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SISSEJUHATUS 

 

 Inimeste esteetiline eneseväljendus on midagi kultuuriülest ja üldinimlikku. 

Umbkaudu ajal 4200–1800 aastat eKr kaunistasid siinse piirkonna elanikud oma 

tarbekeraamikat kammivajutiste ja lohkudega. Traditsioon oli tugev ja kestis kaua, ühest 

küljest kindlasti piirates kunstilist eneseväljendust savipinnal, kuid ometigi on toonased 

„pottsepad“ suutnud anda oma nõudele originaalse ja omanäolise ilme, leiutades üha uusi 

motiive ja kombinatsioone selles piiratud raamistikus. Huvist selle kauni ja mitmekesise 

käsitööliigi vastu saigi alguse käesolev magistritöö. 

 

Töö eesmärgid ja lähenemisnurk 

 

 Käesoleva töö ülesandeks on Riigiküla II, Kudruküla, Sindi-Lodja III, Naakamäe ja 

Jägala Jõesuu I kiviaja asulakohtadel leitud kammkeraamika ornamendi võrdlev analüüs. 

Vastuseid otsin peamiselt küsimustele: 1) milliseid elemente kasutati nõude 

ornamenteerimisel, 2) millised olid elementide kombinatsioonid, 3) kas nende asulakohtade 

põhjal saab tuua välja ajalisi ja ruumilisi erinevusi kammkeraamika ornamendis ning 4) kas ja 

millised on võimalikud üldised järeldused selle valimi põhjal. 

 Töö aluseks on ornamendielementide ja -motiivide visuaalne ning statistiline analüüs. 

Määrangud moodustasid suurema osa uurimisprotsessist, saadud ainesest on töösse hõlmatud 

aga vaid statistilised andmed ornamendi eri aspektide kohta. Esimeses peatükis teen 

sissejuhatuse ornamenditeooriasse ja avan üldise tausta selgitamiseks erinevaid ornamendiga 

seotud tõlgendusvõimalusi ja uurimisaspekte. Selle eesmärgiks on avardada arusaama 

(kammkeraamika) ornamendist kui nähtusest, mitte niivõrd jagada konkreetset informatsiooni 

uurimisaluse materjali kohta. Teises peatükis annan ülevaate kammkeraamikast ja selle 

ornamendist. Kolmandas peatükis käsitlen kammkeraamikat piirkondade kaupa, kirjeldades 

vastavalt Riigiküla II ja Kudruküla, Sindi-Lodja III, Naakamäe ja Jägala Jõesuu I kiviaegseid 

asulakohti ja nende uurimislugu ning analüüsides konkreetsemalt iga asulakoha keraamikat, 

tuues välja ornamendielemendid ja -motiivid. Neljandas ja viimases peatükis võtan 

uurimistulemused kokku, võrdlen ja analüüsin asulakohtade materjali omavahel ja teen 

võimalikud järeldused ornamendi kasutamise kohta. 

 Oma iseloomult ja ülesehituselt jätkan ma käesolevas uurimuses Aivar Kriiska 

diplomitöö keraamikaornamenti puudutava osa põhimõttelist lähenemist teemale (Kriiska 
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1992). Ornamendi uurimine on küll mingis mõttes ka selle kirjeldamine kas või 

kaevamisaruandes, kuid konkreetselt dekoorile pühendatud peatükid on sageli vaid paari lõigu 

pikkused lühiülevaated. Kammkeraamika ornamendile on rohkem tähelepanu pööranud Eesti 

arheoloogid Lembit Jaanits (Jaanits 1953, 1982) ja Aivar Kriiska (Kriiska 1992, 2002) ning 

(Nõukogude) Venemaa arheoloogid, sh Nina Gurina, kelle artikleid Riigiküla ja 

kammkeraamika kohta on kasutatud ka käesolevas töös (Гурина 1967; Гурина 1988), ning 

kes on välja töötanud erinevaid skeeme keraamika ja selle ornamendi kirjeldamiseks (Гурина 

1988, 4). Läti arheoloogidest on teemaga tegelenud Ilze Loze (Loze 1979 ja 1983) ning 

Valdis Bērziņš (Bērziņš 2008). Üks viimase aja ulatuslikumalt keraamikale ja selle 

sotsiaalsele ja kultuurilisele tähtsusele pühendatud uurimusi, mida ma ka oma töös kasutan, 

on Åsa Larssoni diplomitöö Rootsi lohkkeraamikast (Larsson 2009), kuid ornamendianalüüsi 

ja -tõlgendust on ka seal väga vähe käsitletud, see pole ka osa töö eesmärkidest. 

Keraamikaornamenti antakse sageli edasi lisaks fotodele ka motiivijoonistega, mille tegemine 

on küllaltki erinevate tingmärkidega levinud nii Skandinaavias, Baltimaades, Venemaal kui 

Soomes. Levinumad kammkeraamika ornamendimotiivid joonistasin ka mina selle töö jaoks 

üles. Nõude rekonstruktsioone pole üldiselt kuigi palju tehtud, kuna ühe nõu kildude 

eristamine on keerukas ja töömahukas ülesanne ning pädevaks rekonstruktsiooniks on tarvis 

kilde nii servast, põhjast kui nende vahelt. Võrdlemisi marginaalse teemana on ornamenti 

käsitlenud ka antropoloogid (vt nt Boas 1955), kunstiajaloolased (vt nt Trilling 2001) ning 

semiootikud (vt nt Lotman 1970). 

 

Kasutatud allikad 

 Selle töö kõige olulisemateks allikateks on keraamikakillud. Kasutan juba oma 

bakalaureusetöös uuritud kammkeraamikat Riigiküla II ja Sindi-Lodja III asulakohast ning 

neile lisaks valisin Kudruküla asulakoha samuti Narva jõe alamjooksult, Naakamäe asulakoha 

Saaremaalt ning Jägala Jõesuu I asulakohalt välja kaevatud ja rekonstrueeritud 

kammkeraamilise nõu. Valik sai tehtud ühest küljest geograafiliselt võimalikult laiahaardeline 

(Kirde-Eesti, Edela-Eesti, Lääne-Eesti saared ja Põhja-Eesti) ning teisest küljest mõjutas 

otsustamist leiukomplekside kättesaadavus ja ka neis sisalduva kammkeraamika 

ornamenteerituse aste. Lisaks oleks kindlasti olnud huvipakkuv võrrelda ka Kirde- ja Lõuna-

Eesti asulakohtade materjali, kuid samas on sealset kammkeraamikat ja selle ornamenti 

võrdlemisi põhjalikult (küll veidi teiste meetoditega) juba uurinud Lembit Jaanits (Jaanits 

1947 ja 1953) ning teisalt oleks nende lisamine käesolevasse magistritöösse ka selle 

mahupiire oluliselt ületanud. 
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 Riigiküla II asulakoha kammkeraamika (TÜ 1507) on pärit 2006. ja 2007. aastal läbi 

viidud päästekaevamistelt. Kokku oli kammkeraamikat valimis 1274 kildu, neist 815 liigitus 

mineraalse vormimismassi lisandiga ja 459 orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamikaks, ornamenti esines vastavalt 604 (74,1%) ja 362 (78,9%) killul. 

Ornamenteeritud mineraalse lisandiga keraamikakildude hulgas oli 1 põhja- ja 29 servatükki, 

orgaanilise lisandiga keraamika puhul 1 põhja- ja 12 servatükki. 

 Kudruküla leiumaterjal (TÜ 1876) koguti Aivar Kriiska poolt korraldatud 

inspektsioonil 2010. aasta suvel, mil Kudruküla ojast korjati hulganisti savinõukilde, luid ning 

luu- ja kiviesemeid. Käesolevas töös kasutasin ornamenteeritud mineraalse vormimismassi 

lisandiga (433 kildu) ning orgaanilise vormimismassi lisandiga (250 kildu) kammkeraamikat, 

määratlemata nende suhtelist hulka kogu leitud keraamikas, kuna kaunistamata 

keraamikakillud olid väiksed, fragmentaarsed ja raskesti määratavad. Kaunistamata 

keraamikakildude hulk oleks võrdluses tulnud suur, kuid kokkuvõttes poleks see andnud 

kuigivõrd lisainformatsiooni. Mineraalse lisandiga kammkeraamika hulgas oli servatükke 

kokku 33 erinevast nõust, orgaanilise lisandiga kammkeraamika hulgas 24 nõust. Põhjatükke 

kogumis ei esinenud. 

 Sindi-Lodja III asulakoha kammkeraamika (PäMu A 5261) on valim 2004. aasta 

kaevamistelt pärit leidudest, mis ei olnud minu bakalaureusetöö kirjutamise ajal veel üle antud 

Pärnu Muuseumile ja olid nõnda uuritavad Tartus. Tegu on osaga suuremast leiukogumist 

ning esitatud arvud ei vasta seega leiunimekirjale, protsendid on antud kõigist käsitletud 

ornamenteeritud kildudest tervikuna (või ühe tüübi kõigist ornamenteeritud kildudest, kui on 

vastavalt märgitud). Ornamenditud keraamikakildude üldarv oli 1045, neist 467 kildu 

liigituvad mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamikaks ja 578 kildu orgaanilise 

vormimismassi lisandiga kammkeraamikaks. Materjali hulgas oli üks ornamendiga põhjatükk 

(orgaanilise lisandiga kammkeraamika), erinevatest nõudest pärit servatükke oli 16 

(mineraalse lisandiga keraamika) ja 26 (orgaanilise lisandiga keraamika). 

 Naakamäe kammkeraamika (AI 4211) pärineb Lembit Jaanitsa 1958. aasta 

kaevamistelt. Naakamäel aastatel 1958.-1962. toimunud kaevamiste tulemusel on Tallinna 

Ülikooli Ajaloo Instituudis mitukümmend hoidlariiulit täis keraamikat ja muid leide, kuid 

oma töösse valisin just kõige esimestel kavamistel leitud keraamika, kuna selle hulk oli 

võrreldav teiste uuritud asulakohtadega ning ma sain seda võrdlemisi lihtsalt vaadelda 

tervikuna. 1958. aasta Naakamäe kaevamiste leiumaterjalis leidus vaid 16 ornamenteeritud 

orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika kildu, mistõttu ma nendel pikemalt ei peatu, 

vaid käsitlen ainult 1520 ornamenteeritud mineraalse vormimismassi lisandiga 
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keraamikakildu. Servatükke oli selles kogumis kokku 64 erinevast nõust, mis on võrdlemisi 

suur arv, kuid 1958. ja järgnevate aastate kaevamistel leitud keraamikakildude tohutut hulka 

arvestades siiski ootuspärane.  

 Jägala kammkeraamiline nõu (AI 2495) kaevati välja Artur Spreckelseni poolt aastatel 

1920-1922 (täpne aeg teadmata), hiljem on see rekonstrueeritud ning paikneb praegu Tallinna 

Ülikooli Ajaloo Instituudi arheoloogianäitusel. Kaevamisaruanne puudub ning 

olemasolevatest andmetest ei selgu, mitmest killust on pott kokku pandud, samuti ei ole seda 

võimalik rekonstrueerimisel kasutatud kipsikihtide tõttu enam täpselt kindlaks teha. Ka 

artiklis, mis toonased kaevamistulemused kokku võtab (Spreckelsen 1924/1925), kirjeldatakse 

anuma vormimismassi ja ornamenti vaid pealiskaudselt. 

 

Meetodid ja terminoloogia 

 

 Käesolevas töös lähtusin esialgu Aivar Kriiska poolt ja hiljem juba omaenda 

uurimuses rakendatud meetodist. Vaatlesin ornamenti visuaalselt, jälgides juba pikemat aega 

kasutusel olevaid parameetreid – ornamendielemente, motiive ja kompositsiooni (Kriiska 

2008, 189), harvem ja pigem teema laiahaardelisust näitava lisaküsimusena ka võimalikku 

ornamenteerimistehnikat. Jätkasin oma eelmises uurimuses tulemuslikuks osutunud 

lähenemist ja joonistasin üles kõik erinevad ornamendielementide ja motiivide tüübid, 

rekonstrueerides motiive võimaluse korral mitme keraamikakillu põhjal. Ornamendi kirjeldus 

lähtub jäljendi kujust, suurusest ja sügavusest. Jägala poti kompositsiooni käsitlesin ühtse 

tervikuna. 

 Keraamikaornamenti puudutavas terminoloogias jätkan seni kasutatud mõistete 

rakendamist. Tegu on erialakirjanduses juurdunud terminoloogiaga, mille tähendused 

vastavad nende sisule: 

ornamendielement – üksikjäljend, 

ornamendimotiiv – elementide kombinatsioonid, 

kompositsioon – kogu nõu pinda kattev motiivistik, 

kammitempel – puust, luust, savist või muust materjalist sakilise servaga vahend 

kammimustri kandmiseks savile, 

jäljend (ka vajutis) – kammitempli või muu vahendiga keraamikapinnale kantud negatiiv. 

 

 Tüüpilise ja hilise kammkeraamika eristamise asemel võtsin alusaks vaid 

vormimismassi orgaanikasisalduse, eristades mineraalse lisandiga kammkeraamika (suures 
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osas kattub tüüpilise kammkeraamikaga) ning orgaanilise lisandiga kammkeraamika (suures 

osas kattub hilise kammkeraamikaga). Kammkeraamika tüüpide eristamisel on olnud oluline 

nii lisand kui ornament, kuid ilma vormimismassi lisandi muutumiseta ei ole 

ornamendimuutused sageli nii märkimisväärsed. Tüüpilise ja hilise kammkeraamika 

kronoloogiline jaotus on eriti segane neil juhtudel, kui nii sarnast vormimismassi kui 

ornamendielemente esineb mõlemal variandil. Hoidmaks ära segadust, kus põhimõtteliselt 

sarnased killud on ühel juhul liigitatud tüüpiliseks ja teisel juhul hiliseks kammkeraamikaks, 

on märksa lihtsam vaadata erinevusi mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamika vahel, mis võivad olla kohati küllaltki suured. Jättes 

ajalise järgnevuse kõrvale, oletaksin pigem (või lisaks) mingeid funktsionaalseid või 

traditsioonipõhiseid erinevusi, miks mõned nõud tehti orgaanilise lisandiga ja mõned nõud 

mineraalse lisandiga savimassist. 

 

* * * 

 

 Käesolev uurimistöö ei oleks valminud ilma ulatusliku juhendamise ja abita ning selle 

eest tahaksin eelkõige avaldada tänu oma juhendajale professor Aivar Kriiskale, kes juhatas 

mind keraamikaornamendi imelise maailma juurde. Heade nõuannete ja info eest tänan 

keraamik Jaana Ratast ning Tartu Ülikooli doktorante Kristiina Johansoni ja Mari Lõhmust, 

abistamise eest arhiivis ja kogudes Mirja Otsa ja Priit Lättit Tallinna Ülikooli Ajaloo 

Instituudist, fotode eest Kristel Külljastineni. 
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1. ORNAMENDITEOORIA 

 

Ornamenti peetakse eelkõige kunstiajaloolaste pärusmaaks, kuid see on pakkunud huvi 

ka semiootikutele, religiooniloolastele ja arheoloogidele. Kunstiajaloos endas pole 

ornamendiuurimused viimastel aastakümnetel olnud kuigi populaarne teema ning varasemad 

selleteemalised uuringud alustavad ajaloolist ülevaadet reeglina Egiptusest, pühendades 

esijaloolisele ja „primitiivsele“ ornamendile teenimatult vähe tähelepanu, kasutades 

tänapäeval juba kohatuid võrdlusi kõrgema ja alama kultuuri terminites (vt Hamlin 1916, 

Speltz 1906, Wornum 1879). Positiivse erandina võib mainida J. Trillingu 2001. aastal 

avaldatud raamatut „The Language of Ornament“, kus muuhulgas on mainitud ka 

savinõudega koos neoliitikumis Lähis-Idast ilmunud uut, varasemast erinevat valdavalt 

geomeetrilist ornamenti (Trilling 2001, 94), mis on omane ka kammkeraamikale. 

Arheoloogid puutuvad ornamendiga kokku esemetel, kõige laiemalt just keraamikal. 

Arheoloogilistes uurimustes on alati olulisel kohal olnud arvamus (ja lootus), et ornament kui 

oluline aspekt keraamika juures räägib midagi ka vastava ühiskonna ja selle 

kultuuriajalooliste sidemete kohta. Selle alusel ja abil defineeritakse keraamikatüüpe ja -stiile, 

et liikuda edasi laiahaardelisemate oletusteni. Arvamusel, et suuremad ühiskonda mõjutavad 

kultuurimuutused peegelduvad ka keraamikas ning et tüpoloogilised või tunnuslikud 

sarnasused on kultuurikontaktide või laenamise tulemus, on aga mitmeid probleemseid 

aspekte. Ajaloolised dokumendid ja antropoloogilised uurimused ei näita keraamika ja poliit-, 

sotsiaal- või kultuuriajaloo omavahelist seost – üks markantsemaid näiteid sellest on Charltoni 

uurimus 1976. aastast, milles tuuakse välja, et keraamika akulturatsioon Hispaania 

ülemvõimule Mehhikos oli koloniaalperioodi vältel järk-järguline ning algas alles 150 aastat 

pärast vallutust (Arnold 1985, 1jj). Selline visa traditsioonist kinni pidamine võib kindlasti 

osutada keraamika valmistamise ja kaunistamisega seotud uskumuste olulisusele ühiskonnas 

(kuigi oluline on ka asjaolu, et muutus siiski järgnes) ning seda võib eeldada ka 2400 aastat 

kestnud suhteliselt ühtse kammkeraamika puhul. 

Käesolevas töös ei pretendeeri ma laiematele üldistele järeldustele kammkeraamika 

ühiskondade kohta, vaid üritan vastupidist – üldisemate teooriate rakendamist kitsamates 

käsitlustes. Nagu alljärgnevalt selgub, on paljud ornamendi kohta käivad hüpoteesid ja 

teooriad üllatavalt universaalsed. Uurimaks kindlat valdkonda neoliitilisest tarbekunstist – 

kammkeraamika ornamentikat – tuleb seega kõigepealt süveneda laiahaardelisematesse 

kunstiteooriatesse, mis käivad tarbekunsti, esiajaloolise kunsti ja ornamendi kohta. Valdkond 
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on lai ja käesolevas peatükis annan ülevaate vaid nende olulisemate uurijate põhjal, kelle 

teosed olid mulle kättesaadavad, rõhutades infot, mis on minu meelest seostatav 

kammkeraamikaga. 

 

1.1 Tõlgenduste lähtekohad 

 

 Vene uurija Yuri Tsetlin (2004) on minu meelest kenasti ja väga adekvaatselt kokku 

võtnud põhilised läbi aegade kasutusel olnud vaatepunktid, millest lähtuvalt on ornamenti 

käsitletud. 

 

1) Ornamenti saab eelkõige vaadelda kui inimest ümbritseva reaalsuse sümbolistlikku 

peegeldust. Ornament on suuremal või vähemal määral reaalsuse kujutamine – loomad, 

taimed, inimesed jms. 

2) Teine seisukoht ulatub tagasi Platoni ja Aristoteleseni, väljendades uskumust, et 

tolleaegsel inimesel kui erilisel bioloogilisel liigil on kaasasündinud ilumeel, mis omab 

bioloogilist, mitte sotsiaalset alget ning mis ongi põhjus, millele rajaneb soov kaunistada 

ennast ja oma kätetööd. Siia alagruppi kuulub ka ornamendi tekkepõhjuste otsimine 

käsitöö rütmilisest iseloomust. 

3) 1930ndatel tekkis idee ornamendist kui muistsest kirjast ning 1970ndatel arendas seda 

suunda edasi Juri Lotman (vt Lotman 1970). 

4) Keraamikaornamendi tekkel on oletatud ka tehnoloogilisi algeid – näiteks teooria sellest, 

kuidas ornament tekkis algselt korvides põletatud anumatele jäänud punutismustrist, mida 

hiljem hakati imiteerima teiste vahenditega. 

5) Oluline uurimisobjekt on olnud ka ornamenteerimistehnoloogia, tehniliste võimaluste 

grupeerimine ja tüpoloogia. Siin valdkonnas on tulemuslikult rakendatud 

eksperimentaalarheoloogiat. 

6) Ning kindlasti ei tohi unustada pikka aega esikohal olnud kultuuridevahelist võrdlevat 

analüüsi leidmaks ühiseid ja erinevaid jooni erinevate arheoloogiliste kultuuride 

ornamentikas. See suund on andnud tulemusi kontaktide avastamisel, samuti on 

kultuurikontaktid olulised ornamendi muutumise uurimisel, näiteks on vahel võetud üle 

tehnika, kuid muster jäänud samaks, või vastupidi. 

 

 Tänapäevaks on jõutud järeldusele, et erinevate ornamentide kõigi aspektide 

hoomamine on keeruline, kuna meie teadmised on ühest küljest piiratud, ning teisest küljest 
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puudub süsteemsus (seda suuresti ka allikmaterjali suure hulga ja fragmenteerituse tõttu). 

Ornamenti savinõudel ja muudel esemetel või pindadel tuleks vaadelda kui palju laiemat 

ajaloolis-kultuurilist nähtust, milleks on igasugune inimese esemelist väljendust leidev 

tegevus. Samuti võivad ornamendi puhul olla olulised erinevad aspektid, etnograafilise 

materjali põhjal on kindlaks tehtud, et aja jooksul võib ornamendi funktsioon muutuda, 

kaotades näiteks ajapikku oma semantilise ja omandades puhtesteetilise funktsiooni. Samuti 

omab ornament teatud spetsiifilisi iseärasusi erinevatel etnilistel ja sotsiaalsetel gruppidel, 

millel võivad olla vägagi erinevad põhjused (Tsetlin 2004, 88). 

 Lohkkeraamika ja sõjakirveste kultuure uuriva Rootsi arheoloogi Åsa Larssoni 

meelest on üks oluline ja sageli unustatud aspekt keraamikauurimustes keraamika valmistajate 

uurimine. Et saada teada rohkem keraamika ja selle ornamendi kohta, peame me teadma 

rohkem inimeste kohta, kes neid valmistasid. Oma doktoritöös käsitlebki Larsson muu hulgas 

keraamikat ka pottsepa seisukohast, tuues arvukate võrdlustega etnoarheoloogiast välja 

erinevaid põhjuseid, mis säilitavad keraamikatraditsioone või mis ajendavad muudatusi (vt 

Larsson 2009, 160jj). Kuigi neid valmistamisprotsessiga seotud tõlgendusi ei saa üks-ühele 

ornamenditeooriasse üle kanda, on selge, et ornament on oma olemuselt niivõrd kompleksne 

ja ülejäänud protsessiga niivõrd tihedalt seotud, et sellele ainult ühest või kahest vaatepunktist 

lähenemine oleks väga ühekülgne. 

 Keraamika puhul on tegu võimalusega eksponeerida (arheoloogiliselt säilivas vormis) 

ka sotsiaalseid ja ka hierarhilisi erinevusi. Põllumajanduseelsetest ühiskondadest on selliseid 

staatuslikele erinevustele viitavaid esemeid teada vähe ning tollane egalitaarsus on eraldi 

uurimisteema, kuid just keraamika (ja hiljem metallide) ilmumine ja kasutuselevõtt annab 

võimaluse antud küsimusi põhjalikumalt uurida (Armit, Finlayson 1995, 270). 

Kammkeraamika ornamendi puhul on kindlasti koheselt märgatav selle suhteline ühtsus väga 

pika aja jooksul väga suures ruumis ning see viitab üsna tõenäoliselt äärmiselt tugevale 

ühtsele traditsioonile. Samas on kohalike tasandite uuringud näidanud ka väikeste 

kogukondade vahelisi erinevusi nii ornamendis (vt Rappu 2008 ja alljärgnev) kui savimassi 

lisandis (vt Kriiska, Tvauri 2002), mis on mingil määral kindlasti tulenenud kohalikest 

eripäradest. Staatusküsimused on aga täiesti omaette teema ning taas kord tuleb rõhutada 

läbitöötamata materjali suurt hulka, mistõttu võivad kunagi tulevikus läbiviidavad erineva 

rõhuasetusega uurimused muuta suuresti senist arusaama kammkeraamika ühiskondadest. 
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1.2 Kunst versus käsitöö 

 

 Sõna „kunst“ sai oma tänapäevase tähenduse alles 17. sajandil, enne seda mõeldi selle 

all laiemalt oskust midagi teha. Tänu valgustusajale on aga kunstil ja käsitööl edaspidi rangelt 

vahet tehtud – lääne ühiskondliku eliidi kunsti on pikka aega peetud kõrgemaks kui 

tavainimeste ja loodusrahvaste käsitööd (Larsson 2009, 155). Suuresti tõenäoliselt selle sama 

dualismi tõttu on ka arheoloogilistes käsitlustes tekkinud lõhe, kus ühelt poolt uuritakse 

funktsiooni ja tehnoloogiat (savinõude pragmaatiline külg, valmistamis- ja kasutamisprotsess) 

ning teiselt poolt (ja eraldi) esemele lisatud kunstiväärtust (keraamikatüüpide 

kultuuriajalooline tähendus, stiilimuutused) (Sackett 1977, 370). Oluline on mõista, et 

omaaegsetel pottseppadel sellist eristust ilmselt ei olnud, määrav oli traditsioon (Larsson 

2009, 161).  

 Küllaltki raske on selgeks teha, mis on põhjused, mis sundisid kunagi elanud inimesi 

otsima eneseväljendust kunstis. Kõige sagedamini tuuakse välja kas puhtesteetilised või 

religioossed ajendid (Summatavet 2001, 37) ning väga tõenäoliselt on need olnud omavahel 

seotud, moodustades ühtse terviku (Larsson 2009). Kui ajalooline perspektiiv kõrvale jätta, 

siis pakuvad etnograafia allikad aga vägagi head sissevaadet tarbeesemete kaunistamise 

olemusse. 

 Franz Boase järgi on seos kogukonnas kõige kõrgemalt arenenud käsitööoskuse ja 

kunstilise väljenduse vahel – esteetilist väärtust lisatakse esemetele, mille valmistamisoskus 

on omandatud täiuseni (Boas 1955, 16jj). Sellest järelduvalt tegelevad kunstiga just need 

inimesed, kes neid ühiskonna tüüpesemeid toodavad – kiviaegse keraamika puhul eeldatavasti 

naised (Larsson 2009, 173). Etnoloogilised uuringud näitavad, et suurem osa tarbeesemeid 

tehakse kannatlikkuse ja hoolega, panustades valmistamisprotsessi aega ja vaeva (Boas 1955, 

19). Kuigi katseid kaunistada erinevaid esemeid leidub ka valdkondades, kus tehnilist täiust 

pole veel saavutatud, on Boase meelest oluline, et olukorras, kus inimene on omandanud 

ideaalse tehnoloogia, tuleneb eseme kaunistamine suures osas tema teadlikust soovist 

demonstreerida materjali allumist vormija tahtele ja  üleolekut raskustest (Boas 1955, 22jj). 

 N-ö individuaalse kunstniku aspekt on nii mõneski traditsioonis kaudselt teadvustatud. 

Etnoarheoloog Warner De Boeri uurimused Peruu Shipibo-Conibo indiaanlastega näitavad, et 

oluline osa Shipibo-Conibo keraamikadekoratsiooni juures on unikaalsus – kuigi (nagu ka 

kammkeraamika puhul) kasutatakse teatud hulka elemente ja rakendatakse kindlaid reegleid, 

on iga nõu unikaalne ning kahe täpselt sarnase nõu tegemist peetakse piinlikkustvalmistavaks. 
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Häid pottseppi tunnustatakse avalikult, kehvade pottide autoreid säästetakse häbist ning 

jäetakse lihtsalt mainimata (De Boer 1984, 550jj). 

 Kindlasti oli savinõude ja -figuuride puhul oluline ka loomeprotsess kui omaette akt, 

mis kandus üle muistenditesse ja müütidesse – sageli on varaste tsivilisatsioonide panteoni 

loojajumalad pottsepad, näiteks Egiptuse jumal Knum või Mesopotaamia jumalanna Aruru 

(Sandars 1968, 102).  

 Kuigi ornamenteerimisel võib ka kammkeraamika puhul näha originaalsust, ei ole 

kogu keraamika valmistamisprotsess tingimata individuaalne tegevus. Sageli on see 

kollektiivne ettevõtmine, mis nõuab mitmete ühiskonnaliikmete ja mitte ainult pottseppade 

osalust. Tööriistu ja -jõudu võidakse jagada nii majapidamises kui laiemas kogukonnas, savi 

ettevalmistamine on aeganõudev ja vaevarikas töö ning mõnel pool teevad seda mitu 

pottseppa üheskoos. Tooraine hankimine ja nõude põletamine on lihtsam mitmekesi. 

Conambo noored pottsepad Ecuadoris peavad nõude kaunistamise ajal kuulama vanemate 

naiste õpetusi, nad võivad ise küsida nõu ja abi kaunistuste moodustamisel ning maalimise 

ajal istuvad üheskoos lähimad naissoost sugulased. Savinõude valmistamine ja kaunistamine 

on täielikult ühiskondlikku struktuuri integreeritud ega ole seal pelgalt käsitöölise 

individuaalne eneseväljendus. Seetõttu mõjutavad muudatused alati mitmeid inimesi ning on 

sedavõrd raskemad sisse viia (Larsson 2009, 174 ja seal viidatud Bowser & Patton 2008).  

 

1.3 Sümmeetria 

 

 Üks enamlevinumaid põhimõtteid ja -võtteid esemete kaunistamisel on ja on alati 

olnud sümmeetria. Esiajalooline ornament väljaspool Egiptust ei ole reeglina huvitanud 

kunstiajaloolasi ja nii on peale matemaatilise sümmeetriateooria rajamist sellega tegelenudki 

peamiselt matemaatikud (Jablan 1995). Ornamentaalse kunsti sümmeetriaanalüüsi põhiline 

huviobjekt ongi üllatuslikult olnud esiajalooline kunst – distsipliinidevaheline vähene 

suhtlemine tuleb siin teravalt nähtavale, eriti kuna sümmeetriat võib leida ka näiteks 

paleoliitiliste kaljujooniste inimfiguurides, millest kõneldes ometi pea kunagi ei viidata 

matemaatikale (Jablan 1995). Samas on selline matemaatiline analüüs võhikule keeruline, 

sisaldades palju valemeid ja numbreid ning andes vastuseid vaid küsimustele, mis puudutavad 

ornamendi tehnilisi aspekte, mitte sellele, miks ikkagi ornament kui nähtus tekkis või mida 

sellega edasi anda püüti.  
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 Boas oletab, et sümmeetriliste motiivide kasutamise üks algpõhjus võib olla parema ja 

vasaku käe (liikumise) sümmeetria, eriti kuna sagedamini ilmneb sümmeetriat (tarbe)kunstis 

vertikaalteljest paremale ja vasakule, harvem horisontaaltelje kohal ja all. Küll on aga 

võimalik looduses leida sarnaseid või variatsioone analoogsetest vormidest horisontaalses 

järjestuses – see võib olla põhjuseks, miks dekoratiivses kunstis on sageli kasutatud 

horisontaalseid ribasid, mis erinevad oma mustrilt, kuid mille igas ribas võib leida 

sümmeetriat, rütmilist kordust või sarnaste vormide analooge (Boas 1955, 33jj). See kehtib 

silmnähtavalt ka kammkeraamika kohta, kus ornament on jaotatud kompositsioonilistesse 

vöönditesse, mille sees korduvad erinevad motiivid. 

 Matemaatilise teooria järgi väljendub vormide tasapinnaline sümmeetria 

(isomeetrilised üleminekud) viiel põhilisel moel (joonis 1): 

a) identiteedi ülekandmine (identity transformation) 

b) peegeldus (reflection) 

c) rotatsioon (rotation) 

d) translatsioon (translation) 

e) liugpeegeldus (glide reflection) (Jablan 1995). 

 

 

Joonis 1. E
2 

isomeetrilised üleminekud (Jablan 1995). 
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 Kõiki neid üleminekuid on võimalik väljendada matermaatiliste valemitega, mis 

muudavad hiljem suurte koguste (mida keraamikakillud pea alati on) võrdlemise ja statistika 

märgatavalt lihtsamaks ja objektiivsemaks kui sõnalised kirjeldused. Geomeetria ja 

ornamendimotiivide ning kompositsiooni vahelist seost on raske mitte märgata, kuid 

matemaatikute terminoloogiat, valemeid ja teooriat ei ole kunstiajaloo valdkonnaga kuigi 

tõhusalt seostatud. Sümmeetriateoreetikud on leidnud valemeid ja loogikat ka mustrites, mis 

esmapilgul tunduvad kaootilised. Paljud arheoloogide ja kunstiajaloolaste meelest lohakad ja 

suvalised mustrid võivad olla täpse planeerimise ja isegi kalkuleerimise tulemus. Sümmeetriat 

kasutades on võimalik ka arheoloogilistel leidudel katkendlikult säilinud ornamenti 

rekonstrueerida, rakendades selle tarbeks tasapinnalisi sümmeetriagruppe ja perioodilisust 

(Radovic 2002).  

 Savinõude puhul on kerge seostada sümmeetrilise mustri teket eseme 

valmistamisprotsessiga – linttehnikas nõu vormimine nõuab keeramist ja sümmeetrilisi 

liigutusi, keeramine on oluline ka anuma kaunistamisel (Boas 1955, 34). Keeramine ja 

ringikujutis on samuti tõenäoliselt omavahel seotud, matemaatilise teooria järgi on ringi 

sümmeetria maksimaalne ning see on lihtsaim viis väljendada korrastatust. Ringi (milleks 

kammkeraamika ornamentikas on lohud) edasiarengud on erinevad rosetid. Selles tähenduses 

kuuluvad termini „rosett“ (C- ja D-grupi sümmeetria) alla spiraalid, svastikad, yin-yangi 

sümbol ja ka sümmeetrilised inimfiguurid (Jablan 1995). Rütmiline sümmeetria väljendub 

ornamendis friisidena – lihtsaim friis on sirge joon, aga samuti moodustavad friisi korduvad 

ornamendielemendid, kas siis sümmeetrilised või asümmeetrilised (näiteks kaljujooniste 

põdrakari või keraamika meanderfriis) (Jablan 1995). Ka kammkeraamika vööndid, 

kammivajutistest või lohkudest moodustatud read on käsitletavad friisidena. 

 Sümmeetriagruppe, nende kombinatsioone ja esiajaloolise kunsti peal rakendatavaid 

valemeid on veel palju, samuti on sümmeetriateoreetikud juba väga põhjalikult analüüsinud 

esiajaloolist kunsti. Kammkeraamika puhul on nähtavad kõik joonisel 1 välja toodud 

isomeetrilised üleminekud, nende rakendamine ja iseseisev sügavam analüüs nõuaks aga juba 

matemaatikuharidust (vt Jablan 1995) või interdistsiplinaarset koostööd. 
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1.4 Muster, vorm ja kasutusala 

 

 Kunstilisi elemente kastutatakse sageli vormi rõhutamiseks – kõige levinumad on 

erinevate esemete servamustrid, mis on sageli juba tehniliselt ettemääratud (näiteks 

korvipunumisel korvi serva lõpetamine või savinõu serva tugevdamine ärapööramisega). 

Selline äärte kaunistamine on universaalne nähtus ja selle põhjuseks on peetud lihtsalt 

esteetilist impulssi rõhutamaks valminud eseme kuju. Servamuster võib tähistada eseme või 

selle mõne osa eraldatust ülejäänust ja ümbritsevast, samuti võivad üksteisest olla eraldatud 

erinevad ornamenteeritud pinnad esemel. Taoline tendents on omane näiteks nii nõudele, 

arhitektuurile kui ka rõivastele (Boas 1955, 55jj). Selline ornamendi ja eseme erinevate osade 

vaheline side rõhutab taas kunsti tihedat seost nii üldise käsitööoskuse kui konkreetse 

esemega, mida kaunistatakse. Boase meelest pole primitiivne tarbekunst mitte kunst kui 

omaette väljendusviis ja eesmärgipärane akt, vaid pigem on see arenenud osana tehnoloogiast 

ja suhtumine sellesse on sarnane suhtumisega looduslikult esteetilistesse fenomenidesse. 

Samas ei eita Boas taotluslikult ekspressiivse kunsti olemasolu, kuid ei põhjenda ka kuigi 

hästi selle erinevust „käsitöölisest kunstist“, eriti kuna räägib edaspidi nii realistlikust kui 

sümbolistlikust ekspressiivsest kunstist (Boas 1955, 62jj). 

 Kindlasti on omavahel seotud nõu kuju ja ornament, kas või elementaarse suuava 

ümber moodustatud ornamenteeritud vööndi tingib ju teatud määral ilmselgelt suuava ümar 

kuju. Sellisel põhjus-tagajärg suhtel on sageli ka muu praktiline või sümbolistlik tähendus, 

näiteks Shipibo-Conibo indiaanlaste keraamikaornament varieerub vastavalt nõu kujule, kuid 

erinevad nõud on ühtlasi ka erineva otstarbega, kasutatavad erinevatel sotsiaalsetel puhkudel, 

seotud sotsiaalse hierarhiaga ning kannavad erinevat sõnumit (De Boer 1984, 554).  

 Ornamendimuutusi jälgides on etnograafilistest uurimustest ilmnenud vahetuseks 

tehtud vähemkvaliteetse kauba tähtsus – müügiks tehtud keraamika ornament on sageli 

lohakas ja võib kohati olla tundmatuseni muutunud. Keraamikat turistidele müüvate 

traditsiooniliste pottseppade nõude ebareeglipärasused tulenevad just sellest (Boas 1955, 130). 

Kuna kammkeraamika puhul on lohakam ornament sageli omane just orgaanilise 

vormimismassi lisandiga savinõudele, oleks kindlasti huvitav teha loodusteaduslikke analüüse 

ning vaadata, kas äkki ei ole tõepoolest tegu kuskilt mujalt pärit saviga, mis viitaks vahetatud 

või kingiks saadud nõule. 

 Läti arheoloog Valdis Bērziņš toob oma töös Sārnate asulakoha kohta seoses 

keraamikaga välja erinevate ornamendielementide praktilise perspektiivi – võrreldes üksikute 

väikeste iseseisvalt vajutatud lohkudega võib piklike spetsiaalsete templite (kammitempel või 
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pulga ümber mässitud nöör) kasutamist vaadelda kui tööd kiirendavat uuendust, kuna iga 

pikem tempel katab suurema osa nõu pinnast. Samuti märgib Bērziņš vähemalt oma 

uurimisaluse keraamika puhul seost ornamenteerituse ja nõu hilisema kasutusala vahel. 

Varasetel ja hilistel Sārnate tüüpi keraamikakildudel olev nõe- ja orgaanikakiht viitab pottide 

kasutamisele toiduvalmistamiseks ning need nõud on olnud märksa vähem ornamenteeritud – 

tõenoliselt seetõttu, et valmistajad teadsid, et peagi kattub dekoratsioon nõega. Tulejälgedeta 

kammkeraamiliste nõude rikkalikum ornament oli aga tegijate jaoks oma vaeva väärt, kuna 

see oli jälgitav kogu kasutusaja (Bērziņš 2008, 188jj). Seda aspekti analüüsisin Kudruküla 

keraamika puhul ka mina, kuid selget erisust toiduvalmistamiseks kasutatud anumate ja 

säilitusnõude ornamendis välja ei tulnud (täpsemalt vt peatükk 3.2.3). 

 Omaette huvitav uurimisteema on keraamika hauapanustena. Rootsi lohkkeraamika 

puhul, mis on enam-vähem samaaegne meie kammkeraamikaga hilise järguga (3200‒2300 

aasatat eKr) ning mille ornamenteerimiseks kasutatakse samuti lohke ja kammivajutisi, kuigi 

motiivid on erinevad, on Åsa Larsson leidnud seoseid nõude rituaalse „surmamise“ ja nende 

(eriti põhjatükkide) surnutele kaasa panemise vahel, kuigi mitte nii märkimisväärselt kui 

järgneva sõjakirveste kultuuri puhul (vt Larsson 2009). Eesti materjalis on keraamika 

uurimine hauapanustena raskendatud, kuna sageli on just varasemate kaevamisaruannete 

puhul raske eristada haua kohal olnud asulakihist leitud keraamikat hauda pandud 

keraamikast. Seetõttu pole arheoloogid sageli savinõukilde panustena käsitlenud, kuigi R. 

Indreko arvates on terve kammkeraamiline nõu olnud kaasa pandud Tamula II matusesse ja 

N. Gurina arvates Riigiküla I asulakoha lapsematusesse (Lõhmus 2005, 58jj). Naaberaladelt 

Soomest on leitud kolm peaaegu tervet savinõud Vaateranta kalmistult ja kilde Kukkarkoski 

matustest (Halinen 199, 175), Zvejnieki kalmistult leiti keraamikakilde nelja nooruki 

ühismatusest ning ühest mehehauast (Zagorskis 1987, 47, 52). 
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1.5 Ornamendi seos nõu valmistamisprotsessiga 

  

 On oletatud, et keraamika arenes välja jäljendades nõusid, mis olid algselt tehtud 

teistest materjalidest – näiteks kärgpudelid või punutud korvid – ja sellest tulenes ka 

savinõudele kantav ornament. Boas sellega ei nõustu, tuues välja, et kõige varasem keraamika 

ei meenuta ühtegi teist tehnilist vormi, kuid nendib, et kindlasti olid sagedased koopiad ja 

sageli tulenesid neile kantavad mustrid just mittekeraamiliste nõude valmistamistehnika 

omapäradest (Boas 1955, 151 jj). Enne keraamikapõletusoskust anumate valmistamiseks 

kasutatud materjalide nagu näiteks okste, kõrte ja nööri käsitlemine – keerutamine, 

sõlmimine, punumine – mõjutas kindlasti mingil määral mustreid, millega hakati kaunistama 

savinõusid, kas siis päris (nööri)jäljendite pealevajutamise või stiliseeritud imiteerimise näol 

(Wilson 1994, 173). 

 Soome arheoloogidelt on pärit idee, et kammkeraamika lohud olid mõeldud algselt 

kuumuse paremaks jaotamiseks ja nõu põlemisprotsessi ühtlustamiseks. Selle tõestusena on 

nähtud eelkõige asjaolu, et Soome varasel kammkeraamikal on lohud tehtud muu ornamendi 

peale. Lohkude kaudu tungib soojus kas paremini nõu seina sisse või aitavad lohud jaotada 

põlemisel tekkivat pinget keraamikas. Lohkudega kaunistatud nõud on uurijate sõnul ka 

paremini põletatud kui lohkudeta nõud (Edgren 1985, 30). See teooria on saanud tugeva 

kriitika osaliseks ning Eesti kammkeraamika puhul kipun ka mina sellega pigem mitte 

nõustuma, kuna sel juhul oleks ju olnud mõistlik katta kogu nõu ühtlaselt lohkudega või 

vähemalt lohuridadega, mida küll tehti, kuid samavõrd palju tundub olevat olnud nõusid, mis 

olid kaetud ainult kammivajutistega või vaid paari lohureaga, mis tõenäoliselt väga suurel 

põlemisprotsessile kaasa ei aidanud. Samuti ei olnud siin töös käsitletud materjalis kuigi palju 

kilde, kus lohud oleksid olnud vajutatud muu ornamendi peale, tegu oli selgelt erineva 

ornamendielemendiga mida kasutati kaunistusmotiivides. Siinkohal tuleks ehk taas appi võtta 

eksperimentaalarheoloogia ning esiteks välja selgitada, kas lohkudega nõud põlevad paremini 

ja ühtlasemalt, kui lohkudeta nõud. 

 Uut tüüpi ornamendi ilmumist seoses valmistamistehnoloogia muutustega on 

täheldatud Lõuna-Rootsi lohkkeraamika materjalis (Hulthén 1977, 143), ning kuigi Eestis 

pole vastavaid uuringuid läbi viidud, on nõu vormimisprotsessiga seotud erinevused 

ornamendis siiski mingil määral jälgitavad. Mõnedel kammkeraamika nõudel, mis enamasti 

on liigitatud hiliseks kammkeraamikaks, on ornament peale kantud märgatavalt nõrgemini kui 

teistel, ning seda on võimalik seletada erineva valmistamistehnikaga. Kui alustada nõu 

valmistamist põhjast, keerates järjest linte ning neid jooksvalt kaunistades, tuleb ornament 
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tugevam ja selgem, samas kui teha nõud suunaga suuavast põhja poole, ei saa neid lintide 

keeramise käigus kaunistada ning kui lõpuks ornamenteerimiseni jõutakse, on savi jõudnud 

juba nõnda tahkeks minna, et templid ei jäta enam nii sügavat jälge. Suuavast alustades 

vormimisele viitab ka nõu serva kuju, millele tekib sissepoole iseloomulik tagasivajunud rant, 

kui nõu raskus vormimisjärgus sellele toetub (vt kirjavahetus Jaana Ratasega Lisades). Samas 

võib olla nõudel lastud enne ornamenteerimist tahkeks kuivada ka mingitel teistel põhjustel. 

 

1.6 Sümbolism 

 

 Kujutav ehk ekspressiivne ehk jäljendav kunst võib olla kas suuremal või vähemal 

määral realistlik või sümbolistlik. On märkimisväärne, et üle kogu maailma leidub hõime, 

kelle ornament tundub meile esmapilgul täiesti abstraktne või geomeetriline, kuid mille 

elemendid ja kompositsioon omavad sellegipoolest vasteid reaalses elus. Brasiilia indiaanlaste 

geomeetrilised mustrid kujutavad kalu, nahkhiiri, mesilasi ja teisi loomi, kuigi kolmnurgad ja 

rombid, millest nad koosnevad, ei oma esmapilgul nendega mingit sarnasust. Lisaks 

loomadele on mujal kujutatud geomeetriliselt ka näiteks inimesi, taimi ja muid loodusobjekte. 

Siiski on vastavaid mustreid uurides leitud, et eksisteerib üldine vormisarnasus realistliku ja 

stiliseeritud kujundi vahel, mistõttu oletatakse geomeetrilise mustri teket lähtuvalt looduses 

esinevast (Boas 1955, 88jj). 

 Ornamenti võib seega uurida moodustades seeriaid, mis algavad realistliku 

objektikujutusega ja lõppevad stiliseeritud või geomeetrilise sümboliga. Mitmed uurijad on 

seda teed läinud ja tõepoolest edukalt ning põhjendatult näidanud, kuidas geomeetriline 

ornament on arenenud realistliku objekti järk-järgulisel stiliseerimisel (vt Boas 1955, 113jj). 

Sarnane tendents on nähtav näiteks näguurnide kultuuri puhul, kus matuseurnidena kasutatud 

savinõudest mõnedel on kujutatud täiesti äratuntav ja selge inimnägu, teistel on nägu aga 

markeeritud vaid savinupukestega (Boas 1955, 116). Pole aga sugugi kindel, et kõik 

ornamendid kõikides ühiskondades on arenenud sellise loogilise gradatsiooni tulemusel, võib-

olla mõnel pool toimus see protsess vastupidi või oligi olemas ehk ainult geomeetriline 

variant.  

 Sümbolitel võib olla ja sageli tõenäoliselt ongi laiem tähendus kui lihtsalt 

representatiivne. Shipibo-Conibo indiaanlased kaunistavad lisaks keraamikale samade 

elementide ja motiividega ka kangaid, kanuumõlasid, majaposte, pudelkõrvitsast ja 

kilpkonnakilbist anumaid ja omaenda nahka. Sarnaste sümbolite kasutamise eesmärk on 
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eristada end teistest indiaanihõimudest nii inimeste kui jumala silmis (De Boer 1984, 550). Ka 

kammkeraamika puhul on võimalik, et sarnaseid kaunistuselemente kasutati muudel, meieni 

arheoloogilises aineses mitte säilinud esemetel. Võrdlemisi meelevaldse paralleelina võib tuua 

näite Eesti rahvakunstis kasutatud sõbakirjamustrist nimega sõerud (vt Reemann 2009, 9, 

joonis 7), mis sarnaneb küllaltki kammivajutisele või pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

jäljendile kammkeraamikas (vt järgmine peatükk). Isegi kui sõerumuster ja kammivajutised ei 

ole omavahel kuidagi seotud, võidi kammkeraamika kultuuriperioodil kasutada esemetel ja 

rõivastel muid analoogse tähendusega sümboleid. Ka Narva lähedalt Tõrvalast leitud 

mesoliitiline põdrasarvest maokujuke on kaunistatud põhimõtteliselt samade sümbolitega ‒ 

mao külgedel on punktiiriga (lohud) markeeritud soomuseid ja seljal rästikule iseloomulikud 

siksakjooned (sooned) (Kriiska, Tvauri 2002, 36). 

 Sümbolite „tähendus“ on ka aspekt, mida sümbolite kasutajad ise ei pruugi mõista 

samal moel kui tänapäevased (lääne) uurijad. Maurice Bloch toob välja huvitava probleemi 

oma töös Madagaskari Zafimaniry hõimu puidugraveeringutega (Bloch 1995, 213jj). 

Zafimanirid kaunistavad oma majade puidust osi geomeetriliste graveeringutega ning kuigi 

erinevad motiivid omavad erinevaid nimesid nagu kuu või vihm, on need ornamenteerijate 

jaoks ainult pelgalt nimed, mitte motiivi olemus. Graveeringute „tähendus“ on midagi hoopis 

sügavamat ja keerulisemat, seostudes zafimaniride arusaamaga abielu ja perekonna elukoha, 

maja vahelisest suhtest. Maja, kuhu abiellunud paar elama asub, ongi nende abielu – see 

areneb koos inimestega ja muutub (eeldatavasti) järjest tugevamaks, kui esialgsed kerged 

konstruktsioonid vahetatakse välja tugevate puittaladega. Ning nende talade 

ornamenteerimine kaunistab maja (zafimanirid vastasid küsimusele miks nad puitu 

ornamenteerivad vastusega, „et seda ilusamaks teha“), kuid asja sügavam mõte on peegeldada 

abielu arengut. Seega ei „tähenda“ zafimaniride geomeetrilised motiivid konkreetselt mitte 

midagi, kuid moodustavad siiski osa suuremast uskumustesüsteemist. Seega võib küll 

erienvatel sümbolitel olla mingi kindel tähendus, kuid see sõltub suurest ühiskonnast ja 

kultuurist, kas see on konkreetne mingi asja tähistamine või laiem arusaam mingist nähtusest. 

 Nagu ka kirja- ja keelemärkide puhul, võiks eeldada, et selline ornamendi 

tähenduslikkus suudab püsida vaid siis, kui inimesed reageerivad ühele ja samale mustrile 

ühiselt ning saavad selle tähendusest ühtemoodi aru. Etnograafilised allikad aga seda ei 

kinnita – sümbolite tähendusi mõistetakse sageli küllalt erinevalt. On täheldatud isegi ühe ja 

sama isiku seletuste erinemist erinevatel aegadel (Boas 1955, 102). Ühe ja sama sümboli 

mitmete tõlgenduste olemus aga näitab, et mustri üldise iseloomu ja erineva hulga ideede 

vahel on siiski mingi seos, samuti kui on seos mustri ja seda parajasti seletava inimese 
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hetkehuvi vahel. Märkidega seotud ideede hulk järgib sageli igas hõimus teatud kindlaid 

mustreid. Ning kuigi statistiliselt on interpretatsioon pigem seosetu ja ebajärjepidev, on 

näiteks Melaneesia kaljujooniste puhul täheldatud küll üksikute sümbolite tähenduse 

varieerumist, kuid üldpilti on alati seletatud suhteliselt üheselt ja arusaam on ilmselt püsiv ja 

selge (Boas 1955, 105jj). Tõenäoliselt kehtib ka ornamendielementide puhul reegel, et läbi aja 

püsib vorm ja muutub interpretatsioon – tendents, mida võib näha ka näiteks rituaalide puhul 

(Boas 1955, 128).  

 Tuues selle teooria kammkeraamika konteksti, tekib kõigepealt küsimus, kas 

kammkeraamika kultuurid olid ühtsed? Kui ornamendielementidel oli mingi tähendus, kas see 

tähendus oli kogu kultuuri ulatuslikul levialal sarnane? Ühest küljest räägib selle poolt 

kammkeraamika ornamendielementide suhteliselt homogeenne olemus vaatamata laialdasele 

levikualale, teisalt aga on motiivistikus nähtavad ka piirkondlikud erinevused (vt Rappu 2008 

ja alljärgnev). Kuna sümbolid püsisid nii pikalt ja nii suurel alal väga ühtsena, siis kindlasti oli 

neil mingi oluline tähendus tolleaegsete inimeste jaoks, kuid kas see tähendus ka aja jooksul 

muutus, jääb ilmselt selgusetuks. Piirkondlikud erinevused motiivistikus on niivõrd 

minoorsed, et rõhutavad siiski pigem traditsiooni ühtsust. 

 Eesti muinasusundit uurides ei ole Tõnno Jonuks pidanud õigustatuks savinõudele 

kantud ornamendi seostamist otseselt religiooniga, pidades selle esmaseks funktsiooniks siiski 

nõu kaunistamist (Jonuks 2009, 111‒112). Samas toob ta välja, et ornament võib kanda 

kodeeritud väärtushinnanguid või müüte (näiteks Antiik-Kreeka savinõudel) ning selles 

kontekstis võivad olla (loomis)müüdiga seotud ka veelinnukujutisega savinõud Valmast, 

Lommist ja mujalt. Lihtsustatud seletus lohust kui päikesest ja kammivajutisest kui vihmast 

jätab Jonuksi meelest täiesti kõrvale ornamendi esteetilise aspekti, mistõttu pigem tuleks neid 

elemente käsitleda kui osutamist olulistele fenomenidele. 

 Bērziņš toob välja ka nõude kaunistamiseks vajaliku oskusteabe tähtsuse, kuna Sārnate 

keraamikal kasutatud tööriista spetsiaalsete punutisjäljendite ja paadikujulise põhjaga 

hammasvajutiste tegemiseks ei ole suudetud seni leida. Teadmine, millist tööriista kasutada, 

pidi olema osa traditsioonist ning kogukonnavälised pottsepad, soovides jäljendada vastavat 

keraamikat, pidid leiutama mõne muu vahendi, mis aga tõenäoliselt oleks keraamikal 

äratuntav (Bērziņš 2008, 188). Eesti neoliitikumi kontekstis on sellised spetsiifilised jäljendid 

astmelise põhjaga lohud, mis tunduvad olevat omased ainult Narva jõe alamjooksule (vt 

peatükk 3). Selliseid lohke ei ole mina kohanud ei teiste uuritud asulate materjalis ega ka 

teiste arheoloogide keraamikaornamendi motiivijoonistes ega kirjeldustes. Lisaks Riigiküla II 

ja Kudruküla asulakohale leidub neid kindlasti Lommi kammkeraamikal, mida ma aga selles 
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töös põhjalikumalt ei käsitle. Samas on minu poolt läbi töötatud kirjanduse ja keraamika hulk 

kindlasti veel liiga väike väitmaks kindlalt, et astmelise põhjaga lohud olid kasutusel ainult 

Narva jõe alamjooksul, ning edasine uurimistöö oleks vägagi vajalik. 

 Kammkeraamika ornamendi tohutult pikk suhteliselt ühtsena püsimise aeg võib 

tähendada ja tõenäoliselt mingil määral tähendabki ornamendi ja selle enamkasutatavate 

elementide – kammijäljend, lohud, sooned – tugevalt juurdunud tähtsust tolleaegses 

ühiskonnas. Savinõusid ei olnud kogukondades palju ning neid hoiti hästi, vajadusel isegi 

parandati. Keraamik Jaana Ratas toob esile savinõude tähtsuse valmistaja majapidamise 

äratoitmise seisukohalt (vt kirjavahetus Jaana Ratasega Lisades). Harvade (ja ilmselt suviste) 

valmistamiskordadega seoses tasub märkida Charles Clelandi tähelepanekut – ta vaatleb iga 

tootmiskorda kui võimalikku innovatsiooniteket ning oletab, et tihedam 

keraamikavalmistamine peaks viima suurema variatsioonirikkuse ning rohkemate muutuste 

ilmnemiseni ajas (Cleland 1972, 209). Võib-olla ühe aspektina hoidis just võrdlemisi harv ja 

ilmselt olulise sündmusena käsitletav savinõude valmistamine kammkeraamiliste nõude kuju 

ja ornamendi niivõrd pikalt muutumatuna. 

 

1.7 Ornament ja märgid Eesti rahvakunstis 

 

 Perspektiivi ja seose leidmine meie aja- ja koduloomuuseumites leiduva 

talurahvakäsitöö ja kiviaegse kunsti vahel on keerulisem – võib ju üritada viia minevikku 

tagasi tõlgendusi, mis on hilisematel aegadel üles kirjutatud, kuid kindlat tähendust 

neoliitilisele ornamendile anda ei ole ilmselt kunagi võimalik. Siiski on siinkohal huvitav ära 

tuua hiljutine uurimus Eesti rahvakunstis kasutatud sümbolite ja nende tähenduse kohta, mis, 

kui seda ka ei saa üks-ühele kiviaega üle viia, annab siiski teatud arusaamise rahvakunstist, 

mille alla tinglikult võib liigitada ka kammkeraamilised nõud. 

 Eesti rahvakunsti uurides on Vaike Reemann toonud välja mustrite olulisuse 

kultuuridevahelisel või üleloomulikuga suhtlemisel, märkidel on olnud tähtsus just võõra ja 

kurja tõrjumisel või õnne ligimanamisel (Reemann 2009, 5). Huvitav on asjaolu, et märkide 

tähendus ei ole kadunud koos kirjakultuuri levikuga, mil iseenesest võiks sümboli sisu kanda 

esemele sõnadega. Mustriga kaunistamist nimetatakse Eesti rahvakunstis kirjamiseks, milles 

ilmneb taas seos igasuguste sümbolitega „kirjutamisega“. Mõned märgid ja sümbolid on 

läbinud suuri vahemaid nii ruumis kui ajas, teiste kasutus on olnud lokaalne – neoliitilise 

keraamika puhul on kindlasti märkimisväärne ühtsete märkide kasutamine läbi mitme 

aastatuhande, samas kui ajaloolise aja Eesti mustrid on olnud muutuvama iseloomuga. 
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Reemann peab oluliseks kirjade loomise sisulist tähendust neile, kes märkide tähendust 

tundsid ja kelle jaoks kirjamine polnud pelk kaunistamine (Reemann 2009, 5). Kas võib sama 

oletada kiviaegsete mustrite kohta, on raskem otsustada, kuna puuduvad seletavad allikad. 

Jälgitav on ka rahvakunstis kasutavate sümbolite tähenduse muutumine ja kuigi Reemanni 

näited puudutavad küll ajaloolist aega, siis vähemalt nii risti, svastikat, silmusnelinurka kui 

võrelit on Eesti aladel elanud inimesed kandnud oma esemetele ka muinasajal. See lisab 

sümbolite ja tähenduse püsimise ja muutumise uurimisele veel ühe mõõtme, mida on uurida 

kahjuks küll raskem kui talumeistrite üleskirjutatud tähendusi hilisemast ajast. Edasiarendatav 

(või tagasiviidav) tundub uskumus, et teatud kirjad rõivaavauste (kaelus, alläär, varrukasuud) 

ümber peletavad eemale vaenulikke jõude ja haigusi (Reemann 2009, 5) – miks ei võinuks ka 

näiteks keraamikal sageli esinev kaunistatud riba ümber suuava tähendada kaitset toidu 

riknemise vastu. Sama idee on lähtuvalt funktsioonist välja käinud ka Milton Nuñes (Nuñes 

1990, 39), oletades, et kuna kammkeraamika nõusid kasutati tõenäoliselt säilitamiseks, võisid 

mõned kaunistuselemendid olla mõeldud toidu kaitseks. 

 Geomeetriline ornament on olnud valdav peamiselt puuesemete kaunistamisel. Kuni 

19. sajandi lõpuni valmistati enamik talu tarberiistu puidust (Reemann 2009, 7). Puitu 

kasutasid inimesed kiviajal enne savi ning puitu ka kaunistati enne savinõude 

ornamenteerimist. Tehnoloogilisest aspektist on puidule ja savile kantud ornament veidi 

erinev, kuid miski ei välista sarnaste sümbolite kasutamist paralleelselt. Näiteks 

kammivajutisi ja punkte (lohke) saab puidule teha põletades, jooni ja sälke lõigates. Ka 

tekstiilidesse on rahvapärases tarbekunstis geomeetrilist mustrit sisse kootud nii telgedel, 

silmkoes, erinevates vöö- ja pitsivalmistamistehnikates, samuti on kangale mustreid peale 

tikitud (Reemann 2009, 9). Sõbakirjamuster nimega sõerud (vt Reemann 2009, 9, joonis 7) 

sarnaneb visuaalselt küllaltki kammi- või nöörivajutistele kammkeraamika nõudel.  

 Läti arheoloog Ilze Loze on väga huvipakkuvalt toonud välja neoliitiliste 

nastikufiguuride (luust, sarvest, merevaigust) ja -kujutiste (keraamikal, kaljujoonistel) 

tähenduse võrrelduna nastikuga Läti rahvaluules (Loze 2003, 48‒59). Nastik on levinud 

positiivse tähendusega sümbol nii Läti kui Eesti rahvamütoloogias, tähistades loovust, 

eluenergiat ja viljakust ning olles kodu kaitsjaks. Loze tõlgendab neoliitilisi nastikukujusid 

samuti selgelt positiivselt, vastandina negatiivsele rästikule, ning viib ajaloolisel ajal rohkelt 

kirjeldamist leidnud nastikukultuse tagasi juba neoliitikumi algusesse. Eesti kuulsaim 

maofiguur on kindlasti juba eelnevalt mainitud mesoliitiline põdrasarvest rästik Tõrvalast, 

kuid Tamula asulakohast on leitud ka üks neoliitiline luust nastikufiguur (Jaanits jt 1982, 97). 

Kuigi kammkeraamika ornamendi puhul on tegu palju abstraktsemate sümbolitega kui selgelt 



23 

 

äratuntav madu, on näiteks kaljukunstis ka lihtsaid siksak- või lainejooni tõlgendatud 

madudena, ning kammivajutistest siksak on väga levinud ornamendimotiiv ka 

kammkeraamikal. Samuti oleks rahvausundi kontekstis võimalik uurida veelinnukujutistega 

kammkeraamikat. 

 Nii Boas (Boas 1955, 109) kui Reemann toovad välja, et sageli on mustritel ja 

sümbolitel väga kindlad nimetused. Kirjade nimed Eesti rahvakunstis olid eelkõige vajalikud 

mustrite vahetamiseks ja nendest kõnelemiseks, ning enamasti on need tuletatud sarnasusest 

loomade, taimede või muude tuntud kujunditega – ussikiri, hambakiri, oaõiekiri, eidekiri, 

rootsikiri, linnuteekiri jms (Reemann 2009, 6). Võimalik, et kammivajutised omasid kiviaja 

keraamikute jaoks samuti mingit kindlat nimetust. 

 

1.8 Kokkuvõtvalt ornamenditeooriast 

 

 Kõige laialdasemalt ornamendiga etnoloogilisest aspektist tegelenud antropoloog 

Franz Boas peab ornamendi kujunemise puhul oluliseks looduses nähtut, valmistamistehnikat, 

sümmeetriat, tasakaalu, rütmilist kordust ja nõu erinevate osade rõhutamist. Alahinnata ei 

tohiks ka tolleaegse kunstniku individuaalset panust – ka neis kultuurides, kus kunstiline 

produktsioon tundub olevat rangelt piiritletud, ei tegele kunstnikud praktiliselt üldse 

kopeerimisega, iga ese on unikaalne. Nagu Eesti rahvakunsti puhul on täheldanud Vaike 

Reemann, võrdleb ka Boas ornamenteerimist kirjutamisega – on teatud kindel hulk mustreid 

ja meetodid on kindlad, kuid kõik see ilmneb väga erinevais kombinatsioonides. See tendents 

tuleb ka kammkeraamika ornamendi juures selgelt esile. 

 Matemaatiline sümmeetriateooria on üks huvitavaid lähenemisviise, mis võimaldab 

lahendada kiviaegseid ornamente kui võrrandeid ja väärib kindlasti edaspidistki uurimist ja 

süvenemist. Kindlasti on see mingil määral kohandatav ka Eesti vanade mustrite, sealhulgas 

kammkeraamika ornamentika uurimisel. Rekonstrueerimisega on tegelenud ka meie 

arheoloogid, kuid pigem praktikast kui matemaatikast lähtudes, seetõttu võivad 

matemaatikute vaatevinklist tehtud uuringud tuua nähtavale hoopis uusi aspekte 

keraamikaornamendi juures. Sümbolite ja üleminekute väljendamine valemite abil võiks 

uurimise suurte leiukoguste puhul ka lihtsamaks muuta.  

 Sümbolanalüüs ja tähenduse otsimine pole kammkeraamika ornamendi puhul seni 

tulemuslikuks osutunud, kuid ka kasutatud ornamendielementide tähendust teadmata saab 

teha järeldusi nende olulisusest, kui on teada piirkondlikud erinevused ja eelistused. Samuti 
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on meie materjali abil võimalik uurida ornamendi seost nõude kuju, valmistamisprotsessi ja 

kindlasti mingil määral ka kasutusalaga. Kammkeraamika ornamendi puhul on väga 

tõenäoliselt olnud oluline, kas anumat valmistati suuava poolt põhja poole või vastupidi, kas 

ornamenteerimine toimus vormimise käigus või hiljem. Samuti on meil mitme asulakoha 

keraamikal säilinud kõrbekihti, mille abil on võimalik eristada toiduvalmistamiseks ja 

säilitamiseks kasutatud nõusid ning võrrelda ka nende dekoori.  

 Ornament on vaid osa komplekssest ja vägagi interdistsiplinaarsest keraamika 

uurimise (teoreetiliselt võimalikust) tervikust, mis suure allikmaterjali puhul on kindlasti 

keeruline ja aeganõudev töö. Ka mulle tundub, et ornament ja ornamenteerimine on osa 

ühtsest kultuurinähtusest, kus on omavahel olnud seotud mitmed toonase ühiskonna aspektid. 

Kuigi käesolev töö keskendub ainult ornamendile, oleks tegelikult vaja analüüsida sellega 

seoses ka neoliitilisi luu-, kivi- ja võimalusel puuesemeid, asulakohti ja elupaiku, kliimat ning 

geograafilist paiknemist, toonaste inimeste toidulauda ja keraamika valmistamise protsessi 

üldisemalt. Seosed ajaloolise aja rahvakunstiga tunduvad küll paljuski meelevaldsed ja 

küsitavad, kuid neid on siiski uuritud (vt Loze 2003) ning need on kindlasti mitmes aspektis 

huvipakkuvad, eriti mis puudutab ornamendi tegemise eesmärke ja üldist arusaama esemete 

kaunistamisest.  
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2. KAMMKERAAMIKA JA SELLE ORNAMENT 

 

2.1 Kammkeraamika 

 

 Neoliitikumi algul hakati Eesti aladel ja ka laiemalt valmistama keraamikat, mida 

iseloomuliku ornamendielemendi järgi nimetatakse kammkeraamikaks. Kammkeraamika 

ilmumisel leidsid aset muutused mitte ainult keraamikas, vaid peaaegu kogu ainelises 

kultuuris. Uue kultuuri tekkeprotsess on paljuski veel ebaselge, on oletatud, et muutused 

tekkisid Karjalast lähtunud kultuurilaenu või sisserände tulemusel (Jaanits jt 1982, 67), kuid 

kindlasti olid olulised ka kohalikud arengud. Kammkeraamika kultuuri ala ulatus Soomes 

Rovaniemini ja kohati ka Põhja-Rootsi, kattes suurema osa Karjalast, Peterburi, Novgorodi 

ning lõunas ka Läti alad (Jaanits jt 1982, 72; Kriiska, Tvauri 2002, 54). Eriti 

keraamikaornamendi puhul mängis olulist rolli kohalik traditsioon, mille põhjal saab jälgida 

piirkondlikke erisusi ka ühe kultuuri sees (Kriiska, Tvauri 2002, 52).  

 Kammkeraamika kultuur on Eestis traditsiooniliselt jagatud tüüpilise kammkeraamika 

kultuuriks (4200–3700 aastat eKr) ja hilise kammkeraamika kultuuriks (3700–1800 aastat 

eKr) (Kriiska 2009, 167). Nende kahe kultuuri ja keraamikatüübi kronoloogilises erinevuses 

on siiski viimasel ajal hakatud kahtlema (A. Kriiska suuline teadaanne 27.04.2011). Sellest 

tulenevalt pole ka mina käesolevas töös sellist eristust teinud, vaid jagasin keraamika 

mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamikaks (suures osas kattub tüüpilise 

kammkeraamikaga) ning orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamikaks (suures osas 

kattub hilise kammkeraamikaga). 

 Varasemalt nii tüüpiliseks kui hiliseks kammkeraamikaks määratletavad nõud on 

võrdlemisi suured, kumera koonilise põhjaga ning vormitud savilintidest. Servaosa on tihti 

paksenev ning moodustab nõu äärele eenduva randi, nõu pind on nii seest kui väljast silutud 

või riibitud, sügavamad riiped on ilmselt tehtud dekoratiivsel eesmärgil. Suurem osa nõusid, 

eriti need, mis on liigitatud tüüpilise kammkeraamika alla, on olnud kaunistatud terves 

ulatuses (ka põhi ja serv ning mõnikord sisepinna ülaosa) kammivajutiste, lohkude, täkete 

ja/või soontega. Vajutised paiknevad nõul horisontaalsete vöönditena, laialt levinud on 

kammivajutiste ja lohuridade vaheldumine, esineb ka siksakke, rombe ja muid geomeetrilisi 

kujundeid. Hilise kammkeraamika ornamendis on muutusena nähtud suuremat 

variatsioonirohkust ning ka ainult osaliselt kaunistatud nõusid, hilise kammkeraamika 

lõppjärgus hakati nõude pinnale kandma ka tekstiilivajutist. Lisaks erinevale ornamentikale 
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on tüüpilist kammkeraamikat hilisest kammkeraamikast eristatud ka savilisandi abil – 

tüüpilisel kammkeraamikal kivipurd, liiv ja harvem šamott, hilisel kammkeraamikal 

teokarbipurd ja taimne mass mandril, samas kui saartel kasutati siiski ka kivipurdu (Kriiska, 

Tvauri 2002, 62 jj). 

 

2.2 Ornamendielemendid 

 

 Kammkeraamika ornamendis on eristatavad viis põhilist elementi: 1) kammivajutised, 

2) lohud ja lohundid, 3) täkked, 4) pulga ümber keeratud nööri jäljendid, 5) sooned. 

 

Kammivajutisi on võimalik omakorda jagada: 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised 

Siia rühma kuuluvad vajutised pikkusega üle 2,5 cm ja laiusega kuni 0,3 cm. Piide suurus 

ja kuju varieerub, templi otsad on nii kitsenevad, kandilised kui kaarduvad. 

b) Pikad ja laiad kammivajutised 

Vajutised pikkusega üle 2,5 cm ja laiusega üle 0,3 cm. Kammivajutise piid võivad olla 

erineva laiusega, templi otsad on enamasti kitsenevad või ümarad, harva kandilised. 

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 

Vajutised pikkusega alla 2,5 cm ja laiusega kuni 0,3 cm. Lühemad (ca 1 cm) jäljendid on 

tavaliselt keskelt sügavamad kui otstest ning otsad kitsenevad teravalt.  

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 

Vajutised pikkusega alla 2,5 cm ja laiusega üle 0,3 cm. Templi otsad võivad olla nii 

ümarad kui kandilised, piide suurus ja laius varieerub ka templi sees. Esineb ka väga 

lühikesi (ca 1 cm) ovaalseid kammivajutisi 

e) Kaksikkammivajutised 

Jäljend on tehtud spetsiaalse kaksikkammi või kahe kõrvuti hoitava kammitempliga.  

f) Kuju võimatu määrata 

Siia rühma on liigitatud kõik kammivajutised, mille puhul keraamikakild on murdunud 

nii, et jäljendi pikkust ja/või laiust pole võimalik mõõta. Suurem osa jäljendeid kuulub 

savinõukildude fragmentaarsuse tõttu just sellesse jaotusesse ning nende puhul on 

võimalik tõdeda vaid kammitempli kasutamist. 
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Lohud ja lohundid jagunevad: 

a) Suured ümarlohud 

Suurteks ümarlohkudeks on liigitatud lohud läbimõõduga üle 0,6 cm. Lameda (tehtud 

lapiku pulgaga keeramisel) või koonilise (tehtud vajutades) põhjaga. Määramist 

võimaldavatest lohkudest on enim suuri ümarlohke. 

b) Väikesed ümarlohud 

Lohud läbimõõduga kuni 0,6 cm ja pigem koonilise kui lameda põhjaga. 

c) Suured ovaalsed lohud 

Lohud läbimõõduga üle 0,6 cm, kuju poolest ümarovaalsed, harvem kantjad, tavaliselt 

küllaltki sügavad. 

d) Väikesed ovaalsed lohud 

Ümarovaalsed lohud läbimõõduga alla 0,6 cm. 

e) Astmelise põhjaga lohud 

Spetsiaalse järgulise otsaga templiga vajutatud lohud, jäljendi põhi on lainjas. Kujult 

enamasti ovaalsed.  

f) Erikujulised lohud 

Erinevas suuruses ja eri kujuga lohud – kaksiklohud, rombjad, kantjad, 

segmendikujulised jms. lohud. Esineb harva. 

g) Sõõrvajutised 

Ümarad ringikujulised jäljendid, vajutatud kas õõnsa kõrre või toruluu otsaga. 

h) Lohundid 

Lohunditeks on loetud kõik vajutised, mille sügavus on alla poole nõu paksusest. 

Enamasti ümarad, kuid esineb ka ovaalseid ja erikujulisi lohundeid. 

i) Kuju võimatu määrata 

Siia rühma on liigitatud kõik lohud, mille puhul keraamikakild on murdunud nii, et lohust 

on näha vaid osa küljest või põhi. Nagu kammitempligi puhul, kuulub suurem osa 

lohkudest samadel põhjustel sellesse alagruppi. 

 

Täkkeid on mõnel pool käsitletud koos lohkudega (Kriiska 1992), kuid nii minu eelnevas 

keraamikaornamenti käsitlevas uurimuses kui siin on need siiski eraldi välja toodud põhjusel, 

et tegu on omaette elemendiga, mille osakaal muutub nii ajas kui ruumis. Täkked on nõu 

pinnale kantud valdavalt nõrgemalt kui lohud. Esineb erikujulisi, enamasti piklikke täkkeid. 
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Pulga ümber keeratud nööriga tehtud jäljendite osakaal kammkeraamika ornamentikas võib 

olla seni arvatust suurem. Nagu näitas katse hambaarstivahaga (Rappu 2008; 16), võivad 

pulga ümber keeratud nööriga tehtud jäljendid olla esmapilgul väga sarnased kammitempliga 

ning neid on sageli keeruline ainuüksi vaatlusega kindlaks teha. 

 

Sooned võivad olla nõu pinnale nii vajutatud kui tõmmatud, üldiselt on see vähemlevinud 

kaunistuselement. 

 

2.3 Ornamendimotiivid 

 

 Kammkeraamika motiivistik on mitmekesine ja fantaasiarikas, elementide 

kombinatsioonid võivad korduda, kuid teistsugustes mõõtmetes või erinevate templitega 

tehtult, mistõttu kahte täpselt ühesugust anumat leida on praktiliselt võimatu.  

 Nõud on enamasti olnud ornamenteeritud tervelt välispinnalt, samuti serv ja põhi. 

Levinud motiiviks on olnud kammijälgedest moodustatud rombid, kolmnurgad, siksakjooned, 

kuuseoksamotiiv või muud geomeetrilised kujundid (Jaanits jt 1982, 72). Nõude pinnal 

paikneb ornament reeglina horisontaalsetes vööndites, mille laius võib olla väga erinev. 

Elementide kombinatsioonidest on valdavaks erinevad kammivajutised koos erinevate 

lohkudega. Kõige tavalisem korduv vööndimotiiv on nõu serva suhtes diagonaalsete 

kammivajutiste rida, millele järgneb lohurida, teine levinum kombinatsioon on lohuridadega 

vahelduvad kammivajutistest moodustatud rombide read. Ka lohud võivad olla mitmes reas 

kas kohakuti või siksakis, mõlema tüübi puhul esineb nn sammuva kammi motiivi (Rappu 

2008, 17jj). 

 Omaette ornamendimotiiviks võib lugeda ka nõu serva sõrmega laineliseks 

vajutamise. Sageli on servamotiivideks kammivajutised, kuid samavõrd leidub ka sõrmega 

selgelt dekoritiivsetel eesmärkidel laineliseks vajutatud servatükke. Mõnikord on 

sõrmevajutiste põhjas näha ka küünejälgi. Üksikute kaunistuselementidena nõu pinnal 

selliseid sõrme- või küünevajutisi reeglina ei leidu. 

 

  



29 

 

3. KERAAMIKA ANALÜÜS 

 

 Kammkeraamika, mida selles peatükis alljärgnevalt käsitlen, pärineb viiest Eesti 

kiviaja asulakohast.  

 

 

Joonis 2. Asulakohtade paiknemine Eesti kaardil. 

 

Riigiküla II ja Kudruküla asulakohad paiknevad Kirde-Eestis Narva jõe alamjooksul, 

Sindi-Lodja III asulakoht Edela-Eestis Pärnu jõe alamjooksul, Naakamäe asulakoht Saaremaal 

ja Jägala Jõesuu linnamägi Põhja-Eestis. 
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3.1 RIIGIKÜLA II ASULAKOHT 

 

 Riigiküla kiviaja asulakohad (kokku 15 muistist) paiknevad Kirde-Eestis Narva jõe 

alamjooksul. Esimesed juhuleiud Riigikülast saadi 1929. ja 1938. aastal, esimesed asulakohad 

(I–III) avastas 1951.–1952. aastal Nina Gurina, kelle juhatusel toimusid seal 1951.–1953. 

aastal ka arheoloogilised kaevamised (Kriiska 1992, 10 ja seal viidatud kirjandus).  

 

 

Joonis 3. Riigiküla asulakohad Narva jõe ääres 

(Kriiska & Nordqvist 2007). 

 

 Mesoliitikumi lõpul paiknes Riigiküla kohal umbes 9 km pikkune ja kuni 1,5 km 

laiune maasäär, mille taga oli laguun. Vanim radiosüsiniku dateering paigutab asustuse alguse 

aega umbes 5100 aastat eKr (A. Kriiska suuline teadaanne 26.04.2011). Maa kerke tulemusel 

soostus laguun veidi rohkem kui 4000 aastat eKr ning Riigiküla seljaku kagunõlv hüljati 

inimeste poolt. Uus asustus koondus Narva jõe äärde, seljaku kirdeotsale, ning seal asuvadki 

Riigiküla I, II ja III asula, mis tõenäoliselt olid juba aastaringsed külad (Kriiska 2004, 86).  
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 Riigiküla II asulakoht asub Riigiküla I ja III asulakohast loodes Narva jõe ja Narva – 

Narva-Jõesuu maantee vahelisel alal. Kultuurkiht katab seal umbes 800 m
2
 suurust ala ja kihi 

paksus on keskmiselt 50–60 cm, kuid kahjuks on see tugevalt segatud Teise maailmasõja 

aegsete pommilehtrite ja majavundamentidega (Kriiska 1992, 32 jj). Gurina juhatatud 

kaevamistel 1951.–1953. aastal leiti maasse süvendatud kivikolle ja kaks majapidamislohku, 

savinõukilde tuli välja 3532, enamasti hiline ja tüüpiline kammkeraamika, mõned narva tüüpi 

keraamika killud ja üks nöörkeraamika kild (Гурина 1967, 15). 2006. ja 2007. aasta suvel 

toimusid Riigiküla II asulakohal päästekaevamised seoses hoonete rajamisega asulakoha 

territooriumile – ehitustööde käigus oli vundamendisüvendite laiendamisega veelgi lõhutud 

asulakoha kultuurkihti (Kriiska, Rappu 2008, 14).  2007. aastal kaevati ehitustööde käigus ära 

suur lõik asulakoha jõepoolsest servast. 2006. ja 2007. aasta päästekaevamistel leiti kahe 

tuleaseme jäänused ning üks looduslikku liivapinda ulatunud süvend, tulekivist tööriistu ja 

tööriistakatkeid, kolm luuesemete katket ja ka uusaegset materjali. Kiviaegsest keraamikast 

on esindatud narva tüüpi keraamika, kammkeraamika ja nöörkeraamika (Kriiska, Rappu 2008, 

17jj). 
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3.1.1 Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Riigiküla II asulakoha materjalis oli ornamenteeritud mineraalse vormimismassi 

lisandiga keraamika kilde 604. Esindatud olid kõik elemenditüübid (tabel 1). 

 

Tabel 1.  Riigiküla II asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamikal esinevad 

ornamendielemendid. 

Ornamendi elemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 314 52 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised 2   

b) Pikad ja laiad kammivajutised 1   

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 7   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 18   

e) Kaksikkammivajutised 2   

f) Kuju võimatu määrata 287   

2) Lohud ja lohundid 363 60,1 

a) Suured ümarlohud 34   

b) Väikesed ümarlohud 9   

c) Suured ovaalsed lohud 11   

d) Väikesed ovaalsed lohud 8   

e) Astmelise põhjaga lohud 11   

f) Erikujulised lohud 7   

g) Lohundid 20   

h) Sõõrvajutised     

i) Kuju võimatu määrata 267   

3) Täkked 7 1,2 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid 11 1,8 

5) Sooned 11 1,8 

Ornamenteeritud kilde kokku 604   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud 
eraldi, mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%. 

 

 Riigiküla II asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiivistik 

on mitmekesine ja fantaasiarikas (vt joonis 14), elementide kombinatsioonid küll kohati 

korduvad, kuid teistsugustes mõõtmetes või erinevate templitega tehtult, mistõttu kahte täpselt 

ühesugust anumat leida on praktiliselt võimatu. Nõud on tõenäoliselt olnud ornamenteeritud 

terves ulatuses, seda näitab nii ornamenteeritud kildude suur osakaal (74,1% kõigist 

mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika kildudest) kui dekoorita kildude väike 

pind. Sellise tühja silutud või riibitud savipinna laius võib vööndites olla küllaltki erinev, väga 

tihti järgnevad kammivajutiste või lohkude read üksteisele tihedalt, kuid ühel Riigiküla II 

asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika servatükil näiteks järgneb 
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kammivajutistega kaunistatud ja laineliseks vajutatud servale 2 cm vaba pinda enne suurte 

ümarlohkude rida, ning sellest omakorda killu murenenud servani jääv 3 cm laiune ala on 

samuti kaunistamata. Nagu on näha Jägala-Jõesuu nõu puhul, võib sellise vöönditevahelise 

kaunistamata pinna laius olla erinev ka vööndi enda piires, kuna suurte nõude puhul 

jooksevad vööndid sageli veidi laines (vt foto 5). 

 Ainus põhjatükk valimis oli ornamenteeritud täketega. Kahekümne üheksast servatükist 

vaid üks oli (serva pealt) täiesti ilma kaunistusteta, kolm olid ilma ornamendielementideta, 

aga sõrme või pulgaga laineliseks vajutatud. Kammivajutisi esineb kahekümne neljal 

servatükil, neist kolm on ka laineliseks vajutatud, ühel lainelisel serval on sooned (joonis 22, 

2–8). Täketega on kaunistatud kaks serva, neist ühel on lisaks täketele ka kammivajutised 

(joonis 22, 8–9). Mitme kammireaga servatükke on samuti kaks (joonis 22, 6–7). Servade 

ornamenteerimisel on oluline serva kuju, mis võib olla kaldu nii sisse- kui väljapoole, samuti 

katuseharjakujuliselt keskjoonele kitsenev. Siiski tundub, et suuremad laugjad kaldservad ei 

piira tingimata ornamendi asukohta, kuna mõnikord on kammitempliga tehtud jäljendeid ka 

kitsastele kumeratele servaäärtele, kuhu jääb vaid väike osa kammivajutisest. Lainjaks on 

servad vajutatud alles pärast ornamenteerimist, seda näitab jäljendite deformeeritus. Nõu 

siseküljel esineb ornamenti väga harva, antud kogumis vaid ühel servatükil, kus vahetult serva 

all siseküljel on diagonaalsete kammivajutiste rida.  

 Ühe nõu kaunistamisel on valdavalt kasutatud ühte tüüpi kammivajutisi, kahe erineva 

kammitempli jäljendeid esineb vaid kahel Riigiküla II asulakoha mineraalse vormimismassi 

lisandiga kammkeraamika killul. Lohkude puhul tundub erineva templi kasutamine olevat 

sagedasem, sageli on ühel killul koos lohud ja lohundid (joonis 14, 4). Täkkeid on tehtud nii 

lohkude kui kammivajutistega kaunistatud nõudele, antud kogumis asuvad täkked reas vaid 

nõu servakildudel (joonis 22, 8–9) või vahetult serva all, nii põhjatükil kui ühe servatüki 

välispinnal olevad täkked paiknevad pealtnäha kaootiliselt ja on korrapäratu kujuga (foto 1, 

6). Elementide kombinatsioonidest on valdavaks erinevad kammivajutised koos erinevate 

lohkudega. Pulga ümber keeratud nööri jäljendid esinevad ainult koos määramatu kujuga 

lohkudega või üksi, sooni leidub nii koos lohkude kui kammivajutistega. 

 Nõude pinnal paikneb ornament reeglina horisontaalsetes vööndites, mille laius võib 

olla väga erinev. Kõige tavalisem korduv vööndimotiiv on nõu serva suhtes diagonaalsete 

kammivajutiste rida, millele järgneb lohurida (joonis 14, 9–10, 12), teine levinum 

kombinatsioon on lohuridadega vahelduvad kammivajutistest moodustatud rombide read 

(joonis 14, 14, 20–21, 25). Kõigist ornamenteeritud mineraalse vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika kildudest 14,1% on ornamenteeritud nii kammivajutiste kui lohkudega, nii 
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väike protsent lubab arvata, et väga tõenäoliselt olid mõned nõud kaunistatud ka ainult 

lohkude või ainult kammivajutistega. Üksteisele järgnevad kammivajutiste motiivid võivad 

olla nii samasuunalised, erisuunalised, horisontaalsed kui vertikaalsed (nõu serva suhtes) 

(joonis 14, 13, 16, 18, 22), ühes reas võivad kammivajutised moodustada horisontaalseid 

siksakke (joonis 14, 11, 17; foto 1, 3). Üksikud lohuridadega eraldatud kammivajutised on 

reas üldiselt paremale poole diagonaalselt kaldu, väga harva teistpidi. Enamasti ei järgne 

üksteisele üle kahe-kolme kammivajutiste vööndi. Kammivajutistest rombid on erineva 

kujuga, kammivajutised võivad rombis paikneda vähem või rohkem diagonaalselt, kohati 

isegi horisontaalselt. Mõnel juhul võivad sama kammitempliga tehtud rombid olla ühel nõul 

eri vööndites eri kujuga (joonis 14, 14). Mitu järjestikust lohurida võivad paikneda kohakuti 

või siksakis (joonis 14, 1–2), ovaalsed lohud ja lohundid on sageli ühele küljele kaldu (joonis 

14, 4, 10, 17). Eesti materjalis erandlikud astmelise põhjaga lohud on nõu pinnale kantud 

sarnaselt muude lohkudega, vaid ühel juhul moodustavad need võrgustiku üle terve 

savinõukillu (foto 1, 2). Sooned ja pulga ümber keeratud nööri jäljendid asendavad vahel 

kammivajutisi. Sooned moodustavad samasuguseid diagonaalsete vajutiste vööndeid (joonis 

14, 5, 7, 23), mis vahel on piiratud horisontaalsete soontega (joonis 14, 6). Pulga ümber 

keeratud nööri jäljendid võivad paikneda vööndis nii diagonaalselt kui rombidena (joonis 14, 

24).  
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3.1.2 Orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Ornamenteeritud orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika kilde oli 

Riigiküla II asulakoha materjalis 362. Esindatud olid kõik elemenditüübid (tabel 2). 

 

Tabel 2. Riigiküla II asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamikal esinevad 

ornamendielemendid. 

Ornamendi elemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 192 53 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised 2   

b) Pikad ja laiad kammivajutised     

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 8   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 14   

e) Kaksikkammivajutised     

f) Kuju võimatu määrata 169   

2) Lohud ja lohundid 217 59,9 

a) Suured ümarlohud 18   

b) Väikesed ümarlohud 8   

c) Suured ovaalsed lohud 7   

d) Väikesed ovaalsed lohud 5   

e) Astmelise põhjaga lohud 1   

f) Erikujulised lohud 6   

g) Lohundid 39   

h) Sõõrvajutised 2   

i) Kuju võimatu määrata 135   

3) Täkked 3 0,8 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid 3 0,8 

5) Sooned 15 4,1 

Ornamenteeritud kilde kokku 362   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud 
eraldi, mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%. 

 

 Orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika ornament on suures osas sarnane 

mineraalse lisandiga kammkeraamikale, kuid esineb ka mõningaid teistsuguseid motiive ja 

kombinatsioone. Kaunistatud on 78,9% kõigist keraamikakildudest, seega on nõud ilmselt 

olnud dekoreeritud umbes samas ulatuses kui mineraalse vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika puhul. Ornamendimotiivide vähesuse juures tuleb arvestada asjaoluga, et 

orgaanilise lisandiga kammkeraamika kilde on Riigiküla käsitletavas materjalis pea poole 

vähem kui mineraalse lisandiga kammkeraamikat. Võrreldavamate koguste juures oleks 

ilmselt ka ornamendi mitmekesisus nähtavam, kuigi ornamenteeritud kildude protsent kõigist 
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orgaanilise lisandiga (hilise) kammkeraamika kildudest on ka 1951.–1953. aastatel välja 

kaevatud keraamika puhul sarnane – 76% (Гурина 1967, 48). 

 Orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika hulgas on üks kammivajutistega 

kaunistatud põhjatükk, kahjuks on see aga täpsema motiivi määramiseks liiga väike. 

Servadekooris on levinuim diagonaalne kammivajutis (joonis 23, 2), ilma ornamendita on 

kolmeteistkümnest servatükist neli. Vaid üks serv on olnud sõrmega laineliseks vajutatud 

(joonis 23, 1). Soontega on kaunistatud kolm servatükki, täketega üks (joonis 23, 3–4). Nõu 

siseküljed on kahel juhul ornamenteeritud kammivajutistega ning neljal korral soontega, ühe 

puhul neist ei ole oletatavasti tegu serva-aluse tsooniga. 

  Ühe nõu kaunistamiseks on tavaliselt kasutatud vaid ühte tüüpi kammivajutisi, erineva 

kujuga jäljendeid leidub ainult ühel killul, kus sisepinnal olevad kammivajutised on tehtud 

lühema ja laiema templiga kui välispinnal. Erinevaid lohke ei ole samuti kuigi palju koos 

kasutatud, selles kogumis esinevad ühel korral suured ovaalsed lohud koos väikeste 

ümarlohkudega (joonis 15, 4), ühel korral suured ümarlohud koos lohunditega ja ühel korral 

määramatud lohud koos lohunditega. Sooni esineb koos lohkudega veidi rohkem, ühel juhul 

on koos nii sooned, lohud kui kammivajutised. Pulga ümber keeratud nööri jäljendid on koos 

lohkudega vaid ühel savinõukillul (joonis 15, 16). Täkked esinevad ainult koos lohkudega 

ridades (joonis 15, 5). Erinevate elementide kombinatsioone leidus kõigist orgaanilise 

vormimismassi lisandiga kammkeraamika kildudest vaid 19,9%, valdavad on erinevad 

kammivajutised koos erinevate lohkudega (16,3%). 

 Ornament paikneb nõu pinnal horisontaalsete vöönditena, mille enamasti moodustavad 

kammivajutiste ja lohkude read (joonis 15, 7–12, 14–15). Kammivajutised on vööndis serva 

suhtes diagonaalselt või moodustavad rombe (joonis 15, 18), horisontaalseid ja vertikaalseid 

kammivajutisi motiivides ei esine. Kammivajutiste read on reeglina kaldu paremale poole 

Mõnikord asendavad kammivajutisi sooned (joonis 15, 13) või pulga ümber keeratud nööri 

jäljendid (joonis 15, 16). Lohud ja lohundid võivad paikneda paralleelsetes kohakuti asuvates 

ridades või siksakis, ovaalsed lohud on sageli ühele küljele kaldu (joonis 15, 1–4). Ühel 

erandlikul keraamikakillul moodustavad rombikujuliste lohkude topeltread kaks peegelpildis 

siksakki, millele järgneb vähemalt üks ühekordne horisontaalne lohurida (joonis 15, 19; foto 

1, 4).  
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3.2 KUDRUKÜLA ASULAKOHT 

 

 Kudruküla asulakoht paikneb Narva jõe suudmest 5 km ülesvoolu, umbes 500 m jõest 

edelas Kudruküla oja vasakul kaldal (Kriiska 1992, 37). 

 

 

Joonis 4. Kudruküla asulakoht Narva jõe ääres 

(aluskaart Regio 2010). 

 

 Esimesed leiud saadi Kudrukülast 1960. aastate lõpus, 1979. aastal kogus ojast leide 

Narva Linnamuuseumi direktor Eldar Efendijev ja 1980. aastal algasid arheoloogilised 

väljakaevamised (Kaarel Jaanits), mis 1981. aastal jätkusid Efendijevi juhtimisel. Neoliitilisi 

esemeid on tulnud välja nii ojast kui selle kaldalt orundi põhjast. Valdav osa leidudest on 

kammkeraamika, kuid on ka luu- ja sarvesemeid, lihvimiskive ja nende katkeid, tulekivikilde 

ja -tööriistu, inim- ja loomaluid ning üks merevaigust ripats (Kriiska 1992, 13). 

 2008. aastal avastati Kudruküla piirkonnas veel üks kiviaegne asulakoht ‒ Narva-

Jõesuu I ning 2009. aasta suvel toimusid seal kaevamised, millega paljandusid kaks erinevat 

asustusjärku tüüpilise ja hilise kammkeraamika ning nöörkeraamika perioodil (Kriiska & 

Nordqvist 2010, 14-16). Oluline oli tähelepanek, et Kudruküla ja Narva-Jõesuu I asulakoht 

olid oletatavasti asustatud samaaegselt, samas kui Kudruküla paikneb geograafiliselt peaaegu 

9 m allpool. Kui varem oletati, et Kudruküla kultuurkiht võis olla oma algsest asukohast jõe 
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poolt minema uhutud, siis 2009. aasta uurimuse valguses tundub, et see paikneb siiski oma 

algses asukohas ning oli mingi põhjus, miks kaks asulakohta paiknesid topograafiliselt 

erinevates kohtades (Kriiska & Nordqvist 2010, 26). 

 Kudruküla asulakoht on rajatud umbes 3700‒3600 a eKr (Jussila & Kriiska 2004, 8), 

kui Riigiküla asulakohad olid maakerke ja mere taandumise tõttu juba tõenäoliselt maha 

jäetud. 

 

3.2.1 Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Kudruküla materjalis oli ornamenteeritud mineraalse vormimismassi lisandiga 

keraamika kilde 433. Esindatud olid kõik elemenditüübid (tabel 3). 

 

Tabel 3. Kudruküla mineraalse vormimismassi lisandiga keraamikal esinevad 

ornamendielemendid. 

Ornamendi elemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 237 51,7 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised 4   

b) Pikad ja laiad kammivajutised 2   

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 42   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 19   

e) Kaksikkammivajutised 3   

f) Kuju võimatu määrata 170   

2) Lohud ja lohundid 352 81,3 

a) Suured ümarlohud 26   

b) Väikesed ümarlohud 27   

c) Suured ovaalsed lohud 32   

d) Väikesed ovaalsed lohud 15   

e) Astmelise põhjaga lohud 7   

f) Erikujulised lohud 28   

g) Lohundid 39   

h) Sõõrvajutised     

i) Kuju võimatu määrata 195   

3) Täkked 3 0,7 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid 1 0,2 

5) Sooned 8 1,8 

Ornamenteeritud kilde kokku 433   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud eraldi, 
mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%.   
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  Ka Kudruküla mineraalse lisandiga kammkeraamika on tõenäoliselt olnud 

ornamenteeritud terves ulatuses nagu suurem osa Eesti kammkeraamikast. Nõude pinnal 

paikneb ornament reeglina erineva suhtelise laiusega horisontaalsetes vööndites. 

Ornamenteeritud vööndite vahel võib olla tühi, riibitud või silutud keraamikapind, mille laius 

antud kogumi puhul ulatus kuni 3 cm-ni.  

  Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika hulgas oli 34 servatükki ning neist 21 

oli kaunistatud paremale poole kaldus diagonaalsete kammivajutistega (joonis 24; 1). Üksikult 

esines ka teistpidi kaldus kammivajutisi, lohundeid ja sooni, mitme kammireaga ning ka 

täiesti ornamenteerimata servatükke (joonis 24, 2‒8). Servade ornamenteerimisel on taas 

oluline olnud serva kuju. Nõu siseküljel esineb ornamenti väga harva, antud kogumis vaid 

ühel servatükil, kus vahetult serva all siseküljel on diagonaalsete lühikeste ja laiade 

kammivajutiste rida. Sellel samal serval on ka kõige rohkem erisuunalisi kammivajutiste ridu 

ning ornamenteerimiseks on kasutatud kahte sorti lühikesi ja laiu kammivajutisi, lisaks veel 

välisküljel näha olevad lohud (joonis 16, 22). Serva sõrmega laineliseks vajutamist esines 

vaid ühel killul, mille serval olid paremale poole kaldus diagonaalsed kammivajutised (joonis 

24, 8). 

  Jälgides erinevate ornamendielementide kasutamist on näha, et omavahelised 

kombinatsioonid on väga varieeruvad (vt tabel 8). Ühel ja samal killul on käsitletavas 

materjalis kasutatud kuni kolme erinevat ornamendielementi, mis näitab, et ka terve nõu 

kaunistamisel kasutati maksimaalselt vähemalt kolme erinevat templit (või kahte, kui näiteks 

kammitempli teise otsaga vajutati lohke). Kolme erinevat elementi on nähtavalt kasutatud 

kuuel keraamikakillul, kusjuures kõik elemendikombinatsioonid on erinevad, st pärinevad 

tõenäoliselt kuuest erinevast nõust: 

1) lühikesed kitsad kammivajutised + määramatu kujuga kammivajutised + väikesed 

ovaalsed lohud, 

2) lühikesed kitsad kammivajutised + väikesed ümarlohud + lohundid, 

3) lühikesed kitsad kammivajutised + lühikesed laiad kammivajutised + määramatu kujuga 

kammivajutised, 

4) lühikesed kitsad kammivajutised + määramatu kujuga lohud + sooned, 

5) lühikesed kitsad kammivajutised + lohundid + täkked (joonis 17, 12), 

6) määramatu kujuga kammivajutised + suured ümarlohud + täkked. 

Ka kahe erineva kujuga templiga kaunistatud kildude puhul on jäljendite varieeruvus 

väga suur, kokku on erinevaid määratletavaid templeid kasutatud 23 erinevas kombinatsioonis 
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(vt tabel 8). Kõige tüüpilisem on kombinatsioon erinevatest kammivajutistest ja lohkudest, 

mida esines koguni 37% kõigist ornamenteeritud keraamika kildudest. 

  Lisaks sellisele erinevate elementide kombineerimisele on ka ühtede ja samade 

templite abil saadud palju erinevaid motiive, millest selgemini arusaadavad olid ja üles 

joonistati 47 (vt joonised 16 ja 17). Kudruküla mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika 

puhul ei saa öelda, et kõige tüüpilisem motiiv oleks diagonaalsete kammivajutiste rida, mis 

vaheldub lohkude reaga, nagu näiteks Riigiküla II ja Sindi-Lodja III asulakoha 

kammkeraamika puhul. See motiiv oli kindlasti kasutusel (joonis 16, 3‒4, 15‒16) ning ühel 

suuremal killul vaheldusid koguni kolm lohurida kolme kammivajutiste reaga, kuid see jääb 

siiski teiste motiivide variatsioonirikkuse kõrval varju. Kammivajutised paiknevad kõige 

sagedamini reas diagonaalselt paremale poole kaldu, kuid on ka vastupidise suunaga 

kammiridu, kammivajutistest moodustatud rombe (joonis 16, 7, 20‒21, 29; joonis 17, 2‒3), 

kuuseoksamotiivi (joonis 16, 22, 27) horisontaalseid kammitempliga vajutatud ridu (joonis 

16, 28; joonis 17, 7‒8, 12) kui kammivajutistega piiratud siksakke (joonis 17, 11, 13; foto 2, 

4, 8). Vahel asendavad kammivajutisi sooned (joonis 16, 30). Ühel killul moodustasid kaks 

järjestikust sooneriba nõu ümber tõenäoliselt ringi (joonis 16, 6) ning ühel juhul 

kuuseoksamotiivi „rootsu“ (joonis 16, 23). Nagu Riigiküla II asulakoha keraamikas on ka 

Kudrukülas nõude kaunistamiseks kasutatud spetsiaalseid astmelise põhjaga lohke. Neid on 

kantud nõu pinnale nii üksinda mitmes järjestikuses siksakreas (joonis 16, 14; foto 2, 5) kui 

vaheldumisi kammivajutiste ridadega (joonis 16, 31), samamoodi mitmes (siksak)reas on 

kasutatud rombikujulisi lohke (joonis 16, 11; foto 2, 7). Mitu järjestikust lohurida võivad 

paikneda nii siksakis kui kohakuti (joonis 16, 1‒2), ovaalsed lohud on sageli ühele küljele 

kaldu (joonis 16, 10). Märkimisväärse tähtsusega ornamenteerimisel on Kudruküla materjalis 

ka lohundid, esinedes lisaks kammivajutistele koos ka lohkudega, mis näitab, et neid on 

teadlikult erineva kaunistuselemendina kasutatud, mitte pole tegu lihtsalt nõrgemini vajutatud 

lohkudega. Viimast võib oletada mõnikord orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika puhul, kui kogu muster on kantud nõule võrdlemisi kaootiliselt või väga 

õrnalt. Lohundid moodustavad vööndeid (joonis 16, 19, 22, 24, 26), siksakke (joonis 17, 10) 

ja kahe killu puhul ka mingi suurema mustri (joonis 17, 5; foto 2, 6). Täkkeid on kasutatud 

vaid kolmel keraamikakillul, kõige huvitavamal neist koos kammivajutiste ja lohunditega 

(joonis 17, 12).  
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3.2.2 Orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Ornamenteeritud orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika kilde oli 

Kudruküla materjalis 250. Esindatud olid kõik elemenditüübid välja arvatud pulga ümber 

keeratud nööriga tehtud vajutis (tabel 4). 

 

Tabel 4. Kudruküla orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikal esinevad 

ornamendielemendid. 

Ornamendi elemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 175 40,4 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised 12   

b) Pikad ja laiad kammivajutised     

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 35   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 10   

e) Kaksikkammivajutised 1   

f) Kuju võimatu määrata 120   

2) Lohud ja lohundid 148 34,2 

a) Suured ümarlohud 14   

b) Väikesed ümarlohud 23   

c) Suured ovaalsed lohud 6   

d) Väikesed ovaalsed lohud 3   

e) Astmelise põhjaga lohud 1   

f) Erikujulised lohud 2   

g) Lohundid 30   

h) Sõõrvajutised 1   

i) Kuju võimatu määrata 72   

3) Täkked 2 0,8 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid     

5) Sooned 4 1,6 

Ornamenteeritud kilde kokku 250   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud 
eraldi, mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%. 

 

 

  Ka Kudruküla orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika on tõenäoliselt 

olnud ornamenteeritud terves ulatuses ning horisontaalsete vööndite kaupa. Mõnede 

keraamikakildude puhul tundub, et ornament on kantud nõu pinnale nõrgemalt kui mineraalse 

vormimismassi lisandiga keraamika puhul, kuid on ka väga selgeid ja ilusa kindlapiirilise 

motiivistikuga keraamikakilde. 

  Orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikakildude hulgas oli 47 servakildu, mis 

pärinesid 41 erinevast nõust ning millest 22 oli ornamenteeritud (joonis 25). 
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Ornamenteerimata kuid sõrmega laineliseks vajutatud oli üks servatükk. Valdavalt oli serv 

kaunistatud paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste reaga (14 killul), kuid oli ka 

vastupidise suunaga kammivajutisi (5 killul) ja lohundeid (2 killul) ja lohke (1 killul).  

  Kohalikule traditsioonile omane motiivistik on ka Kudruküla orgaanilise 

vormimismassi lisandiga kammkeraamika puhul üldjoontes sarnane mineraalse 

vormimismassi lisandiga kammkeraamikaga. Muutunud on kammivajutiste ja 

lohkude/lohundite tasakaal ‒ kui mineraalse lisandiga keraamikakildudest 81,3% oli 

kaunistatud lohkudega, siis orgaanilise lisandiga kildudel on see 34,2%. See peegeldub ka 

motiivistikus, kus on leiutatud kauneid kombinatsioone vaid kammivajutistest ‒ lihtsad 

vahelduva suunaga kammivajutiste read (joonis 18, 14), kuuseoksamotiiv (joonis 18, 9), 

rombid (joonis 18, 6, 24‒25), siksakmuster (joonis 18, 8, 22, 29). Ühel killul on omapärane 

korduv kolme kammi vööndimotiiv (joonis 18, 27), teisel killul on sarnasest kolme kammi 

motiivist moodustatud siksak (joonis 18, 23; foto 2, 3). Ka lühikese kammiga moodustatud 

rombid paiknevad ühel killul siksakis (joonis 18, 26).  Üksteisele järgnevad kammivajutiste 

motiivid võivad olla nii samasuunalised kui erisuunalised, nõu serva suhtes nii horisontaalsed 

kui vertikaalsed (foto 2, 1). Kammivajutistest rombid on erineva kujuga, vajutised võivad 

rombis paikneda vähem või rohkem diagonaalselt, ka horisontaalselt. Kasutatud on 

loomulikult ka tavalisi kammitempel-lohk motiive, nii üksteisele järgnevates horisontaalsetes 

ridades kui muudes kombinatsioonides (joonis 18, 3‒5, 11, 21). Jätkuvalt on olnud olulised 

lohundid ning astmelise põhjaga lohud ja antud materjalis uue elemendina ka sõõrvajutis 

(joonis 18, 12). Pulga ümber keeratud nööriga tehtud jäljendeid ei õnnestunud tuvastada. 

Kammivajutiste asemel on ühel killul digonaalsete soonte rida (joonis 18,7). 

 Ühel ja samal killul on ka Kudruküla orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika 

puhul kasutatud kuni kolme erinevat ornamendielementi, seda küll vaid ühel killul, kus on 

koos pikad ja kitsad kammivajutised, lühikesed ja laiad kammivajutised ning väikesed 

ümarlohud (tegu on ühtlasi servatükiga, mille siseküljel serva all on samuti kammivajutiste 

rida) (foto 2, 2). Kõige tavalisem kahe elemendi kombinatsioon on jätkuvalt erinevad 

kammivajutised koos erinevate lohkudega, esinedes 29,6% ornamenteeritud orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamika kildudest. 

 Nõu siseküljel on ornamenti vaid kolmel keraamikakillul ning kõik need on 

servatükid. Kahel killul on vahetult serva all siseküljel paremale poole kaldu diagonaalsete 

kammivajutiste rida ning ühel killul vahetult serva all kaardus kitsaste soonte rida, mis võivad 

olla hoopiski suured küünejäljed. Kahjuks pole viimasest killust säilinud piisavalt välimist 

pinda, et näha, kas jäljed paiknevad ornamendiga kohakuti, st on tekkinud nõud 
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ornamenteerimise käigus seestpoolt toetas, või on tegu omaette kaunistusega. Võimalik ka, et 

need ühendavad funktsionaalsust ja esteetilist väärtus. 

 

3.2.3 Toiduvalmistamisjälgedega keraamika 

 

 Kudruküla keraamikakildudel oli osaliselt säilinud ka kõrbenud orgaanikakihti, mis 

viitab sellele, et neid on kasutatud toidu valmistamiseks. Lähtuvalt Läti arheoloogi Valdis 

Bērziņši ideest (Bērziņš 2008, 189), et toiduvalmistamisnõud on olnud vähem 

ornamenteeritud kui säilitusnõud, uurisin ka mina seda aspekti Kudruküla materjalis. 

Võrdlusesse kaasasin vaid ornamenteeritud keraamikakillud, sest nagu eelnevalt mainitud, 

olid päris ornamendita killud väga väikesed ja fragmentaarsed. 

 Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamikakildudest oli 39 killul (9,0% kõigist 

mineraalse lisandiga ornamenteeritud kildudest) nähtav kõrbekiht nõu siseküljel. Neli neist 

olid servatükid, kõik kaunistatud kammivajutistega. 24 killul (61,5% kõrbekihiga mineraalse 

lisandiga keraamikakildudest) olid erinevad kammivajutised ning 35 killul (89,7%) erinevad 

lohud. Täkkeid, pulga ümber keeratud nööriga tehtud jäljendeid ja sooni ei esinenud.  Ühel 

killul oli koos kolm erinevat ornamendielementi: määramatu kujuga kammivajutised, suured 

ümarlohud ja lohundid. 19 killul esinesid kammivajutised koos lohkudega, moodustades 

erinevaid motiive ja kombinatsioone, millest kõik ei olnud siiski määratavad. Motiividest olid 

esindatud kuuseoksamotiiv, mitmekordne lohurida nii kohakuti kui siksakis, mitu järjestikust 

kammirida, lohuread ja kammiread vaheldumisi ning ka horisontaalsed kammiread.  

 Orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikakildudest oli säilinud kõrbekihti 61 

killul (24,4% kõigist orgaanilise lisandiga ornamenteeritud kildudest). Üheksa kildu olid 

servatükid, neli neist ornamenteerimata, üks sõrmega laineliseks vajutatud, üks kaunistatud 

lohunditega ning ülejäänud kammivajutistega. 47 killul (77% kõrbekihiga orgaanilise 

lisandiga keraamikakildudest) olid erinevad kammivajutised ning 29 killul (47,5%) erinevad 

lohud. Ühel killul olid täkked kolmes järjestikuses reas ning kahel killul esinesid sooned. Ühel 

killul olid koos kolm erinevat ornamendielementi: pikad ja kitsad kammivajutised, lühikesed 

ja laiad kammivajutised ning väikesed ümarlohud. 16 killul olid kammivajutised ja lohundid 

erinevates motiivides koos. Motiividest esines kuuseoksamotiivi, mitut järjestikust 

erisuunalist kammirida, lohuridu ja kammiridu vaheldumisi, kammivajutistest moodustatud 

rombe ja juba varem mainitud kaunist motiivi kammivajutistest siksakiga (joonis 18, 29). 
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Kahe keraamikakillu puhul on muster olnud segane ning kammivajutised ja lohundid 

nõrgemini vajutatud.  

 Kudruküla kõrbekihiga kammkeraamilised nõud on seega olnud ornamenteeritud ning 

motiivistiku mitmekesisus antud materjali puhul ei anna alust oletada, et vähem kui 

säilitusnõud. Sarnaseid motiive leidub ka ilma kõrbekihita kildudel ning nii väikese hulga 

puhul (kokku oli kõrbekihti 100 killul 688 ornamenteeritud keraamikakillust) torkab silma 

pigem erinevate elemendikombinatsioonide suur arv ja motiivide variatsioonirohkus. Muidugi 

tuleb arvesse võtta, et siit puuduvad täiesti ornamendita kõrbekihiga keraamikakillud, kuid 

nende andmete põhjal ilmneb siiski, et vähemalt mõned toiduvalmistamiseks kasutatavad 

nõud olid kindlasti rikkalikult ornamenteeritud. Silmatorkav on ka asjaolu, et kõrbekihti 

leidus märkimisväärselt rohkem orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikakildudel ‒ 

24,4% kõigist ornamenteeritud orgaanilise lisandiga kildudest (mineraalse vormimismassi 

lisandiga kildude puhul oli vastav protsent 9,0). 
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3.3 SINDI-LODJA III ASULAKOHT 

 

  

 Edela-Eestist Pärnumaalt Paikuse vallast on kiviaegset ainest leitud juba 20. sajandi 

algusest saati, 1920.–30. aastatel tegeles selle kandi uurimisega Richard Indreko. Pärast sõda 

jäi Pärnu jõe suudmeala kiviaja uurimine tagaplaanile kuni Pulli varamesoliitilise asulakoha 

avastamiseni Sindi lähedalt 1967. aastal. Sindi-Lodja I ja II asulakoht avastati 2000. ning 

kaevamised algasid järgmisel aastal (Kriiska 2004, 58 jj).  

 

 

Joonis 5. Sindi-Lodja asulakohad Pärnu jõe ääres 

(Kriiska & Lõugas 2009). 

 

 Sindi-Lodja III asulakoht paikneb Paikuse küla ja riigimetsa piiril Pärnu jõe vasakul 

kaldal, 300 m kirdes Sindi-Lodja II asulakohast (Kriiska et al 2003, 31). Asulakoht avastati 

arheoloogilise inspektsiooni käigus 2001. aastal, arheoloogilised kaevamised on leidnud aset 

aastatel 2001–2004 (Kriiska & Lõugas 2009, 169). 

Kiviajal on Paikuse kant olnud mitmel korral maakerke ja eustaatika vahekorra tõttu üle 

ujutatud, ja siis jälle elamiskõlbulik. Sindi-Lodjas on kaks asulat olnud juba mesoliitikumis. 

7100–6600 aastat eKr Litoriinamere staadiumis need elupaigad hüljati ning uus, Sindi-Lodja 
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III asulakoht rajati tõenäoliselt poolsaarele mere ja väikese laguuni vahel, kus leiurikas 

kultuurkiht võib viidata juba aastaringsele asustusele (Kriiska & Lõugas 2009, 170). Sindi-

Lodja III asulakoha kultuurkihis leidub rikkalikult materjali neoliitikumi erinevatest 

perioodidest, keraamikakildude hulgas on põhiliselt kammkeraamikat, kuid ka Narva tüüpi 

keraamikat ja nöörkeraamikat (Kriiska & Lõugas, 2009, 169jj). Rannasiirde ja 

esemetüpoloogia alusel võib asulakoha dateerida aega umbes 4000–3200 aastat eKr (Jussila & 

Kriiska 2004, 13), samas on aga elatud ilmselt veel ka 3. aastatuhandel eKr (Kriiska 2004, 

71). 

 Sindi-Lodja leiumaterjali puhul on oluline märkida sealt leitud materjali põhjal 2002. 

aastal rekonstrueeritud savinõud. Ornamendielementidest on sellel mineraalse vormimismassi 

lisandiga kammkeraamika nõul kasutatud kammivajutisi ja lohke – horisontaalsete 

kammivajutiste read vahelduvad kammivajutistega eraldatud lohuridadega üle kogu nõu 

pinna, vööndilisus on horisontaalne (joonis 13). 
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3.3.1 Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Sindi-Lodja III asulakoha materjalis oli ornamenteeritud mineraalse vormimismassi 

lisandiga keraamika kilde 476. Esindatud olid kõik elemenditüübid (tabel 5). 

 

Tabel 5. Sindi-Lodja III asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamikal 

esinevad ornamendielemendid. 

Ornamendielemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 354 75,8 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised 5   

b) Pikad ja laiad kammivajutised 4   

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 7   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 1   

e) Kaksikkammivajutised     

f) Kuju võimatu määrata 337   

2) Lohud ja lohundid 201 43 

a) Suured ümarlohud 37   

b) Väikesed ümarlohud 4   

c) Suured ovaalsed lohud 11   

d) Väikesed ovaalsed lohud 2   

e) Astmelise põhjaga lohud     

f) Erikujulised lohud     

g) Lohundid 6   

h) Sõõrvajutised     

i) Kuju võimatu määrata 142   

3) Täkked 2 0,4 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid 2 0,4 

5) Sooned 1 0,2 

Ornamenteeritud kilde kokku 476   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud eraldi, 
mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%. 

 

 

 Sindi-Lodja III asulakoha mineraalse lisandiga kammkeraamika motiivistik on väga 

vaheldusrikas, võrdlemisi väheste elementide kombineerimisega on loodud ulatuslikult 

varieeruvad kompositsioonid.  

 Servatükke oli kogumis 16 ja suurem osa neist olid ornamenteeritud kammivajutistega, 

mõni lisaks ka sõrme või pulgaga laineliseks vajutatud (joonis 26, 2–3, 5–6; foto 3, 2). Ilma 

ornamendita oli vaid üks servatükk, ilma ornamendita kuid laineliseks vajutatud neli 

servatükki (joonis 26, 1). Sooned ja täkked kaunistavad kumbki ühte serva (joonis 26, 4, 8). 

Lainjaks on servad vajutatud pärast ornamenteerimist. Nõu siseküljel esineb nii kammivajutisi 
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kui lohke. Viiel killul on tegu vahetult serva all oleva kammivajutiste reaga, ühel neist on 

lisaks kammivajutiste peal väikesed ümarlohud; ühel korral esineb ainult kammi ja ainult 

lohundeid, ühel korral on kammivajutised taas koos lohkudega.  

 Nõu välisküljel paikneb ornament horisontaalsetes vööndites, kõige rohkem tuleb ka siin 

ette diagonaalsete kammivajutiste ridu, mis vahelduvad lohuridadega, kuid ka 

kammivajutistest moodustatud rombide ridu (joonis 19, 3–4, 7–8, 11, 13–14, 16–17, 19–20; 

foto 3, 2–3). Üksteisele võib järgneda ka mitu kammivajutiste rida, nii sama- kui 

erisuunalised ja ka horisontaalsed (joonis 19, 6, 9–10; foto 3, 5). Ka lohud võivad olla mitmes 

reas kas kohakuti või siksakis (joonis 19, 1–2), järjestikku esineb ka erineva kujuga lohke 

(joonis 19, 15, 21). Kammivajutistest moodustatud rombe on eri suuruse ja kujuga, rohkem ja 

vähem kaldu. Üksikud diagonaalsete kammivajutiste read on tavaliselt paremale poole kaldu, 

harva vastassuunas. Kammivajutised moodustavad ka siksakridu (joonis 19, 22; foto 3, 1). 

Kohati on sooned ja pulga ümber keeratud nööriga tehtud vajutised asendanud kammivajutisi, 

ühel killul esinevad koos sooned, kammivajutised ja lohud (joonis 19, 5). Rombe 

moodustavad nöörivajutised esinevad ühel korral koos lohkudega (joonis 19, 18), kuid mitte 

üheski teises kombinatsioonis teiste ornamendielementidega. 19,7%-l kildudest esinesid koos 

erinevad kammivajutised ja lohud, kõikide teiste elementide kombinatsioone esineb alla 1%. 

Võimalik, et nõud olid kaetud korduvate vöönditega nagu Sindi-Lodja rekonstrueeritud 

savinõul, kuid ei saa välistada ka erinevate motiividega ridu.  
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3.3.2 Orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Ornamenteeritud orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika kilde oli Sindi-

Lodja III asulakoha materjalis 578. Esindatud olid kõik elemenditüübid (tabel 6). 

 

Tabel 6. Sindi-Lodja III asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamikal 

esinevad ornamendielemendid. 

Ornamendielemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 468 81 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised     

b) Pikad ja laiad kammivajutised 1   

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 5   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised 10   

e) Kaksikkammivajutised     

f) Kuju võimatu määrata 452   

2) Lohud ja lohundid 195 33,7 

a) Suured ümarlohud 40   

b) Väikesed ümarlohud 10   

c) Suured ovaalsed lohud 10   

d) Väikesed ovaalsed lohud 3   

e) Astmelise põhjaga lohud     

f) Erikujulised lohud     

e) Lohundid 9   

f) Sõõrvajutised 1   

g) Kuju võimatu määrata 122   

3) Täkked 9 1,6 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid 1 0,2 

5) Sooned 6 1 

Ornamenteeritud kilde kokku 578   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud 
eraldi, mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%. 

 

 Orgaanilise lisandiga kammkeraamika puhul on motiivid variatsioonirikkamad, 

kammivajutiste osakaal erinevates kombinatsioonides tundub olevat suurem ja lohud on 

pigem vööndi piiriks kui iseseisvaks motiiviks. Nõud on olnud ornamenteeritud täies ulatuses, 

motiivides on rohkem erinevaid elementide kombinatsioone.  

 Sindi-Lodja käsitletava kogumi ainus savinõu põhjatükk on vormitud orgaanilise 

lisandiga savimassist ning ornamenteeritud kammivajutistega, kuid kahjuks (nagu Riigiküla II 

asulakoha põhjatüki puhulgi) pole võimalik öelda täpsemalt, kuidas kammivajutised seal 

paiknenud on. Kahekümne kuuest servatükist kaheksateist on ornamenteeritud ühe või mitme 

kammivajutiste reaga, kahel on lisaks serva äärel täkked (foto 3, 3) ja neli on sõrme või 
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pulgaga laineliseks vajutatud (joonis 27, 2–6). Ilma ornamendita servatükke on viis, ilma 

ornamendita laineliseks vajutatud servi kaks (joonis 27, 1) ning ühel servatükil on peal sooned 

(joonis 27, 7). Laineliseks on servad vajutatud pärast ornamenteerimist. Nõude sisepinnal 

kohtab kammimotiivi kahel korral vahetult serva all, sügavamal nõu sees kolmel korral (neist 

ühel killul kaks diagonaalsete kammivajutiste rida sisepinnal), ning ühel korral on sisepinnal 

ovaalsed lohundid. 

 Motiivid paiknevad jätkuvalt horisontaalsetes vööndites. Põhiliseks elemendiks on ka 

siin kammivajutised, vööndis diagonaalselt nii ühele kui teisele poole kaldu, horisontaalselt, 

vertikaalselt, siksakis või moodustades erikujulisi rombe (joonis 20, 6–10 jt). Esineb nii 

sammuva kammi (joonis 20, 25) kui kuuseokkamotiivi (joonis 20, 28), märgatavalt rohkem on 

ühel killul kasutatud mitut erinevat kammitemplit (joonis 20, 14, 22; foto 3, 7). Üksteisele 

võib järgneda vähemalt kuni kolm erinevat kammivajutiste rida (joonis 20, 7, 22). Lohundi- ja 

lohuread võivad olla nii paralleelselt kohakuti kui siksakis, ühel juhul järgneb üksteisele kolm 

lohurida siksakis (joonis 20, 20). Ovaalsed lohud on sageli ühele küljele kaldu (joonis 20, 33). 

Sooned asendavad vahel kammivajutisi, esinedes ühel korral koos lohkudega ja ühel korral 

kahe paralleelse pika horisontaalse soonena (joonis 20, 12, 32). Pulga ümber keeratud nööriga 

tehtud vajutisi esineb vaid ühel korral ning selle paiknemine motiivis pole selge, siiski on 

erandlik asjaolu, et samal killul on näha ka kammivajutis. Elementide kombinatsioonidest 

esineb tavapäraselt kõige rohkem erineva kujuga kammivajutisi koos lohkudega (14,5%), 

erineva kujuga lohke on ühe nõu peal kasutatud vähe (0,4%), rohkem on lohkude ja/või 

kammivajutistega koos kildudel täkkeid (1,9%) (joonis 20, 16, 27, 29–30).  
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3.4 NAAKAMÄE ASULAKOHT 

 

  

 Saaremaalt tuntakse praeguseks vaid kolme kammkeraamika asulakohta ‒ Naakamäe, 

Undva ja Loona ‒ ning keraamika järgi otsustades on neist vanim just Naakamäe (Kriiska 

2007, 19). Naakamäe asulakoht paikneb Kuressaarest läänes, neoliitikumis praeguste 

jäänukjärvede ümber olnud lahe läänekaldal mäejalamil. Praegu on koht merepinnast umbes 

15 m kõrgusel, kuid neoliitikumis ulatus meri üsna asula lähedale (Jaanits et al 1982, 83). 

 

 

Joonis 6. Naakamäe asulakoht Saaremaal 

(aluskaart Regio 2010). 

 

 Aastatel 1958-1962 toimusid Naakamäel arheoloogilised kaevamised Lembit Jaanitsa 

juhatusel, leide koguti ka maanteetrassi rajamisel äralükatud kultuurkihi mullast. Kultuurkihi 

ülemine osa oli maaharimisel segatud, selle all oli peen kruusakas rannaliiv, millest leiti 

kivideta maasse süvendatud leeasemete põhju ning üks haud. Märkimisväärsed olid nelja 

püsti liiva sisse asetatud savinõu põhjaosad ning asula äärelt avastatud haud (Jaanits et al 

1982; 83). 

 1958‒1959. aasta kaevamiste kohta puudub aruanne, kuid sissejuhatuseks 

leiukataloogile on Lembit Jaanits kirjutanud: 
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 „Kaevamisleide Naakamäe neoliitilisest asulast Kingissepa raj. Kärla k/n Umala nim. 

kolhoosi maal (end. Kärla khk. Hirmuste kl). Kaevamiskoht paikneb taluhoonetest põhja pool, 

talust maanteele viivast teest idas sepikoja vastas, põllu äärel. Asula piirkond näib mõnevõrra 

ulatuvat ka teest lääne pool olevale aiamaale, kust on leitud üksikuid savinõukilde. Esimesed 

proovikaevamised Naakamäe asulal toimusid 27. augustil 1958.a, millal kaevati ruudud a-

b/1-6 (leiud 4211:1-114). Kaevamisi jätkati 7.-19. septembrini 1959.a, millal kaevati ruudud 

a-r/7-9 ja c-f/3-6 (leiud 4211:115-558). Mõlemad kaevamised korraldas ENSV Teaduste 

Akadeemia Ajaloo Instituut, juhatas L. Jaanits. 1959.a kaevamiste finantseerimisest võttis osa 

Saaremaa Muuseum. Lähemalt vt. kaevamisaruandeist.“ (Jaanits 1959). 

 Naakamäe kiviaja asulakoht on rannasiirdekronoloogia abil dateeritud 3800‒3500 eKr 

(Jussila & Kriiska 2004, 14). 

 

3.4.1 Naakamäe ja saarte kammkeraamika omapära 

 

 1958. aasta Naakamäe leiumaterjali hulgas on alla 1% ornamenteeritud orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamikat ning varemalt on täheldatud, et saartel ongi ka hilise 

kammkeraamika puhul vormimismassi jätkuvalt lisatud liiva või kivipurdu, mitte taimset 

massi või teokarbipurdu nagu mandril (Kriiska, Tvauri 2002, 63). Siiski ei olnud käsitletava 

materjali puhul võimalik välja tuua mingeid märkimisväärseid ornamendierinevusi mineraalse 

vormimismassi lisandiga keraamika hulgas, kuigi just ornamendi põhjal on Lembit Jaanits 

selle varasemalt hiliseks kammkeraamikaks liigitanud (Jaanits et al 1982, 85). Hilisele 

kammkeraamikale omased atribuudid nagu „lohakam“ ja nõrgemini peale kantud ornament 

või väiksem ornamenteerituse aste ei tulnud siin uuritud 1520 killu juures siiski kuidagi esile. 
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3.4.2 Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika ornament 

 

  Uurimisaluses Naakamäe materjalis oli ornamenteeritud mineraalse vormimismassi 

lisandiga keraamika kilde 1520. Esindatud olid kõik elemenditüübid (tabel 7). 

 

Tabel 7. Naakamäe mineraalse vormimismassi lisandiga keraamikal esinevad 

ornamendielemendid. 

Ornamendi elemendid Kildude arv* %* 

1) Kammivajutised 139 9,1 

a) Pikad ja kitsad kammivajutised     

b) Pikad ja laiad kammivajutised     

c) Lühikesed ja kitsad kammivajutised 29   

d) Lühikesed ja laiad kammivajutised     

e) Kaksikkammivajutised     

f) Kuju võimatu määrata 111   

2) Lohud ja lohundid 1442 94,9 

a) Suured ümarlohud 120   

b) Väikesed ümarlohud 171   

c) Suured ovaalsed lohud 11   

d) Väikesed ovaalsed lohud 33   

e) Astmelise põhjaga lohud     

f) Erikujulised lohud 44   

g) Lohundid 317  20,9 

h) Sõõrvajutised     

i) Kuju võimatu määrata 814   

3) Täkked 19 1,3 

4) Pulga ümber keeratud nööri jäljendid 2 0,1 

5) Sooned 9 0,6 

Ornamenteeritud kilde kokku 1520   
* Ühel keraamikakillul koos esinenud erinevad ornamendielemendid on statistikas loetud eraldi, 
mistõttu tabelis toodud kildude arv ületab 100%. 

 

 

 Naakamäe mineraalse lisandiga keraamika puhul torkab kõigepealt silma lohkude ja 

lohunditega kaunistatud kildude suur osakaal (94,9%) ning kammivajutiste äärmuslik vähesus 

(9,1%). Suure tõenäosusega on ka Naakamäe nõud olnud ornamenteeritud välispinnalt terves 

ulatuses ning vööndilisuseski ei olnud näha suuri omapärasid. Ornament on kantud nõudele 

tugevalt ja selgelt, nõu pind on eelnevalt riibitud või silutud. 

 Kogumis oli 84 servatükki 64 nõust, kuigi vaid 10 neist oli kaunistatud (joonis 28). 

Serva sõrmega laineliseks vajutamist ei esinenud, ühel kammivajutistega serval olid näha 

küünejäljed, kuid pole aru saada, kas need on olnud taotluslikud või mitte. Viis servatükki 
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olid kaunistatud kammivajutistega (joonis 28; 2), kaks lohunditega (joonis 28, 1) ning kolmel 

olid sooned (joonis 28, 4), ühel neist mitte selges ühele poole kaldu reas vaid risti-rästi (joonis 

28, 3). Ühel kaunistamata servatükil oli näha nõu sisemisel pinnal määramatu kujuga lohk. 

Põhjatükke Naakamäe mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika hulgas ei olnud. 

 Juba eelnevalt mainitud kammivajutiste vähesust toonitab veel enam asjaolu, et 

määratavatest vajutistest esinesid ainult lühikesed ja kitsad kammivajutised ning sedagi vaid 

29 killul. Lohkudest seevastu olid kasutusel kõik variandid peale astmelise põhjaga lohkude 

ning sõõrvajutiste. Suurem osa lohke esines küll üksinda ja väikestel fragmentaarsetel 

keraamikakildudel, kuid kuna kammivajutisi ja muid elemente on Naakamäe keraamikal 

protsentuaalselt niivõrd vähe, võib üsna kindlalt oletada, et lohud ja lohundid olidki kõige 

rohkem kasutatud kaunistamiselement. Väga palju ja sageli ka üksi ning erinevates 

omavahelistes kombinatsioonides leidus lohundeid, mis tunduvad Naakamäel kohati 

kammivajutisi asendavat (vt nt joonis 21, 17). Pulga ümber keeratud nööri jäljendeid esineb 

kahel killul, ühel neist koos määramatu kujuga lohkudega, kasutatud on ka täkkeid ja sooni. 

 Erinevaid templeid pole Naakamäe materjalis ühel ja samal killul üle kahe reeglina 

kasutatud, on vaid üks servatükk, kus serv on kaunistatud soontega ning serva all nõu 

välispinnal on arusaadamatus seoses väikesed ümarlohud ja lohundid. Ka kahe erineva 

elemendi kombinatsioone on kasutatud võrdlemisi harva, alla 10% kildudest. Sellistest 

kombinatsioonidest on kõige rohkem erinevaid kammivajutisi koos erinevate lohkudega, 

järgnevad lohundid koos erinevate lohkudega (tabel 8).  Kammivajutised, nii vähe kui neid ka 

oli, on esindatud Naakamäe mineraalse lisandiga keraamika hulgas siiski väga erinevates 

motiivides. On lihtsaid paremale poole kaldu digonaalsete kammivajutiste ridu (joonis 21, 

9‒10, 18), kuuseoksamotiivi (joonis 21, 1, 8, 16), kammivajutistest moodustatud rombe 

(joonis 21, 6, 15) ja ühel killul ka võremustrit (joonis 21, 12; foto 4, 1). Ühel keraamikakillul 

asendavad kammivajutisi pulga ümber keeratud nööriga tehtud vajutised vasakule poole kaldu 

digonaalsete vajutiste read (joonis 21, 23) ning ühel killul sooned samasuguses motiivis 

(joonis 21, 11) ja teisel kuuseoksamotiivina (joonis 21, 25; foto 4, 3). Ka täkkeid on kasutatud 

loomingulisemalt kui lihtsate ridade tegemiseks (joonis 21, 13). Lohud esinevad kohakuti 

olevates või siksakridades ning koos lohunditega (joonis 21, 2‒5, 14). Kõige 

fantaasiarikkamaid motiive on aga siiski moodustatud lohunditest kas üksi (joonis 21, 17, 21; 

foto 4, 6) või koos lohkudega (joonis 21, 19, 26; foto 4, 6). Mõne killu puhul tundub, nagu 

oleks lohundeid kasutatud imiteerimaks väga suuri kammivajutisi (joonis 21, 17, 19; foto 4, 

2), motiivijoonised 21, 20 ja 21, 24 võivad aga pärineda samast nõust, mis võis olla kaetud 

väga suure lohunditest ja lohkudest moodustatud ornamendiga.  
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3.5 JÄGALA JÕESUU I ASULAKOHT 

 

 Jägala Jõesuu I asulakoht (varasemas kirjanduses ka Jägala Jõesuu linnamägi või 

lihtsalt Jägala linnamägi (vt Johanson, Veldi 2006)) paikneb Põhja-Eestis Jõelähtme 

kihelkonnas, Jägala jõe idakaldal, kõrgemal põhja-lõunasuunalisel liivasel maaninal. Idast ja 

läänest piirab seda Jägala jõgi ning lõunast hüdroelektrijaama paisjärv. Kaevamised on Jägala 

Jõesuu linnamäel näidanud kolme muinasaegset inimtegevuse järku, mis pärinevad kesk- ja 

hilisneoliitikumist, eelrooma ja rooma rauaajast (Lõhmus, Oras 2008, 49).  

 

 

Joonis 7. Jägala Jõesuu I asulakoht 

(Kriiska et al 2009). 

  

 Esimesed arheoloogilised kaevamised Jägala linnamäel leidsid aset aastatel 1920‒23 

ning neid juhtisid Artur L. Spreckelsen, Adolf Friedenthal ja Aarne Michaël Tallgren. 

Osaliselt oli tegu päästekaevamistega, kuna 1922. aastal hävis osa linnamäest Jägala 
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puupapivabriku  hüdroelektrijaama tarbeks ehitatud tammi rajamisel. A. L. Spreckelsen avas 

linnamäel mitu kaevandit, keskendudes eriti põhjapoolsele kaitsevallile. Kaevamiste 

leiumaterjal sisaldab nii raua- kui kiviaegset keraamikat, paljandusid puitkonstruktsiooni 

jäänused valli lääne- ja idaosas ning mõned kividest koldekohad (Spreckelsen 1924/1925, 

16‒20). Peale 1920. aastate kaevamisi tegid esimesed proovišurfid Jägala Jõesuu linnamäel 

1985. aastal Evald Tõnisson ja 1999. aasal Ain Lavi (Tõnisson et al 2008, 190). Järgnesid 

kaevamised 2005. aastal (Kristiina Johanson, Martti Veldi), mil avati põhjavalli lääneosa, leiti 

samuti puitkonstruktsiooni jäänuseid ning hilist kammkeraamikat (Johanson, Veldi 2006, 34-

37). 2007. aastal (Mari Lõhmus, Ester Oras) kaevati põhjavalli idaosa, kus aga neoliitilist 

kultuurkihti ei tuvastatud, leiti vaid üksikuid kvartsikilde (Lõhmus, Oras 2008, 29-30). Veel 

osaliselt avaldamata on 2008. ja 2009. aasta kaevamiste materjal, kuid olulisi kiviaegseid 

leide linnamäe sellest osast välja ei tulnud (Kriiska et al 2009, 43-45) 

 Kammkeraamika perioodil paiknes Jägala Jõesuu I asulakoht Litoriinamere saarel või 

vahetult rannal väikese laguuni kõrval (Johanson, Veldi 2006, 35). 1920. aastate kaevamistel 

leiti kiviaegsest asustusest kõige rohkem märke linnamäe lääneosast, liivasest lohust tuli välja 

neoliitilist keraamikat kammivajutiste ja lohkudega, kvartsi ja tulekivi töötlemise jääke ning 

tööriistu. Liivase ala kõrvalt („40 m kirdes liivakünkast“ Spreckelseni artikli järgi) leiti 

peaagu terve tüüpilise kammkeraamika nõu, mida käesolevas uurimistöös ka lähemalt 

käsitlen. Kahjuks on see osa linnamäest 1922. aasta ehitustöödega täielikult hävinud 

(Spreckelsen 1924/1925, 16-20). 

 2005. aasta kaevamistel paljandunud kiviaegse asustuse algus dateeriti 

rannasiirdekronoloogia abil aega umbes 4000‒3900 aastat eKr (Johanson, Veldi 2006, 34). 

Siin käsitletud nõu leiukoht jäi 2005. aasta kaevandist umbes 60 m lõunasse (kui Spreckelseni 

kirjelduste järgi kaardile paigutatud leiukoht on õige), kuigi ei saa päris kindel olla, et sama 

kultuurkiht ulatub ka sinna. Ei ole teada ka sügavust, millelt nõu leiti, mistõttu pole võimalik 

rannasiirde abil täpsemaid määranguid teha. 
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3.5.1 Kammkeraamiline nõu Jägala Jõesuu I asulakohast 

  

 Jägala Jõesuu I asulakoha kammkeraamiline nõu on 40 cm kõrge ja sama suure 

suuavaga ning mahutab ~45 liitrit, vormimismassi on lisatud kivipurdu. Rekonstrueerimisel 

on keraamikakildude ühendamiseks kasutatud kipsi, mis on hiljem üle värvitud (foto 5). 

Säilinud on hinnanguliselt umbes 65‒70% originaalsest potist, kuid puudub põhjatükk. 

Tõenäoliselt on tegemist olnud säilitusnõuga, kuna pole näha toidutegemisel tule kohal 

mustaks tõmbunud pindu ega orgaanikat sisepinnal (sisepind on küll täielikult kipsiga üle 

valatud, mistõttu ei saa selles päris kindel olla). 

 

Joonis 8. Jägala Jõesuu I asulakoha kammkeraamilise nõu motiivistik. 

 

 Nõu on ornamenteeritud täies ulatuses, vaid esimese kammirea ja järgneva lohurea 

vahel on kohati kuni 1,5 cm tühja riibitud savipinda. Kaunistamiseks on kasutatud koguni 
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nelja eri sorti elemente ‒ lühikesi ja kitsaid kammivajutisi, suuri sügavaid ümarlohke, 

võimalik et kammitempli teise otsaga vajutatud väikeseid ebaühtlasi ovaalseid lohke ning 

põhjakülje lähedal on näha ka vähesel määral väikeseid topeltlohke. Nõu serv on sõrmega 

laineliseks vajutatud ning sissepoole kaldu servapind kaunistatud paremale poole kaldu 

diagonaalsete kammivajutiste reaga. Välisküljel jaotub ornament kammivajutiste ja lohkude 

vöönditesse, mis jooksevad serva suhtes küllaltki laines. Seda ebaühtlust seletab nõu 

ornamenteerimine juba lintide keeramise käigus, mil ei saa veel näha üldkuju ja lindid 

jooksevad spiraalis ning on seega paratamatult veidike viltu nõu serva suhtes. Servast põhja 

poole on Jägala nõu ornament jaotatud järgmistesse vöönditesse (joonis 8): 

 

1) paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida vahetult nõu serva all, 

2) suurte ümarlohkude rida, 

3) kaks järjestikust paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, 

4) suurte ümarlohkude rida, 

5) kammivajutistest moodustatud rombide rida ‒ horisontaalsed kammivajutised 

moodustavad vasakule poole kaldus pikki rombe, mille vahel on väikeste ovaalsete 

lohkude triibud, mis näiliselt ühendavad kammivajutisi rombides, 

6) suurte ümarlohkude rida, 

7) kaks järjestikust paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, 

8) suurte ümarlohkude rida, 

9) kaks järjestikust paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, mille vahel on 

taas tihe väikeste vasakule poole kaldu ovaalsete lohkude rida, 

10) suurte ümarlohkude rida, 

11) kaks järjestikust paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, 

12) suurte ümarlohkude rida, 

13) kaks järjestikust paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, mille vahel on 

taas tihe väikeste vasakule poole kaldu ovaalsete lohkude rida, 

14) suurte ümarlohkude rida, 

15) paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, 

16) väikeste topeltlohkude rida, 

17) paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, 

18) suurte ümarlohkude rida, 

19) kaks järjestikust paremale poole kaldu diagonaalsete kammivajutiste rida, 

20) rekonstrueeritud ornamendita põhjatükk. 
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 Suured ümarlohud täidavad Jägala nõu puhul selgelt vööndite eristamise otstarvet, 

samas kui kammivajutistest moodustatud rombide rida paikneb küll mitte vahetult serva all, 

kuid siiski veel nõu laiemal, suuavapoolsel pinnal. Kuigi pelgalt antud nõu kujust lähtudes ei 

ole tegu kõige silmatorkavama piirkonnaga, muudab rombirida selle vööndi siiski kogu 

kompositsiooni keskmeks. Rombireast üleval- ja allpool on ornament ühtlase rütmiga ning 

ainsat vaheldust pakub topeltlohkude rida võrdlemisi põhja lähedal. Üksteisest suhteliselt 

samal kaugusel on kõik suurte ümarlohkude read, seega koosneb kompositisoon enam-vähem 

võrdse laiusega vöönditest. Vähesel määral varieeruvad kammivajutised lohuridade vahel, 

kuid lohkude abil piiritletud vööndite laiust see ei muuda. Rombid koosnevad 11-13 

kammivajutisest, mis näitab seda, et neid ilmselt ei loetud ornamenteerimise käigus ning 

oluline oli vaid visuaalne hinnang motiivi ühtlusele.  

 Jägala Jõesuu nõu pindala on umbes 4000 cm
2
 ‒ kui see jagada võrdselt 4×4 cm 

suurusteks kildudeks, oleks neid kilde 250. Umbkaudu 73% nõust on olnud kaetud 

kammivajutistega ja 24% lohkudega, see suhe kajastuks tõenäoliselt ka fragmentaarse 

materjali puhul. Samas ei saa potti tervikuna (subjektiivselt) vaadates öelda, et domineeriksid 

kammivajutised, kuna elemendina on lohud palju tugevamad, silmatorkavamad ning 

kokkuvõttes tasakaalustavad ühtlase kordusena kogu kompositsiooni. 
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4. MATERJALI VÕRDLEV ANALÜÜS 

 

4.1 Variatsioonid ruumis 

 

 Nii mineraalse vormimismassi lisandiga kui orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika puhul on kõikides üle Eesti paiknevates uuritud asulakohtades kasutatud 

samu ornamendielemente ‒ esikohal on kammivajutised ning lohud ja lohundid, vähemal 

määral on kasutatud täkkeid, pulga ümber keeratud nööriga tehtud vajutisi ja sooni. 

 Kõige silmatorkavam kogu uuritud mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika 

puhul on kindlasti Naakamäe keraamika suur erinevus ülejäänutest kammivajutiste ja lohkude 

osakaalus (joonis 9). Nii Riigküla II kui Kudruküla asulakohas domineerivad samuti lohud, 

kuid mitte nii märkimisväärselt, samas kui Sindi-Lodja III asulakoha keraamika on selgelt 

olnud ornamenteeritud eelkõige kammivajutistega. Riigiküla II ja Kudruküla asulakoha 

keraamikal on kasutatud kõige rohkem erinevaid templeid (kaksikkammivajutised, mitmed 

erikujulised lohud), kummaski puuduvad vaid sõõrvajutised. Sindi-Lodja III asulakoha 

mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika on nii kammivajutiste kui lohkude ja 

lohundite osas variatsioonivaesem, kuid veelgi vähem erinevaid templeid on kasutatud 

Naakamäel. Naakamäe keraamika puhul juba mainitud kammivajutiste vähesust toonitab 

veelgi ka erinevate kammitemplite vähesus ‒ ainsad määratava kujuga kammivajutised olid 

lühikesed ja kitsad kammivajutised, ülejäänud liigitusid lahtrisse „kuju võimatu määrata“.  

 

 

Joonis 9. Ornamendielementide osakaal mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamikas  

(kammivajutised ja lohud/lohundid). 
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Täkete, nöörivajutiste ja soonte osakaal jääb kõigil asulakohtadel alla 2% (joonis 10), 

nööri on kõige rohkem kasutatud Riigikülas, sooni Riigikülas ja Kudrukülas, täkkeid 

Riigikülas ja Naakamäel. Naakamäe puhul on vastavate elementide vähesus eriti märgatav, 

kuna kogu materjalist (1520 kildu) esines nööri vaid kahel ja sooni üheksal killul. 

 

 

Joonis 10. Ornamendielementide osakaal mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamikas 

(täkked, nöörivajutised ja sooned). 

 

Mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika motiivistikus on kõige rohkem 

erinevaid kombinatsioone Kudrukülas (42 kombinatsiooni erinevatest elementidest), kõige 

vähem Sindi-Lodja III asulakohas (17 kombinatsiooni) (tabel 8). Ka Kudruküla 

motiivijoonistes tuleb välja nende suhteline rohkus võrreldes teiste asulakohtadega (joonised 

16 ja 17). Erinevate templitega tehtud kammivajutisi leidub vaid Riigiküla II ja Kudruküla 

asulakohtade keraamikas, muid elemente on kombineeritud kõikjal, erinevused seisnevad 

elemenditüüpide omavahelistes suhetes. Originaalseid, teiste asulakohtade keraamikas mitte 

esinevaid kombinatsioone on Riigikülas seitse (kolm neist on erinevad kombinatsioonid 

täketega), Kudrukülas üksteist, Sindi-Lodjas viis ja Naakamäel neli. Nõude servad on olnud 

kaunistatud võrdlemisi sarnaselt, vaid Naakamäe keraamika puhul torkab silma erinevate 

servamotiivide vähesus. Lohundeid on nõu servadel kasutatud vaid Kudruküla ja Naakamäe 

materjalis, samas kui täkkeid leidub ainult Riigiküla II ja Sindi-Lodja III asulakoha 

servatükkidel. Nõu serva sõrmega laineliseks vajutamine esineb kõikides asulakohtades peale 

Naakamäe. Naakamäel on üldse nõude servi väga harva ornamenteeritud, eriti arvestades 

servatükkide suurt hulka (84 servatükki 64 erinevast nõust). Üldine tendents nõude pinna 

mitmekesisemaks kaunistamiseks tundub Riigiküla II asulakohas ja Kudrukülas olevat 
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erinevate elementide omavaheline kombineerimine, Sindi-Lodjas ja Naakamäel aga vähestest 

sarnastest elementidest uute mustrite kujundamine. See sisuline erinevus näitab minu 

hinnangul inimeste erinevat suhtumist keraamika ornamenteerimisse ja on seetõttu kindlasti 

oluline. 

Huvitav on võrrelda Jägala Jõesuu potti ja Naakamäe keraamikaornamendi statistikat. 

Kui Jägala Jõesuu nõul (ja ka Sindi-Lodja rekonstrueeritud nõul) on üks lohkude kasutamise 

eesmärke kammivajutistest moodustatud motiivide piiramine vööndi määratlemisel, siis 

lohkude ja lohundite suur osakaal Naakamäe materjalis lubab oletada, et seal täitsid lohud 

vähemalt osaliselt ka muid esteetilisi eesmärke. Samuti on Naakamäe keraamikal esinevate 

kammivajutiste osakaal niivõrd väike, et tõenäoliselt oli selliseid lohkudest piiratud 

kammivajutiste vööndeid nõudel harva. Pigem kaunistati keraamikat mingite lohkudest ja 

lohunditest moodustatud motiividega, mida võisid küll samuti piirata samasugused lohkude 

read kui Jägala Jõesuu nõul, kuid kui kammivajutisi kasutati niivõrd vähe, oli pottide 

välisilme kindlasti hoopis teistsugune. Sellised korduvad piiritletud vööndid ei pruukinud 

terve nõu kompositsioonis niivõrd tähtsad olla, kuna ainult lohkude ja/või lohunditega 

kaunistatud nõul on kindlasti näha küll elementide read, kuid kui  nendevahelised vööndid on 

moodustatud samadest elementidest, ei ole need kindlasti niivõrd silmatorkavalt erinevad kui 

kammivajutised.  

Jägala Jõesuu nõu puhul kasutatud diagonaalsete kammivajutiste read vaheldumisi 

lohkude ridadega on levinud motiiv kõikjal, kuid täpselt samasugust väikeste ovaalsete 

lohkudega ühendatud horisontaalsetest kammivajutistest moodustatud rombide motiivi ei 

leidunud ühegi teise uuritud asulakoha keraamikakildudel. 

 

Orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika puhul tuleb võrdlusest välja jätta 

Naakamäe asulakoht, kuid muus osas kerkib taas esile Sindi-Lodja, kus on ka siin oluliselt 

rohkem kasutatud kammivajutisi (joonis 11). Riigikülas ja Kudrukülas on kammivajutisi ja 

lohke/lohundeid keraamikakildudel enam-vähem võrdselt. 
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Joonis 11. Ornamendielementide osakaal orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamikas  

(kammivajutised ja lohud/lohundid). 

 

 Täkked, nöörivajutised ja sooned on ka orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika puhul jätkuvalt vähem esindatud, erandiks Riigiküla, kus soonte osakaal on 

üle kahe korra suurem (joonis 12). Kudruküla orgaanilise lisandiga keraamikal ei õnnestunud 

tuvastada ühtegi pulga ümber keeratud nööriga tehtud vajutist, samas oli Kudruküla 

orgaanilise lisandiga keraamikat ka valikus kõige vähem (250 kildu võrreldes Riigiküla II 362 

ja Sindi-Lodja III 578 killuga). Üldkokkuvõttes on aga erinevaid templeid kõige vähem 

kasutatud jällegi Sindi-Lodja keraamikas. 

 

 

Joonis 12. Ornamendielementide osakaal orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamikas 

(täkked, nöörivajutised ja sooned). 
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Sindi-Lodja III (samuti 23 kombinatsiooni) asulakoha keraamika ei ole sellest oluliselt vähem 

variatsioonirikkad. Originaalseid kombinatsioone on orgaanilise vormimismassi lisandiga 

keraamika puhul Riigiküla II asulakoha materjalis kaheksa, Kudrukülas üheksa ja Sindi-Lodja 

III asulakoha keraamikas üksteist (tabel 9). Nõude servamotiivid on taas küllaltki sarnased 

ning levinuim motiiv on diagonaalsete kammivajutiste rida. Suurem erinevus on see, et vaid 

Kudrukülas on kasutatud nõu servade ornamenteerimist lohkude ja lohunditega, samas kui 

täkkeid ja sooni leidub ainult Riigiküla II ja Sindi-Lodja III asulakoha servatükkidel. Taas on 

jälgitav Sindi-Lodja III asulakoha keraamika puhul väheste elementide erinevast 

kombineerimisest tulenev motiividerohkus, samas kui Riigiküla II ja Kudruküla asulakoha 

keraamika ornamendimotiivide variatsioonid saavutati pigem erikujuliste jäljendite 

kasutamisest. 

 Märkimisväärne aspekt on Kirde-Eestis nii Riigiküla II kui Kudruküla asulakohtade 

keraamika ornamenteerimisel kasutatud astmelise põhjaga lohud. Sindi-Lodja III ega 

Naakamäe asulakoha keraamikas pole kasutatud ühtegi isegi kaudselt sarnast templit, kuigi 

jätkuvalt pole selge, millega selliseid jäljendeid üldse tehti. Kindlasti on need vajutatud mingi 

spetsiaalse templiga – raske uskuda, et selliseks vooliti mõni puuoksa ots või vormiti eriline 

tempel savist, kuna lohu põhja järgi otsustades pidi see olema küllaltki keerukas valmistada. 

Võib oletada, et tegu oli mingi loodusliku esemega, sümmeetrilise luuotsa või näiteks mõne 

merekarbi kojaga, kuid täpsem määrang vajab edasist uurimist. 
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4.2 Mineraalse ja orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika 

 

 Erinevused mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika ornamendis ei ole esmapilgul antud leiukomplekside puhul kuigi 

märgatavad. Suurel osal kildudest kasutatakse mõlemal puhul sarnaseid motiive, leidub küll 

üksikuid täiesti teistsuguse dekooriga nõusid, kuid need on ornamenteeritud siiski ühtset 

traditsiooni järgides. 

 Nii Riigiküla II kui Kudruküla asulakoha puhul on märgatav ornamendielementide 

kombinatsioonide rohkus mineraalse vormimismassi lisandiga keraamikal ning suhteline 

vähesus orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika puhul. Sindi-Lodja III asulakoha 

materjalis on olukord vastupidine ning erinevaid kombinatsioone on orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamikal rohkem (vt tabelid 9 ja 10). Ornamendielemente on 

samas kõikjal veidi vähem ‒ Riigiküla II asulakohas ei ole erinevalt mineraalse lisandiga 

keraamikast orgaanilise lisandiga keraamika ornamenteerimisel kasutatud pikki ja laiu 

kammivajutisi ning kaksikkammivajutisi, Kudruküla asulakohas samuti pikki ja laiu 

kammivajutisi koos pulga ümber keeratud nööri jäljenditega ning Sindi-Lodja III asulakohas 

pikki ja kitsaid kammivajutisi. Uueks elemendiks on kõikides asulakohtades orgaanilise 

lisandiga keraamika puhul sõõrvajutised. 

 Riigiküla II asulakoha puhul on nii mineraalse vormimismassi lisandiga kui orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamikas suhe kammivajutiste ja lohkude vahel enam-vähem 

sama, orgaanilise lisandiga keraamikakildudel on suurem erinevus vaid soonte osakaalu 

märgatav tõus. Erinevate elemendikombinatsioonide hulk on väiksem, kuid on mõned 

kompositsiooniliselt teistsugused motiivid, nagu näiteks pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

väga pikaks venitatud rombid (joonis 15, 16) või rombikujuliste lohkude topeltridadest 

moodustatud geomeetriline ornament (joonis 15, 19). Kudruküla keraamikas on nähtav 

suurem erinevus ‒ kui mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika puhul olid levinuimaks 

ornamendielemendiks lohud ja lohundid (81,3%), siis mineraalse vormimismassi lisandiga 

keraamika puhul on nende osakaal märgatavalt väiksem (34,2%) ning kammivajutisi esineb 

neist veidi rohkem (40,4%). Nöörivajutised Kudruküla orgaanilise lisandiga 

keraamikakildudel ei esine, teiste elementide puhul olulisi muutusi ei ole. Motiivistik on 

Kudruküla orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikal veidi tagasihoidlikum, samas on 

loodud mõningaid uusi kombinatsioone, eriti kammivajutistest (joonis 18, 23, 26‒27, 29). 

Küll mitte ornamendiga otseselt seotud, aga siiski huvitav on tähelepanek, et kõrbekihti, mis 
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viitab anumate kasutamisele toiduvalmistamisel, leidus märkimisväärselt rohkem Kudruküla 

orgaanilise lisandiga keraamikakildudel. 

  Sindi-Lodja III asulakohal on orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikas suurem 

kammivajutiste osakaal (81% võrreldes mineraalse lisandiga keraamika 75,8%-ga), kuid 

samal ajal on kasutatud kammitemplite kuju vähem varieeruv kui mineraalse lisandiga 

keraamika puhul. Lohke on kasutatud veidi vähem, kuid siingi domineerivad suured 

ümarlohud. Täkete ja soonte osakaal on veidi suurem, pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

vajutised on jätkuvalt harvad. Kombinatsioonide hulk on samuti suurem, eriti täkete puhul. 

Motiivid on orgaanilise lisandiga kammkeraamika puhul variatsioonirikkamad, põhirõhk on 

kammivajutistel, millest on moodustatud erisuunalisi ridu ja rombe ning neid vööndis 

erinevalt järjestatud, saades nii uusi kompositsioonilahendusi (nt joonis 20, 22). 

 Naakamäe materjalis, nagu juba eelnevalt mainitud, polnud orgaanilise vormimismassi 

lisandiga keraamikat piisavalt palju, et seda tulemuslikult võrrelda. Samuti polnud nähtavad 

erinevused mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika kompleksi siseselt. 

 

4.3 Ajalised erinevused 

 

 Praeguste andmete kohaselt on kõige varasemad uuritud asulakohtadest Riigiküla II ning 

Sindi-Lodja III asulakoht. Sindi-Lodja III asulakoht on olnud tõenäoliselt asustatud kõige 

pikema perioodi vältel, samaaegselt ka Riigikülast hilisemate Naakamäe ja Kudruküla 

asulakohtadega. Kudruküla 
14

C dateeringud (3700‒3600 aastat eKr) on antud valimist ainus 

kindlam pidepunkt ning lubab oletada viimase kolme asulakoha üheaegsust. Kui Jägala 

Jõesuu linnamäe nõu on pärit samast kultuurkihist, mis 2005. aasta kaevamistel dateeriti, on 

ka see paigutatav Kudrukülast veidi varasemasse või samasse perioodi.  

 Kronoloogilisi järeldusi kammkeraamika ornamendis on kõige lihtsam seega teha 

Riigiküla II ja Kudruküla asulakoha kohta, kuna võib oletada, et viimane järgnes ajaliselt 

esimesele. Ornamendielementide oskaalu muutused ei osuta siin mingile üldisemale 

muutusele, kuigi erinevalt Riigiküla keraamikast on Kudruküla puhul lohkude ja lohundite 

osakaal märgatavalt väiksem orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikal. Motiivide 

variatsioonirikkus oli Kudruküla mineraalse lisandiga keraamika puhul märgatavalt suurem 

kui Riigiküla keraamikal, kuigi sarnaseid motiive kohtas mõlemas asulakohas. Kindlasti on 

märkimist väärt ka mõlemas asulakohas kasutatud astmelise põhjaga lohud.  
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 Kudruküla keraamika on siiski pigem sarnane Riigiküla II asulakoha kui samaaegsete 

Sindi-Lodja III ja Naakamäe asulakohtade keraamikaga. Sindi-Lodja III ja Naakamäe 

keraamika on aga samaaegsusest hoolimata niivõrd erinevalt ornamenteeritud, et see viitab 

pigem suurematele piirkondlikele erinevustele. Naakamäe materjalis kasutati küll sarnaseid 

motiive kui Sindi-Lodja III, Riigiküla II ja Kudruküla keraamikal, kuid lohkude nii suur 

domineerimine ornamendielementide hulgas ning lohkudest ja lohunditest moodustatud 

motiivide rohkus näitab siiski hoopis teistsuguseid tendentse nõude ornamentikas. 

 Jägala Jõesuu linnamäelt leitud kammkeraamiline nõu on üldiselt kompositsioonilt 

sarnane Sindi-Lodja III asulakoha rekonstrueeritud savinõuga, kuid laiemate järelduste 

tegemiseks tuleks kindlasti uurida ka muud Jägala Jõesuu linnamäelt leitud kammkeraamikat. 

Tervikliku nõu puhul on ka raske teha laiemaid ajalisi järeldusi, kuna tegu on ilmselgelt ühel 

konkreetsel ajahetkel valmistatud anumaga, ning kui see ajahetk ei ole selge, ei saa seda 

võrrelda ka teiste asulakohtade pikema perioodi jooksul kasutusel olnud nõude kildude 

statistikaga.  

 

4.4 Üldised järeldused 

  

 Piirkondlikest erinevustest suuremad on Riigiküla II asulakohas ja eriti Kudrukülas 

kasutatud ornamendielementide mitmekesisem kuju, suurus ja hulk. Nii lohundite, pulga 

ümber keeratud nööriga tehtud jäljendite kui soonte osakaal on Riigiküla aineses suurem kui 

Sindi-Lodjas. Sellele vastukaaluks on Sindi-Lodja III asulakohas moodustatud vähemate 

vahenditega rohkem erinevaid motiive, eriti märgatavalt orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamika nõudel. Kammivajutis tundub olevat Sindi-Lodjas olnud suurema tähtsusega 

kaunistuselement kui Kirde-Eestis, samas kui lohkude osakaal on eriti suur Naakamäe 

asulakohas Saaremaal. Naakamäe keraamika kammivajutiste vähene tähtsus ilmneb ka 

motiivistikus, kus väga kauneid ja originaalseid mustreid on loodud eelkõige lohkudest ja 

lohunditest. See, et pulga ümber keeratud nööriga on tehtud jäljendeid nõudele kõikjal üle 

Eesti, näitab elemendi teatud olulisust kammkeraamika ornamenteerimisel. Kuigi nööri esineb 

keraamikakildudel väga vähe, on selle eristamine kammivajutistest ka võrdlemisi keeruline, 

mistõttu võivad mõned nöörijäljendid olla liigitatud kammivajutiste alla. Miks on nii nööri 

kui ka sooni vahel kasutatud kammivajutiste asemel, oleneb ilmselt poti valmistaja 

eelistustest, kuid kindlasti lisas see kompositsioonile omapära ja mitmekesisust.  



68 

 

 Riigiküla II ja Kudruküla asulakoha materjal peegeldab üldjoontes sama arengut, mida 

Narva jõe alamjooksu keraamika kohta on täheldanud Aivar Kriiska – orgaanilise 

vormimismassi lisandiga (toonase jaotuse järgi hilise) kammkeraamika ornamendis eristuvad 

kaks suuremat rühma, ühes jätkub tüüpilisele kammkeraamikale iseloomulik ornament, teises 

on nõuti suuri erinevusi (Kriiska 1992, 110). Riigiküla II asulakoha materjalis on valdav 

orgaanilise lisandiga kammkeraamika ornamenteerimisstiili sarnasus mineraalse lisandiga 

keraamikaga, kuid üksikutel juhtudel võib siiski näha ka teistsugust motiivistikku. Kudruküla 

orgaanilise lisandiga keraamika puhul on erinevate elementide kombineerimisest tulenev 

variatsioonirikkus ja lohkude osakaal märgatavalt väiksem kui mineraalse lisandiga 

keraamika puhul, samas on just kammivajutiste abil moodustatud teistsuguseid ja väga 

mitmekesiseid motiive. 

 Sindi-Lodja III asulakoha materjalis on nähtav motiivide suurem mitmekesisus 

orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika nõudel, kusjuures motiivid ei erine oma 

olemuselt mineraalse lisandiga keraamika motiividest, vaid samu motiive on ümber 

kombineeritud samadel põhimõtetel ning lihtsalt kasutatud mustrite hulk on suurem. Edela-

Eesti kammkeraamika muutumist ajas pole lähemalt seni kuigivõrd uuritud, suurte 

üldistustega sobib Sindi-Lodja leiumaterjal küll, kuigi päris kõiki arenguid ei peegelda 

(Kriiska, Tvauri 2002, 63). 

 Naakamäe asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika on väga põnev 

uurimisobjekt ja kuna leiumaterjali hulk on väga suur, ei saa uuringuid kindlasti lugeda 

lõppenuks. Lohkude niivõrd suur ülekaal võrreldes kammivajutistega on tõenäoliselt tendents, 

mis on nähtav ka ülejäänud Naakamäe materjalis, samas kui motiivistik võib olla palju 

mitmekesisem selle töö jaoks üles joonistatust. Suur erinevus mandri-Eesti kammkeraamikast 

võib viidata ka välismõjudele, näiteks samaaegsele lohkkeraamika kultuurile Rootsis. 

 Jägala Jõesuu kammkeraamika nõu  on kindlasti üks olulisemaid leide kammkeraamika 

ornamendi uurimise seisukohast. Kui erinevate kildude uurimisel on vähemalt selle töö jaoks 

läbi vaadatud materjalis tulnud välja kuni kolme erineva ornamendielemendi kasutamine 

korraga, siis Jägala Jõesuu nõu näitab, et ühe nõu kaunistamiseks on kasutatud ka nelja 

erinevat vajutist. Naakamäe keraamikakildude ja Jägala Jõesuu poti võrdlemine osutab, et 

Saaremaa kaunistatud keraamika võis olla hoopis teistsuguse üldilmega, kui mandri 

kammkeraamilised nõud, kuna ornamenteerimiseks kasutati valdavalt lohke ja lohundeid, 

erinevalt Jägala nõust, kus väga tähtis visuaalse efekti saavutamise element on kammivajutis, 

mis katab üle 70% nõu pinnast. 
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 Märkimist väärt on asjaolu, et vaid ornamendi abil tüüpilise ja hilise kammkeraamika 

eristamine antud leiukomplekside puhul osutuks võrdlemisi keeruliseks, kuna hõredamat, 

„lohakamat“ või nõrgemini peale kantud ornamenti esines kõigis asulakohtades võrdlemisi 

vähe ning mitte tingimata peamiselt orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikakildudel. 

Ka eristades mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise vormimismassi lisandiga 

keraamikat on suuremad erinevused näha vaid Kudruküla asulakoha materjalis, nii Riigiküla 

II kui Sindi-Lodja III asulakohas on mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamikal kasutatud samu elemente sarnasel määral ning ka 

motiivistik on üldjoontes sarnane. Naakamäe keraamika on oma ornamendi poolest samuti 

ühtlane ja suuremad erinevused tunduvad olevat piirkondlikud, mitte ajalised. Nagu tõi välja 

Kristiina Johanson (Johanson 2010, 5), tuleb ka näiteks Ulla Kadaka hiljutises uurimuses 

Tallinna Vabaduse väljaku neoliitilisest asulakohast (Kadakas 2010) välja, et sama 

vormimismassi lisandit, ornamenti ja pinnatöötlust esineb nii eristatud tüüpilise kui hilise 

kammkeraamika puhul. Kui eeldada, et nõrgemini peale kantud ornament ei ole tingimata 

vaid hilisele kammkeraamikale omane tunnus, siis ei ole välistatud variant, et ornamendi 

sügavus ja selgus tulenes just nõu valmistamise suunast ning ornamenteerimisest kas pehmele 

savipinnale lintide keeramise käigus või kõvale savipinnale pärast terve nõu valmisvormimist. 

Nõude valmistamise suund põhjast suuava poole või vastupidi on selles osas oluline 

uurimisteema ning vajab kindlasti põhjalikumat käsitlust tulevikus, tõenäoliselt annaksid palju 

informatsiooni mõned eksperimentaalarheoloogilised katsed. See võib ühtlasi anda vastuse 

küsimusele, kas orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamikat valmistati teisiti kui 

mineraalse vormimismassi lisandiga keraamikat, ning võrdluses koos ornamendiuurimustega 

leida teisigi huvitavaid aspekte kammkeraamika kohta. Samuti oleksid vajalikud dateeringud 

mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika 

kõrbekihtidest, mis tooksid selgust nende järgnevuse või üheaegsuse küsimusse. 
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KOKKUVÕTE 

 

 Kammkeraamika ornamendi olemus, selle muutumine ajas ning erinevused ruumis on 

lai teemavaldkond, mis on seotud nii arheoloogide, kunstiajaloolaste, teoloogide kui 

semiootikute uurimustega. Sellisest interdistsiplinaarsusest hoolimata – või ehk hoopis just 

selle tõttu – ei ole antud teemat seni käsitletud põhjalikkusega, mida võimaldaks rohke aines. 

Materjali hulk ning fragmentaarsus teevad uurimistöö ka võrdlemisi aeganõudvaks ja 

keeruliseks. 

 Käesolevas töös on käsitletud viit asulakohta Eesti erinevates regioonides ning neist 

leitud mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise vormimismassi lisandiga 

kammkeraamikat. Igasugused üldised järeldused toetuvad alati üksikobjektide analüüsile ja 

statistikale, mistõttu olulise osa ka sellest uurimusest moodustab mitte iseseisvate 

keraamikakildude, vaid üksikute ornamendielementide kirjeldamine, võrdlemine ja statistiline 

analüüs. Riigiküla II asulakoha andmebaasi kandsin 604 mineraalse lisandiga ja 362 

orgaanilise lisandiga kammkeraamika killul esinenud ornamendielemendid ja -motiivid,  

Kudruküla asulakoha vastavad arvud on 433 ja 250 ning Sindi-Lodja III asulakohas 476 ja 

578. Naakamäe materjalist uurisin 99%-lise esindatuse tõttu kogu kompleksist ainult 

mineraalse vormimismassi lisandiga keraamikat, mida oli 1520 kildu. Jägala Jõesuu 

asulakohta esindas rekonstrueeritud kammkeraamiline nõu tervikuna. 

 Eri asulakohtades ja eri tüüpi keraamikal esinenud ornamendielementide põhitüübid olid 

samad: 1) kammivajutised, 2) lohud ja lohundid, 3) täkked, 4) pulga ümber keeratud nööriga 

tehtud jäljendid ja 5) sooned. Paljuski on elemendid äravahetamiseni sarnased, küllaltki 

suured on aga ka piirkondlikud erinevused ning nõude kaunistamisel kasutatud eri liiki 

jäljendite osakaal ja varieeruvus on muutunud nii ruumis kui ajas. Ka elementide 

kombinatsioonid ning ornamendimotiivid on küllaltki sarnased – vööndites paiknevad 

diagonaalsete, horisontaalsete või vertikaalsete kammivajutiste ja lohkude read, 

kammivajutistest moodustatud rombide read ning elementidest moodustatud geomeetriline 

muster. Levinuim kombinatsioon mandri-Eestis on kammivajutised koos lohkudega, teisi 

dekoorielemente esineb nii motiivides kui ka üldarvult vähem.  

 Riigiküla II ja Kudruküla asulakohti ühendab ilmselt piirkonnale omaste astmelise 

põhjaga lohkude kasutamine nõude ornamenteerimisel, samas on erinevalt Riigiküla 

keraamikast Kudruküla puhul lohkude ja lohundite osakaal märgatavalt väiksem orgaanilise 

vormimismassi lisandiga keraamikal. Kudruküla keraamika puhul uuritud kõrbekihti esines 
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oluliselt rohkem just orgaanilise lisandiga keraamikal, kuid kindlasti ei olnud kõrbekihiga 

keraamikakillud vähem ornamenteeritud, nagu on oletatud toiduvalmistamisnõude kohta. 

Riigiküla II ja Kudruküla asulakoha keraamikaornamendis on saavutatud motiivide 

variaotsioonirohkus erinevate elementide kombineerimisel, samas kui Sindi-Lodja III 

asulakoha keraamikas on samal eesmärgil kasutatud vähemaid elemente mitmekesisemates 

kombinatsioonides. Sindi-Lodja III asulakoha kammkeraamikal on oluliselt rohkem kasutatud 

kammivajutisi, kammivajutiste ja lohkude suhe on Sindi-Lodjas võrreldav Jägala poti 

kaunistamiseks kasutatud kammivajutiste ja lohkude suhtega. Saaremaal Naakamäe 

asulakohas on keraamikat erinevalt nii Sindi-Lodja III asulakohast kui Kirde-Eestist 

kaunistatud peamiselt lohkude ja lohunditega, mis kindlasti andis nõudele hoopis teistsuguse 

üldilme. Lohkudest ja lohunditest moodustatud ornamendimotiivid erinevad kammivajutistele 

iseloomulikest vöönditest oma suurema ulatuse ja teistsuguse kompositsiooni poolest ning 

kindlasti nägid Naakamäe nõud välja hoopis teistsugused, kui Jägala Jõesuu linnamäelt või 

Sindi-Lodja III asulakohast leitud anumad. Suurim motiivide variatsioonirikkus ilmnes 

Kudruküla mineraalse vormimismassi lisandiga keraamika puhul, samas on igal pool 

kasutatud kattuvaid motiive ning erinevused jäävad siiski traditsiooni piiridesse. Unikaalsetest 

motiividest võib mainida Jägala Jõesuu nõu kammivajutistest rombide ja väikeste ovaalsete 

lohkude kombinatsiooni, kuigi ka teiste asulakohtade keraamikal leidus mujal kordumatuid 

kombinatsioone. 

 Ornamendi seisukohalt tuleb tõdeda, et üldiselt on käsitletud asulakohtade puhul 

suuremad piirkondlikud erinevused, samas kui mineraalse vormimismassi lisandiga ja 

orgaanilise vormimismassi lisandiga keraamika puhul võis näha olulisemat elementide 

kasutamise erinevust vaid Kudruküla materjalis. Kerkis esile küsimus, kas tüüpilisel ja hilisel 

(või mineraalse vormimismassi lisandiga ja orgaanilise vormimismassi lisandiga) keraamikal 

on üldse sellist kronoloogilist vahet nagu varem arvatud ning see vajab kindlasti edasisi 

uuringuid nii dateerimise, nõude valmistamistehnika kui ornamenteerimise osas. Ajalise 

perspektiivi lisamist töösse raskendasid probleemid dateeringutega, kuid kindlasti vajaksid 

sellised järeldused ka mahult suuremat ja võib-olla väiksemat piirkonda hõlmavat 

allikmaterjali. 

 Ornament on vaid üks osa üldisest nõu valmistamise protsessist, mis omakorda on vaid 

väike osa suuremast kultuuritaustast. Kammkeraamika pikk ja suhteliselt ühtne traditsioon 

viitab kindlasti ühiskonnas tugevalt juurdunud uskumustele ja kommetele, samas kui kohaliku 

tasandi erinevused näitavad selle mitmekesisust ja variatsiooniderohkust.  
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SUMMARY 

 

THE ORNAMENT OF COMBED WARE POTTERY IN ESTONIA 

By the example of five coastal dwelling sites 

 

 Current work focuses on the potsherds from five Estonian dwelling sites: Riigiküla II, 

Kudruküla, Sindi-Lodja III, Naakamäe and Jägala Jõesuu hillfort. All considered sites are 

coastal, Riigiküla II and Kudruküla are situated at North-Eastern Estonia at the lower reaches 

of the Narva River, Sindi-Lodja III is situated at the lower reaches of the Pärnu River at 

South-Western Estonia, Naakamäe is on Saaremaa island on the Western coast and Jägala 

Jõesuu hillfort on the Northern coast of Estonia. Aiming a comparative analysis, observed 

questions are: 1) which elements were used in pottery ornament, 2) how were the elements 

combined in motifs, 3) is it possible to indicate chronological and territorial changes basing 

on these two sites and 4) which are the possible conclusions in the context of Neolithic 

Estonia. The method of this research was visual observation and statistics, as the source 

material was altogether more than 4500 sherds of pottery and one whole pot. 

The first chapter gives an overview of the history ornament studies and introduction to 

the theory of ornament, different possibilities to interpret ornament and also the difficulties 

attending such kind of interpretation. Several theoretical aspects have been important in 

studying pottery ornament in general and most of them are briefly introduced as appearing in 

Yuri Tsetlin’s 2004 article. The distinction between art and handicraft has been important in 

the studies of art historians, but it should be considered as one when studying „primitive“ art 

such as pottery ornamentation. Both the pot and decoration were probably entvined with the 

process of making the pot and ornamenting it, so the aesthetic value was simply one part of an 

overall cultural phenomenon.  

The symmetry of ornament is a question where mathematicians have already done 

remarkable work, showing that seemingly random images can still be part of a aforehand 

calculated and planned ornamental structure. The theory of symmetry and ornament is 

therefore an interesting way of studying Combed Ware pottery ornament, but unfortunately it 

also needs specific knowledge about mathematics, or interdisciplinary collaboration.  

It is also possible and very important to study pottery decoration considering the shape 

and use of the vessel. While the shape quite literally ordains the range and character of the 

ornament, so might do the purpose of the vessel. Unfortunately, it is very difficult to speculate 
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about status differences concerning Combed Ware, but on the other hand it is possible to 

distinguish cooking vessels and storage vessels and study their ornamentation.  

There is also a connection between the manufaturing of the vessel and ornamenting it. 

When shaping Combed Ware, it is possible to make the pots either in direction from the 

bottom to the rim or from the rim to the bottom, and while the first possibility allows the 

vessels to be decorated simultaneously while shaping the pot, the second one does not. The 

clarity and depth of the impressions on pots depends on the softness of clay and clearly when 

such big vessels are made, when you have to wait with decorating after the whole pot is 

finished, the clay will be already hardened and the decoration will be slightly weaker. This is 

all distinguishable on potsherds as well and gives us valuable information about the 

manufacture of the pots.  

The symbolistic meaning of the patterns and elements is a difficult subject, since there 

is no written evidence concerning the meaning of comb impressions and pits and neither do 

they unambiguously represent something easily recognizable. But it is still intriguing to 

consider Estonian folk art with Combed Ware in mind, especially since the meaning of the 

ornamentation process might still tell us something about the nature of Stone Age pottery 

ornament. 

The second chapter introduces Estonian Combed Ware in general, explaining the 

former division into Typical and Late Combed Ware and giving an overview of the elements 

and motifs used in ornamentation. It also explaines the division into Combed Ware with 

mineral temper and Combed Ware with organic temper.  

The third chapter deals with the Stone Age dwelling sites under investigation, giving a 

short introduction of the five sites and their exploration history and from then on focusing on 

the pottery ornament. There are some questions about the dates of the dwelling sites, but it is 

relatively sure that the oldest one is Riigiküla, which was inhabited already 5000 years BC. 

Sindi-Lodja III was inhabited since the beginning of the Combed Ware culture (4000 years 

BC) and during a longer period than Riigiküla II, making it contemporaneus with Naakamäe 

and Kudruküla as well. The Kudruküla dwelling site has been radiocarbon dated to 

3700‒3600 years BC. Jägala Jõesuu pot was found already in 1922 and the exact finding 

place has been destroyed, however it is possible to assume that the Stone Age layer was the 

same that was dated in the excavations of 2005, which allows to position the settlement at the 

same or a bit later time than Kudruküla.  

After a general overview of potsherds and statistics, the ornamentation elements and 

motifs of Combed Ware are discussed, distinguishing pottery with mineral temper and pottery 
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with organic temper. A small number of photos and schematic drawings of different motifs 

are included both in text and in the appendix.  

The fourth part of this paper deals with comparative analysis and general conclusions, 

discussing occurred differences. The basic elements used in the pottery ornamentation were 

the same on all sites: 1) comb impressions, 2) pits and dimples, 3) notches, 4) impressions 

made with a cord wrapped around a stick, and 5) grooves. The elements are often very alike, 

but there are also several differences, the proportion and variety of different elements has 

changed both in time and space. The motifs consisting of different combinations of the 

elements are also similar in many ways, the most frequent motifs being diagonal, horisontal or 

vertical comb impressions or pits in horisontal zones, rhombs made out of comb impressions 

and other geometric patterns. In continental Estonia the most usual cominations were comb 

impressions with pits, other elements are used less in motifs and in general as well. The fact 

that cord impressions were used everywhere, albeit little, shows that it was still considered as 

an important different ornamentation element. Since cord impressions are often easily 

mistaken for comb impressions, the question of using a cord wrapped around a stick on 

pottery needs still to be more thoroughly investigated. 

 Riigiküla II and Kudruküla pottery is significant in the use of “gradual-bottomed” pits 

– so far a unique element not used anywhere else but the North-Eastern region of Estonia. 

There is a difference concerning pits, the percentage of pits and dimples used on the Combed 

Ware with organic temper is noticeably smaller than in the Riigiküla II material. In Kudruküla 

material it was also possible to distinguish potsherds with soot or organic residue inside, 

which refers to the vessels being used for cooking. While it has been suggested that cooking 

vessels might have been ornamented less than storage vessels because they quickly cover in 

soot and the decoration won’t be visible any longer, most of Kudruküla sherds with organic 

residue were still elaborately decorated. On an interesting sidenote, it occured that there were 

more sherds with organic residue considering Kudruküla Combed Ware with organic temper 

than Combed Ware with mineral temper. 

 The diversity of ornamental motifs in Riigiküla II and Kudruküla Combed Ware was 

accomplished by combining several different elements, while in Sindi-Lodja III material less 

elements have been combined in a bigger variety of motifs. In Sindi-Lodja III the comb 

impressions are significantly more used element, the percentage being comparable to the 

Jägala Jõesuu complete vessel. In Naakamäe the pottery has been mostly decorated with pits, 

making the vessels in general probably quite distinguishable from the continental pots. 

Although there were many beautiful sherds with comb impressions from Naakamäe, the 
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overall percentage of comb impressions and the variety of different comb impressions was 

extremely small. The use and combining of pits and dimples gives Naakamäe pottery a great 

variety of new and different motifs. The pottery in all dwelling sites has a number of 

coinciding ornamental motifs, although the biggest amount of different motifs occured in 

Kudruküla Combed Ware with mineral temper. There are also some completely unique 

combinations, such as rhombs made out of comb impressions and connected with small oval 

pits on the Jägala Jõesuu pot. Jägala Jõesuu vessel is quite similar to another whole Combed 

Ware pot found from Sindi-Lodja considering the zonal nature of the ornament and the use of 

diagonal comb impressions in a row intermittently with rows of pits. 

 Basing on this survey, the regional differences in Combed Ware ornamentation are 

more noticeable than differences in pottery with mineral or organic temper. So far ornamental 

disparities have not been stressed when discussing separate regions of Estonian Combed Ware 

cultures, while the chronological difference between Typical and Late Combed Ware has 

always been important. In addition to already risen questions about the division between these 

types, considering the results of this work, Typical and Late Combed Ware did not seem to be 

clearly distinguishable and hence the differences may indeed be questioned. The time 

perspective of the pottery ornamentation discussed in this study was difficult due to problems 

with dating, but this kind of conclusions would also probably need bigger source material 

from smaller areas. 

 Pottery ornamentation in Stone-Age is a vast theme and few surveys have been carried 

out in order to give it the attention it deserves. The description and classification of decorative 

patterns is unavoidable requirement when trying to understand the cultural meaning of 

ornament, and as we do not have written claims about the meaning of art from that time, it 

leaves quite much room for imagination, which can only be narrowed down by statistics. 
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Foto 1. 

Keraamikakilde Riigiküla II asulakohalt (Kristel Külljastinen). 1 – TÜ 1507:83, 2 – TÜ 

1507:262, 3 – TÜ 1507:262, 4 – TÜ 1507:68, 5 – TÜ 1507:248, 6 – TÜ 1507:254. 
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Foto 2. 

Keraamikakilde Kudruküla asulakohalt. 1 – TÜ 1876:407, 2 – TÜ 1876:406, 3 – TÜ 

1876:415, 4 – 1876:392, 5 – TÜ 1876:81, 6 – TÜ 1876:89, 7 ‒ TÜ 1876:83. 8 ‒ TÜ 1876:84. 
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Foto 3. 

Keraamikakilde Sindi-Lodja III asulakohalt (Kristel Külljastinen). 1 – PäMu A2561:2001, 2 –

PäMu A2561:2036, 3 – PäMu A2561:1994, 4 – PäMu A2561:1683, 5 – PäMu A2561:2158, 6 

– PäMu A2561:2300, 7 – PäMu A2561:2171. 
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Foto 4. 

Keraamikakilde Naakamäe asulakohalt. 1 – AI 4211:54 , 2 – AI 4211:54/1, 3 – AI 4211:53/7, 

4 – AI 4211:48, 5 – AI 4211:54/8, 6 – AI 4211:54/5. 
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Foto 5. 

Jägala Jõesuu I asulakoha kammkeraamiline nõu (AI 2495). 
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Joonis 13. 

Sindi-Lodja III asulakoha leiumaterjali põhjal rekonstrueeritud savinõu (Kristel Külljastinen) 
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Joonis 14.  

Riigiküla II asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

vajutised, d – lohud, e – astmelise põhjaga lohud, f ‒ lohundid. 
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Joonis 15.  

Riigiküla II asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

vajutised, d – lohud ja lohundid, e – täkked. 
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Joonis 16.  

Kudruküla asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – lohud, d – astmelise põhjaga lohud, e – 

lohundid. 
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Joonis 17.  

Kudruküla asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – astmelise põhjaga lohud, d – lohud , e – 

täkked, f ‒ lohundid. 
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Joonis 18.  

Kudruküla asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – lohundid, d – lohud, e – täkked, f ‒ 

sõõrvajutised. 
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Joonis 19.  

Sindi-Lodja III asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

vajutised, d – lohud ja lohundid. 
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Joonis 20.  

Sindi-Lodja III asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

vajutised, d – lohud ja lohundid, e – sõõrvajutised, f – täkked. 
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Joonis 21.  

Naakamäe asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika motiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – pulga ümber keeratud nööriga tehtud 

vajutised, d – lohud, e ‒ täkked, f ‒ lohundid. 
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Joonis 22.  

Riigiküla II asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – täkked. 

 

 

 

 

Joonis 23.  

Riigiküla II asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – täkked. 
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Joonis 24.  

Kudruküla asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – lohundid. 

 

 

 

 

 

Joonis 25.  

Kudruküla asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – lohundid, c ‒ lohud. 
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Joonis 26.  

Sindi-Lodja III asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – täkked. 

 

 

 

Joonis 27.  

Sindi-Lodja III asulakoha orgaanilise vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – täkked. 
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Joonis 28.  

Naakamäe asulakoha mineraalse vormimismassi lisandiga kammkeraamika servamotiive. 

Tingmärgid: a – kammivajutised, b – sooned, c – lohundid. 

 

 

  



98 

 

Kirjavahetus Jaana Ratasega 

 

from: Jaana Ratas jaana.ratas@vesilind.ee  

to: Marilin Rappu <marilin.rappu@gmail.com> 

date: Fri, Apr 8, 2011 at 12:04 PM 

subject: Re: söögitegemisjälgedega pott 

 

Koonilise kujuga/ümmarguse põhjaga savinõusid linttehnikas saab vormida kahel viisil: 

põhjast üles suuava poole, ja suuavast põhja poole, sel juhul põhi ülespidi. 

 

Põhjast suuava suunas ehitatud nõud on võimalik ornamenteerida paralleelselt potiseina 

kasvamisega – iga järgmise savilindi külgepaneku järel kohe mustririba peale tembeldades. 

See kinnitab ka paremini lindid nende ühenduskohtades.  Mustrivajutist tehes on vajalik 

pehme potiseina toetamine seestpoolt sõrme(de)ga, nii hoitakse seina deformeerumast. Nii on 

võimalik muster üsna sügavale pehmesse seina vajutada. Alt üles ehitades viimistletakse töö 

käigus nii nõu sise- kui välispind ja ülemisse serva jõudnuna on nõu valmis ega vaja 

järelviimistlust.  

 

(Kõige lihtsam on nõu panna seisma näiteks rõngasse keeratud savirulli peal, mis natuke 

tahenenud (diameeter 10-15 cm on piisav).) 

 

Suuavast põhja poole ehitades tehakse kõigepealt siledale pinnale (olen mõelnud, mis kiviajal 

sinna nõu alla võidi panna – siledat lauda ju polnud, muru on krobeline – äkki loomanahk?) 

nõu suuavarõngas ja hakatakse sellele siis linte lisama, jõudes kokku nõu põhjani. 

Viimistlemine nii seest kui väljast on võimalik seni, kui käsi sisse mahub, põhjatüki 

külgepaneku järel jääb paratamatult sissepoole konarus (vorp), mis vajab silumist nõu 

tahenedes, kui teda on võimalik ümber pöörata. Ornamendi pealelöömisega tuleb samuti 

oodata, kuni pott on tahenenud (aga mingil juhul mitte kuivanud), sest kuna pole võimalik 

seestpoolt kätt vastu panna, siis läheks pehme nõu sein sissepoole mõlki. Tahenenud savisse 

jäävad ornamendivajutised üsna pindmiselt, sest kõvemini tembeldades murduks sein katki. 

Servast põhja poole vormides olen täheldanud, et serv vajub ülejäänud nõu raskuse all veidi 

kokku ja moodustub loomulikul teel paksem servarant, mis enamasti on nõu sisemuse pool. 

 

Toidust ja pottide kasutamisest, ikka minu isiklik arvamus :)  

Söögi- ja sälitusnõudest – seda pead vist Kriiska või Mirja käest keskmise populatsiooni 

suurust. Mul on Aivari jutust jäänud meelde, kui me Vabaduse platsi asulakoha joonist 

tegime, et vist ca 25 inimest oli. Ma kui kogemustega masstoitlustaja julgen öelda, et sellises 

suuruses nõuga nagu Jägala pott (40-50 liitri, peaks täpselt mõõtma, ja Kudruküla omad on 

vist veel suuremad) saab ühe toidukorra ajal ära toita vaata et sada inimest (keskmise inimese 

magu mahutab pool liitrit), arvutus on umbkaudne, aga jääb ilmselgelt üle igasuguse 

„normaalse“ inimeste hulga. Nii et kui neis ka midagi nö jooksvaks söögitegemiseks hautati, 

siis need pidid mingid väiksemad nõud olema. 

 

Millised olid aletrnatiivid savinõudele? Arvatakse, et nahast mahutid. Eks puust muidugi ka. 

Olen lugenud ühte eksperimentaalaheoloogia artiklit Austriast, kus leiti, et iga keetmiskorra 

peale kulub üks nahk (kasutati seal vist jänest), kui vett seal sees kuumade kividega 

soojendada. Nahk tõmbub kokku ja muutub edaspidi kasutuskõlbmatuks. Puunõu on küll 

purunemiskindel, aga selle uuristamine kiviriistadega on kahtlemata vaevarikkam kui savinõu 

valmistamine soodsate tingimuste olemasolul. Seal sees midagi soojendada saab ka ainult 
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sinna lõkkes kuumutatud kive tõstes, samal ajal kui savipoti sees saab toitu soojendada 

väljastpoolt, lõkketulega. Keraamika on küll kergesti purunev, kuid ettevaatliku käsitlemise 

korral vägagi palju kordi kasutatav, pealegi on võimalik savipotis ladustatud ja pealt 

korralikult kinnikaetud toitu kaitsta näiteks näriliste eest, kes orgaanika läbinärimisega kenasti 

hakkama saavad. Nii et arvan küll, et savipottide olemasolu majapidamises oli väga oluline ja 

garanteeris toiduvarude parima säilitamise. 

 


