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Sissejuhatus.
2011. aasta novembris pöördus Muinasprojekti OÜ poole Harjumaal, Saue vallas, Pällu
külas asuva Lipi 5 kinnistu omanik

sooviga tellida arheoloogilised

eeluuringud seoses kinnistu detailplaneeringu ekskiis projektis kavandatud hoonestuse
rajamisega kultusekivi kaitsevööndisse.
Kuna kinnistul asub arheoloogiamälestis kultusekivi (RTL 1998, 259/260, 1059
kultuurimälestiste riikliku registri nr. 18966) alal, millest tulenevalt peavad piirkonnas
toimuvad ehitus-ja kaevetööd lähtuma objektile esitatud muinsuskaitselistest kitsendustest.
Siis antud ala puhul oli üheks nõudeks arheoloogiliste eeluuringute tellimine.
Arheoloogiliste välitööde roll seisnes kultuurkihi intensiivsuse ja informatiivsuse
väljaselgitamises. Nendeks töödeks väljastas Muinsuskaitseamet käesoleva aruande autorile
arheoloogiliste uuringute loa nr .
Arheoloogilised eeluuringud toimusid 08.12.2011 arheoloog Ain Lavi (TLÜ AI)
juhendamisel ja viidi läbi T. Toome poolt. Pildistas ja fotomaterjali vormistas T. Toome.
Käesoleva aruande koopiad säilitatakse Muinsuskaitseameti ja TLÜ Ajaloo Instituudi
arhiivis.
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Kultusekivi asukoha üldiseloomustus
Kultusekivi reg nr.18966 asub Harju maakonnas, Saue vallas Pällu külas Männiku talust 200
m lõuna pool, Ääsmäe-Kernu kõrvalmaantee (nr 11406) 2. kilomeetril, umbes 55 m
kaugusel teest loodes. Kivi asub keset söötis karja- heinamaad. Selle ümber kasvavad mõned
üksikud kibuvitsa väädid.
Kivi on pealtvaates ümarovaalse üldkujuga, küljelt vaadates sadulakujuline. Kivi on 2,45 m
pikk ja 2,2 m lai, suurim kõrgus kuni 1 m, madalam osa 0,7 m. Kivi paikneb edela-kirde
suunaliselt, edelaosa on kõrgem. Tegemist on suhteliselt konarliku pinnaga, kuid samas
mitte väga suurekristallilise raudkiviga. Kivi kõrgemal nukil on vähemalt 4 lohku,
madalamal osal vähemalt 1 lohk (foto 1-4).

Ill 1. Kultusekivi reg nr 18966 asukoha plaan
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Varasematest arheoloogilistest uuringutest Pällu küla piirkonnas.
Varasemaid arheoloogilisi uuringuid Pällu külas ega selle lähiümbruses toimunud pole.
Kultusekivi avastas 1990-ndatel aastatel arheoloogilise inspektsiooni käigus Eesti
Ajaloomuuseumi arheoloog Mati Mandel.

Kultusekividest Eestis
Kultusekivi (tänapäevasem termin: lohukivi) on kivi, millesse on tehtud üks või mitu
peamiselt ümmargust (harvem ovaalset) lohku. Lohkude läbimõõt on tavaliselt 3 - 10 cm,
sügavus 0,5 - 5 cm. Lohkude põhi on enamasti kausikujuliselt kumer. Ümmarguste lohkude
tegemine kividesse ja kaljudesse on kultuurinähtus, mis on tuntud üle maailma. Meie
lähinaabruses (Skandinaavias) hakati lohke kaljudesse tegema juba neoliitikumis, peamiselt
siiski koos kaljujooniste tegemisega pronksiajal. Eestis teatakse lohukive praegu umbes
1750. Kõige rohkem on lohukive leitud Põhja-Eestist, vähem Saaremaalt ning vaid üksikuid
Lõuna-Eestist. Lohukivide tegemise aja määramine on problemaatiline – lohk ise ei ole
dateeritav ja lohukivide ümbruse uurimisel leitav ei pruugi olla seotud konkreetselt lohkude
tegemisega. Siiski on lohukive peetud Eestis pronksiaegseks kultuurinähtuseks (1800-500 a.
eKr), kuna neid on leitud peamiselt samadelt aladelt kui pronksiaegsete inimeste
matmispaiku – kivikirstkalmeid. Teiste muinasaegsete mälestiseliikidega sellist sidet pole
võimalik leida. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, kuna kivid
paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades1.

Arheoloogiliste tööde korraldamisest ja uurimiste käik
Arheoloogilised eeluuringud kultusekivi reg.nr 18966 kaitsevööndis toimusid 08.12 2011
aastal. Tööde käigus rajati kultuurkihi intensiivsuse ja selle olemasolu kindlakstegemiseks
kultusekivist N ja NO poolsesse ossa labidat kasutades 6 uurimisauku. Samuti kontrolliti
kogu planeeritava hoonestuse alla minev ala üle metallidetektoriga.

1

Lang. V. 2007. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu. Lk 67-69
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Prooviaugud 1-6
Prooviaugud kaevati kultusekivist NO poole kahe sirge viiruna. Esimene viirg rajati
kultusekivist 10 m kaugusele ja teine 15 m kaugusele. Prooviaukude omavaheline kaugus
viirus oli 10 m ja suurus 50 x 50 cm (joonis 2).
Kõikides kaevatud prooviaukudes jälgitav pinnase stratigraafia oli ühesugune.
Peale 10 cm paksuse mättakihi eemaldamist algas selle all tumepruuni värvusega savirikas
mullakiht, mis 30 cm sügavusel algsest maapinnast läks üle looduslikuks savi-kruusa
aluskihiks (fotod 5-10).
Rajatud prooviaukudest inimtegevusele viitavat arheoloogilist kultuurkihti ei avastatud.
Samuti ei saadud prooviaukudest ühtegi arheoloogilist leidu.

Ala kontrollimine metallidetektoriga
Metallidetektorit kasutades uuriti läbi ala mis jäi prooviaukudest NO poole kuni põllukarjamaad NO-st piiravate puudeni. Uuritud ala suuruseks oli 30 x 40 meetrit (joonis 3).
Detektitud alalt saadi vaid mõned fooliumplekist veini või viinapudelikorgid ning üks
jalgratta leistangi kuullaagri kauss.
Detektimisala pinnasesse rajatud aukudest paljandus samasugune pinnase stratigraafia nagu
ka prooviaukudes.

Kokkuvõte
Arheoloogiliste eeluuringute alusel saab tõdeda, et detailplaneeringus planeeritavate
uusehitiste alla mineval alal arheoloogiline kultuurkiht puudub. Samuti ei saadud järelevalve
tööde käigus ühtegi arheoloogilist leidu.
Tarvi Toome
Tallinnas 2011
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Kasutatud kirjandus
Lang. V. 2007. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu. Lk 67-69
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Joonised ja fotod:
Joonis 1. Asukoha plaan. Kultusekivi märgitud noolega.
Joonis 2. Prooviaukude 1-6 asendiplaan
Joonis 3. Metallidetektoriga uuritud ala asendiplaan
Joonis 4. Lipi 5 kinnistu detailplaneeringu ekskiis-ettepaneku plaan.

Foto 1. Vaade kultusekivile SO-st
Foto 2. Vaade kultusekivile NO-st
Foto 3. Vaade kultusekivile SW-st
Foto 4. Vaade kultusekivile NW-st
Foto 5. Surf 1 profiil
Foto 6. Surf 2 profiil
Foto 7. Surf 3 profiil.
Foto 8. Surf 4 profiil
Foto 9. Surf 5 profiil
Foto 10. Surf 6 profiil
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Joonis 1. Asukoha plaan. Kultusekivi märgitud noolega.
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Joonis 2. Prooviaukude 1-6 asendiplaan
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Joonis 3. Metallidetektoriga uuritud ala asendiplaan.
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Foto 1. Vaade kultusekivile SO-st.

Foto 2. Vaade kultusekivile NO-st
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Foto 3. Vaade kultusekivile SW-st

Foto 4. Vaade kultusekivile NW-st
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Foto 5. Surf 1 profiil

Foto 6. Surf 2 profiil
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Foto 7. Surf 3 profiil

Foto 8. Surf 4 profiil
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Foto 9. Surf 5 profiil

Foto 10. Surf 6 profiil
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