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LÕUNA-EESTI ARHEOLOOGIA 2011–2020

Heiki Valk

Arheoloogilise uurimistöö allikmaterjal koguneb välitöödel  aastate  vältel, 
andes ajapikku võimalusi uute üldistuste tegemiseks ja  varasemate täienda-
miseks või muutmiseks. Käesolev ülevaade tutvustab  lühidalt Lõuna-Eesti 
arheoloogias viimasel kümnendil toimunut (jn 1),  keskendudes maa ruumis 
tehtule ja olles teejuhiks artiklitena avaldatud kaevamis ülevaadete juurde 
ning jätkuks kokkuvõttele eelmise kümnendi kohta (Valk jt 2011). Tartus 
ja Viljandis toimunud uuringute puhul on all järgnevalt piirdutud suure-
mate tööde nimetamisega, kuid lisaks neile on aset leidnud arvukalt  teisigi 
pea miselt ehitus- ja torutöödega seotud arheo loogilisi  kaeva misi ja järel-
valveid. Täpsemaid ülevaateid välitööde ja nende tulemuste kohta võib 
leida iga-aastastes kogumikes Arheoloogilised välitööd  Eestis / Archaeo-
logical Fieldwork in Estonia (AVE), mille avaartikkel koos selle juurde 
kuuluva maakonnapõhise tabeliga annab tervikülevaate kõigist Eestis 
 vastaval kalendriaastal toimunud kaevamistest. Populaar   teaduslikus 
 vormis lisalugemist pakub Eesti arheoloogia aastakiri  Tutulus.1 Kui 
 kaeva mis tulemused ei ole publitseeritud, kajastuvad need nii Muinsus-
kaitseameti arhiivis kui ka veebis kättesaadavates aruannetes.2 All-
järgnevalt tutvustatakse teistest pisut põhjalikumalt neid välitöid, mis 
on muutnud varasemat pilti Lõuna-Eesti ajaloo ning kultuuriolude kohta 
muinas ajal, keskajal ja varauusajal.

1  Viited Tutuluse artiklitele on artikli lõpus olevas kirjanduse nimestikus esitatud vaid 
pikemate probleemlugude ja väljaandes „Arheoloogilised välitööd Eestis“ mitte kajastatud 
kaevamiste puhul.
2  Vt https://register.muinas.ee/. Kaitse all olevate muististe puhul on aruanded lingi tud 
registris olevate mälestiste andmete juurde.
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Joonis 1. Arheoloogilised välitööd Lõuna-Eestis 2011–2020. 1 – Pilistvere, 
2 – Soomevere, 3 – Põltsamaa, 4 – Kursi, 5 – Utsali, 6 – Vanamõisa, 7 – Sürga vere, 
8 – Paistu, 9 – Sammaste, 10 – Karksi, 11 – Helme, 12 – Jõgeveste, 13 – Kärde, 
14 – Laiuse, 15 – Palamuse, 16 – Kodavere, 17 – Alasoo, 18 – Alats kivi, 19 – Ihaste, 
20 – Lohkva, 21 – Puhja, 22 – Rannu, 23 – Alt-Laari, 24 –  Nõo, 25 – Uderna, 
26 – Raigaste, 27 – Aakre, 28 – Kuigatsi, 29 – Soontaga, 30 – Makita, 31 – Uandi-
mäe, 32 – Otepää, 33 – Pühajärve, 34 – Märdi, 35 – Truuta, 36 – Urvaste, 
37 – Linna mäe, 38 – Soe, 39 – Reola, 40 – Kõivuküla, 41 – Võnnu, 42 – Alaküla, 
43 – Kiidjärve, 44 – Põlva, 45 – Rosma, 46 – Kauksi, 47 – Kureküla, 48 – Rautina 
Niklusmäe, 49 – Pugritsa, 50 – Lüllemäe, 51 – Madsa, 52 – Ähijärve Värtemäe, 
53 – Hargla, 54 – Rõuge, 55 – Loosi, 56 – Vastseliina, 57 – Haapala, 58 – Siksälä, 
59 – Mikitamäe, 60 – Värska, 61 – Kõõru, 62 – Härmä, 63 – Viro, 64 – Ermakova, 
65 – Simaski, 66 – Võmmorski, 67 – Tõutsi Pühäläte, 68 – Mõrgi.
I – linnamägi, II – asulakoht, III – külakalmistu, IV – kirikaed või kihelkonna-
kalmistu, V – kabelikoht, VI – muinaskalme, VII – ohvrikoht, VIII – aardeleid, 
IX – keskaegne linnus, X – muud muistised. Kaardi teostus: Jaana Ratas.
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Maamuistised

Linnamäed

Linnamäed on Eesti muinasaja silmapaistvaimad mälestusmärgid. Tartu 
Ülikool jätkas 2005. aastal alanud uurimisprogrammi raames välitöid 
Lõuna-Eesti linnamägedel. Püütakse kindlaks teha linnusekohtade vanus 
ning välja selgitada kultuurkihi olemasolu ja iseloom, samuti võimalusel 
saada andmeid ka kaitseehitiste kohta.

Lõuna-Eesti vanim teadaolev linnusekoht avastati Roiu lähedalt Kõivu-
külast Aage veski juurest Aagemäelt (Valk jt 2012a: 27–31). Valli all olev 
õhuke kultuurkiht, millest leiti ka pronksvõrude valuvormide katkeid, päri-
neb hilispronksiajast (10.–6. sajand eKr). Muistis kuulub samasse ajajärku 
Ranniku-Eesti kindlustatud asulate Asva, Iru ja Ridalaga, kuid pole ilm-
sesti kuigi pikalt kasutusel olnud. Sellele, et vall seostub linnuse hilisema 
kasutusjärguga ja on kuhjatud alles rooma rauaajal või rahvasterännuajal, 
viitavad riibitud keraamika ja tekstiilkeraamika killud.

Varaseid, meie ajaarvamise eelse aja dateeringuid andsid ka Kauksi ja 
Aakre linnamäe kaevamised. Kauksi Leerimäele tehtud tranšee (Valk jt 
2014a: 67–72) näitab, et linnuseõue äärevall on rajatud juba eelrooma 
rauaajal (4. sajand eKr – 1. sajand pKr), kuigi leitud savinõukillud võib 
dateerida rooma rauaaega. 

Aakre Kivivare linnamäe platoode servadesse tehtud kahest tranšeest 
(Valk jt 2012a: 36–42) saadud leiud pärinevad kahest ajajärgust. Eelrooma 
rauaajal, tõenäoliselt 2.–1. sajandil eKr oli mägi piiratud puust kaitse taraga 
ja samast ajastust on ka leitud kaeluskirves. Teise asustusperioodiga seos-
tub eelviikingi- ja viikingiaegne 6.–9. sajandi kultuurkiht, mis sisaldas 
käsitsikeraamikat ja rohkelt leide.

Enamik Lõuna-Eesti linnamägede dateeringuid pärinebki meie aja-
arvamise esimesest aastatuhandest, kusjuures muistised on kultuurkihi 
olemas olu ja kasutusaja pikkuse poolest vägagi erinevad. Põlva kihel-
konna lõunaosas asuva Mõrgi linnamäe kaevamistel (Valk jt 2014a: 
72–75) tõdeti, et suure otsavalli tasasel harjal olevad põlengujäänused on 
rooma rauaajast ja et mäeplatoo serva on täiteliiva toomisega laiendatud. 
Õuekaevandi kultuurkiht sisaldab peaaegu eranditult käsitsikeraamikat ja 
on viikingiajast. Linnus on taas kasutusele võetud nähtavasti Liivimaa sõja 
ajal. Siis on platoo serva tehtud palktara, mille kaitsekäigus või -platvormil 
on olnud ka heitekive. Ka see kaitseehitis on tules hävinud.
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Otepää kihelkonnas Märdi külas Kõrgemäel avastatud linnusekoha 
(Valk jt 2012a: 31–33) uurimisel leiti laugema nõlvaga külje keskosast 
põlenud palkidest kaitsetara jäänused koos heitekivide hunnikuga. Asja-
olu, et kaevamistel ei saadud ühtegi leidu, viitab paiga väga lühiajalisele 
kasutusele. Süsinikuproovide ühisosa näitab linnuse kuulumist 3. sajandi 
teise poole ja 5. sajandi algupoole vahemikku.

Karula kõrgustikul toimusid kaevamised kahel linnamäel. Madsa 
 linnamäe lael (Valk, Kama 2016) oli kultuurkiht hävinud, kuid seda oli 
säilinud nõlval. Käsitsikeraamikaga linnuse võib süsinikuproovide põhjal 
dateerida eelviikingiaega, tõenäoliselt 6.–7. sajandisse. Värtemäe linna-
mäe välitööd (Valk 2017a; 2018a) näitavad, et vallita, laugemal nõlval 
olnud puust kaitsetaraga linnus pärineb eelviikingiajast – 6. sajandi II – 
7. sajandi I poolest. Hulk põlenud, osalt saviks lagunenud savitihendeid 
viitab kergele, saviga tihendatud seintega ehitisele – võib-olla saviga 
 määritud vitspunutisest seintega laudale väiksemate kariloomade jaoks.

Võnnu kihelkonnas avastatud Alaküla linnamäel (Valk 2020a) 
leiti proovikaevandist ligi 50 cm võrra maasse ulatuva põhjaga hoone 
 jäänused, käsitsikeraamikat ja suur rauast hoburaudsõlg. Viimane leid 
osundab viikingi ajale, süsinikuproovid aga nooremale rooma rauaajale 
või rahvaste rändamisajale.

Truuta Nahaliina (Valk jt 2012a: 33–36) linnusekoht asub Urvaste 
kihelkonna loodenurgas Võhandu veetee ääres. Kaevanditest leitud 
 keraamika viitab peamiselt viikingiajale, kuid esindatud olid ka kedra-
nõude  killud. Ka kolhoosiaegsete buldooseritöödega tugevasti lõhutud 
Paloveere linnamäe kultuurkihi (Valk jt 2014a: 79–80) võib dateerida 
10. sajandisse ja 11. sajandi algupoolde – sealt leiti nii käsitsi- kui ka 
varast kedra keraamikat.

Kõige pikaajalisema kasutusega on I aastatuhande linnamägedest Alt-
Laari linnamägi. Sinna tehtud proovitranšee põhjal elati seal nähtavasti 
järjepidevalt või väiksemate katkestustega alates hilisest rooma rauaajast 
või rahvasterändamisajast kuni 11. sajandini, kusjuures eristada võis viit 
ehitusetappi (Valk jt 2014a: 76–79). Et linnusel on tehtud sepatööd, seda 
näitavad šlakitükid ja väike alasi.

Kuigatsi ja Kureküla linnamäe dateeriv leiuaines piirdub peamiselt 
ajaliselt ebamäärase I aastatuhande käsitsikeraamikaga. Kureküla (Valk 
jt 2013a: 61–64) linnuse kaevamisel saadi vaid üksikuid savinõukilde ja 
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 kultuurkiht puudub. Kuna süsinikudateeringud viitavad vaid hilis keskajal 
või varauusajal toimunud inimtegevusele, jääb linnuse rajamisaeg eba-
selgeks ning väikese linnuse võib tinglikult dateerida I aastatuhande kesk-
paika või teise poolde. Kuigatsi (Valk jt 2013a: 66–70) linnamäe kaeva-
mistel leiti I aastatuhande II poole käsitsikeraamikat. Märkimist väärivad 
värviliste metallide sulatamiseks kasutatud sulatustiiglite katked ning 
ajalist pidepunkti pakkuv viikingiaegne klaashelmes. Sealsedki süsiniku-
dateeringud pärinevad märksa hilisemast ajast, viidates nähtavasti tule-
tegemistele ja ehk ka kokkukäimistele mahjajäetud linnusekohas.

Rosma linnamäel (Valk 2020b) toimus 2019. aastal ulatuslik  lageraie, 
mis hõlmas valdava osa nõlvadest ja õuealast. Mäe loodeosas  säilinud 
metsa serva kahjustas sama aasta oktoobritorm, tõmmates juurtega üles 
palju suuri puid. 2020. aasta kevadel toimusid järeluuringud tormi-
kahjustuste alal: koos puujuurtega üles tõstetud kultuurkihti sõeluti läbi 
kokku ligi 70 ruutmeetri ulatuses. Pinnase sõelumisel saadi vaid käsitsi-
keraamikat, mis  kuulub  nähtavasti viikingiaega. Ühest juurteaugust tuli 
nähta vale väikese, ligi 45 cm võrra maasse süvendatud põrandaga ja kolde-
kohtadega hoone põhi, kust leitud rohked käsitsi tehtud savinõude killud 
võiksid olla viikingiaja lõppjärgust. Õhuke kultuurkiht viitab ebaühtlaselt 
ja hajusalt paiknenud hoonestusele linnuseõues.

Sama aasta sügisel alustati ka päästeuuringuid Rosma linnuse metsatöö-
masinatega lõhutud valliotstega väravakohas (jn 2). Linnuse teise kasutus-
järgu kuulumist muinasaja lõppu näitavad nii võimas ringvall, kaevukoht 
kui ka ajavahemikku 1225–1290 dateeritud süsinikuproov.3 Varisenud 
valli liiv sisaldas tukke, tugevasti põlenud heitekive ja veidi viikingi aegseid 
savinõukilde, kuid muinasaja lõpu leidude puudumine näitab, et linnus 
hävis tules kohe pärast valmimist. Tõenäoliselt ehitati Rosma ringvall, 
mille uurimine jätkus ka 2021. aastal, eestlaste 1223. aasta ülestõusu ajal.

Otepäält viis kilomeetrit põhja pool asuva Uandimäe linnamäe 
2013. aasta proovikaevamisel uuriti õuepealset kultuurkihti ja põlenud 
palktara jäänuseid mäe idanõlval (Valk jt 2014a: 80–83). Kaevamis-
tulemused näitavad, et linnus on rajatud tõenäoliselt 12. sajandil. Mäe-
nõlvade detektimisel 2016. aastal leitud ristisõdijate ammunooleots viitab 
toonasele piiramisele.

3  Rosma 3 Poz-133223 745 ± 30 BP.
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Nii nagu Rosmal, puudub ka Alatskivi mõisapargis 2017. ja 2018. aas-
tal šurfidega uuritud linnamäel (Karro, Vedru 2018) muinasaegne kultuur-
kiht. Sealsed vanimad asustusjäljed pärinevad 17.–18. sajandist. Kuigi 
kaevamiste juhendajad ei pea linnuse olemasolu tõenäoliseks, võib ka 
Alatskivil olla tegemist ühega Lõuna-Eestis 1223. aasta ülestõusu ajal 
 pooleli jäänud linnustest (Lang, Valk 2011: 306–313; Valk 2014: 357–358).

Ristisõdade aega kajastab ka Viljandi Lossimägedes 2015. aastal 
Filosoofia alleega platoo linnapoolses otsas olevale madalale künkale 
tehtud proovikaevand (Valk 2016), kust leiti suur kividega kiilutud posti-
auk. Ilmselt on sarnaselt Pähklimäel, Suusahüppemäel ja Musumäel aas-
tatel 1999–2006 uuritud küngastega siingi tegemist 1223. aasta augusti-
piiramise aegse piiramismasina alusplatvormi jäänustega. See leid lubab 
arvata, et ristisõdijate kiviheitemasinad on praegusel Kaevumäel olnud 
eestlaste muinaslinnust poolkaares piiranud kogu Filosoofia allee järgi 
 tuntud pargiosas. Tõenäoliselt on seal olnud piiramisrajatiste jäljed tasan-
datud mõisapargi tegemisel.

Joonis 2. Arheoloogilised kaevamised Rosma linnamäe väravakäigus 2020. aasta 
hilissügisel. Foto: Heiki Valk.
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Kahel juhul – Setomaal Kõõrus ja Vastseliina kihelkonnas Viitka 
 lähedal Haapala Tornimäel – selgus, et linnamäeks peetud paik ei kujuta 
endast linnusekohta. Obinitsa lähedal asuva oletatava Kõõru linnamäe 
kaeva mistel (Valk jt 2013a: 64–66) ei leitud kultuurkihti ega kaitseehitiste 
jäänuseid, kuid üks söeproov viitab siiski inimtegevusele 3.–6. sajandi 
vahemikus. Haapala Tornimäelt (Valk, Ervin 2014), kust varem oli juhu-
leiuna saadud tekstiilkeraamikat ja kus pärimuse kohaselt oli paiknenud 
piiriäärne vahitorn, ei saadud üldse mingeid leide.

Uued välitööd kinnitavad juba varem kujunenud üldpilti, et pärast 
viikingi aja lõppu on Kagu-Eesti väiksemad linnused maha jäetud ning et 
1223. aasta ülestõusu ajal on vahepeal kasutuseta seisnud linnamägesid 
taas kindlustama hakatud.

Asulakohad

Asulakohad on väga arvukad muistised, kus toimunud uurimistööde hulk 
pole kaugeltki proportsioonis nende tegeliku arvuga.

Kiviaegseid asulakohti uuriti ehitustöödega seotud päästekaevamiste 
käigus 2016. ja 2017. aastal Ihastes (Randoja jt 2017), kus Emajõe- äärsetel 
liivamaadel on väga pikka aega asunud küttide ja kalastajate elupaigad. 
Tegemist on keskmisse kiviaega ehk mesoliitikumi kuuluvate muistis-
tega, mille leiumaterjali põhiosa moodustavad tulekivi killud. Mesoliitilisi 
asustus jälgi avastati veel 2013. aastal Pühajärves  olevalt Kloostrisaarelt, 
kus oli leide ka hilisemast, nöörkeraamika ajastust ( Johanson jt 2014).

Võib arvata, et asulakoha nõrgast, kündmisel täiesti segatud kultuur-
kihist pärinevad mitme suure pronksiaegse savinõu jäänused, mis tulid 
2017. aastal nähtavale Soe kõrtsi juurest uue maanteekraavi profiilist 
(Valk 2018b). Nõu ülaosa oli kergelt riibitud pinnaga ja kaunistatud nöör-
mähisega pulga abil tehtud lohukeste ridadega. Soe keraamika on lähedane 
umbkaudu aastatel 900–600 eKr, kuid võib-olla ka veel meie ajaarvamise 
eelsel 4.–3. sajandil Loode-Venemaal ja Karjalas levinud nn Volhovi tüüpi 
keraamikale, samuti nooremast pronksiajast pärit Asva keraamikale. 

Rauaaja ja keskaja asulakohti uuriti päästetöödega vähe ja väikeses 
ulatuses. Pärast pikemat vaheaega jätkusid tööd Viljandi Lossimägedes, 
kus 2014. aastal kaevati läbi väike säilinud kultuurkihi lõik Kaevumäest 
vahetult põhja poole jääva kitsa seljaku lael (jn 3; Valk, Rannamäe 2015). 
Kihi paremini säilinud, viikingiaja lõpust pärit alaosa sisaldas ka  üksikuid 



46

kedranõude kilde, suuresti erosiooni toimel hävinud ülaosa oli aga muinas-
aja lõpust. Samuti selgus Viljandis 2018. aastal, et Huntaugu mäe all 
oleva, viikingiajal alguse saanud ja kuni 13. sajandi alguseni püsinud 
muinasasula kultuurkihti (Rünno Vissak, MTÜ AEG) leidub väga  suurel, 
ligi 200 × 300 m mõõtmetega alal. Kui pealmine, 20–30 cm paksune 
 pinnasekiht on erosiooni ja künni toimel segatud, siis sügavamal on ka 
segamata kihti.

Väiksemad päästeuuringud toimusid 2011. aastal Uderna (Paavel 
2012), 2012. aastal Lohkva (Roog, Malve 2013: 241–243) ja 2014. aastal 
Reola asulakohas (Rünno Vissak, MTÜ AEG), kus põllutöödega segatud 
kultuurkihi all oli lohkudes kohati säilinud koldekohti. Kiidjärve mõisa-
pargis leiti 2020. aastal oletatava ohvrikivi juurde tehtud proovikaevandist 
(Heiki Valk, Anna-Maria Leitu, Tartu Ülikool) vaid keskaegse asula jälgi, 
kusjuures järve kaldal veepiiri läheduses olnud ahjuvare võiks pärineda 
saunakerisest. Selgus ka, et Kiidjärve mõisapargi terrasside kujundamisega 
on asulakoha kultuurkihti väga tugevasti segatud ja lõhutud.

Võnnu kiriku lähikonnas tehtud mullatööde (Jonuks, Tvauri 2020) 
 jälgimisel saadi 2019. aastal kiriku lääneküljelt viikingiajast uusajani 

Joonis 3. Viikingiaegse kultuurkihi kaevamine Viljandi Lossimägedes Kaevu-
mäest lõuna pool oleval seljakul 2014. aastal. Foto: Heiki Valk.
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 ulatuvaid asulaleide. Tootmisjääkide põhjal otsustades on 12. sajandi teisel 
poolel või 13. sajandi algusveerandil kuskil läheduses paiknenud pottsepa-
töökoda. Seega on kirik rajatud pärast vallutust ja Ugandi ristimist varase-
masse külakohta. Kirikust ida pool avastati ka 18.–19. sajandi pastoraadi 
alusmüürid.

Muinaskalmed

Muinasaegsete, põletusmatustega kalmete kohta lisandus uut teavet vähe. 
Aakres kaevati 2014. ja 2015. aastal seoses Maarja Olli rooma rauaaega 
käsitleva doktoritöö (Olli 2019a) teemaga läbi üks sealse tarandkalme 
taranditest (Kivirüüt, Olli 2016). Anu Kivirüüdi määrangute kohaselt oli 
selles 14 eri  vanuses inimese luid. 2. ja 5. sajandi vahemikku jäävate lei-
dude kaardista misel ilmnes, et valdavalt paiknesid luud ja ehted tarandi 
keskosas, savinõukillud aga servades.

Halliste kihelkonnas Sammastes toimusid kaevamised 1989.  aastal 
kolman diku ulatuses läbi uuritud Taru Kirikumäena tuntud kivikalme 
 kõrval, et saada selgust seal oletatavate maa-aluste põletusmatuste 
kohta (Valk, Kaseorg 2021). 2020. aastal leiti künnikihist mitmeid  
10.–13. sajandi põletus matuste hauapanuseid, põlenud luid ja rõivastuse 
metallosi ning maa pinnast 30–45 cm sügavusel tuli nähtavale korratult 
paiknevaid kive. Paraku ilmnes töö käigus, et kalmepinnas oli hiljutiste 
maaparandus töödega täielikult segamini pööratud. Kuigi kalme ehitusviis 
jäi eba selgeks, osutavad kaevamised künkal asuva kompaktse kivivarega 
kivikalme kõrval olnud hõreda kivistikuga kalmeosale. Sellist kalme-
vormi, mis on iseloomulik Lääne- ja Loode-Eesti aladele ja mida esindab 
ka Madi kalme Põhja-Viljandimaal, Mulgimaalt varem teada ei olnud.

Kodavere kihelkonnas asuv Alasoo Varajemägi (Kama, Konsa 2016) 
kujutab endast piklikul soosaarel asuvat viikingiaegset põletus matustega 
kalmet. Maaparandusega ja 16.–17. sajandi talukohaga tugevasti  lõhutud 
muistise prooviuuringutel avastati viis leiukompleksi ja arvukalt hajali 
paiknevaid juhuleide. Kui madalamalt, oletatavasti muistsest vesi -
keskkonnast pärit kompleksid sisaldasid peamiselt väikseid põlenud ehete 
tükke, siis kõrgemalt avastatud leiukogumitesse kuulusid peamiselt terve-
mad relvad ja hobuseriistad. Osa odaotsi pärineb maasse püsti torgatud 
odadest. Nagu Aakres, puudus ka siin otsene side põlenud luude ja esemete 
vahel: luid oli leiukogumite juures väga vähe.
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Külakalmistud

Külakalmistud kujutavad endast ristiusuaegset, 13.–18. sajandisse 
 kuuluvat muistiseliiki (Valk 2001). Täiesti uut teavet muinasaja ja keskaja 
piiri aegade matmistavade kohta Lõuna-Eestis andsid uuringud Urvaste 
kirikust 700 m kaugusel asuval Ala-Kõrtsi kalmel (Valk jt 2018a), mida 
juba pikemat aega olid rüüstanud röövdetektoristid. Muinsuskaitse ametit 
leiukohast teavitanud hobidetektoristide ja ameti koostöös puhastati  kalmel 
2017. aastal välja üks künniga osaliselt lõhutud, 13. sajandist pärinev 
laiade käevõrudega ja kaurikarpidest kaelakeega naisematus ning koguti 
kalmealalt rüüstest maha jäänud juhuleide. Sügisese järelkorje  käigus kont-
rolliti metallidetektoritega süstemaatiliselt kogu kalmeala. Rüüsta jatest oli 
maha jäänud peamiselt väiksemaid esemeid ja suuremate tükke, kuid leiti 
ka terveid käevõrusid ja raudkirves. Põletusmatuste leiud kuuluvad ena-
masti rooma rauaaega ja rahvasterännuaega, kusjuures vanimaks dateeri-
tud esemeks on nuppotstega 1.–2. sajandi kaelavõru ots. Enamik leide on 
13. sajandist ja pärineb kündmisega lõhutud luustikelt. Põletamata sur-
nute matmine Ala-Kõrtsi kalmele algas arvatavast pärast Ugandi ristimist 
1215. aastal. Näib, et siis, kui surnute põletamine seoses ristiusu vastu-
võtmisega lõpetati, rajati vanasse, pikka aega maha jäetud, kuid  meeles 
püsinud kalmekohta Visela jõe ääres varakristlik kalmistu. Tõenäoliselt 
lõppes sinna matmine 1270. või 1280. aastatel, sest 13. sajandi keskpaiku 
ilmuvatele Lõuna-Eesti keskaegsetele külakalmistutele omaseid leide ei 
saadud. Arvatavasti jäeti kalme maha siis, kui rajati Urvaste kirik koos uue 
kalmistuga kirikaias. Ala-Kõrtsi kalmistu on esimene muistis, mis aitab 
heita valgust matmistavadele Ugandis esimeste põlvkondade vältel pärast 
ristiusustamist. Rüüstajatest maha jäänud hõbekäevõrude tükikeste põhjal 
otsustades kuulus matusepaik jõukale ülikusuguvõsale.

Tüüpilisi külakalmistuid uuriti Soe kõrtsi lähedal ja Lohkvas. Üle 
ajaloolise Vagula külaga seostuva Soe kõrtsi kalme (Valk jt 2018b) 
mineval metsateel olid sõjaväe- ja metsaveomasinate rattad liivapinnast 
mäe nõlvalt sedavõrd ära viinud, et luud hakkasid päevavalgele tulema. 
Ohustatud  teelõik kaevati läbi sügavuseni, kus erosioon matuseid enam 
ei ohus tanud. Välja puhastati kuus luustikku 15.–16. sajandist, panusteks 
ajastule  iseloomulikult sõled, noad ja mündid. Nagu keskaegsel Võrumaal 
 kombeks, olid mehed ja naised maetud peaga vastassuunas:  naised  kirdesse, 
mehed edelasse. Kalme muinasaegsest algupärast  andsid  tunnistust kolm 
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üksteisest eemal paiknevat hõreda kivistikuga ala, kus tugevasti põle-
nud luud paiknesid otse maapinna läheduses. Sellise  matmisviisi kohta 
on Võrumaalt seni teada väga vähe. Paraku olid röövdetektoristid kalme 
sedavõrd põhjalikult tühjaks rüüstanud, et põletusmatuste ajast leiti vaid 
väheseid sulanud pronksikatkeid.

Tartu–Räpina maantee rekonstrueerimise tõttu uuriti linna piiril 
 asuvat Lohkva külakalmistut (Roog, Malve 2013: 243–247), kus avastati 
99 luustikku. Väheste leidudega, peamiselt müntide ja sõlgedega matused 
päri nevad peamiselt varauusajast, 16. ja 17. sajandist. Väikeses ulatuses 
kaevati teetöödel ka 18.–19. sajandi külakalmistut Mikitamäel (Rivo 
 Bernotas, Arheox OÜ).

Päästeuuringud toimusid veel Otepääl, Piiri ja Tartu tänava ristmiku 
piirkonnas asuval keskaegsel alevikalmistul, kus aastatel 1928, 1929, 1938 
ja 1996 on uuritud kokku 133 matust. Nüüd tuli lähikonda keskküttetorude 
panekul päevavalgele 17 luustikku (Malve, Valk 2021), mis asusid nagu 
varemgi sageli mitmekaupa rühmades. Leidude põhjal 14. sajandi teise 
poolde jääva ja eestlastele kuulunud kalmistu lühi ajalisust näitab peale-
matmisega lõhutud luustike puudumine. Lühikesest ajast pärit mitmik-
matuste suur hulk viitab sellele, et tegemist on katkuohvrite  matusepaigaga.

Tartu Ülikool korraldas järeluuringud ka kahel kalmel, mida uuriti ajal, 
kui kaevamistel enam/veel ei praktiseeritud mulla sõelumist. Eesmärk oli 
teha kindlaks, kuivõrd esinduslik on varasematel leiuaines. Seoses raamatu 
koostamisega Siksälä kalme kohta (Valk, Laul 2014) tehti 2013. aastal 
sealsele Kalmetemäele väike proovikaevand, mille serv hõlmas ka varem 
uurimata ala. Järgmisel aastal kontrolliti metallidetektoritega kogu varase-
mate kaevandite pind. 2016. aastal sõeluti läbi osa tagasitäidetud pinnast 
Makita Kabelimäel. Mõlemal juhul täienes leiumaterjal väikeleidudega – 
Makital peamiselt müntidega, Siksäläs põlenud esemete katketega.

Maakirikaiad ja kihelkonnakalmistud

Kihelkonnakalmistud on alates maa ristiusustamisest 13. sajandil olnud 
kirikukoguduste kesksed matusepaigad. Keskajal asusid kalmistud kirik-
aedades, kuid 17. sajandi lõpust alates on rajatud ka uusi, kirikust veidi 
eemal asuvaid surnuaedu. Kirikutesse ja kirikaedadesse maeti kuni 
1770. aastateni, mil keelati asulatesse matmine ning rajati uued, tänini 
kasutusel olevad kihelkonnasurnuaiad. Uurimistööd maakirikute ümbruses 
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on toimunud peamiselt seoses kommunikatsioonide ja valgustuse paigal-
damisega, aga ka kirikuseinte vahetust lähedusest pinnase eemaldamisel.

Kõige enam on uuringuid toimunud Nõo kiriku juures. Nii 2015. (Malve 
2016: 199–203) kui ka 2019. aastal (Malve 2020) aset leidnud kaeva mistel 
leiti kirikaiast 19 luustikku. Nende juurest ning samuti juhuleidudena tuli 
päevavalgele 13.–18. sajandile iseloomulikke ehteid, rõivamanuseid ja 
münte. Kirikaed on tihedalt täis maetud ja luustikud asuvad mitmes kihis. 
Ilmnes, et keskaegne kirikaed on olnud praegusest suurem nii lääne, lõuna 
kui ka ida suunas, ulatudes nüüdsest enamasti 4–7 meetri kaugusele – seda 
näitavad mitmes kohas avastatud ja osalt ka maapinnal nähtavad vana 
piirde müüri jäänused. 

2019. aastal toimusid Nõo kirikaias ja selle lähiümbruses uuringud 
jalgteede rekonstrueerimise tõttu (Valk, Kiudsoo 2020). Keskaegsest kirik-
aiast lõuna pool sisaldas pinnas väga arvukalt münte. Vanimad neist päri-
nesid 13. sajandi II poolest – 14. sajandi algusest, kuid järjepidev  müntide 
jada ulatus 14./15. sajandi vahetusest 1730. aastateni. Müntide hulk on 
liiga suur, et tegemist võiks olla juhuslikult kaotatud rahadega. Lisaks 
ilmnes proovikaevandist, et rahadega tume pinnas kujutab endast leiu-
rohket looma- ja kalaluid, savinõukilde ning väiksemaid rõivamanuseid 
sisal davat kultuurkihti, millest saadi ka väike toorhõbeda kang. Ilmselt 
seostuvad need leiud kiriku ees lauritsapäevadel toimunud kirikulaatade 
ja kirmastega, kus söödi, joodi ja pidutseti. 1670.–1680. aastate kiriku-
visitatsioonides pälvivad need pühadeaegsed rahvapeod kõlvatu ja jumala-
vallatu elu ilminguna tõsist hukkamõistu. Kinnitust leidis ka Kaur Alttoa 
varasem hüpotees, et kiriku lõunaportaali ees on keskajal olnud eeskoda.

2020. aasta päästeuuringutel (Martin Malve, Tartu Ülikool) saadi 
rohkesti keskaegseid ja varauusaegseid münte ka Nõo vana, rootsiaegse 
pastoraadi  hoone asukohast ajaloolise Riia maantee äärde kergliiklustee 
ehita misel. Nende tööde käigus tulid nähtavale vana pastoraadi alus müürid.

Põlva kirikaias torude paigaldamise ja uue käärkambri ehitamisega 
seotud 2018. ja 2019. aasta uurimistöödel (Malve 2018; Malve, Vilumets 
2020: 225–226) tuli päevavalgele palju segatud luid, samuti veidi kesk-
aegseid juhuleide ja 1739. aasta mündiga kolmikmatus. Segatud pinnases 
oli rohkesti põlenud luid. Pole teada, kas need pärinevad muinasaegsetest 
või keskaegsetest põletusmatustest või on maapinnal lebanud luid tulle 
visatud. Selgus, et kui kirikut aastatel 1841–1845 suuremaks ehitati, on 
täitepinnasega laiendatud ka platood hoone ümbruses.
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Rannu kirikus (Valk 2020d) selgus 2020. aastal lõunapoolse põranda-
osa  vahetusel, et vana põranda all oli rõdu kandepostide alustugedena 
kasutatud kesk aegsete paest piilarite osi. Avastati ka kahe keskaegse altari 
vunda mendid, kusjuures neist idapoolsem oli hilisem 1441.–1448. aasta 
vahemikku kuuluva mündiga luustikust. Seega ei saa altar olla varasem 
1470. aastatest. Põranda alt leiti ligi 30 16.–19. sajandi münti, käärkambri 
eeskoja põranda alt aga läänebalti hoburaudsõlg, tõenäoliselt 13. sajandist.

Paistu kiriku juures tuli trasside paigaldamisega kaasnenud uuringutel 
nähtavale 35 suuresti lõhutud luustikku ning keskaegseid ehteid – sõlgi 
ja helmeid leiti nii matuste juurest kui ka üksikult (Jonuks, Malve 2017). 
Erilisteks leidudeks on hõbedast ümarripats ja kahe naiseluustiku juures 
olnud peaehte jäänused. Nii nagu Nõos, oli ka Paistus keskaegne kalmistu 
praegusest kirikaiast suurem, ulatudes ida poole.

Tõenäoliselt seostuvad keskaegse kihelkonnakalmistuga ka Koda-
vere kihelkonnakeskuses 2017. aastal kergliiklustee ehitusel avastatud 
luud. Järgnenud päästekaevamistel ja järgmise aasta kevadel tee-ehitusel 
luustike pealt kooritud mulla metallidetektoriga läbivaatamisel (Valk jt 
2019) ilmnes, et tegemist on suure kalmistuga, kuhu on maetud alates 
13. sajandist kuni 16. sajandi lõpu või 17. sajandi alguseni. Enamik ligi 
70 leitud luustikust olid lõhutud kas teetöödega või pealematmise käigus. 
Kuna praeguse, 18. sajandil ehitatud kihelkonnakiriku ümbruses puuduvad 
märgid keskaegsest matusepaigast – sajandeid väldanud matmise korral 
leidunuks mutimullahunnikutes luutükke –, on ilmselt tegemist kesk aegset 
kihelkonnakirikut ümbritsenud kalmistuga. Keskaegse Kodavere kiriku 
täpne asukoht ei ole seni teada. Kaevamistulemuste põhjal võib arvata, 
et tegemist oli puukirikuga, mis asus avastatud kalmistu, ühtaegu ka aja-
loolise pastoraadihoone läheduses. Kunagisele kirikaiale viitab ka luus-
tikest põhja pool avastatud massiivne ligi meetri paksuse kivivundamendi 
põhi, mille taha matused ei ulatunud. Tõenäoliselt on tegemist pühitsetud 
ja pühitsemata mulla piiri markeeriva keskaegse kirikaiamüüri jäänusega. 
Kaevamistel leiti ka põlenud luid ja kaks 13. sajandi algupoolest pärinevat 
naiste pronksplekist noatuppe. Pole teada, kas kalmistu rajati enne risti-
usustamist või üsna varsti pärast seda.

Põltsamaa keskaegses kirikaias jõe vasakkaldal uuriti 2011. aastal 
neli ja 2013. aastal kuus matust, leiti ka kalmistu idapoolne piirdemüür ja 
värava koht (Lavi jt 2012; Malve, Kokamägi 2014). 2015. aastal  ilmnes, 
et teine kalmistu on asunud uue, linnusevaremete juurde 1630. aastatel 
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ehitatud kiriku ümbruses. Seal dokumenteeriti nelja kaevetöödega  lõhutud 
matuse jäänuseid ja koguti segatud pinnasest juhuleide (Malve 2016: 
 204–206).

Harglas avastati kanalisatsioonitorustiku paigaldamisel praegusest 
kirikust 150–200 meetri kaugusel 18. sajandi puukirikuga seonduv kihel-
konnakalmistu (Malve jt 2012a), kuhu matmine lõpetati 1770. aastatel. 
Kaevamistel leiti 30 18. sajandisse kuuluvat luustikku, mille juures oli 
münte, sõlgi, nuge ja vööpandlaid.

Väiksemad uurimistööd toimusid ka Kursi kirikus ning Pilistvere, 
Palamuse, Helme, Puhja, Rõuge ja Karula kirikaias.4 Kursi kirikus leiti 
2015. aastal tornipõranda remondi käigus oletatava keskaegse portaali 
 jäänused ja tõdeti, et torn on ehitatud keskaegse kiriku lääneseina ette 
( Peeter Piirits; MTÜ AEG). Pilistveres eemaldati samal aastal varingu-
pinnast hoone seinte äärest, nähtavale tuli veidi 17.–19. sajandi juhu-
leide ja segatud luid (Malve 2016: 203–204). Palamuse kirikaias avastati 
2014. aastal (Kristiina Johanson, OÜ Muinaslabor) mitu suuremat segatud 
luude kogumit, 2017. aastal leiti seal Martin Malve juhendatud kaeva-
mistel nii ühis- kui ka üksikhaudu ning keskaegseid ja vara uusaegseid 
ehteid. Samuti ilmnes, et kalmistu ulatub praegusest kirikaiast välja-
poole. Helme kiriku ümbruses toimunud detektoriuuringud andsid, vaata-
mata varem toimunud detektorirüüstele, keskaegseid ja varauusaegseid 
münte ning muid kalmistuleide (Valk 2020c: 118–122). Kirikaeda on 
matma hakatud hiljemalt 13. sajandi keskpaiku. Puhja kiriku ümbrusest 
pinnase koorimisel avastati samal aastal Martin Malve välitöödel veidi 
kesk aegseid ja varauusaegseid münte. 2020. aastal toimus arheoloogiline 
järelvalve mullatöödel Rõuge ja Karula kirikaias. Rõuges saadi soojatrassi 
alalt lõhutud matustest pärit juhuleide ning ilmnes, et siingi on kirikaed 
olnud praegusest suurem (Malve 2020). Lüllemäel 1944. aastal põlenud 
Karula kiriku ümbruses seoses rusueemaldusega toimunud väiksematel 
detektori uuringutel (Mait Raudsepp, Tartu Ülikool) leiti valdavalt vara-
uusaegseid münte ja väikesõlgi, aga ka kirikukella tükk. Leiud Lõuna-
Eesti kesk aegsetest kirikaedadest lubavad arvata, et kirikuid rajati sageli 
muinasaegsetele kalmekohtadele (Valk 2017b).

4 Publitseerimata uuringute leiud: Kursi TÜ 2503; Palamuse TÜ 2430; TÜ 2692; Puhja 
TÜ 2834, Rõuge TÜ 2883.
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Maakabelid

Uurimistööd toimusid mitmel katolikuaegsel kabelikohal – seni vähe 
uuritud muististel. Kabeliaseme juurde Karula kihelkonnas Pugritsa 
 Niklusmäel, kus katoliku ajal oli püha Nikolause kabel (Kama 2012; Valk 
jt 2013b), aitas juhatada röövdetektoristide seltskonnast tulnud anonüüm-
kiri. Teave muistise ülipõhjalikust rüüstest vastas tõele: et leide kätte saada, 
oli kalmepinnas kopaga läbi kaevatud ja sahaga laiali lükatud. Kohalike 
elanike teadetel oli kalmepinnast veoautoga ära veetud, et seda mujal läbi 
otsida. Rüüste eesmärgiks olid mündid, mida sealt anonüümkirja teatel 
olevat saadud ligi miljoni Eesti krooni väärtuses. 

Lisaks mullahunnikute sõelumisele tehti väike kaevand ka rüüsta-
mata alale, kus leiti kümmekond müntide järgi peamiselt 15. sajandist 
pärit matust. Saadud leiud näitavad, et münte on kabelikohas olnud tõe-
poolest rohkesti ning et sageli on tegemist haruldaste keskaegsete väike-
nominaalidega. Vanimad leiud pärinevad 1230.–1240. aastatest ja näita-
vad, et kabel on rajatud varsti pärast vallutust. Kabelikoht paikneb Rautina 
järve lähistel ja on seotud Henriku kroonikas kahel korral mainitud pai-
gaga, kus ristisõdijate sõjavägi kogunes enne sõjaretki Ugandisse. Ilmselt 
oli kabel seotud Riiast Otepääle viinud teega, millele viitab ka paiga nime-
tus – püha Nikolaus on meresõitjate ja kaupmeeste kaitsepühak. Lõhu-
tud kalme järel uuringutel saadud rõivastuse jäänused – helmestega ehitud 
vanik ja õlarättide (sõbade) ehisklambrid – sarnanevad Siksälä kalmest lei-
tutega ja näitavad, et piirkonna 13.–14. sajandi elanikud ei olnud ugalased.

Loosi külakalmistul toimunud korduvad detektoriuuringud (2016, 
2017, 2020) andsid vaatamata muistise varasemale rüüstele rohkelt kesk-
aegseid ja varauusaegseid mündileide, samuti varem üles korjamata 
 jäänud ehtekatkeid, nuge ja pandlaid. Varajaste, 13.–14. sajandi müntide 
 küla kalmistu jaoks ebatavaline arvukus on märk siin asunud kabeli kohast, 
mis omakorda aitab lokaliseerida Tartu–Vastseliina–Pihkva kaubatee 
 täpsemat kulgu (Valk jt 2018c).

Helme Issanda Ihu kabeli varemete uurimisel 2018. ja 2019. aastal 
(Valk, Kiudsoo 2019; Valk 2020c) ilmnes, et kirikust vaid 500 meetri 
kaugu sele jääva kivihoone ehitamist on alustatud tõenäoliselt 1360. aas-
tatel ja et pärast töö pikemat seisakut sai see valmis tõenäoliselt 1420. aas-
tatel. Kivist kabelile on eelnenud tules hävinud väiksem pühamu – rist-
palkidest postament arvatavasti sellel seisnud krutsifiksi või pühakujujuga, 
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mille ette on 13. sajandi keskpaigast kuni 14. sajandi keskpaigani ohver-
datud münte. Kuna ohverdajad on seisnud näoga mitte ida, vaid lääne 
poole, näib tegemist olevat kristliku sakraalarhitektuuri algpõhimõtetega 
veel mitte kursis olevate eestlaste omaalgatuslikult rajatud pühamuga.

Setomaal uuriti kaht tsässonakohta – Härmä ja Viro külas. Härmäl 
kaevati 2012. aastal seoses uue tsässona ehitamisega tasaseks kalmemäe 
kumerat pealispinda (Valk 2012). Vähesed tekstiilkeraamika ja põlenud 
luude killud viitavad matusepaiga muinasaegsele algupärale. Nii uue 
tsässona kohast kui ka kalmealalt leiti 2013. aastal toimunud võimalikku 
detektorirüüstet ennetava leiukorje käigus 16.–19. sajandist pärit münte 
ning tuvastati ka pärimusliku vana tsässona asukoht.

Viro külas toimusid 2020. aastal kaevamised 1990. aastatel hävinud 
tsässona asukohas (Valk, Lutter 2021). Mündileidude põhjal on külakabel 
tõenäoliselt rajatud varsti pärast Põhjasõda ning sealne suur keskaegne 
kivirist võiks olla mujalt kohale toodud hoone ehitamise ajal.  Kaevamistel 
saadud keskaegsed ja varauusaegsed savinõukillud näivad pärinevat 
 tsässonale eelnenud asula kultuurkihist.

Kivilinnused ja kivimõisad

Tartu Ülikool korraldas koostöös Readingi Ülikooliga (Suurbritannia) 
projekti Ristisõdade ökoloogia raames aastatel 2011 ja 2012 kaeva mised 
Karksi ordulinnuse varemetes (Valk jt 2012b; 2013c). Pealinnuse ees-
hoovi tehtud kaevandist (jn 4) avastati linnuse algusaegade kultuurkiht. 
Seal paiknenud linnuse-eelne väike allikatoiteline veesilm oli kinni maetud 
olmejäätmete ja prahiga. Tänu niiskele pinnasele oli orgaanika, sealhulgas 
õietolm ja taimejäänused ülihästi säilinud: pinnas sisaldas rohkelt laaste, 
naharibasid ja pähklikoori, looma- ja kalaluid. Hästi olid alal hoidunud ka 
puuesemed, mille seas erilist märkimist väärivad puust maksupulgad ja 
täring. Savinõukilde ei olnud kultuurkihis peaaegu üldse, vähesel määral 
tuli ette vaid importkeraamikat. Süsinikuproovide ühisosa põhjal otsus-
tades on elu linnusel alanud 1280. aastate lõpus – 1290. aastate alguses. 
Leiud näitavad, et Karksi ordulinnuse esimesed elanikud  kuulusid mitte 
kohalikku, vaid saksa kultuuriruumi. Ristisõdade ökoloogia projekti 
 raames on tehtud ka linnusest leitud loomaluude ja sealt võetud keskkonna-
proovide loodusteaduslikud analüüsid (Rannamäe, Lõugas 2019; Banerjea, 
Badura 2019: 187–199; Banerjea jt 2019).
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Joonis 4. Uurimistööd Karksi ordulinnuses 2012. aastal. Foto: Heiki Valk.
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Vastseliina linnuses ja selle lähiümbruses toimusid 2015. aastal uue 
külastuskeskuse, nn palverändurite maja rajamisega seotud eeluuringud. 
Täpsustati peatorni müüride ehitusviisi, paiknemist ja seisukorda, samuti 
keskaegse alevi kultuurkihi ulatust (Lissitsina jt 2016). Piiri kõrtsist veidi 
kirdesse Miikse oja suunas langevale nõlvakule kavandatud hoone alal 
satuti nähtavasti 16. sajandi teise poolde kuuluvale kalmistule. Leiti mitu 
ühishauda, kuhu maetute luudel oli ohtralt vägivalla jälgi (Malve 2017; 
Malve jt 2018). Sõjaaegne massimõrv võiks seostuda venelaste 1558. aasta 
rüüsteretkega – Renneri kroonika teatel tapsid need Vastseliinas kõik 
kohalikud talupojad (Renner 1995: 46). 2018. aastal jätkus väiksemas 
mahus arheoloogiline järelvalve (Peeter Piirits, MTÜ AEG) ka jalgradade 
 rekonstrueerimisel ja valguskaablite paigaldamisel.

2016. aastal toimusid esmased prooviuuringud Urvaste kihelkonnas 
Linnamäe mõisa lähistel, peahoonest 600 m kagus oleval varekünkal, kus 
võis oletada keskaegset vasallilinnust. Kivihoone keldrist võetud süsiniku-
proov pärineb 14. sajandist või 15. sajandi algupoolest.

Antsla–Vaabina maantee õgvendamisega kaasnenud järelvalvel (Valk 
2021) tulid nähtavale Vaabina mõisasüdames 19. sajandi teisel poolel 
ehitatud ja 1967. aastal lõplikult hävitatud mõisahoone alusmüürid, aga 
ka varasemad keldrid. Kahe keldriruumi põhjas leidus rootsiaegse, nähta-
vasti 17. sajandi keskpaiku toimunud põlengu jälgi. Kuigi müüride ehita-
misel ei olnud kasutatud keskaegseid telliseid, näitavad Vaabinas toimu-
nud  kaevamised, et kivist või vähemalt kivikeldritega mõisahooneid rajati 
Lõuna-Eestis juba Rootsi aja alguskümnenditel.

Teised muistised

Looduslikud pühapaigad kujutavad endast arheoloogiliselt vähe  uuritud 
muistiseliiki ning palju uut ei lisanud nende kohta ka viimase küm-
nendi uurimistööd. Detektoriuuringul saadud mündileiud näitavad, et 
Võhandu jõe alguseks olev Pühaläte oli ohvrikohaks juba 16. sajandil, 
kuid muistis ja selle ümbrus on teetöödega põhjalikult lõhutud (Valk 
2015a: 21–22). Helme Pärliallika puhastamise arheoloogiline järelvalve 
2017. ja 2018. aastal (Valk 2018c) andis muda ja põhjaliiva sõelumisel 
kokku 5522 münti – ligi 9,5 kilogrammi peenraha. Peamiselt olid need 
euro sendid ja taasiseseisvumise järgsed Eesti sendid, vähemal määral 
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leidus valdavalt 1961. aasta rahareformi järgseid nõukogude kopikaid ja 
 välisturistide pärandit. Ilmnes, et rahade asukoht allikas on pidevas muutu-
mises ning et stratigraafia põhitõde – vanemad leiud on sügavamal, uue-
mad pealpool – tugeva pealevooluga lätetes ei kehti. Setomaal kaasnes 
Värska, Simaski, Võmmorski ja Ermakova allika puhastamisega arheo-
loogiline jälgimine (Valk 2022). Kuigi kõigist neist allikatest on võetud 
ravimiseks vett ja  pärimuse järgi on sinna münte visatud, kuuluvad leitud 
rahad lähi minevikku. Valdavalt on siingi tegemist 1961. aastast hilise-
mate  nõu kogude rahadega, Eesti sentide ja eurosentidega. Vanim münt oli 
Värska lätte juurest leitud 19. sajandi alguse kahekopikaline.

Põltsamaa linna piiril Kuningamäel uuriti proovitranšeega u 8–10 m 
läbimõõduga tiigilaadset, vihmaveel põhinevat muistset veevõtukohta, 
mida kaevamistulemuste põhjal võib tinglikult nimetada Eesti vanimaks 
teadaolevaks kaevuks (Tvauri 2013a; Jonuks 2015). Sealt leitud kaelus-
kirve ja riibitud keraamika põhjal otsustades võeti saviga vooderdatud 
lohust vett juba ajaarvamise vahetuse paiku, kuid leide on ka hilisrauaajast.

Nimetamist väärib ka Jõgeva–Aravete maanteekraavide  tegemisel 
2017. aastal Kärde lähistel avastatud kuni 3 m pikkustest männi- ja 
 lepa roigastest sootee (arheoloog Sven Udam), mida avati ligi 20 m  pikkuses 
lõigus.

Viimasel kümnendil varauusaja arheoloogia alal tegutsenud Andres 
Tvauri on otsinud ja leidnud Viljandimaa kirde- ning Tartumaa loode-
osas asunud 18. sajandi klaasikodasid ja nende toodangut (Tvauri 2012; 
2013b). 1771. aastal suletud Utsali klaasikoja kaevamistel (2010–2012) 
leiti klaasi sulatusahju ja sulatuspottide jäänuseid ning kohapeal valmis-
tatud klaasnõude ja lehtklaasi kilde, samuti muid tootmisjääke. Lisaks 
 lokaliseeriti maapinnal olevate tootmisjääkide põhjal Laasme, Altnurga, 
Tõrna, Haava ja Hoone klaasikodade asukohad.

Keskaegsed linnad

Ehitus- ja trassitööde jälgimine ning ehitusega seotud päästekaevamised 
lisasid uut teavet mõlema Lõuna-Eesti keskaegse linna – Tartu ja  Viljandi – 
kaugema ajaloo kohta.
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Tartu

Tartu vanalinnas on uuritud keskaegse linna hoonestust ning kruntide 
ja tänavate kultuurkihti. 2011. aastal tuli Jakobi tänava alguses TÜ 
majandus maja (Jakobi 4) ja ülikooli peahoone lõunatiiva vahel torude 
paigalda misele eelnenud kaevamistel nähtavale jesuiitide kolleegiumi ja 
Tartu ülikooli esimese, keskaja lõpul ehitatud hoone alusmüür.  Tuvastati 
ülikooli peahoone raekojapoolse tiiva kohal olnud Maarja kiriku eest 
Toomele viinud Suur-Maarja tänava asukoht. Tõdeti, et enne tänava raja-
mist paiknesid selle alal varakeskaegsed puithooned, millele eelnesid 
11. sajandi algupoole ja keskpaiga (u 1030–1061) asustusjäljed. Varasem, 
Toomel olnud linnust ümbritsenud 9.–10. sajandi kultuurkiht kiriku lähi-
ümbrusse ei ulatunud – seda leiti vaid Jakobi 2 hoone Toome-poolselt 
 küljelt. Vanalinna samas piirkonnas avati 2012. ja 2013. aastal Heino 
Elleri Muusikakooli (Lossi tn 15) uue õppehoone ehitusel vähemalt 
seitsme keskaegse kivihoone alusmüürid (Kriiska jt 2013).

Lydia hotelli krundil (Ülikooli tn 14) varasemate tööde jätkuna 2014. ja 
2015. aastal toimunud uurimistöödel (Peeter Piirits, MTÜ AEG) kaevati 
13. sajandi II poole – 14. sajandi algupoole puitmajade ja hilisemate kivi-
hoonete jäänuseid, samuti keskaegse hooviala kultuurkihti.

Kahed kaevamised toimusid Lutsu tänava piirkonnas. Lutsu 12 ehi-
tatava elamu krundilt avastati üksteise pealt kahe dendrodateeringute 
 põhjal 14. sajandi algupoolde kuuluva eriaegse puumaja hästi säilinud 
palkpõrandad, 1385. aastal rajatud puidust jäätmekast ja palk raamistuseta, 
kuid samalaadsete leidudega jäätmeauk (Tvauri jt 2017). Kaht põlengu-
kihti võib seostada kirjalikest allikatest teada olevate 14. sajandi algupoole 
suurte tulekahjudega Tartus. 2020. aastal algasid arheoloogi lised uurin-
gud Jakobi 5 / Lutsu 1 krundil seoses TÜ haridusteaduskonna hoone 
 ehi tusega (Randoja 2020). Kaevamistel paljandus rohkelt müüre ja ka 
keskaegne hüpokaustahi, kuid valdavalt oli tegemist keldrite puhasta-
misega  lammutusrusudest – keskaegne kultuurkiht jäi allapoole ehituseks 
vajalikku sügavust.

Järelvalvetöid tehti ka Toomel. 2017. aastal avati Tähetorni juures 
piiskopilinnuse õuesillutist ja 11. sajandi kultuurkihti, Vana anatoomi-
kumi (Lossi 38) hoone juures uuriti aga eeslinnuse müüridele tehtud vara-
uusaegseid lisandusi (Bernotas jt 2018: 147–149).
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Keskaegse eeslinna mõjutsoonis Kvartali keskuse alal (Riia 2 / 
 Aleksandri 2) avastati 13. sajandi lõpu – 14. sajandi alguse ja keskaja 
teise poole kultuurkiht, keskaegse ja varauusaegse puithoone põhjad ning 
 rohkelt kuivenduskraave (Vissak jt 2015). Kaevamistulemuste  põhjal 
kasutati piirkoda peamiselt aia- või karjamaana, kuid leidus ka märke 
käsitööst. Kivi tänaval toimunud uuringutel (Lissitsina jt 2015) saadud 
leiud võimaldavad tõdeda teekoha olemasolu 16.–18. sajandil, ent märke 
selleaegsest hoonestusest päevavalgele ei tulnud.

Kuigi Emajõe põhjakaldal asunud Holmi saart põhja poolt piiranud 
Koolujõge on traditsiooniliselt peetud looduslikuks jõeharuks, järeldas 
Andres Tvauri kirjalikele allikatele tuginedes, et tegemist on hoopis jõe 
ääres olnud keskaegse Emajõe vesiveski jaoks kaevatud kraaviga. Sonari-
uuringutega tehtigi kindlaks 16. sajandi veskitammi ühe lõigu asukoht 
Emajõe põhjas (Tvauri 2018).

Kalmistuarheoloogia valdkonnas toimusid suurimad uurimistööd 
2010.–2011. aastal seoses keskküttetorude paigaldamisega Tartu ülikooli 
peahoone kõrval filosoofiateaduskonna hoone Jakobi 2 ees  endisel 
Maarja kiriku kalmistul (Malve jt 2012b). Väga tihedalt täis maetud alalt 
avastati kokku 736 matust (sh laudkirstus põletusmatus), mis päri nevad 
13. sajandi keskpaigast 18. sajandi algusveerandini ulatuvast ajast.  Luustike 
juures olnud leiud – sõled, sõrmused, mündid ja rõivamanused –  kuuluvad 
peamiselt 16.–18. sajandisse, kuid on ka varasemaid, 13. sajandi matuseid 
(Tiidu 2016). Ehted ja spiraaltorukestest rõivakaunistused näitavad, et tollal 
on kiriku juurde maetud ka eesti naisi. Nähtavale tulid veel keskaegse kirik-
aia piirdemüür ja Maarja kiriku lõunapoolse kabelilöövi nurk.

Linnamüüriga piiratud alalt lisandus teavet Toomkirikusse ja selle 
ümbrusse matmise kohta. Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi fuajee põranda 
alt leiti keskaegne tellistest hauakast 16. sajandi algupoolest pärit mehe 
luustikuga (Malve jt 2014). Hauakambri eksponeerimisel paigutati selle 
kõrvale ka 2008. aastal kirikust leitud 14. sajandi hauaplaat (Malve, Valk 
2009). 2017. aastal toimus järelvalve sadeveetrassi paigaldamisel ligi 
kolmveerandi hoone ümbruses (Bernotas jt 2018: 144–147). Avastati 
11. sajandi kultuurkiht, kabelite müüre, oletatavasti piiskopilossist kiriku 
juurde tulnud tee munakivisillutis, arvatav kirikaia piirdemüür ja kesk-
aegseid münte. Toomkalmistu äärealaga võib seostuda ka 2019. aastal 
Toome mäelt riigikohtu hoone loodenurga lähedalt avastatud ühishaud, 
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 milles paiknes neljas kihis 13 üksteise otsa visatud surnute luustikku 
(Malve, Vilumets 2020: 226–230). Luude juurest leiti 16. sajandi teisele 
poolele iseloomulikke esemeid: sõlgi, pandlaid, nuga, võti ja nõelakoda. 
Ilmselt on tegemist hädaaegadest pärit katkuohvrite matusega. Tartu 
Toomkiriku kalmistu uurimistulemused on ka üldistavalt kokku võetud 
(vt Valk 2018d).

Keskaegse Tartu kalmistud jäid arendustöödele ette ka eeslinnades. 
Suures mahus kaevati 2014. aastal Tartus Jakobi 25 elamu krundil olnud, 
ilmselt Püha Jakobi kirikuga seotud eeslinnakalmistut (jn 5), kus avastati 
590 luustikku. Sinna maeti peamiselt 13.–16. sajandil, kuid vähesel määral 
ka hiljem. Matuste juures oli Lõuna-Eesti külakalmistutele iseloomulikke 
ehteid ja münte, kuid siiski vähem, kui tavaliselt. Kalmistul tuli päeva-
valgele ka taudidega seotud ühishaudu. Erilist esiletoomist väärivad enam 
kui nelikümmend lähestikku paiknenud imikute ja loodete luustikku, mis 
leiti väljastpoolt surnuaia piire (Morrone 2019). Ilmselt on tegemist risti-
mata laste matusepaigaga.

2012. ja 2020. aastal jätkusid päästekaevamised Narva maantee lähedal 
Püha Jüri kalmistul, kus uuringud on toimunud juba alates 2004. aastast 
(Malve jt 2013a). Uuritud matused pärinevad 16.–18. sajandist. Leiu aines 
hõlmab peamiselt münte ja sõlgi, vähemal määral sõrmuseid, helmeid 
ja nööpe. Läheduses Tuule tänava ääres asunud Tartu võllamäe ja sealse 
kalmistu probleemkaevamised (Malve jt 2013b) andsid oodatust vähem 
tulemusi.

Üllatusi pakkusid 2018. aasta sügisel ehitustööd Kalevi 25 kinnistul, 
kus avastati kokku 76 panusteta matust (Martin Malve, OÜ Arheograator). 
Pole võimatu, et tegemist on keskaegse Antoniuse kalmistuga, mida varem 
arvati paiknevat Lille mäel (Russow jt 2019: 18).

Liivi 2 krundil toimunud arheoloogilise järelvalve käigus (Rünno 
 Vissak, MTÜ AEG) leiti 2020. aastal 17.–18. sajandi linnakindlustuste 
muldkehandist inimluid ja esemeid, mis pärinevad läheduses asunud 
 kalmistult. Võimalik, et tegemist on olnud Vallikraavi tänava ääres, Toom-
väravast Riia maantee poole viinud tee lääneküljel olnud matusepaigaga, 
mis avastati 1861. aastal praeguse Vallikraavi tn 25 hoone ehitusel.

Restaureerimistööde tõttu uurisid Martin Malve ja Andres Tvauri 
2017. aastal Raadi kalmistul paikneva, 1794. aastal ehitatud Telleri 
kabeli põranda all olevat nõukogude ajal põhjalikult rüüstatud haua-
kambrit, mille põrandal oli segatuna 20–30 inimese, enamasti laste luid.
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Joonis 5. Keskaegse Jakobi kalmistu päästekaevamised Tartus Jakobi mäe kõrval 
2014. aastal. Foto: Heiki Valk.
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Viljandi

Keskaegse Viljandi kohta kogunes rohkesti teavet seoses vee- ja kanalisat-
sioonitorustiku uuendamisega aastatel 2013–2015. Torutööde järelvalve 
käigus Munga ja Sepa tänaval (Tvauri, Metsoja 2014) tulid nähtavale 
liivapadjal sillutised, mille all Munga tänava lääneosas peitus 13. sajandi 
keskpaiga – 14. sajandi keskpaiga orgaanikarohke, puithoone jäänustega 
kultuurkiht. Sepa tänaval oli sillutistest varasemat kultuurkihti vähem, siin 
paljandusid mitme tänavaäärse kivihoone esiseina müürid.

Suured kaevaetööd toimusid 2014. aastal Lossi tänaval (Heinloo 
2015), mis oli keskaegse Viljandi peatänav. Looduslikus alusmullas inim-
tegevuse jäljed puudusid, kuid Lossimägede-poolse vallikraavi ääres võis 
tõdeda põlluharimise jälgi. Varaseimat asustust näitab tänava põhja poolses 
osas leitud 13. sajandi keskpaiga või kolmanda veerandi kultuurkiht, 
 milles olnud vitspunutisega kraavid võisid tähistada krundipiire. Tänava 
rajamist markeerivad liivast planeeringukiht ja seda kattev  prügitus, mille 
võib dateerida 1270. või 1280. aastatesse. Kiviprügituse kohal leidus 
13. sajandi lõpuveerandi – 14. sajandi algusveerandi puitsillutiste jälgi. 
Lossi tänava olemasolu näitab, et ühtaegu pidi olemas olema ka linnast 
üle vallikraavi eeslinnusele viiv sild. Hilisemal keskajal on Lossi tänaval 
olnud kolm liivapadjale toetuvat munakivisillutist, millest uusim pärineb 
tõenäoliselt 16. sajandi algupoolest. Samasugust rütmi – liivapadjandil 
kiviprügitust kolme kõrgemal oleva kivisillutisega – võib tõdeda teistelgi 
Viljandi vanalinna tänavatel.

Trasside paigaldamisega seotud kaevetööd toimusid Viljandis 
2014. aastal ka Väike-Turu ja Kauba tänaval (Tvauri, Haak 2015). 
Nähta vale tulid Riia värava alusmüürid, keskaegne kultuurkiht, oletatavate 
puidust tänavasillutiste jäänused ja punasele liivale laotud hiliskeskaegne 
tänavasillutis. Rohkelt järelvalvetöid toimus Viljandis ka 2015. aastal. 
 Viljandi laululava ehitusega seotud uurimistöödel (Lissitsina jt 2014) leiti 
18. sajandi lubjapõletusjääkide hunnikuid.

2020. aasta sügisel avastati seni teadmata kalmistu Viljandis Pika 
tänava ja vallikraavi vahel Lossi tänavast ida pool. Kaevamistel (Martin 
Malve, Arheox) välja puhatatud, enamasti leidudeta matused võivad päri-
neda nii keskajast kui ka varauusajast.
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Muud uurimistööd ja üldistused

Arheoloogiline leire ja detektoriuuringud

Möödunud kümnendil jätkus maastikul uute muististe otsimine, mida 
üha enam on arheoloogia erialakeeles tähistama hakanud uudissõna leire. 
2012.–2014. aastal toimusid Eesti–Läti–Venemaa piiriülese koostöö pro-
jekti „Arheoloogia, võim ja ühiskond“ raames süstemaatilised välitööd 
Ida-Eesti kihelkondades, eesmärgiks muistiseid mainivate vanade arhiivi-
teadete kontrollimine ja paikade lokaliseerimine maastikul (Valk jt 2014b). 
Samal ajal tegeleti ka kiviaegsete asulakohtade otsimisega (Johanson jt 
2014: 39–42). Rohkem kui keegi kutselistest arheoloogidest on uusi 
muisti seid avastanud Tartu Ülikooli arheoloogia kabineti tehnik Andres 
Vindi, kes on leidnud ka mitu varem teadmata või täpselt lokaliseerimata 
linnamäge. Tartumaa uued linnusekohad asuvad Võnnu kihelkonnas Ala-
küla (2018) ja Valgesoo (2020) ning Kambja kihelkonnas Kullaga (2020) 
külas. 2020. aasta oktoobris sai Paistu kihelkonnas ühel päeval teatavaks 
koguni kaks uut muistist – Sinialliku teine linnamägi, mis asub üldtuntud 
Sinialliku linnamäest 700 meetrit kagus, ja Holstre linnamägi Holstre-
Polli mägedes. Karula kihelkonnas on kaks linnamäge leitud Pikne Kama 
välitöödel – Madsa talu juures (2014) ja Ähijärve külas Värtemäe talu 
 lähistel (2016). Hobidetektorist Olavi Danilov avastas Karksis viikingi-
aegse, varauusaegsete sõdade ajal küll tugevasti lõhutud linnamäe Karksi 
ürgoru lõunakaldalt (2016).

Viimasel kümnendil on Muinsuskaitseametile üle antud arvukalt 
metalli detektori abil päevavalgele toodud leide. Detektorismi varju-
küljed kaaluvad paraku tugevasti üles teadust abistava panuse, sest sageli 
on otsingute eesmärgiks erakogude täiendamine või leidude müümine 
 mustal turul – rahvusvahelistel oksjonitel makstakse haruldaste müntide 
eest kõrget hinda. Muinsuskaitseametiga koostööd tegevate detektoristide 
tegevuse tulemusena on küll teatavaks saanud mitmeid uusi muistiseid, 
kuid samas on leide üle andvaid huvilisi Lõuna-Eestis vähe – enamasti on 
tegemist seadusevastaste otsingutega. Otsinguloaga detektoristide arv on 
piirkonnas viimastel aastatel siiski kasvanud ning tasapisi lisandub teavet 
uutest kalme- ja asulakohtadest. Samas on hobiotsijate poolt riigile üle 
antud esemete täpne leiukoht sageli jäänud ebamääraseks.
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Kagu- ja Ida-Eestis tegutsevatest usaldusväärsetest detektoristidest 
väärivad eriti esile toomist Aleksandr Kotkin ja Igor Tsakuhhin otsingu-
klubist Taaler, kes lisaks maismaaleirele ja heale koostööle arheoloogi-
dega on süstemaatiliselt tegelenud Peipsi-Pihkva järve põhja uppunud 
kultuurkihi otsingutega praeguste rannakülade, samuti Piirissaare lähistel 
(vt ka Kurisoo jt 2020: 268). Järve põhjast pärinev hiliskeskaegne ja vara-
uusaegne leiuaines esindab valdavalt Pihkva, vähemal määral Liivimaa 
kultuuriruumi. Keskaja algupoole ja muinasaja kultuurkiht on veetõusu 
tõttu jäänud juba sedavõrd sügavale, et ei ole detektoriga enam hoomatav. 
Arheoloogilist leiret on Peipsi järve läänekaldal tehtud ka uppunud kivi- ja 
pronksiaegsete asulakohtade leidmiseks, eeskätt seoses süvendustöödega 
(Roio jt 2016).

Üksikleidudest väärivad esiletoomist mitu noorema rauaaja mündi aaret. 
Järelviikingiaegne hõbemüntide kogum, ilmselt ohvrileid tuli päeva valgele 
noorema rauaaja leidudega ohvrikohast Laiuse lähedal (Kiudsoo 2014a: 
221–223). Kolm hõbeaaret on leitud Viljandimaa põhjaosast. 2012. aastal 
avastati Võhma lähedalt Soomeverest laiali küntud 11. sajandi II poole 
hõbeesemete kogum (mündid ja ehtekatked), kuid leiukoha järel uuringud 
kestsid 2016. aastani (Tamla, Kiudsoo 2017). Kaks viikingi aegset, 
paraku samuti laiali küntud hõbeaaret on välja  tulnud Viljandimaa põhja-
osast Muinsuskaitseametiga koostööd tegevate detekto ristide sügiseste 
suur ürituste – Madisepäeva lahingu toimumiskoha otsingute –  käigus. 
2018. aastal leiti nende detektimistalgute käigus aare Vanamõisast. See 
1020. aasta paiku mulda jäänud peitleid sisaldas kokku 157 valdavalt 
Lääne-Euroopa hõbemünti (Konsa jt 2019). Teine viikingiaegne aare – 
223 münti, millest hiliseim pärineb ligikaudu 1030. aastast, avastati aasta 
hiljem Sürgaverest (Konsa jt 2020). Need kolm peitleidu näitavad, et 
Navesti jõe tagamaad on olnud hõlmatud viikingikaubanduse süsteemi.

Mitmed aardeleiud seostuivad ka varauusaegsete sõdade ja  taudide 
ajaga (1558–1625). 2019. aastal tulid sellised leiukogumid päeva valgele 
Rõngu kihelkonnast Raigastest ja Soontaganast (Kurisoo jt 2020: 
268–269) ning Helme kihelkonnast Jõgevestelt. Kolm aaret leidsid hobi-
detektoristid 2016. aastal ühel ja samal päeval Karula kihelkonna  Pugritsa 
külast (Tvauri 2017), kusjuures teine ja kolmas esemekogum avastati esi-
mese peitleiu arheoloogiliste uuringute ajal. Esimene aare sisaldab pea-
miselt ehteid, teine koosneb 150 valdavalt 16. sajandi algupoole killingist. 
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 Kolmandast, suurimast aardest õnnestus kokku koguda 5007 16. sajandi 
teise poole hõbemünti (hilisem aastast 1597) ning see leid on Eesti 
mündi aarete seas rahade rohkuse poolest neljandal kohal.  Pugritsa aar-
ded annavad tunnistust piirkonna jõukusest, aga ka suurtest sõja aegsetest 
inim kaotustest, olgu siis põhjuseks katk või vaenlase hävitus töö. Siin-
kohal väärib märkimist veel Pühajärve Kloostrisaarelt saadud nähta-
vasti Rootsi–Poola sõja (1600–1625/29) aegne peitleid – tinast  kaanega 
kivi keraamiline kann, küünalde kustutamiseks mõeldud tahitangid, vöö-
pannal, mõned rauast uksedetailid ja suitsekatked (Johanson jt 2014: 
38–39).  Avaldatud on ka Võrtsjärve põhjast madala veeseisu ajal metalli-
detektoriga saadud leidude kogum, sealhulgas kaks Rooma vaskmünti 
(Kriiska,  Dreving 2016).

Üldistused ja uurimused

Viimasel kümnendil on taas süvenenud huvi eestlaste etnogeneesi uuri-
mise vastu – seda interdistsiplinaarselt, arheoloogiliste allikate, keele-
teaduse ja vana DNA andmete sünteesile tuginedes. Toimunud muutusest 
annab tunnistust Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kol-
leegiumi loomine Tartu Ülikooli juurde 2017. aastal. Luudes ja hammas-
tes säilinud vana DNA pakub mineviku rahvastikuprotsesside uurimiseks 
täiesti uusi võimalusi. Arheoloogia ja keeleteaduse andmete kõrvutamine 
ning sünteesiv analüüs viitab sellele, et kui algläänemeresoomlased Volga-
maadelt hilispronksiajal ja varasel rauaajal piki Väina jõge läände liikudes 
Läänemereni jõudsid, eristusid sisserändajate peavoolust Ida-Läti alal esi-
mesena lõunaeestlaste esivanemad (Lang 2018). Maarja Olli doktoritöös 
leiduv rooma rauaaja ehteleidude analüüs näitab, et 3.–4. sajandil kuulusid 
Kagu-Eesti ja Ida-Läti kogukonnad samadesse suhtlusvõrgustikesse (Olli 
2019a; 2019b). Tõenäoline, et Läti lõunaeestlased lätistusid hiljem kui seni 
arvatud ning et lõunaeesti keele kandjaid elas naabermaa põhja- ja kirde-
osas ka muinasaja lõpul ja keskajal (Valk 2018e).

Kuigi Lõuna-Eesti arheoloogiline luuaines on pronksi- ja vanema 
rauaaja rahvastikuprotsesside uurimiseks olematult kasin ning meie aja-
arvamise esimese aastatuhande põletusmatuste põlenud luudeski pole 
DNAd piisavalt säilinud, pakub keskaegsete külakalmistute ja linna-
kirikaedade luuaines edasiseks rohkelt võimalusi. Senised uurimistööd 
Tartu Ülikooli genoomika instituudis on näidanud, et keskaegse DNA 
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põhjal on võimalik eristada siinse maarahva ning Saksamaalt ja kauge-
malt läänepoolsest Euroopast pärit sisserändajate luid. Vana DNA põhjal 
võib järeldada, et keskajal on Tartus Maarja kiriku kalmistule maetud eest-
lasi, Toomkirikusse aga sakslasi (Kriiska jt 2018; Irdt 2020). 2021. aastal 
Kristiina Tambetsi juhtimisel käivitunud keskaegse DNA uurimisprojekt 
hõlmab arheoloogilist luuainest mitmelt poolt Lõuna-Eestist.

Suuremaid ülevaateteoseid Lõuna-Eesti arheoloogia alal ei ole ilmunud 
kuigi palju. Kõige mahukam trükis on 2014. aastal ilmunud kahe köiteline 
monograafia Siksälä kalmest. Selle esimene köide (Valk, Laul 2014) 
 tutvustab muistist ja selle laiemat konteksti5, teine (Valk jt 2014c) aga 
kujutab endast matuste ja leiuainese kataloogi. Omaette raamat on ilmunud 
Lõhavere linnamäelt leitud 13. sajandi algusveerandi ehte- ja käsitöövaka 
kohta (Laul, Tamla 2014). Martti Veldi doktoritöö Vooremaa maastikuloost 
(2020) käsitleb maastikke, muistiseid ja nende seoseid pikemas ajaloolises 
perspektiivis kaugeimast minevikust kuni tänapäevani. Samal teemal on 
varem ilmunud ka eestikeelne populaarne ülevaade (Veldi 2014). Kokku 
on võetud veel teadmised Viljandi muinasaja kohta (Valk 2015b) ning 
suure üldistusjõuga on ka mündileidudel põhinev Mauri Kiudsoo käsitlus 
Ida-Eesti seostest viikingiaegse kaugkaubandusega Idatee tähtsa haru – 
Narva–Peipsi–Velikaja veetee tagamaadel (Kiudsoo 2014b; 2016: 11–29). 
Lõuna-Eesti temaatikaga on seotud ka Riina Rammo doktoritöö keskaegse 
Tartu tekstiilileidudest (Rammo 2015) ning artikkel katolikuaegsetest 
sakraalmaastikest Viljandimaa ordualadel (Valk 2019), mis vaatleb maa-
kabelite seoseid teedevõrgu ja looduslike pühapaikadega.

Arheoloogiat populariseerivad Valgamaa linnamägede lühi tutvustus 
(Kraut 2014) ja raamat Rõuge linnamäest (Kobrusepp, Lillak 2014), kus 
tutvustatakse ka viikingiaegse muinastalu rajamist selle lähedusse. Nüüd-
seks kuulub kompleksi, mille rajamise algatas 2010. aastal Viire Kobru-
sepp (Pajuste) ja kus igal suvel toimuvad Rõuge muinaspäevad (Pajuste 
2012; Kobrusepp 2014; Saage, Ratas 2017), lisaks elamule ka sepikoda, 
 püstkoda ja lambalaut. Eesti eksperimentaalarheoloogiat on tunnetuslikult 

5 Raamatusse kuuluvad ka lisaartiklid rauatootmisest muistses Lõuna-Eestis ja  Siksälä 
kalme relvaleidudest (Jüri Peets), Siksälä kalme mündileidudest (Mauri Kiudsoo), tööst 
Siksälä kalme monoliitidega (Kristel Kajak), haiguste ja vigastuste jälgedest Siksälä 
 kalmistu luudel (Martin Malve) ning kangakudumisest keskaegses külas Siksälä näitel 
(Riina Rammo ja Ave Matsin).
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rikas tanud muinasmajas kolmekümnekraadiste külmade ajal elamise näda-
lane eksperiment, mis sai teoks 2012. aasta jaanuaris.

Piirkondlikul tasandil on kõige enam tähelepanu pälvinud Setomaa 
arheoloogia. Siinkohal tuleb nimetada eesti, vene ja prantsuse autorite 
koostöös koostatud ning kõigis kolmes keeles ilmunud raamatut, mis 
käsitleb Inimese Muuseumi 1937. ja 1938. aasta ekspeditsioone Seto-
maale (Benfoughal jt 2017). Neil kogumisretkedel etendas suurt osa vene 
valgeemigrandist kirjaniku Leonid Zurovi huvi arheoloogia vastu. Zurovi 
välitööaruannetele (Zurov 2017a; 2017b) tausta loovad ja tänapäevast 
uurimisseisu kajastavad saateartiklid käsitlevad Setomaa arheoloogilist 
uurimist (Aun jt 2017), Zurovi kogutud arheoloogilisi materjale (Kiristaja, 
Valk 2017) ja tema kohta Eesti arheoloogias (Valk 2017c), samuti Seto-
maa looduslikke pühapaiku (Valk, Grušina 2017; Valk, Aleksandrov 2017; 
Raudoja jt 2017). Sariväljaandes Setomaa kogumik on ilmunud üle vaated 
Põhja-Setomaa asustusest (Kiristaja, Lillak 2012) ja Friedrich Kruse 
1840. aasta uurimisretkest Irboska kalmetele (Grušina 2016). Avaldatud 
on ka Põhja-Setomaa kääbaskalmistute põlenud luudele analüüsil põhi-
nev ülevaade sinna maetute kohta (Allmäe 2014), Irboska muinaskalmel 
toimunud uuemate kaevamiste esialgsed tulemused (Harlašov 2017) ning 
kolm Setomaa eri piirkondade muistiseid ühtaegu eesti, vene ja inglise 
keeles tutvustavat brošüüri (Aun, Kiristaja 2014a–c).

Lõpetuseks

Lõuna-Eestis aastatel 2011–2020 toimunud arheoloogilised kaevamised 
kujutavad endast valdavalt päästeuuringuid ehitustöödest ohustatud muis-
tistel. Probleemuuringuid toimus peamiselt vaid linnamägedel – asustuse 
ja võimusuhete ajaloo küsimustes võtmetähendusega muististel. Linnuste 
uurimine annab sageli tunnistust nende lühiajalisusest, vahel ka muistise 
korduvast kasutusest eri aegadel. 

Kalmistuarheoloogias oli suurimateks avastusteks lünga täitmine vahe-
tult vallutusele järgnenud aja matusekommete osas leidudega Urvaste 
Ala-Kõrtsi kalmistult. Uudset teavet andis ka põletusmatuste ja hõreda 
kivistikuga maa-aluse kalmeosa leidmine Sammaste kivikalme vahetust 
lähedusest. Uuringud Sammaste ja Alasoo muinasaegsetel põletus kalmetel, 
nagu ka mitmed detektorileiud, viitavad maa-aluste  põletusmatuste 
 seniarvatust suuremale osakaalule matmiskombestikus. Varasemaga 
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võrrel des arvukamaks muutunud päästeuuringud maakirikaedades anna-
vad tunnistust muinsuskaitsetöö paranemisest. Kirikaedade osas väärib 
esile toomist üldisem tõdemus matmisala ulatumisest väljapoole nende 
praeguseid piire, aga ka Nõo leidudel rajanev teadmine, et mitte ainult 
juhuleiud, vaid ka kultuurkiht võib seostuda suurte kirikupühade aegsete 
rahvapidustustega. 

Maakabelite arheoloogia kujutab endast uurimissuunda, mille potent-
siaali kahandab oluliselt muististe detektorirüüste. Siiski võib  Niklusmäe ja 
Loosi leidude näitel tõdeda, et kabeleid hakati Liivimaal suuremate kauba-
teede äärde rajama peagi pärast vallutust – 13. sajandi teisel  veerandil. 
Helme kabeli kaevamised viitavad sellele, et juba 13. sajandi keskpaiku on 
eestlased omapäi rajanud kristlikke väikepühamuid. Alustati ka Setomaa 
tsässonate ehk õigeusuala külakabelite arheoloogilist uurimist. 

Keskaegsetes kivilinnustes toimus kaevamisi vähe, kuid Karksi ordu-
linnuse algusaegade kultuurkiht pakkus üllatuslikult rikkalikku ja hästi 
 säilinud orgaanikaga leiuainest. Setomaa ohvriallikate puhastamisega 
kaasnenud järelvalve andis oodatust vähem tulemusi – leitud mündid 
kuulu vad enamasti lähiminevikku.

Linnaarheoloogia osas on kaevamised Tartu ja Viljandi ajaloolistes 
südamikes igal aastal lisanud uusi andmeid ulatuslikumateks üldis tusteks. 
Eriti tuleb esile tuua Tartu Maarja kiriku kalmistu ja Jakobi kalmistu kaeva-
mistel lisandunud teavet keskaegsete linna- ja eeslinnakalmistute kohta 
ning Viljandi puhul vanalinna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonst-
rueerimisega kaasnenud uuringute tulemusi. Linnakaevamistel kogunenud 
ulatuslik materjal alles ootab läbitöötamist ja üldistavat sünteesi.

Pidevalt jätkuvatel uute muististe otsingutel on tavapärasele leirele 
lisandunud veealused detektoriotsingud Peipsi-Pihkva järve uppunud 
ranna külades. Kuigi Muinsuskaitseametile üle antud detektorileidude 
hulk on suurenemas ja üle on antud ka muinasaegseid ja varauusaegseid 
aardeid, jääb Lõuna-Eesti detektoristide ja Muinsuskaitseameti koostöö 
kaugele maha Harju- ja Virumaa omast ning jätkuvalt on tõsiseks prob-
leemiks muististe rüüstamine. Detektorismi kui nähtuse ulatus ületab 
piiratud  ressurssidega Muinsuskaitseameti haldussuutlikkuse ning uued 
detektorileiud peavad pikka aega ootama enne teaduskäibesse jõudmist.

Arheoloogide, keeleteadlaste ja geneetikute tihenev, vastastikustel 
huvidel põhinev koostöö on minevikus toimunud rahvastikuprotsesside 
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 jälgimiseks avanud täiesti uued perspektiivid ja võimalused. Senised 
piloot uuringud on näidanud arheoloogilise DNA suurt potentsiaali Lõuna-
Eesti rahvastiku ajaloo uurimisel, seda eriti keskaja ja varauusaja osas. 
Kuna nii geneetika kui ka keeleteadus kujutavad endast kiiresti muutu-
vaid ja arenevaid teadusvaldkondi, võib koostööst geneetikute ja keele-
teadlastega loota edaspidigi uusi impulsse Lõuna-Eesti arheoloogilise 
materjali tõlgendamiseks ja selle laiemate taustade avamiseks.

Tänu. Autor tänab kultuuriministeeriumi Mulgimaa pärimuskultuuri 
toetusprogrammi Helme kabeli ja Sammaste kalme, Vana-Võromaa 
pärimus kultuuri toetusprogrammi Kiidjärve oletatava ohvrikivi ümbruse 
ja Setomaa pärimuskultuuri toetusprogrammi Viro tsässonakoha uurimise 
rahastamise eest.
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Heiki Valk: Archaeology in South Estonia in 2011–2020

Archaeological field work in South Estonia between 2011 and 2020 
included mainly rescue studies due to construction work. Research exca-
vations were only carried out on hill forts, and a few chapel sites and 
Iron Age burial sites. In the countryside, village cemeteries from the 
13th–18th centuries, some settlement sites, medieval stone castles and 
 offering springs were also studied to some extent. In the historical centres 
of Tartu and Viljandi, the work involved both urban cultural layers and 
 cemeteries. The extensive material that has been collected awaits analysis 
and  generalisation.
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A serious problem in the countryside is the looting of archaeological 
sites by the use of metal detectors. Only a few hobby detectorists hand 
over their finds to the state, although their number is gradually growing.

Collaboration with linguistics has changed our understanding of the 
 origin of South Estonians; we can conclude now that they were the first 
group to branch off from the proto-Finnic people. Pilot studies show 
the great potential of ancient DNA in the study of population history, in 
 particular in the case of the Middle Ages and the Early Modern Times.

Valgu Heiki: Lõunõ-Eesti arkeoloogia 2011–2020

Arkeoloogilidsõq välitüüq Lõunõ-Eestin 2011–2020 olliq inämbält jaolt 
ehitüisi peräst tettüq pästmisuurmisõq. Õnnõ tiidäsaamisõ peräst ette võetu 
välläkaibmiisi tetti liinamäki pääl ni veitü ka kabõlikotussidõ ja ravvaao 
kalmidõ pääl. Maal om uurit veel 13.–18. aastagasaa küläkalmit ni veidüq 
ka elokotussit, keskao kivikantsõ ja ohvrilättit. Tarto ja Viländi  aoluuliidsin 
liinasüämin uuriti nii liino kultuurkihti ku kalmuaido. Korjunuq om suur 
hulk matõrjaali, miä uut läbitüütämist ja ülestüisi tegemist.

Suurt hätä maaruumin tege muistitsidõ asjo rüüstämine metalli-
otsjidõga.	Hobiotsjit,	 kiä	umaq	 lövvedüq	aśaq	 riigile	üle	 andvaq,	om	
 veidüq, a näide hulk siski tassakõistõ kasus.

Läbikäümine keeletiidläisiga om muutnuq arvosaamiisi tuust, kost 
lõunõeestläseq peri ommaq: tegemist om algõdagumeresuumlaisist kõgõ 
inne eraldünü rahvaga. Proomiuurmisõq näütäseq, õt vana DNA või rahva 
aoluu kotsilõ väega pall´o uut tiidmist andaq, tuud esiqeränis keskao ja 
varahadsõ vahtsõao osan.




