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Arheoloogiliste uuringute aruande vorm nr 1. 

 
 Loa number: 

22590 

Mälestise nimetus 

/ uuringu objekt: 
Kivikalme 

Kivikalme 

Kivikalme 

Kivikalme 

Kivikalme 

Registrinumber: 

2632  

2633  

2634 

2635 

2636 

Aadress (uuringu objekti asukoht): 

Harju maakond, Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Veerme tänav 1 (78401:101:3349); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Paldiski maantee 241c kinnistu (78401:101:3258); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Mäeküla tänav 7 (78401:101:3351); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Mäeküla tänav 13 (78401:101:3352); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Mäeküla tänav 15 (78401:101:3329); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tänav 21 (78401:101:3245); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tänav 22 (78401:101:3242); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tänav 24 (78401:101:4539); 

Tallinna linn, Haabersti linnaosa, Härgmäe tänav 25 (78401:101:4540) 
Koordinaadid: 
Uuritud ala nurgad: X: 6584987, Y: 534586; X: 6584706, Y: 534314; X: 6584602,  

Y: 534392; X: 6584494, Y: 534671; X: 6584492, Y: 535064; X: 6584746, Y: 535091; 

X: 6584907, Y: 534661 
Uuringute eesmärk ja kokkuvõte: 

Eeluuringute eesmärgiks oli kindlaks teha kaitsealuste kivikalmete olemasolu ja 

asukoht. Samuti taheti välja selgitada, kas alal on veel avastamata muistiseid. Selgus, 

et kaitsealuseid kivikalmeid enam leida ei ole võimalik – osaliselt on nende asukohale 

laiali planeeritud tihke konsistentsiga täitekiht. Kohtades, kus see puudub, kalmeid 

lokaliseerida ei õnnestunud.  

Uuringutega selgitati välja, et alal on siiski säilinud kaks kivikalmet. Neist üks 

paikneb Härgmäe tänav 25 kinnistul ning teine Veerme tänav 1 kinnistul. Lisaks 

lokaliseeriti võimalik piirikivi ning triangulatsioonitorni alus.     

 
Tehtud/tellitud analüüsid ja dateeringud: 
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MTÜ  

 Toimumisaeg:   
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 Tööde tellija:   
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 Kaevandi või uuritud ala pindala: 

U 211616 m2 

 Leiud (peanumber): 

AI 8180 

AI 8181 
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Märkused: 

Avastatud matmispaigad tuleb võtta mälestistena riikliku kaitse alla ning neile 

rakendada 50 meetriline kaitsevöönd, kus pinnasetööd on keelatud. Lisaks tuleb 

arvestada võimalusega, et varasemate pinnasetööde käigus on siin paiknenud 

kivikalmed lükatud vallidesse, mistõttu tohib siinseid pinnasevalle likvideerida üksnes 

arheoloogi juuresolekul.   

 

Kuupäev        Allkiri 
23.06.–06.09.2019 
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Sissejuhatus 

2019. aasta juunis, juulis ja septembris toimusid arheoloogilised uuringud Tallinna linna 

Haabersti linnaosas Kadaka pangana tuntud klindipealsel alal, kus praegu asuvad kinnistud 

aadressidega Veerme tänav 1 (78401:101:3349), Paldiski maantee 241c (78401:101:3258), 

Mäeküla tänav 7 (78401:101:3351), Mäeküla tänav 13 (78401:101:3352), Mäeküla tänav 15 

(78401:101:3329), Härgmäe tänav 21 (78401:101:3245), Härgmäe tänav 22 

(78401:101:3242), Härgmäe tänav 24 (78401:101:4539) ja Härgmäe tänav 25 

(78401:101:4540; joonis 1).   

Arheoloogiliste uuringute eesmärgiks oli välja selgitada, kas alal paiknevad kivikalmed 2632, 

2633, 2634, 2635 ja 2636 on veel säilinud ning kus nad tegelikult maastikus asuvad. Samuti 

taheti kindlaks teha, kas alal on veel seni teadmata muistiseid. Selle eesmärgiga viidi alal läbi 

ulatuslik maastikuinspektsioon, mille käigus saadi ülevaade siinsest maastikust, lokaliseeriti 

võimalikke huvipakkuvaid kohti ja kontrolliti neid proovišurfidega.  

Vastavad tööd tellis Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning neid viis läbi Arheoloogiakeskus 

MTÜ arheoloog Gurly Vedru juhatusel. Leitud luid määras kohapeal paleoosteoloog Liina 

Maldre ning ala kontrollis metallidetektoriga Ants Rulli. Luude täiendaval määramisel osales 

ka antropoloog Raili Allmäe. 

 

Asukoht, looduslikud olud, kohakasutuse ajalugu ja uurimislugu 

Kadaka klindipealne, kus kivikalmed paiknevad, asub Tallinna linna lääneedelapoolsel küljel 

Haabersti linnaosas (joonis 1, 2; tahvel I: 1), ajalooliselt on siinsed alad kuulunud Harku 

mõisale Keila kihelkonnas. Uuritud ala jääb Paldiski maanteest (riigimaantee nr 8) kagu 

poole, ulatudes sellest kuni 660 meetri kaugusele ja selle piiriks lääneloode- ja loode pool 

oligi eelmainitud tee. Lääneedela-, edela-, lõunaedela- ja lõuna pool oli piiriks Mäeküla tänav, 

idapoolseks piiriks oli Mäeküla tänav 15 kinnistu idapoolne piir ning Kadaka tee 98c kinnistu 

lääneloodepoolne osa. Põhjakirde pool oli piiriks Paldiski maantee 241c kinnistu 

põhjakirdepoolne piir ning sama kinnistu lääneloodepoolse otsa kohal Veerme tänav 1 

kinnistu põhjakirdepoolne piir. Viimane lõppebki Paldiski maantee juures. Alale jäävad 

uusehitused, mis paiknevad kinnistutel aadressiga Härgmäe tänav 21, Härgmäe tänav 22 ja 

Härgmäe tänav 28. Väliuuringute teostamise ajaks oli uurimisala lääneloode ja loodepoolne 

osa looduslik pinnas koorimise teel eemaldatud ning asendatud täitepinnasega. Erandiks oli 

vaid kinnistu aadressiga Härgmäe tänav 25, mis oli säilinud algses seisukorras.  

 

Uuritud alal on aastakümnete jooksul tehtud mitmesuguseid pinnasetöid, sealhulgas ka 

koorimist ja täitmist. Samuti on siia ladestatud mitmesugust ehitusprahti, mis on osaliselt 

laiali planeeritud, osaliselt aga kuhjades ja vallides. Intensiivse inimtegevuse tõttu on praegu 

üsna raske omaaegset maastikupilti rekonstrueerida, täpselt ei ole võimalik välja selgitada 

isegi siinseid algseid muldasid (joonis 3). Võttes aluseks lähiümbruse mullad ning praeguse 

üldilme, võib oletada, et kalmed rajati kas õhukesele paepealsele mullale (joonis 3: Kh'') või 

õhukesele paepealsele gleimullale (joonis 3: Gh''). Mõlema mulla põhilõimiseks on liivsavi, 

aluspõhjapaas jääb esimesel 20–30 cm sügavusele, teisel aga 10–30 cm sügavusele. Erinevalt 

õhukesest paepealsest mullast on karbonaatsed gleimullad alaliselt ja/või keskmiselt 

liigniisked. Selgusetuks jääb, kas tegu on looduslikult niiske mullaga või on mulla 

gleistumine põhjustatud mingisuguse inimtegevuse poolt. Kuna kalmed on harilikult ehitatud 

siiski kuivematele kohtadele, siis ilmselt valiti selle jaoks siingi välja pigem gleistumata ala. 

Seda oletust kinnitavad ka 2019. aasta väliuuringud, mille käigus gleistumistunnuseid kalmete 

lähiümbruse pinnases ei tuvastatud.  

Lisaks eelmainitud muldadele leidub kalmetega ala ümbruses ka paepealset turvastunud 

mulda (joonis 3: Gh1), väga õhukest madalsoomulda (joonis 3: M') ja gleistunud õhukest 

paepealset mulda (joonis 3: Kh''g). Neist kahte esimest leidub uurimisalast lääneloode- ja 
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loode pool, kus need arvatavasti markeerivad omaaegset märgala. Viimastega võrreldes oli 

uurimisala 4,5 meetrit kõrgem ning siin on tegu olnud tüüpilise loopealse alaga, kuhu on 

Põhja-Eestis rajatud kivikalmeid alates pronksiajast ning millelt on teada ka siinsed vanimad 

säilinud põllusüsteemid.  

Arvatavasti oli kalmete rajamise ajal siin tegu avatud maastikuga. Ka praegu kasvavad alal 

vaid üksikud kased, kuused ja lepad, põõsarindes toomingad ja paar kadakat. Maastikul hästi 

esile tulev Põhja-Eesti paekalda astang, mille kohapealne nimi on Kadaka pank, jääb uuritud 

alast vahetult  põhjakirde- ja kirde poole.  

 

Kadaka pangal on riikliku kaitse all kuus kalmet, mis arheoloogiamälestiste registris 

kannavad numbreid 2631–2636. Kõik need kalmed on avastatud arheoloog Mati Mandeli 

poolt 1974. aastal (Sokolovski 2005). Vaid ühe kivikalme kohta on säilnud Mandeli koostatud 

pass (Alus: Maa-ameti kultuurimälestiste register). Mandeli poolt avastatud kalmete 

lokaliseerimiseks teostati 2005. aasta sügisel alal uued uuringud, mida juhatas Vladimir 

Sokolovski (Sokolovski 2005). Juba siis oli maastikku tundmatuseni muudetud kaevetööde, 

pinnase koorimise ja ehitusprahi ning autorehvide ladestamise läbi, mistõttu oli kalmete 

ülesleidmine keeruline. Siiski leiti klindiastangu lähedalt paepinnasesse raiutud kaevu 

ümbrusest seitse kuhjatist, millest suurimate läbimõõt oli 7,5 m, 8 m ja 9 m ning kõrgus 

ümbritsevast maapinnast 40–60 cm. Neist kahe paremini säilinud kuhjatise peale kaevati 

kitsad tranšeed, kust mättakiht eemaldati ning puhastati välja pealmine väikestest paekividest 

koosnev lade (Sokolovski 2005, 5
1
; foto 3). Oletati, et mõned neist võiksid olla varem kaitse 

alla võetud kalmed (samas). Nende tööde aruandes on asendiskeem, millele on käsitsi  lisatud 

kalmete ja kaevu koordinaadid, kuid need on nihkes ega vasta nende asukohale, mis on 

kantud Maa-ameti kultuurimälestiste rakenduse lehele. Kirjeldatud kuhjatised olid madalad, 

tõustes ümbritsevast maapinnast vaid 40–60 cm kõrgemale, mättakihi all paljandunud rohke 

mullaga seotud väikestest kividest lade ei olnud samuti kalmetele iseloomulik, mistõttu võisid 

need pigem olla põllukivihunnikud, mitte aga Mandeli poolt varem avastatud kivikalmed.  

2011. aastal käisid kalmeid inspekteerimas Toomas Tamla, Ants Kraut ja Mati Mandel (Alus: 

Maa-ameti kultuurimälestiste register). Sellest ajast on pärit ka need koordinaadid, mille 

alusel on kalmete asukoht kantud kultuurimälestiste registri kaardile. Aastal 2014 käis 

Toomas Tamla veel neid kalmeid inspekteerimas, kuid siis võetud koordinaadid annavad 

kalmete asupaikadeks teised kohad (inspektsioonikirjeldus Ragnar Nurga e-kirjas 

17.07.2019). Kalmete kolmedest eri asukohakoordinaatidest võib kõrvale jätta Sokolovski 

2005. aasta aruandes olevad, kuna need paigutavad kalmed ja kaevu Paldiski maantee 

vahetusse lähedusse. Oluliseks kinnispunktiks on siin just kaev, kui Maa-ameti kaardil näha 

olev objekt. Tamla esimese ja teise inspektsioonikäigu koordinaadid ei erine kuigi palju, kuid 

annavad kalmetele siiski erinevad asukohad (joonis 4).    

Kuna Sokolovski poolt avastatud kuhjatised on pigem põllukivihunnikud, mitte kivikalmed, 

siis esmalt kontrollitigi 2019. aastal nende asukohaala. Varem Mandeli poolt avastatud 

kalmete lokaliseerimiseks võeti uuringute alla laiem ala.  

 

2018. aasta kevadel toimusid arheoloogilised uuringud eelkirjeldatud kalmerühmast u 200 

meetrit lääne poole jääval kivikalmel 2631. Tehti kindlaks selle iseloom ja ulatus (Vedru 

2018).  

 

Vanim kaart, millel kujutatakse kalmetega ala, pärineb 17. sajandi teisest poolest (joonis 5). 

Sellelt Keila kihelkonna kaardilt nähtub, et küla sel ajal siin ei olnud. Kalmete asukohast u 

400 m põhja pool oli Kotipere talu (joonis 5: Kottepere), mis paiknes juba klindiastangu all. 

                                                 
1
 Sokolovski poolt esitatud aruandes leheküljenumbrid puuduvad.  
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Teisteks lähimateks asustusüksusteks oli lääneedela pool Harku mõis (joonis 5: Harck Hoff), 

kellele antud ala ka kuulus, ja põhjaloode pool Harku küla (joonis 5: Harck By). Mõlemad 

jäid uurimisalast ligilähedaselt kahe kilomeetri kaugusele. Samuti oli olemas ligilähedaselt 

praeguse Paldiski maantee trassil kulgenud suur tee.  

18. sajandi lõpust–19. sajandi algusest pärineval Mellini atlase Revali (Tallinna) kreisi lehele 

on juba kantud Mäpä-nimeline koht, kus asus kõrts (joonis 6). See jäi Tallinnast Keilasse 

viivast teest idakagu poole klindipealsele alale. Ülejäänud asustuspilt sarnanes rootsiaegsele: 

jätkuvalt olid lähimateks asustusüksusteks Harku küla ja mõis. Kohanimena püsis kasutusel 

ka Kotipere – Kottiper. Sealset majapidamist kaardile märgitud ei ole, võimalik, et sel ajal oli 

seal ainult kõrts või siis üksiktalu, mida kaardile eraldi tingmärgiga mingil põhjusel ei kantud. 

Uue kohanimena on kaardile kantud Kalda, mis ilmselt oli samuti talukoht (joonis 6).  

1899. aasta verstakaardi andmetel paiknesid Mäeküla majapidamised hajusalt kahel pool 

praegust Paldiski maanteed ning samasugune asustuspilt püsis ka hiljem (alus: Maa-ameti 

ajalooliste kaartide kaardirakendus).   

 

Välitööde metoodika 

2019. aastal Kadaka pangal teostatud arheoloogiliste välitööde põhimeetodiks olid 

maastikuvaatlus ja šurfimine. Maastikuinspektsiooniga lokaliseeriti võimalikud huvipakkuvad 

kohad, mille põhjalikumad uuringud olid tööde teiseks etapiks ehk eeluuringuteks. Tööd 

keskendusid peamiselt kuhjatistele, kuid detektoriga kontrolliti ka neid ümbritsenud ala. 

Šurfid kaevati kõrgematesse kuhjatistesse, mis kuju ja suuruse poolest oleksid võinud olla 

kalmed või põllukivihunnikud. Mõnikord tehti šurfe ka lihtsalt ebatasastesse kohtadesse, sest 

need oleksid võinud olla lõhutud kalmed. Kuna uuringutel otsiti ennekõike kalmeid, siis oli 

eesmärgiks kaevata šurfe kuni inimluude leidmiseni või piisava hulgani, mille põhjal oleks 

võinud järeldada, et tegu ei ole matmispaigaga.  

Tööde tegemist raskendas juba eespool mainitud asjaolu, et alal on aastakümnete jooksul 

kaevatud, pinnast kooritud ja seda vallidesse kuhjatud ning siia on ladestatud mitmesugust 

ehitusprahti ja autorehve. Ehitusprahti leidus nii kuhjades kui ka vallides kuid seda oli ka 

laiali planeeritud. Kuna need tegevused olid toimunud ammu, siis olid ka sellised kohad 

vähemalt osaliselt rohttaimedega kaetud. Uuringuid muutis keerulisemaks ka vastavate tööde 

jaoks ebasobiv aastaaeg, mil ala kattis lopsakas taimestik. Seetõttu oli eriti madalaid 

inimtekkelisi pinnavorme peaaegu võimatu eristada ning seda raskendas veelgi segatud ja 

ebaühlase kõrgusega pinnas. 

 

2019. aasta välitööd 

Uuringutel keskenduti kõrgematele küngastele, mis oleksid võinud olla kalmed või 

põllukivihunnikud. Nendesse kaevati proovišurfid, et teha kindlaks, kas neis esineb kivilade 

ning kas need sisaldavad luid ja/või leide.  

 

Võimalik kalme Härgmäe tänav 25 kinnistul 

Tugevasti lõhutud kuhjatise mõõtmed on kirde–edela suunas u 10 meetrit loode–kagu suunas 

u 8 meetrit, suurim kõrgus ümbritsevast maapinnast u 50 cm (tahvel I: 2; tahvel II: 1). 

Täielikult kamardunud kuhjatis paikneb loopealsel alal, sellel kasvavad mõned kadakad ja 

kibuvitsad. Kuhjatisele on peale veetud palju prahti, millest osa pärineb ilmselt juba 

1980ndatest aastatest.  

Kalmest leiti rohkelt luukatkeid, mille seas on ka inimluid, samuti kolm kildu robustsest 

käsitsivalmistatud savinõust (AI 8081).  
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Tabel 1. Härgmäe tänav 25 kinnistul asuvale kuhjatisele kaevatud šurfid. Šurfide numbrid 

tabelis vastavad numbritele joonisel 7.  

Nr Koordinaadid Mõõtmed Kirjeldus Märkused 

I X: 6584787 

Y: 534534 

70 x 50 x 55 

cm
2
 

Kivid algasid kohe 

mättakihi alt. Peal 

klibune, all 

horisontaalselt 

paiknevad 

paekiviplaadid. 

Savinõukillud/tihenditükid? 

Luukillud 

II X: 6584786 

Y: 534536 

70 x 65 x 55 

cm 

 

Muld pruun ja kive 

vähem ning need 

väiksemad, lisaks 

paekiviklibu.  

Leiuks knopka – täielik 

praht. 

III X: 6584788 

Y: 534534 

70 x 60 x 40 

cm 

 

Peal sammal 1–2 cm 

paksuse kihina, siis 

peen paerähk 3–5 cm 

paksuse kihina. 

Rähakihi, all oli suur 

paekivi ja selle all jälle 

paerähk u 7 cm paksuse 

kihina. Viimase 

klibukihi all olid 

horisontaalselt 

paiknevad paekivid  20 

– 25 cm, mulda nende 

vahel peaaegu ei olnud. 

Korrapärane kivilade viitab 

kalmele 

 

Kivikirstalme Veerme tänav 1 kinnistul 

Veerme tänav 1 kinnistul avastati lõhutud ala keskel paiknev üksik kivikirstkalme (joonis 8; 

tahvel III).  

Kalme läbimõõt on 9–10 m, seda ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata, sest kalme oli 

peaaegu kõikjalt ümbritsetud pinnasevallidega. Viimased on kohati kõrgemad kui vallide 

keskel nähaolev kalme algne pealispind. Kalme ümber on kooritud pinnasega ala ning just 

sealt pärinev pinnas ongi lükatud kalme ümber. Välistada ei saa võimalust, et säilinud kalme 

ümber on kokku lükatud ka mõni teine kalme.  

Kamardunud pinnasevallide keskel on teistsugune pinnas, mis sarnanes juba välisel vaatlusel 

kivikirstkalme kuhjatise pealmisele osale. Kalmel oli keskel ligilähedaselt põhja–lõuna-

suunaline lohk, mis võiks markeerida keskse kirstu asukohta. Kalmes ainult kivid olidki ja 

mättakiht sisuliselt puudus – kohati leidus vaid pisut sammalt. 

Inimluud algasid kohe pealmiste kivide alt. Esmalt tuli päevavalgele suur käsitsivalmistatud 

savinõukild, seejärel täiskasvanud inimesele kuuluvate luude fragmente (AI 8080). 

Kalmest paikneb lagedal alal, selle peal kasvab paar väikest kadakat. Kalmest kagu poole 

jääval alal kasvab balti sõrmkäpp (Dactylorhiza majalis subs baltica), mis on III 

kaitsekategooria alune liik. 

 

Tabel 2. Veerme tänav 1 kinnistul asuvale kivikirstkalmele kaevatud šurf (joonis 8) 

Nr Koordinaadid Mõõtmed Kirjeldus Märkused 

1 X: 6584657 70 x 40 x 40 cm Peal väiksemad paekivid, Savinõukild 

                                                 
2
 Pikkus x laius x sügavus 
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Y: 534724 allpool suuremate paekivide 

tihe lade. Šurfi põhjani ei 

kaevatud kuna ei tahetud 

kalmet lõhkuda.  

Inimluude 

fragmendid 

 

Kuhjatised 

Lisaks kaevati šurfe uurimisalal olevatesse kuhjatistesse, et teha kindlaks nende iseloom.  

 

Tabel 3. Kadaka pangal paiknevatesse kuhjatistesse kaevatud šurfid. Surfide asukohad on 

antud joonisel 8. 

Nr Koordinaadid Mõõtmed Kirjeldus Märkused 

I X: 6584508 

Y: 534924 

30 x 30 x 50 cm Peal 4 cm paksune mättakiht, 

mille alla jäi pruun muld – 

kive polnud. 

Sellest kohast 

põhja pool on 

kooritud ala 

 

II X: 6584507 

Y: 534918 

60 x 50 x 40 cm 

 

Peal 2–3 cm paksune 

mättakiht, selle all väikeste 

ebakorrapäraste 

paekivitükkidega (suurus 3–

12 cm) pruun muld. All 

paepõhi. 

 

III X: 6584492 

Y: 534939 

50 x 40 x 30 cm 

 

Künka madalamal 

idakagupoolsel nõlval, vanast 

teest vahetult lääne pool. 

Peal mättakiht paksusega u 3 

cm, selle all punaste telliste 

katked. Muld pruun. 

 

Talukoha juures 

– ehituspraht. 

IV X: 6584506 

Y: 534923 

70 x 50 x 60 cm 

 

Peal mättakiht paksusega 4 

cm, selle all väikesed 

paekivid ja üks pisut põlenud 

raudkivi mõõtmetega 20 x 15 

cm. Selle all oli suur teravate 

servadega raudkivitükk, 

ilmselt lõhatud. Selle suurus 

oli 44 x 38 x 15 cm.  

Mättakihi all oli 

pudeliklaasikild. 

 

Šurfid kivikalmete 2632, 2633, 2634, 2635 ja 2636 asukohtades 

Kuna mitmesuguste pinnasetööde tagajärjel oli kaitsealuste võimalike kalmete asukohas tegu 

ebatasase alaga, kus kalmete olemasolu üksnes vaatlusega kindlaks teha ei olnud võimalik, 

siis kaevati nende asukohtadesse proovišurfe (tahvel III). Šurfe ei kaevatud alale, kus oli juba 

laiali planeeritud täitepinnas, kuid neid tehti teistele lähiümbruse kõrgematele kohtadele. 

Alljärgneval antakse selle šurfimise tulemusest ülevaade tabelis 4. 

 

Tabel 4. Kaitsealuste kivikalmete 2362–2366 lähiümbruses kaevatud šurfid. Number tabelis 

vastab numbrile joonisel 9. 

Nr Koordinaadid Mõõtmed Kirjeldus Märkused 

I X: 6584730 

Y: 534714 

 

50 x 45 x 50 

cm 

 

Peal 3 cm paksune 

mättakiht, selle all pruun 

muld, paekivimoreen ja 

Sellest kohast põhja 

pool on kooritud ala. 

Väike loomaluukild.  



9 

 

diktüoneemakiltkivide 

tükikesed. Suuremate 

kivide läbimõõt oli u 10 

cm.  

Ei ole kalme moodi. 

See kuhjatis sulandub 

lõuna pool maasse. 

II X: 6584728 

Y: 534712 

 

50 x 45 x 55 

cm 

Nagu eelmine. Selles ka kilet – 

nõukogudeajal kokku 

lükatud? 

 

III X: 6584725 

Y: 534721 

 

45 x 45 x 40 

cm 

 

Peal mätas u 3 cm, millel 

kasvasid mullase koha 

rohttaimed. Väga palju 

diktüoneemakiltkivide 

tükke. Siin ka kaks 

suuremat paekivitükki 

läbimõõduga 15–20 cm, 

üldiselt aga moreen. 

Aluspõhjaks tihke peen 

paekivimoreen.  

 

Leiuks ümmarguse 

ristlõikega nael.  

IV X: 6584732 

Y: 534722 

50 x 45 x 50 

cm 

 

Siin kasvas kivise koha 

taimestik. Mättakihi paksus 

2–3 cm. Peal paar kümne 

sentimeetri paksusega 

paekivi, mis olid tugevasti 

kaldus (lükatud?). Nende 

all oli pruunis mullas 

paekivimoreen. Kivid 

polnud lademena vaid 

pigem juhuslikult. 

Põhjarähk algas 40 cm 

sügavusel. 

Diktüoneemakiltkivide 

tükke siin ei olnud. 

Aknaklaasikild 

V X: 6584731 

Y: 534733 

 

60 x 60 x 40 

cm 

 

Peal u 3 cm paksune 

mättakiht, selle all paar 

suurt paeplaati ja pruun 

muld. 

 

 

VI X: 6584743 

Y: 534708 

30 x 30 x 20 

cm 

Siin peaks olema kalme, 

aga tegelikult on siin 

lõhutud ala. Lahtised kivid 

– siin lükati kõik ära 2018. 

aastal. 

Taimestik on 

teistsugune, siin leidub 

madalaid prahitaimi: 

maltsa jms.  

 

Täiendavad uuringud 

Lisaks tehti mõned šurfid veel Muinsuskaitseameti poolt soovitatud kohtadesse. Needki tehti 

kõrgematesse kohtadesse, et selgitada välja võimalikud kivikalmed või muu iseloomuga 

kuhjatised (tabel 5). Neist šurf I kaevati künklikule alale, kuhu oli nõukogudeaegset 

ehitusprahti ebaühtlaselt  laiali lükatud. Siin leidus betoonikamakaid ja kärgtelliste tükke, 

eterniiti ja penoplasti. See lammutusrusu on üsna hästi kamardunud ning sellel kasvavad 

lopsakad heintaimed. 
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Tabel 5. Kadaka pangale kaevatud täiendavad šurfid (joonis 10). 

Nr Koordinaadid Mõõtmed Kirjeldus Märkused 

I X: 6584583 

Y: 534563 

50 x 40 x 30 cm 

 

Peal 2 cm paksune mättakiht, 

selle all pruun muld kihi 

paksusega 5 cm. Mullakihi all 

betoonitükk ja selle all 

plastikutükk. Betooni all 

pruun muld ja väikesed, 3–7 

cm suurused paekivitükid. 

Sügavusel 15 cm tuli veel 

betoonitükke. Sügavusel 15 

cm olid paekivid ja nende 

vahel valge kahhelplaadi 

katke, kilet jms. Betoon ja 

paekivid läbisegi, leiud kõik 

nõukogudeaegsed. 

 

Ilmselt on siia 

lammutuspraht 

laiali 

planeeritud. 

Taimestiku 

vahel oli laiemal 

alal näha 

betoonitükke, 

kärgtelliste 

katkeid jms. 

Loomaluu 

fragment 

II X: 6584525 

Y: 534649 

 

30 x 30 x 55 cm 

 

Peal lopsakad heintaimed, 

mille põhjal võis oletada, et 

kive selles kohas ei ole. 

 

Peal 3 cm paksune mättakiht, 

selle all tumepruun kerge 

konsistentsiga muld. Kive 

selles šurfis ei olnud. Kogu 

kõrgendik tundus olevat 

kivideta. 

Kuhjatis, mille 

lõunapoolne ots 

oli ümarik, 

põhja poole läks 

see aga pikliku 

künkana 

 

Kokkuvõte, eksperdihinnang ja tegevuskava edasiseks 

Tallinnas Kadaka pangal tehtud maastikuinspektsiooni ja arheoloogiliste uuringute 

tulemusena selgitati välja, et varem siin kaitse all olnud kivikalmeid (põllukivihunnikuid?) 

registrinumbritega 2632–2636 ei ole võimalik lokaliseerida ning tõenäoliselt on need 

hävitatud siin aegade jooksul aset leidnud pinnasetöödega. Seega teen uuringute tulemuse 

põhjal ettepaneku riikliku kaitse all olevad mälestised registrinumbritega 2632, 2633, 2634, 

2635 ja 2636 kaitse alt maha võtta. 

 

Uuringutega avastati aga kaks matmispaika, mille olemasolu varem ei teatud. Neist esimene 

paikneb Härgmäe tänav 25 kinnistul (X: 6584787, Y: 534534) ja teine Veerme tänav 1 

kinnistul (X: 6584657, Y: 534724). Mõlemad matmispaigad vastavad kultuurimälestise 

tunnustele kuna neis on kivikalmetele iseloomulikud ehituskonstruktsioonid, inimluud ja 

teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht. Teen ettepaneku võtta avastatud kivikalmed 

riikliku kaitse alla arheoloogiamälestistena ja kehtestada neile 50 meetri suurune kaitsevöönd 

(joonis 11).  

Avastatud kahest kalmest on paremini säilinud Veerme tänav 1 kinnistul paiknev matmispaik. 

Kuigi sellele on ümber kuhjatud pinnasevallid, on see nende keskel hästi säilinud. Juhul, kui 

edaspidi tahetakse teha maastikukorrastustöid selle kalme ümber ning need hõlmavad ka 

pinnasetöid, siis tuleb nende tegemisse kindlasti kaasata ka arheoloog.  

Härgmäe tänav 25 kinnistul asuv kalme on tugevasti lõhutud, samuti on sellele peale ja 

servadesse veetud ja/või lükatud rohkesti pinnast ümbritsevalt alalt, lisaks on siia ladestatud 

ehitusprahti, vanu rehve jms. Kuna kalme on väga halvas seisus, siis võiks selle ka läbi 



11 

 

kaevata ning koguda kokku sellest saadaoleva informatsiooni. Esimeseks ülesandeks oleks 

algse kalmepinna ja selle välispiiride väljapuhastamine. Võimalik, et kalmest on säilinud vaid 

selle keskmine osa, kuid see selgub alles tööde käigus. Samas tuleks ka kalme servas ja peal 

olnud kivikuhjatised ja -vallid süstemaatiliselt läbi kontrollida, kuna on võimalik, et need 

sisaldavad materjali teistest läheduses paiknenud lõhutud kalmetest või näiteks hävinud 

asulakohast. Kuna kalmest saadud leiud: inim- ja loomaluude fragmendid ja 

käsitsivalmistatud savinõude killud ei anna hetkel kindlat dateeringut, siis ei ole selge, kas 

tegu on kivikirstkalmega, kivivarekalmega või muud tüüpi matmispaigaga. Edasine täpsem 

kaevamismetoodika valitakse pärast selle väljaselgitamist. Kalmetüübist sõltumata kaevatakse 

matmispaik läbi kühvlite ja kelludega ning kive pintslitega puhastades. Ka kalmesse maetud 

luud puhastatakse välja kohapeal, luude väljavõtmisele kaasatakse antropoloog, kes hiljem 

luid ka täpsemalt analüüsib. Kividevaheline muld sõelutakse läbi, et koguda kokku 

võimalikud väikesed luukillud ja esemekatked, mis võiksid muidu jääda tähelepanuta. Kalme 

kaevatakse läbi kive kihtidena eemaldades ning kõiki kihte fikseerides. Kõik kihid 

kirjeldatakse, joonistatakse, mõõdistatakse ja pildistatakse. Kui kalmes on seesmiseid 

konstruktsioone (kirstud, tarandid, matuselohud), siis need fikseeritakse eraldi joonistega. 

Läbi kaevatakse ka kalmealune pinnas, et välja selgitada nt võimalikud kalme-eelsed 

tegevused antud kohal (nt kündmine, varasem asulakoht vm).      

 

Kasutatud materjalid 

EAA.1.2.C-II-4, leht 1. 17. sajandi II pool. Kegell Sochn. 

 

Sokolovski, V. 2005. Aruanne arheoloogilisest inspektsioonist Tallinnas, Paldiski mnt 241 ja 

241d kinnistul. – Aruanne TLPA arhiivis. 

Vedru, G. 2018. Aruanne arheoloogilistest uuringutest Tallinna linnas Haabersti linnaosas 

Härgmäe tänav 26 kinnistul paikneval kivikalmel (reg nr 2361) 2018. aastal. – Aruanne TLPA 

arhiivis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.1.2.C-II-4
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Leiunimekiri AI 8080 (tahvel V: 4) 

Nr Leid Leiukoht Koordinaadid Objekt Märkused 

1 Savinõukild 

 

Veerme tänav 1 X: 6584657 

Y: 534724 

Kivikalme Kalme 

keskosast 

2 Luufragmendid, 

11 

Veerme tänav 1 X: 6584657 

Y: 534724 

Kivikalme Inimene: 
randmeluu 
(Triquetrum) 
(vasak) ja 
kannaluu 
(Cuboideum) 
(vasak). 
Ülejäänud 
fragmendid 
esialgu 
määramatud 
(vähemalt üks 
koljufragment 
vist loom) 

 

Leiunimekiri AI 8081 (tahvel V: 1–3) 

Nr Leid Leiukoht Koordinaadid Objekt Märkused 

1 Luufragmendid, 9 Härgmäe tänav 25 X: 6584787 

Y: 534534 

Kivikalme? Ilmselt on ka 

inimluid. 

Vähemalt 

kaks 

looma(?)luu 

katket on 

põlenud 

2 Savinõukillud 

(tihendikatked?), 

3 

Härgmäe tänav 25 X: 6584787 

Y: 534534 

Kivikalme?  
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Joonised ja tahvlid 

Joonis 1. Uurimisala paiknemine. Uurimisala asukohta markeerib punane täpike.  

Joonis 2. Uurimisala koos seal paiknevate kalmetega. 2019. aasta uurimisala välispiir on 

markeeritud punase joonega. Joonisel on kivikalmed 2631 ja 2632–2636 koos 

kaitsevöönditega. 

Joonis 3. Kadaka pangal 2019. aastal uuritud ala ja selle lähiümbruse mullad. Alus: Maa-

ameti mullakaardirakendus, täiendanud Gurly Vedru. Kh'' – õhuke paepealne muld, Gh'' – 

õhuke paepealne gleimuld, Gh1 – paepealne turvastunud muld, M' – väga õhuke 

madalsoomuld, Kh''g – gleistunud õhuke paepealne muld 

Joonis 4. Kivikalmete 2632–2636 asukohad Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendusel 

ning nende võimalikud asukohad Toomas Tamla 2014. aasta maastikuinspektsioon andmetel. 

Joonis 5. Uuritud ala 17. sajandi II poole kaardil (EAA.1.2.C-II-4, leht 1) Kegell Sochn.  

Väljavõte, täiendanud Gurly Vedru. Joonisel on all vasakul Harku mõis (Harck Hoff) ja üleval 

Harku küla (Harck By). Harku järvest lõunaedela pool on klindiastangu all Kotipere talu 

(Kottepere). Klindiastang on tähistatud tiheda kaldkriipsukeste reaga, teed paralleelsete 

joonekesega. Uurimisala asukoht on markeeritud punase ringjoonega. 

Joonis 6. Uuritud ala Mellini atlase Revali (Tallinna) kreisi kaardilehel 

(https://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/10/). Sellele 18. sajandi lõpul–19. sajandi algul 

koostatud kaardile on juba kantud Mäpä-nimeline toponüüm. Ilmselt oli sel ajal siin kõrts, 

võimalik, et ka üksik talu, mida mingil põhjusel kaardile tingmärgiga kantud ei ole. 

Uurimisala asukohta tähistab punane ringjoon. 

Joonis 7. Härgmäe tänav 5 kinnistul paiknev võimalik kivikalme ja sellesse kaevatud šurfid. 

Rooma number šurfi juures vastab selle kirjeldusele tabelis 1. Kalme arvatav välispiir on 

markeeritud punase ringjoonega. 

Joonis 8. Veerme tänav 1 kinnistul paiknev kivikalme ja Mäeküla tänav 15 kaevatud šurfid. 

Kivikalme välispiir on tähistatud punase ringjoonega; šurfide kirjeldused on antud tabelis 3. 

Joonis 9. Kivikalmete 2632–2636 lähiümbrusesse kaevatud šurfid. Rooma number šurfi 

juures vastab kirjeldusele tabelis 4.  

Joonis 10. Mäeküla tänav 7 ja Mäeküla tänav 9 kinnistutele kaevatud proovišurfid. Šurfide 

kirjeldus on antud tabelis 5. 

Joonis 11. Kadaka klindipealsel paiknevad kaitsealused mälestised ja 2019. aastal avastatud 

kivikalmed. 2631 – kivikalme; punase X-ga tähistatud mälestisi maastikul tegelikult ei 

eksisteeri ning 2019. aasta välitööde tulemuste põhjal tehakse ettepanek need kaitse alt maha 

võtta; punase ringjoonega on tähistatud 2019. aastal avastud kivikalmed: 1 – Härgmäe tänav 

25 (X: 6584787, Y: 534534); 2 – Veerme tänav 1 (X: 6584657, Y: 534724); sinise 

ringjoonega on tähistatud 2019. aastal avastatud kivikalmete kaitsevööndid 

 

 

Tahvel I 

1. Kadaka pank. Vaade uurimisalale loode poolt.Tagaplaanil ala, kus paiknesid kalmed 

2362–2366. 

2. Kadaka pank. Vaade Härgmäe tänav 25 kinnistule lõuna poolt. 

 

Tahvel II 

1. Kadaka pank. Härgmäe tänav 25 kinnistul paiknevasse kivikuhjatisse tehtud šurf I. 

2. Kadaka pank. Härgmäe tänav 25 kinnistul paiknevasse kivikuhjatisse tehtud šurf III. 

 

Tahvel III 

1. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kivikalme. Vaade edela poolt. Punane nool osutab 

kalme asukohale. 

http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.1.2.C-II-4
https://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/10/
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2. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kivikalmele kaevatud šurf.  

 

Tahvel IV 

1. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kaitsealuste kivikalmete asukohta kaevatud šurf III. 

2. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kaitsaeluste kivikalmete asukohta kaevatud šurf IV. 

 

Tahvel V 

1. Kadaka pank. Avastatud kivikalmetest kogutud leiud. Foto: Reet Maldre. 1–3 – leiud 

Härgmäe tänav 25 kinnistul paiknevast kivikalmest (AI 8080); 4 – keraamika Veerme 

tänav 1 kinnistul paiknevast kivikalmest (AI 8081)  
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Joonis 1 

 

 
 

Joonis 1. Uurimisala paiknemine. Uurimisala asukohta markeerib punane täpike.  
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Joonis 2 

 

 
 

Joonis 2. Uurimisala koos seal paiknevate kalmetega. 2019. aasta uurimisala välispiir on 

markeeritud punase joonega. Joonisel on kivikalmed 2631 ja 2632–2636 koos 

kaitsevöönditega.  
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Joonis 3 

 

 
 

Joonis 3. Kadaka pangal 2019. aastal uuritud ala ja selle lähiümbruse mullad. Alus: Maa-

ameti mullakaardirakendus, täiendanud Gurly Vedru. 

 

Kh'' – õhuke paepealne muld 

Gh'' – õhuke paepealne gleimuld 

Gh1 – paepealne turvastunud muld 

M' – väga õhuke madalsoomuld 

Kh''g – gleistunud õhuke paepealne muld 
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Joonis 4 

 

 
 

Joonis 4. Kivikalmete 2632–2636 asukohad Maa-ameti kultuurimälestiste kaardirakendusel 

ning nende võimalikud asukohad Toomas Tamla 2014. aasta maastikuinspektsioon andmetel. 
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Joonis 5 

 

 
 

Joonis 5. Uuritud ala 17. sajandi II poole kaardil (EAA.1.2.C-II-4, leht 1) Kegell Sochn.  

Väljavõte, täiendanud Gurly Vedru. Joonisel on all vasakul Harku mõis (Harck Hoff) ja üleval 

Harku küla (Harck By). Harku järvest lõunaedela pool on klindiastangu all Kotipere talu 

(Kottepere). Klindiastang on tähistatud tiheda kaldkriipsukeste reaga, teed paralleelsete 

joonekesega. Uurimisala asukoht on markeeritud punase ringjoonega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ais.ra.ee/index.php?tyyp=2&module=202&op=21&leidandmed=EAA.1.2.C-II-4
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Joonis 6 

 

 
 

Joonis 6. Uuritud ala Mellini atlase Revali (Tallinna) kreisi kaardilehel 

(https://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/10/). Sellele 18. sajandi lõpul–19. sajandi algul 

koostatud kaardile on juba kantud Mäpä-nimeline toponüüm. Ilmselt oli sel ajal siin kõrts, 

võimalik, et ka üksik talu, mida mingil põhjusel kaardile tingmärgiga kantud ei ole. 

Uurimisala asukohta tähistab punane ringjoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wdl.org/en/item/2571/view/1/10/
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Joonis 7 

 

 
 

Joonis 7. Härgmäe tänav 5 kinnistul paiknev võimalik kivikalme ja sellesse kaevatud šurfid. 

Rooma number šurfi juures vastab selle kirjeldusele tabelis 1. Kalme arvatav välispiir on 

markeeritud punase ringjoonega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Joonis 8 

 

 
 

Joonis 8. Veerme tänav 1 kinnistul paiknev kivikalme ja Mäeküla tänav 15 kaevatud šurfid. 

Kivikalme välispiir on tähistatud punase ringjoonega; šurfide kirjeldused on antud tabelis 3. 
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Joonis 9 

 

 
 

Joonis 9. Kivikalmete 2632–2636 lähiümbrusesse kaevatud šurfid. Rooma number šurfi 

juures vastab kirjeldusele tabelis 4.  
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Joonis 10 

 

 
 

Joonis 10. Mäeküla tänav 7 ja Mäeküla tänav 9 kinnistutele kaevatud proovišurfid. Šurfide 

kirjeldus on antud tabelis 5.  
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Joonis 11 

 

 
 

Joonis 11. Kadaka klindipealsel paiknevad kaitsealused mälestised ja 2019. aastal avastatud 

kivikalmed.  

 

2631 – kivikalme  

punase X-ga tähistatud mälestisi maastikul tegelikult ei eksisteeri ning 2019. aasta välitööde 

tulemuste põhjal tehakse ettepanek need kaitse alt maha võtta 

punase ringjoonega on tähistatud 2019. aastal avastud kivikalmed: 1 – Härgmäe tänav 25 (X: 

6584787, Y: 534534); 2 – Veerme tänav 1 (X: 6584657, Y: 534724) 

sinise ringjoonega on tähistatud 2019. aastal avastatud kivikalmete kaitsevööndid 
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Tahvel I 

 

 
 

1. Kadaka pank. Vaade uurimisalale loode poolt.Tagaplaanil ala, kus paiknesid 

kalmed 2362–2366. 

 

 
 

2. Kadaka pank. Vaade Härgmäe tänav 25 kinnistule lõuna poolt. 
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Tahvel II 

 

 
 

1. Kadaka pank. Härgmäe tänav 25 kinnistul paiknevasse kivikuhjatisse tehtud šurf I. 

 

 
 

2. Kadaka pank. Härgmäe tänav 25 kinnistul paiknevasse kivikuhjatisse tehtud šurf III. 
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Tahvel III 

 

 
 

1. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kivikalme. Vaade edela poolt. Punane nool osutab 

kalme asukohale.  

 

 
 

2. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kivikalmele kaevatud šurf. 
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Tahvel IV 

 

 
 

1. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kaitsealuste kalmete asukohta kaevatud šurf III. 

 

 
 

2. Kadaka pank. Veerme tänav 1 kaitsaeluste kalmete asukohta kaevatud šurf IV. 
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Tahvel V 

 

 
 

1. Kadaka pank. Avastatud kivikalmetest kogutud leiud. Foto: Reet Maldre. 

 

1–3 – leiud Härgmäe tänav 25 kinnistul paiknevast kivikalmest (AI 8080) 

4 – keraamika Veerme tänav 1 kinnistul paiknevast kivikalmest (AI 8081)  


