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Sissejuhatus
Käesoleva töö eesmärgiks oli läbi viia arheoloogiline eeluuring raudtee koridoris Risti
piirkonnas ning selle tulemuste põhjal koostada ettepanekud raudtee-ehituslikeks
mullatöödeks mälestiste kaitsevööndites.
Lääne maavanem kehtestas 13.10.2017 korraldusega nr 1-1/17/124 Lääne
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori
asukoha määramine". Selle põhjal algatas Sihtasutus Lääne-Eesti Arenduskeskus, nüüdse
nimega Sihtasutus Läänemaa 2018. aastal Raudteeprogrammi Haapsalu raudtee taastamiseks.
Programmi II etapp keskendub Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee ettevalmistustöödele.
Risti piirkonnas läbib raudteetrass riigi kaitse all oleva kahe arheoloogiamälestise
kaitsevööndit (vt lisad, joonis 8). Seetõttu oli vajalik läbi viia arheoloogiline eeluuring raudtee
koridoris Risti piirkonnas vastavalt Muinsuskaitseameti nõuetele, mis olid esitatud
planeeringu seletuskirjas lk 66-67. Nende kohaselt tuli käsitletavate arheoloogiamälestiste
kaitsevööndis ehitustöödest hõlmatud alal tagada arheoloogiliste uuringute läbi viimine kahes
etapis:
1) arheoloogiline eeluuring, et teha kindlaks edasise uuringu meetod ja paremini planeerida
vajaminevaid ressursse;
2) täiemahuline arheoloogiline kaevamine ja mullatööde arheoloogiline jälgimine ehitusalal
(algses asukohas paiknevate inimluustike ja ladestunud arheoloogilise kultuurkihi, sh
ehituskonstruktsioonide ilmnemisel arheoloogiline kaevamine; mujal kaevetööde
arheoloogiline jälgimine).
SA Läänemaa koostas raudteeprogrammi arheoloogilise eeluuringu lähteülesande (Rein
Riisalu, 17.08.2018), mis määratles uuringu ala ning tingimused. Uuritava ala pind määrati
arvestusega, et raudtee ehitamisel tuleb sinna rajada (täpsemalt osaliselt taastada) kraav vee
äravooluks ning rajada õige kaldega kraavikaldad (joonis 9). Vastavalt raudtee
eskiisprojektile on uuringute alal tõenäoline, et uue raudtee rajamisel laiendatakse
olemasolevat raudtee muldkeha, muldkeha nihutatakse mõningal määral lääne suunas
(kivikalme piirkonnas rohkem, asulakoha piirkonnas vähem) ning kavandatakse teise tee
rajamine ida pool peateed ja selle perspektiivne pikendamine nii, et see läbib nii kivikalme
kui asulakoha kaitsevööndit (joonised 7, 8).
Eeluuring hõlmab pinda, mis jääb väljapoole raudteetammiga kaetud ala (st raudteetammi
teisaldama ei pea ning selle alt kaevata ei ole vaja). Lähteülesande kohaselt piirneb asulakoha
piirkonnas ala olemasoleva raudteetammiga (mõlemal pool raudteetammi) laiusega 8 meetrit
raudteetammist loodes ning kuni 20 meetrit raudteetammist kagus arheoloogiamälestise
kaitsevööndi ulatuses. Kivikalme piirkonnas piirneb ala olemasoleva raudteetammiga
(mõlemal pool raudteetammi) laiusega 15 meetrit raudteetammist loodes ning kuni 20 meetrit
raudteetammist kagus arheoloogiamälestise kaitsevööndi ulatuses. Arheoloogilise uurimistöö
metoodikast ning kohapealsetest tingimustest lähtuvalt piiritleti uuringu teostaja poolt
uuringualad vastavalt kaitsevööndite ulatusele ja konsultantide poolt soovitatud
võrdlusaladele (joonis 4).
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Arheoloogilise eeluuringu ülesandeks oli teha kindlaks edasise uuringu meetod ja planeerida
vajaminevad ressursid täiemahulise arheoloogilise kaevamise läbiviimiseks, kui eeluuringu
tulemusena peetakse viimast otstarbekaks ja vajalikuks ning kaevamine peab aset leidma
sõltumatult ja enne raudtee-ehituslikke mullatöid. Kui uuringu tulemusel otsustatakse, et
täiemahuline arheoloogiline kaevamine pole otstarbekas, töötatakse välja juhised raudteeehituslike mullatööde arheoloogiliseks jälgimiseks ehitusalal.
Lähteülesande põhjal sõlmiti Sihtasutuse Läänemaa ja Osaühingu Muinasprojekt vahel
töövõtuleping ning viidi läbi Muinsuskaitseameti arheoloogilise uuringu loa nr 20882
11.09.2018 alusel uuringud. Välitööd tehti 17. kuni 25. septembrini 2018. Konsultant oli
arheoloog dr Mati Mandel, leidude määramisel kaasati dr Ivar Leimus, dr Jüri Peets ja mag
Ain Mäesalu, kaarditöötluse tegi Reet Maldre, metallidetektoriseire Jegor Klimov, tööde
korraldus Muinasprojekt OÜ juhataja Helle-Silvia Solnask, kaevetööd Toomas Eino, OÜ
Veotra. Täiendava infoga oli abiks Madise-Jüri perenaine Riina Lind.

Mälestiste ajalooline taust ja uurimislugu
Kivikalme on Kultuurimälestiste riikliku registri ja arheoloogiamälestise teadusliku passi
kohaselt avastatud 1980. aastal arheoloog Mati Mandeli ja Tiit Sepa poolt ning võetud
kohaliku kaitse alla Haapsalu RSN TK otsusega 01.12.1980 nr 377, kohaliku kaitse nr 57-k.
Mälestise pass on koostatud M. Mandeli poolt 1994.a.
Esmased teated Kalva mäe nimelise kalme ja samal kohal oleva hiiepaiga kohta on
varasemad. 1923. a. Tartu Ülikoolis A. Tiitsmaa poolt koostatud Kullamaa kihelkonna
antikvaarilis-topograafilises kirjelduses on märgitud hiit Rõuma külas Iie talu lähedal umbes
pool km ida pool maanteed loode pool raudtee ääres. Samas viidatakse Jaan Jungi väljaandele
Muinasaja teadus eestlaste maalt III, 1910, kus see asuvat Piirsalu poolt tulles paremat kätt
(Jung III 210:56, Tiitsmaa, 1923, lk 25). Samas Tiitsmaa kirjelduses lk 49 külakalmete
loetelus nr 7 on nimetatud kalmet „Kalba – Kalva“ mägi Risti jaamast Tallinna poole mineva
tee äärest apteegi lähedalt, kus on kartuliaukude kaevamisel surnu luid leitud ja kontide
oigamist kuuldud, viidates samuti Jungile ( Jung III 206, nr 12 ja 13).
1932.a. E. Uustalu poolt koostatud Kullamaa kihelkonna antikvaarilis-topograafilises
kirjelduses lk 82 nr 88 all on viidatud Rõuma küla Kolge talu mäele, millest küll rahvas
ümberkaudu midagi ei tea ning nr 89 all Risti alevikust Kalba – Kalva mäest leitud surnu
luudele viitega juba eelpool märgitud Jungile ( Jung III 206:12) märkega, et sellist nime seal
ei tunta. Kuigi Jungi toodud teadetes ei klapi Kalvamäe asukoht viidatud Piirsalu poolt tuleva
tee, Tallinna ja Kullamäe poole viivate teedega, on üsna ilmne, et tegemist on Mandeli poolt
passitatud ja uuritud Kalvamäega. Seda kinnitab Tiitsmaa 1923. a. kirjelduse lõpus olev kaart,
kus Kalvamägi on märgitud täpselt praegu kaitse all oleva kalmemäe kohale. Samas paikneva
hiie kohta annab kinnitust 1923. a. kirjeldus Iie talu ja raudtee kohta (praegune Hiie talu asub
Rõuma külas ja osaliselt sealse muinasasulakoha piires). Kalvamäe kui kunagise pühapaiga
kohta toob paar legendi ka Sirje Selart oma artiklis Kohalikud sümbolid ja pärimuslood (Risti
raamat, Tallinn 2018, lk 17-18). 2001. a. M. Mandeli juhatamisel toimunud proovikaevamisel
saadi aga suhteliselt väikeselt alalt arvukalt leide, mis kinnitavad, et tegu on mitte muinasaja
lõpu matmispaiga vaid varase tarandkalmega ajaarvamise vahetusest või sellele eelnenud
sajandeist (Mandel 2002, lk 105, Mandel 2018, lk 39 – 42). Mälestise passis on kalmeala teest
3 kuni 45 m loode pool detailselt kirjeldatud. Selles antud iseloomustus kõrgendiku idaosast
vastas ka tänapäevasele situatsioonile.
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Asulakoht on avastatud 1983. aastal Mati Mandeli, Ilmar Jõesoo ja Ants Pindise poolt ning
dateeritud sealt korjatud leidude põhjal 11. – 12. sajandisse (leiunumber TLÜ
arheoloogiakogudes AI 5619). Mälestise teaduslik pass on koostatud M. Mandeli poolt
1983.a. Kohaliku kaitse alla on asulakoht võetud Haapsalu RSN TK otsusega ning saanud
seejärel kohaliku kaitse nr 140-k. Asulakoht, mis asub peamiselt Madise-Jüri, Jänuse
(Jaanuse) ja Hiie talude õueaiamaadel, on aastate jooksul andnud pinnalt korjatud juhuleide,
sh käsitsi valmistatud savinõukilde ja ühe Saksa hõbemündi 13. sajandi I poolest (fototahvel
I). Leidude põhjal võib pidada küla tekkeajaks 11. sajandit ning see on jätkunud läbi keskaja
tänapäevani. Talude ja raudteetammi vahelise ala seotus asulakihiga vajaks täiendavat
uurimist (Mandel 2018, lk 38).
Mõlemad muistised on kultuurimälestiseks tunnistatud kultuuriministri määrusega nr 59
01.09.1997 ning kantud Kultuurimälestiste riiklikku registrisse, nende piirid on määratud
teaduslike passide skeemi nr 3 järgi ning nähtavad koos 50 m kaitsevööndiga Maa-ameti
kaardirakenduses (joonis 4).

Uuringute metoodika
Eeluuringuteks kavandati esmalt käsitsi kaevatavad 40x40 cm proovišurfid asulakoha
kaguserva piirile ja kalme idaserva ning külatee vahelisele alale alale 5 kuni 10 m sammuga,
sügavusega kuni selgelt ilmneva loodusliku, inimtegevusest puutumatu pinnaseni. Nende
tulemustest sõltuvalt kavandati ekskavaatoriga kaevatavad täiendavad 80 cm laiused ja 2 kuni
11 m pikkused tranšeed mälestiste kaitsevööndite piires võimalike raudtee-ehituslike
mullatööde alal kuni loodusliku aluspõhjani, kus olid välistatud inimtekkelise kultuurkihi ja
arheoloogiliste leidude esinemine. Kaevetehnika ning juhi kogemused arheoloogiliste kihtide
uurimisel võimaldasid pinnast koorida vajadusel korristena – arheoloogi poolt määratud
paksuse ja ulatusega kihtidena. See tagas parema võimaluse leidude väljaselgitamiseks ning
võimalike konstruktsioonide, sissekaevete ja muude struktuurielementide tuvastamiseks.
Väljakaevatud pinnas ja šurfide ning tranšeede profiilid vaadati kaevetööde käigus läbi
arheoloogi poolt ning kontrolliti metallidetektoriga kogenud väliuurija poolt. Kamardumata ja
hõreda taimkattega pinnase korral (mutimullahunnikud, teerajad, kraavide ja tammi nõlvad)
tehti pinnasevaatlust ning -korjet ja detektoriseiret kogu uuringuala ulatuses, asulakoha
uuringuala kirdeosas täiendavalt 1 m pikkuse käsi-mullapuuriga. Šurfid ja tranšeed plaanistati,
pinnas ja profiiliseinad pildistati ning kirjeldati. Konsultandi dr Mandeli soovitusel tehti 2
proovitranšeed väljaspool kaitsevööndeid Risti – Rõuma tee lääneserva (joonis 4), tegemaks
kindlaks võimalikke kalmete asukohti raudtee puhveralas. Täiendavalt inspekteeriti asulakoha
idaosa puhverala piiril Madise-Jüri õueaiamaal ning määrati sealt talu perenaise poolt
korjatud leide (vt fototahvel I lk 31; Mandel 2018, lk 35 – 38).
Uurimistööde käik
1. Kivikalme kaitsevöönd loode pool teed
Kalme idaservale kaevati 4 käsitsi proovišurfi 40x40 cm, sügavusega kuni 40 cm, et teha
kindlaks kalmekihi või selle äärevare võimalik ulatus (joonised 6, 6a, tabel lk.9, fotod 3 - 6 ).
Šurfide absoluutkõrgus oli teepinnaga samal kõrgusel 44 m, olles seega kalme keskosast kuni
2,5 m madalamal (fotod 1, 2)
Šurf 1 – sügavusel 40-45 looduslik liivapinnas, selle peal väheste paetükkidega kasvumulla
kiht.
Šurf 2 – sügavus 40 cm hallikas, kergelt liivasegune muld.
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Šurf 3 – sügavusel 35 cm liivasel põhjal hõre pae ja mullasegune lade, selle peal ühtlane
mullakiht.
Šurf 4 – sügavusel 35 cm liiva ja väiksemate paetükkide segune aluspõhi, selle peal
juurestikust läbipõimunud kasvumulla kiht.
Šurfid 5 kuni 8 tehti 80 cm laiuste tranšeedena tee loodeservast 1 m kaugusele (fotod 7 – 10),
nr 5 ja 6 4 meetri pikkustena, mille vahel asus suurem 80 cm läbimõõduga maakivi. Tranšee
nr 7 oli 11m ja nr 8 3m pikkune. Neis ilmnes kuni 20 cm paksuse kamarakihi all
mullasegune, osalt suuremaid, kuni 30 cm läbimõõduga kive sisaldav jämeda kruusaliivakiht.
Kivikalme kivistikku, kultuurkihi tunnustega pinnast ega arheoloogilisi leide kalme ja tee
vaheline ala ei sisaldanud. Seetõttu võib kindlalt väita, et kalme pole teeni ulatunud ja sel pole
ka kalmest laialiküntud luid ja muid leide.
2. Kivikalme kaitsevöönd tee ja raudteetammi vahelisel alal ning kagu pool tammi
Kalme passi punktis 3 on kaitsevööndi ettepanekuks 1994. aastal tehtud 10 m laiune ala
ümber kõrgendiku. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt ulatub mälestise kaitsevöönd 50 m selle
piirist, seega kuni 12 m raudteetammist kagu poole. Seetõttu tehti kaks proovitranšeed ka
selle piires (joonis 6, tabel lk. 9), nr 10 kagu-loode suunas 5 m pikkuselt raudteetammi
ääristava kraavi serva (fotod 14-15) ning nr 9 (fotod 12-13) 5 m pikkuselt raudteetammist
loode poole tammi ja kuuseheki vahelisele alale. Mõlemas tranšees paljandus õhukese
kasvukihi all looduslik, sissekaeveteta ja suhteliselt segamata liivapinnas. Nii asendilt kui
looduslikult ilmelt (foto 11) erineb ala oluliselt kalme ümbrusest ning on tõenäoliselt
kujundatud ka tee, raudteetammi ja seda ääristavate kraavide ja heki rajamisega. Kaitsevööndi
kirdeosas on tegemist juba ka raudteetammi süvendatud lõiguga, mis on selgelt nähtav
1899.a. ja 1955.a.aasta kaartidelt (joonised 1.2). Kaitsealuse kalmega seonduvaid kihte ega
kitsendusi kaitsevööndi ses piirkonnas ei ole.
3. Proovišurfid Risti – Rõuma tee loodeserval.
Kaks proovitranšeed tehti raudtee puhverala piiril väljaspool kaitsealuste mälestiste
kaitsevööndeid. Piirkonna uurija arheoloog Mati Mandeli soovitusel kaevati need Risti
aleviku ja Rõuma küla vahelisele alale, külateest loode poole jäävatele vaevumärgatavatele
kõrgendikele (joonis 4) tegemaks kindlaks, kas seal võiks olla säilinud võimalike kivikalmete
põhju. Proovišurf A tehti 20 m põhja poole aleviku ja küla vahelist piiri 3 m pikkusena (foto
16), B 30 m lõuna poole piiri 5 m pikkusena (foto 17) 1 m kaugusele teest. Mõlemas šurfis
paljandus õhukese kamarakihi all jämeda kruusaliiva kiht, surfis B oli see segatud
keraamiliste drenaažitoru kildudega. Arheoloogilist kultuurkihti ei ilmnenud.
4. Šurfid Rõuma asulakoha kaguservas raudteetammist loode pool
Asulakoha piirile külatee ja raudteetammi vahelisele alale (joonised 5, 5a, 5b, tabel lk 31,
fotod 18 – 19) kaevati esmalt käsitsi 9 40x40 cm surfi sügavusega 35 kuni 55cm , tegemaks
kindlaks kultuurkihi võimaliku leviku piiri, seejärel pärast tranšeede tegemist täiendavad
surfid 10 kuni 14, määramaks kindlaks pinnase iseloomu kaitsevööndi kirdenurgas (joonis
5a). Maapinna kõrgus uuritaval 185 m pikkusel alalõigul oli kerge kaldega kirdest edela
poole, olles edelanurgas surfi nr 25 juures 43 m ja kirdenurgas surfi nr 14 juures 41 m ümp.
Šurfis 1 (foto 22) ilmnes kamarakihi all kuni 40 cm paksune ühtlane must vahekihtideta
huumuserikas muld ning selle all looduslik liivakiht.
Šurfis 2 (foto 23) oli mullakihi paksus kuni 50 cm, selle all selge segunemata üleminekuga
punakas looduslik liivakiht.
Šurfides 3 (foto 24), 4 ja 5 (foto25) oli mullakihi paksus kuni 40 cm, selle all sõre liivakiht.
Šurfides 6, 7 (foto 28) ja 8 (fotod 26) avanes sarnane pilt, kohati oli tegemist nii pehme
liivakihiga, millesse mõõdulatt sisse vajus (foto 27).
Šurf 9 (foto29), mis asus asulakoha piires, oli mullakihi paksus kuni 55 cm.
Šurfid 20 kuni 25 kaevati eelpool kirjeldatud šurfide 1 – 9 kõrvale kagu ehk raudteetammi
poole 80 cm laiuste tranšeedena. Põhijoontes kajastasid need sarnaseid tulemusi.
7

Šurfis 20 (fotod 41 – 42), mis asus 4m šurfist 9 kirde pool, paljandus kuni 60 cm paksune
mullakiht, mis sisaldas väheseid lubjakivitükke ning üksikuid murenenud väiksemaid
raudkive. Mullakiht oli 40 kuni 50 cm sügavusel segatud kollaka liivakihiga, mille all asus
valge lubjarikas liivakiht.
Šurfides 21 (fotod 43 – 44) ja 22 (fotod 45 – 46) oli mullakiht õhem, kuni 40 cm ja alumises
osas rohkem segatud liivaga, mille ühtlane kiht algas maapinnalt 40 cm sügavuselt.
Šurfides 23 ja 24 (fotod 47 – 48)) oli mullakiht õhem, kuni 30 cm, mille all algas liivakiht,
mis omakorda 60 cm sügavusel läks üle heledaks kruusaseks kihiks.
Šurfis 25 (fotod 49,50) oli kamaraalune mullakiht 20-25 cm paksune ja selle all kruusaliiva
pinnas, mis oma ilmelt erines põhjapoolsetes surfides paljandunud tüsedast mullakihist.
Šurfid 10 kuni 14 tehti käsitsi kaitsevööndi idaosasse raudteetammi ja Madise-Jüri talu
õueaiamaa vahele (fotod 30 – 32), et teha kindlaks asulakihi võimalik levik selles piirkonnas.
Uuringute ajal oli see suures osas võsastunud, kuid varem oli seal olnud ka kartulimaa.
Šurfides oli näha 25 kuni 30 cm paksune juurestikust läbipõimunud kasvumuld ja selle all
liivakiht. Pinnas oli tume, kuid erines mõnevõrra sellest, mis asus mõnikümmend meetrit
lääne pool aias. Seal ülesharitud peenramaal (foto 33), mis asus asulakoha piirile lähemal, oli
üles haritud vaid üks lõik, mis aga, vaatamata väga headele vaatlusoludele pärast tugevaid
vihmu, ei andnud ühtki savinõukildu ega muud arheoloogilist leidu. Pererahva poolt
üleskorjatud leiud (fototahvel I) pärinesid asula tuumikusse jäävalt juurviljamaalt ja talu
ümbrusest.
Seega näitasid käsitsi tehtud surfid asulakoha piiril ning tranšeed neist raudteetammi pool, et
tume huumuserikas mullakiht on paksem loode pool, asulakohale lähemal ning õheneb kagu
ja lõuna suunas, külatuumikust kaugemal. Arheoloogilisi leide need kihid ei sisaldanud,
täheldada võis vaid vähesel määral ja üksikult paiknevaid murenenud raudkive, mida võiks
seostada kerisepuistamisega. Sellele iseloomulikku sütt ja tahmasegust mulda aga ei esinenud.
5. Tranšeed kaitsevööndi kaguosas kagu pool raudteetammi
Šurfid 15 kuni 19 kaevati kopaga 80 cm laiuste tranšeedena 10 m kaugusele raudteetammist
kirde poolt edela suunas kaitsevööndi ulatuses (joonised 5, 5a; tabel lk 31).
Šurfis 15 paljandus 10 m pikkuses lõigus 20 cm paksuse mättakihi all kuni 10 cm paksune
liivakiht ning selle all hele lubjarikas kruusakiht (fotod 34, 35).
Šurfis 16, mis asus eelmisest 10 kuni 18 m edela pool, võis täheldad mullakihis üksikuid
paekivitükke ning liivakiht ses lõigus oli mõnevõrra paksem, kuni 20 cm (fotod 36, 37).
Šurfides 17, 18 (foto 38) ja 19 (fotod 39-40) vastavalt 11, 22 ja 39 m edela pool eelmisi oli
mullakiht kirdepoolsematest lõikudest paksem, kuni 50 cm ning sisaldas väiksemaid ja
keskmisi, kuni 20 cm läbimõõduga paekive ning liivakihi pinnal üksikuid väiksemaid
murenenud raudkive (foto 40). Alalõigu iseloomustuseks võib öelda, et maapind on
loodepoolse raudteetammi vööndiga võrreldes 0,5 kuni 1 m madalam. Kirdeosas on
huumusekiht õhuke ning see tüseneb edela suunas, olles kõige paksem kaitsevööndi
lõunatipus ja sellest lõuna pool. Maastiku üldilmelt erineb see mõnevõrra loodepoolsemast
alast (fotod 20-21), kus mullakihi paksus suureneb põhja suunas. Arheoloogilisi leide ega
kultuurkihile viitavaid tunnuseid ei ilmnenud ei kaevetööde käigus väljatõstetud pinnases,
pinnaseprofiilides ega detektoriseirel.
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6. Šurfide mõõdud ja asukoha koordinaadid
Rõuma šurfid 1 – 24
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mõõdud cm
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
80 x 1000
80 x 800
80 x 400
80 x 350
80 x 300
80 x 200
80 x 350
80 x 300
80 x 250
80 x 300

Koordinaadid
x
6540371.3
6540377.8
6540383.9
6540390.9
6540397.4
6540406.1
6540406.2
6540421.2
6540427
6540441.9
6540452.2
6540461.7
6540470.5
6540482.6
6540399
6540385.5
6540376.4
6540368.7
6540354.2
6540429.3
6540411.9
6540397.3
6540386.3
6540376.7

y
503650.8
503657.2
503663.2
503670
503676.9
503679.7
503679.6
503694.8
503698.5
503721.8
503731.5
503742.4
503752.7
503766.3
503710.6
503696.5
503687.4
503678.7
503662.2
503704.4
503694.8
503680.8
503670.5
503660.4

Koordinaadid
x
6540167.7
6540174.2
6540179.9
6540186
6540170.7
6540174.1
6540183.3
6540194.7
6540167
6540152.4
6540313.2
6540268.9

y
503418.8
503424.1
503429.7
503434.9
503422.6
503426.1
503435
503446.4
503442.4
503459.8
503565.1
503517.1

Risti šurfid 1 – 10; A, B
Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B

Mõõdud cm
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
80 x 400
80 x 400
80 x 1100
80 x 300
80 x 500
80 x 500
80 x 300
80 x 500
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Kokkuvõte
Eeluuringute tulemusena selgitati välja järgmist:
 Kivikalme nr 10136 „Kalvamägi“ kagupiirile ja kaitsevööndisse sellest kagu poole
tehtud arheoloogiliste šurfide kaevamise, uurimise ja dokumenteerimise käigus tehti
kindlaks, et arheoloogilist kultuurkihti seal ei ole. Võimalik kalmekivistik ega selle
äärevare ei ole algselt ulatunud ega hiljem laiali küntud Risti – Rõuma vahelise teeni
ning mingeid kalmega seonduvaid tunnuseid sel alal ei ole. Kivikalme 50 m
kaitsevööndisse jäävatel lõikudel nimetatud teest kagu pool olemasolevast
raudteetammist kagu ja loode pool on tegemist liivapinnasega, millel ei ole seost
kivikalmega ning puuduvad ka muud arheoloogilistele leidudele viidata võivad
tunnused.
 Sellest tulenevalt puudub töö teostaja hinnangul kultuurimälestistega seotud
kitsenduste vajadus raudteekoridoris uuringuala esimeses, kalmega seotud piirkonnas,
kaasa arvatud muldkeha laiendamisel, teise tee, peatuskoha platvormi ja muude
rajatiste kavandamisel ja ehitamisel.
 Raudteekoridoris kahe uuringuala - kalme ja asulakoha vahelisel alal ei ole
arheoloogiamälestisele viitavaid leide, rajatisi või muid kitsendusi põhjustavaid selgelt
nähtavaid tunnuseid ning nende ilmnemise tõenäosus lähteülesandes määratletud
raudtee kaitsevööndis ja puhveralas on vähe tõenäoline
 Asulakoha nr 10137 kagupiirile ja kaitsevööndisse sellest kirde, ida ja kagu pool
teostatud arheoloogiliste uuringute (šurfide, pinnavaatluse, detektoriseire) tulemusena
tehti kindlaks, et arheoloogilisi leide sisaldav intensiivne kohapeal ladestunud
inimtekkeline kultuurkiht lähteülesandega piiritletud alal kuni 8 meetrit
raudteetammist loodes ning 20 m kagus puudub.
 Kultuurkihti ei tulnud välja kagu pool raudteetammi tehtud šurfidest ning nende
ilmnemine šurfide vahele ja kõrvale jääval alal on vähe tõenäoline. Sellest tulenevalt
on töö teostaja seisukohal, et kitsenduste kehtestamine asulakoha uuringualal kagu
pool raudteetammi, sh teise tee rajamisel ei ole vajalik.
 Asulakoha kaitsevööndis loode pool raudteetammi ja sellega piirnevat kraavi ei
esinenud intensiivset kohapeal ladestunud inimtekkelist kultuurkihti ega arheoloogilisi
leide. Pinnase iseloom ja lähedus asulakoha tuumikalale, mis on andnud muinas- ja
keskaegseid leide, viitavad võimalusele, et leide sisaldav kiht võib asetseda laiguti
ning sügavuses, mis pinnaltseire meetodil tulemusi ei anna (Mandel 2018, lk 37-38).
 Sellest tulenevalt on töö teostaja seisukohal, et raudtee-ehituslike mullatööde
kavandamisel asulakoha kaitsevööndis loode pool raudteetammi kas muldkeha
laiendamisel, kraavi rajamisel või taastamisel või muudel kaasnevatel mullatöödel
(näiteks ehitusaegsed juurdesõiduteed vmt) on täiendavad uuringud selles lõigus
ehitusaegsete riskide ennetamiseks otstarbekad. Sõltuvalt kavandatavate tööde
ulatusest ja iseloomust võiks neid teha kas täiendavate uuringutena muutmisele
mineva pinna läbikaevamise meetodil enne ehituslikke mullatöid või järelevalvena
mullatööde käigus jälgimise meetodil.
Sõltumata käesoleva töö tulemustest jääb kehtima Muinsuskaitseameti poolt esitatud nõue,
mis põhineb Muinsuskaitseseaduse paragrahvil 44: kogu raudteetrassi alal tuleb mälestiste ja
kaitsevööndi välisel alal pinnasetöödel arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise
kultuurkihi
ilmsikstuleku
võimalusega.
Muinsuskaitseseadusest
tulenevalt
on
kultuuriväärtusega leiu, arheoloogilise kultuurkihi, sh inimluude ilmnemisel leidja kohustatud
tööd seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest
Muinsuskaitseametile ja kohalikule omavalitsusasutusele.
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Ettepanekud raudtee-ehituslikeks projekteerimis- ja mullatöödeks
Tulenevalt kokkuvõttes esitatud tulemustest teeb töö teostaja ettepanekud:
1. Uuringuala esimeses, kalme kaitsevööndi piirkonnas:
tellijal taotleda Muinsuskaitseametilt mälestise kaitsevööndis kehtivate kitsenduste
leevendamist raudteekoridoris, kaasa arvatud muldkeha laiendamine, teise tee,
peatuskoha platvormi ja muude rajatiste ehitamine.
2. Uuringuala teises, asulakoha kaitsevööndi piirkonnas:
2.1. Kagu pool raudteetammi tehtavate mullatööde osas taotleda kaitsevööndis
kehtivate kitsenduste leevendamist, sest kultuurkihi ja leidude ilmsikstulek
ehitustööde käigus on vähe tõenäoline.
2.2. Alternatiivina võib kaaluda kagu pool raudteetammi mullatööde arheoloogilist
jälgimist, eriti juhul, kui seda saab teha tööde logistilisest korraldusest sõltuvalt
koos ja paralleelselt loode pool raudteetammi tehtavate mullatööde
jälgimisega. Selle vajaduse ja ulatuse määramine oleks vastava tegevusloaga
arheoloogi pädevuses. Raudtee rajatiste projekteerimist ja paiknemist see
alternatiivne meede ei mõjuta. Vajamineva ressursi hinnang esitatakse koos
ülejäänud tegevustega punktis 2.5.
2.3. Loode pool raudteetammi on ehituse käigus võimalike leidudega seotud
riskide vältimiseks otstarbekas raudtee-ehituslikke mullatöid nõudev ala enne
arheoloogiliselt läbi uurida. Selle meetodi määramiseks vastava tegevusloaga
ettevõtja poolt annavad käesoleva uuringu tulemused hea lähtealuse.
Vajaminevate ressursside prognoos esitatakse punktis 2.5., kuid see sõltub
olulisel määral projektlahendusest, vee äravoolu kraavi taastamise ja muldkeha
laiendamise ulatusest (joonis 9) võrreldes praeguse situatsiooniga ehk seniste
raudteerajatiste ulatusest, mille piires kultuurkihti kindlasti pole säilinud.
2.4.Uuringu meetodist
2.4.1. Kuna senised uurimistulemused näitavad, et kultuurkihti ja leide
šurfide osas ei ole välja tulnud ja need puuduvad ka kaitsevööndi
kirdeosas väljaspool raudteekoridori oleval aiamaal, siis oleks
tulemuslik meetod pinnase koorimine kaevetehnikaga arheoloogi
järelevalve all samaaegse detektoriseirega. Kitsa (50-80 cm) teraga
kopaga kihiti koorimist tuleks alustada kaguservast, olemasoleva kraavi
loodenõlvast kogu kaitsevööndi ulatuses 187 m pikkusel alal, vajadusel
leidude ilmnemisel ka väljapoole kaitsevööndit. Lähteülesandes antud
kauguse korral raudteetammist 8 m tuleb uuringualuseks pindalaks
kokku 1450 ruutmeetrit, 2 m laiuse varuga asulakihi suunas kokku
1870 ruutmeetrit, mida aga omakorda vähendab olemasoleva kraavi
laius raudteetammi poolt. Huumusekihi sügavus loodusliku puutumatu
pinnaseni on 40 kuni 60 cm. Liikudes tranšeedega vähemohtlikust
tsoonist asulakoha piiri ja tuumiku poole, ladestades väljatõstetavat
pinnast kõrvale läbiuuritud alale, on võimalik üsna riskivabalt saada
ülevaade kihistustest, vajadusel leiukohti, sissekaeveid või võimalikke
ehitiste fragmente käsitsi väikeste kaevanditena läbi uurides.
2.4.2. Alternatiivina tasub kaaluda arheoloogilist järelevalvet jälgimise
meetodil raudtee ehituse mullatööde käigus. Selle meetodi eeliseks on
tööde teostamine paralleelselt, kaasates vaid arheoloogi ja vajadusel
tehnikuid ning kaevetöö tehakse ehitaja poolt. Puuduseks on
kaevetööde vähene paindlikkus arheoloogia seisukohalt – kihiti
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kaevamine vajaduse korral on logistiliselt keerulisem, pinnase äravedu
võib sõltuda uurijate vajadustest ja jõudlusest, leidude ja kultuurkihi
ilmnemisel on suurem risk tööde peatamiseks ja täiendavateks
uurimiskuludeks.
2.4.3. Juhised arheoloogiliseks jälgimiseks ehituslike mullatööde ajal.
2.4.3.1.Arheoloogilist jälgimist on võimalik teha vaid teaduslikku uuringut
võimaldava ilma korral, st reeglina külmumata pinnase,
plusskraadide ja sademeteta oludes.
2.4.3.2.Ehituslik mullatöö tehakse tavaliselt projektijärgse sügavuseni, kuid
arheoloogilise jälgimise vajadus on vaid kuni loodusliku puutumatu
pinnaseni. Selle kihi eraldi, vahel ka kihiti kaevamise vajadusega
peab arvestama.
2.4.3.3.Pinnase, eriti pealmise mullakihi väljakaevamisel tuleb võimaldada
selle läbivaatamine käsitsi ja vajadusel detektoriga, seetõttu võib
tekkida vajadus see ladestada ajutiselt kõrvale ja mitte otse
kallurisse.
2.4.3.4. Leidude või kihi ilmsikstulekul peab võimaldama arheoloogil seda
uurida kohapeal või teisaldada, sellega võivad kaasneda seisakud
kaevetöös ja täiendavad kulud uurimisele.
2.4.3.5.Kohapeal ladestunud kultuurkihi elementide ja konstruktsioonide
leidmisel tuleb tööd seisata ning informeerida Muinsuskaitseametit.
Eriti oluliste ja suure ajaloolise väärtusega leidude korral võib
tekkida vajadus selle kohapeal säilitamiseks ja konserveerimiseks,
millega võivad kaasneda ümberprojekteerimise jmt kulud.
2.4.3.6.Iga uuringuloa väljaandmise tingimuseks on vastutava arheoloogi
poolt koostatud ja Muinsuskaitseameti kooskõlastatud uuringu
tegevuskava, milles kirjeldatud tegevused on aluseks tellija ja
töövõtja vahelisele lepingule. Kavas kirjeldatavad tingimused ja
nõuded aitavad ennetada ja vältida ehitustööde jälgimisel ette tulla
võivaid probleeme.
2.4.3.7.Ehitus- ja muude tööde tegemise nõudeid reguleerivad
Muinsuskaitseseaduse § 40, 44 jt.
2.5.Ressursi planeerimine. Käesoleva uuringu tulemuste põhjal võib väita, et
kavandatava projekti muutmine ilmsiks tulla võiva kultuurkihi tõttu on vähe
tõenäoline.
Uuringuteks vajamineva ressursi planeerimiseks on oluline saada võimalikult
täpsed projekti andmed, esmajoones mullatööde piir kaitsevööndis. Šurfide ja
tranšeede tulemuste võrdlusest ilmnes, et huumusekihi, seega võimaliku
kultuurkihi paksus väheneb oluliselt raudteetammi poole ja kasvab asulakoha
poole. Seetõttu mõjutab oluliselt tööde mahu arvestust kavandatavate
mullatööde kaugus olemasolevast tammist. Kahe erineva meetodi –
läbikaevamine ja järelevalve aja ja tööjõu kulu on mõistagi erinevad, kuid
käesolevat tööd arvesse võttes on nende planeerimine siiski suurtes piirides
üsna reaalne.
2.5.1. Kaevamine. Võttes läbikaevamise meetodil aluseks kaevetehnikaga koorimise
vajaduse u 1900 ruutmeetril 2 kuni 3 kihina, saame võrdluseks võtta käesolevate
uuringute selle osa, mis tehti kaevetehnikaga. Sellise mahu läbiuurimine võtaks
aega 10 välitööpäeva, seega orienteeruvalt oleks eelarve 5 korda suurem käesoleva
lepingu mahust. Selle eeltingimuseks oleks uuringuteks sobiv aastaaeg ning ilm,
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eeliseks asjaolu, et umbes 1000 m3 pinnast saab selle käigus juba välja kaevatud
ning riski tööde katkestamisele ehituse ajal ei ole.
2.5.2. Mullatööde jälgimine. Selle eelarve sõltub esmajoones ehituslikele mullatöödele
kuluvast ajast, mida on projekti teadmata raske prognoosida. Arheoloogia
vajaduseks piisab vaid huumuskihi väljakaevamisest, kuid ehituse käigus
soovitakse enamasti kaevetööd teha korraga projektijärgse sügavuseni. Seetõttu on
olemasolevate andmete põhjal raske prognoosida ajakulu. Arheoloogilise
järelevalve päeva hind erineb objekti iseloomust ja vastutavast teostajast sõltuvalt,
kuid kaudsetel andmetel jääb see arheoloogist ja tehnikust koosneva meeskonna
korral alla 500 euro välitöö päeva eest. Seega tuleks eelarve aluseks võtta
ehituslike mullatööde päevade arv ning samuti arvestada asjaoluga, et ka
arheoloogilist jälgimist ei saa teha talvistes tingimustes. Puuduseks on asjaolu, et
leidude ilmnemisel tuleb tööd seisata ning võivad kaasneda täiendav aja- ja
rahakulu.
Punktis 2. 2. viidatud alternatiivi valiku korral võib eeliseks olla asjaolu, et
tõenäoliselt saab kagu pool raudteetammi tehtavaid ehituslikke mullatöid jälgida
ka paralleelselt loode pool tammi toimuvate uurimis- ja järelevalvetöödega, kui
ehituse logistika seda võimaldab. Selline variant võimaldab kokkuhoidu nii ajas
kui kuludes.
Eelarve kujunemise aluseks olevate kulude täpsema kalkulatsiooni on töövõtja
tellija soovi korral valmis esitama eraldi lisana.
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Lisad
Joonised 1 – 9. Kaardid ja skeemid

Joonis 1. Risti ümbrus kaheverstalisel kaardil 1899. Maa-ameti geoportaal, ajaloolised kaardid

Joonis 2. Risti aleviku põhjaosa NL topokaardil 1955. Maa-ameti geoportaal, ajaloolised kaardid

Joonis 3. Risti alevik ja Rõuma küla uuringuala arheoloogiamälestistega. Maa-ameti kaardirakendus,
Kultuurimälestiste riiklik register
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Joonis 4. Risti Kalvamäe kivikalme ning Rõuma asulakoha piirid (tumesinine viirutus), nende kaitsevööndid (helesinine viirutus) ja uuringualad (punase
piirjoonega). Kultuurimälestiste riiklik register. M 1 : 2500
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Joonised 5, 6. Ülal asulakohal ja kaitsevööndis tehtud proovišurfid, all kivikalme kaitsevööndis tehtud
proovišurfid (oranžid ruudud) ning proovitranšeed (rohelised ristkülikud). Alus Maa-ameti geoportaal,
töötlus Reet Maldre
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Joonis 5a. Rõuma uuringuala põhjaosa šurfid 8 – 14 ja 20. M 1:500
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Joonis 5b. Rõuma uuringuala lõunaosa surfid 1 – 7, 15 – 19 ja 21 – 25. M 1 : 500
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Joonis 6a.Šurfid 1 – 9 Risti kivikalme Kalvamäe kaitsevööndis. M 1 : 500
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Joonis 7. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi
koridori asukoha määramine" seletuskiri, lk 30

Joonis 8. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi
koridori asukoha määramine" seletuskiri, väljavõte joonisest 2 Ellamaa – Risti jaamavahe.
Arheoloogiamälestised ja nende kaitsevööndid tähistatud lilla ruudustikuga

Joonis 9. Raudtee tüüpristlõige reisirongide piirkiirusele kuni 140 km/h; reisirongide piirkiirusele kuni
160 km/h kavandatud raudtee muldkeha pealmine laius on minimaalselt 7600 mm (6600 mm asemel)
Rein Riisalu, LÄHTEÜLESANNE – ARHEOLOOGILINE EELUURING RISTIL. Sihtasutuse
Läänemaa raudteeprogramm, lk 3
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Fotod
Fotod 1 – 15: Rõuma Kalvamäe uuringud – proovišurfid ja –tranšeed nr 1 – 10

Foto 1. Kivikalme Kalvamäe teeäärne idaosa, vaade kirde poolt

Foto 2. Kivikalme ja tee vaheline ala enne uuringute algust, vaade edela poolt
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Fotod 3 – 5. Šurfid 1 – 3 kivikalme idaserval

Fotod 6 – 8. Šurfid 4 – 6 kalme ja tee vahelisel alal

Fotod 9 – 10. Šurf 7, vasakul vaade kirde poolt, tagaplaanil kalmemäe madalam, lõhutud idaosa ning
kõrgem keskosa, paremal vaade edela poolt Rõuma küla suunas
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Foto 11. Kivikalme kaitsevööndisse ulatuv ala kagu pool raudteetammi šurf 9 kaevamisel

Fotod 12 – 13. Šurf 9, vaade edela poolt ning loodeseina profiil

Fotod 14 – 15. Šurf 10 risti raudteetammiga tammi kagunõlval ja kirdeseina profiil
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Fotod 16 – 17. Proovišurfid A ja B Risti – Rõuma tee loodekülje kõrgendikel põhja ja lõuna pool
aleviku ja küla vahelist piiri testimaks võimalikku tarndkalme asukohta

Fotod 18 – 50: Rõuma asulakoha ja selle kaitsevööndi proovišurfid ja –tranšeed nr 1 - 25

Fotod 18 – 21. Rõuma asulakoha ja selle kaitsevööndi üldvaated enne uuringute algust.
Üleval vasakul vaade raudteetammilt asulakohale lõuna poolt; üleval paremal raudtee ja külatee
vaheline ala kaitsevööndi lõunanurgas, vaade kirde poolt; all vasakul kaitsevööndi idaosa kagu pool
raudteetammi; all paremal kaitsevööndi lõunanurk kagu pool raudteetammi
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Fotod 22 – 23. Šurfi nr 1 põhjaprofiil. Šurf 2, tagaplaanil šurfide 3 ja 4 asukoht

Fotod 24 – 25. Šurfid 3 ja 5

Fotod 26 – 27. Šurf 8, tagaplaanil raudtetamm; šurfi profiil
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Fotod 28 – 29. Šurfid 7 ja 9

Fotod 30 - 31. Šurfid 14 ja 12

Fotod 32 - 33. Šurf 10 ning vaade kaitsevööndi kirdeosale uuringuala põhjatipust lääne pool MadiseJüri talu aiamaale, kust on varasemalt saadud üksikleide
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Fotod 34 - 35. Šurf 15, vaade edela poolt ning kirdeseina profiil

Fotod 36 - 37. Šurf 16, vaade edela poolt ning kirdeseina profiil

Fotod 38 - 40. Šurfid 18, vaade edelast. Šurf 19, vaade kirde poolt ning edelaotsaprofiil
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Fotod 41 - 42. Šurf 20, vaade edelast ning kirdeseina profiil

Fotod 43 - 44. Šurf 21 edela poolt ning kirdeseina profiil

Fotod 45 - 46. Šurfi 22 vaade edelast ning kirdeseina profiil
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Fotod 47 - 48. Šurfid 23 ja 24, vaade edelast

Fotod 49 - 50. Šurf 25, vaade edela poolt ning kirdeotsa profiil
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Fototahvel I. Juhuleiud Rõuma asulakoha tuumikust, väljaspool käesolevas aruandes käsitletavat
uuringuala. Ülalt vasakult: rauast nooleots, pronksist ehteahelik, luust nõelakoda, pronksmüntidest
ripatsid, vasknööbid, savieseme katke, savinõukillud.
Fotodel kujutatud leiud on valik aastate jooksul Madise-Jüri talu maalt, selle ümbruskonnast ja
naaberkülast korjatud leidudest. Leiukohtade ja esemete täpsem määramine, kataloogimine ning
magasineerimine on kavas Eesti Ajaloomuuseumi ning SA Läänemaa Muuseumid arheoloogide poolt
järgmisel hooajal koos kaasneva maastikuseirega.
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