veel enam piiratud info alusel neid hinnata. Kui  arheoloogi teaduslikud 

huvid on piisavalt suured, siis ta ilmselt annaks arendustegevust soodustava hinnangu. 

Hindan arheoloogi teo iseloomu ja rakendan teo universaalseks muutumise meetodit. 

Reeglipõhise (deontoloogilise) printsiibi alusel oletan, et arheoloogi otsus anda muistis kaitse 

alla muutuks reegliks ka siis, kui pole täpselt selge,  kui suur osa sellest hävinud on. Võttes 

vastandliku seisukoha oletan, et universaalseks muutub reegel, mille alusel arheoloog ei võta 

muistist kaitse alla, kui ilmneb selle osaline rikutus ja on raske määratleda muistise piire. See 

seaks ohtu kogu pärandikaitse, kuna üldiselt lähtutakse siiski seisukohast, et parem on kaitsta, 

kui hooletusse jätta. Kuigi reeglipõhine printsiip on väga jäik ja jääb kontekstivõõraks, siis 

selle alusel võiks järeldada, et arheoloog pigem hindab vajalikuks uuritavale ala 

muinsuskaitse alla võtmist. 

Kuldreegli alusel peab arheoloog panema end oma tegevuse objekti olukorda. Siinkohal on 

taas keeruline määratleda, kellele täpselt on tegevus suunatud, kuna huvigruppe, kes asjaga 

seotud, on palju. Otsene tegevus on suunatud muistisele, kuna aga sellel puuduvad tunded, siis 

ei saa arheoloog end selle asemele kujutada. Kui võtta arvesse huvigruppe, keda otsus 

mõjutab, siis on need eelkõige kohalikud elanikud ja arendaja, kelle vastandlikud huvid on 

juba eelnevalt selgeks saanud. Kohalike asemel ei tahaks arheoloog, et muistisele tuleks 

arendustegevus. Arendaja asemel sooviks arheoloog aga hoopis vastupidist. Seega tegelikult 

ei aita see printsiip kuidagi lahendada olukorda, kui eeldame, et arheoloog on võimeline 

panema end mõlema huvigrupi olukorda samavõrra. Kui tal oleks eelsitus ühe grupi huvide 

suhtes, siis oleks printsiibi rakendus lihtsam.  

Utilitaristlik ja reeglipõhine lahenduskäik pakkus täiesti erinevad lahendused arheoloogi 

dilemmale. Teisalt peaks antud olukorras rõhutama asjaolu, et lõpliku otsuse teeb 

Muinsuskaitseamet. Seega on antud olukorra puhul tegemist jagatud vastutusega. Arheoloog 

vastutab oma hinnangute adekvaatsuse eest, kuid  arheoloogi  hinnangu põhjal otsustab siiski 

lõpuks suurem ekspertide ring, kas muistis vajab kaitset või mitte.  
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3.2.5. Juhtumiuuring avalikkuse informeerimisest 

 

Narratiiv 

Käivad arheoloogilised kaevamised muistisel, kus leidude hulgas on münte. Arheoloogiliste 

kaevamiste vastu tunneb huvi ajakirjandus, mis soovib avaldada ajakirjas uudisloo. Arheoloog 

on nõus ajakirjanikega suhtlema, sest leiab, et on oluline tõsta inimeste teadlikkust käivatest 

arheoloogilistest uuringutest ja arheoloogiateadusest üldiselt. Eriti oluliseks peab ta kohalike 

inimeste informeeritust, kuna nende teadlikkus sellest, kuidas ja kui palju üks muistis võib 

pajatada, aitab kaasa muististe kaitsele. 

Ajakirjanik küsib arheoloogilt kaevamiste käigu, teiste taoliste muististe ning nende tähenduse 

kohta. Selleks aga, et uudist huvitav lugeda oleks, pärib ajakirjanik arheoloogilt leidude kohta, 

kuna arheoloogiliste leidude haruldus ja erakordsus püüab lugeja tähelepanu. Ajakirjanik 

soovib teada, mida arheoloogid siis täpselt leidnud on? Arheoloogil pole kerge vastust anda. 

Ta soovib olla piisavalt informatiivne, et anda lugejale uusi teadmisi. Samas kui ta ütleks, et 

on leidnud  münte, võib see tähendada muistise ohustamist, kuna sellisele uudistele võivad 

reageerida metallidetektoristid. Arheoloog on kursis taoliste juhtumitega, kus info 

avalikustamine on päädinud muistise rüüstega. Samas pole see  reegliks. Arheoloogil on raske 

otsustada, kas anda ajakirjanikule infot leidude kohta või mitte. 

 

Analüüs 

Esmalt rakendan juhtumile Kidderi õiguslikkuse testi. Arheoloogi valik, kas anda infot 

leidude kohta või mitte ei ole juriidiline küsimus, kuna ta ei riku seadust. Kui arheoloog 

avalikustab täielikult selle, mida muistiselt leitud on, siis võib see küll kaasa tuua seaduse 

rikkumise, kui sel juhul muistise rüüstajate, mitte arheoloogi poolt. Seega arheoloogi 

seisukohalt pole tegemist juriidilise probleemiga. Sisetunne on arheoloogil vastandlik, ühest 

küljest ta tahaks anda võimalikult adekvaatset infot ja ühtlasi rõhutada leidude erakordsust, 

mis peaks tulema kasuks kohalike eneseteadvusele ja uhkusele. Samas võivad sellel olla ka 

negatiivsed tagajärjed muistise säilimise seisukohalt. Seetõttu ei ilmne kummagi otsuse puhul 

selget ebamoraalsust. Esikaane test ehk arheoloogi otsuse avalikustamise puhul saab ühe 

otsuse puhul avalikuks see, et arheoloog andis ülevaate kõigist leidudest. Teisel juhul tuleb 

avalikkus ette uudis sellest, kuidas arheoloog ei andnud teavet muistiselt saadud leidude 
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kohta. Arvan, et kumbki uudistest ei tekitaks arheoloogis ebamugavust ega seoks teda kogu 

ühiskonna ees ebamoraalse käitumisega. Sellegi juhtumi puhul on võimatu rakendada eeskuju 

testi, kuna juhtumist ei ilmne, kes on arheoloogi eeskuju antud olukorras ja kuidas too eeskuju 

samas olukorras otsustada võiks. 

Kidderi pakutud testide järgi võib järeldada, et arheoloog pole sellises konfliktsituatsioonis, 

mida võiks nimetada moraalseks kiusatuseks. Järgnevalt tuleb kindlaks teha, milline mudel 

aitab kõige paremini näidata neid baasväärtusi, mis on antud juhtumis konflikti on sattunud. 

 

Õiglus versus halastus 

See mudel ei toimi, kuna elemente, mille puhul saaks rakendada õiglust pole (st pole reegleid, 

mille alusel õiglust jagada). Ka ei saa narratiivist järeldada, et arheoloog teeks oma otsust 

baseerudes kaastundele, armastusele või empaatiale, mis võiks panna teda kellelegi halastama. 

 

Lühiajalisus versus pikaajalisus 

Antud mudel tundub eelnevast pisut sobilikum. Ajaline mõõde on juhtumis olemas, kuna 

arheoloogi otsus sisaldab endast tuleviku kaalutlust. Mis saab tulevikus siis, kui täpne info 

leidude kohta jõuab ajakirjandusse? Kas muistis võib sattuda rüüste ohvriks või hoopis 

kasvatab see teadlikkust ja aitab tulevikus kaitsta muistiseid? Oletame, et arheoloogi hetkeline 

ajend on rääkida ajakirjanikule üksikasjalikult kaevamistel saadud leidudest, näiteks 

eesmärgiga lükata vastutus hoopis ajakirjanikule, kes teeb otsuse, mida artiklis avalikustada, 

või siis hoopis lugejale, kes peaks rakendama oma moraalikoodeksit infot kasutades. Aga kas 

see oleks pikaajalises perspektiivis hea valik? Andes leidudest (eriti müntidest) infot võib see 

siiski pikaajalises perspektiivis kaasa tuua muistise rüüste. Kui eeldame aga, et arheoloogi 

esmane instinkt on varjata leidude olemasolu või iseloomu, näiteks seetõttu, et lihtsalt vältida 

võimalust anda põhjus muistise rüüsteks, siis on see teatavas vastuolus tema pikaajalisema 

eesmärgiga aidata kaasa avalikkuse informeerimisele ja teaduslikkuse tõstmisele. Leiud on 

oluline osa infost ja osa pärandist, mis aitab inimesel mõista minevikku (nt adrajälge ei suuda 

ilmselt tavainimene ette kujutada, münti aga küll). Kuigi see paradigma sobib, pole sellest 

suurt kasu, kuna analüüsimise käik näitab, et kumbki pool lühiajalisuse argumendis – 

hetkelise ajendi/instinkti järgi käitumises – näitaks arheoloogi pigem isekana, kui 
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eneseteadlikuna, kes arvestab oma tegude laiemaid mõjusid. Kuna dilemmade analüüsimisel 

läbi mudelite polegi eesmärgiks nende lahendamine, siis tegelikult pole see murettekitav, 

rakendades antud mudelit, saab dilemma erinevaid pooli argumenteerida erinevalt. 

 

Indiviid versus kogukond 

Antud mudeli eeldab vastuolu indiviidi ja ühiskonna väärtuse või vajaduste vahel. Näib, et 

antud mudeli kasutamine juhtumi analüüsimiseks ei oleks kõige õigustatum, sest ühiskonna 

väärtusi või vajadusi juhtumis ei avaldu. Arheoloog eeldab, et inimesed peavad olema 

teadlikud, kuid juhtumis puudub kindel viide sellele, et ühiskond nõuaks temalt infot, mille 

esitamise osas ta otsust langetada ei suuda. Arheoloog arvab, et ühiskonna teadlikkust on vaja 

tõsta, ühiskond ei pruugi aga ise endale seda vajadust teadvustada. 

 

Tõde versus lojaalsus 

Juhtumit antud mudelisse pannes on selge, et lojaalsusel, mis põhineb väärtustel nagu 

vastutus, pühendumine, truudus, sõnapidamine jne, on koht konfliktis olemas. Arheoloogil on 

vastutus pärandi säilimise ees ning tal on vastutus informeerida inimesi parimal võimalikul 

moel. Seega on ta lojaalne oma väljakujunenud arusaamadele, väärtustele. Kuid kas arheoloog 

oli silmitsi objektiivse ja ilmselge tõega? Kui oleks leidnud 100%-st tõestust, et igale 

arheoloogi poolt väljastatud infole meedia kaudu järgneb rüüste, siis oleks tegemist faktiga, 

millele arheoloog saaks toetuda. Aga selliseid fakte tema käsutuses pole. Kui tal olekski 

selline teadmine olnud, poleks juhtumi analüüs nii kaugele jõudnud, kuna vastasel juhul oleks 

tegemist õige versus vale olukorraga. 

Tänu mudelite kasutamisele selgus, et antud juhtumi puhul on tegemist dilemmaga, kus 

vastanduvad ühelt poolt arheoloogi vastutus kultuuripärandi säilimise ees, mida ta kardab 

rikkuda andes ajakirjanikule infot, mis avalikkuse ette jõudes võib kaasa tuua muistise rüüste. 

Sellele vastandub aga rahvaharidusliku iseloomuga teavitustöö tegemise kohustus, mis laias 

plaanis võib aidata suuresti kaasa muististe kaitsele. 

Probleemsituatsiooni lahendamiseks rakendan utilitaristlikku, reeglipõhist ja Kuldreegli 

printsiipe. Hinnates teo tagajärgi, et teha kindlaks utilitaristlik lahendus antud juhtumile, 

selgub, et arheoloog on ise samuti seadnud rõhu oma teo tagajärgede hindamisele. Arheoloogi 
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otsusel leidude kohta info andmisel on kaks otsest tagajärge, millest üks on negatiivne, teine 

positiivne. Ühel juhul kahjulik muistisele, aga soodustav ühiskonna teadlikkuse tõstmisel,  

teisel juhul pärssiv ühiskonna teadlikkusele, aga muistist kaitsev. Sellelt foonilt võib 

arheoloogi otsuse tagajärgede mõjusid laiendada ja küsida, milline otsus maksimeerib kasu. 

Kui arheoloogi otsus toob kaasa muistise hävimise, siis mõjutab see mitmeid erinevaid 

huvigruppe. Hävinud muistis on kaotuseks kogu mineviku konstrueerimise seisukohalt. Kui 

muistisel rikutakse kultuurikiht ja eemaldatakse leiud kontekstist, siis mõjutab see oluliselt 

arheoloogide võimalusi seda adekvaatselt interpreteerida. Teadusliku info kaotus tekitab 

kahju kogu ühiskonnale. Lisaks sellele, kui rüüste käigus peaks hävima muistise nt visuaalsed 

elemendid (kuju, välimust) ja nende taastamine oleks võimatu, võiks see mõjutada ka teisi 

aspekte, mis olid sõltuvusest nimetatud muistise terviklikkusest (nt turismi). Kuna antud 

juhtumi puhul ei ole infot nimetatud arheoloogilise objekti teistest kasutusviisidest peale 

arheoloogilise, siis eelnev oli pigem mõttearenduslik tähelepanek.  

Kui arheoloogi otsus aitaks suurendada inimeste teadlikkust muististe ja arheoloogia kohta, 

siis sel juhul võiks see olla argument, mis aitab takistada rüüste toimumist. Kui inimesel on 

kõrge teadlikkus arheoloogilistest muististest ja arusaamine nende kaitse olulisusest, siis ei 

läheks ta neid rüüstama või kui näeks rüüstajat, siis võimalusel takistaks teda. Sellest 

hoolimata tundub siiski üsna ebatõenäoline, et kõik inimesed muutuksid pärandikaitsjateks. 

On alati neid, kelle eest muistiseid kaitsta. Küsimus on eelkõige ohustajate arvu vähendamises 

või nende juurdetekke takistamises. Siinkohal tuleks aga märkida, et nagu selgus teises 

peatükis on arheoloogilisel pärandil piisavalt palju arheoloogilise uurimistöö väliseid väärtusi. 

Arheoloogia võib küll rõhutada arheoloogiapärandi olulisust, kuid tuleb silmas pidada, et 

paljudele tähendab see olulisus hoopis midagi muud kui olulisust teaduslike teadmiste või 

mineviku rekonstrueerimise seisukohalt. 

Kokkuvõttes on üsna raske utilitaristlikust seisukohast hinnata, milline teo tagajärg tooks 

suurimat kasumit. Seda raskendab asjaolu, et tegelikult pole ühist arusaama sellest, mis on 

kultuuripärand või millised on kultuuripärandi väärtused. Arheoloogias kasutakse muistise 

arheoloogilist (teaduslikku) väärtust liiga tihti apelleerimaks muistise säilimise olulisusele. 

Võib-olla kui arheoloogid oskaksid ja oleksid valmis tihedamini nägema ja panustama teistele 

väärtustele peale arheoloogilise, suudaks ühiskond samuti märgata pärandi säilimise olulisust. 

Iseenesest võib utilitaristlikku seisukohta silmas pidades siiski arvata, et arheoloog näeks 
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suuremat kasu koheses reageerimises rüüste vastu, sest ta ei või kindel olla, kas ja mil määral 

infost saadud teadlikkus hakkab rahvavalgustuslikult vilja kandma. 

Pööran järgmiseks tähelepanu teo iseloomule, et rakendada reeglipõhist printsiipi dilemma 

lahendamiseks. Milline arheoloogi tegutsemisviis võiks muutuda universaalseks? Reegel, mis 

kehtestaks leidude kohta vahetu info varjamise avalikkuse eest tähendaks, et ükski arheoloog 

ei anna välja infot selle kohta, mida on leitud. Kui vahetult kaevamiste käigus oleks see veel 

mõeldav, siis kuidas arheoloogid peaksid hiljem avalikustama oma teadustöid ilma leiuainest 

mainimata. Seega ringlusesse läheb ilmselt teadmine neist leidudest tahes tahtmata. Info võib  

jõuda rüüstajateni ka palju hiljem, läbi mingi teise kanali kui nimetatud ajaleheartikkel. Kui 

ulatuslikult saab leidude iseloomu varjata? Kui leidudest rääkimine oleks arheoloogidele 

keelatud, siis võiks see ka ühiskonnas tekitada vastandlikke arvmusi arheoloogidest kui 

inimestest, kes koguvad ja hoiavad leide iseendale. 

Kui reegliks saaks see, et arheoloog annab alati kõigist leidudest üldsusele teada, siis ilmselt 

lõppeks teatud juhtudel see tõesti muististe rüüstega. Kui hetkel veel detektoristid murravad 

mingil määral pead, kust täpselt münte ja muid väärtuslikke arheoloogilise iseloomuga 

esemeid otsida/leida, siis juhul kui arheoloog ise väljastaks infot taoliste esemete kohta, 

poleks ebaseaduslikke tegusid tegevatel detektoristidel raske leida ideaalset rüüstekohta. 

Üks asi, mis tänu reeglipõhise printsiibi rakendamisele selgub, on taolise lahendusviisi 

kategoorilisus. Reeglipõhine printsiip on äärmiselt range ja tegelikult see ei arvesta 

konkreetse olukorra ja indiviidi isikuomadustega. Samas aitabki see selgemalt välja tuua seda, 

et ehk oleks õige otsus just nende kahe reegli vahepeal. Kas  on olemas kesktee? 

Antud juhtumis on arheoloog valiku ees, kas rääkida leidudest või mitte. Kuigi enamiku 

leidudest moodustasid esemed, mis võiksid muistisele meelitada rüüstajaid, tuleb narratiivist 

välja, et muistiselt saadi ka teistsuguse iseloomuga leide. Kui arheoloogi peaasjalik mure oli 

rääkimine metall-leidudest, siis on tal võimalik rääkida nii, et tema jutu rõhuasetus jääks 

hoopis teistele leidudele või muudele muistise aspektidele. Tihti võivad muidugi ka  muistise 

iseloomuomadused olla teadlikumale kuulajale vihjeks sellele, mis leide muistiselt leida 

võiks. Mõnel juhul piisab vaid toponüümist, et detektoristides huvi äratada. Antud juhtumi 

puhul on tegemist ajakirjanduses ilmuva artikliga, seega on selge, et muistise nimi ja selle 

asukoht jõuavad avalikkuse ette. Kokkuvõttes ei saa arheoloog isegi parima võimaliku 

infoesitluse rõhuasetuse puhul olla täiesti kindel, millised on uudise tagajärjed muistise 

säilimise seisukohalt. 
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Kuldreeglist lähtudes peaks arheoloog panema end subjekti olukorda. Antud juhtumi puhul  

arheoloogi tegevus mõjutab ühiskonda, avalikkust, sest neid ta kas jätab infost ilma või mitte. 

Kas arheoloog tahaks, et ühiskonnaliikmed ei annaks talle informatsiooni arheoloogilistest 

leidudes? Usun, et seda arheoloog ei sooviks. Pigem arheoloogid soovivad aidata kaasa 

sellele, et inimesed teavitaksid Muinsuskaitseametit arheoloogilistest leidudest, mitte ei jätaks 

neid endale või ei müüks antikvariaati. Seega kuldreeglist lähtuvalt peaks arheoloog 

inimestele andma infot leidude kohta. 

Erinevate printsiipide rakendamise tulemusena järeldan, et arheoloogil on dilemmas võimalik 

leida ja kasutada keskteed. Esiteks on tal võimalus sättida oma info esitlust nii, et mündid ei 

jääks rambivalgusesse. Ta võib metallesemete mainimise üldse välja jätta, kui suudab teiste 

leidude ja teiste muistise elementide abiga ajakirjanikule piisavalt põneva loo jutustada. 

Oluline on suhtlus ja teineteise mõistmine ajakirjaniku ja arheoloogi vahel. Kui ehk 

ajakirjanik teab, milline info võib muistist ohustada, on ta tähelepanelikum artikli esitamisel 

ja aitab teadmisi edasta parimal võimalikul moel muistise heaolu silmas pidades. Näiteks võib 

arheoloog ajakirjanikule seletada detektorismi kahjulikke mõjusid muistise säilimise 

seisukohalt. Kui ajakirjanik kajastab seda oma uudises, võib see ärgitada ka kohalikke 

kõrgendatud tähelepanelikkusele oma kodukoha muistise kaitse suhtes. Seega arheoloog peab 

oskama hinnata konkreetset ajakirjanikku ja väljaannet, millises artikkel ilmuma hakkab ning 

vastavalt sellele reageerima ajakirjaniku küsimustele. Niisamuti peab ta mingil määral tundma 

kohalike inimeste suhtumist kultuuripärandisse  (nt kas kohalikud on apaatsed või aktiivsed 

pärandi kaitse seisukohalt). Kui näiteks arheoloog teab, et keegi kohalikest on seotud 

muististe rüüstega, siis peaks arheoloog  valima esitatavat infot eriti hoolikalt. Kokkuvõttes 

aitab arheoloogi antud olukorras see, kui ta on piisavalt pädev selekteerima infot, mida ta 

omab ja väljastama seda nii, et kasu lugejale oleks suur ja kahju muistisele minimaalne. 

 

3.3. Kokkuvõte  
 

Käesolevas peatükis lahendatud konfliktid on Eesti arheoloogias üsna tavalised, kuid tihti ei 

võeta aega, et nende üle arutleda või kaalutleda. Kidderi väljatöötatud testid ja mudelid on 

head, et arendada eetilist mõtlemist ja argumenteerimist eetilistest dilemmadest. Kohati oli 

küll raske rakendada õige versus vale teste, kuna need eeldasid seisukohavõtmist  tegutseja 

positsioonilt. Näiteks ei saa kõrvaltvaataja kunagi kindel olla, kui täpselt ta hindab tegutseja 
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sisetunnet. Lisaks sellele ei tule narratiivist tavaliselt välja, kes võiks olla tegutsejale 

eeskujuks. Eeskuju testi saab ilmselt rakendada ainult isik ise oma eetilise dilemma üle 

kaalutledes.  

Eetiliste dilemmade mudelid on head raamistikud konfliktide analüüsimiseks ja väärtuse 

kindlakstegemiseks. Analüüsi tulemusel selgub, et kirjeldatud juhtumites vastandusid 

arheoloogis vastutus ja sõnapidamine, teaduslik teadmine ja haua pühadus (lojaalsus 

traditsioonile), ausus ja lojaalsus, populariseerimine ja muistise kaitse. Dilemmade 

lahendamisel on oluliseks pöörata tähelepanu nii tagajärgedele kui teo iseloomule. Kuigi teo 

tagajärgede väljatoomine ei saa iial olla lõplik (kõiki tagajärgi ei ole võimalik ette näha), siis 

võib see siiski aidata rõhutada teo kaalu või mõjusid ühiskondlikus plaanis. Teo iseloomu 

hindamisel on oluliseks tegutseja käitumine oma südametunnistuse ja sisetunde järg. Olulised 

on teatud jooned teos eneses, mitte teo tagajärjed. Olukordades, kui arheoloogi tegevus on 

suunatud teisele inimesele, peaks ta asetama end oma tegevuse objekti olukorda. Astudes 

tegija situatsioonist välja saab indiviid adekvaatsemalt hinnata ja tunnetada oma teo mõjusid 

ning seejärel otsustada, milline tegutsemisviis oleks õige. 

Reaalses hetkesituatsioonis ei ole arheoloogidel tihti aega, et samm sammult on tegusid läbi 

kaaluda. Kidderi teooria ja praktikas rakendatavad lahendusskeemid annavad võimaluse 

reflektiivseks dialoogiks. Selle eesmärgiks on tagada, et hetk, mil arheoloog seisab konflikti 

(või dilemma) ees on otsus tegelikult juba tehtud. Kui arheoloog on pädev eetiliste 

probleemide analüüsimisel, siis on ta intuitiivselt võimeline teatud probleemsituatsioonis 

jõudma parima võimaliku lahenduseni. Seetõttu tulekski eetiliste dilemmade analüüsimist 

näha protsessina, mis on osaks iga arheoloogi reflekteerimisel oma ametialase tegevuse üle. 

Eetiliste dilemmade lahendamine on tee, mitte sihtpunkt.  
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Kokkuvõte 
 

Väärtused on kultuuri elemendid, mis suunavad inimeste käitumist. Nad on kesksed 

moraaliprintsiipide loomisel ja nende järgimisel, st nad on eelduseks mingi grupi 

normatiivsetele ja moraalsetele juhistele. Väärtuste üle mõtlemine ja nende defineerimine 

aitab arheoloogidel järgida ametialaseid moraaliprintsiipe ning langetada eetilisi otsuseid. 

Minu uurimistöö eesmärgiks oli selgitada välja arheoloogide olulisemad ametialased 

väärtused ja kirjeldada Eesti arheoloogide väärtussüsteemi. Normatiivsed dokumendid, mis 

reguleerivad arheoloogide ametialast tööd on raamistikuks arheoloogide väärtusmaailmale ja 

ühtlasi kajastavad dokumentides funktsionaalseid väärtusi. Uurimusele andsid isikupõhise 

tasandi intervjuud arheoloogidega ning võimaluse teha üldistusi ametialaste väärtuste kohta 

ning leida seoseid dokumentidest väljatoodud väärtustega. Arheoloogia praeguste 

magistrantide väärtuseid uurisin küsimustiku abil, kus palusin nimetada ja järjestada viis 

erialaga seonduvat väärtust. Teine uurimistöö eesmärk oli analüüsida väärtuste konflikte 

Eesti arheoloogias ja leida sellistele olukordadele lahendusi läbi erinevate arutluskäikude. 

Juhtumiuuringuline lähenemine andis võimaluse tuua välja neid arheoloogide väärtusi, mis 

reaalsetes ametisituatsioonides omavahel vastanduvad. 

Täitmaks oma esimest eesmärki töötasin uurimuse teises peatükis läbi seitse rahvusvahelist 

kultuuripärandi kaitsega seonduvat dokumenti. Lisaks sellele kaasasin uurimusse Eesti 

Vabariigi Muinsuskaitseseaduse, mis on kõige enam Eesti arheoloogidele tööd reguleeriv 

õigusakt ning eetikakoodeksid, millega erinevatel ametipostidel töötavad arheoloogid seotud 

on (Eesti teadlaste eetikakoodeks, ICOM’i muuseumikoodeks, Euroopa hea tava koodeks ja 

Eesti arheoloogia eetikakoodeks).  

Rahvusvaheliste regulatsioonide analüüsimisel ilmnes väga suur väärtuste ühisosa. Kõik 

konventsioonid ja juhised olid loodud kultuuripärandi kaitseks ning sellest tulenevalt oli 

kultuuripärand ja selle kaitse esmatähtis. Sellest lähtuvalt taunitakse ebaseaduslikku 

kultuuripärandiga hangeldamist ja propageeritakse austust nii kultuuripärandi kui inimeste 

vastu, kellele see kuulub. Teine tähtis väärtus dokumentides oli koostöö, mis on samuti 

tihedalt seotud taoliste regulatsioonide otsese eesmärgiga soodustada riikidevahelist koostööd 

sihiga tõhustada pärandi kaitset. Oluliseks väärtuseks, mida konventsioonides ja juhistes 

toonitati on ühiskonna teadlikkus kultuuripärandiga seotud küsimustest, mistõttu on 

arheoloogide ülesandeks populariseerida arheoloogiat. Ajalisel skaalal on konventsioonide 
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puhul märgata, et järjest enam väärtustatakse ühiskonna kaasamist pärandiga seotud 

tegevustesse ning on hakatud suuremat tähelepanu pöörama vaimse pärandi kaitsele. 

Muinsuskaitseseadusest (MuKS) väljatoodud põhilised väärtused sarnanesid rahvusvahelistes 

normatiivsetes aktides esinevatele väärtustele. Muinsuskaitseseaduse esmane eesmärk on 

kaitsta kultuuripärandit, seepärast on see ka väärtus, mille võib eriliselt esile tõsta. Sellest 

tulenevalt rõhutab MuKS kultuuripärandi säilimist tervikliku ja autentsena. Lisaks sellele on 

MuKS’is olulisel kohal väärtused nagu: inimeste informeeritus ja teadlikkus ning pärandiga 

tegelejate professionaalsus. 

Eetikakoodeksitest tulid välja järgnevad väärtused: ausus, austus, professionaalsus, vastutus 

ja koostöö. Ausus ja austus on väärtused, mis loovad sotsiaalset turvalisust. 

Eetikakoodeksitest on väärtused ausus ja austust olulised mitmete printsiipide juures. Neid 

väärtusi peab eelkõige rakendama kaasinimeste soovide,  õiguste ja vabaduste jms 

seisukohalt. Koodeksite alusel on oluline väärtus ka pädevus. Inimesed, kes tegelevad 

teadusega (arheoloogiaga) peavad olema kompetentsed, sest see on parimate teadustulemuste 

garantii. Vastutuse peavad arheoloogid võtma nii ühiskonna, kui ka kolleegide ees ning 

seisma hea kultuuripärandi säilimise eest. Koostöö kui väärtus on tähtis, kuna see on eeldus, 

et arheoloogid saaksid arendada arheoloogiat nii distsipliini siseselt, kui ka haarata sellesse 

teisi teaduseid ning ka ühiskonda. 

Uurimuses analüüsitud normatiivsetes regulatsioonides pöörati suurt tähelepanu 

kultuuripärandi (sh argeoloogilise pärandi) säilimisele. Arheoloogide jaoks on arheoloogiline 

pärand  väärtus, mis tagab neile võimaluse uurida minevikku. Olulise uurimisobjektina ja -

allikana omab seega kultuuripärand arheoloogide jaoks eksistentsiaalset tähendust. 

Uurimuses tõin välja arheoloogilise pärandi teised väärtused – kasutamise väärtus, võimaluse 

väärtus ja olemasolu väärtus. Neil kolmel arheoloogilise pärandi väärtusskaalal hindavad 

erinevad huvigrupid  arheoloogilist pärandit väärtuslikuks. See tähendab, et arheoloogiline 

pärand omab väärtust ka väljas pool arheoloogilist uurimistööd, mistõttu arheoloogid peaksid 

arvestama, et nad jagavad oma põhiväärtust paljude teiste inimestega, kellel pole sellest 

väärtusest sama arusaam. 

Vastamaks on esimese eesmärgi teisele osale – arheoloogide isiklike ametialaste väärtuste 

väljaselgitamine – analüüsisin projektide „Missugune sa oled, Eesti arheoloogia?“ ja 

„Vestlusi arheoloogia magistrantidega“ intervjuusid, mis olid tehtud erinevate Eest i 

arheoloogidega. Selgus, et küsitletud Eesti arheoloogid väärtustavad ennekõike koostööd, 



86 
 

diskussiooni ja  laialdasi teadmisi. Oluliseks peetakse isiklikku kontakti uuritava objektiga, 

teooria olemasolu, arheoloogia populariseerimist ja interdistsiplinaarsust. On olemas teatav 

sarnasus arheoloogide isiklike ametialaste väärtuste ja dokumentidest väljatoodud väärtuste 

vahel. Eriti märkimisväärne on see, et koostöö tuleb väärtusena esile kõikide allikaliikide 

analüüsimisel. Korduvamad on ka väärtused: professionaalsus ja populariseerimine 

(ühiskonna teadlikkuse tõstmine).  

Magistrantide seas 2009. aasta sügissemestril läbiviidud küsitluses selgus, et magistrantidele 

on kõige olulisemad väärtused arheoloogia eriala juures ausus, austus ja täpsus.  Lisaks neile 

väärtustele peeti tähtsaks koostööd ja muistise kaitsmist. Kui võrrelda eetikakoodeksitest ja 

intervjuudest välja toodud väärtusi küsimustiku omadega, siis selgub, et arheoloogide 

kogukond on andnud oma väärtusi tulevastele kolleegidele edasi. 

Teise suurema uurimistöö eesmärgi täitmiseks analüüsisin arheoloogide väärtuskonflikte, 

kasutades selleks juhtumiuuringu meetodit ja rakendades Rushworth M. Kidderi eetiliste 

dilemmade analüüsimise ja lahendamise mudeleid. Uurimuse raames analüüsisin viit 

reaalsuse põhjal konstrueeritud konfliktsituatsiooni arheoloogia praktikast. Juhtumiuuringud 

hõlmasid järgmisi olukordi: eksperthinnangu andmine, leidude üleandmine muuseumile, 

inimjäänuste hoiustamine, avalikkuse informeerimine ja muistise kaitse alla võtmine.  

Nendes konfliktsituatsioonides põrkusid vastutus ja sõnapidamine, teaduslik teadmine ja haua 

pühadus (lojaalsus traditsioonile), teaduslikud teadmised ja muistise säilimine, 

populariseerimine ja muistise kaitse. Enamikes olukordades oli arheoloog kahe valiku vahel, 

mis baseerusid kõige sügavamatel arheoloogide väärtusarusaamadel. Seetõttu oli arheoloog 

neis situatsioonides väga raskete ametialaste valikute ees. Kidderi eetilise dilemma 

analüüsimise mudelid näitasid, et eetiliste dilemmade lahendamine on protsess, kus olulisel 

kohal on  konflikti kontekst, põhjuslikud seosed ning otsuse langetaja eesmärgid ja soovid. 

Arheoloogide väärtuste üle reflekteerimine on osa eetilise arheoloogia arengust. Kui 

arheoloogid  teavad, millistele väärtustele põhinevad nende ametialased arusaamad, siis aitab 

see selgitada ühiskonnale arheoloogide tööpõhimõtteid ja eemärke. Tulevikus peaks pöörama 

tähelepanu ühiskonna väärtustele seoses kultuuripärandiga, sest see on üks põhiväärtusi, mida 

arheoloogid jagavad paljude teiste huvirühmadega. Käesolev uurimus on esimene katse Eesti 

arheoloogide väärtussüsteemi kaardistamisel. Loodan, et uurimus aitab kaasa väärtuste üle 

reflekteerimisele ja eetiliste dilemmade lahendamisele arheoloogias. Lisaks sellele usun, et 
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uurimus annab panuse moraali, eetika ja väärtustega seonduvate teemade üle arutlemisele 

Eesti arheoloogias.  
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The Realm of Values and Value Conflicts of Estonian 

Archaeologists 

Summary 

 

Values are the elements of culture which guide human behaviour. Values are central in 

creating and following moral principles, i.e. they are prerequisites for normative and moral 

guidelines of a certain group. Reflecting on and defining values helps the archaeologists to 

follow professional moral principles and make ethical decisions.  

The first aim of my research is to find out which are the archaeologists’ most important 

professional values and to describe the value system of the Estonian archaeologists. 

Normative documents which regulate archaeologists’ work comprise the general framework 

of their values and at the same time, reflect their functional values. The interviews with 

archaeologists provided the research with an individual level and gave an opportunity to 

generalise about their professional values and to find connections to the values brought out 

from the normative documents. To inquire about the values of current Archaeology MA 

students, I used a questionnaire in which they were asked to name and rank five values 

connected to their field.  

The second aim of the research was to analyse value conflicts in the Estonian archaeology 

and to find solutions to this kind of situations by using different lines of reasoning. The case 

study approach enabled to highlight in particular these archaeologists’ values which tend to 

conflict in real-life professional situations.   

In order to fulfil the first aim, I focused in the second chapter of the research on analysing 

seven international documents related to the protection of cultural heritage: European 

Convention of the Protection of the Archaeological Heritage; Convention Concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage; Convention on the Means of 

Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Cultural Property; 

Recommendation on International Principles Applicable to Archaeological Excavation; the 

ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites; Council 

of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society and 

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. In addition to this, I 

included into my research the Estonian Heritage Conservation Act as the most important 
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piece of legislation regulating the work of Estonian archaeologists, and the codes of ethics 

which are of relevance to archaeologists working on various positions (Code of Ethics of 

Estonian Scientists, ICOM Code of Ethics for Museums, A European Code of Good Practice, 

the Estonian archaeology code of ethics “Ethical Principles of an Archaeologist”).  

The analysis of the international regulations revealed that they have many values in common. 

All the conventions and guidelines were created to protect cultural heritage and thus, cultural 

heritage and its protection were of primary importance. Therefore, they condemn the illicit 

trade in cultural heritage and propagate respect towards cultural heritage and the people to 

whom it belongs. Another crucial value in these documents is cooperation, which also relates 

to their immediate aim of enhancing international cooperation in order to make the protection 

of heritage more efficient. One more important value emphasised in the conventions and 

guidelines was the public awareness of the issues connected to cultural heritage and for that 

reason, the task of the archaeologists is also to popularise their field of research. When to 

view the conventions on a timeline, then it appears that they have started to place increasing 

value on involving the society in the activities related to heritage, and to pay more attention 

the protection of mental heritage.   

The main values in the Heritage Conservation Act (HCA) were similar to the values which 

occurred in the international normative documents. The primary objective of the Heritage 

Conservation Act is to protect cultural heritage and thus, cultural heritage is a value which 

deserves special attention. For this reason, HCA places emphasis on preserving the integrity 

and authenticity of cultural heritage. Other values that are seen as important in HCA are for 

example keeping the public informed and aware, and the professionalism of the people 

involved in the activities related to cultural heritage.  

The codes of ethics conveyed the following values: integrity, respect, professionalism, 

responsibility and cooperation. Integrity and respect are the values which create social 

security. In the codes of ethics, they play an important role in several principles. The values 

of integrity and respect have to be applied first and foremost in connection to the wishes, 

rights and freedoms of other people. Another essential value highlighted in the codes was 

competence. Persons who engage in (archaeological) research have to be competent as it 

guarantees the best scientific results. The archaeologists have to take responsibility in front of 

the society and their colleagues, and at the same time, they have to take care of the 

preservation of cultural heritage. Cooperation as value is crucial as a precondition for the 



96 
 

intra- and interdisciplinary development of archaeology, enabling the archaeologists to 

involve other fields of research as well as the society.  

In all the analysed regulations, great attention was paid on the persistence of cultural 

(including archaeological) heritage. For the archaeologists, archaeological heritage is value 

which guarantees them the possibility to research the past. Thus, cultural heritage has an 

existential meaning for the archaeologists as an indispensable research object and source. In 

my research, I also pointed out the other values of archaeological heritage: use value, option 

value and existence value. Different interest groups consider the archaeological heritage as 

valuable as to its position in relation to these three value gradients. In other words, 

archaeological heritage has a value also outside the archaeological research and therefore, the 

archaeologists should take into account that they share their main value with many other 

people, who do not have the same understanding of this heritage.  

 In order to fulfil the second aim of the first part of my research  – to find out which are the 

personal values of the Estonian archaeologists – I analysed the interviews conducted with the 

Estonian archaeologists for the projects “What are you like, Estonian Archaeology?” and 

“Conversations with Archaeology MA Students”. It appeared that the Estonian archaeologists 

value above all cooperation, discussion and breadth of knowledge. Personal contact with the 

research object, theoretical basis, popularisation of archaeology and interdisciplinarity are 

also deemed as important. There is a certain similarity between the archaeologists’ personal 

values and the values brought out from the analysed documents. Especially noteworthy is the 

fact that cooperation is considered as a value in of all the analysed sources. Two other values 

which tend to recur are professionalism and popularisation (raising the awareness of the 

society). 

According to the questionnaires completed by the Archaeology MA students in the autumn 

semester 2009, the most significant values in archaeology for them are integrity, respect, and 

precision. In addition to these values, the students assigned importance also to cooperation 

and protection of archaeological sites. When to compare the values manifested in the codes of 

ethics and in the interviews with archaeologists with the values which emerged from the 

questionnaires, then it can be concluded that the archaeological community has passed its 

values on to its future members.  
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To achieve the second main aim of the research, I analysed the value conflicts of 

archaeologists by means of case study method and Rushworth M. Kidder’s models for 

analysing and resolving ethical dilemmas. I analysed five conflict situations constructed on 

the basis of real-life situations which have occurred in archaeological practice. These case 

studies included following situations: giving an expert assessment, transferring findings to 

museum, storing human remains, informing the public and placing archaeological site under 

protection.  

In these situations, responsibility and keeping one’s word, scientific knowledge and 

sacredness of a grave (loyalty to tradition), scientific knowledge and preservation of 

archaeological site, popularisation and protection of archaeological site came to a conflict. In 

the most of the analysed situations, the archaeologist had to choose between two alternatives, 

both of which were grounded in archaeologists’ most basic understanding of values. 

Therefore, the decisions that they had to take in these situations were very difficult. Kidder’s 

models for analysing ethical dilemmas showed that resolving ethical dilemmas is a process in 

which the context of the conflict, the cause and effect relationship and the aims and desires of 

the person taking the decision play an important role.  

Reflecting on the values held by the archaeologists is an essential part of the development of 

ethical archaeology. When the archaeologists know which values underlie their 

understanding of the profession, then it is also easier for them to explain their working 

principles and objectives to the society. In the future, attention should be paid also to the 

values of the society in relation to the cultural heritage, as cultural heritage is one of the main 

values which the archaeologists share with many other interest groups. This research is the 

first attempt to map the value system of the Estonian archaeologists. I hope that it promotes 

reflecting on values and resolving ethical dilemmas in the field of archaeology. In addition to 

this, I believe that this research will contribute to the discussion over the topics related to 

morals, ethics and values in Estonian archaeology. 
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Lisa 1. Terminaalsete ja instrumentaalsete väärtuste tabel Milton 

Rokeachi (1973) alusel.  
 

   Terminaalsed väärtused     Instrumentaalsed väärtused 

1 Mugav elu (edukas, õitsev, jõukas)  1 Ambitsioonikus (püüdlik, töörügaja) 

2 Huvitav elu (aktiivne, 

vaheldusrikas)  
2 Avatus (vastuvõtlikus uuele) 

3 Õnnestumise kogemus (edukus, 

kaasatus, kestev toetus)  

3 Võimekus (kompetentsus, 

efektiivsus)  

4 Rahu maailmas (sõdade ja 

konfliktide puudumine)  

4 Rõõmsameelsus (lõbus, muretu) 

5 Esteetiline maailm (looduslikult 

kaunis ja kunstist rikas)  

5 Puhtus (siivsus, korralikkus) 

6 Võrdsus (võrdsed võimalused, 

vendlus)  

6 Vaprus (julgus seista oma 

tõekspidamiste eest) 

7 Perekonna turvalisus (võimalus 

hoolitseda teiste eest)  

7 Andestus (valmidus teisi mõista) 

8 Vabadus (sõltumatus, 

valikuvabadus)  

8 Abivalmidus (valmidus töötada 

teiste heaolu tagamiseks) 

9 Õnn (rahulolu, rahuldatus)  9 Ausus (aval) 

10 Sisemine harmoonia (sisekonfliktide 

puudumine)  

10 Kujutlusvõime (loov, hooliv) 

11 Küps armastus (seksuaalne ja 

hingeline lähedus)  

11 Iseseisvus (eneseusk, enesekindel) 

12 Rahvuslik julgeolek (kaitstus 

rünnakute eest)  
12 Intellektuaalsus (tarkus, 

refleksiivsus) 
13 Lõbu (nauditav elu) 

 
13 Loogilisus (ratsionaalne, 

korrastatud) 
14 Lunastus (igavene elu, pühitsetus)  14 Armastus (õrnus, tundeküllus) 

15 Enese-austus (kõrge enesehinnang, 

selged mina-piirid)  

15 Kohusetundlikkus (alluvus, ustavus) 

16 Sotsiaalne tunnustus (austus, 

lugupidamine, imetlus)  

16 Viisakus (kombekas) 

17 Sõprus (lähedased suhted, ustavus)  17 Vastutustunne (usaldatav) 

18 Tarkus (küps elumõistmine)  18 Enesekontroll (talitsetud) 
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Lisa 2. Arheoloogia magistrantide väärtuste uurimiseks kasutatud 

küsimustik. 
 

Vanus: 

Sugu: 

 

Selle küsitlusega uuritakse inimeste väärtushinnanguid. Nimeta 5 väärtust, mida pead tähtsaks 

oma eriala silmas pidades. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Järjesta väärtused tähtsuse järjekorras 

 

 

 

 

 

 

 

Tänan! 

 


