
Paleorannajooned ja 
kiviaegne inimasustus Eestis

Merle Muru 

Tartu Ülikool geograafia osakond
merle.muru@ut.ee

ESTGIS suveülikool „Merepidu – geoinformaatika avastamata 
aarded“

19 – 20 august 2016 Sepaküla
Estonian Science Foundation Grant 9011



Uurimisala
de 
paiknemin
e 
jääajajärgs
e 
maakerke 
piirkonnas

Maakerge 
tõusva 
meretaseme 
suhtes on 
tänapäeval  u. 
0.5-2 mm/a,
minevikus oli 
intensiivsem.

Looded 
puuduvad – 
rannajoone 
määrab 
keskmine 
(mere)veetase.

Ruhnu saar
Figure Rosentau et al. 2007, isobases Ekman 1996
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Baltijääpaisjär
ve 
maksimaalne 
ulatus 11 600 
a. tagasi, 
vahetult enne 
mahajooksu 
läbi Kesk-
Rootsi 

Antsülusjärve 
maksimaalne 
ulatus 10 300 a. 
tagasi, vahetult 
enne Taani 
väinade 
tekkimist
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Viimase 12 
000 a. 

(mere)veeta
seme 

muutused 
Eesti aladel
(Narva piirkonna 

veekõver) 
Maakoore 
kerkimise ja 
ookeani 
veetaseme 
tõusu 
koosmõjul 
vahelduvad 
mere/järve 
pealetungid ja 
taandumised.

Litoriinamer
e kõige 
soolasem 
(15-18‰) 
faas 6 500 a. 
tagasi

12 
000

10 
000

8 000 6 000 4 000 2 000 0
Aeg (aastat 
tagasi)

Ranniku-
asustuse 
algus 



Eesmärk on:
•kirjeldada looduskeskkonda , mis ümbritses kiviaegset 
rannikuasustust;

•mõista, milliseid kohti ja miks eelistati asustada;

•teada saada, kas ja kuidas kiviaja inimesed kohanesid 
(mere)veetaseme ja rannajoone muutumisega;

•luua uut teadmist, mis aitaks avastada asulapaiku.

Sisend:
•kõrgusandmed
•setete kirjeldused
•dateeringud
•jm. (nt. georadari andmed)

Väljund:
•digitaalse kõrgusmudeli põhised paleogeograafilised 
rekonstruktsioonid



Uurimisala 
1. Narva-
Lauga 
madalik

•Madalik Balti 
klindist mereni.

•Viimase 12 000 a. 
jooksul on 
maastikku 
kujundanud 
Läänemeri ning 
suured jõed: Narva 
ja Lauga.

•Mitukümmend 
kiviaegset 
asulapaika.

•Kõrgusmudeli 
aluseks 
digitaliseeritud 
NL 
topograafilised 
kaartide 
kõrgusinfo 
mõõtkavades 1:25 
000 ja 1:50 000.



Narva-Lauga: paleoveetasemete 
rekonstrueerimine

•Referentsveepinnad vanade rannamoodustiste kõrguste 
alusel: 
- Balti jääpaisjärv (III), - Antsülusjärv, - Litoriinameri, - tänapäevane 
Läänemeri

•(Mere)veetaseme kõver setteproovide alusel:

•Mistahes ajahetke veepind interpoleeriti ajas:

Formula: A. Rosentau et al. 
2011

vanem 
ref.-
veepind

noorem 
ref.-
veepind

aeg 
A-st L-ini

aeg 
alates A-
st

erinevus 
veetaseme 
kõverast



Figure: A. Rosentau et al. 
2011

Narva-Lauga: paleomaapinna 
rekonstrueerimine

•Lihtsustatult:
Paleomaapinna kõrgus = tänapäevase maapinna kõrgus – 
paleoveetase

•Parandused:
- nooremate setete (turvas, järvesetted, luited) paksuste 
eemaldamine kõrgusmudelist

Tänapäevane reljeef ja 
paleoveetase

Paleoreljeef



Narva-Lauga: 
tulemused

Paleogeograafilised 
rekonstruktsioonid, 

näitavd rannikumadaliku arengut 
Litoriinamere pealetungi ja 

taandumise ajal.

Ranniku
-
asustus
e algus    12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Aeg (aastat tagasi)

8200 a. t. 7000 a. t. 6500 a. t. 6000 a. t. 5000 a. t.

4000 a. t.



Uurimisala 2. Ruhnu saar
Uuriti luitevallide süsteemi ja selle põhjal modelleeriti 
rannajoone muutused ja saare areng Litoriinamere perioodil. 

Kiviaegsed 
hooajalised 
jahilaagripa

igad,
14C 

dateeringu 
põhjal 

7300-6200 
a. vanad. 

1 
km



Ruhnu saar: metoodika
1. Luidete luminestsentsdateerimine (post-IR IRSL meetod);
2. LiDAR (Maa-amet) kõrgusmudeli põhjal geomorfoloogiline 

analüüs;
3. 1. ja 2. tulemuste põhjal paleogeograafilised 

rekonstruktsioonid.

Transekt, 
kus võeti 

liivaproovid 
dateerimise

ks ja 
mõõdistati 
georadarig

a.



Ruhnu saar: tulemused
Luitestiku arengu iseloomustus morfoloogia ja dateeringute 
põhjal.

Transekt, 
kus võeti 

liivaproovid 
dateerimise

ks ja 
mõõdistati 
georadarig

a.



Ruhnu saar : tulemused
Erinevate vanustega paleorannavööndid saare igas küljes, 
määratud ligikaudu sama kõrgete luitejalamite ja 
dateeringute põhjal.



2.76±0.26 ka BP

Ruhnu saar : tulemused
Paleogeograafilised rekonstruktsioonid, 
mis näitavad saare teket ja kasvamist 
Litoriinamere veetaseme alanemise ajal.

Paleorannajoon = dateeringud + morfoloogia + ranna 
laiuse puhver
Maapinna kõrgus = LiDAR – ligikaudne Litoriinamere 
veetase

3.85±0.25 ka BP

5.18±0.40 ka BP

6.21±0.50 ka BP

6.91±0.58 ka BP

Kiviaegsed 
hooajalised 
jahilaagripa

igad

1 
km



Liivi laht 
kiviajal

Keraamika 
tüübi ja 
tööriistade 
materjali 
(kvarts) põhjal 
arvatakse, et 
inimesed tulid 
Ruhnule 
Saaremaalt 
(Kriiska 2001).Sel ajal oli Ruhnu 
väga väikese 
pindalaga 
maariba ning 
mandrilt või 
teistelt saartelt 
nägemiseks liiga 
kaugel. 



Uurimisala 3. Neoliitiline asulapaik 
Tallinna kesklinnas Vabaduse väljakul

•Tihedalt 
täisehitatud 
linnakeskus. 

•Enam kui 2 m 
paksune 
kultuurkiht. 

•Leiud kiviajast: 
hooajaline 
jahilaager, mida 
kasutati mitme 
inimpõlve 
jooksul.

•Kõrgusmudel 
arheoloogilist
el kaevamistel 
tehtud 
mõõdistuste 
põhjal.

Photo: by Andres 
Tarto



Vabaduse väljak: setete stratigraafia 
väljakaevamiste alal

Tee

Täitepinnas

Keskaja kultuurkiht

Kaldkihiline Litoriinamere 
liiv kruusa-veerise 

vahekihtidega

Kiviaja 
kultuurkiht

~16 m 
ü.m.p.



Vabaduse väljak: kiviaegse asulapaiga kõrgus 
tänapäeval

Compiled by J. Vassiljev 
2014

14C dateeringud
Metssiga: 5340–4930 cal BP 
Grööni hüljes:
5030–4820 cal BP, 5190–
4900 cal BP 



Vabaduse väljak: kiviaegse asulapaiga kõrgus 
asustuse ajal (5000 a. t.)

a) Paleomaapind = kiviaja kultuurkihi kõrgus tänapäeval – meretase 5000 
a. tagasib)   Paleomaapind = tänapäevane maapind – keskaja kultuurkiht – 

meretase 5000 a. tagasi

a) b)



Tõenäoliselt 
asustusala 
jätkub kagu 
suunas 
paleoranna-
joonega 
paralleelselt 
ja ei laiene 
mere suunas.

Vabaduse väljak: tulemused 
Neoliitiline asulapaik asus liivasel merepoole laskuval pinnal 
(rannanõlval).



Kokkuvõtteks

• Läänemere piirkonnas on leitud kiviaegseid asulaid sageli 
kunagiste laguunide kallastelt. Üsna erandlikult meie kahe 
uurimisala tulemused näitavad, et asustati ka avatud 
mererandu.

• Järeldused aitavad:
- ennustada asulapaiga ulatust;
- leida varem avastamata asulapaiku. 

• Detailsel (LiDAR, georadar vm.) digitaalsel kõrgusmudelil 
põhinevad paleogeograafilised rekonstruktsioonid 
võimaldavad:
- tuvastada seni märkamatuks jäänud vanu rannavorme 

ja seega paleorannajooni;
- täpsustada mineviku meretaseme muutusi;
- põhjendada kiviaja inimeste asulapaikade valikuid ja 

asustusmustri muutumist rannikutel.



Tänan!
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