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ASULAKOHAD 13.-17. SAJANDI

TALURAHVAEHITISTE AJALOO ALLIKANA

Eesti valdavalt puidust taluehitiste ajalugu on originaalnéidete varal voimalik jélgida alates

18. sajandist. Varasema perioodi ehitiste tundmadppimiseks pakub uut informatsiooni

rauaajal rajatud asulate materjal, milles on esindatud ka 13.-17. sajandi ehitiste jdidnused.
Nimetatud perioodil voib jdlgida muinasajast pirit ehituskultuuri arengut nii elamute

(muistne suitsutuba, rehielamu) kui ka mitmesuguste majandusehitiste (néiteks suvekoda,

saun, loomapidamisrajatised) suhtes. Sel perioodil kujunesid vilja etnograafilises materjalis
esindatud taluehitiste peamised tiitibid.

Ain Lavi, Ajaloo Instituudi arheoloogiasektor, Riiiitli 6, Tallinn, EE 0001, Eesti.

Sissejuhatus

Meie karmis pohjamaises kliimas on elanikud alati pidanud hoolt kandma

sobiva ja soojapidava peavarju rajamise eest. Ehitiste iseloomu ja arengut on

mojutanud paljud tegurid, sealhulgas kohapealsed looduslikud tingimused, aja-
jargu majanduselu omapira, iihiskondlikud olud, mingil mééral kajastuvad neis

ka vaimuelu jooned ja etniline traditsioon. Ehitistest on kujunenud materiaalse

kultuuri iseloomulikumaid ilminguid.
Muistse vabadusvoitluse siindmused 13. sajandi algul muutsid oluliselt meie

maa senist arengukdiku. Sojaline allajidmine ja maa ristiusustamine liilitasid

Eesti katoliikliku Euroopa kultuuriruumi. Kui tekkivate keskaegsete linnade

ehitiste Ilme kujunemist médrasid peaasjalikult vooramaised mojud, siis Eesti

kiilas sdilis polise, esiajast parineva ehituskultuuri areng.
Valdavalt puidust taluehitisi on materjali halva sdilimise tottu originaalkujul

voimalik uurida 19.-20., kohati kuni 18. sajandini ulatuvate ndidete varal. Selle

materjali uurimisel on meie etnograafid dra teinud suure t66. Kiillalt rohkesti on

uuritud esiaja ldpuperioodi linnamigede ja asulakohtade hoonejddnuseid.
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Olulisem liink oli tekkinud vahepealse perioodi, 13.—17. sajandi taluehitistes, mis

takistas terviklikuma iildpildi saamist Eesti talurahvaarhitektuuri arengu-

suundadest.

Teatavat abi on andnud etnograafilises materjalis esinenud primitiivsemate
ehitusvormide uurimine, mille tulemuste projitseerimine minevikku voimaldab

teha oletusi hoonete ajaloo rekonstrueerimiseks. Samuti on kisitletava perioodi
kohta monevorra andmeid kirjalikes allikates.

See allikmaterjal on ajaloolastele-etnograafidele juba ammu tuntud. Soltuvalt

uurija ldhenemisviisist on esitatud kiillalt erinevaid tdlgendusi, mis materjali
vihesuse tottu on aga monigi kord jddnud enam voi vihem oletustele pohineva-
teks hiipoteesideks. On selge, et ehitiste ajaloo uurimisel on végagi oluline

vahetu kontakt kisitletava perioodi milestistega — ehitiste (hoonete) jddnustega.
Uut allikmaterjali pakub selles suhtes arheoloogia, ja seda just seoses viimase

10-15 aasta jooksul toimunud ulatusliku rauaaegsete ja hilisemate asulakohtade

uurimisega. Selle t66 kdigus on tulnud pdevavalgele rohkesti elamute ja mitme-

suguste majapidamishoonete jdlgi. Kdesoleva artikli eesmidrk ongi viimaste

uurimistulemuste tutvustamine ning ehitusjddnuste silistematiseerimine ja
tolgendamine.

Senisest uurimistoost

Kuna asulakohtade arheoloogilise uurimise materjalide dokumenteerimine

suures osas alles kiib, on seni avaldatud peamiselt esmaiilevaateid kaevamiste

tulemustest. Liihiartikleid on ilmunud "Teaduste Akadeemia Toimetiste" arheo-

loogiliste vilitoode tilevaadete sarjas, kus on muu hulgas ka kisitletava perioodi
taluehitiste jadnuseid puudutavaid materjale. Huvipakkuvaid seisukohti on aval-

danud Harri Moora (Moora & Moora 1960; Moora 1965, 25-26). 13.-17. sajandi
taluehitiste arheoloogilise uurimise tulemuste pohjalikum késitlus seni puudub.

Peamiselt tinu Evald Tonissoni todle teame mirksa enam noorema rauaaja
ehitistest. Oma artiklites on ta késitlenud esiaja I6puperioodi elamutiiiipe ja
nende arengut nii Eestis (Tonisson 1980)kui ka laiemalt kogu Baltikumi ulatuses

(Tonisson 1985) ja lddnemeresoomeasustusalal (Tonisson 1986; 1990). Omaette

uurimusena on ta avaldanud t66 esiaja ahjudest (Tonisson 1981). Tonissoni

uurimused paistavad silma pdhjaliku teemakdsitluse poolest, kus ta on iihtlasi

vaadelnud ka ehitiste uurimisega seostuvat lingvistilist ja etnograafilist materjali,
tuues esile mitmeid uudseid seisukohti.

Liti alal on keskaegsete maaehitiste jddnuseid uuritud Viina joe alamjooksu
ala padstekaevamistel (Myrypesuu 1983; Zarina 1978). Huvitavat vordlus-

materjali pakuvad Riia 12.-14. sajandi suhteliselt hdsti sdilinud puitehitised

(Llayne 1984). Venemaa loodeosas on eriti rohkesti uuritud puitehitiste jidnuseid

Novgorodis, kus on pidevavalgele toodud tuhandeid hoonepdhju (3acypuies
1963). Suhteliselt hdsti on sidilinud Vana-Laadoga puitehitiste jddnused
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(TTerpenko 1985). Vene 6.—13. sajandi ehitiste uurimistulemustest on ilmunud

ka iildistava iseloomuga toid (Panmomopr 1975). Moningaid kiillalt suure-

mahulisi keskaegsete asulakohtade uurimisi on tehtud Pohja-Soomes, Tornio

piirkonnas (Koivunen 1991).
Olulist lisa saab konesoleva teema uurimisel pakkuda etnograafiline materjal.

Nii Eesti kui ldhemate naaberalade taluehitisi on juba uuritud enam kui sajand.
Erilist huvi pakuvad need uurimused, kus on piiiitud selgitada kiilaehitiste

varasemat ajalugu ja olulisemate hoonetiiiipide arengut. Teedrajavana tuleb esile

tosta Axel Olai Heikeli (1887) ja Uuno Taavi Sireliuse (1911; 1921) t6id, kus on

oluline osa ka Eesti materjalil. Ilmari Mannineni sulest ilmus esimene pohjalik
iilevaade Eesti taluehitistest (Manninen 1933). Taluehitiste varasemast uurimis-

loost on pdhjaliku artikli avaldanud Ants Viires (1960). Hinnatavad tööd on

ilmunud Karl Tihase (1974) ja Tamara Habichti sulest (Habicht 1961; 1972;

1977). Toelise suurtoo nii Eesti kui ka naaberalade maaehitiste uurimisel on

teinud Gustav Réank (1939; 1962; 1971; 1977). Tema rohkete artiklite hulgas
pakub kiesoleva teema seisukohalt huvi ka lihiuurimus Eesti kiila vee-

varustusest ja kaevutiitipidest (Rénk 1937). Seoses rehielamu kujunemislooga on

huvitav Viirese t6O rehealustest (Viires 1962), samuti Erik Laiu ja Ilmar Talve

kirjutised (Laid 1954, Talve 1960; 1961). Tdhelepanu dratavad ka mitmed

Aleksei Petersoni sellel teemal avaldatud motted (Peterson 1977).

Taluehitiste arengut mojutanud teguritest

Juba ammu enne muinasaja 10ppu oli maaviljelus kujunenud Eestis kogu
majanduse ja kultuuri aluseks. Meie ilmastiku- ja mullastikuoludes sobivate

taliviljade, esmajoones talirukki kasvatamise edendamine 161 eeldused tdiusliku-

mate maaviljelusviiside arenguks.
Maaviljelusel, eriti teraviljakasvatamisel pohinev majandus arenes edasi ka

hiljem. 13. sajandi teisel poolel — 14. sajandil laienes pollupind, tekkis uusi talusid

ja kiilasid. Ka viljakujunevas moisamajanduses (nii moisapoldudel kui ka talu-

rahva koormistes) pandi pohirdhk teravilja tootmisele. Allikad osutavad, et rehte-

des kuivatatud ja suitsus desinfitseerinud, mérgatavalt parema sdilivusega teravili

kujunes keskajal vilisturgudel jérjest ndutavamaks kaubaks (Ligi 1961, 144—146).
Vilja tootmine ekspordiks hakkas kasvama seoses teraviljahindade tousuga
15. sajandil (Vahtre 1966, 49). 16. sajandi keskpaiku veeti ainuiiksi Tallinna

sadama kaudu vilja tuhandeid sailitisi vilja, olulisi vdljaveosadamaid oli teisigi.
Teraviljakasvatus ja elamuehitus soltuvad paljuski kliimaoludest, mis on

aegade jooksul kiillaltki muutunud, erinedes oluliselt tdnapédevastest. Pérast 11.—

12. sajandi suhteliselt soojemat ajajdrku algas 13.—14. sajandil mirgatav jahene-
mine. See tdhistas napimat sooja aastaaega ja tinapdevasest mitu nadalat liihemat

taimede vegetatsiooniperioodi. Ladnemeremaade idaosas hakkas kliima jahene-
mine takistama mitme teraviljasordi, nditeks nisu viljelemist. Nii ulatus
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16. sajandi keskel nisu osa viljaandamis haruharva iile 1% ning üksnes Lääne- ja
Louna-Eestis kasvatati nisu monevorra rohkem (Eesti talurahva ajalugu 1992,

152). Alates 14.-15. sajandist vois tdheldada sademete hulga suurenemist.

Kliima halvenemise kulminatsiooniks oli ajavahemik u. 1550-1850, mida on

nimetatud ka viikeseks jddajaks. Suure nélja aastaid (1695-1697) on peetud
koige kiilmemateks ja ebasoodsamateks seitsme sajandi jooksul (Jutikkala 1955).

Aeg-ajalt esines siiski ka vahepealseid soojaperioode, niiteks 16. sajandi esime-

sel poolel. Sellele vaatamata oli kisitletava perioodi kliimaarengu peasuund
siiski ilmastikuolude jaeriti teraviljakasvatustingimuste mérgatav halvenemine.

18. sajandi teisel poolel oli nii kirjalike allikate kui ka A. W. Hupeli andmetel

meie talve pikkuseks 6-7 kuud, kestes hiljemalt oktoobrist kuni aprilli 16puni.
Tihti esines lund-rahet ja tugevaid O6kiilmi veel maiski. Suhteliselt liihike,
keskmiselt vaid kahekuuline "Liivimaa suvi" kestis juuni keskpaigast augusti
esimese pooleni, millele jirgnes juba tugevate 6okiilmade, jahedate vihmade ja
lumega siigisperiood (Hupel 1777, 101-104, 109-116). Paremini pidas tolle-

aegsetes karmides ilmastikuoludes vastu talirukis. Isegi suhteliselt kiire kasvuga
oder ei joudnud liihikese suve jooksul alati valmida, kuna kaera kohta 6eldi, et

seda sellest suurt ei loodetagi (Vahtre 1970, 148).
Kasvav noudlus Eesti- ja Liivimaa heakvaliteedilise teravilja jdrele ja sama-

aegne kliima halvenemine ndudsid talurahvalt ebasoodsate oludega kohanemist,
sh. ka ehitiste tdiustamist. Seoses siigiseste jahedate sademeterohkete ilmade

varasema saabumisega oli vajalik viljapeksutoode tiiustamine. Uheks sellekoha-

seks Ilminguks voib pidada rehealuselaadse varjualuse rajamist, mis muutis

rehet6od ilmastikust soltumatuks. Jirjest karmimaks muutuvad talved, eriti

16.—18. sajandil, ndudsid ka kiittekollete tdiustamist ning elamute ja looma-

pidamishoonete soojapidavuse parandamist — kiilmadel talvedel surid kariloomad

tihti kiilma kitte, isegi kui loomasoota oli piisavalt (Vahtre 1970, 153). Eks osuta

kirjeldatud kohastumisele nii tugevatest palkidest rehielamud kui ka jirjest
kogukamaks muutuvad kiviahjud, mis oma massiivsusega iillatasid neid uudista-

nud vooramaalasi (vt. Tihase 1974, 173).

Teravili, jahutoidud ja leib on paljuski méddranud Eesti ja laiemalt kogu
Euroopa ajalugu ldbi keskaja kuni eelmise sajandini. Viddrib rohutamist, et käsit-

letava perioodi suures osas talupoeglikus tihiskonnas soltus kuni 95% elanike

toimetulek otseselt viljasaakidest. Alles uute pollukultuuride (eriti kartuli)
kasutuselevott ja viljelusmajanduse iildine moderniseerimine vodimaldasid

vabaneda iihekiilgsest teraviljasaakidest sdltumisest.

Asulakohadehitusajaloo allikana

Kuna kidesolev t66 pohineb peamiselt muistsete ja keskaegsete asulakohtade

arheoloogilise uurimise tulemustel, on vajalik iseloomustada neid voimalusi,
mida pakub asulakoha kultuurkihi uurimine.
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Raua- ja keskaegsete asulakohtade osa on meie arheoloogiateadus olulisemalt

teadvustanud viimase 10-15 aasta jooksul. Veel 1970. aastatel oli kohati levinud

arvamus, mille kohaselt asulakihid on tdnapdevase maaharimise ja elutegevuse
kdigus niivord segatud, et seal ei saa olla enam sdilinud ehitiste jäänuseid —

seega ei ole enam tegemist tdisvadrtuslike muististega. Seetottu ei peetud nende

viljaselgitamist, kaitsmist ja uurimist eriti tdhtsaks. 1964. aasta kaitsealuste

arheoloogiamilestiste nimekirjas oli rauaaegseid asulakohti vaid 10, mis moo-

dustas muististe koguarvust 0,5%. Ka veel 1973. aasta kaitsenimekirjast moodus-

tasid kasitletava perioodi asulakohad vaid 0,9% (tabel).
1970. teise poole ja 1980. aastate kaevamised niitasid, et ka pikka aega

labikiintud kultuurkihis voib olla sdilinud viga mitmesuguste ehitiste jddnuseid,
sh. tanu atrade kivikaitsmetele ka ahju- ja koldevaresid. Sai selgeks, et asula-

kohtade kultuurkiht voib endast kujutada kiillalt tdnuvdérset uurimisobjekti.
Viimatimainitud tddemuse teadvustamine peegeldub ka riikliku kaitse alla voe-

tud rauaaegsete asulakohtade arvu kasvus (ligi 20 korda, vt. tabel), moodustades

praegu teadaolevate muististe koguarvust u. kiimnendiku. Tuleb kiill tddeda, et

asulakohtade viljaselgitamise tase piirkonniti on veel viga erinev. Kui mitmel

pool (Lddnemaa, Pohja-Eesti kesk- ja loodeosa, PGhja-Tartumaa) on asulakohti

tisna pohjalikult arvele voetud, siis ulatuslikud polised asustusalad (ndit. suur osa

Viru- ja Jarvamaast, samuti Louna-Eestist ja Saaremaast) on selles suhtes veel

vihe uuritud. Tundub tdendoline, et muististe edaspidise viljaselgitamise kidigus
kasvab asulakohtade arv veel mitme tuhande vorra, kujunedes seega Eesti koige
arvukamaks muistiseliigiks.

Maakond l Võetud kaitse l Voetud kaitse | Voetud kaitse alla I Seni kaitse alla

alla kuni 1964| alla 1965-1973 1974-1992 votmata asulakohad

Harjumaa - 13 42 92

Hiiumaa 1 -
- -

Ida-Virumaa - - 14 —

Jõgevamaa - ] 83 29

Järvamaa - ] 17 2

Läänemaa - 6 74 -

Lääne-Virumaa 1 - 55 -

Põlvamaa ] - 9 —

Pärnumaa ] 1 9 -

Raplamaa - - 29 -

Saaremaa 3 - 6 —

Tartumaa ] - 24 -

Valgamaa - ] 12 -

Viljandimaa 1 1 23 2

Vorumaa ] ] 2 25

Kokku 10 25 399 150

Tabel

Muinsuskaitse poolt registreeritud rauaaegsed asulakohad (kokku 584) seisuga 1. 12. 1992
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Huvipakkuvaid seaduspirasusi torkab silma asulakohtade topograafilist asendit

jalgides. Viljelusmajandusel pShinevale asustuspildile on muidugi iseloomulik ka

asulate otstarbekas paiknemine maaharimiseks ja karjakasvatuseks sobivate alade

suhtes. Kéepiraste viljelusmaade puhul tekkis asula kiillalt tihti jogede-jarvede jt.
veekogude ddrde. Erinevalt moningatest naaberaladest ei kujunenud otsene side

veekogudega siiski kisitletava perioodi kiilaasustuse levikut middravaks teguriks.
Kui sobivad viljelusmaad jdid veekogudest eemale, kujunes asula nditeks allika

juurde voi rajati kunstlikud veevotukohad. Asulakohtade asendit maastikul vaadel-

des paistab silma, et enamasti on tegemist korgema mineraalmaa ja madalama ala

piiril asuvate nn. nolvaasulatega. PShja-Eesti lavamaa ja Kesk-Eesti moreen-

tasandike alal on tihti iseloomulik asulakihtide paiknemine tasandikku liigendava
orundi nolval, mille pohjas voolab oja vol on moni allikakoht. Peamiselt sulg-
lohkude timbruses voib vahel eristada ka veeruasulaid. Vooremaastikul paiknevad
asulakohad enamasti voorte jalamil, monikord ka pinnavormi liigendava poik-
orundi ddrel. Muinasaja 10pu ja keskaegsed asulakohad on suhteliselt viikese

pindalaga, Laédne-Eestis isegi vahel 1-1,5 ha, keskmiselt siiski 2-3 ha. Moningates
piirkondlikes keskustes esineb B—lo ha, kohati suuremagi pindalaga asulakohti.

Suhteliselt viikese pindalaga, oletatavalt tihedalt hoonestatud kiiladega asustuspilt
on seega selgelt erinev tinapdevasest, mida iseloomustab rohkem hajaasustus.

Silma paistab asulakohtade leviku seos meie viljakujunenud maaviljelusliku
poOlisasustusega. Tihti avastatakse muinasasula kultuurkiht tdnapédevase kiila piris
tuumikalalt. Naiteks Ladnemaal paikneb 2/3 avastatud asulakohtadest tdnapédevase
kiila alal (Mandel 1993, 42). Seega voib kiila pdline asustustuumik olla tihel kohal

piisinud juba sajandeid. Kiillalt tihti on muinasasula kultuurkiht avastatud hilise-

mate moisate alalt. Seega on kiilamaade mdisastamisel mdisate hoonetekompleks
rajatud likvideeritud poliskiila alale.

Asulakohtade kultuurkiht on enamasti vordlemisi ohuke, keskmise paksusega
0,5 m. Kuna asulakihid asuvad tihti tinapédevase elu- ja majandustegevuse voondis,
enamasti aia- ja pollumaadel, on pealmised kihid muidugi maaharimisel segatud.
Paljude sajandite jooksul iihel kohal kujunenud kultuurkiht annab küll läbilõike

asustusperioodidest, kuid {iihtlasi on monikord hilisemate ehitistega 16hutud

varasemaid kihistusi. Eriti hdiriv on see asjaolu postkonstruktsiooniga ehitiste

puhul, kus eriaegsete hoonete postiaukude jéljed on kultuurkihis tihti lootusetult

segunenud. Paremat allikmaterjali pakuvad seetottu moned Pohja-Eesti asulakohad,
kus geograafilised tingimused ei ole asustust-hoonestust libi aegade surunud teatud

piiratud alale, nditeks voore voi korgendiku jalamile. Seetottu on varasemad kihid

vihem segatud, iihtlasi annab see vOimaluse jilgida asulakihi horisontaalset

stratigraafiat.

Asulakiht arheoloogilise uurimise objektina

Asulakohtade arheoloogilisel uurimisel tuleb viiksemate proovikaevamiste
korval esile tdosta moningaid ulatuslikumaid péédstekaevamisi. Kui viikeses
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kaevandis saab heal juhul jdlgida iiksikuid ehitusjddnuseid voi nende fragmente,
siis suurel pindalal avatud asulakihtides voib tulla nidhtavale isegi mitme

hooneaseme pohi kogu ulatuses. Asulakohtade materjal nditab, et enamasti on

tegemist poliskiilade asemetega, mille leiuaines osutab monigi kord juba rauaaja
varasemast perioodist kuni tdnapdevani piisinud asustusele. Peamiselt périneb

leiumaterjal siiski I aastatuhande 16pust kuni 16.—17. sajandini, seega olulisel

mairal kdesolevas artiklis kisitletavast perioodist.
Kui vorrelda asulakihtide uurimisel avastatud hoonete jddnuseid uusaegsete

taluehitistega, on arheoloogiline materjal muidugi hulga napim ja iihekiilgsem.
Enamasti tulevad kaevamistel paevavalgele vaid hoonepdhjajiljed, needki maa-

harimisel tihti tugevasti segatuna. Halvasti sdilinud puitehitiste jadnuseid on

raske fikseerida, rddkimata ehituslike niiansside viljaselgitamisest. Monevorra

informatsioonirikkamad on seetottu Pohja-Eesti asulakohad (tahv. XIII: 1), kus

ehitamisel kasutati suhteliselt palju kive — kas vundamentides või seintealuses

tdaites. Elamujddnuseid aitavad kultuurkihi uurimisel eristada séestunud palgi-
jaanused, kiittekollete vared, intensiivsem kultuurkiht (tahv. XIII: 2). Hilis-

muinasaegsete ja varakeskaegsete muldporandaga elamuasemete alal on tihti

taheldatav leidude, sh. eriti keraamika ja paleozooloogilise materjali, suurem

kontsentratsioon. Seevastu 16.—17. sajandi rehielamute, eriti veel paeplaatidest
sillutisega rehetubade asemetel, ei esine silmatorkavat leiurohkust. Toenidoliselt

on see seotud asjaoluga, et igal aastal viidi viljapeksu ajaks rehetoast kogu
sisustus vilja. Puhastus tehti ruumis ka rehepeksu jérel.

Kiillalt tihti on hooneasemete kultuurkihis rohkesti kuumust saanud raudkivi-

munakaid (joon. 1). Tundub tdendoline, et pdrast hoone hidvimist liikati kerisahju
kivid hoonerusude alale laiali. Olustvere varakeskaegsete hoonepohjade alal on

monikord tiheldatud umbes meetri laiust murenenud kerisekividest véondit piki
arvatavat seina joont (Jlaßu, Coxonosckuii & Cokonosckuii 1983). Sageli
avastatakse asulakihtide uurimisel hooneasemest viljapoole jddvaid tihedaid

kerisekivide varesid, kus kivide vahel mullakiht puudub. Toendoliselt on sel

juhul tegemist viljapraagitud kerisekividega, mida on kasutatud niiteks maja
timbruse sillutamiseks. Samuti voib kuumust saanud munakate hulgas olla ka nn.

keedukive, millega soojendati puundudes vett.

Kiillalt raske on asulakihis eristada majapidamishoonete jdlgi. Erandiks on

siin vaid maapinda siivendatud pdhjaga hoonete (enamasti arvatavate suve-

kodade) asemed.

Seega kajastab ehitusjddnuste arheoloogilisel uurimisel saadud pilt omaaegset
tegelikkust toendoliselt kiillaltki piiratud ulatuses. Vihese sdilimise tottu on

ehitusjddnuste tdlgendamine tihti iisnagi vaieldav. Adekvaatsem iilevaade saab

tekkida alles ulatuslikumate uurimistulemuste kokkuvatlikul hindamisel. Asula-

kohtade kultuurkiht védrib uurimist ka loodusteaduslike meetoditega, selgita-
maks vilja sellele iseloomulikke tunnuseid.
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13.-17. sajandi taluehitiste jadnuseid sisaldavad asulakohad

Andes iildiseloomustuse ehitusjaidnustele asulakihtides, on jargnevalt ots-

tarbekas tutvustada neid muistiseid, mille uurimismaterjalil kdesolev t66 pohineb
(joon. 2).

Artiklis késitletava perioodi kiilaehitiste kohta on saadud andmeid 15 asula-

koha kaevamistel. Kuigi on tehtud ka moningaid véikesemahulisi probleem-
kaevamisi (ndit. Proosa, Keldrimde, Kéiédpa, Ilumide I), périneb valdav osa

materjalist siiski pddstekaevamistest. Viimaste hulgas tuleb eraldi mirkida

Lehmja, Olustvere, Uderna ja Vana-Koiola kaevamisi, kus lidbiuuritud kultuur-

kihi pindala ulatub tuhandetesse ruutmeetritesse. Soltuvalt avatud kaevandi

pindalast ja kultuurkihi intensiivsusest on ka saadud materjali informatiivsus

viga erinev. Samuti on ebaiihtlane rauaaegsete asulakohtade uuritus piirkonniti.
Alljargnevalt on antud liihiiseloomustus uuritud asulakohtade kaevamistest ja
avastatud ehitusjadnustest.

Joon. 1. Olustvere varakeskaegne suitsutoaase. Lounanurgas on kerisahjuvare. Hoonepdhja alal on

intensiivses kultuurkihis rohkesti kerisekivide tiikke, soestunud tukijdénuseid jms.

Abb. 1. Die Stelle einer friihmittelalterlichen Rauchstube von Olustvere. In der siidlichen Ecke

Überreste eines Hitzsteinofens. In der Kulturschicht des Stubenbodens zahlreiche Hitzstein-

fragmente, verkohlte Reste der Feuerbrinde u.a.m.
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Pohja-Eestis on Kkisitletava teema jaoks materjali kogutud suhteliselt

rohkem. Erilise informatsioonirohkusega paistab siin silma Lehmja asulakoht,
mis uuritud pindala poolest on seni Eesti suurim. Usna huvipakkuvat materjali
on andnud ka viéiksemas ulatuses uuritud muistised.

Proosa asulakoht (Joeldhtme khk.) asub Tallinnakeskusest u. 10 km ida pool,
Pirita joe idapoolsel, suhteliselt tasasel paepealsel kaldal. Asulakiht on õhuke,
keskmiselt 0,2-0,5 m. Toendoliselt on tegemist Taani hindamisraamatus maini-

tud viiksema, 4-adramaalise Koskil'i nimelise asustusiiksusega (vt. ka Johansen

1933, 450).
Tallinna Linnamuuseum on muistisel Kaupo Deemanti juhatusel ldbi viinud

kaevamisi alates 1985. aastast. Uurimistulemustest on regulaarselt avaldatud

lihitilevaateid. Pirita joest kuni 150 m kaugusele jadvast asulakihist on uuritud

üle 500 m2, materjal pdrineb peamiselt 16.—18. sajandist (TLM 21139, 21320,
22283, 22284, 22817, 23083, 23500, 23782, 23783, 23948). Kuigi ohuke

kultuurkiht on pollutéodel oluliselt segatud, dnnestus siiski avastada ka monin-

gate ehitiste jddnuseid. Kaht immarguse pohiplaaniga hoonealust on tolgendatud

Joon. 2. Arheoloogiliselt uuritud rauaaegsed asulakohad kaevandi suuruse jdrgi riihmitatuna: / —

4000~17000 m*; 2 — 600-1800 m?; 3 — 16-500 m>.

Abb. 2. Archdologisch untersuchte Siedlungsplitze aus der Eisenzeit, gruppiert nach der Grabungs-
fliche: 1 — 4000-17000 m% 2 — 600-1800 m% 3 — 16-500 m>.
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voimalike aidataoliste ehitiste pohjadena (Deemant 1986). Vaid osaliselt uuriti

arvatava rehetoa aset, kus raudkividest alusega ahjuvare timbruses oli toa porand
sillutatud paeplaatidega. Seoses kisitletava teemaga on Proosa tihelepanu-
vadrsemaks objektiks ahjuvarega viike hoonepdhi, mida voib pidada esimeseks

Eesti asulakohtade uurimisel avastatud vihusaunaasemeks.

Varbola linnusest 1 km kaugusel paiknev Keldrimde asulakoht (Nissi khk.)
avastati 1980. a. Umbes 2 ha pindalaga asulakoha alal oli sidilinud neli kamar-

dunud pinnaga kivist kithmu, mida peeti hooneasemeteks. Nende libimdotulatus

7-10, korgus 0,5-1 m. Kohalike elanike teateil olevat suur osa taolistest kivi-

varedest varem maaharimisel 16hutud.

1982-1983 uuriti iiks kivivare ja selle iimbrus (150 m’) libi (Tamma &

Teinuccon 1984; leiud Al 5221: 1-126). Vilja onnestus puhastada suhteliselt

histi sdilinud hoonepohi mootmetega 5 X 5,5 m. Selle seinaalused olid laotud

paeplaatidest ja raudkividest miitirina, mis kohati oli sdilinud kuni 0,4-0,5 m

korguseni, seinapalkidest oli jédrel iiksikuid tukijdinuseid. Hooneaseme alal

avastati kahe eriaegse, kuid ilisna sarnaste mootmete ning leega kiviahjude
pohjad. Ahju siseosa pikkus oli 1,3-1,4 m, laius 0,6-0,7 m, ahjupdhjad olid

laotud kas viiksematest (labimoot keskmiselt 20 cm) voi suhteliselt suurematest,

50-60 cm labimddduga raudkividest ning pealt kaetud savi voi paeplaatidega.
Teise ahjuvare viljapuhastamisel leitud pdlenud savitiikid nditasid, et tegemist
voib olla savivdlviga umbahjuga. Kirjeldatud toaasemega liitus 8 X 8 m suurune

juurdeehitis, mille pdrand ja seinaalused olid vidhemalt osaliselt kaetud

paeplaatidega. Tundub vidgagi téendoline, et kaevamistel avastati elurehe, s. t.

rehetoast ja suuremast rehealusest koosneva iihishoone jddnused. Hoonease on

dateeritud 14.-16. sajandisse. See oli esimene rehielamuaseme arheoloogiline
uurimine Eestis.

1984—-1987 uuriti veel teistki ovaalse pohiplaaniga kivivaret, mis jdi varase-

mast kaevandist 100 m edela poole (Tamna & TeiHuccon 1988). 80 m” kaevandis

onnestus vilja puhastada veel liks elamupShi modtmetega 4,5 X 6,5 m. Soestu-

nud seinapalkide jadnuste vahelt leiti savitihendite fragmente. Kivist seinaalused

olid kohati sdilinud kuni 0,5 m korguseni. Hooneaseme alal avastati kolme

eriaegse ahjupohja jidnused, millest kaks olid hilisemad ja kolmas pérines 12.—-

13. sajandist. Erinevalt eelmise kaevandi ahjuvaredest olid seal nii nelinurksete

ahjude seinad kui ka pohi laotud paeplaatidest, mdlema ahju suu ees oli jdlgi
leeasemest. Nende viljapuhastamisel leiti peale loomaluude, keraamika jms. ka

raudkahvli tiikk. Uks hilisemast ahjuvarest pirines kerisahjust, teise puhul on

kerisekivide puudumist arvatud viitavat umbahjule. Hoone pShi on dateeritud

16.—17. sajandisse.
Keldrimde hooneasemete puhul vddrib mérkimist nende suhteliselt hea

sdilimine, mistottu uurimistulemused olid vorreldes tavaliselt kiinniga segatud
asulakihtidega mérksa suurema informatiivsusega.

Angerja asulakoht (Hageri khk.). Taani hindamisraamatus mainitud 25 adra-

maa suuruse Angerja poliskiila alal on kultuurkiht jdlgitav 3 ha ulatuses. Seal on
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avastatud paar 12. sajandi. 16pu — 13. sajandi alguse hobeehetest peitleidu, neist

viimane 1986. aastal.

Seoses ehitustoodega asulakoha alal viidi seal 1986. aastal ldbi péddste-
kaevamised (Tamla & Valk 1987; leiud Al 5368:1-76). 300 m” uuritud alal vdis

kultuurkihi paksus olla algselt 3040 cm, millest aga buldooseriga tasandamise

jarel olid veel sdilinud 10-20 cm paksused laigud. Nende viljapuhastamisel leiti

keraamikat, kuumuses lagunenud kolde (kerise) kivimunakaid, savitihendeid jms.
asula leiuainest. Sellisel mééral 16hutud kultuurkihis vois sédilida vaid loodus-

likku pinda siivendatud ehitiste jdlgi. Uurimisala I6unaosas, aarde leiukohast

20 m kaugusel avastatigi 0,3-0,4 m maapinda siivendatud pdhjaga elamuase.

Selle liivapinda siivendatud osa seinad olid laotud keskmiselt 0,5 m korguselt

graniitkividest. Hoonepohja lddnenurgas avastati leega kerisahju jddnused, kus

vois eristada kahte ehitusjarku.
Lehmja asulakoht (Jiiri khk.) asub Tallinnast 12 km 16una pool, kus Jiiri piir-

konnas võib eristada mitmeid poliseid asustusiiksusi. Lehmja vanemad, I aasta-

tuhande lõpust e. Kr. — I aastatuhandest p. Kr. péarinevad asustusjiljed jadavad
asulakoha ldunaossa, kus nad paiknevad keskmiselt 15-20 m laiuse pika ribana

madalama ala pdhjapoolsel piiril, s. t. vastu lõunapäikest. I aastatuhande 16pul on

varasem kultuurkiht hakanud kattuma turbaga. Seega on asula hoonestus tulnud

seoses pinnaseveetaseme tousuga ümber paigutada pohja poole, korgema Tuule-

veskimde Iduna- ja lddnepoolsele ndlvale ja jalamile (joon. 3). Ala vahelduv

mikroreljeef on véimaldanud asustuse nihkumist, nditeks kas voi loodusolude

muutumisest tingitud pohjustel. See asjaolu lubab asulakoha arheoloogilisel
uurimisel arvestada ka horisontaalset stratigraafiat. Kokku vois Lehmja asula-

koha kultuurkihti jdlgida 6 ha ulatuses.

Taani hindamisraamatus on Lehmja (Lemethel) suuruseks margitud 15 adra-

maad (Johansen 1933, 476). Seega oli ta Vaskjala ja Jarvekiila korval 13. sajandi
algul Jiiri piirkonna iiks suuremaid kiilasid. 17. sajandi kirjalikes allikates on

Lehmja miérgitud koosnevat kahest osast, millest Vidike-Lehmja moisastati 1630

ja Suur-Lehmja 18. sajandi keskpaiku. Viimased paar sajandit on asula ala olnud

kasutusel pollumaana, mistdttu kultuurkihi pealmised horisondid on oluliselt

segatud.
Tallinna—Tartu maantee rekonstrueerimise kdigus planeeriti kunagise Suur-

Lehmja alale Jiiri liiklussolm. Seoses sellega toimusid seal 1985-1989 ulatusli-

kud pididstekaevamised (Lavi & Niinre 1990). Kokku ulatub Lehmjas arheoloogi-
liselt uuritud ala 17 530 m*ni (leiud AI 5310 I-XIII: 1-15181). Asula l6unaosa

kaevandite (I-111, kokku 3 160 m?) materjal pirines peamiselt I aastatuhandest.

Seevastu asulakoha pdhjapoolsel uuritud alal (kokku 14 370 m®) oli iilekaalus

kéesolevas artiklis kisitletavasse perioodi kuuluv materjal.
Asulakihi paksus ulatus 0,5-1 m-ni. Huvitav oli vorrelda hilisema tekkega

kultuurkihti nditeks juba muinasajast parit asustusjilgedega. Peamiselt 16.—17.

sajandil kujunenud kultuurkiht oli suhteliselt heledatooniline, viljanigemiselt
lisna viheintensiivne, kuigi sisaldas rohkesti leide. Polisasulale iseloomulik tume,
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intensiivne kultuurkiht (nagu Lehmja IGunaosas) tekib seega alles viga
pikaajalise asustusperioodi kdigus. Sisemaa asulakohtade leiumaterjaliga vorrel-

des paistis Lehmjas silma Tallinna keskaegse linnakultuuri mdju, mis oli nähtav

keraamikas, osalt ka metallesemetes. Kiill e 1 saanud seda tidheldada hoone-

jadnuste puhul, milles talurahvaehitisedséilitasid oma arhitektuurilise omapira.
Nagu on tdheldatud teistegi Pohja-Eesti asulakohtade uurimisel, oli ka

Lehmjas hoonete ehitamisel kasutatud suhteliselt rohkesti kive. See võimaldas

kultuurkihis hooneasemeid mirksa paremini eristada. Lehmja iihe eripdrana voib

mainida, et hoonete kivivundamentides oli kasutatud ka looduslike paerahnude
maapinnast kdrgemale ulatuvaid tippe. Seoses kidesoleva teemaga pakuvad erilist

huvi ehitusjaanused, mida voib tdlgendada rehielamute asemetena. Selliseid

suurema või vihema sdilivusastmega hoonejididnuseid avastati iile kiimne. Nende

uurimine on andnud olulisi pidepunkte meie talurahvaarhitektuuri esindushoone

rehielamu arenguloo selgitamiseks. Enamasti on Onnestunud vilja puhastada
rehetoa, vahel ka otsakambrite jddnuseid. Vaid iihe rehielamupdhja juures avas-

tati veidi selgemaid jélgi rehealusest (seega teine ndide Keldrimde hooneaseme

korval). Asulakihi uurimisel avastati mitu 13.—17. sajandi ahjuvaret. Nende

uurimine on voimaldanud jélgida kerisahjude arenguloo seiku, mis osalt on

seostatavad rehielamu kujunemiskdiguga. Huvipakkuvad on ka kolme avastatud

kaevukoha uurimistulemused.

Suurel pindalal avastatud, suhteliselt arvukate, kohati kiillalt kompaktselt
paiknevate ehitiste jddnuste kaevamistulemused annavad 13.—17. sajandi talu-

ehitiste problemaatikas Lehmja materjalile omamoodi votmeobjekti tihenduse.

llumde I asulakohta (Kadrina khk.) uuriti 1996. aastal (Lang 1997; leiud

Al 6105: 1-406). Tanapédevase kiila lddnepoolsele ddrealale rajatud kaevandis

(60 m®) oli kiinnikihi all siilinud u. 15-25 cm paksuselt segamata kultuurkihti.

Selle uurimisel tuli pdevavalgele mitu kivivaret, millest paari vdis seostada 13.—

14. sajandi kerisahjupdhjadega. Samast perioodist pédrineb ka suurem osa leiu-

materjalist. Arvukad savist Ohutusdiiiiside katked ja rauaslakk (kokku iile

260 kg) nditavad, et seal eelnes asulale hiljemalt 12. sajandil rajatud rauasulatus-
koht.

Louna-Eestis on suhteliselt enam asulakohtade uurimisi ldbi viidud Sakala

korgustiku pohjaserval. Eriti tuleb esile tuua suures ulatuses kaevatud Olustvere

asulakohta, samuti moningaid teisi vdikesemamahulisi kaevamisi.

Kdirevere asulakoht (Suure-Jaani khk.) jadb Lohavere linnaméest 1,5 km kagu
poole, Putku orundi kallakjale ndlvale. Keskmiselt 3040 cm paksust kultuur-

kihti voib jdlgida umbes 2 ha suurusel maa-alal. Asulakohast 300 m kagusse jääb
1985. aastal uuritud keskaegne kiilakalmistu. Samuti on 1920. aastatel asula-

kihist leitud 16. sajandisse dateeritav miindiaare.

1986. aastal uuriti asulakoha kirdeosa 250 m® ulatuses (Cokonoßckuii &

Coxonosckuii 1987; leiud Al 5390: 1-777). Kaevamistel avastati ka puitehitiste
jäänuseid. Ühe hoonepdhja seinte alla oli laotud 40-50 c¢m libimddduga raud-

kive. Tdhelepanu viirib selle hoonepohjaga liituv 2 X 1 m suurune laik, mida
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uurijad on tolgendanud jdljena kunagisest eeskojast. Harvaesineva ehitus-

jddnusena voiks mainida iimmarguse pdhiplaaniga, 65 cm maapinda siivendatud

pohjaga rajatist, mille seinte allosa oli laotud saviga seotud raudkividest. Asula

materjali on uurijad dateerinud enamasti 15.-17. sajandisse, monevorra oli

esindatud ka varasemat, 13.—14. sajandi leiuainest.

Aindu asulakoht (Viljandi khk.) paikneb Viljandist 4 km pdhja pool. Heiki

Valgu juhitud piistekaevamistel (192,5 m”) avastati mdningate ehitiste jilgi
(Valk 1994; leiud TU 1131: 1-158). Paralleelseid kiviridasid on peetud palk-
hoone vundamendiks. Samuti avastati arvatava piistkojalaadse ehitise jdlgi, sh.

3,54 m ldbimddduga, tuleasemega ala iimbritsevad postiaugud. Pdevavalgele
tuli ka kompaktne raudkividest ahjuvare. Paraku ei olnud siilinud jdlgi kunagise
voimaliku kerisahju konstruktsioonist. Radioaktiivse siisiniku analiiiisi jdrgi
pdrines arvatav ahjuvare ajavahemikust 900-1150 p. K.

Olustvere asulakoht (Suure-Jaani khk.) paikneb Sakala korgustiku kiillaltki

liigendatud reljeefiga pohjaserval, kus Navesti orundi suunas kulgeb madal

vagumus. Asula kultuurkiht jdib nimetatud vagumuse pohjapoolsele servale,
osalt kergelt kallakjale nolvale. Asulakihti voib jdlgida u. 2,5 ha suurusel maa-

alal.

Muistis sai tuntuks 1978. aasta suvel, kui seoses ehitusplatsi ettevalmistami-

sega avastati muinasasula kultuurkiht ja kaks hobeaaret. 11. sajandi 16pul peide-
tud aardest Oonnestus kitte saada 728 hobemiinti ja 11 hdbeehet, sh. fragmen-
tidena. 14. sajandi 3. veerandist pdrinev II aare sisaldas kahes savindus kokku

6849 miinti. Sama aasta siigisel algasid Olustvere tehnikumi uute Gppehoonete

kompleksi ehitusalal padstekaevamised, mis kestsid kuni 1985. aastani (Coko-

noßckui 1986; leiud Al 4998: 1-6690). Kuna asulakoha ida- ja keskosast oli

mullakiht ehitusplatsi ettevalmistamise kdigus eemaldatud, oli seal võimalik

uurida vaid liivakihti ulatuvaid kultuurkihilaike. Tulemusrikkamad olid asula

lddne- ja edelaosa kaevamised, kus kultuurkiht oli paremini sdilinud. Kokku

ulatub Olustveres erineval tasemel ldbiuuritud ala suurus 16000 ruutmeetrini,
mis moodustab muistise teadaolevast pindalast ligi kaks kolmandikku.

Olustvere asulakoha varasemale kihistusele on osutanud ida- ja keskosast

leitud riibitud keraamika. Kaevamistel kogutud leiuaines ja muu dateeriv mater-

jal néitab, et piisivam hoonestus rajati I aastatuhande 16pul. Olustverest avastatud

hobeaarded (neist 14. sajandi miindileid on Eesti suurim) osutavad kiila soodsale

asupaigale Pohja- ja Louna-Eesti vahel, iile Navesti viiva pdlise iihendustee

adres, kus kaupu ja muud vara liikus tavalisest enam. Kirjalike allikate pohjal
püsis Olustvere kiila kuni 1632. aastal toimunud moisastamiseni (Loorits 1979).
Erinevalt paljudest teistest sarnase saatusega kiiladest ei ldinud ala kiinnipdllu
alla, hoonestuse jilgi vois veel tiheldada kuni eelmise sajandini. Osaliselt kah-

justas asulakoha kultuurkihti sealsele alale modisaaiandi rajamine 19. sajandi
10pul. Niiteks ehitati muistise pohja- ja loodeossa rohkesti klaasialuseid kasvu-

hooneid, mille alalt muld (s. t. ka kultuurkiht) eemaldati ja asendati kompostiga.
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Kiesolevas t6os kisitletava perioodi puitehitiste jadnuseid avastati suhteliselt

rohkem asula lddneosas, 14. sajandi aardeleiu piirkonnas. Madalas ndos asuvas

niiskemas pinnases oli veidi enam sdilinud ka orgaaniline materjal, sh. puit-
ehitiste jadnused. Kokku umbes paarkiimmend enam vol vihem siilinud hoone-

aset on andnud informatsiooni keskaegsete kiilachitiste kohta. Kivivundamendi

(voi seinaaluse laotise) suhteliselt vidhese kasutamise tõttu on puithoonete

tipsemaid piirjooni raske eristada. Ka kerisahjude pdhjad kujutasid endast tihti

tisna korratuid varesid, mille ehituslikke isedrasusi sai fikseerida vaid iiksik-

juhtudel. Olustvere kaevamistel avastati esmakordselt vdikesi, tihti maapinda
siivendatud pohjaga hooneasemeid, mida voib tdlgendada suvekojalaadsete
ehitiste asemetena. Edaspidi tuli taolisi hoonepohju pdevavalgele teistegi Eesti

asulakohtade (ndit. Vana-Koiola, Uderna, Lehmja) kaevamistel. Seega annab

Olustvere suurel pindalal avatud asulakiht kiillaltki ulatusliku iilevaate tihe

Louna-Eesti muinasaja I6pu ja keskaegse asulakoha ehitusjdénustest.
Kagu-Eestis viidrivad eraldi esiletoomist suhteliselt ulatuslikumalt uuritud

asulad Vana-Koiolas ja Udernas. Mõlemal asulakohal toimusid péédstekaevami-
sed seoses maanteede rekonstrueerimisega. Kuigi uuritud ala ulatub tuhandetesse

ruutmeetritesse, holmas see pohiliselt muinasasulate suhteliselt dhukese ja mitte

eriti intensiivse kultuurkihiga servaalasid.

Vana-Koiola asulakoha (Polva khk.) ligi 2-hektariline asulakiht on jdlgitav
samanimelise jarve pohja- ja loodepoolsel kaldal. Seoses Polva—Vo6ru maantee

rekonstrueerimisega tegid asulakohal péédstekaevamisi TA Ajaloo Instituut ja
ettevote "AGU" (leiud Al 5324; 5927:1-215). 1985-1987 uuriti läbi ligi 4000 m*

(Ayn & HO3zap 1988), 1990. a. veel ligi 900 m” (Udam 1991). Koos mitme-

suguste proovisurfide ja tranSeedega ulatub uuritud ala ligi 5000 m*-ni. Keskmi-

selt 0,3-0,4 m paksune, kohati kiillaltki sdepurune kultuurkiht oli oluliselt

lõhutud künnitöödel ja hilisemate ehitistega. Vaid kaevandi pohjaosas oli alu-

mine, u. 10 cm paksune kiht vihem segatud. Seal avastati ka ehitiste jadnuseid,
nagu kiittekollete (lahtised kivikolded ja ahjupdhjad) varesid, postiauke, maja-
pidamislohke. Uuritava ala Idunaosas avastati raudkividest vundamendiga
elamupohi (6,5 X 4,5 m), mille kirdepoolse kiilje vastas oli 2 X 2,2 m suurune

nelinurkne juurdeehitis. Majapidamishoonete põhjadest väärivad märkimist kaks

viikest neljaseinalist, saviporanda ja raudkividest vundamendiga tdendoliselt

suvekojapdhja. Nendest iihe pindala oli vaid 6 m”.
Vana-Koiola leiumaterjalis valitseb keskaegne ja 16.—17. sajandi materjal.

Vana-Koiola tidhtsust piirkondliku keskusena nditab asjaolu, et 1783. aastal pidi
algselt just sinna rajatama Voru maakonna keskus.

Uderna asulakoht (Rongu khk.) asub Elvast 5 km louna pool. Kultuurkihi

jalgi leidub soise orundi (kunagine kinnikasvanud jiarvekoht) molemal kiiljel.
Lounapoolsel veerul voib asulakihti jdlgida 6-8 hektaril. Seoses Tartu—Valga
maantee ogvendamisega viis TA Ajaloo Instituut (hiljem ka ettevote "AGU")
seal ldbi ulatuslikud péddstekaevamised (kokku 5000 m?; leiud Al 5456: 1-145 ).
P&hiline uurimisala asus orundi I6unapoolse veeru pdhja pool, ndrgema kultuur-



Asulakohad 13.—17. sajandi talurahvaehitiste ajaloo allikana 99

kihiga alal, kus tehti arheoloogilist luuret (Jlanr & Jluru 1988; 1990; Lang &

Ligi 1989; 1990). Keskmiselt 0,3-0,5 m paksuse kultuurkihi tildosa oli kiinniga
segatud. Segatud kiht eemaldati buldooseriga, pohjalikumalt uuriti Idbi loodus-

likku kihti ulatuvad kultuurkihilaigud. Kallakja veeru iilaosas puhastati 25 m

pikkuselt vilja 2—4 m laiuse kiilatee 161k, mis oli sillutatud u. 10 cm suuruste

raudkivimunakatega. Usna rohkesti tuli pidevavalgele looduslikku maapinda
stivendatud lohkude pohju, mis ldhemal uurimisel osutusid osalt tuleasemeteks,
enamasti aga majapidamislohkudeks. Mitmest lohust voetud radiosiisiniku ana-

lüüs andis 13.—15. sajandisse kuuluvaid dateeringuid.
Eesti asulakohtade uurimisel on maapinda siivendatud pohjaga elamute jälgi

leitud harva. Uderna hooneaseme 0,5-0,6 cm ulatuses siivendatud seinte all oli

olnud suurematest raudkividest vandament. Ruumi nurgas oli suhteliselt hésti

sdilinud kerisahju pohi. Ligi 0,5 m vorra oli maapinda siivendatud ka viikese,
3 m läbimõõduga ehitise ümmargune põhi, mille keskel puhastati vilja arvatav

koldevare. Asulakoha põhjapoolsel madalamal serval, kunagise järvelohu ääres,

avastati nelinurkne hoonealus, mille osalt süvendatud seinte alla oli laotud

suuremaid raudkive. Hoonepõhja säilinud osa mõõtmed olid 4,1 x 2,6 m. Eraldi

väärib märkimist hoone lõunaosas eraldatud kitsas ruum (võimalik panipaik), kus

muuseas leiti ka käsikivipoolmiku katke (tahv. XVIII: 2).

Kddpa asulakoht (Pdlva khk.) asub Vorust 8 km kirde pool, Vohandu joe
paremal kaldal. Umbes kilomeeter pdhja poole jääb tuntud Kääpa kiviaja
asulakoht. 1978. aastal tehti rauaaja asulakohal proovikaevamisi (Tamna & Jlayn
1979; leiud AI 4992: 1-187). JGe kaldale rajatud viikeses, 4 X 7 m suuruses kae-

vandis ulatus kultuurkihi paksus 0,3-1 m-ni, kusjuures uuritud ala kirdenurgas
avastati ka ehitusjäänuseid. Ridastikku paiknevatest raudkividest voondit tdlgen-
dati hooneseina alusena. Kaevandi pohjaosas avastati kuumust saanud raudkivi-

vare, kus leiti ka arvukalt kuumuses kovastunud savitilkke. Need on arvatud

péarinevat saviahju volvist. Kaevamistel kogutud materjali on uurijad dateerinud

IT aastatuhande esimesse poolde. Olgu mainitud ka moned kultuurkihi varase-

male jdrgule osutavad riibitud pinnaga savinoukillud.

Ida-Eestis, eriti Pohja-Tartumaal, on viimase 10-15 aasta jooksul vilja
selgitatud tile 100 rauaaegse asulakoha, mida on arheoloogiliselt veel viga vihe

uuritud. Viikesemahulisi proovikaevamisi on ldbi viidud Raatvere ja Punikvere

asulakohal (leiud vastavalt Al 5169: 1-77 ja 5273: 1-38). Need toimusid kiill

peamiselt seoses muistse rauatdo uurimisega. Silma paistavad moningad eripirad
Kodavere—Kokora korgustiku ja idapoolse Virumaa asulakohtade materjalis.

Raatvere asula (Kodavere khk.) paikneb Kodavere korgustiku kirdeserval,
Peipsist 1 km lddne pool. Asulakoha kultuurkiht on jälgitav tänapäevase küla

tuumikalal, Peipsi poole kallakjal ndlval u. 3 ha ulatuses. 300 m kagu poole jääb
muinasaegne rauatootmiskoht ja kalmistu (Kalmemigi), mida uuriti ulatusliku-

malt 1981-1983 (Lavi & Peets 1985). 1981. aastal tehti ka asulakohal viikese-

mahulisi (30 m®) proovikaevamisi (Lavi 1990). Keskmiselt 0,5 m paksuses ja
kiillaltki intensiivses kihis pidrinesid vanemad leiud 11. sajandist. Tdhelepanu-
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védrselt rohkesti esines nii vana sepatdd kui ka rauatootmise jdlgi, sh. savist

torukujuliste ohutusdiiliside fragmente. Ka keemiliselt analiitisitud slakitiikkide

seas vOis eristada nii sepa- kui metallurgilist rdbu.

Ka Punikvere asulakoht (Kodavere khk.) asub tidnapdevase kiila alal, olles

jalgitav u. 2 hektaril. 1983. aasta kaevamistel rajati kaks viikest proovikaevandit
kogupindalaga 20 m®. Viigaserohkes kultuurkihis avastati samuti rohkesti vana

rauatdo jdlgi, mis radioaktiivse siisiniku analiilisi pohjal pdrines 14. sajandist
(Tln-691). Rédbu keemilise analiiiisi tulemuste pohjal pdrineb Slakk suures osas

kohalikust rauatootmisest. Punikvere asulakiht vaarib edasist uurimist, mis voib

anda informatsiooni ka rauatodga seotud rajatiste (taandamisahjud, ddsid, sepi-
kojad) kohta.

Ida-Virumaal on 1980. aastate teisel poolel uuritud Palasi (Viru-Jaagupi
khk.) ja Tarumaa (Liiganuse khk.) asulakohti (leiud vastavalt Al 5361 ja 5764).
Ka nende asulate kultuurkihis avastati rohkesti kunagise rauatöö jilgi (Peets &

Visnap 1987; Peets 1992a). Ida-Eestis on viga harva siilinud Slakikuhjasid, need

on enamasti hiljem maaharimisel laiali lilkatud. Palasil oli siiski sdilinud iihe

slakikuhja ase, mis '‘C-dateeringu pdhjal pirines 12.—13. sajandist. Palasi ja
Tarumaa kultuurkihist arvukalt leitud savist torukujuliste diiiiside katked on

Kodavere piirkonna néidetega kiill viga sarnased, kuid mérksa massiivsemad.

Laane-Eesti mandriosas on asulakohtade viljaselgitamine edenenud joudsalt.
Läänemaal on avastatud iile 120 rauaaegse asulakoha (Mandel 1993, 42). Paraku

ei ole neid muistiseid veel joutud kuigivord uurida. Uksikutel péistekaevamistel
(néditeks Kirbla) ei ole saadud siinkohal uuritava perioodi materjali. Kiill on

keskaegset leiuainest sisaldavat kihti onnestunud uurida Saaremaal, Paatsas.

Paatsa asulakoha (Mustjala khk.) kultuurkiht on jilgitav samanimelise linna-

mée jalamil. 1963. aastal avastas Aita Kustin linnamée kaevamistel puitporandaga
hooneaseme (joon. 4), mis on dateeritud 13. sajandisse (TreiHECccon 1980, 70; leiud

Al 4338: 1-1140). Seoses Tuiu rauatookoha uurimisega kaevati 1989-1990 Jiiri

Peetsi juhatusel nii Paatsa linnamige kui ka asulakohta. Intensiivsemate raua-

toojdlgedega asulakihildikude viljaselgitamisel oli palju abi kihi eelnevast magne-

tiga uurimisest. Kogemused on ndidanud, et peente rauatagilaastude kontsentrat-

siooni muutused erinevates kohtades on hea lisakriteerium asulakihis vanade

sepikojaasemete asupaiga tdpsustamisel. Hoolika eeluurimise tottu Onnestuski

suhteliselt viike proovikaevand planeerida iisna tipselt kunagise rauatéokoha alale.

Kiillaltki ohukeses (keskmiselt 0,3-0,4 m), kuid védgagi intensiivses kultuurkihis

avastati mitme eriaegse sepikoja, sh. ka ddsikohtade jddnuseid. Kogutud materjali
on uurija esialgselt dateerinud 11.—14. sajandisse (Al 5983).

Kokkuvotteks voib mirkida, et konesoleva teema seisukohalt huvipakkuv,
arheoloogiliselt uuritud raua- ja keskaegsete asulakohtade pindala iiletab

45000 m*>. Seega on tegemist mahuka uurimisainesega, kuigi veel suur osa

kaevamistulemustest on ebapiisavalt dokumenteeritud.
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Joon. 4. Puitporandaga elamupdhi Paatsalt (Teinuccon 1980, joon. 2 jirgi).

Abb. 4. Mit Holz bedeckter Boden eines Wohnhauses von Paatsa (Teiauccon 1980, nach der Abb. 2).
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Ehitusjdanused asulakihtides

Arhitektuuriajaloolistes ja etnograafilistes uurimistes, kus hoone on olemas

tervikkujul, saab anda ehitise iildkirjelduse, minnes sealt edasi osade analiiiisile.

Seevastu arheoloogilises materjalis on kunagisest ehitisest tihti sédilinud vaid

jaanuseid alumisest osast, mistottu tuleb esmajirjekorras analiitisida ehitus-

jaanuste elemente, piitides uurimistulemusi laiemalt kaasates neid tdlgendada ja
rekonstrueerida kunagist ehitist tervikkujul. Uuritava perioodi kiilaehitised olid

valdavalt puithooned, vaid iiksikute majade seinte allosad olid vahel laotud

kividest.

Joon. 5. Olustvere 15.—16. sajandi suitsutoa pohi. Hoone on asunud kallakul, kusjuures madalamale

jadva kirde- ja kagupoolse seina all on olnud raudkividest vundament. Toa kagupoolses nurgas on

kerisahju vare.

Abb. 5. Rauchstubenboden von Olustvere aus dem 15.-16. Jahrhundert. Das Gebzude hat sich auf
einem Abhang befunden. Unter der niedrigeren norddstlichen und der siidostlichen Wand lag ein

Fundament aus Granitsteinen. In der siidostlichen Stubenecke Überreste eines Hitzsteinofens.
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Vundamendid, kividest laotud seinaalused. Tinapievaste ehitiste puhul
peab vundament isoleerima maja pinnaniiskuse eest ja looma sellele piisiva
aluse. Vorreldes kivihoonetega on puitehitiste pinnasesurve nii nork, et see ei

ndua massiivsete vundamentide rajamist. Olgu mirgitud, et Novgorodi kesk-

aegsetest puitehitistest (sh. ka mitmekorruselised hooned) olid 70% ilma vunda-

mendita (3acypweß 1963, 13), sama on tidheldatud ka 12.—14. sajandi Riia puit-
ehitiste puhul (Layne 1984, 33). Ka Eestis olid mitte ainult taluehitistel, vaid

vahel ka mdisahoonetel ja kirikutel veel 17.—18. sajandi algupoolel viga primi-
titvsed seinaalused, tihti toetusid palgid otse maapinnale. Veel 18. sajandi teisel

poolel ndudis Liivimaa kindralkuberner oma erikorraldusega metsa sadstmiseks

viahemalt 1,5 jala korguste kivivundamentide ladumist (Ridnk 1939, 6). See

määrus jdi taluehitiste puhul kiill vaid paberile.
Asulakihtides leitakse hooneasemete uurimisel seinte alla laotud kive iisna

harva. Mainida voib iiksikuid Olustvere ja Lehmja 15.-16. sajandi kallakul

paiknevaid hooneasemeid, mille madalamale (arvatavasti ka niiskema pinnasega)
kiiljele jddva seina alla oli laotud ridastikku raudkive (joon. 5,6). Moningatel

Joon. 6. Lehmja 15. sajandi suitsutoa ase (nr. 3). Hoonepdhja edelapoolses nurgas on kerisahjuase.
Kergelt kaldsel alal asuva hoone madalamale jédva kiilgseina alla on laotud kive.

Abb. 6. Die Stelle einer Rauchstube von Lehmja aus dem 15. Jahrhundert (Nr. 3). Im siidwest-

lichen Teil des Stubenbodens die Stelle eines Hitzsteinofens. Auf der sich leicht neigenden
Baustelle war die niedrigere Seitenwand von unten mit Steinen unterstiitzt.
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puhkudel on kive avastatud nelinurkse hoone pdhja kolme seina all, sissepddsu-
poolse otsaseina all aga aluslaotis puudus (joon. 7). Sagedamini on kive laotud

16.—-17. sajandil suvekodade, rehielamute puhul aga just rehetoa seinte alla.

Kohati voib tidheldada, et rehetoa seinanurgad toetusid suurematele kividele,
kuna seinajoonele olid vidiksemad kivid laotud arvatavasti pdrast palkide vaju-
mist. Taoline nédhtus on iisna sagedane hiljemgi, nditeks etnograafilises mater-

jalis. Maapinda siivendatud pohjaga suvekodadel oli maapinnast madalamale

jddv, seeganiiskem seinaosa enamasti laotud kividest, vaid tiksikuil juhtumeil oli

sein kogu ulatuses ehitatud palkidest.

Porandad olid veel nii uusaja taluelamutel kui ka paljudel majandushoonetel
lihtsad muldpdrandad. Toendoliselt voib seda viita ka enamiku kasitletava perioodi
kiilachitiste puhul. 13.-14. sajandi hoonepdhjade uurimine on kohati toonud pieva-
valgele ka puitporandate jilgi, mida esines jubaka monel Lohavere linnuse hoone-

alusel. Suhteliselt paremini sdilinud puupdrandaga elamupdhi (joon. 4) avastati

1963. aastal Paatsa linnamiel (Tomuccon 1980, 70). Samaaegse Olustvere elamu-

pohja alal avastati Shukesel liivakihil kuni 2 m pikkuselt ja 13-22 cm laiuselt

sdilinud kisklaudadest poranda jadnuseid (joon. 8). Kuna puidujiinused olid siili-

Joon. 7. Lehmja suvekoja pohi (nr. 20), 17. sajand. Toendoliselt taga- ja kiilgseinte all on vunda-

ment, eesseinal kivilaotis puudub. Koja taganurgas paiknev tulease on &éristatud suuremate pool-
kaarjalt asetatud raudkividega.

Abb. 7. Der Boden einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 20) aus dem 17. Jahrhundert. Das

Fundament lag offenbar unter den Hinter- und Seitenwénden, unter der Vorderwand gab es keinen

steinernen Grundbau. Die Feuerstelle im Hintergrund der Sommerkiiche ist mit gréßeren im

Halbkreis gelegten Granitsteinen umringt.
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nud vaid mone millimeetri paksuse kihina, saadi porandate ehitusviisi kohta and-

meid vihe. Porandalaudade all ei avastatud jilgi ristsuunalistest laagidest, oletata-

vasti voisid lauad toetuda otse liivakihile. Selle iilesanne oli ka hilisemate ehitiste

puhul takistada kiilma Shu juurdepédsu, samuti isoleerida porandalaudu niiskest

mullapinnast. Puuporandast voib jilgi sédilida muidugi vaid erandlikes tingimustes,
nditeks niiskes pinnases. Kaudseks tunnistuseks hiavinud puuporandast voivad olla

moningate Olustvere 14.—15. sajandi hoonepdhjade uurimisel avastatud liivaviirud.

Lehmja asulakoha 17. sajandi rehetoapdhjade alal on avastatud savi-litvaseguse
poranda jalgi, vahel oli sellist kihti ka paeplaatidest poranda all. On oletatud, et

vahel vois ka savikiht olla puitporanda aluseks (Tomuccon 1980, 70). Paeplaati-
dega poranda sillutamise tava ulatub Eesti alal juba pronksiaega. Kohati on

kulunud pinnaga paeplaate avastatud ka II aastatuhande algusest parit linnamégede
elamupdhjade uurimisel. 13.—16. sajandi hooneasemetekaevamistel on paeporandate
jalgt leitud harva. Suhteliselt laiemalt hakkasid need Pohja-Eestis esinema

Joon. 8. Olustvere suitsutoaase (13.—14. saj.). Toa alal on siilinud kisklaudadest poranda jdénuseid.
Lounanurgas on kerisahju vare.

Abb. 8. Rauchstube von Olustvere (13.-14. Jh.). An der Stelle der Stube sind Überreste des

Fußbodens aus gespalteten Balkenbrettern erhalten. In der Siidecke Überreste eines Hitzsteinofens.
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17. sajandil rehetubade, vahel ka otsakambrite alal (tahv. XX: 1), monikord on

nendega sillutatud ka suvekodade pdhju.
Seinad. Harva on elamuasemete uurimisel avastatud postkonstruktsiooni jilgi.

Niib, et rohuv enamus hooneseinu oli ehitatud ristnurkiihendusega rohtpalkidest.
Asulakihtide uurimisel on palkseintest enamasti sdilinud vaid mone millimeetri

paksuseid soestunud tukkide viirge. Selline sdilimisaste ei voimalda muidugi véita

midagi kindlamat palkide to6tlemisviisi kohta. Lohavere linnaméde uurimisel avas-

tati tahutud kiilgedega palkide jaidnuseid (Moora 1955, 75). Kuna kirvel66k surub

puidukiud kokku, sdilisid kirvega toodeldud palgid vorreldes saega 16igatutega
mirksa kauem. Eluruumide palkseinte tihendamiseks kasutati juba esiaja 16pul nii

Baltikumi pohjaosas (Llayne 1984, 48) kui ka Soomes (Valonen 1984, 153)
peamiselt sammalt. Saviga tihendamist esines peamiselt majandushoonete juures.

13.-17. sajandi kiilaehitiste jddnuste uurimisel ei ole avastatud jilgi aken-

dest. Kindlasti olid seintes suitsuviljalaskeavad (rdpnaaugud). Veel 16. sajandi
16pul olid klaasaknad ka moisahoonete puhul haruldased (Riank 1935).

Joon. 9. Lehmja maakojalaadse suitsutoa pohi (15. saj.). Toa kirdenurgas on kerisahjuvare. / — paekivi;
2 — raudkivi; 3 — kuumust saanud savitiikid; 4 — siisi- ja soepurune kiht; 5 — kuumuses murenenud

kivipuru; 6 — tuhk.

Abb. 9. Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube von Lehmja (15. Jh.). In der nordostlichen Stube-

neckeÜberreste eines Hitzsteinofens. 7 — Kalkstein; 2 — Granitstein; 3 — Erhitzte Lehmstiicke; 4 —Kohlen-

schicht und Kohlengrus; 5 — Durch Hitzewirkung zerbrockelter Schotter; 6— Asche.
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Ka uksekohti ei ole elamute puhul iildiselt olnud voimalik eristada. Kuna

veel suhteliselt hiliste taluhoonete ukseavad olid kiilma Shu sissepédidsu tokesta-

miseks korge ldvega (tihti 2—4 palgi korgusel), ei ole need hooneasemete alal

enam sdilinud. Kiill on sissepddsukohti voimalik eristada siivendatud pdhjaga
suitsutubade ja suvekojaasemete uurimisel. Sealjuures paistab silma, et enamasti

on sissepddsukoht asunud iihe nurga juures. Uksekoha selline paigutus oli

IT aastatuhande algupoole ehitiste puhul ka mujal Liddnemeremaades iisna

levinud. Niiteks Riia varasematel puitehitistel jdi uksekoht majanurgast vaid 18—

70 cm kaugusele (Llayne 1984, 58). Tavaliselt 0,6—1 m laiuse sissepddsukoha ees

voib Eestis tihti eristada kahte paralleelset, 0,5-1,7 m pikkust kivirida (joon. 9,

10, 11, 12). Need voisid kanda ukseesist ulualuse-taolist ehitist, mis pidi elamute

puhul ilmselt looma kiilma dhu sissetungile lisatakistusi.

Joon. 10. Olustvere suvekoja pohi (17.— 18. saj. vahetus). Ehitise pdhi oli 0,5 m siivendatud

looduslikku kihti. Sissepddsukoht asub kiilgseina juures.

Abb. 10. Der Boden einer Sommerkiiche von Olustvere (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.).
Der Boden des Baus war um 0,5 m in die natiirliche Erdschicht eingetieft. Die Eingangsstelle
befindet sich an der Seitenwand.
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Kiittekolded. Ahjude ja koldeasemete kivivared on asulakihis tihti ainus

kunagisele eluhoonele viitav tunnus. Monigi kord on avastatud vare iseloomu

(kolle, ahi) raske seletada. Nimelt on ahju pohitunnuseks olev volvitud pealisosa
enamasti hdvinud ja otsustada saab vaid veel sdilinud ahjupdhja voi isegi ainult

selle tiksikute fragmentide pohjal.
IT aastatuhande alguse elamuasemete uurimisel on leitud peamiselt {imara voi

ovaalse poOhiplaaniga, tihti siivendatud pohjaga, kompaktse kivivarega kolde-

asemeid. Mone 10.—-11. sajandi linnamée materjalis olid kividest koldekohad veel

valitsevad (Tonisson 1980, 78). Uldine arengusuund oli siiski kollete asendumisel

mairksa suurema soojusmahutavusega ahjudega. Keskaegsetes asulakihtides avasta-

Joon. 11. Lehmja suvekojaase (nr. 8), 17. sajandi teine pool. Pdrandapind on siivendatud 0,5 m

ulatuses maasse. Tagaseina uksepoolses nurgas asub serviti paeplaatidega @iristatud tulease.

Abb. 11. Die Stelle einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 8) aus der zweiten Hilfte des 17. Jahr-

hunderts. Der Fußboden ist um 0,5 m in die Erde eingetieft. In der Ecke neben der Tiir an der

Hinterwand befindet sich eine Herdstelle, umringt von seitlich gelegten Kalksteinplatten.
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takse koldekohti juba harva (iiks selline oli Lehmjas, joon. 13, vanusega 692+48

aastat (Tln-1524)). Kiill siilitasid lahtised tuleasemed oma tdhtsuse ajutiselt
kasutatavas suvekojas, mille hilisem variant oli ju kuni kdesoleva sajandini piisinud
suvekook. Suvekojas kui peamiselt toiduvalmistamise ja majapidamistoode kohas

ei olnud koldel ruumi soojendamise ega soojuse sdilitamise funktsiooni. Seetdttu e1
esine seal ka enamasti kivirohkeid koldevaresid, vaid on lihtsalt mone kiviga
piiratud tuleasemed (tahv. XIV: 2).

Kerisahjude vared on keskaegsete asulakohtade uurimisel kdige sagedamini
esinevad, tihti ka silmatorkavaimad ehitusjdédnused. Enamasti on ahjude tulepesa
pohi asunud omaaegse elamu pdrandapinna tasemel voi 10-30 cm korgemal.

Joon. 12. 18. sajandi saunaase Proosa asulast. Sissepddsukoht asub lddnepoolse kiilgseina juures.
Kagunurgas kerisahjuvare, ahjusuu asub uksepoolses kiiljes.

Abb. 12. Die Stelle einer ehemaligen Sauna in der Siedlung Proosa des 18. Jahrhunderts. Der Eingang
befindet sich in der westlichen Seitenwand. In der siidostlichen Ecke die Überreste eines

Hitzsteinofens, das Ofenloch lag an derselben Wand mit der Tiir.
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Maapinda siivendatud pohjaga ahjusid on esinenud harva, nditeks Olustveres,

kus iihe hiliskeskaegse ahju raudkivimunakatest pohi oli stivendatud kuni 30 cm

looduslikku pinnasesse.

Lounapoolses Eestis olid kerisahjud enamasti ehitatud erineva suurusega

raudkividest. Neist on kultuurkihis tihti sdilinud vaid korratud vared, mille

pohjal on ehituslikke niiansse ja kunagist algset ilmet Oige raske taastada.

Miirkimist vééarib iliks Olustvere 15. sajandi ahjupdhjadest, mis oli ehitatud korra-

pdraselt asetatud raudkividest, kusjuures tulepesa tagaseina moodustas suurem

serviti asetatud paeplaat (tahv. XV: 2). Analoogilist ndhtust, kus ahjuvare taga-
seinas oli kas suurem serviti asetatud raudkivi voi paeplaat, esineb mujalgi, sh.

mitmel esiaja 10pu linnaméel (Soontagana, Varbola, Valjala; vt. Tonisson 1981,
48). Mirksa enam on isegi korrapdraselt ldabikiintud asulakihtides séilinud jilgi
paeplaatidest laotud ahjupdhjadest (tahv. XV: 1; joon. 8). 16.—17. sajandi ahju-
varede uurimisel on leitud ka tellisetiikke (nditeks Olustvere, Lehmja). Usuta-

Joon. 13. Lehmja keskaegsete suitsutubade (nr. 3 ja 7) kerisahjude pdhjad, mille all veel puudub
raudkividest aluslaotis. Ahju tulepesa pohi asub maapinnal, seinad on laotud paest. Vasakul all on

14.-15. sajandi koldelohu profiil.

Abb. 13. Die Boden der Hitzsteinofen der mittelalterlichen Rauchstuben von Lehmja (Nr. 3 und

Nr. 7); unter der Ofen gab es damals noch keine granitsteinerne Unterlage. Die Heizstelle des

Ofens befand sich direkt auf dem Erdboden, die Ofenwinde waren aus Kalkstein gelegt. Links

unten das Profil der Herdstelle (14.—15. Jh.).
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vasti laoti tellistest ahju kerist kandvad volvkaared, millest oli katkendeid siilinud

ühe Lehmja 17. sajandi kerisahju pohjal. Mdningate noorema rauaaja ahjupdhjade
juures on avastatud ka postiaugukohti, mis usutavasti seostuvad etnograafilisest
materjalist tuntud ahjude nn. turvapostiga (Tonisson 1981, 48). Postiaukude

kivikiilustikke on avastatud ka mone Olustvere ja Lehmja hiliskeskaegse ahjuvare
ees. Eraldi mirkimist véddrivad Sinialliku (Selirand 1989, 67-68) ja Lohavere

(Tonisson 1986, 47) linnamigede uurimisel avastatud ahjuvared, mida timbritsesid

soestunud tukijddnused (joon. 14). Oletatavasti parinevad need puitalusest, millel

ahjud asusid. Selliste ahjude jdlgi on avastatud mitmel pool lddnemeresoome

rahvaste asustusalal (Tonisson 1986, 47-48). Edaspidi kujunesid puitalusel ahjud
iseloomulikuks Soome idaosa jaeriti slaavi elamukultuuris.

Mõningal määral on keskaegsete taluelamute uurimisel leitud ka umbahjude
varesid. Need voisid olla kivist, enamasti siiski savist iilaosaga. Viimasele

voimalusele viitavad ahjuvarede uurimisel leitud kuumust saanud, tihti vormitud

savitiikid. Enamasti on olnud tegemist maapealsete ahjudega, mille alumine osa

on olnud ehitatud kividest, iilaosa vOlv aga savist. Seega on alust vorrelda neid

nn. kombineeritud ahjudega, mis olid iseloomulikud liivlaste Viina-dérsete

linnuste ja asulate materjalis (Zarina 1978). Samasuguste saviahjude jdlgi on

avastatud ka mitmel pool Louna-Eesti asulakohtades, sh. Rouges ja Kidpal. Ka

Olustveres kattis raudkivimunakatest ahjupohja pdlenud savikamakate lasu.

Saviahjude jddnuseid on avastatud ka 15.-16. sajandi hooneasemete uurimisel.

Niiteks Keldrimde reheahju pohi oli laotud pae- ja raudkividest, savivolvi-

tiikkides esines rohkesti kasetohujdénuseid (Tamna & TeiHuccon 1984, 387).
Kasetohtu kasutati nidhtavasti ahjude ehitamise ajal savivolvi toestussorestikus.

Puitsorestiku jdlgedega kuumust saanud savitiikke on avastatud ka iihe Olustvere

hiliskeskaegse saviahjuvare viljapuhastamisel (Cokonosckuii 1986, 395). Maini-

mist viddrivad ka Olustvere ja Lehmja 15.-16. sajandi kihist avastatud iiksikute,

maapinda siivendatud pohjaga saviahjude vared. Kuna hiliste umbahjude leviku-

alal on asulakohti veel vihe uuritud, puudub praegu ldhtematerjal seda tiitipi
ahjude varasema arenguloo konkreetsemaks selgitamiseks.

Ahjusuu ees on tihti avastatud leeaseme jdlgi. Ahju ja lee konstruktiivne

tihendus on varem olnud lddnemeresoomerahvaste elamus üheks iseloomulikuks

jooneks (Tonisson 1986, 48). Pohja-Eestis vois peamiselt paeplaatidest ehitatud

ahjuvarede uurimisel mérgata, et lee asus ahjupdrandast 15-20 cm madalamal,
olles ddristatud kas ahju ettepoole ulatuvate kiilgmiitiride (tahv. XVI: 1) voi siis

serviti asetatud paetiikkide voi lapikute raudkividega (tahv. XVI: 2). Louna-

poolses Eestis on enamasti raudkividest ehitatud ahjude suu ees tulnud tihti

pdevavalgele keskmiselt 0,5 m libimddduga ja 3040 cm siigavusi lohke (tuhk-
haudu), mille viljapuhastamisel leitakse soe- ja tuhaviirge (joon. 15), loomaluid,
keraamikat jms. Sellise tuhkhaua pohi tuleb histi ndhtavale heledas liivpinnases,
on aga tihti viga raskelt eristatav tumedas, hoonepdhja alal sageli niigi soepuru-
rohkes kultuurkihis. Voib arvata, et monegi ahjuvare ees on leease seetdttu

Jäänud märkamata.
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Joon. 14. Puitalusel asuva kerisahju vared: / — Lohavere linnamédel (Tonisson 1981, 51 järgi), 2 —

Sinialliku linnaméel (Selirand 1989, 67 jirgi).
Abb. 14. Überreste eines Hitzsteinofens mit der holzernen Grundlage. / — Burgberg von Lohavere

(nach Tonisson 1981, 51); 2 — Burgberg von Sinialliku (nach Selirand 1989, 67).
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Vahel leitakse asulakihi kaevamistel iiksikuid ahjuvaresid, mille iimbruse

uurimisel ei ole avastatud jdlgi ehitisest. See voib viia motted hoonest eraldi

paiknevale dueahjule (soome ulkouuni, pihauuni), mida monel pool on leivaahju
tahenduses nimetatud ka pétsahjuks (Manninen 1933, 307). Nii muinasaegse

arheoloogilise materjali (Tonisson 1981, 53; 1990, 40) kui ka etnograafilise
ainese uurimine (Rank 1939, 206; Viires 1966) on nididanud, et Eestis puuduvad
andmed patsi-nimelisest, Guel eraldi asuvast leivaahjust. On tdendoline, et asula-

kohtade eraldipaiknevad ahjuvared pirinevad tavalistest toaahjudest, mille

timbrusest on kunagise puitehitise jddnused jdljetult kadunud.

Elamud

Alljargnevalt esitan kokkuvotliku tilevaate neist elamutiitipidest, mille

asemeid on avastatud kisitletava perioodi asulakihtidest.

Muistne suitsutuba. 13. sajandi alguses oli nii Baltimaadel kui ka pdhja- ja
idapoolsetel naaberaladel levinud elamutiiiibiks kujunenud ahjuga koéetav neli-

nurkne, keskmiselt 4 X 5 m suurune rohtpalkehitis. Kiill aja jooksul mootmetelt

Joon. 15. Olustvere kerisahju pohi. Ahjusuu ees on leease, mille profiilis eristuvad soe- ja tuhavirvi

viirud.

Abb. 15. Der Boden des Hitzsteinofens von Olustvere. Vor dem Ofenloch befindet sich ein

Aschenherd, in dessen Profil die kohle- und aschenfarbigen Schichten zu unterscheiden sind.
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suurenedes (4-6 x 6-8 m), jdi Eesti kiilades selle elamutiiiibi ehitamistava

valitsevaks ka 13.—15. sajandil. Pidades silmas sarnaseid jooni uusaegsete kala-

majade, suitsutubade ja saunadega, on alust vana hoonetiilipi vorrelda sauna-

kujulise suitsutoaga. Viltimaks segiajamist mainitud hilisemate ehitistega, on

kédesolevas artiklis suitsutoa all moeldud just esiaja 10ppu ja 13.-15. sajandisse
dateeritavaid ristnurkiihendusega rohtpalkelamuid, mida võib mõnevõrra

tinglikult nimetada muistseks (saunalaadseks) suitsutoaks.

Asulakihtide arheoloogilisel uurimisel leitakse selliste suitsutubade asemeid

tihti. Valdavalt maapealsete puitehitiste jadnused on paraku maaharimisel nii-

vord segatud, et tihti on raske saada neist koige tildisematki iilevaadet.

Kuna kivivundamente voOi seinte alla laotud kive on avastatud harva, voib

arvata, et elamute aluspalgid toetusid otse maapinnale (tahv. XVIII: 1). Monel

juhul on kallakuil asuvatel hiliskeskaegsetel hoonetel laotud kive madalamale

jddva seinaosa alla. Niib, et enamasti on elamud olnud muldpdrandaga, kuigi
kohati on avastatud ka puitpdranda jalgi.

Lohavere linnamée hoonepdhjade uurimisel on avastatud ahju alla ulatuvaid,

sellega ristsuunalisi tukijddnuseid (joon. 14). Nende esinemine vaid ahjupoolses
elamuosas voib osutada porandast korgemal asuvale, u. 1 m laiusele (magamis-)
lavale (TeiHuccon 1980, 53). Taolised lavad olid varasemate suitsutubade sisus-

tuses levinud ka naaberalade ja teiste soome-ugri rahvaste uusaegsetes talu-

ehitistes, kohati kasutati neid kuni 19. sajandi teise pooleni.
Hilisrauaaegsetelt linnamigedelt on avastatud ka eeskojaga hoonepdhju.

Asulakohtade hooneasemete uurimisel kohtab sellist erinevateks ruumideks

liigendatust siiski harva (Kérevere). Eeskojalaadsete ehitiste jddnuseid voib

oletada ka mone Olustvere VII kaevandi hooneaseme puhul. Ka tunduvad 7-8 m

pikkused palkseinad iiheruumilise elamu jaoks liiga pikad, mistdttu voib nendegi
puhul oletada esiku olemasolu.

Suitsutuba koeti ruumi nurgas asuva keris- voi umbahjuga, mis oli oma

pohikujul vilja kujunenud juba esiaja 16puks. Monigi kord oli ahjuvare taga-
seinapoolsetes kiilgedes kive rohkem (tahv. XV: 2). See osutab voimalusele, et

tuleohutust silmas pidades oli seal ahjusein iiles laotud mérksa korgemana, voib-

olla ka ldbi palkseina ulatuvana. Sarnaselt esiaja ahjudega asus tulepesa pohi kas

péris maapinnal voi toetus suuremale paeplaadile.
Maapinda siivendatud pohjaga, maakojalaadsete suitsutubade jilgi leitakse

suhteliselt harva. Kallakul asudes siivendati tasase porandapinna saamiseks

suitsutoa iiks kiilg vahel monikiimmend sentimeetrit maapinda. Hoone tules

havimisel ei varisenud siivendisse tehtud seinad laiali, mis voimaldab neid

detailsemalt uurida.

Viimastel aastatel on avastatud suitsutoaasemeid, mille pohi oli terve

hoonealuse ulatuses maapinda siivendatud. Keskmiselt 4 X 5 m suurusega hoone-

asemete pohi on olnud siivendatud tavaliselt 0,5-1 m ulatuses. Hoonete elamuna

kasutamist nditavad nende uurimisel avastatud kiittekollete vared ja kiillaltki

intensiivne kultuurkiht. Vaid iihe seda tiiiipi hoonepdhja seinad Olustveres olid
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toendoliselt kogu ulatuses laotud palkidest. Enamasti on siivendatud osa seinad

siiski laotud kividest (tahv. XIX: 1), kusjuures Lehmjas oli selleks kasutatud

kohapealseid looduslikke paerahne. Monikord on avastatud ka porandat katnud

paeplaatidest sillutise jddnuseid. Siivendatud hoonepohja sissepddsu ees voib

vahel mirgata u. 1 m laiust esikuaset (joon. 9). Angerja hooneaseme nurgas
avastati ka raudkividest kaheastmeline trepp (Tamla & Valk 1987, 393).
Söestunud tukijddnused niditavad, et hoonete iilaosa oli ehitatud rohtpalkidest.
Hoonepdhja taganurgas on avastatud leega kerisahjude jdlgi, monel puhul vois

taheldada, et ahjusuu jdi sissepddsu poole. Angerja ja Uderna (Jlanr & Jluru

1990, 434) hoonepohjad on dateeritud 13.—14. sajandisse, Lehmja majaase
périneb tdoendoliselt 15. sajandist (Lavi & Niinre 1990, 430). .

Liti keskaegsete asulakohtade uurimisel on maapinda siivendatud pohjaga
elamuid peetud ldinemeresoome- (liivi-)pdraseks ilminguks (Myrypesuu 1983,

27). Eesti kiilaehitiste hulgas esineb selliseid muldonnilaadseid elamuid o6ige
harva. Mdonevorra on nende kohta sidilinud andmeid kiill kirjalikes allikates.

Pohjaranniku keskaegsetest maakodadest annab tunnistust 1415. aastast pirit
leping, mille pShjal komtuuri talupojad voisid Tallinna linnale kuuluvas Tellis-

koplis ehitada kalurionne suurusega 2 x 1,5 siilda, kusjuures ehitise maapealne
osa vois olla 3 palgirea korgune (Johansen 1933, 283). 17. sajandi esimesel

poolel mainib ka A. Olearius eesti randlaste pooleldi maasse kaevatud onne.

Teatud miidral voib mainitud elamuid vorrelda ka etnograafilisest materjalist
tuntud nn. koobassaunade ja rannikualakaluriehitistega.

Arheoloogiline materjal nditab seega, et kirjeldatud muldonnilaadseid ela-

muid leidus kohati ka sisemaal. Hilisemal perioodil esines selliseid ehitisi

peamiselt vaid rannikupiirkonnas, kus neid kasutati hooajaliselt kalurihiittidena.

Kohati on neid nimetatud ka saunadeks (Luts 1977, 72).
Eesti muistne suitsutuba oli esiaja 10puks kujunenud tdéenioliselt mitme otstar-

bega hooneks, mida lisaks talveelamule kasutati ka saunana. Seoses teravilja, eriti

talirukki kasvatamise laienemisega II aastatuhande algul hakkas jirjest olulisemat

osa etendama hoone kasutamine rehetoodeks, s. t. vilja kuivatamiseks ja peksmi-
seks. Oluliselt mojutas kiittekollete arengut ka toidumajandus, eelkdige hapendatud
leiva kiipsetamine, mis ndudis suure soojusmahutavusega ja iihtlaselt soojendavaid

ahje.
Toendoliselt kujutasid endast suitsutubasid ka Saaremaal 17. sajandi kirjalikes

allikates mainitud rehest lahku ehitatud elamud. Nende kohati iisna suuri mootmeid

(4 x 3,5 m — 4 X 4 siilda) silmas pidades voisid need olla juba mitmeks ruumiks

liigendatud (Tiik 1984, 48). Suitsutubade hilisema esindajana on mainitud Kagu-
Eesti kehvikuelamut (Habicht 1961, 79), samuti Lddne-Saaremaa hilist suitsutuba

(Riank 1939). Kunagisele suitsutoale omaseid jooni (kiill oluliselt vihendatud

kujul) on säilinud ju ka uusaegse vihusauna ehituses ja sisustuses.

Rehielamute jäänused asulakihtides. Elurehtede jälgede arheoloogiline
uurimine on Eesti külaehitiste ajaloo käsitlemisel üks kesksemaid ülesandeid.

Tegemist on ju ainult Eestile tüüpilise, tõesti ainulaadse elamutüübiga.
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Rehielamute arheoloogilise uurimisega tehti algust Keldrimée asulakohal. 1980.

aastate esimesest poolest tuleb mainida ka iiht Olustvere uurimisel avastatud

hooneaset. Viimastel aastatel on neid avastatud Pohja-Eestis — Proosal (Deemant

1989, 348) ning iile kiimne hoonepdhja Lehmjas (Lavi & Niinre 1990). Lehmja

moningad paremini sdilinud hooneasemed ndivad esindavat Pohja-Eesti tiitipi
rehielamut. Enamik seniavastatud rehielamuasemetest pdrinebki praegu Pohja-
Eestist, Idunapoolsete alade ehitistest teame paraku veel iisna vihe.

Rehielamu keskse ruumi rehetoa kohta on asulakihtides sdilinud jalgi
suhteliselt rohkem. Tihti aitavad tubade piirjooni tdpsustada seinte alla laotud

kivid, mis võivad olla rusikasuurustest munakatest kuni 30-70 cm libimooduga
maakivideni (tahv. XIX: 2; XX: 1). Neil juhtudel, kui toa piirjooni on olnud

voimalik tdpsemalt fikseerida, on seina pikkus olnud 5-6 m piires, pindalaga

seega 25-36 m’. Pohja-Eestis on rehetoa porand sageli sillutatud paeplaatidega
(tahv. XXI: 1), kiillaltki tihti esines muld- voi liiva-saviseguseid porandaid.
Ahjusuuesine porandapind oli rehetoa majandusnurgaks, kus keedukolde-lee

timber koondusid sodgitegemise ja karja toitmisega seotud toimingud. Muld-

porandaga toas oli ahjuesine ala tavaliselt kaetud paeplaatidega. Lehmjas
17. sajandi hooneaseme (nr. 13) ahjuvare korval avastati serviti paeplaatidest
laotud nelinurkne kivikiina. See meenutab Saaremaa uusaegsetes rehetubades

tihti esinevat paekivist anumat (seakivestii, kivikiina), kus hoiti ja hapendati
seasooki (Rank 1939, 83-84).

Rehetoa uste kohti ei saa hooneasemete pohjal fikseerida. Seda seetottu, et

rehetubade uksed olid korge livega, teise—kolmanda palgikihi kdrgusel.
Rehetoaaseme silmatorkavaim element on enamasti ahjuvare. Monigi kord on

see ainus kultuurkihis sdilinud tunnus kunagisest suurest palkhoonest.
Andmed 16.—17. sajandi rehetubade ahjudest parinevad peamiselt Pohja-Eesti

asulakohtadest. Lehmja rehetoaasemetel voisid ahjuvared paikneda nii rehealuse

kui ka kambripoolse kiilgseina iihes nurgas. Ahjusuu ees asus leease, mis oli

adristatud kas ettepoole ulatuvate kiilgmiiiiride voi serviti asetatud kividega
(tahv. XX: 2). Moni Keldrimée 16. sajandisse dateeritud ahjuvare pirines savi-

volviga umbahjust (Tamna & TeiHuccon 1984, 368). Enamik rehetoaasemete

ahjuvaredest périneb siiski kividest ehitatud kerisahjudest. Etnograafilises mater-

jalis on andmeid ka pdrandapinda siivendatud reheahjudest (Manninen 1933,
226-227), mis ei olnud eluruumis otstarbekad. Taolisi ahje on esinenud niiteks

ka Ingerimaa rehtedes, mida aga ei kasutatud elamuna (Manninen 1928, 44),
samuti suitsusaunades. Siivendatud pdhjaga ahje esines moisarehtedes, mille

ruume kasutati rehepappide elamuna vaid iiksikjuhtumitel (Riank 1971, 185).
Enamik asulakihtide uurimisel avastatudreheahjude varedest on asunud sarnaselt

uusaegsete ahjudega kas poranda tasemel või 20—30 cm kõrgemal (tahv. XVI: 2).
Käsitletava perioodi asulakihtide uurimisel avastatud suitsutubade ja elu-

rehtede ahjud esindavad tüüpe, millel oli seljataga pikk arengulugu lahtisest

kivikoldest kuni mitmeotstarbelise, leega keris- ja umbahjuni. II aastatuhande

algul mojutasid ahjude edasist arengut oluliselt kaks pohitegurit — need olid
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viljakuivatamis- ja rehetööd ning toidumajandus, esmajoones leiva kiipsetamine.
Eriaegsete ahjuvarede uurimisel voib tiheldada arengut raudkividest aluslaotise

ja ahjude modtmete suurenemise poole, hdlmates monikord oma 7-8 m*-ga juba
suure osa rehetoast. Ahjude mootmete kasvuga suurenes ka kerisekivide hulk,

kusjuures soojusmahutavust aitas tdsta ja samal ajal ka iihtlustada kompaktne,
tiha massiivsemaks muutuv aluslaotis (tahv. XVII: 1-2). Kirjeldatud arenguliini
on seni kiill olnud vdimalik jdlgida peamiselt Pohja-Eesti asulakohtade materjali
pohjal. Tundub iisna tdendoline, et pohijoontes sarnaselt on areng toimunud ka

16unapoolses Eestis, kus ahjud ehitati peamiselt raudkividest.

Rehielamu teise olulise komponendi — rehealuse — jiadnuseid on asulakihtide

uurimisel avastatud veel vihe. Rehealuse seinte all el ole enamasti vandamente, ka

on nende kui majandusrajatise alal kultuurkiht ndrgem. Seni on kaevamistel olnud

voimalik eristada vaid kolme rehealuseaset. Olustvere 14.—15. sajandisse dateeritud

suitsutoa vastu oli rajatud kuni 15 m pikkune ja kolmele postireale toetuv juurde-
ehitis. Postidevaheline sein niis olevat ehitatud piistjalt asetatud roigastest (Coko-
nosckuit 1985, 372). Lehmja ja Keldrimde elurehe rehealused olid tdendoliselt

piistitatud rohtpalkehitistena. Lehmja rehealuse suurus oli 6 X 8,3 m, Keldriméel

aga avastati 8 X 8 m suurune, kohati paeplaatidega sillutatud juurdeehitis.
Rehielamu ruumijaotuse kolmanda pohikomponendi — otsakambri(te) —

jddnuseid on avastatud rehealustega vorreldes monevorra rohkem. Pohja-Eesti
16.—17. sajandi rehielamupdhjade uurimisel avastatud otsakambrite jaédnused on

endast enamasti kujutanud rehetuba imbritseva rehealuse iiht kitsamat, 1,5-3 m

laiust koridoritaolist osa. Sel juhul oli otsakambri ala rehetoast mirgatavalt
laiem. Esialgu on veel vihe andmeid varasemate otsakambrite eri ruumideks

liigendatuse kohta. Seda voib seni jdlgida vaid iihe Lehmja hooneaseme puhul.
Kambrites puudusid kiittekolded ja seega kasutati neid peamiselt panipaikadena.
A. W. Hupel kirjeldab ligi sajand hiljem kambriruume endistviisi “... kalt, finster
und ein blofles Magazin" (Hupel 1777, 165). Vahel olid nende pdrandad silluta-

tud paeplaatidega (tahv. XX: 1). Kambriasemete ala kultuurkihi uurimine on

ndidanud, et neid voidi kasutada ka suvise eluruumina. Monel elurehel puudus
otsakamber hoopis. Viimati mainitud asjaolu on esinenud hiljemgi, uusaegsete
rehielamute puhul. Niiteks Kagu-Eestis levis otsakambrite ehitamine laiemalt

alles 19. sajandi algul. Seega ei omanud kisitletava perioodi varase elurehehoone

puhul kambrite ruum elupaigana veel kuigivord olulist téhtsust.

Majandusehitised

Eesti rauaaegsete asulakohtade arheoloogilisel uurimisel on majapidamis-
ehitiste jadnuseid avastatud suhteliselt vihe. Osalt on see tingitud ilmselt asja-
olust, et neist ei ole jaanud maapinda kuigi palju arheoloogiliselt avastatavaid ja
uuritavaid detaile (Lavi 1995, 47). Alljirgnevalt esitan iilevaate seni avastatud

majapidamisehitiste jadnustest.
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Suvekoda. Asulakihtide viimaste aastate uurimisel on leitud iisna viikeste,

keskmiselt 6-8 m” suuruste ehitiste pohju, kus on tihti séilinud ka tuleasemete

jalgi. Toendoliselt voib neid tdlgendada suvekojalaadsete ehitiste asemetena.

Kunagisest maapealsest ehitisest on jilgi sédilinud harva, enam on avastatud maa-

pinda siivendatud pdrandaga hooneasemeid.

Piistkojalaadse suvekoja kui kerge ehitise jddnuseid on kultuurkihis eriti

raske eristada. 1,6-3 m ldabimddduga timmarguse pohiplaaniga ehitiste jdlgi on

avastatud Kirevere (Cokonosckuit & Cokonosckuit 1987, 378) ja Uderna (Jlanr

& Jluru 1990, 434) asulakohtade uurimisel (tahv. XXII: 1). Mdlema ehitise pohi
oli siivendatud looduslikku pinda u. 0,5 m, kusjuures maapinnast siigavamale
jadvad seinaosad olid laotud mitmes kihis kuni 30 cm libimddduga maakividest.

Aindu asulakihis avastati 3,5-4 m libimddduga suvekoja pohi, kus tuleaseme

timber oli ka postiauke (Valk 1994, 35). Huvidratav oli Lehmjas avastatud 0,5 m

ulatuses maasse siivendatud koldelohk (tahv. XIV: 1), mis pérines 15.—16. sajan-
dist. Moneti meenutas see etnograafilises materjalis esinevaid nn. "tuliauke"

(Troska 1977, 100; Manninen 1933, 244). Mainitud ehitiste kunagist olulist osa

niitab nende uurimisel avastatud kiillaltki intensiivne kultuurkiht.

Kindlasti oli piistkojalaadse suvekoja osatihtsus kisitletaval perioodil suurem

kui see kajastub seni teadaolevas asulakohtade materjalis. Piistkoda (koda,
pinukoda) oli uusaegsete taluehitiste seas levinud, hakates tagaplaanile jddma
19. sajandi teisel poolel (Troska 1977, 98).

Neljaseinalise suvekoja (rahvapirased nimetused koda, kéok, saartel paargu)
pohi oli enamasti samuti keskmiselt 0,5 m ulatuses siivendatud looduslikku

pinnasesse. Selliste iiheruumiliste suvekodade jdlgi on avastatud Louna-Eestis

Olustvere, Vana-Koiola ja Pohja-Eestis Lehmja asulakohtade uurimisel. Ka

nende ehitiste siivendatud osa seinad olid laotud mitmekihiliselt pae- ja raud-

kividest. Hooneasemete uurimisel avastatud soestunud tukijdinused nditavad, et

suvekodade iilaosa kujutas endast enamasti rohtpalkehitist.
Neljaseinalised suvekojad olid peamiselt muldpdrandaga, Pohja-Eestis vahel

ka paeplaatidega sillutatud. Koldease paiknes kas hoone keskel (Jlanr & Coko-

nosckuit 1984, 371) voi (enamasti) tagaseina iihes nurgas ddristatuna kas serviti

asetatud paeplaatidega (tahv. XXIII: 1) voi poolkaarjalt paigutatud raudkividega
(tahv. XXIII: 2). Viirib rohutamist, et puitseinte siittimise véltimiseks oli sel

puhul kolde juures kividest seinaosa laotud iiles mérksa korgemana. Moningate
suvekojaasemete uurimisel on leitud rohkesti puidujilgedega, tihti kolmnurkse

10ikega savitihendeid. Vaevalt kiill peeti oluliseks suvise toiduvalmistamiskoha

seinte soojapidavaks tihendamist, kuid on vdimalik, et savitihendid périnesid
katusekonstruktsioonist. Siivendatud pohjaga suvekodade uksekoht Kkujutas
endast tavaliselt meetrilaiust kaldsiivendit, kusjuures iseloomulik oli sissepéddsu
paiknemine majanurga juures (tahv. XXII: 2; XXIII: 1).

Kuigi A. W. Hupel neljaseinalisi suvekodasid 18. sajandil ei maini, on nende

ehitamistava kindlasti vanem, eksisteerides oma arhailisemates vormides korvuti

piistkodadega palju sajandeid (Troska 1977, 108). Olustvere asulakoha uurimisel
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avastatud suvekojaase pirineb esiaja 10pust, enamik teisi on siiski suhteliselt

hilisemast ajast, peamiselt 16.—17. sajandist.
Suvekodade pikaajaline piisimine ja eriline osa Eesti kiilaehitiste hulgas, aga

ka laiemalt nii Baltikumis kui monel pool naaberaladel on seotud asjaoluga, et

minevikus maarahva elutegevuse ja iihes sellega ka hoonestuse iilesanded

jagunesid soojema ja kiilmema perioodi jdrgi. Kui talvise elu keskmes oli ahjuga
koetav suitsu- vOi rehetuba, siis suvel koliti pimedast suitsusest toast vilja.
Soojal aastaajal kujunes suvekoja tagasihoidlik ehitis kui peamine toidu-

valmistamiskoht seegaka pere pohiliseks elukeskuseks.

Suvekoja puhul on rohutatud selle seost ehituskultuuri algaja ehitistega. Kui

iimmarguse vOi ovaalse pohiplaaniga piistkoda esindab juba kiviajast parit
ehitustava, siis neljaseinaline hoone kujutab endast jadnukit kunagisest koldega
koetavast pohielamust, mis seoses uute elamutiitipide ilmumisega taandus ajuti-
selt kasutatava majandushoone ossa.

Vorreldes hiliste, etnograafilisest materjalist tuntud suvekodadega voib 16.—

17. sajandi taolistel ehitistel eristada moningaid eripdraseid jooni. Vaid harva oli

hiliste suvekodade pdohi siivendatud maapinda, ka uksekoht paiknes juba
enamasti seina keskel, mitte {ihe kiilgseina nurga juures.

Saunaasemeid on seni avastatud vaid Tallinna ldhedal Proosa asulakoha

uurimisel. Viikese (2 X 2,6 m), arvatavasti 18. sajandist pirit saunaaseme keris-

ahjuvare asus ukse korval, suuga ukseava poole (joon. 12). Viirib rohutamist, et

sellegi ehitise uksekoht paiknes kiilgseina iihe nurga juures. Ukseava ees asuvad,
arvatavasti seintealused kiviread voisid pdrineda ulualusetaolisest ehitisest.

Vihusaunade vihene esindatus keskaegsetes asulakihtides on seletatav asja-

oluga, et Kesk- ja Lidne-Eestis kasutati vihtlemisruumina tavaliselt kerisahjuga
suitsu(rehe)tubasid. Sel juhul vihusaun eraldi ehitisena ei olnud muidugi vajalik.
Võib arvata, et varasemate saunade jdlgi voib edaspidi avastada nditeks Kagu-
Eesti asulakohtade uurimisel, sest just seal levisid iisna varakult ilma keriseta

umbahjud (Tonisson 1981, 52).
Ka sauna puhul véérib rohutamist hoone ehitusajalooline osa. Uusaegne vihu-

saun kujutab endast tihti madalamat ja vihendatud varianti muistsest suitsutoast.

Seega voib sarnaselt suvekojaga ka saunahoone olla jadnuk kunagisest pohi-
elamust, mis hiljem jdi kasutusele korvalehitisena. PGhjendatud tundub olevat

arvamus, et ka muistse elamu iiheks nimetuseks oli saun. Kuna vihusauna ahju ei

tulnud kohandada leivakiipsetamise nouetele, siilisid sellel vahel kuni hilise

ajani lahtise kerise ja algelise ehitusviisiga kerisahjud. Endisaegse suitsutoa

jddnukina sdilis saunas korvuti kerisahjuga ka nurgas asuv korgem lava. See

omandas vihusaunas vihtlemislava funktsiooni. Tédhelepanuvididrne on lava ja
ahju samasugune paigutus saartel ning Pohja-Eestis nii saunas kui ka hilisemas

suitsu- ja rehetoas. See osutab, et saunas on sdilinud varasema elamutiiiibi

traditsioone (Habicht 1977, 122—-123).

Loomapidamisehitised. Teraviljakasvatusele orienteeritud viljelusmajandus
vajas tihtlasi ka arenenud loomakasvatust, mis sai pakkuda veoloomi, vietist jne.
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Vaatamata karjakasvatuse olulisele osale on 13.—17. sajandi asulakihtide uurimi-

sel loomapidamishoonete, sh. eriti kindlama ehitusviisiga ehitiste jadnuseid avas-

tatud viga vihe.

Seoses kisitletava teemaga voib kiill mainida moningate postkonstruktsioo-
niga ehitiste jdlgi (tahv. XXI: 2). Niditeks Lehmja asulakoha 16.—17. sajandi kihis

on onnestunud fikseerida tiksikute, 5-7 m pikkuste ja 2—3 m laiuste, arvatavasti

maasse kaevatud postidele toetuvate ehitiste jdlgi (joon. 16). Voib oletada, et

tegemist oli posttoetusega horedate (niit. okspunutisest) seintega suvelautadega.
Nende ehitamistava piisis nditeks Laddne-Eestis veel suhteliselt hilise ajani.
Sellise suvelauda voi karjaaia nimetus fara, tahr esineb teisteski ld@nemere-

soome keeltes, sona ise on périt balti keeltest (Habicht 1968, 82). Post-

konstruktsioonis suvelautade pikaaegset piisimist soodustas ka asjaolu, et

talviseks loomade pidamise ruumiks kohandati rehealune.

Kindlama ehitusviisiga, néiteks ristnurkiihendusega palkseintega lautade ase-

med on asulakoha kaevamistel voinud jddda ka mirkamatuks, vihemalt praeguse
kaevamismetoodika puhul. Pidades silmas karjakasvatuse olulist osa, aga ka

kirjalike allikate andmeid, oli mitmesuguse ehitusviisiga lautade osatihtsus kind-

lasti suurem. Olgu siinkohal mainitud Saaremaa 1670. aastast pirit dokumente,
kus mirgitakse, et enamikes taludes oli 1-3 tdenioliselt mitte hagudest punutud
seinte, vaid kindlama ehitusviisiga lauta pindalaga 11-35 m” (Tiik 1984, 48).

Joon. 16. Lehmja 17. sajandi kihis avastatud posttoestusega arvatava suvelauda jadnused.

Abb. 16. Überreste eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls von Lehmja, entdeckt in der

Schicht des 17. Jahrhunderts.
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Ait. Asulakihtide arheoloogilisel uurimisel on vahel avastatud ilma kiitte-

koldeta, suhteliselt viheintensiivse kultuurkihiga ehitiste pdhju. Tundub, et

monel juhul on alust neid tolgendada aidataolise ehitise asemena. Nii voib

aidaasemeks pidada Lehmjas avastatud, tdendoliselt 17. sajandi kihist pdrineva
nelinurkse hoone aset, mille seinte alla oli osalt laotud ka viiksemaid kive. Kuna

postiaugukohad puudusid, oli tdenioliselt tegemist ristnurkiihendusega palk-
ehitisega.

Aidalaadsete ehitiste vihest esinemist asulakihtides voib iihest kiiljest sele-

tada asjaoluga, et sellelaadsest kdrvalhoonest jdidb vihe arheoloogiliselt fikseeri-

tavaid tunnuseid. Aidataoliste ehitiste osakaal oli kisitletaval perioodil toe-

ndoliselt suurem kui arheoloogiline materjal néitab. Naiteks Loode-Saaremaal oli

17. sajandi teisel poolel enamiku talude juures mainitud 1-2 aita (Tiik 1984, 48).
Uhtlasi tuleb 16.—18. sajandi puhul arvestada ka ruumikat rehielamut, kuhu vis

rajada koige mitmesugusemaid panipaiku. A.W. Hupel on 18. sajandi peamiste
panipaikadena (ein blosses Magazin) just kambreid nimetanud (Hupel 1777,
165). Huvipakkuv on, et kambri nimetus (ouekamber) siilis vahel ka rehielamust

eraldi ehitatud aitade (eriti just magamisaitade) puhul (Manninen 1933, 253;
Habicht 1977, 53). Kirjalike allikate pdhjal on jdinud mulje, et 17. sajandil olid

Saaremaal ouekamberja ait siinoniitimideks (Riank 1939, 320).

Majapidamislohud e. juur- ja teravilja vms. hoidmiseks kaevatud maa-auke

voib pidada tdnapidevaste keldrite eelkiijateks. Maa-auke kui viljahoidmispaiku
on mainitud juba Henriku Liivimaa kroonikas (Henriku Liivimaa kroonika 1982,
IV, 3,5).

Nii esiaja kui ka kisitletava perioodi asulakihtide uurimisel on leitud rohkesti

kuni paari meetrise ldbimddduga ja 0,5 m ulatuses looduslikku kihti siivendatud

lohke. Arheoloogiliselt uuritud majapidamislohkude seinte vooderdusest on

kohati sdilinud kasetohu jilgi, Pohja-Eestis on ka vahel avastatud paeplaate.
Lohkude uurimisel on leitud loomaluid ja keraamikat, Udernas nditeks ka kisi-

kivide poolmikke ja sirpe (Jlaur & Jluru 1988, 381). Olustvere asulakihis avas-

tati selline 1,5 x 1,8 m suurune lohk 14. sajandisse dateeritud hooneaseme alt

(Coxkonosckuii 1985, 372).
Sellised maapinda siivendatud majapidamisaugud piisisid Eestis kasutusel

iisna kaua, kuni 19. sajandini, mil hakati rajama juba keldreid. Uhtlasi tuleb

arvestada asjaoluga, et sddade-riiiistamiste ajal oli otstarbekas hoida toiduaineid

peitlohkudes, mida on kirjeldatud 17.—18. sajandi kirjalikes allikates (Brand
1702, 144). Varasemate maa-aukude traditsiooni uuema aja jatkuna tuleb

mainida veel 20. sajandil esinenud kartuliauke.

Kaev. Veehankimisvoimalus on alati olnud iiks olulisem inimasustuse kuju-
nemist ja kinnistamist tingiv tegur. Rauaaegsete asulakohtade levikust nihtub, et

tihti on asula tekkinud veekogu voi allikakoha juurde. Monel pool naaber-

piirkondades (niditeks Venes) oli 70-80% asulatest koondunud just jogede jt.
veekogude didrde. Eesti rauaaegsete asulakohtade topograafiline uurimine nii

otsesele seotusele veekogudega ei osuta. Niiteks Pohja-Tartumaa asulakohtadest
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paikneb otseselt veekogude dédres vaid 10%. Loodusliku veehankimiskoha puu-
dumisel tuli kaevata kunstlikud veevotukohad — kaevud. Pohja-Eesti sumbkiilade

puhul on oletatud, et nende pikaajaline piisimine oligi tingitud just paiknemisest
keskse kiilakaevu timber (Riank 1937).

Viimaste aastate asulakohtade uurimise kédigus on tulnud pidevavalgele ka

mitu kaevukohta. Olustveres avastatud 4,45 m siigavuse, 15. sajandisse datee-

ritud kaevu iilaosa oli arvatavasti puitvoodriga. Lehmja asulakoha kaevamistel

avastatud kolme 17. sajandist parineva kaevuaseme seinad olid ehitatud hoolikalt

kuivmiiiirina laotud pae- ja raudkividest (joon. 17; tahv. XXIV: 1-2). Kaevude

stigavus sOltus pinnavee tasemest, ulatudes 2—4 m-ni (Lavi & Niinre 1990, 431).
Niiskes pinnases oli sdilinud ka orgaanilist materjali, sh. puitimbrite katkeid.

Voib arvata, et kaevude maapealsed salved olid laotud palkidest. Stigavamate
kaevude limbruses avastati mitu suhteliselt suurtest raudkividest kiilustikuga

postiauku (joon. 18; tahv. XXV: 1), mis tdendoliselt parinesid vinnaga kaevude

hargipostidest. Lehmja suhteliselt ldhestikku paiknevad kolm iisna iihevanust

kaevu ei kujutanud endast tdendoliselt mitte iildkasutatavaid kiilakaevusid, vaid

olid tiksikmajapidamistele (taludele) kuuluvad veevotukohad.

Kuigi asulakohtade uurimisel seni vilja selgitatud kaevukohad pirinevad
suhteliselt hilisest ajast, ulatub kunstlike veevotukohtade rajamise traditsioon

jubaesiaega. Sellele osutavad noorema rauaaja linnamédgede (Varbola, Lohavere,

Valjala) kaevamistel avastatud kaevukohad. Siigavale looduslikku kihti ulatuvad

kaevulohud siilivad ka tdiesti segikiintud asulakihi puhul. Kindlasti tuleb neid

asulakohtade uurimisel péaevavalgele edaspidigi, sealhulgas leitakse tdendoliselt

ka seniavastatuist varasemaid kaevuasemeid.

Joon. 17. Lehmja kaevuseina (nr. 1) kivivoodriga pinnalaotis (17. sajand).

Abb. 17. Einfassung des Brunnens von Lehmja aus Kalk- und Granitsteinen (Nr. 1, 17. Jh.).
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Joon. 18. Lehmja 17. sajandi kaevuase (nr. 3). Umbruses avastatud kivikillustikuga postiaugud
voivad osutada ka vinnaga kaevu hargipostikohtadele.

Abb. 18. Die Stelle eines Brunnens von Lehmja aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 3). Die in der

Umgebung auffindig gemachten mit Ger6ll gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten konnen auf einen

Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel hinweisen.
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Kohaliku rauatootmise jiljed. Tavaliselt on rauataandamiskohad asunud

asulatest eemal, toormaterjali (peamiselt soomaak ja mets puusde poletamiseks)
hankimispaikade ldheduses. Viimastel aastatel on kohaliku rauametallurgia jalgi
avastatud nii muinasaegsetest kui ka varakeskaegsetest asulakihtidest. Suhteliselt

rohkem on kunagise rauatootmise jdlgi tulnud pédevavalgele Ida-Eesti asula-

kohtade alal, kus kohati esineb rohkesti sellele osutavat materjali, sh. metallur-

gilist §lakki, soomaagipuru, taandamisahjude ja Shutusdiiiiside tiikke (Lavi 1990,

10). Kui iiksikud ohutusdiiliside katked voivad périneda ka sepaddsist, siis suur

diitiside hulk osutab kiill juba kohalikule rauatootmisele. Niiteks Punikvere

asulakoha uurimisel leiti vaid 20 m* alalt iile 1000 torukujulise savidiiiisi

fragmendi (Lavi & Peets 1985, 365). Eriti ilmekaid keskaegse kiilametallurgia

jdlgi on avastatud Virumaa idaosa asulakihtidest. Tarumaa asulakaevamistel leiti

ka rauataandamisahju pohi. Umbes 30 cm ldabimddduga ahjuSahti timbritsesid

sama paksud saviseinad, mis olid viljastpoolt toestatud raudkividega (Peets

1992b, 131). Nagu nditab rauatootmisjdlgede esinemine asulakoha alal, paik-
nesid taandamisahjud kui tuleohtlikud rajatised hoonetest eemal, asulate serva-

alal.

Eesti ala kunagise rauatootmise arenguloos on Ida-Eesti eristatav omaette

piirkonnana. Selle eripdra kujunemise iiheks pdhjuseks voib olla Vadjamaa
arenenud kiilametallurgia moju. Mirkida tuleb ka Eestis asunud vadjalaste osa,

kes olid idapoolsete rauatostavade vahendajad. Uhe sellekohase niitena võib

esile tuua Palasi, kus on teada nii vadjapéraseid matuseid (Jlurn & Tammna 1986)
kui ka rohkesti jdlgi rauatootmisest asulakoha kultuurkihis. Seniste uurimis-

tulemuste pohjal néib, et kohalik rauatootmine piisis Eestis kuni keskaja esimese

pooleni. Edaspidi kujunes jdrjest valitsevamaks Pdhja-Eestis Rootsist-Soomest,
Eesti Idunaosas aga Novgorodi alalt sissetoodud raud ja rauatooted.

Rauatöötlemise ja sepatöö jäljed, nagu nditeks raniiihenditerohke Slakk, sepa-

ääside põhjale hangunud koogikujulised räbukamakad, üksikud düüsifragmen-
did, samuti kuumuses metalli tagumisel eraldunud mikroskoopilised tagilaastud
on Eesti asulakohtade uurimisel tavapärane materjal. Nagu ilmneb sepašlaki
levikust asulakihis, paiknesid ka sepikojad kui tuleohtlikud rajatised ikka küla

servaalal. Sama võib öelda ka 18.—19. sajandi kirjalike allikate põhjal — kom-

paktse hoonestusega külades paiknes sepikoda tavaliselt majadest mõnevõrra

eemal (Linnus 1965, 157).
Viimastel aastatel on Saaremaa ja Ida-Eesti asulakihtide uurimisel avastatud

ka mõningaid sepikojaasemeid. Eriti tuleb seoses sellega märkida Paatsa

asulakoha kaevamisi, kus avastati mitme 13.—14. sajandi sepikoja jäänused.
Mõnevõrra ulatuslikumalt on vana rauatööga seotud leiukohti välja selgitatud

Põhja-Tartumaal. See osutab kas koduse või mingil määral juba spetsialisee-
runud sepatöö võrdlemisi üldisele levikule enamikus väljakujunenud maa-

viljeluslike põlisasustusega piirkondades (Lavi 1990, 22). Põhiosas kattub see

asustuspildiga, mis oli välja kujunenud 19. sajandi teiseks pooleks, s. t. talude

kruntimisele eelnevaks ajaks.
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Kiilateesillutised, tarad. Kuni suhteliselt hilise ajani on kiilateed endast

kujutanud looduslikke roobasteid. Olustvere ja Uderna asulakohtade uurimisel

on avastatud ka kivipriigitisega kaetud teeldike.

Olustvere asulakoha 15. sajandist périt hoonepdhjade vahel avastati 1,5 m

laiune ja kuni 15 m pikkuselt sidilinud teeldik. See oli ddristatud 0,4-0,5 m

läbimõõduga raudkividega (joon. 19; tahv. XXV: 2), kuna keskosa sillutise

moodustasid vidiksemad raudkivimunakad ja ka paetiikid. Toenéoliselt oli see

suhteliselt kitsas tee kasutatav hoonetevahelise konniteena.

Sama asulakoha kirdeosas tuli pédevavalgele mirksa laiem (keskmiselt 2,5-
3,5 m) kivipriigitisega kaetud kiilatee, millest Gnnestus vilja puhastada 85,5 m

pikkune 106ik. Suur osa sillutise kividest olid saanud kuumust, pirinedes seega

kolletest-ahjukeristest. Teekoha uurimisel saadud leiuaines on dateeritud 14.-16.

sajandisse (Cokonockuii 1985, 375). Usna sarnane (kiill mirksa halvemini siili-

nud) raudkivimunakatest sillutisega teeldik tuli ndhtavale Uderna asulakihis. 2—4 m

laiusest teest jdi kaevandi alale 25 m pikkune 16ik (JTanr & JTuru 1988, 380).

Joon. 19. Keskaegne kivisillutisega konniteeldik Olustvere asulas. Sillutisest ida pool siilinud

puidujdiénuseid voib tdlgendadakui jélgi teeddrsest puittarast.

Abb. 19. Abschnitt eines gepflasterten mittelalterlichen Biirgersteiges in der Siedlung Olustvere.

Die holzigen Überreste dstlich von der Pflasterung kénnen die Spuren von einer Umziunung am

Straßenrand sein.
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Teeddrsete alade, tarade jms. piirete jédlgi on asulakohtade kultuurkihi uurimi-

sel leitud suhteliselt harva. Voib oletada, et osa asulakohtade uurimisel avastatud

postiauke périneb tarapostidest. Ka Olustvere asulakoha kirdeosas on moningaid

postiaugukohti arvatud périnevat teedirsest puittarast (Cokonosckuii 1986, 397),
Olustvere eespool mainitud kivisillutisega konnitee &dédres Onnestus vilja
puhastada 15. sajandist pédrinevaid puidujdéinuseid, mida voib tdlgendada timber-

vajunud puittara jddnustena. Siiski ei voimalda asulakohtade seni kogutud mater-

jal veel selgemalt eristadakunagiste majapidamiste (hoonekomplekside) piire.

Kokkuvote

Nagu eespool esitatust selgus, pakuvad asulakohtade uurimisel avastatud

ehitiste jadnused Eesti 13.—17. sajandi talurahvaarhitektuuri uurimiseks huvi-

pakkuvat materjali. Mones osas voimaldab see meie senist ettekujutust talu-

ehitiste arenguloost oluliselt tdiendada. Ainese tidhtsust rohutab asjaolu, et just
sel perioodil kujunes talurahvaehitiste iildilme vilja sellisel kujul, nagu see meie

ette ilmub hilisemas etnograafilises materjalis.
Keskajal toid Eesti tihedamad sidemed Kesk- ja PGhja-Euroopa suunal kaasa

olulist ehituskultuurilisi mdjutusi, nditeks linna- ja kirikuarhitektuuris. Linna-

kultuuri mojutusi voib kohati mirgata kiill maa-asulate leiuaineses (niiteks
keraamikas), kuid taluehitiste arengus jdi voormojude osatdhtsus suhteliselt

viikeseks. Seevastu voib tdheldada taluehituskultuuri jarjepidevust ja pohiosas
muinasajast parineval pohjal rajanevat arengut.

Taluehitiste kujunemist mdjutasid olulisel maédral vajadus kohaneda

majanduselu nduetega (eriti teraviljakasvatamise osatdhtsuse kasvust tingitud
tegurid) ja teiselt poolt maaviljelust raskendav karmistuv kliima. Muutuvate

oludega kohanemise iiheks tulemuseks vdis olla varasema suitsutoa areng rehe-

toast ja rehealusest tihishooneks. Sama ndhtus ilmneb ka kiittekollete arengus,

mis pohjustas 17. sajandil kapitaalsete, suure soojusmahutuvusega reheahjude
viljakujunemise.

Esitatust ndgime, et asulakohtade arheoloogilisel uurimisel voib ehitus-

jadnuseid kisitlev materjal monigi kord jddda suhteliselt vdheinformatiivseks,
tihti ka mitmeti tolgendatavaks. See pohjustab iihtlasi materjali erinevaid

interpretatsioone. Samas tuleb aga tddeda, et kisitletava teema senine peamine
allikmaterjal — varasem etnograafiline ja dokumentaalne aines — on juba
enamasti tuntud, seega allikana suures osas ammendatud. Seevastu juba praegu
teadaolevad sajad asulakihid kujutavad endast meie rahvusliku ehitusajaloo
uurimise toeliselt ammendamatut varasalve. 17. sajandi ja varasema perioodi
taluehitiste uurimisel on arheoloogiline materjal kujunenud juba pdhiallikaks.
Sealjuures vidrib rohutamist, et tegemist on kisitletavat ajastut ja objekti
peegeldava eheda originaalmaterjaliga, mis védrib uurimist ja millest peame
oppima rohkem informatsiooni vilja lugema.
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Ain Lavi

ÜBER DIE ARCHAOLOGISCHE ERFORSCHUNG DER DORFBAUTEN

IM 13.-17. JAHRHUNDERT IN ESTLAND

Zusammenfassung

Wihrend der archidologischen Feldarbeiten der letzten Jahre sind mehr als

600 eisenzeitliche Siedlungsplitze entdeckt und in einiger Maße untersucht

worden. Neben den kleinen Probegrabungen sind besonders einige umfangreiche
Rettungsgrabungen zu erwihnen, z. B. in Uderna und Vana-Koiola 0,5 ha, in

Lehmja 1,75 ha (Abb. 2).
Die Resultate der bisherigen Forschungen bezeugen, dal die Lage der

Siedlungsplidtze oft mit den heutigen landwirtschaftlichen Besiedlungen in

Verbindung steht. So hat man oft im Kern der heutigen Dérfer die friiheren

Siedlungsschichten gefunden. Die Kulturschicht der Siedlungen ist relativ diinn,
Starke im Durchschnitt 0,4-0,5 m, wobei der Fundstoff manchmal aus der

vorromischer Eisenzeit bis zum heutigen Tag vorliegt, hauptsidchlich jedoch aus

dem Ende des ersten Jahrtausends n. Chr. bis zum 16.—17. Jahrhundert.

In der Siedlungsschichten sind verschiedene Überreste der Gebiude von

besonderem Interesse. Die Spuren von vorwiegend Holzbauten sind in den

meisten Fillen jedoch schlecht erhalten. In den nordestnischen Siedlungen
wurde zum Bauen sowohl Holz als auch Steinmaterial gebraucht — entweder als

Fundament (Taf. XIII: 1), oder man legte Steine unter die Winde. Wenn bei der
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Entdeckung der Wohngebéudeiiberreste die von der stindigen Lebenstitigkeit
bedingte intensivere Kulturschicht, die Konzentration der Funde, sowie die

Überbleibsel von Herdstellen oder Ofen behilflich sind, so ist die Festlegung der

Überreste von Wirtschaftsgebiduden bedeutend schwieriger.
Im folgenden werden die Haupttypen der entdeckten Wohngebdude

beobachtet.

1. Bei der Untersuchung der friihgeschichtlichen und mittelalterlichen

Schichten werden oft die Spuren von den mit Ofen geheizten Blockbauten, die

einigermalfen mit den Bauten der Rauchstuben vom Badestubentyp vergleichbar
sind, entdeckt. Vermutlich hatten diese einen Erdfulboden; in Olustvere wurde

ein friihmittelalterlicher Fußboden aus gespaltelen Balkenbrettern gefunden
(Abb. 8). Moglicherweise wurden diese Gebdude auch schon zum Getreidetrock-

nen, das seit 11. Jahrhundert, als Winterroggen zum Hauptbrotgetreide wurde,

notwendig war benutzt. Wahrheitsgetreu scheint die Meinung zu sein, daf3 dieser

Wohnungstyp fiir die in der geschichtlichen Periode der estnischen

Bauernarchitektur typisch gewordene Riegenwohnung als Basis diente.

Die Rauchstuben waren ebenfalls die Grubenhduser, bei denen der Boden

0,5-0,9 m in die Erde eingetieft war (Uderna, Angerja, Lehmja). Die Wand des

vertieften Teiles war seitens aus Steinen gelegt (Abb. 9); an der Ecke sind die

unteren Teile der Hitzsteinofen entdeckt worden (Taf. XIX: 1). Die Überreste
von Grubenhdusern kommen in den Siedlungsschichten selten vor. Die

mittelalterlichen schriftlichen Quellen, sowie die aus dem etnographischen
Material bekannten Fischerhiitten analogen Plans zeigen jedoch, daß3 die

Bautradition solcher Gebédude auf dem estnischen Binnenland nicht ganz fremd

war.

2. Bei den archédologischen Ausgrabungen sind neulich Riegenwohnungs-
boden aus dem 15.-18. Jahrhundert gefunden worden. Die Fliche der

Riegenstuben betrigt durchschnittlich 25-36 m®, in Nordestland war der

Fußßboden oft mit Kalksteinplatten gepflastert (Taf. XXI: 1). An der Ecke der

Stube stand ein großer Hitzsteinofen. Wenn bei den friihgeschichtlichen und

mittelalterlichen Ofen der Ofenboden direkt auf der Erdoberfliche lag (Abb. 13),
oder aus Kalksteinplatten gelegt war, so erschienen im 16.—17. Jahrhundert unter

der Heizstelle zuerst eine kleine Unterlage aus kleinen Granitsteinen, im 17.

Jahrhundert war diese Unterlage schon aus großen Granitsteinen, worauf sich

auch die Ofenwinde stiitzten (Taf. XVII). Damit wurden die Ausmaße des Ofens

und die Wirmeaufnahmefihigkeit großer. Dank einer gleichméßigen und hohen

Hitze konnte man solche Ofen ebenfalls zum Brotbacken benutzen. Vor der

Ofenmiindung, 15-20 cm vom Ofenboden tiefer befand sich eine offene von den

vorragenden Ofenwinden (Taf. XVI: 1) oder von seitlich gestellten
Kalksteinplatten umrandete (Taf. XVI: 2) Herdstelle fiir die Speisezubereitung.

Zu den typischen Wirtschaftsbauten des Bauernhofes gehorte die stangenzelt-
formige (Taf. XXII: 1) oder kleine vierwandige Sommerkiiche mit einer Fliche

6—B m? (Abb. 7, 10, 11). Ihr Grund war oft bis zu 0,5 m in die Erde eingetieft.
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Der Eingang ins Gebédude befand sich meistens an einer Seitenwand. Die meisten

fixierten Unterlagen stammen aus dem 15.—17. Jahrhundert.Da3 dieses Gebédude

einen Nachfolger der vorgeschichtlichen Wohnformen darstellt, beweist das

Wort koda, das fast in allen finnisch-ugrischen Sprachen urspriinglich die

Wohnung bezeichnet hat. Der Begriff koda (Herdhaus) wandelte sich im Laufe

der Zeit vom Hauptwohnhaus zu einer Sommerwohnung oder einem

Wirtschaftsnebengebiude.
Es gibt die Bauunterlagen von der Pfostenkonstruktion, die man vermutlich

fiirSpuren der Sommerstille leichteren Plans halten kann (Taf. XXI: 2; Abb 16).
Im etnographischen Material kommen solche leichten Sommerstille bis zum 20

Jahrhundert vor.

Als Vorstufe des Kellers waren Erd- oder Korngruben zur Aufbewahrung von

Feldfriichten und anderen Nahrungsmitteln. In Nordestland wurden die

Erdgrubenwinde manchmal mit Kalksteinplatten, zumeist aber mit Stroh und

Birkenrinde verkleidet.

Hauptsidchlich auf den Siedlungspldtzen Ostestlands sind die Spuren der

Eisenmetallurgie entdeckt worden. Aus manchen Siedlungen stammt reichhaltig
diesbeziigliches Fundmaterial, wie Schlacke, Überbleibsel von Rennofenwiinden,

Beliiftungsdiisenfragmenten usw. Die Spuren von hiesiger Eisenmetallurgie sind

ebenfalls in frithmittelalterlichen Siedlungsschichten zu finden. In den Siedlun-

gen kommen gewohnlich auch die Spuren der Eisenbearbeitung vor. In den

letzten Jahren hat man in Ostestland und auf Insel Saaremaa auch Spuren der

Schmieden entdeckt.

In Olustvere und Lehmja sind einige Brunnen entdeckt worden. In Olustvere

hatte ein 4,5 m tiefer Brunnen wahrscheinlich Winde mit Holzeinfassung, bei

drei Brunnen in Lehmja (17. Jh.) war die Einfassung sorgfiltig aus Kalk- und

Granitsteinen als Trockenmauer gesetzt (Abb. 17). In der Ndhe wurden Pfosten-

graben entdeckt (Abb. 18), also konnten die tieferen Brunnen Ziehbrunnen mit

einem langen Schwengel gewesen sein.

Bei der Erforschung der estnischen Siedlungsplitze wurde bisher ziemlich

wenig die Spuren von Wirtshaftsgebduden entdeckt. In der Verbreitungsperiode
der Wohnriege ist zu beachten, da3 die Riegenwohnung als ein polyfunktioneller
Gebidudetyp in verschiedenen Rollen auftritt. Neben Trocken und Dreschen von

Getreide wurde die Tenne im Winter als Stall benutzt. Die Kammern dienten

hauptsichtlich als Abstellrdume-Speicher. Ein Hitzsteinofen in der Rauch- oder

Riegenstube lief die Rdume als Badestuben benutzen.

Aufgrund vom bisherigen Material ist es noch nicht moglich, verschiedene

Gebidudekomplexe festzustellen, die zu einemkonkreten Gehoft gehoren.
Aus dem Dargelegten geht hevor, daß die Wohnkultur hauptsidchtlich mit

Ackerbau als Hauptlebensunterhaltsbereich verbunden war. Das Ziel der Eisen-

verhiittung und -bearbeitung war, fiir Bodenbestellung und Haushalt nétige
Gegenstinde zu besorgen.
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Tahvel XIII. / (iilal) — Pohja-Eesti asulakihte iseloomustab hoonete seinaaluste kivilaotistevoi vunda-

mentide sagedasem esinemine. Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — kivivundamentideta hooneasemetele

osutavad kuumuses murenenud kolde- voi kerisekivid, intensiivne kultuurkiht, séestunud tukijdénu-
sed. Olustvere, kaevand IV.

Tafel XIII. / (oben) — Die Siedlungsschichten Nordestlands sind durch ein haufiges Vorkommen von

steinernen Grundlagen oder Fundamenten unter den Bauten gekennzeichnet. Lehmja, Grabungsstelle
VII; 2 (unter) — Von den Bauten ohne Steinfundamente bezeugen die durch Hitze zerbrockelten Herd-

oder Hitzsteine, eine intensive Kulturschicht und verkohlte Reste von Feuerbrinden. Olustvere,

Grabungsstelle IV.
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Tahvel XIV. I (iilal) — maapinda siivendatud lohus asuv koldevare (15.-16. saj.). Lehmja, kaevand

VII; 2 (all) — 17. sajandist périt suvekoja koldekoht on ddristatud raudkividega. Lehmja, kaevand

IX, hoonease nr. 20.

Tafel XIV. ] (oben) — Überreste eines Aschenherdes, der in die Erde eingetieft war (15.~16. Jh.).
Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Die Herdstelle der Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert

ist von Granitsteinen eingefaßt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
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Tahvel XV. [ (iilal) — Pohja-Eestis oli keskaegse kerisahju tulepesa pohjaks kas maapind voi paeplaadid.
Lehmja, kaevand VI; 2 (all) - kerisahjuvare Olustverest. Vasakul korrapiraselt laotud raudkividest tule-

pesa pohi, ahju tagaseinaks on serviti asetatud paeplaat. Kaevand IV.

Tafel XV. I (oben) — Den Boden der Heizstelle eines mittelalterlichen Hitzsteinofens in Nordestland

haben entweder eine Erdschicht oder die Kalksteinplatten gebildet. Lehmja, Grabungsstelle VI; 2 (unter) —

Überreste eines Hitzsteinofens von Olustvere. Links regelmißig aus Granitsteinen gelegter Boden der

Heizstelle, eine seitlich gelegte Kalksteinplatte bildete die Hinterwand des Ofens. Grabungsstelle IV.
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Tahvel XVI. ] (iilal) — rehielamu ahjusuu ees asuv lee on @iristatud ahju ettepoole ulatuvate kiilg-
miiiiridega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 5; 2 (all) — rehetoa kerisahju suu ees asuv lee on dédristatud

serviti paeplaatidega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6.

Tafel XVI. / (oben) — Der Aschenherd vor dem Ofenloch einer Wohnriege ist von den seitlich nach vorn

reichenden Seitenwinden des Ofens eingerahmt.Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5; 2 (unter) —

Der Aschenherd vor dem Hitzsteinofen der Riegenstube ist mit eitlich gelegten Kalksteinplatten eingefaft.
Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6.
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Tahvel XVIL / (iilal) — 17. sajandi rehielamu kerisahi on toetunud raudkividest aluslaotisele, lee on

timbritsetud serviti asetatud lapikute raudkivitiikkidega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 19; 2 (all) -

Lehmjarehielamu kerisahju all oli massiivne aluslaotis, millele toetusid nii ahjuseinad kui ka tulepesa
pohi. Kaevand VII, hoonease nr. 5.

Tafel XVIL / (oben) — Der Hitzsteinofen einer Wohnriege aus dem 17. Jahrhundert hat auf einer granit-
steinernen Unterlage gestanden; der Aschenherd ist von seitlich gelegten flachen Granitsteinstiicken

umringt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19; 2 (unter) — Unter dem Hitzsteinofen der

Wohnriege von Lehmja lag eine massive Steinunterlage, daraufsich sowohl die Ofenwinde als auch der

Boden derHeizstelle stiitzten. Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5.
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Tahvel XVIIL / (iilal) — hiliskeskaegse suitsutoa ase, esiplaanil kerisahjuvare. Lehmja, kaevand VI,

hoonease nr. 3; 2 (all) — Uderna suitsutoaasemel (III) on seinte all séilinud raudkividest vundamendi

jalgi, esiplaanil kerisahjuvare. Paremal eristub tdendoliselt panipaigaruum. (Jlaur & Jluru 1990, tahv.

XXI: ] järgi.)

Tafel XVIII. / (oben) — Die Stelle einer spätmittelalterlichen Rauchstube, im Vordergrund Überreste

eines Hitzsteinofens. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 3. 2 (unter) — Bei der Rauchstube von

Uderma (III) haben sich unter den Wänden die Spuren von einem granitsteinernenFundament erhalten, im

Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Rechts kann man offenbar einen Aufbewahrungsraum unter-

scheiden. (JTanr & JTHru 1990, nach der Tafel XXI:1.)
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Tahvel XIX. / (iilal) — maakojalaadse suitsutoa pohi on meetri jagu siivendatud looduslikku pinda.
Vasakul taganurgas on kerisahjupdhi, esiplaanil viikese esikuga uksekoht. Lehmja, kaevand VII,

hoonease nr. 12; 2 (all) -Lehmja rehetoa seinte all oli erineva suurusega raud- japaekivitiikkidest alus-

laotis. Toa nurgas eristus kerisahju aluslaotis. Kaevand IX, hoonase nr. 19.

Tafel XIX. / (oben)— Der Boden einer erdhiittenartigenRauchstube ist um ein Meter tief in die natiirliche

Erdoberfliche eingetieft gewesen. Links hinten ist der Boden eines Hitzsteinofens, im Vordergrund die

Tiirstelle mit einem kleinen Vorraum. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 12; 2 (unter) — Unter

den Wiinden der Riegenstube von Lehmja befand sich eine Unterlage aus Kalk- und Granitsteinen von

unterschiedlicher Große. In der Stubenecke konnte man die Unterlage eines Hitzsteinofens feststellen.

Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19.
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Tahvel XX. / (iilal) — Lehmja rehielamu (nr. 4) toa seinte all oli raudkividest vundament, nurgas eristus

suure kerisahju aluslaotis. Rehetuba timbritseva rehealuse- ja kambriala porand oli osalt sillutatud

paeplaatidega; 2 (all)-rehetoa kerisahjuvare toetus aluslaotisele, lee oli piiratud serviti paeplaatidega.
Ahju juuresoli sdilinud toaporandapaesillutist. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 2.

Tafel XX. / (oben) — Unter dem Boden der Wohnriege von Lehmja (Nr. 4) lag ein granitsteinernes
Fundament, in der Ecke war die Unterlage eines großen Hitzsteinofens zu unterscheiden. Um die

Riegenstube lagen die Tenne und die Kammer, deren Boden teilweise mit Kalksteinplatten gepflastert
waren; 2 (unter) — Die Überreste des Hitzsteinofens der Riegenstube standen auf einer Unterlage, der

Aschenherd war von seitlich gelegten Kalksteinplatten umringt. Neben d em Ofen war etwas von der

Kalksteinpflasterung des Stubenbodens erhalten. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 2.



Ain Lavi140

Tahvel XXI. / (iilal) — rehielamu toa pdrand oli kogu ulatuses sillutatud paeplaatidega, osalt ulatus

seda ka rehealusesse viiva ukse ldvele. Esiplaanil on elamu osaliselt séilinud vilisseina vundament.

Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6; 2 (all) — ridastikku paiknevad kivikiilustikuga postiaugud
tahistavad arvatava posttoestusega suvelauda aset. Lehmja, kaevand VII.

Tafel XXI. / (oben) — Der Stubenboden der Wohnriege war vollig mit Kalksteinplatten gepflastert,
teilweise reichte die Pflasterung sogar bis an die Tiirschwelle der Tenne. Im Vordergrund gibt es das

teilweise erhaltene Fundament der Außenwand des Wohnhauses. Lehmja, Grabungsstelle VII, Haus-

stelle Nr. 6; 2 (unter) — Die in Reihen stehenden mit Geriill gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten
markieren offenbar die Stelle eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls. Lehmja, Grabungsstelle VII.
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Tahvel XXII. / (iilal) — piistkojalaadse iimmarguse pohiplaaniga hiliskeskaegse suvekoja pohi oli

stivendatud looduslikku pinda 0,5-0,6 m. Siivendatud osa sein oli laotud 15-30 cm ldbimddduga
raudkividest. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, tahv. XX: 2 jirgi.); 2 (all) — neljaseinalise suvekoja
pohi (17.-18. saj. vahetus). Porandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse, uksekoht asub iihe

kiilgseina juures. Olustvere, kaevand 111.

Tafel XXII. / (oben) — Der Boden einer stangenzeltformigen spatmittelalterlichen Sommerkiiche

mit einem rundem Grundri war um 0,5-0,6 m in die natiirliche Erdschicht einvertieft. Die Wand

um den vertieften Teil war aus Granitsteinen mit einem Durchmesser von 15-30 cm gelegt. Uderna.

(JTanr & Jluru 1990, nach der Tafel XX:2); 2 (unter) — Der Boden einer Sommerkiiche mit vier

Winden (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Die Fliche des Bodens ist um 0,5 m in die Erde

vertieft, die Tiir6ffnungbefand sich in einer Seitenwand. Olustvere, Grabungsstelle 1111.
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Tahvel XXIIL. / (iilal) - 17. sajandi neljaseinalise suvekoja pohi on 0,5 m siivendatud looduslikku pinna-
sesse. Uksekoht asub kiilgseina juures, taganurgas serviti paeplaatidega diristatud koldekoht. Lehmja, kae-

vand VI, hoonease nr. 7; 2 (all) - suvekoja seinte alla on laotud kive, v.a. arvatav sissepddsupoolne sein.

Koja taganurgas asuv tulease on ääristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20.

Tafel XXIII. / (oben) — Der Boden einer vierwédndigen Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist

um 0,5 m in die natiirliche Erde vertieft. Die Tiiroffnung lag in der Seitenwand, in der hinteren

Ecke befand sich der mit seitlich gelegten Kalksteinplatten umrahmter Aschenherd. Lehmja,
Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 7; 2 (unter) — Unter die Winde der Sommerkiiche, außer der

Wand mit der Tiir6ffnung, hatte man Steine gelegt. In der hintersten Ecke der Sommerkiiche

befand sich ein mit Granitsteinen eingefaßter Aschenherd. Lehmja, GrabungsstelleIX, Hausstelle

Nr. 20.
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Tahvel XXIV. / (iilal) - Lehmja kaevu iilaosa (17.—18. saj.). Kaevand VII, kaev nr. 2; 2 (all) - 17.

sajandi kaevu (nr. 3) raudkividest laotud seinavooderdis. Lehmja, kaevand XI.

Tafel XXIV. / (oben) — Der obere Teil eines Brunnens von Lehmja (17.-18. Jh.). Grabungsstelle VII,

Brunnen Nr. 2; 2 (unter) — Die granitsteinerne Einfassung eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden

Brunnens (Nr. 3). Lehmja, Grabungsstelle XI.
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Tahvel XXV. ](iilal) -toenéoliselt vinnagakaevu (nr. 3) juuresasunud massiivse hargiposti koha profiil.
Lehmyja, kaevand VII; 2 —keskaegne raudkividest sillutisega 1,5 m laiunekonnitee. Olustvere, kaevand IV.

Tafel XXV. / (oben) — Das Profil einer Vertiefung fiir einen massiven Brunnenpfosten, der sich

offenbar bei einem Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel befunden hat. Lehmja,
Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Der mittelalterliche 1,5 m breiter Fußsteig mit einer granitsteiner-

nen Pflasterung. Olustvere, Grabungsstelle IV.
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	Joon. 9. Lehmja maakojalaadse suitsutoa pohi (15. saj.). Toa kirdenurgas on kerisahjuvare. / — paekivi; 2 — raudkivi; 3 — kuumust saanud savitiikid; 4 — siisi- ja soepurune kiht; 5 — kuumuses murenenud kivipuru; 6 — tuhk. Abb. 9. Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube von Lehmja (15. Jh.). In der nordostlichen Stubenecke Überreste eines Hitzsteinofens. 7 — Kalkstein; 2 — Granitstein; 3 — Erhitzte Lehmstiicke; 4 — Kohlenschicht und Kohlengrus; 5 — Durch Hitzewirkung zerbrockelter Schotter; 6 — Asche.
	Joon. 10. Olustvere suvekoja pohi (17.— 18. saj. vahetus). Ehitise pdhi oli 0,5 m siivendatud looduslikku kihti. Sissepddsukoht asub kiilgseina juures. Abb. 10. Der Boden einer Sommerkiiche von Olustvere (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Der Boden des Baus war um 0,5 m in die natiirliche Erdschicht eingetieft. Die Eingangsstelle befindet sich an der Seitenwand.
	Joon. 11. Lehmja suvekojaase (nr. 8), 17. sajandi teine pool. Pdrandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse. Tagaseina uksepoolses nurgas asub serviti paeplaatidega @iristatud tulease. Abb. 11. Die Stelle einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 8) aus der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts. Der Fußboden ist um 0,5 m in die Erde eingetieft. In der Ecke neben der Tiir an der Hinterwand befindet sich eine Herdstelle, umringt von seitlich gelegten Kalksteinplatten.
	Joon. 12. 18. sajandi saunaase Proosa asulast. Sissepddsukoht asub lddnepoolse kiilgseina juures. Kagunurgas kerisahjuvare, ahjusuu asub uksepoolses kiiljes. Abb. 12. Die Stelle einer ehemaligen Sauna in der Siedlung Proosa des 18. Jahrhunderts. Der Eingang befindet sich in der westlichen Seitenwand. In der siidostlichen Ecke die Überreste eines Hitzsteinofens, das Ofenloch lag an derselben Wand mit der Tiir.
	Joon. 13. Lehmja keskaegsete suitsutubade (nr. 3 ja 7) kerisahjude pdhjad, mille all veel puudub raudkividest aluslaotis. Ahju tulepesa pohi asub maapinnal, seinad on laotud paest. Vasakul all on 14.-15. sajandi koldelohu profiil. Abb. 13. Die Boden der Hitzsteinofen der mittelalterlichen Rauchstuben von Lehmja (Nr. 3 und Nr. 7); unter der Ofen gab es damals noch keine granitsteinerne Unterlage. Die Heizstelle des Ofens befand sich direkt auf dem Erdboden, die Ofenwinde waren aus Kalkstein gelegt. Links unten das Profil der Herdstelle (14.—15. Jh.).
	Joon. 14. Puitalusel asuva kerisahju vared: / — Lohavere linnamédel (Tonisson 1981, 51 järgi), 2 — Sinialliku linnaméel (Selirand 1989, 67 jirgi). Abb. 14. Überreste eines Hitzsteinofens mit der holzernen Grundlage. / — Burgberg von Lohavere (nach Tonisson 1981, 51); 2 — Burgberg von Sinialliku (nach Selirand 1989, 67).
	Joon. 15. Olustvere kerisahju pohi. Ahjusuu ees on leease, mille profiilis eristuvad soe- ja tuhavirvi viirud. Abb. 15. Der Boden des Hitzsteinofens von Olustvere. Vor dem Ofenloch befindet sich ein Aschenherd, in dessen Profil die kohle- und aschenfarbigen Schichten zu unterscheiden sind.
	Joon. 16. Lehmja 17. sajandi kihis avastatud posttoestusega arvatava suvelauda jadnused. Abb. 16. Überreste eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls von Lehmja, entdeckt in der Schicht des 17. Jahrhunderts.
	Joon. 17. Lehmja kaevuseina (nr. 1) kivivoodriga pinnalaotis (17. sajand). Abb. 17. Einfassung des Brunnens von Lehmja aus Kalk- und Granitsteinen (Nr. 1, 17. Jh.).
	Joon. 18. Lehmja 17. sajandi kaevuase (nr. 3). Umbruses avastatud kivikillustikuga postiaugud voivad osutada ka vinnaga kaevu hargipostikohtadele. Abb. 18. Die Stelle eines Brunnens von Lehmja aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 3). Die in der Umgebung auffindig gemachten mit Ger6ll gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten konnen auf einen Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel hinweisen.
	Joon. 19. Keskaegne kivisillutisega konniteeldik Olustvere asulas. Sillutisest ida pool siilinud puidujdiénuseid voib tdlgendada kui jélgi teeddrsest puittarast. Abb. 19. Abschnitt eines gepflasterten mittelalterlichen Biirgersteiges in der Siedlung Olustvere. Die holzigen Überreste dstlich von der Pflasterung kénnen die Spuren von einer Umziunung am Straßenrand sein.
	Tabel Muinsuskaitse poolt registreeritud rauaaegsed asulakohad (kokku 584) seisuga 1. 12. 1992
	ÜBER DIE ARCHAOLOGISCHE ERFORSCHUNG DER DORFBAUTEN IM 13.-17. JAHRHUNDERT IN ESTLAND
	Tahvel XIII. / (iilal) — Pohja-Eesti asulakihte iseloomustab hoonete seinaaluste kivilaotiste voi vundamentide sagedasem esinemine. Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — kivivundamentideta hooneasemetele osutavad kuumuses murenenud kolde- voi kerisekivid, intensiivne kultuurkiht, séestunud tukijdénused. Olustvere, kaevand IV. Tafel XIII. / (oben) — Die Siedlungsschichten Nordestlands sind durch ein haufiges Vorkommen von steinernen Grundlagen oder Fundamenten unter den Bauten gekennzeichnet. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Von den Bauten ohne Steinfundamente bezeugen die durch Hitze zerbrockelten Herdoder Hitzsteine, eine intensive Kulturschicht und verkohlte Reste von Feuerbrinden. Olustvere, Grabungsstelle IV.
	Tahvel XIV. I (iilal) — maapinda siivendatud lohus asuv koldevare (15.-16. saj.). Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — 17. sajandist périt suvekoja koldekoht on ddristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XIV. ] (oben) — Überreste eines Aschenherdes, der in die Erde eingetieft war (15.~16. Jh.). Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Die Herdstelle der Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist von Granitsteinen eingefaßt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XV. [ (iilal) — Pohja-Eestis oli keskaegse kerisahju tulepesa pohjaks kas maapind voi paeplaadid. Lehmja, kaevand VI; 2 (all) – kerisahjuvare Olustverest. Vasakul korrapiraselt laotud raudkividest tulepesa pohi, ahju tagaseinaks on serviti asetatud paeplaat. Kaevand IV. Tafel XV. I (oben) — Den Boden der Heizstelle eines mittelalterlichen Hitzsteinofens in Nordestland haben entweder eine Erdschicht oder die Kalksteinplatten gebildet. Lehmja, Grabungsstelle VI; 2 (unter) — Überreste eines Hitzsteinofens von Olustvere. Links regelmißig aus Granitsteinen gelegter Boden der Heizstelle, eine seitlich gelegte Kalksteinplatte bildete die Hinterwand des Ofens. Grabungsstelle IV.
	Tahvel XVI. ] (iilal) — rehielamu ahjusuu ees asuv lee on @iristatud ahju ettepoole ulatuvate kiilgmiiiiridega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 5; 2 (all) — rehetoa kerisahju suu ees asuv lee on dédristatud serviti paeplaatidega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6. Tafel XVI. / (oben) — Der Aschenherd vor dem Ofenloch einer Wohnriege ist von den seitlich nach vorn reichenden Seitenwinden des Ofens eingerahmt. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5; 2 (unter) — Der Aschenherd vor dem Hitzsteinofen der Riegenstube ist mit eitlich gelegten Kalksteinplatten eingefaft. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6.
	Tahvel XVIL / (iilal) — 17. sajandi rehielamu kerisahi on toetunud raudkividest aluslaotisele, lee on timbritsetud serviti asetatud lapikute raudkivitiikkidega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 19; 2 (all) – Lehmja rehielamu kerisahju all oli massiivne aluslaotis, millele toetusid nii ahjuseinad kui ka tulepesa pohi. Kaevand VII, hoonease nr. 5. Tafel XVIL / (oben) — Der Hitzsteinofen einer Wohnriege aus dem 17. Jahrhundert hat auf einer granitsteinernen Unterlage gestanden; der Aschenherd ist von seitlich gelegten flachen Granitsteinstiicken umringt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19; 2 (unter) — Unter dem Hitzsteinofen der Wohnriege von Lehmja lag eine massive Steinunterlage, darauf sich sowohl die Ofenwinde als auch der Boden der Heizstelle stiitzten. Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5.
	Tahvel XVIIL / (iilal) — hiliskeskaegse suitsutoa ase, esiplaanil kerisahjuvare. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 3; 2 (all) — Uderna suitsutoaasemel (III) on seinte all séilinud raudkividest vundamendi jalgi, esiplaanil kerisahjuvare. Paremal eristub tdendoliselt panipaigaruum. (Jlaur & Jluru 1990, tahv. XXI: ] järgi.) Tafel XVIII. / (oben) — Die Stelle einer spätmittelalterlichen Rauchstube, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 3. 2 (unter) — Bei der Rauchstube von Uderma (III) haben sich unter den Wänden die Spuren von einem granitsteinernen Fundament erhalten, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Rechts kann man offenbar einen Aufbewahrungsraum unterscheiden. (JTanr & JTHru 1990, nach der Tafel XXI:1.)
	Tahvel XIX. / (iilal) — maakojalaadse suitsutoa pohi on meetri jagu siivendatud looduslikku pinda. Vasakul taganurgas on kerisahjupdhi, esiplaanil viikese esikuga uksekoht. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 12; 2 (all) – Lehmja rehetoa seinte all oli erineva suurusega raud- ja paekivitiikkidest aluslaotis. Toa nurgas eristus kerisahju aluslaotis. Kaevand IX, hoonase nr. 19. Tafel XIX. / (oben)— Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube ist um ein Meter tief in die natiirliche Erdoberfliche eingetieft gewesen. Links hinten ist der Boden eines Hitzsteinofens, im Vordergrund die Tiirstelle mit einem kleinen Vorraum. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 12; 2 (unter) — Unter den Wiinden der Riegenstube von Lehmja befand sich eine Unterlage aus Kalk- und Granitsteinen von unterschiedlicher Große. In der Stubenecke konnte man die Unterlage eines Hitzsteinofens feststellen. Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19.
	Tahvel XX. / (iilal) — Lehmja rehielamu (nr. 4) toa seinte all oli raudkividest vundament, nurgas eristus suure kerisahju aluslaotis. Rehetuba timbritseva rehealuse- ja kambriala porand oli osalt sillutatud paeplaatidega; 2 (all) – rehetoa kerisahjuvare toetus aluslaotisele, lee oli piiratud serviti paeplaatidega. Ahju juures oli sdilinud toaporanda paesillutist. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 2. Tafel XX. / (oben) — Unter dem Boden der Wohnriege von Lehmja (Nr. 4) lag ein granitsteinernes Fundament, in der Ecke war die Unterlage eines großen Hitzsteinofens zu unterscheiden. Um die Riegenstube lagen die Tenne und die Kammer, deren Boden teilweise mit Kalksteinplatten gepflastert waren; 2 (unter) — Die Überreste des Hitzsteinofens der Riegenstube standen auf einer Unterlage, der Aschenherd war von seitlich gelegten Kalksteinplatten umringt. Neben d em Ofen war etwas von der Kalksteinpflasterung des Stubenbodens erhalten. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 2.
	Tahvel XXI. / (iilal) — rehielamu toa pdrand oli kogu ulatuses sillutatud paeplaatidega, osalt ulatus seda ka rehealusesse viiva ukse ldvele. Esiplaanil on elamu osaliselt séilinud vilisseina vundament. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6; 2 (all) — ridastikku paiknevad kivikiilustikuga postiaugud tahistavad arvatava posttoestusega suvelauda aset. Lehmja, kaevand VII. Tafel XXI. / (oben) — Der Stubenboden der Wohnriege war vollig mit Kalksteinplatten gepflastert, teilweise reichte die Pflasterung sogar bis an die Tiirschwelle der Tenne. Im Vordergrund gibt es das teilweise erhaltene Fundament der Außenwand des Wohnhauses. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6; 2 (unter) — Die in Reihen stehenden mit Geriill gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten markieren offenbar die Stelle eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls. Lehmja, Grabungsstelle VII.
	Tahvel XXII. / (iilal) — piistkojalaadse iimmarguse pohiplaaniga hiliskeskaegse suvekoja pohi oli stivendatud looduslikku pinda 0,5-0,6 m. Siivendatud osa sein oli laotud 15-30 cm ldbimddduga raudkividest. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, tahv. XX: 2 jirgi.); 2 (all) — neljaseinalise suvekoja pohi (17.-18. saj. vahetus). Porandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse, uksekoht asub iihe kiilgseina juures. Olustvere, kaevand 111. Tafel XXII. / (oben) — Der Boden einer stangenzeltformigen spatmittelalterlichen Sommerkiiche mit einem rundem Grundri war um 0,5-0,6 m in die natiirliche Erdschicht einvertieft. Die Wand um den vertieften Teil war aus Granitsteinen mit einem Durchmesser von 15-30 cm gelegt. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, nach der Tafel XX:2); 2 (unter) — Der Boden einer Sommerkiiche mit vier Winden (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Die Fliche des Bodens ist um 0,5 m in die Erde vertieft, die Tiir6ffnung befand sich in einer Seitenwand. Olustvere, Grabungsstelle 1111.
	Tahvel XXIIL. / (iilal) – 17. sajandi neljaseinalise suvekoja pohi on 0,5 m siivendatud looduslikku pinnasesse. Uksekoht asub kiilgseina juures, taganurgas serviti paeplaatidega diristatud koldekoht. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 7; 2 (all) – suvekoja seinte alla on laotud kive, v.a. arvatav sissepddsupoolne sein. Koja taganurgas asuv tulease on ääristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XXIII. / (oben) — Der Boden einer vierwédndigen Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist um 0,5 m in die natiirliche Erde vertieft. Die Tiiroffnung lag in der Seitenwand, in der hinteren Ecke befand sich der mit seitlich gelegten Kalksteinplatten umrahmter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 7; 2 (unter) — Unter die Winde der Sommerkiiche, außer der Wand mit der Tiir6ffnung, hatte man Steine gelegt. In der hintersten Ecke der Sommerkiiche befand sich ein mit Granitsteinen eingefaßter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XXIV. / (iilal) – Lehmja kaevu iilaosa (17.—18. saj.). Kaevand VII, kaev nr. 2; 2 (all) – 17. sajandi kaevu (nr. 3) raudkividest laotud seinavooderdis. Lehmja, kaevand XI. Tafel XXIV. / (oben) — Der obere Teil eines Brunnens von Lehmja (17.-18. Jh.). Grabungsstelle VII, Brunnen Nr. 2; 2 (unter) — Die granitsteinerne Einfassung eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden Brunnens (Nr. 3). Lehmja, Grabungsstelle XI.
	Tahvel XXV. ] (iilal) – toenéoliselt vinnaga kaevu (nr. 3) juures asunud massiivse hargiposti koha profiil. Lehmyja, kaevand VII; 2 — keskaegne raudkividest sillutisega 1,5 m laiune konnitee. Olustvere, kaevand IV. Tafel XXV. / (oben) — Das Profil einer Vertiefung fiir einen massiven Brunnenpfosten, der sich offenbar bei einem Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel befunden hat. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Der mittelalterliche 1,5 m breiter Fußsteig mit einer granitsteinernen Pflasterung. Olustvere, Grabungsstelle IV.
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	Illustrations
	Joon. 1. Kvartskoovitsaid Kroodilt. Fig. 1. Quartz scrapers from Kroodi. (Al 4181: 15; AI 3500:16, 28, 13, 27, 14)
	Joon. 2. Tulekivist nooleots (1), kdoovits (2) ja kddvitsuurits (3) Kroodilt. Fig. 2. Flint arrowhead (1), scraper (2) and scraper-burin (3) from Kroodi. (AI 3500: 1,8, 7)
	Joon. 3. Kiviaja asulakohad Vihasoos. Viirutus tahistab oletatavat 111 asula aegset merd. Fig. 3. Stone Age settlement sites at Vihasoo. The streaking covers the supposed location of the sea during the existence of site 111.
	Joon. 4. Kvartskoovitsaid Vihasoo 111 asulast. Fig. 4. Quartz scrapers from site 111 of Vihasoo. (Al 6038: 20, 16, 67, 56)
	Joon. 5. Tulekivikoovitsaid Vihasoo 111 asulast. Fig. 5. Flint scrapers from site 111 of Vihasoo. (Al 6038: 137, 49)
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	Joon. 1. Kaela ehitus varasema variandi rongaspeandeltel. Fig. 1. Neck of ring-headed pins of the earlier variant.
	Joon. 2. Kaela ehitus hilisema variandi rongaspeandeltel. Fig. 2. Neck of ring-headed pins of the later variant. /-2 — variant 1.2 a; 3 — variant 1.2 b; 4 — variant 1.2 c
	Joon. 3. Kolmnurkpeaga ndelte otsanuppude variandid. / — seenekujulised; 2 — koonusekujulised,; 3 — kiibarakujulised. Fig. 3. End knobs of triangular-headed pins. / mushroom-shaped, 2 conic-shaped, 3 hat-shaped.
	Joon. 4. Kaela ehitus variandi 2.1 kolmnurkpeaga noeltel. Fig. 4. Neck of triangular-headed pins of variant 2.1.
	Joon. 5. Kaela ehitus lehtornamendiga nuppotsalistel kolmnurkpeaga noeltel Fig. 5. Neck of triangular-headed pins with end knobs and leaf decoration.
	Joon. 6. Kaela ehitus saaremaa tiitipi noeltel. Fig. 6. Neck of triangular-headed pins of Saaremaa type.
	_) Joon. 7. Saaremaa tiitipi ndel Kalmust. Fig. 7. Pin of Saaremaa type from Kalmu. (Al 3822:194).
	Joon. 8. Saaremaa tiitipi ndel Viltinast. Fig. 8. Pin of Saaremaa type from Viltina. (Al 3884:3128).
	Joon. 9. Kaela ehitus varasematel kaksikristpeaga noeltel. Fig. 9. Neck of double-cross-headed pins of the earlier pattern
	Joon. 10. Kaela ehitus 11. sajandi esimese poole kaksikristpeaga ndeltel. Fig. 10. Neck of double-cross-headed pins of the Ist half of the 11th century
	Joon. 11. Rongaspeandelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks vdi enam eksemplari Fig. 11. Distribution of ring-headed pins. 1 one find, 2 two or more finds.
	Joon. 12. Variandi 2.1 kolmnurkpeaga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks vdi enam eksemplari. Fig. 12. Distribution of triangular-headed pins of variant 2.1. / one find, 2 two or more finds.
	Joon. 13. Nuppotsaliste lehtornamendiga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks vdi enam eksemplari. Fig. 13. Distribution of triangular-headed pins with end knobs and leaf decoration. 1 one find, 2 two or more finds.
	Joon. 14. Saaremaa tiilipi ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks voi enam eksemplari. Fig. 14. Distribution of triangular-headed pins of Saaremaa type. 1 one find, 2 two or more finds.
	Untitled
	Joon. 15. Lahtiste harudega kaksikristpeaga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks või enam eksemplari. Fig. 15. Distribution of double-cross-headed pins with unconnected terminals. 1 one find, 2 two or more finds. Joon. 16. Uhendatud alumiste harudega kaksikristpeaga ndelte levik. 1 — iiks eksemplar; 2 — kaks või enam eksemplari. Fig. 16. Distribution of double-cross-headed pins with connected lower terminals. 1 one find, 2 two or more finds.
	Joon. 17. Noelte dateeringud. Fig. 17. Dates of pins.
	Tahvel 111. Ehtendelad. Plate 111. Decorative pins. I — Peetri Pdainurme (AM 117: 10); 2 — Kirla Kogula (?) (Al 2657: 1); 3, 5 — Joeldhtme Presti (AI 5490: 374, 386); 4 — Karuse Pajumaa (AM 134: 14).
	Tahvel IV. Keila peitleid. Plate IV. Deposit of Keila. (AM 234).
	Tahvel V. Ehtendelad. Plate V. Decorative pins. 1 — Liiganuse Piissi (AM 99); 2—3 — Pirnu-Jaagupi Parasmaa (AM 493: 1,2); 4 — Keila Uksnurme (AM 68: 1); 5 — Kaarma Uduvere (Al K 15: 184; tagumine kiilg / reverse).
	Tahvel VI. Ehtendelad. Plate VI. Decorative pins. I — Piiha Leina (Al 2643: 366); 2 — Muhu Mila (Al K 2: 3); 3 — Kihelkonna Karuse (Al 2643: 112); 4-5 — Valjala Rahu (AI 4239: 670, 1114).
	Tahvel VII. Haimre leiukompleks. Fotol puudub osa ketikatkeid, spiraalikesi ning pdimingu katke. Plate VII. Find complex of Haimre. Some fragments of chain, small spirals and pieces of plaited wire are not on the picture. (Al 3614: 1-27).
	Tahvel VIII. Ehtenoelad. Plate VIII. Decorative pins. 1-4 — Kullamaa Maidla (AM 580: 2689/2690, 1549, 3101, 6085); 5 — Pidrnu-Jaagupi Linnamée (AM 491: 170); 6 — Laidne-Nigula Uugla (AM 500: 503); 7 — Kose Paunkiila (AM 73: 1).
	Tahvel IX. Ehtendelad. Plate IX. Decorative pins. 1, 5 — Poide Viltina (Al 3884: 3515, 391); 2, 4 — Saaremaa (SM ?, Al K 85: 46); 3 — Valjala (SM K 54: 10). Voetud: / From: Kustin 1962 b.
	Tahvel X. Ehtendelad. Plate X. Decorative pins. 1 — Aksi Raigastvere (Al 4885); 2 — Karuse Pajumaa (AM 134: 19); 3 — Kuusalu (Al 2827); 4 — Laiuse Koola (Al 4024: 5); 5 — Viru-Nigula Kunda (Al 4002); 6 — Haljala Essu(AM 83: 27); 7 — leiukoht teadmata / findspot unknown (Al 2636: 2).
	Tahvel XI. Ehtendelad. Plate XI. Decorative pins. I —Karksi Kiiti (AI 1353: 1); 2 — Kodavere Savastvere (Al 1483: 1); 3 — Otepéi Piidla (Al 1997: 3); 4 — Tarvastu Riuma (Al 1207: 3a, b); 5 — Kodavere Alatskivi (Al 1893: la,b). 1,4, 5 —ca 2:5; 2-3 — ca 3:5.
	Tahvel XII. Rinnakee Raatvere XIV naisematusest. Plate XII. Chain arrangement from female grave XIV of Raatvere. (Al 5295: 121 a, b).
	Joon. 1. Olustvere varakeskaegne suitsutoaase. Lounanurgas on kerisahjuvare. Hoonepdhja alal on intensiivses kultuurkihis rohkesti kerisekivide tiikke, soestunud tukijdénuseid jms. Abb. 1. Die Stelle einer friihmittelalterlichen Rauchstube von Olustvere. In der siidlichen Ecke Überreste eines Hitzsteinofens. In der Kulturschicht des Stubenbodens zahlreiche Hitzsteinfragmente, verkohlte Reste der Feuerbrinde u.a.m.
	Joon. 2. Arheoloogiliselt uuritud rauaaegsed asulakohad kaevandi suuruse jdrgi riihmitatuna: / — 4000~17000 m*; 2 — 600-1800 m?; 3 — 16-500 m>. Abb. 2. Archdologisch untersuchte Siedlungsplitze aus der Eisenzeit, gruppiert nach der Grabungsfliche: 1 — 4000-17000 m% 2 — 600-1800 m% 3 — 16-500 m>.
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	Joon. 4. Puitporandaga elamupdhi Paatsalt (Teinuccon 1980, joon. 2 jirgi). Abb. 4. Mit Holz bedeckter Boden eines Wohnhauses von Paatsa (Teiauccon 1980, nach der Abb. 2).
	Joon. 5. Olustvere 15.—16. sajandi suitsutoa pohi. Hoone on asunud kallakul, kusjuures madalamale jadva kirde- ja kagupoolse seina all on olnud raudkividest vundament. Toa kagupoolses nurgas on kerisahju vare. Abb. 5. Rauchstubenboden von Olustvere aus dem 15.-16. Jahrhundert. Das Gebzude hat sich auf einem Abhang befunden. Unter der niedrigeren norddstlichen und der siidostlichen Wand lag ein Fundament aus Granitsteinen. In der siidostlichen Stubenecke Überreste eines Hitzsteinofens.
	Joon. 6. Lehmja 15. sajandi suitsutoa ase (nr. 3). Hoonepdhja edelapoolses nurgas on kerisahjuase. Kergelt kaldsel alal asuva hoone madalamale jédva kiilgseina alla on laotud kive. Abb. 6. Die Stelle einer Rauchstube von Lehmja aus dem 15. Jahrhundert (Nr. 3). Im siidwestlichen Teil des Stubenbodens die Stelle eines Hitzsteinofens. Auf der sich leicht neigenden Baustelle war die niedrigere Seitenwand von unten mit Steinen unterstiitzt.
	Joon. 7. Lehmja suvekoja pohi (nr. 20), 17. sajand. Toendoliselt taga- ja kiilgseinte all on vundament, eesseinal kivilaotis puudub. Koja taganurgas paiknev tulease on &éristatud suuremate poolkaarjalt asetatud raudkividega. Abb. 7. Der Boden einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 20) aus dem 17. Jahrhundert. Das Fundament lag offenbar unter den Hinter- und Seitenwénden, unter der Vorderwand gab es keinen steinernen Grundbau. Die Feuerstelle im Hintergrund der Sommerkiiche ist mit gréßeren im Halbkreis gelegten Granitsteinen umringt.
	Joon. 8. Olustvere suitsutoaase (13.—14. saj.). Toa alal on siilinud kisklaudadest poranda jdénuseid. Lounanurgas on kerisahju vare. Abb. 8. Rauchstube von Olustvere (13.-14. Jh.). An der Stelle der Stube sind Überreste des Fußbodens aus gespalteten Balkenbrettern erhalten. In der Siidecke Überreste eines Hitzsteinofens.
	Joon. 9. Lehmja maakojalaadse suitsutoa pohi (15. saj.). Toa kirdenurgas on kerisahjuvare. / — paekivi; 2 — raudkivi; 3 — kuumust saanud savitiikid; 4 — siisi- ja soepurune kiht; 5 — kuumuses murenenud kivipuru; 6 — tuhk. Abb. 9. Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube von Lehmja (15. Jh.). In der nordostlichen Stubenecke Überreste eines Hitzsteinofens. 7 — Kalkstein; 2 — Granitstein; 3 — Erhitzte Lehmstiicke; 4 — Kohlenschicht und Kohlengrus; 5 — Durch Hitzewirkung zerbrockelter Schotter; 6 — Asche.
	Joon. 10. Olustvere suvekoja pohi (17.— 18. saj. vahetus). Ehitise pdhi oli 0,5 m siivendatud looduslikku kihti. Sissepddsukoht asub kiilgseina juures. Abb. 10. Der Boden einer Sommerkiiche von Olustvere (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Der Boden des Baus war um 0,5 m in die natiirliche Erdschicht eingetieft. Die Eingangsstelle befindet sich an der Seitenwand.
	Joon. 11. Lehmja suvekojaase (nr. 8), 17. sajandi teine pool. Pdrandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse. Tagaseina uksepoolses nurgas asub serviti paeplaatidega @iristatud tulease. Abb. 11. Die Stelle einer Sommerkiiche von Lehmja (Nr. 8) aus der zweiten Hilfte des 17. Jahrhunderts. Der Fußboden ist um 0,5 m in die Erde eingetieft. In der Ecke neben der Tiir an der Hinterwand befindet sich eine Herdstelle, umringt von seitlich gelegten Kalksteinplatten.
	Joon. 12. 18. sajandi saunaase Proosa asulast. Sissepddsukoht asub lddnepoolse kiilgseina juures. Kagunurgas kerisahjuvare, ahjusuu asub uksepoolses kiiljes. Abb. 12. Die Stelle einer ehemaligen Sauna in der Siedlung Proosa des 18. Jahrhunderts. Der Eingang befindet sich in der westlichen Seitenwand. In der siidostlichen Ecke die Überreste eines Hitzsteinofens, das Ofenloch lag an derselben Wand mit der Tiir.
	Joon. 13. Lehmja keskaegsete suitsutubade (nr. 3 ja 7) kerisahjude pdhjad, mille all veel puudub raudkividest aluslaotis. Ahju tulepesa pohi asub maapinnal, seinad on laotud paest. Vasakul all on 14.-15. sajandi koldelohu profiil. Abb. 13. Die Boden der Hitzsteinofen der mittelalterlichen Rauchstuben von Lehmja (Nr. 3 und Nr. 7); unter der Ofen gab es damals noch keine granitsteinerne Unterlage. Die Heizstelle des Ofens befand sich direkt auf dem Erdboden, die Ofenwinde waren aus Kalkstein gelegt. Links unten das Profil der Herdstelle (14.—15. Jh.).
	Joon. 14. Puitalusel asuva kerisahju vared: / — Lohavere linnamédel (Tonisson 1981, 51 järgi), 2 — Sinialliku linnaméel (Selirand 1989, 67 jirgi). Abb. 14. Überreste eines Hitzsteinofens mit der holzernen Grundlage. / — Burgberg von Lohavere (nach Tonisson 1981, 51); 2 — Burgberg von Sinialliku (nach Selirand 1989, 67).
	Joon. 15. Olustvere kerisahju pohi. Ahjusuu ees on leease, mille profiilis eristuvad soe- ja tuhavirvi viirud. Abb. 15. Der Boden des Hitzsteinofens von Olustvere. Vor dem Ofenloch befindet sich ein Aschenherd, in dessen Profil die kohle- und aschenfarbigen Schichten zu unterscheiden sind.
	Joon. 16. Lehmja 17. sajandi kihis avastatud posttoestusega arvatava suvelauda jadnused. Abb. 16. Überreste eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls von Lehmja, entdeckt in der Schicht des 17. Jahrhunderts.
	Joon. 17. Lehmja kaevuseina (nr. 1) kivivoodriga pinnalaotis (17. sajand). Abb. 17. Einfassung des Brunnens von Lehmja aus Kalk- und Granitsteinen (Nr. 1, 17. Jh.).
	Joon. 18. Lehmja 17. sajandi kaevuase (nr. 3). Umbruses avastatud kivikillustikuga postiaugud voivad osutada ka vinnaga kaevu hargipostikohtadele. Abb. 18. Die Stelle eines Brunnens von Lehmja aus dem 17. Jahrhundert (Nr. 3). Die in der Umgebung auffindig gemachten mit Ger6ll gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten konnen auf einen Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel hinweisen.
	Joon. 19. Keskaegne kivisillutisega konniteeldik Olustvere asulas. Sillutisest ida pool siilinud puidujdiénuseid voib tdlgendada kui jélgi teeddrsest puittarast. Abb. 19. Abschnitt eines gepflasterten mittelalterlichen Biirgersteiges in der Siedlung Olustvere. Die holzigen Überreste dstlich von der Pflasterung kénnen die Spuren von einer Umziunung am Straßenrand sein.
	Tahvel XIII. / (iilal) — Pohja-Eesti asulakihte iseloomustab hoonete seinaaluste kivilaotiste voi vundamentide sagedasem esinemine. Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — kivivundamentideta hooneasemetele osutavad kuumuses murenenud kolde- voi kerisekivid, intensiivne kultuurkiht, séestunud tukijdénused. Olustvere, kaevand IV. Tafel XIII. / (oben) — Die Siedlungsschichten Nordestlands sind durch ein haufiges Vorkommen von steinernen Grundlagen oder Fundamenten unter den Bauten gekennzeichnet. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Von den Bauten ohne Steinfundamente bezeugen die durch Hitze zerbrockelten Herdoder Hitzsteine, eine intensive Kulturschicht und verkohlte Reste von Feuerbrinden. Olustvere, Grabungsstelle IV.
	Tahvel XIV. I (iilal) — maapinda siivendatud lohus asuv koldevare (15.-16. saj.). Lehmja, kaevand VII; 2 (all) — 17. sajandist périt suvekoja koldekoht on ddristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XIV. ] (oben) — Überreste eines Aschenherdes, der in die Erde eingetieft war (15.~16. Jh.). Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Die Herdstelle der Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist von Granitsteinen eingefaßt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XV. [ (iilal) — Pohja-Eestis oli keskaegse kerisahju tulepesa pohjaks kas maapind voi paeplaadid. Lehmja, kaevand VI; 2 (all) – kerisahjuvare Olustverest. Vasakul korrapiraselt laotud raudkividest tulepesa pohi, ahju tagaseinaks on serviti asetatud paeplaat. Kaevand IV. Tafel XV. I (oben) — Den Boden der Heizstelle eines mittelalterlichen Hitzsteinofens in Nordestland haben entweder eine Erdschicht oder die Kalksteinplatten gebildet. Lehmja, Grabungsstelle VI; 2 (unter) — Überreste eines Hitzsteinofens von Olustvere. Links regelmißig aus Granitsteinen gelegter Boden der Heizstelle, eine seitlich gelegte Kalksteinplatte bildete die Hinterwand des Ofens. Grabungsstelle IV.
	Tahvel XVI. ] (iilal) — rehielamu ahjusuu ees asuv lee on @iristatud ahju ettepoole ulatuvate kiilgmiiiiridega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 5; 2 (all) — rehetoa kerisahju suu ees asuv lee on dédristatud serviti paeplaatidega. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6. Tafel XVI. / (oben) — Der Aschenherd vor dem Ofenloch einer Wohnriege ist von den seitlich nach vorn reichenden Seitenwinden des Ofens eingerahmt. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5; 2 (unter) — Der Aschenherd vor dem Hitzsteinofen der Riegenstube ist mit eitlich gelegten Kalksteinplatten eingefaft. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6.
	Tahvel XVIL / (iilal) — 17. sajandi rehielamu kerisahi on toetunud raudkividest aluslaotisele, lee on timbritsetud serviti asetatud lapikute raudkivitiikkidega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 19; 2 (all) – Lehmja rehielamu kerisahju all oli massiivne aluslaotis, millele toetusid nii ahjuseinad kui ka tulepesa pohi. Kaevand VII, hoonease nr. 5. Tafel XVIL / (oben) — Der Hitzsteinofen einer Wohnriege aus dem 17. Jahrhundert hat auf einer granitsteinernen Unterlage gestanden; der Aschenherd ist von seitlich gelegten flachen Granitsteinstiicken umringt gewesen. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19; 2 (unter) — Unter dem Hitzsteinofen der Wohnriege von Lehmja lag eine massive Steinunterlage, darauf sich sowohl die Ofenwinde als auch der Boden der Heizstelle stiitzten. Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 5.
	Tahvel XVIIL / (iilal) — hiliskeskaegse suitsutoa ase, esiplaanil kerisahjuvare. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 3; 2 (all) — Uderna suitsutoaasemel (III) on seinte all séilinud raudkividest vundamendi jalgi, esiplaanil kerisahjuvare. Paremal eristub tdendoliselt panipaigaruum. (Jlaur & Jluru 1990, tahv. XXI: ] järgi.) Tafel XVIII. / (oben) — Die Stelle einer spätmittelalterlichen Rauchstube, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 3. 2 (unter) — Bei der Rauchstube von Uderma (III) haben sich unter den Wänden die Spuren von einem granitsteinernen Fundament erhalten, im Vordergrund Überreste eines Hitzsteinofens. Rechts kann man offenbar einen Aufbewahrungsraum unterscheiden. (JTanr & JTHru 1990, nach der Tafel XXI:1.)
	Tahvel XIX. / (iilal) — maakojalaadse suitsutoa pohi on meetri jagu siivendatud looduslikku pinda. Vasakul taganurgas on kerisahjupdhi, esiplaanil viikese esikuga uksekoht. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 12; 2 (all) – Lehmja rehetoa seinte all oli erineva suurusega raud- ja paekivitiikkidest aluslaotis. Toa nurgas eristus kerisahju aluslaotis. Kaevand IX, hoonase nr. 19. Tafel XIX. / (oben)— Der Boden einer erdhiittenartigen Rauchstube ist um ein Meter tief in die natiirliche Erdoberfliche eingetieft gewesen. Links hinten ist der Boden eines Hitzsteinofens, im Vordergrund die Tiirstelle mit einem kleinen Vorraum. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 12; 2 (unter) — Unter den Wiinden der Riegenstube von Lehmja befand sich eine Unterlage aus Kalk- und Granitsteinen von unterschiedlicher Große. In der Stubenecke konnte man die Unterlage eines Hitzsteinofens feststellen. Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 19.
	Tahvel XX. / (iilal) — Lehmja rehielamu (nr. 4) toa seinte all oli raudkividest vundament, nurgas eristus suure kerisahju aluslaotis. Rehetuba timbritseva rehealuse- ja kambriala porand oli osalt sillutatud paeplaatidega; 2 (all) – rehetoa kerisahjuvare toetus aluslaotisele, lee oli piiratud serviti paeplaatidega. Ahju juures oli sdilinud toaporanda paesillutist. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 2. Tafel XX. / (oben) — Unter dem Boden der Wohnriege von Lehmja (Nr. 4) lag ein granitsteinernes Fundament, in der Ecke war die Unterlage eines großen Hitzsteinofens zu unterscheiden. Um die Riegenstube lagen die Tenne und die Kammer, deren Boden teilweise mit Kalksteinplatten gepflastert waren; 2 (unter) — Die Überreste des Hitzsteinofens der Riegenstube standen auf einer Unterlage, der Aschenherd war von seitlich gelegten Kalksteinplatten umringt. Neben d em Ofen war etwas von der Kalksteinpflasterung des Stubenbodens erhalten. Lehmja, Grabungsstelle VI, Hausstelle Nr. 2.
	Tahvel XXI. / (iilal) — rehielamu toa pdrand oli kogu ulatuses sillutatud paeplaatidega, osalt ulatus seda ka rehealusesse viiva ukse ldvele. Esiplaanil on elamu osaliselt séilinud vilisseina vundament. Lehmja, kaevand VII, hoonease nr. 6; 2 (all) — ridastikku paiknevad kivikiilustikuga postiaugud tahistavad arvatava posttoestusega suvelauda aset. Lehmja, kaevand VII. Tafel XXI. / (oben) — Der Stubenboden der Wohnriege war vollig mit Kalksteinplatten gepflastert, teilweise reichte die Pflasterung sogar bis an die Tiirschwelle der Tenne. Im Vordergrund gibt es das teilweise erhaltene Fundament der Außenwand des Wohnhauses. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 6; 2 (unter) — Die in Reihen stehenden mit Geriill gefiillten Vertiefungen fiir Pfosten markieren offenbar die Stelle eines mit Pfosten unterstiitzten Sommerstalls. Lehmja, Grabungsstelle VII.
	Tahvel XXII. / (iilal) — piistkojalaadse iimmarguse pohiplaaniga hiliskeskaegse suvekoja pohi oli stivendatud looduslikku pinda 0,5-0,6 m. Siivendatud osa sein oli laotud 15-30 cm ldbimddduga raudkividest. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, tahv. XX: 2 jirgi.); 2 (all) — neljaseinalise suvekoja pohi (17.-18. saj. vahetus). Porandapind on siivendatud 0,5 m ulatuses maasse, uksekoht asub iihe kiilgseina juures. Olustvere, kaevand 111. Tafel XXII. / (oben) — Der Boden einer stangenzeltformigen spatmittelalterlichen Sommerkiiche mit einem rundem Grundri war um 0,5-0,6 m in die natiirliche Erdschicht einvertieft. Die Wand um den vertieften Teil war aus Granitsteinen mit einem Durchmesser von 15-30 cm gelegt. Uderna. (JTanr & Jluru 1990, nach der Tafel XX:2); 2 (unter) — Der Boden einer Sommerkiiche mit vier Winden (Jahrhundertwende vom 17. zum 18. Jh.). Die Fliche des Bodens ist um 0,5 m in die Erde vertieft, die Tiir6ffnung befand sich in einer Seitenwand. Olustvere, Grabungsstelle 1111.
	Tahvel XXIIL. / (iilal) – 17. sajandi neljaseinalise suvekoja pohi on 0,5 m siivendatud looduslikku pinnasesse. Uksekoht asub kiilgseina juures, taganurgas serviti paeplaatidega diristatud koldekoht. Lehmja, kaevand VI, hoonease nr. 7; 2 (all) – suvekoja seinte alla on laotud kive, v.a. arvatav sissepddsupoolne sein. Koja taganurgas asuv tulease on ääristatud raudkividega. Lehmja, kaevand IX, hoonease nr. 20. Tafel XXIII. / (oben) — Der Boden einer vierwédndigen Sommerkiiche aus dem 17. Jahrhundert ist um 0,5 m in die natiirliche Erde vertieft. Die Tiiroffnung lag in der Seitenwand, in der hinteren Ecke befand sich der mit seitlich gelegten Kalksteinplatten umrahmter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle VII, Hausstelle Nr. 7; 2 (unter) — Unter die Winde der Sommerkiiche, außer der Wand mit der Tiir6ffnung, hatte man Steine gelegt. In der hintersten Ecke der Sommerkiiche befand sich ein mit Granitsteinen eingefaßter Aschenherd. Lehmja, Grabungsstelle IX, Hausstelle Nr. 20.
	Tahvel XXIV. / (iilal) – Lehmja kaevu iilaosa (17.—18. saj.). Kaevand VII, kaev nr. 2; 2 (all) – 17. sajandi kaevu (nr. 3) raudkividest laotud seinavooderdis. Lehmja, kaevand XI. Tafel XXIV. / (oben) — Der obere Teil eines Brunnens von Lehmja (17.-18. Jh.). Grabungsstelle VII, Brunnen Nr. 2; 2 (unter) — Die granitsteinerne Einfassung eines aus dem 17. Jahrhundert stammenden Brunnens (Nr. 3). Lehmja, Grabungsstelle XI.
	Tahvel XXV. ] (iilal) – toenéoliselt vinnaga kaevu (nr. 3) juures asunud massiivse hargiposti koha profiil. Lehmyja, kaevand VII; 2 — keskaegne raudkividest sillutisega 1,5 m laiune konnitee. Olustvere, kaevand IV. Tafel XXV. / (oben) — Das Profil einer Vertiefung fiir einen massiven Brunnenpfosten, der sich offenbar bei einem Ziehbrunnen mit einem langen Schwengel befunden hat. Lehmja, Grabungsstelle VII; 2 (unter) — Der mittelalterliche 1,5 m breiter Fußsteig mit einer granitsteinernen Pflasterung. Olustvere, Grabungsstelle IV.
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