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Aruanne arheoloogilistest uuringutest Kihu talu maal kivikalme 17550 kaitsevööndis
(Jõelähtme küla, Jõelähtme vald/kihelkond, Harjumaa) 2018. aastal
Sissejuhatus
2018. aasta septembris ja oktoobris toimusid arheoloogilised uuringud kivikalme 17550
kaitsevööndis Kihu talu maal (24504:008:1770) Jõelähtme külas Jõelähtme
vallas/kihelkonnas Harjumaal (joonis 1, 2; tahvel I). Uuringud olid põhjustatud Kihu talu
omanike soovist paigaldada biopuhasti ning rajada sellega seotud imbtunnel ja -väljak.
Tööd tellis ja tasustas kinnistu omanik
, kaevetööd teostas Roheline Traktor OÜ ja
OÜ Balti Puurkaev. Viimane paigaldas ka puhasti ning sellega seotud torustiku.
Arheoloogilised uuringud viis läbi Arheograator OÜ, kohapeal töötas ja aruande koostas
arheoloog Gurly Vedru.
Asukoht, loodus ja kohakasutuse ajalugu
Jõelähtme küla asub Jõelähtme valla keskosas, merest u 3,5 km lõuna pool. Kihu talu paikneb
Jõelähtme küla lääneedelapoolses osas, jäädes Tallinn–Peterburi teest (ka Tallinn–Narva tee,
riigimaantee nr 1) u 100 meetrit lõunaedela poole. Ajalooline Vana-Narva maantee, praegune
Jõelähtme-Kemba tee (11260) kulgeb siit u 367 m põhjakirde pool, sinna viib Peterburi teelt
alguse saav põhjakirde–lõunaedela-suunaline Kiriku tee. Viimase lõunaedelapoolne ots jääb
Kihu talu hoonetest u 161 m põhjakirde poole. Lisaks jääb Kihu talu hoonetest u 80 m loode
poole väiksem Looküla tee lõik 2, mis antud kohas on ligilähedaselt kirde–edela-suunaline.
See tee viib Loo küla kaudu Vandja külla ning lõppeb Kostivere teel (11103).
Jõelähtme jõgi voolab uuritud alast u 230 m kagu pool, samasse jääb ka ulatuslik Kostivere
karstiala. Väiksemaid karstinähtusid leidub siiski ka Kihu talu läheduses. Piirkonnale
iseloomulikult on siin tegu avatud loopealsega, kus avanevad mitmete kilomeetrite kaugusele
ulatuvad vaated.
Uuritud kinnistul levib suuremas osas väga õhuke paepealne muld (joonis 3: Kh''), kus
mullakihi paksus jääb alla 10 sentimeetri. Vähemal määral leidub ka leetjat mulda (joonis 3:
KI), mille huumushorisont on laiemas ümbruses 29–34 cm paks. Sellised liivsavilõimisega
mullad sobivad kõikide põllukultuuride kasvatamiseks ning on Eesti ala ühed parimad
põllumullad. Kihu talust lääneedela- ja edela pool levib leostunud muld (joonis 3: Ko), mis on
samuti viljakas põllumuld. Taluhoonetest kaugemal Jõelähtme jõe ümbruses levib gleistunud
lammimuld (joonis 3: Ag). Seda tüüpi mulda leidub jõesängide vahetus läheduses kõrgematel
kaldavallidel, kus perioodiline üleujutus on lühiajaline (Maa-ameti mullakaardirakendus).
Kihu kinnistu on pikikülgedega orienteeritud ligilähedaselt loode–kagu-suunaliselt, kus selle
ulatus on kuni 375 meetrit. Kirde–edela-suunaliselt on kinnistu suurim laius u 238 m.
Maapind kinnistul tõuseb loode suunas, kõrguste vahed ulatuvad kuni meetrini. Kuna tegu on
lauge tõusuga, on selle jälgimine maastikul mõnevõrra raskendatud.
Kinnistut piirab loode poolt Looküla tee lõik 2, põhja- ja põhjakirde poolt Peterburi tee ning
kagu poolt Jõelähtme jõgi. Teistes külgedes paiknevad hoonestamata kinnistud.
Vanimad teadaolevad mälestised praeguse Jõelähtme küla territooriumil pärinevad
pronksiajast. Nendeks on arvukad kivikalmed ning mõned lohukivi, mida leidub küla
erinevates osades. Eelrooma rauaajast ja hilisematest sajanditest on teada mitmeid asulakohti
ning võimalik maa-alune kalmistu praeguse Jõelähtme kiriku juures. Jõelähtme jõe ääres
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paikneva Jõelähtme mõisa kohta pärinevad vanimad teated 15. sajandi teisest poolest
(http://www.mois.ee/harju/joelahtme.shtml).
Kihu talu maal paiknev matmispaik ongi arvatavasti pronksi- või eelrooma rauaagne
kivikirstkalme, mille avastas 1976ndal aastal Vello Lõugas. Kalmesse kaevatud proovišurfist
ilmnes, et 30 cm paksuse mullakihi all oli paekividest lade, mille ülemisest osast koguti
põletamata luid. Üle kalme kulgeb kiviaed ja selle lõunakagupoolsesse ossa oli varasematel
aegadel ehitatud kelder (Lõugas 1976). Samasugune olukord iseloomustas kalmet ka 2018.
aastal: üle kalmekuhjatise kulges ligilähedaselt kirde–edela-suunaline kiviaed, millest loode
poole jäi niidetud heinamaa, kiviaiast kagu poole jäi aga Kihu talu õueala. Kalmesse rajatud
kelder on kergelt aluspõhjapinnasesse süvendatud ning selle seinad laotud paekividest. Keldri
sisemuses ei viita midagi omaaegsele matmispaigale.
Vanim täpselt dateeritud kaardimaterjal Jõelähtme küla kohta pärineb 1692. aastast. Sellel
Johann Holmbergi poolt koostatud kaardil on kaheteistkümnest talumajapidamisest
koosnenud Jegelecht By-nimeline asustusüksus. Neli talu paiknesid reas tolleaegse põhitee,
praeguse Vana-Narva maantee lääneedelapoolsel küljel, teine taludekogum jäi mõisast edela
ja lõuna poole, Jõelähtme jõe mõlemale kaldale. Kaks talu jäid külatuumikust kaugemale
idakagu poole. Lisaks olid külas ka kõrts ning vesiveski, üle jõe käidi umbes samast kohast,
kus praegu asub kivist sild. Küla põllumaad asusid hoonetest põhja-, lõuna- ning kaugemal ka
lääne pool. Kihu talu sel ajal veel ei olnud ning sealgi paiknesid Jõelähtme küla põllud ja
rohumaad (joonis 5). Ka 19. sajandi teise poole kaardil on Kihu talu kohal näidatud vaid
põllu- ja rohumaad (EAA.854.4.779, leht 1). Küll aga on Kihu-nimeline majapidamine kantud
1889. aasta kaardile (EAA.3724.4.71, leht 1). Seega on tegu suhteliselt hilise, 19. sajandi
lõpust pärineva talukohaga. Viimane ei välista mõistagi võimalust, et kohta võidi asustada
muinasajal, samuti võib pronksi- ja eelrooma rauaaegsete kivikalmete ümbruses esineda
puistepõletusmatuseid. Just põletatud luufragmentide otsimisele pöörati välitöödel erilist
tähelepanu.
2018. aasta välitööde metoodika
Arheoloogilise järelevalve põhimeetodiks oli vaatlus. Pinnasekihid ja profiilid fikseeriti
pildistamisega ning kihid mõõdistati ja kirjeldati. Kraavidest välja tõstetud muld vaadati läbi.
Kõik koordinaadid fikseeriti gps-iga Garmin Oregon 600, mille mõõtmistäpsus oli antud
objektil ±3 m. Gps-i koordinaadid seoti kohapealsete kinnispunktidega, mis võimaldas neid
hiljem Maa-ameti kaardil täpsustada.
Kaevamiseks kasutati laadur-ekskavaatoreid JCB 4CX Eco ja Wacker Neuson 3503.
2018. aasta välitööd
Kaevetööd said alguse Kihu talu elamu edelapoolse osa kagupoolse seina juurest (joonis 6;
tabel 1: 1; tahvel II). Esmalt avati siin loode–kagu-suunaline u 6 m pikkune, 0,7 m laiune ja u
60 cm sügavune kraav elamust biopuhastisse viiva toru jaoks. Elamu juures oli segatud
pinnas, mis koosnes tumepruunist mullast ja väikestest paekivitükkidest. Praegusest
maapinnast 45 cm sügavusel oli juba monoliitne paas. Paepõhi tõusis kagu suunas liikudes
veelgi ning see paljandus vaid 20–25 cm paksuse mullakihi all. Paekivikihi pealmist osa oli
siiski võimalik kihiliselt murendada, ülejäänu osas võeti kasutusele hüdrovasar.
Lisaks kaevati elamu edelapoolse osa kagupoolse seina äärde u 4 m pikkune, 20 cm laiune ja
15 cm sügavune kaablikraav. Kirjeldatav kirde–edela-suunaline kraav jäi loodepoolse küljega
vastu majaseina, muld oli siin eelmises kraavilõigus olnust pisut heledam ja tagasitäiteline.
Väljatõstetud pinnas osutus väga puhtaks, selles oli vaid paar punase tellise tükki ja mõni
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väike klaasi- ning plastmassikild. Lisaks veel kanaluu ja nõukogudeaegse valge supitaldriku
tükk.
Majaseinast u 6 meetrit kagu poole avati u 2 m laiune kaevis biopuhasti ja selle juures
paikneva kaevu jaoks. Pinnasekihid olid eelkirjeldatud kraaviosaga sarnased: pealmise 3 cm
paksuse mättakihi all oli kuni 25 cm paksune mullakiht, millest omakorda allapoole jäi juba
paas. Biopuhastist ja kaevust edasi kaevati taas kraav, mis nüüd oli ligilähedaselt kirde–edelasuunaline (tabel 1: 2). Selle pikkus oli u 25 meetrit ja laius 0,7 m. U 3 cm paksuse mättakihi
all paljandus 20 cm paksune kiht tumedamat pruuni tooni kergema konsistentsiga mulda.
Kirjeldatava kraavilõigu kirdepoolses osas võis u 8 m pikkuses lõigus eristada pealmise
pruuni mullakihi all 10–15 cm paksust liivasemat kollakaspruuni värvi kihti. Selle heledama
pinnasekihi alla jäi paepõhi, mille pealmist osa oli kuni 20 cm paksuses osas jätkuvalt
võimalik kihiliselt murendada (tahvel III). Kraavilõigu kesk- ja edelapoolses osas oli tegu
ühtlase pruuni mullaga, mis ulatus kuni paepõhjani (tahvel IV: 1). Hoovis avatud kraavist leiti
nõukogudeaegne roostetanud plekist purgikaas ja tükike eterniiti. Hoovi edelapoolsest osast
saadi u 2 x 1 m suuruselt alalt mulla läbivaatamisel mõned põlenud luukillud, mis osutusid
siiski looma- ja linnuluudeks (määranud Liina Maldre). Luude olemasolu on seletatav
asjaoluga, et varasematel aegadel ladestati lähedusse olmeprahti.
Taluhoovi edela poolt piiranud kiviaiast edela pool ehk väljaspool õueala oli muld hoovis
olnust pisut heledam ning selle paksus vaid 5–20 cm (tahvel IV: 2, tahvel V: 1). Üldiselt oli
tegu suhteliselt puhta pinnasega, milles leidus vaid veidi nõukogudeaegset prahti,
heinapallinööri, konservikarbikaasi ja pudelikilde.
Vana abihoone vareme loodepoolse otsaseina kohal muutis kraav taas suunda ning kulges
nüüd kuni lõpuni loode–kagu-suunaliselt (tabel 1: 3, 4). Selle kraavilõigu pikkus oli u 50
meetrit ning selle loodepoolsesse otsa rajati imbväljak (tahvel V: 2). Kraavilõigu viimased 15
meetrit oli tegu alaga, kus pealmise 4–5 cm paksuse mättakihi alla jäänud heledama pruuni
mullakihi paksus ulatus 10–15 cm-ni. Aluspõhjaks oli jätkuvalt paas. Imbväljaku pikkus
loode–kagu suunas oli u 6 m ja laius kirde–edela suunas u 2 m.
Tabel 1. Kihu talu maadel teostatud arheoloogilise järelevalvega seotud koordinaadid
Nr Koordinaadid
Objekt
Asukoht
1
X: 6589802
Kaevetööde algus, loode– Kihu talu eluhoone edelapoolse osa
Y: 563486
kagu-suunalise
kraaviosa kagupoolse seina juures
algus
2
X: 6589797
Biopuhasti asukoht, siit Kihu talu hoovialal
Y: 563491
edasi kaevati kirde–edela
suunalist kraavi
3
X: 6589783
Kirde–edela-suunalise
Väljaspool Kihu talu hooviala
Y: 563476
kraaviosa lõpp, loode–kagusuunalise kraaviosa algus
4
X: 6589815
Kaevetööde lõpp
Väljaspool Kihu talu hooviala
Y: 563438
Kokkuvõte
2018. aastal Kihu talu maal teostatud arheoloogiliste uuringutega arheoloogiliselt
huvipakkuvat materjali ei leitud. Varasematel aegadel on selles kohas olnud pidevalt põllu- ja
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rohumaad. Pronksi- või eelrooma rauaajal rajati siia küll kivikalme, kuid midagi muud
muinasaegsele inimtegevusele viitavat siit ei leitud.
Kasutatud allikad
EAA.1.2.C-III-17, leht 1. Jegelecht Gods och Pastorat. Koostaja Johann Holmberg. 1692.
EAA.854.4.779, leht 1. 19. saj II pool. Karte des Gutes Jaggowal und Jegelecht Pastorat.
EAA.3724.4.71, leht 1. 1889. Special-Karte vom Bauerpachtlande und der Hofsstellen der
Dorfschaften Jõelehtme und Manniwa gehörig zum Gute Jegelecht. Belegen im Harrienschen
Kreise und Jegelechtschen Kirchspiele. Koostaja Theodor Dau.
Lõugas, V. 1976. Mälestise pass.
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Joonised ja tahvlid
Joonis 1. Jõelähtme küla paiknemine. Jõelähtme on tähistatud punase ringjoonega.
Joonis 2. Kihu talu koos lähiümbruse mälestistega. Kalme 17550 piir on tähistatud punase
joonega. Teised mälestised joonisel: 2716 – Jõelähtme kirik, 2717 – Jõelähtme kirikuaed,
2718 – Jõelähtme kirikuaia piirdemüür, 17544 – kivikalme, 17566 – lohukivi, 17567 –
lohukivi, 17651 – kivikalme, 27084 – Vabadussõja mälestussammas
Joonis 3. Kihu talu ja selle lähiümbruse mullad. Kivikalme 17550 asukoht on tähistatud
punase täpikesega, 2018. aastal kaevatud kraavid musta joonega. Alus: Maa-ameti
mullakaardirakendus, täiendanud Gurly Vedru. Kh'' – väga õhuke paepealne muld, KI –
leetjas muld, Ko – leostunud muld, Ag – gleistunud lammimuld
Joonis 4. Jõelähtme küla rootsiaegsel kaardil. Väljavõte Johann Holmbergi poolt 1692. aastal
koostatud kaardilt „Jegelecht Gods och Pastorat” (EAA.1.2.C-III-17, leht 1). Tolleaegne
Jegelecht By-nimeline asustusüksus koosnes kaheteistkümnest talumajapidamisest, millele
lisandusid veel vesiveski ja kõrts. Jõelähtme jõe ääres, üsna taluhoonete läheduses asus ka
mõis ning selle abihooned. Üle jõe käidi ligilähedaselt samast kohast, kus asub praegune, 19.
sajandil ehitatud kivisild. Praegune Vana-Narva maantee oli siis põhitee ning kõrts ja osa
taluhooneid asuski selle ääres. Kaardi põhjal otsustades olid praeguse Kihu talu maad siis
osaliselt kasutusel põllu- ja rohumaana.
Joonis 6. Biopuhasti paigaldamise projektijoonis. Kaevatud kraavid on tähistatud oranži ja
halli joonega. Joonis: OÜ Balti Puurkaev.

Tahvel I
1. Jõelähtme Kihu. Vaade kivikalmele 17550 kirde poolt. Kiviaed kulgeb üle kalme.
2. Jõelähtme Kihu. Vaade kivikalmesse ehitatud keldrile lõunaedela poolt.
Tahvel II
1. Jõelähtme Kihu. Vaade talu hoovis toimunud kaevetöödele kirde poolt. Fotol on
paremal Kihu talu eluhoone.
2. Jõelähtme Kihu. Kraav Kihu talu eluhoone edelapoolse osa kagupoolse seina juures.
Vaade kagu poolt.
Tahvel III
1. Jõelähtme Kihu. Pinnasekihid taluhoovi kaevatud kraavilõigu kirdepoolses osas.
Vaade kagu poolt.
2. Jõelähtme Kihu. Kaevetööd Kihu talu hoovis. Vaade lõunaedela poolt.
Tahvel IV
1. Jõelähtme Kihu. Pinnasekihid Kihu talu hoovi kaevatud kraavilõigu edelapoolses osas.
Vaade kagu poolt.
2. Jõelähtme Kihu. Kaevetööd väljaspool Kihu talu õueala. Vaade kagu poolt.
Tahvel V
1. Jõelähtme Kihu. Pinnasekihid väljaspool Kihu talu õueala rajatud kraaviosas. Vaade
edela poolt.
2. Jõelähtme Kihu. Vaade taluhoovist väljapoole kaevatud kraaviosa loodepoolsele osale
kagu poolt.
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Joonis 1

Joonis 1. Jõelähtme küla paiknemine. Jõelähtme on tähistatud punase ringjoonega.

8

Joonis 2

Joonis 2. Kihu talu koos lähiümbruse mälestistega. Kalme 17550 piir on tähistatud punase
joonega.
Teised mälestised joonisel:
2716 – Jõelähtme kirik
2717 – Jõelähtme kirikuaed
2718 – Jõelähtme kirikuaia piirdemüür
17544 – kivikalme
17566 – lohukivi
17567 – lohukivi
17651 – kivikalme
27084 – Vabadussõja mälestussammas
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Joonis 3

Joonis 3. Kihu talu ja selle lähiümbruse mullad. Kivikalme 17550 asukoht on tähistatud
punase täpikesega, 2018. aastal kaevatud kraavid musta joonega. Alus: Maa-ameti
mullakaardirakendus, täiendanud Gurly Vedru.
Kh'' – väga õhuke paepealne muld
KI – leetjas muld
Ko – leostunud muld
Ag – gleistunud lammimuld
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Joonis 4

Joonis 4. Jõelähtme küla rootsiaegsel kaardil. Väljavõte Johann Holmbergi poolt 1692. aastal
koostatud kaardilt „Jegelecht Gods och Pastorat” (EAA.1.2.C-III-17, leht 1). Tolleaegne
Jegelecht By-nimeline asustusüksus koosnes kaheteistkümnest talumajapidamisest, millele
lisandusid veel vesiveski ja kõrts. Jõelähtme jõe ääres, üsna taluhoonete läheduses asus ka
mõis ning selle abihooned. Üle jõe käidi ligilähedaselt samast kohast, kus asub praegune, 19.
sajandil ehitatud kivisild. Praegune Vana-Narva maantee oli siis põhitee ning kõrts ja osa
taluhooneid asuski selle ääres. Kaardi põhjal otsustades olid praeguse Kihu talu maad siis
osaliselt kasutusel põllu- ja rohumaana.
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Joonis 6

Joonis 6. Biopuhasti paigaldamise projektijoonis. Kaevatud kraavid on tähistatud oranži ja
halli joonega. Joonis: OÜ Balti Puurkaev.
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Tahvel I

1. Jõelähtme Kihu. Vaade kivikalmele 17550 kirde poolt. Kiviaed kulgeb üle kalme.

2. Jõelähtme Kihu. Vaade kivikalmesse ehitatud keldrile lõunaedela poolt.
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Tahvel II

1. Jõelähtme Kihu. Vaade talu hoovis toimunud kaevetöödele kirde poolt. Fotol on
paremal Kihu talu eluhoone.

2. Jõelähtme Kihu. Kraav Kihu talu eluhoone edelapoolse osa kagupoolse seina juures.
Vaade kagu poolt.
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Tahvel III

1. Jõelähtme Kihu. Pinnasekihid taluhoovi kaevatud kraavilõigu kirdepoolses osas.
Vaade kagu poolt.

2. Jõelähtme Kihu. Kaevetööd Kihu talu hoovis. Vaade lõunaedela poolt.
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Tahvel IV

1. Jõelähtme Kihu. Pinnasekihid Kihu talu hoovi kaevatud kraavilõigu edelapoolses osas.
Vaade kagu poolt.

2. Jõelähtme Kihu. Kaevetööd väljaspool Kihu talu õueala. Vaade kagu poolt.
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Tahvel V

1. Jõelähtme Kihu. Pinnasekihid väljaspool Kihu talu õueala rajatud kraaviosas. Vaade
edela poolt.

2. Jõelähtme Kihu. Vaade taluhoovist väljapoole kaevatud kraaviosa loodepoolsele osale
kagu poolt.
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