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Pühakojad moodustavad Eesti arhitektuuripärandi väärtusliku osa, eriti oluliseks tuleb pidada meie kesk-
aegseid kirikuid. Selle kõrval on aga ka hilisematel perioodidel loodud kõrgtasemelist arhitektuuri näiteks 
õigeusu ja vanausuliste kirikutele. Ehitismälestisteks on tunnistatud üle 200 pühakoja. Pühakodades 
 säilitatakse ka tähtsat osa meie hinnalisematest kunstivaradest. Kirikud on meie ajaloo ja kultuuri üks 
tähtsamaid valdkondi, mis on kujundanud meie füüsilist keskkonda. Kirikuhooned domineerivad nii 
 linnasiluetis kui loodusmaastikul, nad on keskused, mille ümber on sajandeid koondunud elu. Meie 
 pärandi osaks on pühakojad, kirikuaiad, pastoraadikompleksid, kalmistud ja kogu pühakodades asuv 
 kultuurivara, maalid, tekstiil, kirikuriistad ja lisaks orelid, mis vaatamata keerulistele aegadele on säilinud 
tänaseni ja on unikaalne nähtus kogu Euroopas. Tänu nendele keerukatele aegadele kujutavad Eestis 
 säilinud orelid endast haruldast „orelimuuseumi“. 

Kirikuhooned ei ole ainult sakraalse tähtsusega, vaid kujutavad endast hindamatut osa kultuurist. Ka 
tänapäeval on niihästi kogu ühiskonna kui ka regionaalse arengu seisukohalt oluline kirikuhoonete 
 võimaluste kasutamine. Pühakojad on kujunenud märkimisväärseteks kontserdipaikadeks. Viimastel 
 aastakümnetel on kultuurikalendris oma koha leidnud erinevad muusikasündmused, mis toimuvad kiri-
kutes. Orelite taastamine ja kirikutes paremate kontserditingimuste loomine on konkreetne kultuurielu 
arendamise võimalus. Paljudes omavalitsustes on kirikud vähesteks eksponeeritavateks turismiobjek-
tideks ja seetõttu on eriti oluline nende korrashoid ja avatus kõigile külastajaile. 

Taasiseseisvumise algaastatel said kirikud välisabi sõpruskogudustelt, kuid teatud aja möödudes välis-
abi vähenes. Pühakojad ning neis paiknevad kultuuriväärtused vajasid säilimiseks ja arenguks süsteemset 
lähenemist. 2000. aastate alul tõusis päevakorda laiaulatusliku riikliku programmi käivitamine koostöös 
riigi, kohalike omavalitsuste, kirikuvalitsuste ja kogudustega. Eesti Vabariik on ühinenud Euroopa arhitek-
tuuripärandi kaitse konventsiooniga, mis rõhutab avalike võimude poolse rahalise toetuse vajadust arhi-
tektuuripärandi säilitamiseks ja taastamiseks, sama põhimõte sisaldub ka muinsuskaitseseaduses. Riik 
nägi ja näeb kirikus partnerit kultuurialaseks koostööks ja see oli peapõhjuseks miks 17. oktoobril 2002 
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokolliga fikseeriti riigi ja kirikute ühis-
huvid ning nendest tulenevad tegevussuunad. Tänaseks on selle protokolli raames ellu kutsutud riikliku 
programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ kümme tegusat aastat lõppemas. Nende aastate jooksul 
kordasaadetust ja Eesti pühakodade arengust ning tulevikuvajadustest annab ülevaate käesolev kogumik. 

Kalev Uustalu
Pühakodade riikliku programmi juhtnõukogu esimees

Saateks
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Vaadates tagasi riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ kümneaastasele tegevusele võime 
olla tänulikud tehtu eest. Programmis püstitatud ülesandeid on täidetud koostöös riikliku programmi 
juhtnõukogu, kohalike omavalitsuste, konfessioonide ning kogudustega. Plaanid, mida programmi 
 kavandades tehti, olid suured, majandussurutis tegi oma korrektuurid. Vaatamata raskematele aegadele 
jätkus programm siiski vastavalt võimalustele aastast aastasse. Riikliku programmi eelarvest on makstud 
toetusi kõikide konfessioonide pühakodade toetuseks. EELK on programmi kaudu saanud erinevaid toe-
tusi kokku ligi kuus miljonit eurot.

Sakraalarhitektuuri ja kultuuritraditsioonide säilitamine, hoidmine ja kasutamine on võimalik ainult 
ühistöö tulemusena. Läbi raskete aegade on kogudused hoidnud vaatamata repressioonidele oma püha-
kodasid. Kogudused teevad ka täna pingutusi väärtuslike kirikuhoonete korrashoidmiseks ja remondiks 
koostöös kohalike omavalitsustega. Suuremamahulised tööd on saanud võimalikuks tänu programmi 
„Pühakodade säilitamine ja areng“ toetusele. Tänapäeval on ootused kirikute suhtes kasvanud. Kirikud on 
avatud külastajatele ka väljaspool jumalateenistuste aega, kirikutes toimuvad kontserdid ja näitused. 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ raames 
kümne aasta jooksul antud toetuse eest ja soovib, et analoogne tegevus võiks jätkuda.

Tiit Salumäe
EELK assessor, praost
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„Sinu autemplis seistes arvame end olevat taevas…” ütleb üks õigeusu kirikulaul. Tõesti, õigeusu kogemu-
ses on pühakojal eriline koht. See pole pelgalt usklike kooskäimise ruum, vaid on kujundatud eriliselt 
selliseks, et ta kehastaks taeva ja maa ning inimese hinge ja ihu ühtekuuluvust, eriti aga Jumala armulist 
mahatulemist ja päästetööd Kristuses. Seda kõike kinnitab ka kiriku pühitsemistalitus ning jätkuvad 
sakramendid ja palved, mida pühakojas tuuakse. Nõnda on äärmiselt oluline, et see uskliku jaoks olulisim 
ruum maa peal oleks kasutatav ja korras, et kogunenud Jumalarahvas võiks keskenduda palvele ja Jumala-
sõnale, ilma et pühakoja halb seisukord teda segaks. 

Selle kõige pärast hindame väga meie Kultuuriministeeriumi pühakodade programmi, mis juba terve 
aastakümne on aidanud meil ja teistel konfessioonidel korda teha oma kirikuid, kabeleid, palvemaju ja 
muid sakraalhooneid. On selge, et pühakojad pole väärtuslikud ainuüksi oma vahetutele kasutajatele, 
 kogudustele, vaid kujutavad endast üldist, rahvuslikku rikkust ning jäädes oma ülesandelt vastava usu ja 
koguduse teenistuste, palvuste ja talituste läbiviimise ruumiks, on vastavalt võimalusele avatud ka kogu-
konnale laiemalt. Kogudus või muud pühakoja kasutajad tagavad aga tema toimimise selles funktsioonis, 
milleks ta on algselt mõeldud ja ehitatud ning aitavad nõnda, peale välise korrashoidmise, kaasa ka algse 
ja õige õhkkonna säilimisele vastavas sakraalhoones.

Tänades ja rõõmustades eelneva kümnendi koostöö ja toetuse üle julgeme loota, et Eesti Vabariigi 
poolne rahastamine pühakodade, ühtede kultuuriliselt kõige olulisemate ühiskondlike hoonete säilita-
mise ja parendamise heaks jätkub, ja et võime järgnevatelgi aastatel teha koostööd riigiasutustega ühise 
eesmärgi – meie sakraalhoonete eest hoolitsemise nimel. 

+ Stefanus
EAÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
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Kirikuid rajatakse eeskätt selleks, et inimesed võiksid neis tõsta oma palveid Jumala poole, aga samuti 
usukombetalituste ja jumalateenistuste läbiviimiseks. Kuid niisamuti saavad neist ajapikku oma riigi 
 ajaloolised mälestusmärgid ja olulised kultuuriobjektid, mis kujutavad endast vahel arhitektuuriliselt ja 
kunstiliselt unikaalseid hooneid.

Aastakümneid nõukogude ateistlikku võimu on tekitanud kõikide konfessioonide pühakodadele 
suurt kahju – paljude hoonete ja nende sisemuse seisukord halvenes, mõned pühakojad on aga täielikult 
lagunenud ning kadunud.

Juba kümme aastat kehtiv riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“ on aidanud läbi viia 
vajalikke ja edasilükkamatuid remondi- ja restaureerimistöid mitmes meie Kiriku pühakojas. Need on 
olnud kõige viletsamas olukorras viibivad kirikud, millel puuduvad vahendid isegi igapäevasteks välja-
minekuteks, rääkimata juba kulukast remondist, nagu näiteks katuse parandamine. Võib öelda, et nii-
suguste tööde läbiviimine on elavdanud ka koguduseelu – nähes hoolitsust pühakoja eest, on inimesed 
hakanud seal käima, pakkudes oma toetust ja külastades jumalateenistusi. Selle programmi abi on meile väga 
tähtis ja hädavajalik ka sel põhjusel, et meie kirikuvarade küsimus pole senini leidnud lõplikku lahendust.

Kõikide Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku liikmete nimel tänan riiki ja kõiki selle programmi 
raames vaeva näinud inimesi. Loodan, et see töö jätkub, ning me suudame säilitada paljud meie püha-
dused ka tulevastele põlvedele.

Kornelius
MPEÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit



On eriline heameel tõdeda, et Vabariigi Valitsuse poolt 16. aprillil 2002. aastal moodustatud asjatundjate 
komisjoni töö (Kirikute (pühakodade) kultuuriloolise säilitamise ja arengu riikliku programmi välja-
töötamine) tulemusena valmis aasta jooksul riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“, mis 
 kiideti heaks valitsuse istungil 18.03.2003.

Programmi raames on kümne aasta jooksul leidnud luteri ja õigeusu kirikute kõrval rahastamist ka 
väiksemate konfessioonide pühakojad, mis alati ei ole kuulunud mälestiste hulka. Siinkohal tahaks ära 
märkida vennastekoguduste palvelate (Saku-Tõdva, Pikavere, Hageri, Mustvee), vanausuliste palvelate 
(Kükita, Varnja, Väike-Kolkja Uspenski kirik), baptistikoguduste palvelate (Kärdla, Haapsalu), metodisti 
Haapsalu palvela ja katoliku Tartu kiriku ning mitme tsässona restaureerimist-remontimist.

Asjatundjate komisjoni suur entusiasm ja lootus pühakodade kordategemiseks nii lühikese aja jooksul 
ei ole küll kogu ulatuses realiseerunud, seda olulisel määral maailma ja sealhulgas ka Eestit tabanud 
 majanduslanguse tõttu. Mõndagi on veel teha ja seetõttu soovime, et programmi elluviimine jätkuks. 
Meie praegune, aga samuti kasvav uus põlvkond vajavad pühakodasid mitte ainult kui ajaloolisi ja arhitek-
tuurilisi väärtusi, vaid esmajoones ikka selleks, et pühakojad täidaks oma esmast ülesannet, milleks nad 
on ehitatud.

Siinkohal kuuluvad südamlikud tänusõnad lisaks Vabariigi Valitsusele ka Kultuuriministeeriumile 
ning Muinsuskaitseametile, kes on hea seisnud Pühakodade riikliku programmi elluviimise eest. 

Ruudi Leinus
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
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Programmi põhimõtted ja eelarve
Kirikud on Eesti kultuuri lahutamatuks osaks olnud alates 13. sajandist. Lisaks vaimsele pärandile on 
pühakojad läbi aegade kujundanud meie ehitatud keskkonda – nad on olnud ja jäänud kultuurmaastiku 
dominantideks. See äärmiselt rikkalik ja mitmepalgeline pärand sisaldab nii väärikaid keskaegseid kivi-
kirikuid, mastaapseid maakivist ja tellisest õigeusukirikuid kui ka taotluslikult tagasihoidlikke vabakogu-
duste palvemaju ja tillukesi puust tsässonaid. Tegemist on väärtustega, mis vajavad säilimiseks pidevat 
hoolt ja kogu ühiskonnale olulise pärandina ka riigipoolset toetust.

Muinsuskaitseamet ja tema eelkäijad on nõustanud ja rahastanud kirikuhoonete ning nende sisustuse 
restaureerimist alates 1920. aastaist. Peale Eesti Vabariigi taasiseseisvumist on pühakodadele igal aastal 
eraldatud toetusi – aastail 1992–2003 kokku 6 946 517 eurot. 21. sajandi alguseks oli tekkinud vajadus 
koondada sakraalpärandi hoiu temaatika ühtseks programmiks, millesse oleksid kaasatud kõik osapooled 
ja mis tegeleks pühakodadega terviklikult. 

Pikaajalise ja põhjaliku eeltöö tulemusena valmis riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja 
areng“1, mille Vabariigi Valitsus kiitis heaks 18. märtsil 2003. Programmi esialgne tegevus kavandati 
 kümneks aastaks (2004–2013) ning selle eesmärk on ühtse ja süsteemse lähenemise kaudu tagada püha-
kodade kui Eesti kultuuriloolise ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilimine. Programmi tegevuse 
koordineerimiseks moodustas kultuuriminister Urmas Paet 30. juuni 2003 käskkirjaga nr 121 juhtnõu-
kogu, kuhu kuuluvad Muinsuskaitseameti, kolme suurema konfessiooni (Eesti Evangeelse Luterliku 
 Kiriku, Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku), Eesti Kirikute 
 Nõukogu, erinevate ministeeriumide ning omavalitsuste esindajad. Aastatel 2003–2013 on juhtnõukogu 
korraldanud 60 koosolekut.

Pühakodade riikliku programmi põhieesmärk on kirikute kui meie kultuuriloolise ja kunstiajaloolise 
pärandi olulise osa säilimise tagamine ning sisulise arengu toetamine. Lähtekohana hõlmati kõigi konfes-
sioonide pühakodasid sõltumata sellest, kas need on tunnistatud kultuurimälestiseks või mitte. Esimestel 
aastatel seati eesmärgiks eelistada avariiliste katuste ja tornikiivrite ning muude konstruktsioonide restau-
reerimist. Samuti peeti oluliseks ülduuringute algatamist. Alameesmärkidena sooviti koostada püha-
kodade seisundi ja nende säilitamiseks vajalike tööde andmebaas, arendada konserveerimismetoodikaid, 
konserveerida pühakodasid lagunemisest kiiremini, et jõuda avariitööde järel ka ennistamiseni, ning 
 tagada hoonete suurem turvalisus. 

Lisaks põhiprogrammile kavandati kaheksa alamprogrammi: teaduse (nii alus- kui ka rakendusuurin-
gute), trükiste (teaduslike ja populaarsete), koolituste, kirikute sisustuse, orelite kui muusikariistade, 
 kirikuaedade, varemete ning pühakodade kui kultuurikeskuste tarvis. Läbivaks põhimõtteks oli süs-
teemne lähenemine erinevate teemade ja valdkondade käsitlemisel.

Riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ aktiivne tegevus algas 2004. aastal kui kinni tati 
programmi esimene eelarve. 2002–2003 viidi läbi uuringud ja analüüsiti Eesti pühakodade seisukorda ja 
1 Riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“, 2003. 
  http://muinas.ee/files/P%C3%BChakodade%20s%C3%A4ilitamine%20ja%20areng.pdf

Riiklik programm „Pühakodade  
säilitamine ja areng“ 2003–2013  
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restaureerimisvajadusi, millest järeldus, et programmi edukaks toimimiseks peaks riik eraldama program-
mile kümne aasta jooksul kokku 633,3 miljonit krooni (40 miljonit eurot), st u 4 miljonit eurot aastas. 
Kalkulatsioon põhines pühakodade toonasel seisukorral ja 2003. aasta restaureerimishindadel, mis aru-
saadavalt on ajas muutunud.

Pühakodade programmi tegevuse jooksul on riigieelarvest eraldatud programmile keskmiselt  
923 369 eurot aastas. 2013. aasta seisuga on programmi kogusumma 9,23 miljonit eurot, mis on 22,8 % 
algselt kavandatust. Seega on programmi võimalused oma eesmärkide täitmiseks – ennekõike esimese 
prioriteedi, pühakodade säilimise tagamiseks ja avariilisuse likvideerimiseks – olnud üsnagi kasinad.

Lisaks 2002.–2003. aastal tehtud pühakodade seisukorra ja restaureerimisvajaduse analüüsile on 
programmi raames järjepidevalt jätkatud taotluste kogumist, et kaardistada muutuvaid restaureerimis-
tööde sisulisi ja rahalisi vajadusi. Programmile esitatud taotluste kogu summa ja programmi eelarve kogu-
summa võrdlustabelist on näha, et taotlusi on esitatud kordades rohkem kui on olnud eelarvelisi võima-
lusi nende rahuldamiseks.

 

Programmi raames teostatud tööde statistika 
Seisuga 01.11.2013 on riikliku programmi „Pühakodade säilita-
mine ja areng“ raames erinevaid toetusi saanud ühtekokku 197 
erinevat pühakoda, neist 154 on riiklikud kultuurimäles tised 
(78,17 %). Toetuste üldsummast on 89,8 % läinud mälestistele. 
Siin on kajastatud programmi kõik erinevad toetused – lisaks 
pühakodade kui hoonete restaureerimisele, piksekaitsete ja sig-
nalisatsioonide paigaldamisele ja projektdokumentatsioonide 
koostamisele ka sisustuse, varemete ja orelite alamprogrammide 
toetused, va inventeerimised (kirikutekstiilid, kirikuaiad, vare-
med, kellad, ikoonid jne).

Programmis ei tehtud vahet riiklikuks kultuurimälestiseks 
tunnistatud pühakodade ja teiste sakraalhoonete vahel, kuid on 
selge, et väärtuslikum osa kiriklikust pärandist on mälestistena 
muinsuskaitse all. Seetõttu on mälestiste osakaal toetustes nõn-
da suur. 
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Restaureerimis- ja remonttööde toetused
Lõviosa kogu programmi eelarvest moodustavad otseselt pühakodade kui hoonete säilimiseks vajalike 
restaureerimistööde toetused, kümne aastaga kokku 7,92 miljonit eurot. Suuremaid ja väiksemaid restau-
reerimis- ja remonttöid on teostatud 131 pühakoja juures, neist 106 on mälestised (80,9 %). Restaureeri-
mistoetuste üldsummast on 90,4 % läinud mälestistele. 

Restaureerimistoetused jagunesid üheksa erineva konfessiooni2 pühakodade vahel (131-st püha kojast 
on 22 EAÕK pühakojad, 6 tsässonat, 2 baptistide pühakoda, 83 EELK kirikut, 1 metodisti kirik,  
6 MPEÕK kirikut, 1 Rooma-Katoliku kirik, 6 vanausuliste palvelat ja 4 vennastekoguduse palvelat). 
 Statistiliselt anti keskmiselt ühe pühakoja kohta 60 479 eurot restaureerimistoetust.

Allpool toodud graafikas on esitatud restaureerimistoetuste jaotus konfessioonide vahel toetussum-
made järgi ning sulgudes on märgitud ära toetuse saanud pühakodade arv vastavas konfessioonis.

Maakondlikult on kõige rohkem eraldatud toe-
tusi Saaremaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa ja Valga-
maa kirikutele. Kõige vähem on toetusi saanud Põl-
vamaa ja Jõgevamaa kirikud. Graafika on koostatud 
toetussummade järgi, sulgudes toetuse saanud pü-
hakodade arv maakonnas.

Kuna programmi 2003. aastal kavandatud ma-
hust realiseerus vaid 22,8 %, siis tuli  piirduda vaid 
kõige avariilisemate töödega ning põhiliselt re-
monditi programmi toetuste eest kirikute avariilisi 
katusemaastikke, sest nende olukorrast sõltub hoo-
nete säilimine  kõige enam. Nende 131 pühakoja 
seas on teostatud erinevas suurusjärgus katuste re-
monti ja restaureerimistöid kokku 95 pühakojas. 
Ülejäänud tööd on olnud vundamentide ja/või põ-

2  Selles käsitluses on tsässonad EAÕK-st eraldi välja toodud.
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randate restaureerimistööd (13), interjööri konservee rimis- või restaureerimistööd (13), akende restau-
reerimine, ahjude remont, treppide restaureerimine, seinte sirgendamine, fassaadide restaureerimine, 
seenkahjustuste likvideerimine jms. Mõnes kirikus on teostatud mitmeid erinevaid töid: näiteks EELK 
Risti kirikus (Harjumaal) on restaureeritud nii katuseid, interjööri kui ka põrandaid või EELK Avinurme 
kirikus (Ida-Virumaal) on restaureeritud vundamendid, põrandad, katused ja avatäited. On oluline mär-
kida, et nii Risti kui ka Avinurme kirikute puhul on kogudused saanud täiendavalt toetusi ka Euroopa 
Liidu struktuurfondidest. 

Valve- ja tulekaitsesignalisatsioonide ja piksekaitsete paigaldamine 
Pühakodade programmi tegevuse kümne aasta jooksul on 57 pühakojale paigaldatud (või vana süsteemi 
täiendatud või remonditud) valve- ja tulekaitsesignalisatsioonisüsteem. Nendest 42 pühakoda olid mäles-
tised. Konfessiooniti oli jagunemine järgmine: 24 EAÕK kirikut, 22 EELK kirikut, 5 vanausuliste palve-
lat, 4 MPEÕK kirikut ning 1 Rooma-Katoliku kirik ja 1 babtistide palvela. Ühtekokku on valve- ja tule-
kaitsesignalisatsioonide paigaldamiseks eraldatud 97 338 eurot. 

Piksekaitsed on paigaldatud (või vana süsteemi täiendatud) 28 kirikus (neist 24 mälestised) ning 
 selleks on kulunud ligi 75 858 eurot.

Projektdokumentatsioonide koostamine
Programmi raames on 92 pühakojale (neist 81 mälestist) koostatud ühtekokku 133 restaureerimispro-
jekti, muinsuskaitse eritingimust ja/või tehnilise seisukorra ekspertiisi. Kokku on projektdokumentat-
sioonide koostamisele eraldatud 290 188eurot. 

Alamprogrammid kunstist teaduseni
Otsese hoonete restaureerimise kõrval on pühakodade riiklikul programmil ka teisi eesmärke, mille 
saavu tamiseks käivitati mitu alamprogrammi. Nende hulgas on nii üldisematele teemadele pühendatuid 
(nt teaduse alamprogramm, inventeerimised, trükised) kui ka konkreetse objekti keskseid (nt sisustuse 
alamprogramm). Alamprogrammide eelarved kokku aastatel 2004–2013 on 840 738 eurot, st 9,1 % prog-
rammi üldmahust. 

Sisustuse alamprogrammi eelarves on kirikukunsti (altarid, kantslid, maalid, ikoonid, armulaua-
riistad, lühtrid, skulptuurid jne) konserveerimiseks ja restaureerimiseks eraldatud 266 385 eurot ning 
ühtekokku on erinevaid töid teostatud 88 pühakojas 214 kunstiteose ja sisustuselemendi juures. 
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Lisaks restaureerimisele on selle alamprogrammi raames korraldatud erinevaid inventeerimisi (kogu 
kiriku sisustus, kirikutekstiilid, kellad, ikoonid, jms) ning selle jaoks on eraldatud kokku 20 751 eurot.

Näiteks 2006. aastal võeti ette Lääne-Setomaa 21 tsässona inventeerimine. Lisaks ajaloolisele ja arhi-
tektuursele ülevaatele sisaldasid ankeedid ka väärtuste analüüsi, tehnilise seisukorra hinnangut, restauree-
rimisettepanekuid ja hinnangut muinsuskaitse alla võtmiseks. Töid korraldas Setomaa Valdade Liit.

Alates 2004. aastast on teostatud kirikutekstiilide inventeerimist. Kuna kirikute tekstiilide kogumid 
on enamalt süsteemselt läbi töötamata, siis on inventeerimise käigus leitud nii mõndagi kunstiliselt ja 
ajalooliselt väärtuslikku, mis seni pole tähelepanu pälvinud. 2013. aastaks on inventeeritud 41 EELK kiri-
ku (Marju Raabe), 9 EAÕK kiriku (Mari-Liis Paaver) tekstiilid ning 254 Setu pühaserätti ehk ikoonikatet 
(Seto Noorte Selts). Senise töö põhjal tehtud restaureerimisettepanekute alusel on nii mõnigi väärtuslik 
kirikutekstiil korda tehtud.

2005. aastal alustati kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa eestvedamisel kirikukellade uurimist ja metoo-
dilist inventeerimist. Esmaseks prioriteediks oli eelkõige vanemate kellade (varasemad kui 1700) kaardis-
tamine (sh ka tehniline seisund) ja dokumenteerimine ning „pensioneeritavate“ kellade määratlemine. 
Kuna töö jäi programmi rahaliste vahendite puuduse tõttu pooleli, siis jõuti inventeerida ainult 5 kiriku-
kella.

Erandlike projektidena teostati 2009. aastal EAÕK Saatse kiriku vana ikonostaasi (mis paiknes pöö-
ningul muu prahi hulgas) tükkide inventeerimine ning 2011. aastal EAÕK Kuriste kiriku sisustuse inven-
teerimine (Kersti Siim), kuna seoses kiriku suurejooneliste restaureerimistöödega tekkis vajadus kiriku 
kogu sisustus ajutiselt mujale ladustada. 2008. aastal inventeeris Mari-Liis Paaver EAÕK Kuressaare 
 Nikolai kiriku ikoonid.

Orelite alamprogrammi esimene eesmärk oli orelite passide koostamine. Spetsiaalse metoodika alu-
sel, kus ühendati nii muusikaline, tehniline kui ka kunstiajalooline inventeerimine, koostati aastatel 2004–
2008 passid ühtekokku 139 orelile (kogusumma 14 988 eurot). Töid teostasid OÜ Mäeväli Orelitöökoda 
ja OÜ Olev Kentsi Orelitöökoda. Lisaks toetati EELK Kuressaare Laurentiuse, EELK Juuru Mihkli, 
EELK Puhja ja EELK Kadrina Katariina kiriku oreli restaureerimist. Väiksemaid töid tehti ka EELK 
 Kaarma kiriku ja EELK Käsmu kabeli orelite juures. Kokku eraldati nende kuue oreli korrastamiseks  
28 569 eurot.

Kirikuaedade alamprogrammi raames alustati 2004. aastal kirikuaedade inventeerimist. Eesmärgiks 
oli kirikuaedades asuvate kabelite, väravate/väravaehituste, piirdemüüride, hauatähiste ja muude elemen-
tide inventeerimine ja kataloogimine (koos kirjelduse, dateeringu, mõõtude ja seisukorra kirjeldusega) 
ning selle baasil restaureerimis-konserveerimistööde vajaduse ja suurusjärgu väljaselgitamine. Aastatel 
2004–2008 inventeeriti 22 luteri kirikuaeda Lääne-, Pärnu-, Harju- ja Raplamaal (veidi üle 1/3 plaani-
tust) ning nende kohta koostati ka konserveerimise-restaureerimise ettepanekud. Töid teostasid Andres 
Aua ja Eduard Rajari. Kokku on kirikuaedade inventeerimine läinud maksma 19 940 eurot.

Varemete alamprogrammi raames alustati 2004. aastal kirikute varemete inventeerimisega. Eesmär-
giks oli varemete kaardistamine, riskirühma määratlemine, väärtushinnangute andmine, informatsiooni 
dokumenteerimine ja säilitamine, seisukorra hinnang ning perspektiivide selgitamine ja tegevuskava (sh 
konserveerimine, lagunemise ehituslik ennetamine, võimalikud funktsioonid) koostamine. Ankeedid 
koostati 9 kiriku vareme kohta. Lisaks on selle alamprogrammi raames teostatud ka Helme kiriku vareme 
konserveerimist. Kokku on varemete alamprogrammi eelarve 8 979 eurot. 

Edaspidi oleks äärmiselt vajalik pooleliolevate inventeerimiste lõpetamine, kuna see aitab ühtaegu 
kaardistada ja dokumenteerida olulist informatsiooni ning teha süsteemseid ja teadlikke otsuseid püha-
kodadega seotud ainelise kultuuripärandi säilitamisel.
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Teaduse alamprogrammi eelarve on olnud kokku 187 952 eurot. Põhiliselt on sellest rahastatud  kahte 
suurt projekti – Tallinna Tehnikaülikooli projekti „Eesti pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja 
sooldumine“ ja Eesti Kunstiakadeemia kirikute ja sisustuse inventeerimise ja digitaalse andmebaasi 
(http://kirikud.muinas.ee) projekti – ning võimalusel on teostatud ka väiksemaid uuringuid. 

2004. aastal alustati programmi raames koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga, eesotsas materjaliuurin-
gute teaduskeskuse juhataja prof. Urve Kallavusega kirikute niiskusuuringuteks. Teema ülim aktuaalsus 
on väljaspool kahtlust – jättes kõrvale kirikute katused on müüride liigniiskus Eesti pühakodade ehitusli-
ku osa suurim ja vahest kõige raskemini lahendatav probleem üldse. Uuringute tulemusena on põhjalikult 
kaardistatud kirikute sisekliimat ja niiskuskahjustusi, et paremini mõista pühakodasid lagundavaid prot-
sesse. Väljatöötamisel on meetmed kahjustuste ennetamiseks ning likvideerimiseks.

Alates 2004. aastast on pühakodade riikliku programmi tellimusel koostatud Eesti kirikute ehitus- ja 
konserveerimisajaloo ning materjaliuuringute avalikku digitaalarhiivi (aadressil http://kirikud.muinas.ee). 
Digitaalarhiivi eesmärgiks on koondada ühtsesse andmebaasi vastav teave ning muuta see kättesaadavaks 
internetis. Sellest andmebaasist leiab infot Eesti kirikute ehitus- ja konserveerimisajaloost, rohket pildilist 
materjali nii fotode kui ka jooniste näol, samuti viiteid uurimustöödele ja -allikatele. On loodud elektrooni-
line tugistruktuur, mis säilitab dokumendid füüsiliste arhiivide kõrval ka virtuaalkeskkonnas. Ühtsesse 
süsteemi on talletatud erinevates institutsioonides paiknevad materjalid – pärandit puudutav multidist-
siplinaarne informatsioon, sh teaduslikud analüüsid, kunstiajaloolised uuringud, konserveerimis- ja ehi-
tustööde aruanded jms. Tänu ligipääsule üle interneti muutub efektiivsemaks nii kohaliku muinsuskaitse 
kui ka in situ tegutsevate uurijate-konservaatorite töö. Andmebaasi on loonud Eesti Kunstiakadeemia 
muinsuskaitse ja konserveerimise osakond (projektijuhid Hilkka Hiiop ja Merike Kallas) ning seda täien-
datakse järjepidevalt uute objektide ja materjalidega.

Alates 2004. aastast on toimunud ka lubimörtide ja krohvide koostise ning ilmastikukindluse hinda-
mise uuringud. Koostöös OÜ H. Uuetalu juhataja Andrus Uuetaluga on tehtud uuringuid katsemetoodi-
ka väljatöötlemiseks ning traditsiooniliste looduslike polümeersete ja mineraalsete lisandite kasutamise 
kohta lubimördi ilmastikukindluse parandamisel. 

2008. aastal telliti kirikute interjööride õlivärvidega teostatud viimistluse konserveerimise võimaluste 
uuringud OÜ-lt Vana Tallinn.

Trükiste alamprogrammi eelarve on kümne aasta jooksul olnud 139 127 eurot. Selle raames on 
 toetatud kaheksa raamatu ilmumist ja iga-aastaselt ka EKN trükise „Teeliste kirikud“ väljaandmist. 
 Programmi juhtnõukogu liikme Anneli Randla eestvõtmisel on algatatud kahe akadeemiliste raamatute 
sarja – „Eesti kirikud“ ja „Eesti kirikute sisustus“ – ilmumine. Esimese sarja eesmärgiks on anda süste-
maatiline ülevaade kirikutest ja neile kuuluvaist kunstivaradest. Kõik plaanitud monograafiad järgivad 
ülesehituses sama põhiskeemi: raamat algab kiriku kihelkonna ja lähima ümbruse ning hoonete ülevaate-
ga, kust liigutakse edasi kirikuhoone põhjaliku kirjelduse ja arhitektuuri analüüsini; järgneb kiriku sisus-
tust ja vallasvara tutvustav osa. Tähelepanu alla on võetud ka kiriku restaureerimine, mis senistes akadee-
milistes käsitlustes enamasti puudub. Eesti kirikute sarjast on ilmunud Kersti Markuse, Tiina-Mall Kreemi 
ja Anu Männi „Kaarma kirik“, Egle Tamme ja Tiina-Mall Kreemi „Tallinna Kaarli kirik“ ning Kaur Alttoa 
„Tartu Jaani kirik“. Teine sari – „Eesti kirikute sisustus“ – keskendub eelkõige kirikute sisustuse käsitlemi-
sele läbi aegade. Ka selles sarjas on ilmunud kolm raamatut. Anu Männi „Kirikute hõbevara“ tutvustab 
keskaegseid armulauakarikaid, monstrantse ja teisi altaririistu Vana-Liivimaal, Merike Kurisoo „Ristimise 
läte“ käsitleb keskaegseid ristimiskive ja Kaalu Kirme raamat „Kirikuhõbe uusajast tänapäevani“ jätkab 
Eesti kiriku kirikuhõbeda tutvustamist alates reformatsioonist.
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  Praktilise poole pealt on ilmunud „Kirikute hooldusraamat“ nii eesti kui ka vene keeles. See käsiraamat 
on mõeldud kirikute igapäevase hooldusega seotud inimestele. Väljaande läbiv mõte on, et kogudustel 
endil on võimalik väga palju ära teha oma hoonete ja varade korrashoiuks ning sageli tagab väike igapäe-
vane hool selle, et kulukaid ja keerulisi konserveerimis- ja restaureerimistöid ei olegi vaja ette võtta. Samas 
õpetatakse ära tundma olukordi, kus kindlasti on vaja otsida abi spetsialistilt. Käsiraamatut on jagatud 
kirikutele tasuta.

Lisaks on pühakodade programm toetanud veel kolme raamatu ilmumist – Riho Saardi „Hiiumaa ja 
hiidlased – usutuultest tormatud ja piiratud“, „Jõelähtme kirik ja kogudus 18. sajandi esimesel poolel“ 
ning Jaanus Plaadi ja Arne Maasiku „Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis“. Selle alamprogrammi 
raames on ilmunud ka käesolev trükis.

Koolituste alamprogrammi eelarve on 8 539 eurot. 2006. aastal alustati pühakodade programmi raames 
muinsuskaitsealaste täiendkoolituste korraldamisega EELK vaimulikele, koguduse juhatuse liikmetele ja 
kirikuteenijatele ning kohalike omavalitsuste esindajatele. Koolitused korraldati järgmistel teemadel: 
 regiooni kirikute arhitektuuriajalooline ülevaade, kirikuhoonete hoolduspõhimõtted, kirikuaedade 
 hoolduspõhimõtted, arheoloogia kirikus ja kirikuaias, kirikuinventari ajalooline lühiülevaade, kiriku-
inventari hoolduspõhimõtted, kirikutekstiilide hoolduspõhimõtted ning Muinsuskaitseseadus ja selle 
 rakendusaktid. Aastatel 2006–2008 korraldati koolitused EELK kogudustele ja kohaliku omavalituse 
esindajatele, 2009. aastal toimusid koolitused EAÕK ja MPEÕK konfessioonidele. Kokku on korraldatud 
26 õppepäeva.

Programmi tulemuslikkus ja tulevikuplaanid
Programmi põhiülesanne3 oli ühendada kõik erinevad jõud sakraalarhitektuuri- ja kultuuritraditsioonide 
säilitamise ja arendamise nimel. Programmi tegevust suunav juhtnõukogu ühendab endas erinevate vald-
kondade ja osapoolte esindajaid, millega on loodud võimalused valdkonna ühtseks, läbipaistvaks ja 
 süsteemseks arendamiseks. See on olnud selgelt kaasav demokraatlik protsess, millega on kümneaastase 
arengu tulemusena saavutatud oluline sidusus erinevate huvigruppide vahel. 

Teisalt, nagu ka Riigikontroll oma 2013. aasta aruandes4 viitab, on valdkonna ühtses rahastamissüstee-
mis ja toetuste jaotamissüsteemis küsitavused seoses Riigikogu ebaselgetel alustel antavate otsetoetustega 
kirikutele. Suhteliselt ebapiisavalt ja juhuslikult on programmi tegevusse ja üldises plaanis valdkonna 
arengusse kaasatud kohalikke omavalitsusi. 

Teiseks suureks eesmärgiks oli pühakodade säilitamine avariiliste kirikute restaureerimise kaudu.5 
Võrreldes programmi eelse ajaga on pühakodade korrastamiseks antavad vahendid suurenenud ning toe-
tusi saavate pühakodade arv on kasvanud (eelnevalt toetati ainult mälestisi ja kirikutele anti toetusi 
 konkurentsis teiste mälestistega). Üldjuhul on toetused määratud vastavalt programmi prioriteetidele – 
avariiliste katuste ja konstruktsioonide parandamiseks. Samas ületavad vajadused avariiliste olukordade 
lahendamiseks tunduvalt programmi seniseid võimalusi. Kuigi programmi raames on paljude kirikute 
ehitustehnilist olukorda suudetud tuntavalt parandada, on avariiliste või halvas olukorras olevate kirikute 
arv ikkagi suur. Alati ei ole suudetud avarii-restaureerimistöid alustada õigeaegselt või ennetada halvas 
olukorras püha kodade sattumist avariilises olukorras kirikute nimekirja. Õigeaegse abita jäänud hoonete 
olukord halveneb ning tulemuseks on ka kallimad restaureerimis- ja remondikulud edaspidi. Avariilisuse 
ennetamiseks on äärmiselt oluline pühakodade järjepidev hooldamine, milleks vahendeid ei ole paraku 
jagunud. 
3 Riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“, 2003, lk 13.
4 Riigikontroll, „Kultuuri rahastamise eriaruanne“, 2013. 
   http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2274/Area/16/language/et-EE/Default.aspx
5 Riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“, 2003, lk 17.
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Alameesmärkidest on programmi vältel järjepidevalt hinnatud ja kaardistatud pühakodade seisukorda 
ja vajadusi ning koostatud restaureerimise pingeridasid ja ajakavasid. Restaureerimise eeltööna on tellitud 
projektdokumentatsioone. Siiski peab mainima, et kuna programmi vahendid võimaldasid rohkem tellida 
projekte kui alustada restaureerimistöid, siis on mitmed tellitud projektid juba aegunud. Vastavalt raha-
listele võimalustele on muudetud kirikuid turvalisemaks piksekaitse ning valve- ja tulekaitsesüsteemide 
 paigaldamise ja uuendamisega.

Alamprogrammides on edukalt lõpule viidud orelite passistamine. Samas on mitmed plaanitud inven-
teerimised jäänud vahendite nappuse tõttu pooleli (nt kirikute sisustus, kirikute varemed, kirikuaiad, 
 kellad jne). Sisustuse konserveerimine ja restaureerimine on andnud väga häid tulemusi, kuid siingi ületa-
vad vajadused seniseid võimalusi.

Kordaminekuks saab lugeda muinsuskaitse ja kirikute hoolduse täienduskoolituste korraldamise kõi-
kidele konfessioonidele ning kohalike omavalitsuste inimestele, nagu ka programmi raames välja antud ja 
kogudustele tasuta jagatud „Kirikute hooldusraamatu“ nii eesti kui vene keeles. 

Edukas on olnud trükiste alamprogramm. Programmi enda algatusel on hakatud avaldama kahte 
 monograafiate sarja – „Eesti kirikud“ ja „Eesti kirikute sisustus“. Kokku on nendes sarjades ilmunud 6 
raamatut. Tähelepanuväärsed on kirikute digitaalarhiivi projekt (Eesti Kunstiakadeemia) ning kirikute 
sisekliima uuringud (Tallinna Tehnikaülikool).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et 2003. aastal algatatud riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“ 
on olnud väga vajalik pühakodade restaureerimise ning valdkonna kui terviku arendamise seisukohalt. 
Edukas on olnud programmi tegevus kirikute turvalisuse kindlustamisel, projektdokumentatsioonide 
koostamisel, kirikuid ja nende sisustust tutvustavate raamatute ning praktilise hooldusraamatu välja-
andmisel ning mõningate valdkonnauuringute alal. Kuigi võrreldes programmile eelnenud ajaga on püha-
kodade restaureerimisvõimalused suurenenud, siis tuleb mainida, et programmi vahendid on jäänud eba-
piisavaks kirikute säilitamisel (avariiliste ja halvas seisukorras olevate kirikute arvu vähendamine) ja 
erinevate inventeerimiste lõpuleviimises. Seevastu oluliseks saavutuseks võib pidada programmi kõiki 
osapooli kaasavat ja konsensusele tuginevat otsustusprotsessi, mis on kaasa aidanud pühakodade suure-
male väärtustamisele ühiskonnas.

Arvestades kirikute tähtsust Eesti kultuuris on programmi peamise eesmärgi – pühakodade avarii-
lisuse likvideerimise – saavutamiseks on väga oluline programmi jätkamine. Lisaks sellele tuleks lõpule 
viia mitmed alamprogrammides alustatud tööd. Perioodil 2004–2013 ei jõutud tegeleda pühakodade 
 sisulise arengu küsimustega. Programmi jätkamisel on tähtis ka nendele teemadele tõsisemalt tähelepanu 
pöörata –  näiteks pühakodade jätkusuutlikkusele, kirikuturismi arendamisele, hariduse, kultuuri- ja 
 muude täiendavate funktsioonide arendamisele pühakodades jne. Seepärast oleks otstarbekas alalise, 
 mitte kindla perioodiga määratletud programmi loomine. Kiriklik pärand väärib järjepidevat riiklikult 
toetatud hoolt.

Anneli Randla
Sille Sombri
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Pühakodade riikliku programmi raames on toetatud töid 197 pühakojas. Kõigist neist ülevaate andmine 
ei mahu kuidagi ühte raamatusse, seetõttu on järgnevalt tutvustatud vaid osa restaureerimistöödest. 
 Valiku põhimõtteks on esitleda ühest küljest suuremaid, keerulisemaid ja huvitavamaid projekte, teisalt 
kajastada programmist toetatud tööde erinevat iseloomu ja pöörata rohkem tähelepanu väiksematele 
 pühakodadele. Siin on mahukaid katusetöid, mis moodustasid programmi põhiosa, aga ka vundamente ja 
vitraažaknaid. Esindatud on kirikusisustuse ennistamine kantslitest karikateni. Need kirikud ja tööd, mis 
sellesse valikusse ei mahtunud, pole kindlasti vähem olulised.

Pühakojad on esitatud tähestikulises järjekorras kohanime järgi. Iga kiriku juures on välja toodud 
 pühakodade riiklikust programmist täies mahus või osaliselt toetatud tööde loetelu, toetuse suurus ja 
tööde maksumus vastavalt kogudustelt saadud andmetele. Sageli on kirikutes tehtud teisigi restauree-
rimistöid. Kuna raamatu eesmärk on tutvustada just pühakodade riikliku programmi tulemusi, siis neid 
töid selles loetelus ega summades ei kajastata.

Pühakodade tekstiosas antakse põgus ülevaade kirikute ehitusloost, põhirõhk on teostatud tööde 
 kirjeldusel ja põhjendusel. Samamoodi on üles ehitatud ka kirikusisustust käsitlevad tutvustused. Pildid 
kajastavad hoonete ja kunstiteoste seisundit enne ja pärast tööde toimumist, osadel juhtudel ka tööde 
käiku.

Tekstid on koostanud Kaire Tooming (KT), Kais Matteus (KM), Mari Loit (ML), Pia Ehasalu (PE), 
Ülle Jukk (ÜJ) ja Kristiina Ribelus (KR).

Restaureeritud pühakojad
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Avinurme kogudus asutati 1903. aastal. Noore 
 koguduse suuremaks ettevõtmiseks sai kiriku 
ehita mine. See rajati oma jõududega aastail 1906–
1909 Riiast pärit arhitekti Wilhelm von Stryki 
 projekti järgi. Kirik on maakivist ehitatud raske-
pärane historitsistlik hoone, mille ehisdetailid on 
punasest tellisest. Ühelöövilise pikihoone lääne-
küljel asub nelinurkne telkkiivriga torn ning idas 
koor, mille põhja- ja lõunaküljel on astme võrra 
madalamad käärkambrid. Sarnaselt on kujundatud 
ka torni põhja- ja lõunaküljel asuvad eeskojad.

Pühakodade programmi raames on Avinurme 
kiriku juures tehtud mitmeid restaureerimistöid. 
Aastail 2005–2006 ja 2008–2011 toetati kiriku 
vundamentide kindlustamist ning 2011–2012 
 katuse restaureerimistöid. Töödest mahukaim, ja 
paraku ka silmapaistamatuim, on olnud põhjalik 
kiriku vundamentide kindlustamine. Avinurme 
 kiriku staatika probleemid algasid asukoha valikul. 
Niiske pinnase tõttu on kirik osaliselt rajatud 
 parvedele. See aga on tinginud hoone erinevate 
osade ebaühtlase vajumise, mistõttu on kirikus 

Avinurme alevik, Avinurme vald, Ida-Virumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 13843

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: vundamendi avarii-kindlustustööd,  
põrandate remont, katuste restaureerimine, avatäidete restaureerimine; projekt- 

dokumentatsioonide koostamine (tehniline ülevaatus ja kindlustustööde projekt); tööde järelevalve
Pühakodade programmi toetus: 317 905 eurot

Tööde kogumaksumus: 437 861 eurot

EELK Avinurme kirik

Avinurme kirik  
enne restaureerimist  
1998. a. PS
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hulgaliselt pragusid. Kiriku pikiseinte ja torni 
 kehandi erineva vajumise tõttu oli torn kiriku 
lääne seina küljest lahti rebenenud. Vundamentide 
kindlustustöid alustatigi tornist. Tööde käigus 
laiendati vundamente ning torni alla rajati jõu-
põrand, millesse on betoneeritud vundamendi-
laiendite tõmbid. Torni pikihoone lääneseinast ee-
male vajumine oli kõige paremini jälgitav torni 
kolmandal korrusel, kuhu paigaldati kolm tõmbi ja 
praod kinnitati müüri pinna sisse freesitud klam-
berankrutega. Kindlustustöödega ida poole liiku-
des muutus olukord mõnevõrra lihtsamaks ning 
piirduti vunda men di laienduste valamisega. Piki-
hoone lõunaseina siseküljele ning lääneseinale 
 paigaldati tõmbid. Koos vundamentide kindlusta-
misega restaureeriti kiriku põrandad. 2013. a res-
tau  reeriti ja osaliselt uuendati kiriku aknad ja  uksed 
koostöös PRIAga.

Avinurme kiriku vundamentide kindlustustöid 
teostas aastail 2005–2006 OÜ Wunibald Ehitus 
ning aastail 2008–2011 OÜ H. Uuetalu. Töid tehti 
OÜ H. Uuetalu koostatud projektdokumentat-
siooni järgi. Katuse restaureerimist teostas aastail 
2011–2012 OÜ Rändmeister 2010. aastal koosta-
tud restaureerimisprojekti järgi. Avatäited restau-
reeris OÜ Harjumaa Restauraator 2013. a vastavalt 
Jüri Renteri koostatud eritingimustele.

KT

Kiriku vundamendi 
kindlustamine  
2008. a. SS

Pikihoone katuse-
tööde ettevamistus 
2011. a. PS

Kõrvallehel: 
Restaureeritud kirik 

2013. a. PS
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Metsa 24, Haapsalu linn, Läänemaa
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 21 858 eurot
Tööde kogumaksumus: 27 373 eurot

Haapsalu baptistikoguduse palvemaja

Haapsalu baptistikogudus asutati 1884. aastal ja on 
vanim baptistikogudus Eestis. Palvemaja pärineb 
1886. aastast ning on hilisematel aastakümnetel 
korduvalt ümber ehitatud, viimati 1929. aastal. 
Algne hoone oli lihtne ristkülikukujulise põhi-
plaaniga ehitis, mida pikendati olemasoleva ees-
kujul 1909. aastal pea kolmandiku võrra. 1929. aas-
ta ümberehitus oli mastaapsem ning nende tööde 
käigus lisandus hoonele tänavaga risti paiknev suur 
saalimaht. 

Pühakodade programmi eelarvest toetati 2008. 
ja 2011. aastal palvemaja katuse remonti, mis oli 
osa palvemaja kapitaalremondist. 2008. aastal teos-
tes töid OÜ Katoore ja 2011. aastal OÜ Traviton.

KT
Üleval: Haapsalu  
baptistikoguduse  
palvemaja enne  
remonti 2007. a. PS

Palvemaja peale 
remonti 2011. a. PS
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Endla 6, Haapsalu linn, Läänemaa
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimine

Pühakodade programmi toetus: 9000 eurot
Tööde kogumaksumus: 11 087 eurot

Haapsalu metodisti kirik 

Haapsalu metodisti kirik valmis arhitektide Eugen 
Habermanni ja Herbert Johansoni projekti järgi 
1922. aastal. See on üks väheseid Eesti tipparhitek-
tide kavandatud vabakoguduse pühakodasid. Kirik 
on T-kujulise põhiplaaniga, mille pikiosas on saal 
ning põikosas pastori elu- ja abiruumid. Saalimahu 
otsafassaadil on sihvaka telkkiivriga haritorn. 

2012. aastal toetati pühakodade programmi 
eelarvest kiriku tiibhoone katuse remonti, mida 
teostas AS Toode. Amortiseerunud eterniitkate 
asendati tsingitud terasplekist katte vastu.

KT

Kirik peale remonti 
2013. a. PS

Haapsalu metodisti  
kirik enne katusetöid 
2007. a. PS
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Hageri alevik, Kohila vald, Raplamaa 
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15231
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: avatäidete restaureerimine, „Kolgata grupi” konserveerimine
Pühakodade programmi toetus: 32 908 eurot
Tööde kogumaksumus: 32 908 eurot

EELK Hageri Lambertuse kirik
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Hageri kirik on ehitatud 19. sajandil lammutatud 
keskaegse kiriku asemele. Aastail 1890–1892 
 asetleidnud ehitustööd viidi läbi arhitekt Erwin 
Berhardi historitsistlikus vaimus koostatud projek-
ti järgi. Kirikul on ristkülikukujuline pikihoone, 
mille idaosas asub massiivne transept. Pikihoone 
idaküljel asub polügonaalse lõpmikuga koor ja 
 läänes kaheksatahuline torn.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Rändmeister aastail 2004–2006 ja 2008 
 Hageri kiriku aknaid. Akende restaureerimisega oli 
algust tehtud juba 2001. aastal. 2008. aastaks oli 
restaureeritud pikihoone, transepti ja apsiidi suu-
red aknad (sh neli ümarakent). 

Akende seisukord oli üldjoontes sarnane kogu 
kiriku ulatuses. Kõige rohkem olid ilmastiku käes 
kannatada saanud akende piidad ja välimised raa-
mid. Restaureerimistööde käigus proteesiti kõige-
pealt piitade pehastunud piirkonnad. Proteesimist 
vajasid ka akende välimised raamid, mille kõige 
enam kahjustunud sõlmedeks olid raamide alus-
puud, prosspulkade ristumised ja kaareosa puidust 
ehisraamistused. Aknad kititi ja värviti. Restauree-
rimisel jälgiti ajaloolist värviliste klaaside kasutust 
ja raamide värvilahenduses lähtuti algsest viimist-
lusest. Uuendusena lisati raamidele pöörad, algselt 
oli kinnitusteks kasutatud kruvisid.

KT

Vasakul: Hageri kirik 
restaureeritud akendega 
2013. a. PS

Paremal: Akendel on 
restaureeritud raamid 
ja taastatud klaasi  
algne värvilahendus. PS
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Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa 
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15647
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuste restaureerimine, seenkahjustuste likvideeri-
mine, uuringud ja restaureerimisprojektide koostamine, altarimaali hallitustõrje, kantslijala restau-
reerimine, plokkaltari restaureerimine, torni ja pikihoone katuse liitekoha avarii-remont
Pühakodade programmi toetus: 240 347 eurot
Tööde kogumaksumus: 310 347 eurot

EELK Haljala Püha Mauritiuse kirik

Haljala kirik pärineb tõenäoliselt 15. sajandi teisest 
poolest. See on kolmelöövilise pikihoone ja sellest 
kitsama kooriruumiga hoone, mille lääneküljel 
asub massiivne nelinurkse allosaga kaheksatahuli-
ne torn. Kirik on kannatanud nii Liivi sõjas kui ka 
Põhjasõjas, lisaks sellele on kiriku tornikiiver ja 
 katus korduvalt pikselöögist põlema süttinud.

Pühakodade programmi raames restaureeriti 
aas tatel 2006–2009 Haljala kiriku katuseid. 1990. 
aastate alguses oli sama töö kord juba ette võetud. 
Toonaste tööde kvaliteet oli väga kehv ning olu-
korda halvendas veelgi see, et tööde järel jäeti 
võlvi pealsed koristamata ja seentest nakatatud puit 
katuse alla vedelema. Mitmete ehitusvigade kõrval 
aitas kiriku katuste seisukorra kiirele halvenemisel 
kaasa katuse hooldamatus. Sellest tulenevalt olid 
restaureerimistööde alguseks Haljala kiriku katu-
sed muutunud pidevatest läbisadudest avariilis-
teks. Katusekandmikud olid väga tõsiste seen-
kahjustustega. Kõige kriitilisem oli pikihoone 
katuse seisukord. Seda restaureeris OÜ Wunibald 
Ehitus aastail 2006–2008 OÜ Stenhus koostatud 
projektdokumentatsiooni järgi. Pikihoone katuse-
kandmik vajas suuremahulist proteesimist ja asen-
damist. Katus kaeti keraamilise S-kiviga ruberoi-
diga kaetud aluslaudisel. Pikihoone katusele pai - 
galdati räästarennid ja vihmaveetorud. Aastatel 
2008–2009 ja 2013 jätkas OÜ Rändmeister koori-
ruumi, käärkambri ja tõllakuuri katuste restauree-
rimisega. Kuna katusekatted olid täielikult amor-
tiseerunud, siis kaeti kooriruumi ja käärkambri 
katused restaureerimistööde eel 2008. aasta sügisel 
ajutiselt kilega, et võimaldada kooriruumi katuse-
konstruktsiooni restaureerimistööde teostamist 
kui vades tingimustes. Suuremahulisi proteesimisi 
ja asendamisi vajasid kooriruumi ja tõllakuuri 
 katusekandmikud. Käärkambri katusekonstrukt-
siooni kahjustused olid aga nii suured, et kogu 
kandmik asendati ajaloolise konstruktsiooni ees-
kujul uuega. Katused kaeti keraamilise S-kiviga 
 ruberoidiga kaetud aluslaudisel. Kõik müüritise ja 
katuse liitekohad vormistati pliiplekiga. Koori-
ruumi katuse lõunapoolsele küljele paigaldati 
räästa renn ja vihmaveetoru. Põhjaküljel ulatub 

Kooriruumi ja käär-
kambri katus enne 
restaureerimist  
2008. a. SS

Sama katus peale 
restaureerimist 
2009. a. SS
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käärkambri räästas niivõrd madalale, et räästarenni 
vajadust ei ole. Erinevalt ülejäänud kirikust suleti 
tõllakuuri räästas tuulekastiga, mis järgib ajaloolist 
situatsiooni ning samas rõhutab tõllakuuri sekun-
daarsust keskaegse kiriku suhtes. Kogu kirikus 
 likvideeris seenkahjustused OÜ Puleium.

KT
Pikihoone 
proteesitud  
sarikasõlm  
2007. a. SS

Restaureeritud  
katustega kirik  
2012. a. PS
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Hanila küla, Hanila vald, Läänemaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15422
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: fassaadi osaline restaureerimine ja tugipiitade 
kõrvaldamine, katuse ja torni avarii-remont, põranda restaureerimine, projektdokumentatsiooni 
koostamine, kantsli ja kõlaräästa detailide konserveerimine, altari ja altarivõre restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 33 045 eurot
Tööde kogumaksumus: 64 736 eurot

EELK Hanila Pauluse kirik

18. sajandi algusest pärineva, Riia puunikerdaja 
 Dietrich Walterile atribueeritud barokse altari-
seina ja kantsli saatus on olnud sama keeruline 
nagu siinse kiriku ja koguduse oma. Mõlemad ese-
med annetas kirikule 1709. aastal Vana-Virtsu 
 mõisaproua Christina Eleonore Dranckenhielm. 
Skupturaalne, keskse Kolgata-stseeniga altarisein 
ja barokiperioodile iseloomuliku ülesehitusega kant-
sel on mitmes mõttes erilised. Esmalt seetõttu, et 
niivõrd suuremahuline kunstitellimus võeti ette 
Põhjasõja-aastate rasketes oludes ning teisalt põh-
jusel, et altari ja kantsli üldine värvilahendus ei 
 olnud mitte tollele ajale iseloomulikult mitme-
värviline, vaid monokroomne. Värvkatte (kuld, hõbe, 
valge, marmoreering) peamiseks ülesandeks oli siin 
erinevate materjalide imiteerimine.

Paraku katkes EELK Hanila Pauluse koguduse 
tegevus 1970. aastal. Kuna tühjaks jäänud kirikusse 
murti mitmel korral sisse, otsustasid toonase ENSV 
Riikliku Kunstimuuseumi restauraatorid suurema 
osa altari ja kantsli kujudest ning ehisdetailidest 
muuseumisse evakueerida. Altari konstruktiivsed 
osad ja üks külje rullisornament jäid kirikusse; 
 samuti kantsli korpus mõnede kaunistustega ning 
ilma dekoorita kõlarääst. Kantsli kaks skulptuuri 
(evangelist Matteus ja Kristus) varastati kirikust 
ilmselt 1975. aastal ning on seni leidmata. 1984. 
aastast kuuluvad 10 altari ning 27 kantsli detaili 
Kunstimuuseumi kogusse.

Hanila kogudus taastati 1993. aastal. Seoses 
1997. aastal kooriruumis toimunud restaureerimis-
töödega viidi ennistuskotta Kanut konserveerimi-

Hanila kiriku altari  
detail enne  
konserveerimist  
2004. a. KM

Kristus altari  
pealmikult enne  
konserveerimist  
2004. a. KM

Altar ja kantsel
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 16221, 16222
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sele ka altarisein. Pärast korrastamist jäi see ligi 
kümneks järgnevaks aastaks ennistuskotta hoiule. 
2007. aastal koondati kõik altari detailid samasse 
eesmärgiga fikseerida nende seisund, teostada 
 profülaktilised eeltööd (avariiohtlike alade kinni-
tamine) ning koostada konserveerimistööde kava. 
Tõdeti, et detailide värvikihid olid väga irdunud, 
suisa avariilised. Ühtlasi otsustati töötavas kirikus 
esteetilise lõpptulemuse saavutamiseks esemed 
taastada. 2008. aastal jätkati altari detailide konser-
veerimise ja restaureerimisega: kinnitati värvi- ja 
krundikihid, sobitati lahtised detailid komposit-
siooni, teostati üldine pinnapuhastus, kruntimine, 
vahelakkimine, toneerimine ja kaitselakiga katmi-
ne. Järgmiseks eesmärgiks oli puuduvate detailide 
valmistamine ning altari komplekteerimine ja pai-
galdus. 16. juunil 2009. aastal paigutatigi barokne 
altarisein oma täies hiilguses taas Hanila kiriku 
keskaegsele kivist altarilauale. 

Aastatel 1998–2002 toimus ka kantsli konser-
veerimine kirikus ja ennistuskojas Kanut. 2006. 
aastal avastati Eesti Kunstimuuseumi polükroom-
se puidu fondi ümberkolimisel kantsli kõlaräästa ja 
korpuse detaile. Need konserveeriti, restaureeriti 
ja paigaldati oma originaalkohale 2007. aastal.

Siinse altari ja kantsli sedavõrd suuremahulist 
taastamist võib pidada Eesti kontekstis harulda-
seks ja tähelepanuväärseks sündmuseks. 

Eesti Kunstimuuseum deponeeris 2006. aastal 
kantsli ning 2009. aastal altari tähtajatult EELK 
Hanila Pauluse kogudusele.

ML

Apostlid konserveeritud 
kantsli korpusel 
2013. a. PS 

Konserveeritud kantsel, 
altar, altariaed ja uus 
põrand 2013. a. PS
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Ilmjärve küla, Otepää vald, Valgamaa
Kultuurimälestise registri nr: 23234
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse muinsuskaitse eritingimused  
ja restaureerimisprojekti koostamine; katuse ja tornide  
restaureerimine (kohati ka karniis); tambuuritorni valgmiku akende restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 361 470 eurot
Tööde kogumaksumus: 361 470 eurot

EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kirik

Ilmjärve kirik on ehitatud 1873. aastal insener- 
arhitekt Baumani projekti järgi. See on kolmeosa-
lise ülesehituse ja ladina risti kujulise põhiplaaniga 
hoone, mille keskseks aktsendiks on massiivne 
tambuuritorn, mida ümbritsevad neli väikest sibul-
kupliga torni. 1944. aastal sai kirik sõjategevuses 
tõsiselt kannatada ning seda rüüstati korduvalt 
 hilisemate kümnendite jooksul.

Pühakodade programmi raames restaureeriti 
aastail 2006–2008 Ilmjärve kiriku katus ja tornide 
kuplid. Töid teostas OÜ Frantsiskus 2005. aastal 
valminud restaureerimisprojekti järgi. Restaureeri-
mistööde alguseks oli kiriku katuse seisukord 
muutunud avariiliseks, seda peamiselt Teises maa-
ilmasõjas saadud purustuste ning hilisema hoolda-
matuse tõttu. Katust kattis kiriku ehituse aegne 
must plekk. 1992. aastal kaeti tornide kuplid osali-
selt bemiidiga, kuid ka see katusekattematerjal oli 
täielikult amortiseerunud. 

Räästatsoonis hävinenud katusekatte tõttu tuli 
uuesti laduda umbes 50 % kiriku telliskarniisist. 
Selleks telliti ajalooliste telliste eeskujul erimõõdu-
lised tellised ning ladumisel kasutati lubimörti. 
 Katuse kandekonstruktsioonid olid vaatamata 
 sellele üllatavalt heas seisukorras ning vajasid 
 proteesimist peamiselt müürlattide tsoonis. Ka 
tambuuritorni kupli konstruktsioon vajas pro-
teesimist vaid alusraami ja müürlattide piirkonnas. 
Samas oli tõsiselt amortiseerunud tambuuri kuplit 
krooniv sibulkuppel, mille konstruktsioon asen-
dati. Sootuks halvemas seisukorras olid aga nurga-
tornide kuplid, mille konstruktsioonid vajasid 
 suuremahulisi proteesimis- ja asendustöid. Katus 
ja tornide kuplid kaeti käsitsi valtsitud tsingitud 
 terasplekiga. Katusel kasutati kahekordset valtsi. 
Nurgatornide kuplitel prooviti kasutada kahe-
kordset valtsi, kuid pärast loodetorni valmimist 
 otsustati järgmiste kuplite puhul kasutada ühe-
kordset valtsi, kuna käsitsi valtsides ei veni plekk 
piisavalt, et saavutada siledat kuplipinda. Kasutati 
ajaloolises mõõdus plekitahvleid (nn arssinaplekk 
71 x 142 cm). Lisaks katusele ja kuplitele restauree-
riti ka tambuuritorni valgmiku aknad.

KT

Ilmjärve kiriku  
kuplid 2005. a. KT

Sibulkupli  
restaureerimine  
2008. a. SS

Järgmisel leheküljel: 
Kirik peale katuste ja 
karniisi restaureerimist 
2011. a. PS



31



32

Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 14996
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimisprojekti koostamine,  
kooriruumi, pikihoone ja eeskoja katuste restaureerimine; piksekaitse paigaldamine,  
õlimaali „Henningi portree“ restaureerimine, kannu restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 349 095 eurot
Tööde kogumaksumus: 349 095 eurot

Järva-Peetri kirik pärineb tõenäoliselt 14. sajandi 
algusest. See on kolmelöövilise pikihoone ja sellest 
kitsama kooriruumiga hoone, mille lääneküljel 
asub massiivne läänetorn. Algselt oli torn piki-
hoonest vaid ühe platvormkorruse võrra kõrgem. 
19. sajandi teisel poolel ehitati ümber katused ning 
kõrgendati torni tänasel päeval tuntud kõrguseni. 
Torn valmis 1868. aastal arhitekt J. G. Mühlen-
hauseni projekti järgi.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Rändmeister aastail 2005–2010 Järva-Peetri 
kiriku katused. 

1971. aastal koostatud projekti  alusel oli 1970. 
aastatel koori ja pikihoone katust remonditud, 
kuid toonaste tööde käigus jäeti  räästasõlmedesse 
alles kahjustunud puit, konstruktsiooni tugevda-
miseks ehitati laudadest kammitsad ning uued 
müürlatid paigaldati vanade  peale. Täiendavalt pai-
galdati pikihoone katuse kand mikule horisontaal-
jõudude vastuvõtmiseks terasest tõmbid, mida pii-
savalt ei pingutatud ning seetõttu need ka reaalselt 
tööle ei hakanud. Katusele jäeti toona alles vana 
laastukatus koos roovitusega, millele paigaldati 
eterniitkatus.

Restaureerimistööde käigus taastati katuste 
kandekonstruktsioonid esialgsel kujul. 1970. aasta-
te remontööde lisandused eemaldati ning kand-
miku kahjustused proteesiti. Kõige enam olid 
 kahjustunud räästapiirkonnad. Kui esialgu arvati, 
et pikihoone katusekandmiku tõmbtalad on üle 
ühe eemaldatud, siis restaureerimistööde käigus 
selgus, et selline on hoopis katusekonstruktsiooni 
algne lahendus. Seetõttu asendati 1970. aastatel 
paigaldatud tõmbid uute ja töökindlate teras-
tõmbidega. Katusekatte valikul lähtuti ajaloolisest 
kattematerjalist. Laast ei ole siiski piisavalt vastu-
pidav ning seetõttu otsustati kasutada laastule 

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kirik

Eterniitkatustega 
Järva-Peetri kirik 
1999. a. PS

Kimmide panek 
pikihoone katusele  
2006. a. KT
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 visuaalselt kõige sarnasemat materjali, kimmi. 
 Eelnevalt tõrvatud kuusekimmid paigaldati rube-
roidiga kaetud aluslaudisele, mis on tõmbide 
 kõrval ainsaks restaureerimistööde aegseks uuen-
duseks Järva-Peetri kiriku katuste juures. Paigal-

damise järgselt tõrvati katus veel kaks korda. 
 Katuste ja seinte liitekohad ning ka pikihoone viilu 
müüriaste kaeti pliiplekiga.

KT

Kiriku uued 
kimmkatused  
2011. a. PS
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Kaarma kirik valmis algsel kujul, ühevõlvikulise 
koorikvadraadi ja kolmevõlvikulise pikihoonega 
tõenäoliselt 13. sajandi teisel poolel. Üsna pea 
 pärast valmimist varisesid pikihoone võlvid ning 
alles 15. sajandi esimesel poolel võlviti kirik taas, 
seekord kahelöövilisena. 15. sajandi algusesse jäi 
ka läänetorni ehitus. 

Pühakodade programmi raames rahastati 
 Kaarma kiriku interjööri konserveerimistöid 
 aastail 2004–2009 ning nende tööde käigus 
 konserveeris OÜ Rändmeister pikihoone kahe 
võlviku ja käärkambri siseviimistluse. 

Kaarma kiriku interjööri restaureerimistöö-
dega alustati juba 1997. aastal, mil kooriruumi 
konstruktiivsete restaureerimistööde käigus paljan-
dunud maalingud konserveeris AS KAR-Grupp ja 

seina- ja võlvipinnad viimistles AS Stinger. Kuna 
Kaarma kirikus toimub interjööris tugev välja-
sooldumisprotsess, siis hakkas uus viimistlus kohe 
pudenema. Sellest ajendatuna töötati 2001. aastal 
alanud pikihoone restaureerimitöödeks konser-
vaator Eva Mölderi eestvedamisel välja Eesti olu-
des uudne siseviimistluse konserveerimise kont-
septsioon. Vähendamaks väljasooldumisprotsessist 
põhjustatud uue viimistluskihi pudenemist otsus-
tati kasutada meetodit, mis piiraks uue viimistlus-
materjali lisamist ning saavutaks aktsepteeritava 
tulemuse eelkõige ajaloolise viimistletud pinna 
 puhastamisega. Eemaldamisele kuulusid lagunenud, 
irdunud või värvuselt sobimatud viimistlus kihid. 
Oluliseks osutus viimistluskihtide tihe kontakt 
aluspinnaga ning paranduste ümbrusega lähedane 

Kirikuküla küla, Kaarma vald, Saaremaa. 
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 20797
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: käärkambri katuse restaureerimine, interjööri konserveerimine,  
piksekaitse projekteerimine ja paigaldamine, oreli puhastustööd, altari konserveerimine, L. E. von Tolli vappepitaafi  
konserveerimine, maali „Kolgata“ restaureerimine, kivist rahapaku konserveerimine 
Pühakodade programmi toetus: 109 243 eurot
Tööde kogumaksumus: 109 243 eurot

EELK Kaarma Peetri ja Pauli kirik

Kaarma kiriku piki-
hoone interjöör enne 
konserveerimistöid 
2001. a. PS
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värvitoon. Krohviparanduste ühtlustamiseks kasu-
tati akvarelli, kuna see ei moodusta eraldiseisvat 
uut viimistluskihti.

Pikihoone intrjööri konserveerimistöödel oli 
oluline osa ka staatikaprobleemide lahendamisel. 
Kiriku seinte vajumistest ja katuse läbijooksudest 
tingitud kahjustuste tõttu tuli parandada sügavaid 
pragusid ja ümber laduda erinevaid konstruktiiv-
seid elemente, sh põhjakülje läänepoolseima võlvi 
põhjasiilu keskosa.

Pikihoones väljatöötatud konserveerimis-
metoodikat kasutati ka käärkambris. Kuid enne 
viimistluse konserveerimist tuli siin püüda lahen-
dada müüride liigniiskuse küsimus. Käärkambri 
põhjaseina sademete koormuse vähendamiseks 
 pikendati katuse räästast. Välisseinad restaureeriti. 
Käärkambri soklit ümbritsev pinnas kaevati lahti, 
vundament kaeti ajutise katusega ja lasti kuivada 
paar aastat. Sadevete seinast eemale juhtimiseks 
planeeriti ümbritsev pinnas kaldega kirikust 

 eemale. Pinnase alla paigaldati savimatt, mille üles-
andeks on vihmavett hoone juurest eemale juhtida.

Konserveerimistööde käigus saadi uut teavet 
Kaarma kiriku ajaloolise kujunduse kohta: päeva-
valgele tuli erinevaid dekoorielemente. Keskaeg-
sete kvaadrimaalingute fragmente (3 kihti) leiti 
kilp- ja vööndkaartel ning erandlikuna ka põhja-
löövi keskmise võlvi kiirus, kus see moodustab 
päisringi. Põhjalöövi läänepoolseima võlviku 
 põhjaseina ülaosas avastati keskaegne figuraalse 
kompositsiooniga seinamaaling. Kvaadrimaaling 
puhastati puhastuskäsnaga ja servad kinnitati 
 peene mördiga. Seinamaalingu pinnal tehti krohvi-
parandused ning pigmendijäägid kinnitati nõrga 
Primal SF 016 lahusega. Lisaks maalingutele 
 avastati konserveerimistööde käigus ehitusaegne 
segmentkaarne nišš pikihoone põhjaseinas. 17. 
 sajandil on niši avasse paigaldatud tekstitahvel 
ning ülejäänud ava kinni müüritud.

 KT

Konserveeritud võlvid 
pikihoones 2013. a. PS
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Pikihoone interjöör  
peale konserveerimis-
töid 2013. a. PS
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Kaarma kiriku üheks väärikamaks sisustuselemen-
diks on hiliskeskaegne tiibaltar. Altari kinkis kiri-
kule 1547. aastal piiskopi nõunik ja Kaarma 
 mõisnik Berent Berg. Maalingute ja skulptuuride-
ga kappaltar valmistati 1520. aastatel Lübeckis, 
 altari pealmik ning arvatavalt ka predella pärinevad 
altari Kaarma kirikusse ülespanemise ajast, 16. 
 sajandi keskpaigast, pealise niššides paiknenud 
Viimse Kohtupäeva teemalised skulptuurid (tõe-
näoliselt osa algselt altari juurde kuulunud kompo-
sitsioonist) varastati 1999. aastal. 16. sajandil altari 
korpuses paiknenud hiliskeskaegne Maarja Krooni-
mise reljeef (restaureeriti 2000–2002 ennistus-
kojas Kanut, eksponeeritud Saaremaa Muuseumis) 
asendati 1791. aastal altari värskendamise käigus 
Norra maalija Andreas Simonsen Schilderupi maa-
liga „Kolgata“.

Aastal 2000 Kaarma kirikus toimunud kunsti-
mälestiste ekspertnõukogu koosolekul juhiti 
 tähelepanu kiriku ühe olulisema kunstimälestise – 
hiliskeskaegse tiibalatari ning peamiselt 17. sajan-
disse dateeritavate vappepitaafide halvale seisukor-
rale ning toonitati eriti altari kiire korrastamise 
vajadust. Sama aasta suvel toodigi ennistuskotta 
Kanut konserveerimisele Kaarma altari tiivad ning 
sügisel ka altari ülejäänud osad – raam koos tausta-
laudade, pealmiku ja predellaga. Altari osadeks 
l ahti võetud puitdetailid olid kaetud paksu tolmu- 
ja lubjakihiga, lauad deformeerunud, puit osaliselt 
pehkinud ning putukkahjustustega. Altarikorpuse 
polükroomia ning kullatisekiht oli katuses, vaid 
osaliselt säilinud altaritiibade maaling oli koos 
krundikihiga alusest irdunud, paljastades aluspuidu. 
Altari konserveerimistööde esimeses etapis otsus-
tati altar konserveerida – selleks viidi läbi kuiv-
puhastus, kinnitati säilinud maalingu-, kullatise ja 
krundikiht, eemaldati lubjapritsmed ning teostati 

Kaarma kiriku vana altar ja vapid
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 6172, 6177, 6178, 6282-6293, 28357

Kaarma altari detailid 
Kaarma kirikus enne 
konserveerimist  
2000. a. JH

All: Konserveeritud 
Kaarma altar avatud 
tiibadega Kuressaare 
lossikabelis 2012. a. VT
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üldine pinnapuhastus. Altaritiibade maalingutelt 
eemaldati 1992. aastal sinna pandud profülaktiline 
kleebis ning maalingukihid kinnitati, konserveeri-
mistööd lõpetati 2002. 2008. aastal konserveeriti 
ka altari parempoolne kolmel eraldi laual olnud 
 välistiib Ristija Johannese maalinguga. Majandus-
likel põhjustel seni Kanutis hoiustatud konservee-
ritud altaridetailide tervikuks ühendamist alustati 
alles 2012. aastal. Konserveeriti seni Saaremaa 
Muuseumis hoiustatud ning suhteliselt heas sei-
sundis olevad 12 apostlifiguuri. Eriti aeganõudvaks 
ning komplitseerituks osutus kaua tükkidena ladus-
tatud altari algse konstruktsiooni taastamine: puit- 
ning ornamendidetailidele nende õige asukoha 
leidmine, konstruktsiooni tugevdamine ning vaja-
minevate lisadetailide valmistamine.

Aastatel 2002–2010 konserveeriti Kanutis ka 
neli Saaremaa mõisnike 17. ja 18. sajandisse datee-

ritavat vappepitaafi. Vappide konserveerimiseelne 
seisund oli väga halb – enamiku vappide konst-
ruktsioonid olid ühendusest lahti, nikerddetailid 
irdunud ning hulgaliselt aegade jooksul kaduma 
läinud. Veidi paremas seisukorras oli vaid Carl 
 Johann Ekesparre 18. sajandi epitaaf. Vappide 
 kunagi rikkalik värvikiht oli suuresti hävinud, säili-
nud värvi- ja krundikiht aga aluspuidust irdunud, 
määrdunud ning lubjapritsmetega. Ka vappide 
 puhul valiti konserveeriv lähenemine – ehk siis 
olemasoleva säilitamine võimalikult vähese sekku-
misega: teostati värvi- ja krundikihi kinnitamine, 
märgpuhastus, irddetailide kompositsiooni kinni-
tamine ning konstruktsiooni tugevdamine. Vappide 
eksponeerimiseks kirikus ehitati neile spetsiaalne 
toestav alusraam. 

PE

Parempoolse liikuva 
tiiva väliskülg 
Püha Perekonnaga 
peale konserveerimist 
2000. a. JH

Parempoolne 
liikumatu tiiva sisekülg 
Ristija Johannese 
kujutisega peale 
konserveerimist 
2012. a. JH
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Vasakul: 
Tolli perekonna vapp-
epitaaf Kaarma kirikus 
peale konserveerimist 
2005. a. JH

Üleval:
C. J. Ekesparre  
vapp-epitaaf  
konserveerimistööde 
käigus 
2005–2006. a. JH
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Linnaka küla, Leisi vald, Saare maakond
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 20899
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimisprojekti koostamine, katuste restaureerimine,  trapetsplaatide 
varikatuse projekteerimine ja ehitamine, piksekaitse paigaldamine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine, seina maalingute 
uuringud, altaripiibli aluse kate, altarikrutsifiksi (15. saj) konserveerimine, altarimaali raami restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 163 845 eurot
Tööde kogumaksumus: 164 271 eurot

EELK Karja Katariina kirik

Karja kirik pärineb 13. sajandi lõpust või 14. sajan-
di algusest ning on tänaseni säilinud suuremate 
 purustuste ja ümberehitusteta. See on ühelöövilise 
pikihoone ja sellest kitsama kooriruumiga hoone. 
Kooriruumi põhjaküljel asub käärkamber ja piki-
hoone lõunaküljel hilisematel sajanditel ehitatud 
eeskoda. Karja kirikus toimusid ühed varaseimad 

restaureerimistööd Eestis: aastatel 1923–1925 res-
taureeriti Karja kirik toonase Tartu Ülikooli kunsti-
ajaloo professori Helge Kjellini eestvedamisel.

Pühakodade programmi raames ehitas OÜ 
Rändmeister 2006. aastal kirikuaias olevale kolme-
le Eesti mõistes haruldasele trapetsiaalsele haua-
plaadile lihtsa varjualuse, mis võimaldas tõsta 

Karja kiriku katused 
enne restaureerimist 
2004. a. PS

Kaugemal: 
Trapetsiaalsete haua-
plaatide varjualune 
ehitati 2006. a. KT
 

Katusetööd  
2011. a. talvel. PS
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Proteesitud räästasõlm 
2011. a. PS

hauaplaadid maapinnast välja püstisesse asendisse 
ja paigutada need katuse alla kaitseks ilmastiku 
 hävitava mõju eest. Euroopas levisid seda tüüpi 
hauatähised 7.–14. sajandini ning Eesti aladele jõu-
dis nende kasutamine tõenäoliselt pärast Eesti 
risti usustamist. Et Eesti trapetsiaalsetel hauaplaati-
del puuduvad dateerimist võimaldavad tekstid, siis 
on nende kasutusaega raske määrata. Karja kiriku-
aia hauaplaatide algne asukoht on teadmata. 1920. 
aastatel Karja kirikut restaureerinud Helge Kjellin 
uuris esmakordselt kirikuaias asuvaid trapetsplaate 
ning dateeris need 13. ja 14. sajandisse. Vaatamata 
nende kõrgele eale ja kaheldamatule ajaoolisele 
väärtusele ei võetud toona nende hauaplaatide 
kaitseks ja eksponeerimiseks midagi ette. 

Aastatel 2010–2011 toimusid Karja kiriku 
 katuste restaureerimistööd. Kiriku katuste seisu-
kord oli halb. Täielikult oli amortiseerunud katu-
seid katnud keraamilistest S-kividest kate. Katuse-
kandmiku seisukord oli erinev: käärkambril asen - 
 dati sarikad ja müürlatt, koori katusekonstruktsioon 

vajas vaid vähest proteesimist, samas kui pikihoone 
lõunaküljel toimusid ulatuslikud proteesimistööd. 
Katustele paigaldati rullmaterjaliga ülelöödud alus-
laudis ning kaeti keraamilise S-kiviga. Kõik müüri-
tise ja katuse liitekohad vormistati pliiplekiga. Sel-
lega kaeti ka kiriku viilupealsed. Pikihoone lääne -
viilu siseküljele, kellaava ette, ehitati kellakapp, mis 
välistab tuisulume sattumise pööningule. Tööd 
projekteeris ja teostas OÜ Rändmeister.

KT

All: Restaureeritud  
katustega kirik  
2012. a. SS



42

Varagooti Karuse Magdaleena kiriku algkavatisse 
kuulub kooriruum ja ühelööviline kahest võlvikust 
koosnev pikihoone. Võlvitud koor ja pikihoone ra-
jati tõenäoliselt 13. sajandi III veerandil, ehitus-
meistriks ordumeister Otto von Luttenberg. Kiri-
ku üheks ehteks on pikihoone põhjaseina 
kooripoolse aknaava 1901. aastast pärinev vitraaž, 
mis on kunstimälestiseks tunnistatud kui kirikliku 
vitraažikunsti kõrgetasemeline näide 20. sajandi 
algusest.

Värvitud (maalitud) klaasi tükkidest vitraaž on 
tinaraamistuses ning rauast välisraamiga. Kirgastes 
värvides kauni kujundusega teravkaarse vitraažak-
na põhimotiiv on lehtede ja marjakobaratega viina-
puuväätide põiming. Akna keskosas on valkjast ja 
kuldsest antiikklaasist ruudustik (kärjestik). All-
osas viinapuupõimingu foonil valge tekstilint mus-
ta värviga maalitud kirjaga: MINA OLEN WIINA-
PUU JA TEIE WIINAPUU OKSAD. Kogu akent 
ääristab kitsa helevioletse ribana kuulvöö. Akna 

Kinksi küla, Hanila vald, Läänemaa 
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15424
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: uuringud ja restaureerimise projektdokumentatsiooni 
koostamine, pikihoone lae avarii-restaureerimine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine, 
vitraaži, vitraažakna lengi ja luukide restaureerimine ja kaitseklaasi paigaldamine
Pühakodade programmi toetus: 14 877 eurot
Tööde kogumaksumus:14 877 eurot

EELK Karuse Margareeta kirik

Vasakul: Karuse kiriku 
luukidega vitraažaken 
enne restaureerimist 
2006. a. KT

Paremal: Vitraažile 
2008. a. paigaldatud 
kaitseklaas. PS

Vitraažaken
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 16228 

Kõrvallehel all:  
Restaureeritud vitraaži 
detail 2013. a. PS

Kõrvallehel üleval:  
Restaureeritud vitraaž 
2013. a. PS
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küljes asub vasksilt, millel on kiri: Mihkel Ristal 
1909. Illustel. Akna kinkijaks oli niisiis Mihkel Ris-
tal, kes oli ümbruskonna jõukamaid taluperemehi. 
Väljastpoolt kaitsesid vitraaži puidust aknaluugid, 
mis sobilikul hetkel, ilmselt teenistuste ja pühade 
ajal, avati. 

Vitraažaken, akna leng ja luugid restaureeriti 
2008. aastal. Aken koosneb neljast suurest panee-
list, mis olid aja jooksul kumeraks paindunud. De-
formatsioon muutis vitraaži ebastabiilseks. Kõige 
enam kahjustusi oli alumises paneelis: purunenud 
ning pragunenud oli palju klaasitükke, sh suur 
tekstiga klaas ja selle ümbruses olevad kollased 
maalitud klaasitükid.

Vitraažaken transporditi restaureerimiseks Tal-
linnasse Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osa-
konda, kus tudengid eesotsas juhendajate Liisi Ju-
nolaineni ja Eve Kohaga tööle asusid. Esmalt 
fikseeriti fotodel ja kalkal vitraaži täpne komposit-
sioon ning klaasitükid nummerdati. Vana tinaraa-
mistus eemaldati ning tükid puhastati ükshaaval. 
Katkiste tükkide asemele lõigati uued, osad neist 
maaliti. Tinalintidest moodustati uus tinaraam, 
kuhu monteeriti vanad ja uued klaasitükid. Pärast 
kittimist joodeti tinaraamid jootetinaga vitraaži 
mõlemalt poolt.

Akna lengi restaureeris OÜ Rändmeister, kes 
sai ka ülesandeks välja mõelda viis, kuidas vitraaži 
kaitsta, ent samas seda varasemast enam eksponee-
rida. Kuna tänapäeval Karuse kirikut kuigi tihti ei 
kasutata, olid ka luugid pidevalt suletud ning vit-
raažaken külastajate eest peidus. Samas vajas vit-
raaž kaitset, sest juba varemalt olid vandaalid mit-
mel korral kividega klaase puruks visanud. 
Puitluuke edasi kasutades oleks jäänud värvikirev 
taastatud vitraaž endiselt enamasti varjatuks, lisaks 
oli probleemne luukide avamine ise. Seepärast ot-
sustati paigaldada vitraažile väljapoole kaitseklaas. 
See on purunemiskindel horisontaalselt kolmest 
paneelist koosnev klaas, mis kinnitati lengi külge 
nii, et vitraaži ja klaasi vahele jääb sobiv õhuvahe, 
mis ei lase kondensaadil tekkida.

Karuse kiriku kaunis vitraaž on nüüd restauree-
ritud ja loodetavasti ka kaitstud ning pakub taas 
vaatajatele kirjeldamatut värviilu. 

KM
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Kihelkonna kirik pärineb arvatavalt 13. sajandi 
 teisest poolest. See on ühelöövilise pikihoone ja 
sellest kitsama kooriruumiga hoone. Kiriku lääne-
osas asub suure kaarava abil pikihoonega ühenda-
tud tornivõlvik. Kirik on säilinud praktiliselt oma 
algsel kujul. 19. sajandil lisandus kooriruumi 
põhja küljele käärkamber ja pikihoone lääneküljele 
massiivne läänetorn (1897–1899).

Pühakodade programmi raames on toetatud 
Kihelkonna kiriku katuste ja interjööri restaureeri-
mistöid. 2001. aastal alanud katuste restaureerimis-
tööd, mida projekteeris ja teostas OÜ Frantsiskus, 

lõpetati 2004. aastal. Tööde esimeses järgus paran-
dati koori ja käärkambri katusekonstruktsioonid, 
mille kahjustused olid peamiselt räästatsoonis. 
Teise etapina restaureeriti pikihoone katus. Sealse-
te kahjustuste iseloom oli sarnane koori ja käär-
kambriga, kuid nende ulatus oli oluliselt suurem. 
Uuendusena ehitati kogu ulatuses aluskatus ning 
katusekattematerjaliks valiti munk-nunn katuse-
kivi. Pikihoone müürlattide asendamisel leiti müür-
lattide vahelisest täitemüüritisest neli hauaplaadi 
fragmenti, mis on eksponeeritud pikihoone 
 võlvidepealsel.

EELK Kihelkonna Mihkli kirik
Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saaremaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 20824
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuste restaureerimine, soklimüüri restaureerimine, 
interjööri restaureerimine, projektdokumentatsiooni koostamine, piksekaitse paigaldamine, seinalühtrite 
konserveerimine, armulauakarika restaureerimine; eraldiseisva kellatorni restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 145 704 eurot
Tööde kogumaksumus: 203 639 eurot

Kihelkonna kiriku 
restaureeritud katused 
2005. a. KT
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2005. aastal algasid Kihelkonna kiriku interjöö-
ri restaureerimistööd, mida projekteeris ja teostas 
OÜ Rändmeister. Eelnevatest uuringutest oli 
 teada, et kiriku seintelt on oodata dekoreeritud 
 viimistluskihte. Nende seisukorda ei olnud võima-
lik prognoosida, kuna Kihelkonna kirikul on 
 suured müüride liigniiskusest tingitud probleemid, 
mida võimendas nii sise- kui ka välisseinte krohvi-
mine tsementmördiga. Algne projekt nägi ette 
 seinapindade puhastamist, paranduste tegemist ja 
värvimist. Dekoratiivsete maalingute detaile loode-
ti eksponeerida sondaažidena. Restaureerimistöid 
alustati kooriruumist, mille seinad olid kuni kilp-
kaarteni värvitud õlivärviga. Õlivärvi eemalda-
miseks kasutati Wenfexit. Seinte puhastustööde 
käigus selgus, et 20. sajandi algusest pärineva 
 punasel kvaadrimotiivil põhineva dekoratiivse 
maalingukihi seisukord on üllatavalt hea ning või-
maldab kogu kihi eksponeerimist. Sel põhjusel 
loobuti restaureerimisprojektis ettenähtud seinte 
ülevärvimisest ning keskenduti viimistluskihi res-
taureerimisele. Võlvi roietel loendati 12 erinevat 
viimistluskihti, millest eksponeeritav maalingu-
kiht oli hiliseim dekoreeritud kiht. Maalingukihi 
seisukord ei olnud ühtlaselt hea. Leidus ka piir-
kondi, kus dekoori kiht oli hävinenud. Tervikliku 
üldmulje saavutamiseks otsustati maalingu hävine-
nud osad taastada. Maalingu taustavärvi ühtlustati 
joontehnikas parandustega. 2008. aastal liiguti 
 interjööri restaureerimistöödega edasi pikihoo-
nesse, kus jätkati kooriruumis väljatöötatud restau-
reerimismetoodikaga.

Nagu mainitud, on Kihelkonna kiriku müüri-
del suured liigniiskuse probleemid. Seinte allosas 
on varasemad krohvikihid niiskuskahjustuste tõttu 
hävinenud. Juba 20. sajandi alguses oli parandus-
töödeks kasutatud tsementi sisaldavat mörti. Käes-
olevate restaureerimistööde käigus eemaldati 
 seinte allosa tsementmört peaaegu kogu ulatuses. 
Tsementkrohv säilis vaid piirkondades, kus see on 
eksponeeritava maalingukihi aluseks. Seinte kuiva-
mise soodustamiseks kaevati kooriruumi välisperi-
meetril lahti soklitsoon ning eemaldati tsement-
mört. Kooriruumi sisekliiima oli kogu kirikuga 
võrreldes kõige halvem, kuna seal puudus toimiv 

All: Konserveeritud 
maalingud pikihoone 
läänevõlviku päiskivil 
ja selle ümber 
2012. a. MA

Kaugemal all:
Pikihoone lääne- 
võlviku maalingud 
konserveerimistööde 
ajal 2012. a. MA
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ventilatsioon – võlvikandade tuulutusavad olid 
kinni müüritud ja vitraažaknad on paigaldatud 
 tsementmördiga ja ei käi lahti. Sellistes tingimustes 
loobuti krohviparanduste tegemisel õhktahkuva 
lubja kasutamisest. Selle asemel telliti eksperimen-
di korras AS Limexist merglit sisaldavast lubja-
kivist põletatud lupja. Et mergel sisaldab savi, siis 
lisab see lubjale hüdraurilise komponendi, mis 

 võimaldab mördil tahkuda ka liigniisketes tingi-
mustes. Lubi kustutati kohapeal koos liiva ja 
 keraamilise lisandiga ning kanti seinale soojalt. 
2005. aastal toimunud eksperiment õnnestus ning 
tänaseks on merglit sisaldavast lubjakivist põleta-
tud lubi Eesti restaureerimispraktikas laiemalt 
 kasutusel.

KT

Kooriruum 
konserveerimistööde 
käigus 2005. a. KT
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Lossi tn 10, Kuressaare linn, Saaremaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 20864

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tehnilise seisukorra uuringud, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, tambuuritorni mõõdistamine, 
tambuuritorni taastamine ja katuste (ja tornide) restaureerimine, kellatorni fassaadi restaureerimine, seinamaalingute konserveerimine, ikoonide  

restaureerimine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine, piksekaitse paigaldamine, sisustuse täielik putukatõrje
Pühakodade programmi toetus: 514 652 eurot

Tööde kogumaksumus: 534 434  eurot

EAÕK Kuressaare Püha Nikolai kirik 

Kuressaare Nikolai kirik ehitati keisrinna Katariina 
II otsusega aastail 1786–1790. Valminud kirik oli 
ristkülikukujulise pikihoone ja ruudukujulise 
altari ruumiga hoone. Lääneosas asus nelinurkse 
kehandiga kellatorn ja pikihoone idaosas silinder-
jas tambuuritorn. 1847. aastal ehitati kirikule juur-
de lääne-, lõuna- ja põhjaeeskojad. Teadmata on 
aeg, millal kiriku kellatorni algselt barokse joonega 
tornikiivri ülaosa vahetati ampiirstiilis nõelkiivri 
lahenduse vastu. 

Pühakodade programmi raames restaureeriti 
aastail 2006–2009 ja 2012 Kuressaare Nikolai kiri-
ku tornikiivrid ja katus OÜ Rändmeister 2005. 
aastal koostatud restaureerimisprojekti järgi. Pro-
jektdokumentatsioon nägi ette 1937. aastast päri-
neva katust ja tornikiivreid katva amortiseerunud 
plekk-katte asendamise vaskplekiga. Viimase kasuks 

otsustati pikaajalisi ekspluatatsioonikulusid arves-
se võttes. Tornikiivrite kandekonstruktsioonide 
seisukorda ei olnud projekteerimise käigus võima-
lik kindlaks teha, kuna neile puudus ligipääs. 
 Katusekandmikul olid ulatuslikud mardikkahjus-
tused ja mõningal määral seenkahjustusi. Restau-
reerimistöid alustati tornikiivritest. Kellatorni 
torni kiivri restaureeris OÜ Frantsiskus aastatel 
2006–2007. Selle tornikiivri ennistamine ja vask-
plekiga katmine suuri üllatusi ei pakkunud. Torni 
tippu trooninud hõbedase risti restaureerimisel 
ilmnes, et algselt on rist olnud kullatud. Koguduse 
soovil ja finantseerimisel taastati algne lahendus. 

Tambuuritorni restaureerimistööde alguses ilm-
nes, et torni ülaosal on suured konstruktiivsed 
probleemid. Selgus, et tambuuritorni kuppel, 
 latern ja laternakuppel olid ehitatud alapõletatud 

Kuressaare Nikolai 
kirik enne katusetöid 
2005. a. KT
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savitellistest. Tellised olid aja jooksul purunenud 
ning tambuuritorn kuulutati varisemisohtlikuks. 
2007. aasta suvel ajalooline tambuuritorn mõõdis-
tati. Olemasolevat kuplit ja laternat ei olnud või-
malik säilitada ning see otsustati lammutada ja 
 rekonstrueerida algseid materjale ja töövõtteid 
kasu tades. Rutiinse torni kupli kattepleki vahetuse 
asemel ootas restauraatoreid ees Eesti viimase paa-
ri aastakümne suurim ehitusmälestise osaline re-
konstrueerimisprotsess. Ajaloolise tambuuritorni 
kuppel ja latern lammutati 2008. aastal. Kõik 
konstruktsiooni kuulunud puit- ja dolomiitdetailid 
inventeeriti. Tambuuritorni rekonstrueeris aastatel 
2008–2009 OÜ Rändmeister OÜ H. Uuetalu koos-
tatud projekti järgi. Ehitusel kasutati ära kõik 
 kasutuskõlblikud ajaloolised detailid. Ehitus-

materjaliks oli käsitsivormitud tellis ja lubimört. 
Kupli taastamisel loobuti täisraketisest ning telli-
sed laoti vertikaalteljele kinnitatud pöördšablooni 
järgi. Ka torni latern ja laternakuppel taastati algset 
ehitusviisi silmas pidades. Laterna valgmiku osas 
siiski loobuti akendest, kuna see oleks nõrgestanud 
niigi habrast konstruktsiooni. Selle asemel kaunis-
tavad tambuuritorni maalitud petikaknad. Eesti 
oludes oli tegemist pretsedenditu ettevõtmisega, 
mis esitas kõrged nõudmised nii müür-, puu- kui 
ka plekkseppadele.

Kuressaare Nikolai kiriku katuse restaureeri-
mistöödeni jõuti 2012. aastal, mil OÜ Tafrix 
 restaureeris katusekandmiku ja paigaldas vask-
plekist katusekatte. 2013. aastal jätkas sama firma 
fassaaditöödega.

Üleval: Kirik taastatud 
tambuuritorni ja 
läänetorni uue kattega 
2009. a. PS

Paremal üleval:  
Tambuuritorni  
amortiseerunud tellis-
osa 2007. a. KT

Paremal all:  
Tambuuritorni  
rekonstrueerimine 
2008. a. LK
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Kiriku interjöör 
2004. a. PS

Kirik peale katusetööde 
lõppu 2012. a. PS



50

Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 6203

Ikoon „Kaasani Jumalaema“ Kuressaare Püha Nikolai kirikust

„Kaasani Jumalaema“ ikoon kuulub Kuressaare 
 Nikolai kiriku mõjukamate ja austatumate püha-
piltide hulka. Ikoon on maalitud 1844. aastal ja viis 
aastat hiljem on see kirikule annetatud. Mõõtme-
telt küllaltki suur ikoon (108 x 72 x 3 cm) on maa-
litud temperatehnikas kasepuust tahvlile. Ikooni 
keskosas on kujutatud Jumalaema Jeesuslapsega 
ning nurkades evangeliste. Ikoon asetseb kirikus alta-
rist vasakul omaette suletud ikoonikapis ehk kiotis.

Aastate jooksul on kiriku üheks suurimaks 
 mureks olnud liiga niiske sisekliima, mis on loonud 

soodsa elukeskkonna mardikatele. Probleemi on 
püütud lahendada sisekliima normaliseerimisega, 
samuti telliti AS KAR-Grupilt 2004. aastal kogu 
kiriku inventarile puidukahjuritõrje. Paljud ikoonid, 
sh „Kaasani Jumalaema“, olid aga selleks ajaks juba 
liiga kahjustunud. Ikooni vasak ülemine nurk oli 
tugevalt ettepoole kummis, oskamatult kipsiga plom-
mitud ja üle maalitud ning siin-seal võis täheldada 
ohtlikke pragusid. Esiküljel mardikakahjustusi ei 
esinenud. 2011. aastal otsustati avariiline ikoon töös-
se võtta, töö teostas Malle-Reet Heidelberg. Ikooni 
raamistusest eemaldades avanes üllatuslik vaade 
tihedalt mardikate lennuavasid täis tagaküljele. Kah-
justused olid seega arvatust palju ulatuslikumad 
paiknedes põhiosas varjatult maalingualuses kihis. 
Pea terve puiduosa oli muutunud švammitaoliseks 
pehmeks massiks, ülaserv ja vasak külg olid kohati 
täiesti pulbristunud.

Oli selge, et ikooni restaureerimine on äärmi-
selt komplitseeritud. Ikoon oli puidu täismahus 
kunstvaiguga immutamiseks liiga kahjustunud: 
pol nud piisavalt puidustruktuuri, mida tugevdada. 
Pika kaalumise järel otsustati kogu pehastunud 
puidu tahvel maalikihi küljest eemaldada ning ikoon 
uuele, tugevast tammest alusele dubleerida. Esmalt 
fikseeriti maalipind mikalentpaberist kleebisega. 
Seejärel sai ikooni asetada lauale näoga allapoole 
ning asuda eemaldama puidumassi kuni krundi-
kihini. Selle jaoks ikoon fikseeriti ning asuti spet-
siaalselt ehitatud metallraami abil, mis aitas saagi ja 
freesi kindlal kõrgusel hoida, alustahvlit kiht-kihilt 
eemaldama. Alumised kihid eemaldati käsitsi skal-
pelliga. Tegu oli väga keerulise protsessiga, sest 
krundikiht koos maalinguga oli millimeeter kuni 
paar paks, tugev, kuid rabe. Nii jäi lõpuks maalin-
gut hoidma vaid esiküljele kantud mitmekihiline 
mikalent paber.

Ikoon „Kaasani  
Jumalaema“ enne 
restaureerimist  
2011. a. MH
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Dubleerimisel otsustati kasutada niiskuskindlat 
PVA-liimi. Nii ikooni krundikiht kui ka uus alus 
pidid olema ühtlaselt liimiga kaetud ja paraja nak-
kumisega. Kogu operatsioon toimus väga kiiresti: 
kui alus on kord maalingule asetatud, ei saa seda 
enam liigutada, eemaldamisest rääkimata. Esmalt 
fikseeriti ikoonil servad, seejärel tõsteti uus alus 
otse ülalt alla krundile ning keerati koos lauaplaa-

diga ümber. Pärast pressi all kuivamist oli võimalik 
kleebised maha võtta ning näha pikaajalise töö 
 tulemust. Edasi järgnesid juba tavapärased toimin-
gud: puhastus, kerged toneeringud uuestikrundi-
tud kohtades jne. 

Võib öelda, et üsna riskantne ja restauraatorile 
õpetlik töö läks edukalt: tänaseks on ikoon tagasi 
kirikus oma aukohal.         KM

Restaureeritud ikoon 
kirikus 2012. a. IM

Kaugemal üleval: 
Puidutahvli 
eemaldamine ikooni 
tagaküljelt. MH

Üleval: „Pusle“  
kokkupanek. MH
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Kabeli tn 3, Kärdla linn, Hiiumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 23568
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimine, välisseinte ja -voodri  
ning avatäidete restaureerimine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine
Pühakodade programmi toetus: 24 286 eurot
Tööde kogumaksumus: 26 787 eurot

Kärdla baptistikoguduse palvemaja

Kärdla baptistikoguduse palvemaja on ehitatud 
1895. aastal. See oli lihtne ristkülikukujulise põhi-
plaaniga hoone, mille otsafassadil oli eeskoda. 
1939. aastal ehitati hoone ümber arhitekt Karl 
 Tarvase projekti järgi lisades kahekorruselise elu-
ruumideks mõeldud mahu ning tõstes katusekallet 
nii põhihoonel kui ka eeskojal. Pärast Teist maa-
ilmasõda asus palvemajas trükikoda ja puidutöös-
tus, mistõttu oli hoone ka suures osas ümber ehita-
tud. 1995. aastal tagastati palvela kogudusele, kuid 
selle seisukord oli pikast hooldamatusest väga halb. 
1999. aastal alustas kogudus palvemaja restauree-
rimistöödega. Pühakodade programmi eelarvest 
toetati 2004. aastal palvemaja avarii-restaureeri-
mistööd, mille käigus sai kogu hoone uue katuse, 
aknad-uksed ja välisvoodri. Restaureerimistööd 
projekteeris ja teostas OÜ Dagopen. 2007. aastal 
palvemaja taasavati.

KT

Üleval: Kärdla baptis-
tikoguduse palvemaja 
enne restaureerimist 
2004. a. KP

All: Restaureeritud 
palvemaja 2010. a. PS
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Laane tee 4, Käsmu küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 16069

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: interjööri restaureerimine, 
torni tipu ja risti restaureerimine

Pühakodade programmi toetus: 6 995 eurot
Tööde kogumaksumus: 52 197 eurot

EELK Käsmu kabel

Kirikuna kasutusel oleva Käsmu kabeli (ehitus-
aasta 1863) interjöör restaureeriti täielikult aastal 
2012 Vaike Pungase (OÜ Etik) projekti järgi. Tugi-
nedes uuringutele taastati interjööris tapeetide 
 puhul teine viimistluskiht, mis pärineb aastast 
1896, ja puidupinnad viimistleti esimese viimistlus-
kihi eeskujul. Restaureerimistööde eesmärgiks oli 
taastada ajalooline interjöör tervikuna. Varasemad 
viimistluskihid säilitati uue viimistluse all. 

1896. aastal seoses oreli paigaldamisega tehtud 
remondi käigus kaeti seinapinna ülemine osa hele-
halli pabertapeediga, millele trükiti hõbedaga pea-
le vertikaalsete laiade triipudena vaheldumisi vilja-
pead ja õisikud. Tapeet lõpeb talade all bordüüriga, 
millel on kujutatud akantuse motiivi. Seinapinna 
alumine osa kaeti puidusüümustrilise tapeediga. 
Tapeetide puutepunkt lahendati seinapinna kesk-
osas kitsa bordüüriga, millel on meandri kujutis. 

Alumine, punakaspruunides toonides tapeet on 
viimistletud värnitsa ja vaigu seguga, mis oli tollel 
ajal tüüpiline võte tapeetide puhul, mida kasutati 
esikutes ja seinte alumise osa paneelidena. Lagi 
kaeti papiga, mille peale kleebiti heledates tooni-
des tapeet. 

Interjööri restaureerimiseks kaeti seinapinnad 
pingupapiga ja tapeedid rekonstrueeriti. Hele vilja-
peadega tapeet trükiti käsitsi siiditrükitehnikas. 
Puidumustriga tapeet nagu osaliselt bordüüridki 
digiprinditi. Lääneseina, pööningule viiva trepi 
kõrvale vormistati sondaaž ajaloolistest tapeeti-
dest. Tapeeditööd teostas restauraator Kristiina 
Ribelus (OÜ Tartu Restauraator).

Kabelis olev tisleritöö on lihtne, kuid algselt 
peenelt viimistletud, imiteerides väärispuitu ja 
marmorit. Puitpindadel taastati kogu mahus aader-
dus. Lähtuti esimesest viimistluskihist, kuid toonide 

Käsmu kabeli interjöör 
enne restaureerimist 
2011. a. KR
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poolest sobitati see kokku praeguse oreli aaderdu-
sega. Aaderdused teostas restauraator Erle Kaur 
(OÜ Babach). Kantsli ja köstripuldi sisekülgedel 
avati algupärane marmoriimitatsioon. Altariseina-
le ja rahapakule maaliti peale uus viimistlus. Lagi 
sai tagasi algse heleda tooni. 

Suvel 2012 vahetati välja vana elektrisüsteem 
ning restaureeriti oreliprospekt. Käsmu kabeli orel 
pärineb aastast 1813, mil Johann Andreas Stein 
selle esialgselt Tallinna Rootsi-Mihkli kirikule 
 valmistas. Oreli vanimad osad on pärit aastast 
1613. Orel müüdi Kadrina kirikule, kust see 1896 
Käsmu kabelisse toodi. Orelimeister Toomas 
 Mäeväli korrastas pilli aastal 2011. 

KR

Üleval: Tapeedi  
trükkimine 2012. a. KR

Keskel: Aaderduse 
taastamine pingistikule 
2012. a. KR

All: Restaureeritud 
siseviimistlus, altar  
ja orel 2012. a. PS
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Martna küla, Martna vald, Läänemaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15535

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: interjööri konserveerimine, vana altarimaali restaureerimine, uue 
altarimaali restaureerimine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine

Pühakodade programmi toetus: 17 494 eurot
Tööde kogumaksumus: 17 494 eurot

EELK Martna Püha Martini kirik

Martna kirik on üks viimaseid keskajal ehitatud kivi-
kirikuid Eestis, pärinedes 15. ja 16. sajandi vahetu-
sest. Kiriku ehituse tellijaks, ehitusisandaks, oli 
toonane Saare-Lääne piiskop Johannes III Orgas. 
Arhitektuurselt on Martna kirik lihtne kastitaoline 
ehitis, kus nii koor kui ühelööviline pikihoone 
moo dustavad ühtse kavatise ning kahe ruumi eral-
datus ilmneb vaid interjööris. Kirik on üle elanud 
mitmeid ümberehitusi, millest suurim toimus 
1860. astatel, mil kirik põhjalikult rekonstrueeriti. 
Pikihoone kaeti võlve jäljendava puitlaega. Seni 
valgusavadeta pikihoone põhjaseina raiuti aknad, 
suurendati ka lõunaseina aknaid. 

Pühakodade programmi raames avas ja konser-
veeris OÜ Rändmeister aastatel 2004–2005 Martna 

kiriku kooriruumi maalingud. Koori interjööri vii-
mistluskihtide konserveerimistööde käigus tulid 
ilm siks kaks hiliskeskaegset – punane kalasaba-
muster ja tähtvõlvi imitatsioon – ning üks barokne 
– trompetit puhuvad inglid – maalingukiht ruumi 
seintel ja võlvil. Tööde eesmärgiks oli puhastada 
kogu ulatuses välja teine maalingukiht ning ekspo-
neerida koos sellega esimene maalingukiht neis 
piirkondades, kus teine maalingukiht oli varisenud. 
Eksponeerimiseks valitud maalingukiht on säilinud 
suurepäraselt – maalingu kaod olid minimaalsed. 
Avamisele kuulus ka teise maalingukihi aegne seina- 
ja võlvivärv. See realiseerus küll vaid osaliselt, kuna 
seintel jäi maalingute taustavärv välja puhastamata. 
Kolmas maalingukiht oli säilinud vaid osaliselt. 

Martna kiriku  
kooriruum maalingute 
avamise ajal  
2004. a. KT
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Koorivõlvi päis enne 
maalingute avamist 
2004. a. KT

Maalingud koorivõlvi 
päises 2005. a. PS
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Tööde käigus õnnestus kindlaks määrata maalingu 
kompositsioon ning välja puhastati põhjapoolsel 
võlvisiilul paiknev ingel.

Konserveerimistöid tehti põhimõttel, et hävine-
nud maalingukihti ei taastata, vajadusel toneeriti 
varisenud maalinguga piirkondi aqua sporca tehnikas 
ümbritsevale värvile lähedase läbipaistva tooniga. 
Irduvaid värvikihte ja krohvi kahjustatud pealiskihti 
kinnitati Ledan D3 injektsioonidega. Lahtine pig-
ment kinnitati akrülaatliimi Primal AC 33 nõrga 
lahusega. 

Konserveerimistööde oluliseks probleemiks 
kuju nes kolme üksteise peal asetseva maalingukihi 
eksponeerimise võimalus. Algsete plaanide koha-
selt jäi ruumis domineerima teine maalingukiht. 
Esimese ja teise maalingukihi eksponeerimisulatuse 
otsustas nende säilivus. Teise maalingukihi puhul 
ei olnud selle täielik eksponeerimine pärast inglite 
ilmsikstulekut enam võimalik. Keeruliseks osutuski 

osaliselt säilinud kolmanda maalingukihi eksponee-
rimine, sest selle maalingukihi inglid asuvad posit-
sioonis, mis otseselt konkureerivad teise maalingu-
kihi tähtvõlvi kesksete detailidega. Eksponee ri mis -
lahenduse puhul otsustati lähtuda nii konserveeri-
mispõhimõtetest kui ka dokumentaalsuse taotlu-
sest. Ida- ja lõunasiilul olevad osaliselt säilinud 
inglifiguurid otsustati jätta välja puhastamata ja 
konserveerida nende peal olevad viimistluskihid. 
Sellest tulenevalt on nendes kahes võlvisiilus teine 
maalingukiht vaid osaliselt avatud. Põhjasiilu ingli-
figuur konserveeriti ja figuuri paremaks esiletoo-
miseks kaeti osaliselt lubivärviga maalingut ümb-
ritsev teine maalingukihti. Võlvi läänesiilul paik - 
nenud inglifiguur oli aga niivõrd halvasti ja vähesel 
määral säilinud, et selle konserveerimist ei peetud 
võimalikuks. See on ka ainus võlvisiil, kus domi-
neeriv maalingukiht on läbivalt eksponeeritud.

KT

Kooriruumi  
konserveeritud  
maalingud 2008. a. PS
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Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 21007
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni 
paigaldamine, vana altarimaali restaureerimine, altariseina (N. Lorentzon 1827) 
konserveerimine, armulauakarika ja pateeni restaureerimine, 
altariseina konserveerimine
Pühakodade programmi toetus: 6 621 eurot
Tööde kogumaksumus: 6 621 eurot

EELK Muhu Katariina kirik

Muhu kirik võib uhkust tunda ühe vanema Eestis 
säilinud keskaegse karika ja pateeni komplekti üle. 
Kirikute hõbevara uurinud kunstiajaloolane Anu 
Mänd on karika dateerinud 15. sajandi esimesse 
poolde või keskpaika. Mänd märgib, et kuna vähe-
malt 11. sajandist alates oli kombeks kanda pateen 
altarile karika peal, kujundati see reeglina nii, et ta 
sobiks karikale kaaneks.

Muhu kirikus olev lihtsa vormiga pateen, mida 
kaunistab vaid servale graveeritud topeltringis 
malta rist siiski praegu karikale ei sobitu, kuna 
 viimase kupa pärineb hilisemast, oletatavasti refor-
matsioonijärgsest ajast. Karikas ise väärib tähele-
panu oma sihvakate vormide poolest. Selle kuue - 
siirulise jala alaserva kaunistab geomeetriline sik- 
sak ornament; ühele siirule on aga graveeritud 
müüriga ümbritsetud rohtaias seisva õnnistust 
 jagava piiskopi figuur. Karika jala ülaosas ja pungi-
se nuppudel paikneb graveering i-h-e-s-v-s.  Pungise 
alt leiab graveeritud nime m-a-r-i-a.  

2006. aastal võeti ette karika ja pateeni restau-
reerimine, kuna mõlema aeg-ajalt kasutuses oleva 
armulauariista olukord seda hädasti nõudis. Samas 
anti soovitus sedavõrd väärtuslikke esemeid tee-
nistustel enam mitte kasutada. Karika kullatis oli 
kulunud ja kriibitud (seda eriti kupa siseküljel) 

ning kupa ja jala ühenduskoht vajas parandamist. 
Pateeni seisukord oli väga halb: serv põhja küljest 
osaliselt lahti murdunud, ese ise deformeerunud 
(lopergune) ning kullatis tugevalt kulunud. Mõle-
ma kirikuriista vastutusrikka restaureerimistöö viis 
läbi staažikas Linnamuuseumi restauraator Jaan 
Märss. Selleks teostas ta esmalt materjali uuringud 
– hõbeda proovi määramise tiheduse järgi elekt-
ronkaalude abil ning hõbeda sulamistemperatuuri 
hindamise leidmaks sobiva jootetemperatuuriga 
joodist. Seejärel jootis Märss uuesti karika all oleva 
lekkima hakanud topeltpõhja. Karika välispinna 
kuldamiseks ei näinud restauraator põhjust, küll 
aga pidas hügieenilistel põhjustel vajalikuks selle 
sisepinna galvaanilist kuldamist. Nimelt mustub 
katmata hõbe veini toimel ning madalaproovilise 
hõbeda korral lahustub veini sisse ka vaske. Pateeni 
juures puhastas Märss sellelt esmalt kõik varase-
mad tinajoodise jäljed, seejärel hõõgutas eset 
 pingete eemaldamiseks elektriahjus, mis võimal-
das lokkivat serva sirgeks painutada. Viimaks  jootis 
restauraator servad hõbejoodisega Degussa 600 
ning kuldas pateeni õhukese, karika üldtoonile ligi-
lähedase kullakihiga. 

ML

Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 6341, 6343

Armulauakarikas ja pateen
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Vasakul: 
Armulauakarikas 
enne restaureerimist 
2003. a. ÜJ

Paremal: 
Pateen enne 
restaureerimist 
2003. a. ÜJ

All: 
Armulauakarikas 
ja pateen peale 
restaureerimist 
2006. a. PS
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Mustjala küla, Mustjala vald, Saaremaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 21029
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tornikiivri tõrvamine,  
vana altarimaali ja raami restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 13 804 eurot
Tööde kogumaksumus: 13 804 eurot

EELK Mustjala Anna kirik

Mustjala Anna historitsistliku kujundusega kiriku-
hoone valmis 1893. aastal. Uus kirik asendas tõe-
näoliselt 1605. aastal ehitatud kabeli. Kiriku suur 
õlimaal „Kristus ristil” kujutab Jeesust ristil ja viit 
risti alla koondunud leinajat, maalil on massiivne 
dekoreeritud puitraam. Teos pärineb 19. sajandi 
esimesest poolest.

Täpselt pole teada, kust ja kuidas maal kirikusse 
sattus. Arvatakse, et tegu võib olla vana kiriku altari-
maaliga. Inspekteerimise hetkel seisis kunagine 
uhke puitraam käärkambri külmal ja niiskel põran-
dal, naaldudes seinale. Raam oli saetud neljaks 
 tükiks. Kolmest kihist koosneva raami puitkonst-

ruktsiooni osad olid u 50% ulatuses üksteisest 
irdu nud. Dekoorikiht oli pea kogu raami ulatuses 
aluspinnast lahti või juba maha pudenenud. Raami 
seisukorda võis pidada avariiliseks. Parem polnud 
ka maali olukord. Deformeerunud maal oli oreli-
rõdu põrandal, osaliselt alusraamilt lahti tulnud. 
Lõuendi tagakülg oli kaetud hallitusplekkidega, 
lõuendis oli rebend ning ümmargune auk. Kogu 
maalipinda kattis tolmu- ja mustusekiht.

Raami restaureerimine oli OÜ H&M Restuudio 
konservaatoritele tõeline väljakutse. Esmalt tuli puit-
osad omavahel taas kokku liimida. Seejärel asuti 
puidu küljest irdunud kipsdekoori konserveerima. 
Dekoorist võeti vormid ning valmistati uued kipsist 
dekooridetailid nende asemele, mis olid hävinenud. 
Uued tükid lõigati sobivaks ning liimiti puidule. 
Pärast krundikihi parandusi kaeti uued pinnad 
 kullaimitatsioonipastaga. Raam retušeeriti akvarel-
lide, restaureerimismeediumi Mowilith 20-50ga 
ning naturaalsete värvipigmentidega.

Maal eemaldati alusraamilt ning puhastati selle 
tagapind. Rebendid toestati maali tagaküljelt lõuen-
ditüki ja spetsiaalse kilega. Augud parandati uute 
lõuenditükkidega. Maalile paigaldati uued lõuendist 
äärised ning teos pinguldati uuele kiilraamile. Pind 
puhastati mustusest ning kolletunud lakikihist. 
Uuesti krunditud kaod retušeeriti. Ühtlase katte-
kihi saamiseks lakiti kogu maali kaks korda.

Restaureeritud maalile valiti kiriku interjööris 
uus sobilik eksponeerimise koht pikihoone lõuna-
seinal. Et niiskus maalile ja raamile taas liiga tegema 
ei hakkaks, asetati külma kiviseina ja maali vahele 
dis tantsklotsid, mis tagavad õhu liikumise maali 
taga. 

KM

Endine altarimaal „Kristus ristil“
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 28490

Mustjala kiriku endise 
altarimaali kahjustus 
enne konserveerimist  
2011. a. MK

Paremal: Raami  
kipsdekoori  
taastamine. MK

Kõrvallehel:  
Raamitud maal peale 
konserveerimist  
2011. a. MK
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Endine altarimaal „Kristus ristil“
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Lõunaküla e Storbyn küla, Viimsi vald, Harjumaa 
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 2651
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tornikiivri ja katuse restauree-
rimine, seinte proteesimine, interjööri restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 46 878 eurot
Tööde kogumaksumus: 146 979 eurot

EELK Naissaare kirik

Naissaare kirik ehk Tallinna Rootsi-Mihkli kogu-
duse Naissaare kabel on ehitatud 1934. aastal arhi-
tekt Karl Tarvase projekti järgi. See on lihtne rist-
külikukujulise pikihoonega puust ehitis, mille 
lääneosas asub nelinurkse  põhiplaaniga viilutorn. 

Naissaare kiriku restaureerimistööd algasid 
2003. aastal. Pühakodade programmi raames 
 restaureeris aastatel 2005–2007 kiriku katust ja 
tornikiivrit ning 2012–2013 kiriku interjööri OÜ 
Rändmeister. 2003. aastaks oli Naissaare puukirik 
muutunud sisuliselt varemeks, puudusid avatäited, 
osaliselt lõunaküljel ka katusekate. Säilinud katuse-
plekk oli aga sedavõrd amortiseerunud, et ei olnud 
enam üldse sademetekindel. Restaureerimistööde 
eeltööna kaeti kiriku katus ja tornikiiver tõrvapapi-
ga, et peatada läbisajud ja konstruktsioonide pidev 
märgumine. Kiriku peamiseks kahjustuseks oli 

seenkahjustus. Järgmisel aastal proteesiti seinte 
alumiste raiekordade palke, korrigeeriti tõmbidega 
seinte vertikaalsust ning restaureeriti torni ja torni-
kiivri konstruktsioone. Selleks võeti torni sõres-
tiktsoon ja tornikiivri kandmik lahti, kahjustunud 
detailid proteesiti või asendati ning seejärel pandi 
tarindid taas kokku. 2005. aastaks olid torni konst-
ruktsioonide restaureerimistööd lõpetatud ning 
tornikiiver kaeti tsingitud teras plekiga. Järgiti aja-
loolist tahvlimõõtu (nn arssinaplekk 71 x 142 cm) 
ja valtside paiknemise skeemi. Plekk valtsiti käsitsi. 
Torn sai ka uue roostevabast terasest risti ja vaskse 
kuuli, millesse paigutati risti heiskamise päeval 
padrun üriku, ajalehtede ja teiste traditsiooniliste 
panustega. Järgneval aastal algasid pikihoone katu-
se restaureerimistööd. Seenkahjus tuste kõrval oli 
pikihoone katusekonstruktsioone kahjustanud ka 

Naissaare kiriku  
restaureerimistööde 
algusjärk 2004. a. KT
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nõukogude armee, kes kasutas  katusekandmiku 
puitu kütteks. Restaureerimistööde käigus puudu-
vad detailid taastati ja kahjustunud piirkonnad 
proteesiti. Katus kaeti tornikiivri eeskujul tsingitud 
terasplekiga. 2012. aastal taastati kirikusaali lagi. 
Ajalooline laudis oli täielikult hävinenud ning lae 
lahendus tuletati vanade fotode põhjal. Lagi kaeti 
ruumiga põikisuunalise laudisega, mis on tavatu, 
kuna enamasti kulgeb laelaudis ruumiga pikisuu-
naliselt. Laudade vahekohad kaeti katteliistudega, 
mis lae liigenduse rõhutamiseks laudisest tumeda-
maks värviti. Sisetööd jätkusid ka 2013. aastal, mil 
kirik sai uue põranda.

KT

Kiriku interjöör 
2000. a. PS

Naissaare kirik 2013. a. 
Restaureerimine 
jätkub. JK
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Hosby küla, Noarootsi vald, Läänemaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15547
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuste restaureerimine, piksekaitse paigaldamine
Pühakodade programmi toetus: 123 567 eurot
Tööde kogumaksumus: 123 567 eurot

EELK Noarootsi Püha Katariina kirik

Noarootsi kirik on ehitatud arvavalt 1500. aasta 
paiku. Algselt oli see kitsama nelinurkse kooriruumi 
ning laia ja lühikese pikihoonega ehitis, millel puu-
dus läänetorn. Sajandite jooksul on kirikut kordu-
valt ümber ehitatud. 1770. aastatel ehitati kirikule 
käärkamber ja lõunaküljele eeskoda. Restaureeri-
mistööde käigus leiti käärkambri katuse kande-
konstruktsiloonile raiutud aastaarv 1772.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Frantsiskus aastatel 2002–2005 Noarootsi 
 kiriku katuse. Tugevate läbisadude tõttu olid kõige 
halvemas seisukorras kooriruumi ja käärkambri 
katused ja idaviilu laudis. Halvim oli käärkambri 

katuse kandekonstruktsiooni seisukord. See tuli 
täielikult välja vahetada. Kooriruumi katusekonst-
ruktsiooni seisukord oli mõnevõrra parem, kuid ka 
seal vajas proteesimist enamik sarika- ja talaotstest 
ning välja vahetati kooriruumi ja pikihoone vahe-
line sarikapaar koos penniga. Idaviilu algset laudist 
oli võimalik säilitada vaid umbkaudu kolmandiku 
ulatuses. Restaureerimistööde käigus sai idaviil 
vertikaalse aluslaudise, et kaitsta katusealust tuule 
kantud vihma ja lume sissetungi eest. Laudises 
 leitud lengijälgede ja vanade fotode põhjal taastati 
ka idaviilus asunud aken ja luuk. Tuntavalt pare-
mas seisukorras oli pikihoone katusekonstrukt-
sioon, mis vajas vaid mõne pehkinud diagonaali 
asendamist. Restaureerimistööde käigus paigaldati 
uuendusena katusekatte alla tõrvapapiga kaetud 
aluslaudis. Katusekattematerjaliks valiti katuse-
laud, mis paigaldusjärgselt värviti kaks korda üle 
Faluni punase keeduvärviga, millele töökindluse 
suurendamiseks lisati värnitsat. 

KT

Üleval: Noarootsi kirik 
eterniitkatusega 
1998. a. PS

Paremal: Kiriku 
kooriruumi katuse-
kandmiku protees 
2005. a. KT

Kõrvallehel: 
Kiriku laudkatused 
2013. a. PS



65



66

Puhja alevik, Puhja vald, Tartumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 7248
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: geotehnilised ja geoloogilised uuringud, restaureerimisprojek-
ti koostamine, põranda avarii-restaureerimine, oreli remont, käärkambri katuse remont
Pühakodade programmi toetus: 29 204 eurot
Tööde kogumaksumus: 57 295 eurot

EELK Puhja kirik

Puhja kirik on ehitatud arvatavalt 14. sajandil. See 
on kitsama nelinurkse kooriruumi ja ühelöövilise 
pikihoonega ehitis. Sajandite vältel on kirik saanud 
korduvalt kannatada: esimest korda juba ehitusele 
järgneval sajandil ning ka 17. sajandi alguse Poola-
Rootsi sõdades. Mõlema purustuse järgselt ehitati 
kirik taas üles. 18. sajandil ehitati lääneviilu trooniv 
puidust haritorn.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Wunibald Ehitus OÜ H. Uuetalu projekti järgi 
2005. aastal Puhja kiriku põranda. Kiriku puit-
põrand oli ulatuslike majavammi kahjustustega. 
Selle tehnilist seisukorda uurides ilmnes, et põrand 
oli ehitatud pinnasesse uputatud laakidele ning 
 põrandaalune kannatas liigniiskuse käes. Nende 
uuringute käigus leiti pikihoone kirdenurgast ka 
varasem kiriku põrand, mis oli 33 cm olemas-
olevast põranda tasapinnast allpool. Tegemist oli 
mördiga paigaldatud keraamilistest plaatidest 
 põrandaga. See lahendus otsustati võtta ka uue 
 põranda eeskujuks. Uue põranda tasapinda otsus-
tati langetada 30 cm võrra. Keraamilised põranda-
plaadid saadi Tartu Jaani kiriku põranda ehitusel 
üle jäänud plaatidest.

Ulatuslikud põranda restaureerimistööd kesk-
aegses kirikus vajasid ka arheoloogilist järelevalvet, 
mida teostas Peeter Piirits. Puhja kiriku põranda-
pinna planeeringu käigus leiti kooriruumist kesk-
aegse peaaltari alus ja kaks hauakambrit.

KT

Vasakul ülal: 
Puhja kirik 
2005. a. KT

Vasakul all: 
Kirik põrandatööde 
ajal 2005. a. KT

Paremal: Kiriku uus, 
keraamilistest plaatidest 
põrand 2013. a. SS
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Vee tn 8, Pärnu linn, Pärnumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 16716
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine,
katuse maastiku ja tornide restaureerimine, piksekaitse paigaldamine, inglifiguuride restaureerimine, karika restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 149 937 eurot
Tööde kogumaksumus: 152 518 eurot

MPEÕK Pärnu Suurmärter Katariina kirik

Pärnu Suurmärter Katariina ( Jekateriina) kirik on 
ehitatud keisrinna Katariina II korraldusel ja toetu-
sel aastail 1764–1768. Kirik on kreeka risti kujulise 
põhiplaaniga ehitis, mille lääneküljel asub astme-
liselt ahenev kellatorn, hoone teised küljed on 
 kujundatud sammasportikustena. Keskset tambuu-
ritorni ümbritsevad neli väikest külgtorni. Kirik 
ehitati arhitekt Pjotr Jegorovi koostatud projekti 
järgi. Kirik on tänaseni säilinud suuremate ümber-
ehitusteta.

Pühakodade programmi raames restaureeriti 
aastail 2008–2011 kiriku katused, tornikiivrid  
ja ristid. Töid teostasid OÜ Gradiens (2008),  
AS Haspo (2010) ja OÜ Scandec Ehitus (2011) 
OÜ Rändmeister 2008. aastal koostatud restau-
reerimisprojekti järgi. Restaureerimistööde algu-
seks oli Teise maailmasõja järgselt kirikule paigal-
datud plekk-katus oma aja ära elanud. Katusekatted 
olid amortiseerunud ja kohati oli kahjustunud ka 
katusekandmik. Kahjustunud konstruktsioonid 
proteesiti restaureerimistööde käigus ja katus kaeti 
ajaloolises tahvlimõõdus (nn arssinaplekk 71 x  
142 cm) käsitsi valtsitud tsingitud terasplekiga. 
Ristid kaeti lehtkullaga. Lisaks restaureeriti nelitise 
aknad.

KT
Üleval: Pärnu 
Suurmärter Katariina 
kirik katusetööde ajal 
2010. a. SS

All: Kullatud rist 
2010. a. SS

Kõrvallehel:
Uute katustega kirik 
2011. a. PS
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Pöide küla, Pöide vald, Saaremaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 21058
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse muinsuskaitse eritingimuste  
ja restaureerimisprojekti koostamine, avatäidete projekti koostamine, katuse restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 83 797 eurot
Tööde kogumaksumus: 243 797 eurot

EELK Pöide Maarja kirik

Pöide kirik on Eesti vanimaid kirikuid. Suure ühe-
löövilise kiriku koor ja pikihoone on mahuliselt 
liigendamata. Lääneküljel asub massiivne lääne-
torn. Oma praeguse kuju on Pöide kirik saanud 
mitme ehitusetapi käigus peamiselt 13.–14. sajan-
dil. Keskajal kuulus kirik Saksa Ordu linnuse kava-
tisse, moodustades selle lõunakülje. Kiriku seisu-

kord hakkas halvenema 19. sajandi keskel, mil pea 
⅔ Pöide kihelkonna inimestest läks üle õigeusku. 
1940. aasta 6. augustil süütas välk kiriku torni-
kiivri, mis ka täielikult maha põles. 1945. aastast 
alates kasutas kirikut nõukogude armee. Kirik 
rüüstati ja 1948. a. saadeti laiali ka kogudus. Kogu-
dus taastati 1990. aastate alguses.

Pühakodade programmi raames algasid  
2012. aastal Pöide kiriku katuse restaureerimis-
tööd. Restaureerimise projekteeris ja töid teostab 
OÜ Rändmeister. Viimati restaureeriti kiriku katust 
1950. aastate lõpus. 1958. aastaks oli välgutabamuse 
saanud torn ikka veel kiivrita ning kriitilises seisu-
korras oli ka pikihoone katus. 1959. aastal Kalvi 
Aluve ja Heino Uuetalu koostatud restaureerimis-
projekti kohaselt lammutati vana katusekonstrukt-
sioon ning ehitati asemele moodne fermidest kand-
mik, mis oli eelneva konstruktsiooniga võrreldes 
1,97 m võrra kõrgem, järgides keskaegset katuse-
joont torni idaseinas. Vastavalt kõrgendati ka kiri-
ku idaviilu. Katus kaeti S-kividega. Järgnevatel aas-
takümnetel hooldati Pöide kiriku katust halvasti ja 
nii oli juba 1980. aastate keskpaigaks katus taas 
avariiline. Järgnevad kergemad remondid pikenda-
sid katuse iga mõnevõrra, kuid 2011. aastaks oli 
kiriku katuse seisukord muutunud nii avariiliseks, 
et kaaluti kiriku sulgemist. 2012. aastal alanud 
 restaureerimistöödele eelnenud projektdokumen-
tatsiooni uuendamine näitas, et 1959. aastast päri-
nevat katuse kandekonstruktsiooni ei olnud enam 
võimalik säilitada. Restaureerimislahendusena võe-
ti aluseks 1959. aasta moodne lahendus ning kiriku 
katuse kandmik vahetati välja analoogse konst-
ruktsiooni vastu. Uuendusena lisati katusekatte 
alla ruberoidiga kaetud aluslaudis. Katusekatteks 
valiti keskajal levinud munk-nunn katusekivi.

KT

Pöide kiriku vana katus 
2012. a. PS
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Üleval: 
Katusekatte olukord 
2012. a. PS

All: Vana katuse-
kandmiku maha-
võtmine ja esimeste 
uute fermide paigaldus 
2013. a. PS

Paremal: 
Pikihoone pööning 
2012. a. PS

Uus katusekandmik 
2013. a. PS
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Kiriku katusetööde seis 
2013. a. PS
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Neemisküla küla, Rannu vald, Tartumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 7254

Pühakodade programmi raames tehtud tööde loetelu: tornikiivri restaureerimisprojekti 
koostamine, torni restaureerimine, karika restaureerimine

Pühakodade programmi toetus: 82 430 eurot
Tööde kogumaksumus: 82 430 eurot

EELK Rannu Püha Martini kirik

Rannu kirik pärineb arvatavalt 15. sajandi esime-
sest poolest. Kirik on kitsama kooriruumi ja algselt 
kolmelöövilise pikihoonega ehitis. Kirik sai kanna-
tada juba 16. sajandi keskpaigas alanud saja-aasta-
sel sõdadeperioodil, mil hävisid võlvid. 18. ja 19. 
sajandil on kirikut korduvalt ümber ehitatud. Lää-
neviilu trooniv puidust haritorn pärineb 1835. aas-
tast.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Frantsiskus  aastatel 2005–2006 Rannu kiriku 
tornikiivri. Selle seisukord oli restaureerimistööde 
alguseks jõudnud muutuda väga kriitiliseks – 
torni kiiver oli vajunud viltu lõuna suunas ja ähvar-
das alla kukkuda. Kahjustunud oli kogu tornikiivri 
konstruktsioon, ertiti halvas seisukorras oli alus-
raam. Kahjustuste põhjuseks olid läbisajud, mille 

üks suuremaid koldeid asus edelanurgas, kuhu 
 tornikiiver oli saanud välgutabamuse.

Restaureerimistööde käigus taastati tornikiivri 
kandekonstruktsioon algsel kujul. Alusraami pro-
teesimisel asendati kõik nurgad, enamus müürlatti-
dest ja pooled torni kandepunktidest. Vana karniisi 
ei olnud võimalik säilitada ning selle eeskujul 
 valmistati kohapeal ühes tükis uus puitkarniis. 
Torni kiivri kattematerjali valikul ei tekkinud küsi-
musi, kuna restaureerimistöödele eelnenud katu-
sekatteks oli 1956. aastal paigaldatud kimmkate. 
Tornile paigaldati 2,5 kordse ülekattega haava-
kimm, mis pärast paigaldamist värviti linaõlivär-
viga. Torni tipus asuva kuke ja muna restaureeris 
sepp Rein Mõtus.

KT

Vasakul kaugemal: 
Rannu kiriku tornikiiver 
restaureerimistööde ajal 
2005. a. KT

Vasakul: Restaureeritud 
tornikiiver 2006. a. KT
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Kolila küla, Ridala vald, Läänemaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15587
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine,  
katuste restaureerimine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni ning piksekaitse paigaldamine, torni konstruktsiooni parandamine
Pühakodade programmi toetus: 165 542 eurot
Tööde kogumaksumus: 165 542 eurot

EELK Ridala Maarja-Magdaleena kirik

Ridala kirik pärineb tõenäoliselt 13. sajandi teisest 
poolest. Ühelöövilise pikihoone ja sellest kitsama 
kooriruumiga hoone sai torni arvatavalt juba kesk-
ajal. 1760. aastatel toimus pikihoone läänevõlvi 
varing, mille põhjustas kiriku lääneseina vajumine. 
Võlv asendati puidust laega ning 1782. aastal   
ehitati kiriku lääneseina ette kaks massiivset tugi-
piilarit. 1880. aastal asendati pikihoone lääne-
võlvikut  kattev talalagi puitvõlviga. 1924. aastal 
restaureeriti Tartu Ülikooli kunstiajaloo profes -
sori Helge  Kjellini eestvedamisel Ridala kiriku 
kooriruumi seinamaalingud.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Resteh OÜ Rändmeister projekti kohaselt 
 aastail 2011–2012 Ridala kiriku pikihoone ja käär-
kambri katuseid ning pikihoone puidust lääne-
võlvi. Viimati restaureeriti Ridala kiriku katuseid 
1990. aastate alguses, kuid toonaste tööde kvaliteet 
oli kesine ning katusekivid kehvad. 2011. aastal 
 alanud restaureerimistööde alguseks oli pikihoone 
katus muutunud avariiliseks. Aastatepikkustest 
 läbisadudest olid kahjustunud nii katuse kande-
konstruktsioon kui ka puidust läänevõlv, peamiselt 
pikihoone pikiseintega külgnevates piirkondades. 
Esines nii seen- kui ka mardikkahjustusi. Lisaks oli 
pikihoone katus lääne suunas kaldu vajunud. 
 Restaureerimistööde käigus rihiti sarikad vertikaal-
asendisse ja katusekandmik proteesiti (enam-
kahjustunud detailid asendati). Uuendusena 
 paigaldati rullmaterjaliga kaetud aluslaudis ning 
katus kaeti keraamiliste S-kividega. 

KT

Vasakul üleval: 
Ridala kiriku katused 
enne restaureerimist 
2000. a. PS

Vasakul all: 
Katuse olukord 
enne restaureerimist 
2011. a. SS
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Üleval:
Proteesitud katuse-
konstruktsioon 
2011. a. TP

Paremal: 
Vanade 
katusekivide 
mahavõtmine 
2011. a. PS

All: Kiriku katused 
pärast restaureerimist 
2012. a. SS
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Harju-Risti küla, Padise vald, Harjumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 2934
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuste  restaureerimine, 
kooriruumi lae restaureerimine, piksekaitse paigaldamine, valve- ja tule  - 
kaitsesignalisatsioonide paigaldamine, interjööri uuringud ja restaureeri-
mis projekti koostamine, pikihoone ja kooriruumi põrandate restaureerimi-
ne, interjööri restaureerimine, tooli konserveerimine, piibli konserveerimine, 

kantslipuldi katte restaureerimine, kella puhasta mine ja dokumentatsioon, 
altarikatte restaureerimine, mündileiu inven teerimine ja konserveerimine, 
rahapaku restaureerimine, raiddetailide ekspertiis, portaali konserveerimine, 
hauaplaadi konserveerimine, altarivõre restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 211 445 eurot
Tööde kogumaksumus: 389 913 eurot

EELK Risti kirik

Risti kirik pärineb keskajast, mil see kuulus Padise 
tsistertslaste kloostri omandusse. Kiriku on ehi-
tanud tõenäoliselt 15. sajandi esimesel poolel 
 Tallinnast pärit meisterkond. Kirik on ühelöövilise 
pikihoone ja sellest kitsama kooriruumiga hoone. 
Pikihoonel on Eesti kirikute hulgas erandlikuna 

tsentraalne ruumilahendus.  Reformatsioonijärgselt 
oli Risti Harju-Madise abikirikuks. Iseseisvaks 
 kogudusekirikuks sai Risti kirik alles 19. sajandil.

Pühakodade programmi raames on restaureeri-
tud nii Risti kirikus asuvat vallasvara kui ka hoonet 
ennast (projektid ja teostus OÜ Rändmeistrilt). 

Risti kiriku 
restaureeritud katused 
2009. a. PS



77

Suuremahulisim nendest töödest oli kiriku katuste 
resta ureerimine aastatel 2005–2006, mil vahetati 
välja katusekate ning parandati 1860. aastatest 
 pärinevat, osaliselt avariiliseks muutunud katuse-
kandmikku. Katusetööde käigus leiti võlvipealselt 
ajalooline katuseaken, mis restaureeriti ning pai-
gutati kooriruumi katuse lõunaküljele valgusta-
maks sealset katusealust. Nendele töödele järgnes 
2008. aastal kooriruumi lae restaureerimine. Välja 
vahetati kolmandik talaotstest ja laudisest ning lagi 
värviti. Värvitooniks valiti lae kolmest värvikihist 
vanim.

All: Kooriruumi 
konserveeritud interjöör 
2011. a. PS

Paremal: Kooriruumi 
pööning katusetööde 
ajal 2005. a. KT
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Risti kiriku selle kümnendi huvitavamaks 
 ennistustööks võib pidada interjööri restaureeri-
mist, mis on osaliselt rahastatud pühakodade prog-
rammi vahenditest. 2010. aastal algasid käär -
kambri ja kooriruumi siseviimistluse konser vee - 
rimis tööd. Eesmärgiks oli ajaloolise viimistluse 
säilitamine võimalikult suures ulatuses, selleks 
 avati ja konserveeriti uusaegne maalingukiht. 
 Maaling ümbritseb avasid ning koosneb hallist 
musta piirjoonega kvaadrist ja siksak-motiivist. 
Taoliselt on kujundatud ka restaureerimistööde 
käigus üllatuslikult leitud käärkambri loodenurgas 
asuva  kamina ümbrus. Käärkambri võlvil on täht-
võlvi kujundust järgiv maaling. 2012. ja 2013. aas-
tal jätkati siseviimistlustöid pikihoone idapoolse-
tes võlvikutes, kus lisaks tuttavale kvaadrile ja 
siksak-motiivile avastati võlvidel tähtvõlvi imitee-
rivad maalingud. 

Interjööri restaureerimsel ei piirdutud vaid sein-
te ja võlvidega. Aastail 2010–2011 toimusid ka 
 põrandate restaureerimistööd, mille käigus asendati 

käärkambris laudpõrand paeplaatpõrandaga ning 
pikihoones vahetati välja pinkidealuse  laudpõranda 
lauad.  Mõlemad põrandad pakkusid rohkelt ülla-
tusi ka uurijatele. Käärkambri mädanenud puit-
põranda ee mal damisel leiti selle alt nelinurkne 
 tellis seintega, paega ääristatud ja osaliselt kaetud 
kamber, mille põhja viib kolm trepiastet. Panipaik 
restaureeriti ning kaeti laudadega. Pikihoone pin-
kidealuse  põranda all oleva rusukihi eemaldamisel 
leiti kahe keskaegse kõrvalaltari jäänused. Rusu-
kihi alt avastati ka kiriku ehitusaegse põranda frag-
mendid. Algne põrand oli laotud püstistest pae-
kividest. Ka eemaldatud rusukiht ise pakkus palju 
üllatavat.  Sellest leiti üle 1000 mündi, mis arvata-
valt sattusid kiriku algsele põrandale koguduse-
liikmete omalaadse ohverdusena. Arheoloog 
 Mauri Kiudsoo hinnangul pärineb nendest münti-
dest vaid sadakond keskajast. Enamasti on tege-
mist uusaegsete, Rootsi ja Vene ajast pärinevate 
vaskmüntidega, mida on pingistiku põranda alla 
poetatud kuni 18. ja 19. sajandi vahetuseni.

KT

Kiriku vana ja uus kell 
2006. a. KT

Kõrvallehel: Piki- 
hoone konserveeritud 
interjöör 2013. a. PS
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Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 3916

Risti kiriku rahapakk

Rahapakk on ese, mis kuulub enamiku kirikute 
 sisustuse hulka. See on tavaliselt puust jala abil 
 põranda või raudvitstega seina või posti külge 
 kinnitatud puust kast annetuste korjamiseks. Ena-
masti paiknevad rahapakud pikihoones  sissepääsu 
juures, et kirikusse sisenevatel või lahkuvatel ini-
mestel annetamise kohustus meelest ei läheks.

Risti kiriku 17. sajandi teisest poolest või 18. 
sajandi algusest pärinev rahapakk paiknes erandli-

kult käärkambris, ruumi edelanurgas. Pakk on pui-
dust ning tugevdatud raudvitstega. Peal on raha-
sisestamise pilu ja raudplekist sisekarp, pakku saab 
avada puidust kaanest ning sulgeda raudlukuga. 
Pakul oli algselt ligi poole meetri pikkune „jalg“, 
mis oli uputatud liivasesse pinnasesse, et pakku 
koos rahaga poleks võimalik kaasa võtta.

Käärkambri restaureerimistööde tõttu oli vaja 
pakk pinnasest eemaldada. Et see vajas kehva seisu-
korra tõttu juba ammu restaureerimist, otsustati 
2010. aastal üksiti ka paku konserveerimistöö ette 
võtta. Pakk oli üleni mustunud, lubjaga määrdunud 
ja värvkate oli täkkeid täis. Puitosa oli suures ulatu-
ses pehkinud ja sepisosad roostetanud.

Kuna rahapaku jalg oli nii ulatuslikult kahjustu-
nud, et lausa pudenes ennistuskoja Kanut konser-
vaatorite laual, suudeti sellest päästa vaid osa. 
 Pehkinud olid ka paku seinad, mistõttu tuli kogu 
puitosa tugevdada Paraloid B72-ga. Raudvitsad 
 eemaldati ning konserveeriti. Pind puhastati ja 
mitmel pool paljandus punase värvi fragmente. 
Ühe huvitavama leiuna avastati vitste ja paku vahe-
le pandud mündid. Pole teada, kas mündid pude-
nesid vitste alla kogemata siis, kui inimene soovis 
annetust pakku panna või oli selline müntide peit-
mine vitste alla sihilik. Mündid konserveeriti ning 
hoiustati.

Kuna paku jalast oli alles jäänud vaid osa ning 
rahapaku funktsioon on tänapäeval pigem 
 muse aalne, otsustati seda endisele kohale otsapidi 
maapinda mitte kaevata, vaid teha talle eraldi 
 eksponeerimisalus, mis võimaldab eset tõsta just 
sinna, kuhu kogudus soovib. Selleks valmistati 
 puidust tagasihoidlik „tool“, mis väärikal esemel 
täies ilus särada laseb. 

KM

Rahapakk peale 
konserveerimist 
2010. a. JH
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Risti kiriku rahapakk
Jaani küla, Orissaare vald, Saaremaa

Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 27278
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tehnilise seisukorra hinnangu ja restaureerimisprojekti 

koostamine, katuse restaureerimine, kantsli kõlaräästa restaureerimine, interjööri ajalooliste fotode 
digitaliseerimine, altari paigaldus ja figuuride konserveerimine

Pühakodade programmi toetus: 137 791 eurot
Tööde kogumaksumus: 137 791 eurot

EELK Saaremaa Jaani kirik

Saaremaa Jaani kiriku varasem ehituslugu ei ole 
teada. Ehitusajaks on pakutud nii 17. sajandi lõppu 
kui ka 18. sajandi algust. Kiriku lääneviilu tippu on 
enne torni ehitust kaunistanud ehiskivi daatumiga 
1741, kuid et on teated kiriku akende ümberehitu-
sest 1745. aastal, siis võiks ehiskivi aastaarv tähis-
tada pigem ümberehitust. Ehitustööde toimumist 
1740. aastatel  toetab ka laetalade dendrokrono-
loogi line uuring, mis dateerib kasutatud puidu lan-
getamise aja sellesse ajavahemikku. 1842. aastal 
ehitati kirikule nõelkiivriga massiivne läänetorn.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Rändmeister aastail 2006–2007 Jaani kiriku 
katuse ja lae. Restaureerimistööde alguseks oli kiri-

Saare Jaani kirik 
eterniitkatusega 
1992. a. PS

Kiriku interjöör 
laetööde ajal 
2007. a. KT
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Uue katusega kirik 
2012. a. PS

ku seisukord muutunud avariiliseks. Katuse kand-
mik ja laetalad olid ulatuslike seenkahjustustega, 
mistõttu toimusid katusekonstruktsiooni suure-
mahulised proteesimistööd ja laetaladest oli või-
malik säilitada vaid üksikud vanad talad. Katus 
kaeti keraamilise S-katusekiviga, mis on Jaani kiri-
ku ajalooline katusekattematerjal. Restaureerimist 
vajasid ka viilumüürid, millel puudusid suures osas 
katteplaadid. 

Laetalade asendamise ja proteesimise käigus 
lammutati osaliselt krohvlagi. Krohvialune laudis 
tõi aga ootamatu üllatuse. Taaskasutatud oli poola 
laudisega lae alus- ja kaanelaudu, mis suure tõe-
näosusega pärinevad krohvitud laele eelnevast, 
siiani tundmatust konstruktsioonist. Laetalade 
 uurimisel selgus, et laudislae jälgi kandsid ainult 

kooriruumi laetalad, pikihoone taladel oli aga jälgi 
vaid krohvitud laest. Olukorda komplitseeris 
 teadmine, et dendrokronoloogilised uuringud on 
 kooriruumi ja pikihoone laetalad dateerinud 
 samasse ajajärku ning hilisem lae krohvimine 
 toimus üheaegselt. Algselt oli projektdokumen-
tatsioonis lae restaureerimislahendusena ette 
 nähtud krohvitud lae taastamine (1980. aastatel 
kaeti lagi papiga), kuid uue informatsiooni valgu-
ses otsustati lahenduseks valida poola laudisega 
lagi. Selle  lahenduse valikul oli oluliseks argumen-
diks ka  Jaani kiriku laetarind, mis suure silde tõttu 
õõtsub ning on krohvitud pinna jaoks ebasobiv 
alus.

KT
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Saaremaa Jaani kiriku kantsli kõlarääst

See lihtsa vormi ning tagasihoidliku viimistlusega, 
ilmselt kiriku vanema sisustuse hulka kuulunud 
kantsli kõlarääst leiti kiriku pikihoone laepealselt 
seoses 2006.–2007. aastal toimunud katuse restau-
reerimistöödega. Kunstiajaloolane Juhan Kilumets 
on oletanud, et kõlarääst võib pärineda 18. sajandi 
kolmandast veerandist, ning et kasutusest välja 
võis see jääda seoses praeguse kantsli soetamisega 
hiljemalt 19. sajandi esimesel poolel. Räästal leidu-
vate jälgede järgi otsustades kandsid teda kaks 
 metallkonksu. Kiriku restaureerimise käigus 2007. 
aastal tehtud krohvisondaažid ajalooliste kinnitus-
kohtade leidmiseks ei andnud tulemusi. Siit tuletas 
Kilumets võimaluse, et kõnealune rääst ja oletuslik 
varasem kantsel paiknesid näiteks praegusest 
mõne võrra ida pool. Välistada ei saa ka nende paik-
nemist kiriku lõunaseinas. Kahjuks on teadmata 
ajal kaduma läinud räästa tipuosa, mis on jõuga ära 
murtud. Eseme üldseisukorda võis restaureerimis-
eelselt lugeda suhteliselt rahuldavaks: esines puidu 
mehaanilisi kahjustusi, kuid mitte mädanikku ja 
putukkahjustusi; mõned detailid olid irdunud, 
kuid siiski alles; õhuke viimistluskiht oli tugevalt 
määrdunud ning kohati kuni puidupinnani maha 
kulunud. Restaureerimistöö teostas 2007. aasta 
 aprillis-mais tisler Mihkel Säre OÜ Rändmeister  
töökojas Tallinnas. Räästa vigastatud roideotsad 
tasandati ning proteesiti, kadunud tipudetaili ase-
mele valmistati kaheksatahuline lukuklots,  millesse 
naelutati roideotsad. Asendati ka ülejäänud puudu-
vad detailid ning taaskinnitati lahtised tükid. Vii-
mistluspinnad puhastati mustusest ja lubjaplekki-
dest. Pärast puhastamist avanenud viimistluspilt 
oli äärmiselt ebaühtlane – selles domineerisid pui-
duni ulatuvad värvikaod ja kontrastne proteesimis-
materjal. Kuna teati, et kõlaräästast ei saa ekspo-
naat, vaid „töötav“ sisustusdetail, otsustati väliskülg 

ajaloolist värvilahendust (laudis ja karniis helesini-
ne, roodeliistud ja alusraam rohekas) korrates lina-
õlivärviga laseerivalt üle värvida. Räästa siseküljel 
säilitati puhastusjärgne, suurte kadudega viimistlus-
pilt. Seejärel paigaldati kõlarääst olemasoleva 
kantsli kohale meenutamaks siinse lihtsa maakiri-
ku üht ajalooetappi ning rõõmustamaks kirikuliste 
silma.

ML

Ülemine: 
Saaremaa Jaani 
kiriku kõlarääst 
kiriku pööningul 
2006. a. ML

Alumine: 
Kõlarääst töökojas 
restaureerimisel 
2007. a. ML
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Ülemised: Kõlaräästa 
paigaldamine 
2007. a. ML

Kiriku interjöör 
taastatud kõlaräästa ja 
konserveeritud altariga
2007. a. ML
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Saatse küla, Värska vald, Põlva maakond
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 23874

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: projektdokumentatsiooni koostamine, 
valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine, evangeeliumi restaureerimine, 

vana ikonostaasi väravate restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 8 156 eurot

Tööde kogumaksumus: 8 158 eurot

EAÕK Saatse Paraskeeva kirik

Saatse (Satserinna Püha Paraskeva) kirik on üks 
vanemaid õigeusu maakirikuid Eestis. Kirik ehitati 
19. saj alguses vana hävinud puukiriku asemele. 
Praegune kolmejaoline rikkaliku dekooriga ikono-
staas pärineb samuti kiriku ehitusajast. Kiriku pöö-
ningule oli aga ladustatud ikonostaasi detailid, mis 
tõenäoliselt pärinevad vanast, 1673. aastal ehitatud 
puukirikust. Baroksed ikonostaasitükid oli ilmselt 
keegi päästnud ning uude kirikusse hoiule viinud.  

Kuna puudus igasugune ülevaade tolmu ja 
 prahiga kaetud puunikerduste hulgast ja seisukor-
rast, siis otsustati 2009. aastal pööningul olevad 
ikonostaasi raamistiku detailid ja ikoonid inven-
teerida. OÜ H & M Restuudio konservaatorid 
 kirjeldasid, pildistasid, ladustasid detailid ning 
määrasid nende seisukorra. Inventeerimisaktid 
koostati üksikute ikonostaasi raamistiku detailide, 
väiksemate dekoorifragmentide ning ikonostaasi 
kuulunud ikoonide kohta. 

Uuring andis selgust ka ikonostaasi tehnilisest 
teostusest. Ikonostaasi raamistiku osad on tahutud 
ja nikerdatud puidust ning kaetud polükroomse vii-
mistlusega. Detaile katab hele krundikiht,  millega 
on antud puitnikerdusele viimane modelleering. 
Kuninglikud väravad, poolsambad, pilastrid ja tala-
de-karniiside iluliistud on kaetud vees  lahustumatu 
kullavärvikihiga. Lehtkullaga on viimistletud iko-
nostaasi ülemised detailid. Lehtkullatise alt kumab 
paljudel detailidel nii punakas boolus kui ka hõbe-
dakiht. Eesti kontekstis on tegu harukordse objek-
tiga, millele ei leidu analoogset.

Saatse vana puukiriku 
ikonostaasi kuninglikud 
väravad uue kiriku 
pööningul 2009. a. MK

Kuninglikud väravad 
enne konserveerimist 
2009. a. MK

Vana puukiriku ikonostaasi 
inventeerimine ja 
kuninglike väravate 
konserveerimine
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Detailidele oli ladestunud aastasadade tolm, 
mistõttu polnud kullavärv raamistikul esmapilgul 
tuvastatavgi. Peamised viimistluskihtide kahjustu-
sed on kullavärvi- ja krundikaod ning aluspinnalt 
irdunud pudenemisohtlik värvikiht.

2010. aastal otsustati konserveerida kuningli-
kud väravad kui kõige väärtuslikumad ning kom-
paktsemad detailid kunagisest ikonostaasist ning 
leida neile ühtlasi  parim eksponeerimisviis. Hooli-
mata ohtratest kah justustest ning paksust tolmu-
kihist suutsid konservaatorid delikaatsel meetodil 
väravad puhastada, irdunud detailid kinnitada ning 
kaod toneerida. Väiksemate kadude alad retušeeri-
ti kadu ümbritsevat tooni. Suuremate kadude 
 puhul otsiti lahendust, mis võimaldaks neutralisee-
rida häiriv kadu ning tajuda ikoonil kujutatut tervi-
kuna, siiski ilma konservaatori „omaloominguta“. 
Selleks kasutati puntinatot ehk täppretušši – puu-
duv värvipind kaeti erivärviliste pisikeste täpi-
kestega, mis lõpuks harmoneerusid ümbritseva 
pildipinnaga.

KM

Ikonostaasi
inventeeritud 
detailid. 2009. a. MK
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Kuninglikud väravad 
peale konserveerimist 
2010. a. MK
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Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 15621
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse neelukohtade ja tormikahjustuste remont, projektdokumentatsiooni 
koostamine, altarimaali konserveerimine, vana kantslijala (puitskulptuur) konserveerimine, altari koitõrje
Pühakodade programmi toetus: 10 889 eurot
Tööde kogumaksumus: 10 889 eurot

EELK Simuna Siimona ja Juuda kirik

2007. aastal konserveeris AS KAR-Grupp Simuna 
kirikus asuva puitfiguuri, mis on olnud nüüdseks 
hävinud, tõenäoliselt 17. sajandist pärineva kantsli 
jalg. Kirikus kasutusel olev karikakujulise korpuse-
ga rokokoo-kantsel pärineb 1724. aastast. 

Kas tegemist on tõepoolest apostel Siimonaga, 
selle kohta kindel tõestusmaterjal paraku puudub. 
Kuna skulptuuri käed on teadmata ajal ja põhjusel 
hävinenud, pole võimalik pühakut atribuutika kau-
du identifitseerida. Siimonaks on kuju nimetatud 
küll Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvas pärimus-
tekstis: „Kiriku nimi on Simuna selle järgi, et tema 
ehitaja oli Siim. Selle Siimu kuju on raiutud puu sisse. 
Üks suur pakk on ja sinna sisse on raiutud ja see on 
kiriku saali all nurgas. Vanasti oli küll.“ RKM II 331, 
94 (Adeele Tiismaa, 1978. a) See teade üksi ei anna 
aga veel alust teha kaugemaleulatuvaid järeldusi. 

Nii või teisiti on skulptuuri näol tegemist ülimalt 
väärtusliku kunagise interjöörielemendiga, mis aja-
hambast puretuna seisis aastaid kirikus seina najale 
toetatuna, kuni viimaks restauraatorite käe alla 
jõudis. Kuju lähemalt uurima asudes leiti, et puit 
oli pea terves ulatuses mardikatest ja mädanikseen-
test kahjustatud. Lisaks oli tagaküljel mitu piki-
lõhet. Kogu skulptuuri pind oli kaetud tihke mus-
tusekihiga (lubi, krohvipuru, olmetolm), mille alt 
ilmusid aga konserveerimistööde käigus nähtavale 
üllatavalt hästi säilinud kunagise polükroomia 
 jäänused — roosa, sinine, valge ja punane värv. 
 Konserveeritud skulptuuri eksponeerimiskohaks 
valiti kesklöövis altari poolt teise lõunapoolse 
 piilari läänekülg, millele kinnitati metallist klamb-
ritega tugialus. Eeskujuks võeti mitmetes Gotlandi 
kirikutes leiduvad sarnased lahendued.

Nõnda tervitab nüüd pühakotta sisenejat siinne 
vanuselt väärikaim ajalooline ese, mis saab kunagi 
ehk ka täpsema  dateeringu, autori ja nimetuse. 

ML

Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 28106

Konserveeritud 
skulptuur 
2012. a. OAM

Puitskulptuur „Apostel Siimon“ 
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Jaani tn 5, Tartu linn, Tartumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 6916

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: terrakotaskulptuuride konserveerimine
Pühakodade programmi toetus: 87 505 eurot

Tööde kogumaksumus: 93 896 eurot

EELK Tartu Jaani kirik

Tartu Jaani kiriku suurimaks panuseks Eesti ja 
kogu Euroopa kultuuripärandisse on terrakota-
skulptuurid. Keerulise ehituslooga kirik valmis 
tõenäoliselt 14. sajandi lõpus. Siis kaunistasid 
 hoonet sees ja väljas umbes paartuhat põletatud 
savist kuju. Kirik ja skulptuurid said kannatada 
Põhjasõjas, 1830. aastate klassitsistlikes ümber-
ehitustes ja 1944. aastal sõjategevuse käigus puh-
kenud tulekahjus. Fassaadiskulptuurid taasavastati 
aastatel 1899–1904 toimunud restaureerimis-
tööde käigus. Interjööri rikkalik kujundus tuli 
päeva valgele alles Teise maailmasõja ajal, mil kiri-
kust jäid püsti vaid müürid. Varemetes seisis kirik 
kuni 1993. aastal alanud taastamistöödeni, mis 
kestsid 2005. aastani.

Pühakodade programmi raames on konservaa-
tor Eve Alttoa alates 2005. aastast igal aastal kon-
serveerinud Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuure. 
Tegemist on aukartustäratava kollektsiooniga – 
algsetest terrakotaskulptuuridest ja dekooriele-
mentidest on tänaseni säilinud ligi pooled, tuhat-
kond individuaalselt modelleeritud põletatud 
savist skulptuuri. Terrakotaskulptuuride konser-
veerimine algas 1995. aastal. Järgmisel aastal hakati 
konserveerimiseks demonteerima ka kiriku fassaa-
didel olevaid skulptuure. Aastal 2000 võeti vastu 
otsus, et originaalskulptuure fassaadidele tagasi ei 
paigutata, kuna välitingimustes ei ole tagatud 
 nende säilimine. Selle asemel otsustati fassaadidele 
paigaldada savist käsitsi modelleeritud koopiad. 
Originaalskulptuure eksponeeritakse kirikus sees. 
Interjööri skulptuurid säilitatakse võimalusel oma 
algsel asukohal. 

Terrakotaskulptuuride konserveerimisprotsess 
on väga aeganõudev. Protsess algab detaili inven-
teerimise ja kahjustuste kaardistamisega. Sellele 
järgneb kuivpuhastus, mördi eemaldamine ja 

märg puhastus. Fassaadiskulptuuride puhul järg-
neb märgpuhastusele ka soolatustamine, mis liht-
sustatuna seisneb põletatud savisse kogunenud 
soolade eemaldamises kompresside abil. Alles 
 seejärel on võimalik skulptuurid konserveerida. 
Olenevalt skulptuuride kahjustuste iseloomust on 
konserveerimistöödel kasutatud erinevaid metoo-
dikaid. Suuremate tükkide liitmiseks kasutatakse 
Acronal 500D-d. Materjali pragunemise, pealis-
pinna tükkidena murenemise ja sügavate  materjali 
kadude puhul kasutatakse konsolideerimiseks 
 Saksamaal Siegeni ülikoolis terrakotade jaoks välja 

Valik 2006. ja 2007. a 
konserveeritud 
skulptuure. EA
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Valik 2006. ja 2007. a 
konserveeritud 
skulptuure. EA

töötatud materjali HGZ II. Selle materjali silma-
torkavalt oranžikas värvus toneeritakse akvarelli-
dega ümbritsevate aladega sobivaks. Nii konser-
veerimistöödel kasutatud materjal kui ka akvarell 
on vajadusel veega eemaldatavad. Pudedad kahjus-
tunud alad ja polükroomia fragmendid kinnitatak-
se Paraloid B72 lahusega. 

Terrakotaskulptuuride konserveerimine on 
 pikaajaline projekt, mille teostumisele on püha-
kodade riikliku programmi vahenditega oluliselt 
kaasa aidatud, kuid kõigi skulptuuride konserveeri-
mine ja eksponeerimiskõlbulike terrakotade välja-
panek võtab veel mitmeid aastaid. 

KT

Kõrvallehel: 
Tartu Jaani kiriku 
konserveeritud interjöör 
2011. a. PS
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Magasini tn 1a, Tartu linn, Tartumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 6949
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: põranda uuringud ja 
restaureerimisprojekti koostamine, muinsuskaitse eritingimuste koostamine, 
katuse restaureerimisprojekti koostamine, põranda remont, arheoloogiline 

järelvalve, projekteerija järelvalve, akende restaureerimine, ikonostaasi 
koitõrje, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldus
Pühakodade programmi toetus: 130 125 eurot
Tööde kogumaksumus: 130 125 eurot

EAÕK Tartu Jumalasünnitaja Uinumise  
(Uspenski) katedraal

Praegune Tartu Uspenski katedraal on oma asu-
kohal juba mitmes. Kirik valmis 1780. aastatel ning 
oli kreeka risti kujulise põhiplaaniga ehitis. 19. sa-
jandil on kirikut ümberehitustööde käigus täienda-
tud. Keskajal asus samal asukohal Tartu dominiik-
laste Maarja Magdaleena kloostri kirik.

Pühakodade programmi raames vahetas OÜ 
Wunibald Ehitus OÜ H. Uuetalu projekti järgi 
2005. aastal välja Tartu Uspenski kiriku maja-
vammist ja mardikatest kahjustunud põrandad. 
Eemaldati kõik puitpõrandad ja nende alune pin-
nas 70 cm ulatuses. Uue põranda konstruktsioon 
ehitati tellispostidele. Põrandaalune täideti kuiva 

liiva ja fibokruusaga. Põrandalauad töödeldi pai-
galduse eelselt puidukaitsevahendiga. Paigaldus-
järgselt põrand lihviti ja õlitati. Osana majavammi 
tõrjest eemaldati kiriku seinte allosast krohv 60 cm 
ulatuses. Seinapinnad kuumutati 70 °C ning kroh-
viti lubimördiga.

Tartu Uspenski kiriku põrandatööd võimalda-
sid järelevalve korras arheoloog Andres Tvauril uu-
rida ka keskaegse dominiiklaste kloostri kiriku või-
malikku asukohta. Kaevatud šurfis leitigi keskaegne 
tellismüür, mis tõenäoliselt kuulub dominiiklaste 
kloostrikirikule. 

KT

Tartu Uspenski  
katedraal 2013. a. PS

Kõrvallehel: Katedraali 
interjöör uue põranda 
ja konserveeritud 
ikonostaasiga 
2013. a. PS
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Kata küla, Kose vald, Harjumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 2791
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimisprojekti 
koostamine, tornikiivri ja katuste restaureerimine, piksekaitse paigaldamine
Pühakodade programmi toetus: 80 764 eurot
Tööde kogumaksumus: 96 755 eurot

EELK Tuhala Kaarli kirik

Tuhala kiriku ehituse tellis kohalik mõisnik Carl 
Johann Mellin. Ehitustööd kestsid 1775–1777. See 
on lihtne polügonaalse koorilõpmikuga saalhoone, 
mille lääneküljel asub torn. 1863. aastal toimusid 
kiriku ümberehitustööd, mille käigus sai torn 
 meile tänaseni tuttava kuju. 1913. aastal anti kirik 
üle Kose kogudusele, seni kuulus kirik Tuhala 
 mõisa omandussse. Iseseisev Tuhala kogudus sün-
dis pärast Teist maailmasõda.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Frantsiskus Tuhala kiriku katuse ja tornikiivri. 
Tööd toimusid aastatel 2005–2006. Kiriku katuse-
katte materjaliks valiti ajaloolisele infole toetudes 

Vasakul: Tuhala kirik 
eterniitkatusega 
2003. a. PS

Paremal ülal: Kimmide 
paigaldamine katusele 
2005. a. KT

Paremal all: Kimmide 
tõrvamine 2005. a. KT

puit. Restaureerimistööde alguseks oli kirik kaetud 
eterniidiga, kuid säilinud oli informatsiooni sellele 
eelnenud laastukatusest, millele omakorda eelnes 
katuselaudadest katus. Tuhala kiriku katusekatteks 
valiti visuaalselt laastule sarnanev – kuid oluliselt 
pikema kasutuseaga – saetud kimm, mis paigaldati 
katusele kolmekordselt. Kimmid valmistati kuu-
sest ning enne katusele panekut oli neid eelnevalt 
tõrvas immutatud. Paigaldusjärgselt tõrvati katust 
kohapeal veel kaks korda. Uuendusena paigaldati 
katusekatte alla tõrvapapiga kaetud aluslaudis, et 
vähendada läbisadude ja tuisust põhjustatud lume 
katuse alla kogunemise ohtu. 
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Tuhala kiriku tornikiiver oli Teise maailmasõja 
käigus tugevalt kannatada saanud. Koheselt tehti 
küll suuremad, kuid ebakvaliteetsed parandustööd. 
Seetõttu oli nõrgenenud konstruktsioon ja muutu-
nud tornikiivri kuju. Restaureerimisel eemaldati 
kõik parandustööde käigus lisatu ning tornikiivri 
konstruktsioon taastati algsel kujul. Selleks tuli 
 tornikiiver detailideks lahti võtta. Tornikiiver kaeti 

katuse eeskujul kolmekordse kimm-kattega. Katte 
alla paigaldati tihe roovitus, mis tornikiivri allosas 
kaeti tõrvapapiga. Torni põhjakülg kaeti nelja-
kihilise kasetohust kattega, et katsetada Venemaal 
ja Norras nii ajalooliselt kui ka restaureerimis-
praktikas kasutatud kasetohust aluskatet Eestis.

KT

Uute kimmkatustega 
kirik 2011. a. PS
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Varnja alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: torni uuringud ja restaureerimisprojekti  
koostamine, ahju remont, torni vahelagede restaureerimine, valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni  
paigaldus ja täiendus, ikoonide terviklik restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 46 822 eurot
Tööde kogumaksumus: 199 734 eurot

Varnja vanausuliste palvemaja

Varnja vanausuliste palvemaja ehitasid kohalikud 
vanausulised ja see valmis 1903. aastal. Palvemaja 
on lihtne ristkülikukujuline hoone, mille lääneosas 
asub põhikehandist kitsam massiivne torn. Erine-
valt teistest Eesti vanausuliste palvemajadest, mis 
on puithooned, ehitati Varnja palvela tellistest.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
AS Haspo 2005.–2006. aastal Varnja palvemaja 
ahju, mis oli vajumiste, pragunemise ja suitsu sisse-
ajamise tõttu kasutuskõlbmatu. Ahi on 4 m pikku-

ne, 3 m kõrgune ja 0,7 m laiune ehitis, mis funkt-
sioneerib ka palvela meeste ja naiste poolt eraldava 
vaheseinana. Küttekolded on ahju mõlemas otsas. 
Restaureerimistööde eel leiti, et ahi vajab demon-
teerimist ning hiljem kavatseti see tõmbe paranda-
miseks üles ehitada 60 cm lühemana. Tööde algu-
ses otsustati siiski säilitada ahju imposantsed 
mõõtmed ning laduda see üles täpselt vana ees-
kujul, säilitades ka lõõride lahenduse ja siibrite asu-
koha. Selleks nummerdati potid enne demontaaži. 

Varnja vanausuliste 
palvemaja 2008. a. LK
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Pärast ümberladumist selgus, et ahju tõmme on 
väga hea. Lammutustööde käigus selgus seegi, et 
ahju on eelnevalt mitmeid kordi ümber laotud ja 
parandatud. Uue ahju ülesladumisel kasutati ka 
kellatornist leitud valgeid karniisipotte, mis olid  
 ahjult eemaldatud ühe eelneva ümberladumise 
käigus.

KT

Vasakul: Palvemaja ahi 
enne restaureerimist 
2004. a. KT

Paremal: Palvemaja 
restaureeritud ahi 
2009. a. SS

Palvemaja 
restaureeritud ahi 
2009. a. SS
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Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 27599–27661

Varnja vanausuliste palvemaja ikonostaas

Varnja palvemaja kaunistab 5-realine ja 84 ikoonist 
koosnev ikonostaas, mille autoriks peetakse G. J. 
Frolovi õpilast F. A. Mõznikovi. Kindlasti ei maali-
nud ta seda üksi, sest restaureerimistööde käigus 
selgus, et ikoonidel kohtas erinevate käekirjade ja 
ka paranduste jälgi. Varnja ikonostaasi suurimaks 
väärtuseks on tema terviklikkus, samuti ikooni-
maalija ülimalt väljendusrikas ja peen kujutuslaad. 

Umbes 15 aastat tagasi oli Varnja palvela ikoo-
nide seisukord üsna halb, suurem osa ikoone oli 
mardikakahjustustega, neil esines hallitust ning 
koguduses kaaluti lausa uute ikoonide muretse-
mist. Lisaks oli pühade ja pühakute ridades palju 
kohti varguste tõttu tühjaks jäänud. 

2002. a alustati riigipoolse toetuse ja koguduse 
enda rahastamise abil töid nii ikoonide kui 
 hoonega. 2006. a alustas MTÜ Vene Muuseum 
EAS-i toetatud projekti raames restaureerimise ja 
ikoonimaalimisega. Kaasfinantseerijatena osalesid 
Muinsuskaitseamet pühakodade riikliku programmi 
vahenditega, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Peipsi-
ääre vald ja SA Tartumaa Turism. Konsultantideks 
olid Marike Laht ja Mari-Liis Paaver.

Projekti eesmärgiks oli taastada nii ikonostaasi 
terviklikkus kui tagada restaureerimisega kõigi 
 palvelas leiduvate väärtuslike ikoonide ja puit-
ristide säilimine. Kokku restaureeriti kahe aastaga 
77 ikooni, 4 maalingutega puitristi ja kullati ikono-

Varnja kiriku 
restaureeritud 
ikonostaas 2008. a. ÜJ
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staasi ehisdekooriga konstruktsiooni alumine osa, 
juurde maaliti 27 uut ikooni. Restaureerimise 
 käigus tugevdati ikoonitahvlid ja asendati purune-
nud kohad. Ikoonide esiküljed puhastati ning taas-
tati värvikaod, ühtlasi said nad uue kullatise. Kait-
seks välismõjude eest kaeti pinnad lakiga. 

Tänaseks ei ole taastatud üksnes ikonostaasi 
terviklikkus, vaid erinevate programmide abil ning 

koguduse enda südikusega on korrastatud terve 
palvemaja. Varnja kogudus oskab hoida oma vara, 
on ju Peipsimaa tuntud oma oskajate ehitusmeeste 
poolest. Nüüd kuluvad need oskused ära pisemate 
 parandustööde juures, aga samuti ka sobiliku sise-
kliima hoidmisel, mille stabiilsus tagatakse õige 
kütmise ja ventileerimise abil.

ÜJ

Detail ikonostaasist 
taastatud ikoonidega 
2008. a. LK
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Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 16003
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: torni restaureerimisprojekti koostami-
ne, tornikiivri restaureerimine, kantsli detailide konserveerimine ja eksponeerimine
Pühakodade programmi toetus: 95 542 eurot
Tööde kogumaksumus: 114 716 eurot

EELK Viru-Jaakobi kirik

Viru-Jaagupi kirik pärineb tõenäoliselt 15. sajan-
dist. Algselt oli kirik kolmelöövilise pikihoone ja 
sellest kitsama kooriruumiga ehitis, mille lääne-
küljel asus massiivne läänetorn. Nii Liivi kui ka 
Põhjasõja ajal sai kirik tugevalt kannatada, kuid 
ehitati mõlemal korral taas üles. Aastail 1877–1878 
toimusid kiriku suuremahulised rekonstrueerimis-
tööd – algne torn ja kiriku idasein lammutati ning 
pikihoonet laiendati läänesuunal, samas ehitati ka 
uus neogooti vormides torn. Torni kandekonst-
ruktsioonil on aastaarv 1877.

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Frantsiskus Viru-Jaagupi kiriku tornikiivri 
 aastatel 2005–2006. 1990. aastate alguses oli välja 
vahetatatud algselt kiriku tornikiivrit katnud 

kimmkate. See asendati vaskplekist kattega. 
 Toonaste tööde kvaliteet oli paraku nii halb, et 15 
aastat pärast tööde lõppu oli tornikiivri seisukord 
kriitiline. Tornikiivri vaskplekiga katmisel ei olnud 
proteesitud kahjustunud kandekonstruktsiooni 
ning kahjustused süvenesid valesti paigaldatud 
vaskplekk-katte läbijooksude tõttu veelgi. Samas 
tekkis juurde ka uusi kahjustunud piirkondi. 
 Restaureerimistööde käigus proteesiti kahjustu-
nud kandekonstruktsioon ning taastati tornikiivri 
kimm-kate. Tornikiiver värviti kaks korda Faluni 
punase keeduvärviga, millele lisati vastupidavuse 
suurendamiseks värnitsat.

KT

Viru-Jaagupi kirik 
1998. a. PS
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Vasakul: 
Kiriku tornikiivri 
restaureerimine 
2006. a. KT

Paremal: Kiriku värav 
ja tellinguis tornikiiver 
2006. a. KT

Restaureeritud  
tornikiiver 2013. a. PS
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Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 17031, 17032, 17033, 17034

Viru-Jaagupi kiriku puitskulptuurid

Aastaid Viru-Jaagupi kirikus paiknenud irdsed 
puitskulptuurid Mooses, Ristija Johannes, Kristus, 
Aadam ja merikarbimotiiviga puitdetail pärinevad 
ilmselt kiriku 1667. aasta taastamistööde ajast ning 
olid toonase kantsli polükroomsed detailid. Skulp-
tuuride autoriks peetakse 17. sajandil tegutsenud 
nimekat puunikerdajat Elert Thielet, kes oli 
 Kopenhaagenist Tallinna asunud ning kujunes 
1660.–1670. aastatel Eesti barokiajastu olulisimaks 
meistriks. Tema tööde hulka kuuluvad näiteks 
 baroksed kantslid Ridala, Pärnu-Jaagupi ja Vormsi 
kirikus, Tallinna Pühavaimu kiriku rõdu ja Tallinna 

raekoja raesaali friis. Skulptuurid kuuluvad seega 
Eesti barokiajastu juhtiva puunikerdaja loomingu 
hulka.

Tõenäoliselt sai kantsel kannatada Põhjasõja-
aegses rüüstamises ning interjööri põlengus, skulp-
tuurid õnnestus aga siiski päästa. Sellest ajast saati 
kujusid lihtsalt hoiustati, kuid uut praktilist funkt-
siooni esemetele ei leitud. Aastate jooksul skulp-
tuurid määrdusid, neile kogunes paks tolmukord 
ning värvikiht lõi aluse küljest lahti. Ebastabiilsete 
kliimatingimuste tõttu tekkis puitu pragusid ning 
see pehastus paiguti.  

Vasakul: 
Moosese pea enne 
konserveerimist 
2006. a. SS

Paremal: 
Viru-Jaagupi kiriku 
Kristuse ja Aadama 
skulptuurid enne 
konserveerimist 
2006. a. SS 
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2008. aastal otsustati ette võtta skulptuuride 
konserveerimine. Ennistuskojas Kanut kinnitati 
värvi- ja krundikiht ja puitu tugevdati Paraloid 
B72ga. Pind puhastati ning tolmukorra alt paljas-
tus fragmentaarselt säilinud, kuid erksates tooni-
des värvilahendus. Lisaks elementaarsetele kon-
serveerimistöödele tuli aga mõelda ka skulptuuride 
eksponeerimisele, sest esialgne taust või alus oli 
hävinud. Eksponeerimisalused otsustati teha pui-
dust ning sellised, mis jääksid pigem skulptuuride-
le neutraalseks taustaks ega püüaks esemetega 
 visuaalselt võistelda. Tehti mõned kavandid ning 

valiti üsna massiivsed liimpuidust lihtsa vormi ning 
heleda koloriidiga alused. Kirikus kinnitati alused 
koos figuuridega pikihoone tühjale põhjaseinale.

KM

Konseveeritud 
skulptuurid kiriku 
põhjaseinal 
2013. a. PS
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Lembitu tn 1a, Võru linn, Võrumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 14140
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse (ja tornide) restaureerimine, 
valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine
Pühakodade programmi toetus: 77 187 eurot
Tööde kogumaksumus: 135 633 eurot

EAÕK Võru Suurkannataja Ekaterina kirik

Võru Ekaterina õigeusu kiriku ehitust alustati 
1793. ning kirik pühitseti 1804. aastal. Projekti 
 autoriks on tõenäoliselt Liivimaa kubermangu 
 arhitekt Matthias Schons. Kirik on ristkülikukuju-
lise pikihoone ja ruudukujulise altariruumiga 
 hoone. Lääneosas asub nelinurkse kehandiga kella-
torn ja pikihoone idaosas silinderjas tambuuritorn.

All: Vana katusekattega 
kirik 1998. a. PS

Pühakodade programmi raames restaureeris 
OÜ Frantsiskus aastatel 2008–2010 Võru 
 Ekaterina kiriku katuse ning ladus uued korstna-
pitsid. Restaureerimistööde alguseks oli kiriku ka-
tuse kandekonstruktsioon ulatuslikult kahjustu-
nud. Mädanik- ja mardikkahjustused olid eriti 
tõsised lõunapoolsel küljel. Restaureerimistööde 
käigus proteesiti müürlatid ja sarikate otsad. 
 Lõunaküljel vajas asendamist kogu müürlatt ning 
proteesiti enamik sarikate otstest. Uute kahjustus-
te vältimiseks antiseptiti müürlattide alumised 
 küljed puutõrvaga ja puit isoleeriti müüripinnast 
kasetohuga. Katusekatte alust laudist oli põhja-
küljel võimalik säilitada, see vajas vaid remonti. 
Lõunaküljele paigaldati uus laudis. Katus kaeti 
 ajaloolises tahvlimõõdus (nn arssinaplekk 71 x  
142 cm) käsitsi valtsitud vaskplekiga.

KT

Võru Ekaterina 
kiriku uue 
katusekattega  
tambuuritorn  
2010. a. SS
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Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 16107

Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimisprojekti 
koostamine, tornikiivri taastamine, kooriruumi katuse restaureerimine

Pühakodade programmi toetus: 123 799 eurot
Tööde kogumaksumus: 214 070 eurot

EELK Väike-Maarja kirik

Väike-Maarja kirik pärineb tõenäoliselt 15. sajandi 
teisest poolest. Kirikul on kolmelööviline piki-
hoone ja sellest kitsam kooriruum. 1873. aastal 
ehitati kirikule praegune neogooti läänetorn ja 
 tehti ka fassaaditöid akende suurendamisest lagu-
nenud eeskoja lammutamiseni. 8. augustil 2010. 
aastal tabas Väike-Maarja kirikut ootamatult tugev 

Väike-Maarja kirik 
ilma tornikiivrita 
2011. a. PS

äikesetorm, mis lükkas tornikiivri läänetorni kivi-
kehandilt alla kiriku lääneküljel asuva kabeli katu-
sele. Kannatada sai ka pikihoone katus.

Pühakodade programmist toetati aastatel 2011–
2012 Väike-Maarja kiriku tornikiivri taastamist. 
Tööd projekteeris ja teostas OÜ Rändmeister. 
 Tornikiivri allakukkumist ei põhjustanud mitte 
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Üleval: Kahes osas 
taastatud tornikiivri 
ületõstmine 2012. a. PS

Kõrvallehel: Taastatud 
tornikiivriga kiriku 
kooriruumi katuse 
vahetus 2013. a. PS

konstruktsiooni purunemine, vaid ajalooline ehitus-
tava, mille kohaselt ei peetud otstarbekaks torni-
kiivri ankurdamist torni kehandi külge. Väike-
Maarja kirikule sai see paraku saatuslikuks. Vaata - 
mata langenud tornikiivri suurtele purustustele 
otsustati taastamistöödel kasutada võimalikult 
 palju ajaloolise puitkonstruktsiooni detaile. Nii 
sorteeriti tormi kahjude koristustööde käigus välja 
kasutuskõlblikud detailid, mis demonteeriti ja 
 ladustati kuni uue tornikiivri ehituse alguseni. Seni 
kattis torni kehandit ajutine katus. Tornikiivri taas-
tamistööd algasid 2011. aastal, kui kiriku kõrval 
alustati tornikiivri kandekonstruktsiooni taasta-
mist. Kasutuskõlblikuks osutus kuni 60% ajalooli-
se tornikiivri puitdetailidest. 2012. aasta kevadel 
tõsteti kahes osas valminud tornikiiver oma kohale 
ja kaeti tsingitud terasplekiga. Tornikiiver kinnitati 
metall ankrutega torni kivist kehandi külge. Torni 
tippu ehivad kullatud rist ja muna, mis on algsete, 
tormis tugevalt kannatada saanud risti ja muna 
koopiad.

KT

Üleval vasakul: Torni-
kiivri konstruktsioon 
taaskasutatud ajaloo-
liste puitdetailidega. 
2012. a. PS

Kirik paigaldatud torni-
kiivriga 2012. a. PS
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Ööriku küla, Orisaare vald, Saaremaa
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse ja tornikiivrite restaureerimis-
projekti koostamine, kellatorni restaureerimine, piksekaitse paigaldamine, valve- ja 
tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamine
Pühakodade programmi toetus: 69 666 eurot
Tööde kogumaksumus: 69 666 eurot

EAÕK Ööriku Püha Kolmainu kirik

Ööriku kirik, mis valmis 1873. aastal, on ehitatud 
tüüpprojekti järgi. Valminud kirik oli kreeka risti 
kujuline hoone, mida troonib neljast väikesest 
kuplist ümbritsetud keskne suur kuppel. Aastatel 
1899–1900 pikendati kirikut läänesuunal. Nende 
tööde käigus laiendati pikihoonet ja ehitati kolme-
korruseline kellatorn. 1949. aastal toimusid kiriku 
remonttööd, mille käigus toodi laed allapoole. 
1977. aastal paigaldati katusele tänaseni püsiv 
 tsingitud terasplekk.

Pühakodade programmi raames eraldati 2008. 
ja 2010. aastal vahendeid Ööriku kiriku kellatorni 
restaureerimiseks. Torni katab kuppeltipuga telk-
kiiver, mida katnud tsingitud terasplekk oli restau-
reerimistööde alguseks täielikult amortiseerunud. 
Sibulkuplit kattis algne raudplekist kate. Restau-
reerimistöid teostas OÜ Tafrix OÜ Rändmeister 
2007. aastal koostatud projekti kohaselt. Torni-
kiivri konstruktsioonid restaureerimist ei vajanud 
ning osalist vahetust vajas vaid roovitus. Torni-
kiiver kaeti tsingitud terasplekiga. Kellatornile 
 tehti olemasolevate eeskujul uued luugid.

KT

Üleval: Ööriku kirik 
2003. a enne kupli 
katusetöid. PS

All: Kiriku torni vana 
kate 2008. a. RP

Kõrvallehel: Kirik 
tornikiivri uue kattega 
2011. a. PS
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Hageri küla, Kohila vald, Raplamaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 8379
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tehnilise seisukorra hinnangu 
koostamine, muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine, 
katuse restaureerimine; seinte ja lagede restaureerimine, varikatuse 
restaureerimine, põrandate restaureerimine, vundamentide korrastamine
Pühakodade programmi toetus: 71 694 eurot
Tööde kogumaksumus: 87 302 eurot

Hageri palvemaja

Vennastekoguduse palvemajad

Vennastekoguduse liikumine oli Eesti usuelu 
 mõjukaimaks liikumiseks 18. sajandi esimesest 
poolest kuni 19. sajandi keskpaigani. Vennaste-
koguduse palvemajad on tavapäraselt kogukonna 
ehitatud suured ristpalkhooned, mille esiküljel on 
kolm sissekäiku. Kaks nendest viivad suurde saali 
ja kolmas selle kõrval olevatesse köetava(te)sse 
ruumi(de)sse. Suur saal on põikisuunaline. Luge-
mislaud asub ruumi pikemal küljel ja koguduse 
 istepingid asuvad selle ümber. Eesti mandriala 
 vanimad säilinud palvemajad pärinevad 19. sajandi 

esimesest poolest. Vennastekoguduse liikumise 
hääbudes jäid palvemajad tihti kohaliku luterliku 
koguduse kasutusse.

Pühakodade programmi raames on restauree ri-
tud neli vennastekoguduse palvemaja: Hageris, 
Pika  veres, Saku-Tõdval ja Missos. Hageri palvela 
esma mai nimine on 1820. aastal ning Pikavere  
palvela päri neb 1830. aastast (1889. a. toimusid 
ümber ehitustööd). Saku-Tõdva palvela ehitati 
1888. aastal ja Misso palvela 1940. aastal.

Pühakodade programmi raames on Hageri palvelat 
restaureeritud aastail 2008 ja 2011–2013. 2008. 
aastal teostas töid OÜ Frantsiskus: harjati roog-
katust, tugevdati katuse kandekonstruktsiooni ja 
vahetati seina aluspalke. 2011. aasta märtsis vajus 
aga Hageri palvela katuse keskosas kuus sarikat 
lume liigse raskuse all kokku. Samal aastal avastati 
palvelas ka ulatuslik seenkahjustus, mille likvi dee-
rimisele koheselt asuti. OÜ H. Uuetalu tugevdas 
2011. aastal katuse kandekonstruktsiooni ning 
2012. aastal sai katus varingu piirkonnas OÜ Roo-
experdilt uue roost katte. 2013. aastal jätkati välis-
seinte proteesimise ja sisetöödega suures  saalis.

Hageri vennaste-
koguduse palvemaja 
2000. a. PS
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Paremal: Katus ajutise 
kattega 2011. a. PS

Vasakul: Palvemaja 
sissekukkunud katus 
2011. a. PS

All: Palvemaja uus 
roogkatus ja välisseinte 
proteesid 2012. a. SS
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Pikavere küla, Koonga vald, Pärnumaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 27837
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tehnilise seisukorra uuringud, 
restaureerimisprojekti koostamine, katuse ja vahelagede restaureerimine
Pühakodade programmi toetus: 89 631 eurot
Tööde kogumaksumus: 89 631 eurot

Pikavere palvemaja

Pühakodade programmi raames restaureeris  
OÜ Rändmeister aastatel 2009–2010 Pikavere 
palvelat. Palvela peamiseks probleemiks oli katus. 
Amortiseerunud katusekattest tõsisemaks prob-
leemiks oli katuse nihkumine hoone kaguotsa 
 suunas. Katusekonstruktsioonil puudusid tuule-
sidemed, mistõttu oli kogu katus liikunud 95 cm 
ulatuses. Koos katusega oli liikunud ka korstnajalg. 
Katuse kandekonstruktsiooni restaureerimisel 
piirduti sarikate õigesse positsiooni rihtimisega, 
kahjustunud pennide asendamisega ja tuuleside-
mete paigaldamisega. Katus kaeti kimmidega ja 
tõrvati paigaldusjärgselt kaks korda. Restaureeri-
mist vajasid ka palvela laed. Suure saali laelaudisest 
vajas asendamist ⅔ ning nn väikese saali lae laudis 
asendati täielikult.

Pikavere vennaste- 
koguduse palvemaja 
enne restaureerimist 
2008. a. AP

Palvemaja katuse 
tõrvamine 2010. a. SS

Restaureeritud  
palvemaja pööning 
2010. a. SS
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Restaureeritud palve-
maja 2012. a. PS

Palvemaja interjöör 
2012. a. PS
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Tõdva küla, Saku vald, Harjumaa
Pühakodade programmi raames teostatud tööd: katuse restaureerimisprojekti 
koostamine, katuse restaureerimine, seinte sirgendamine ja tõstmine, seinapalkide 
vahetus, katuse tõrvamine
Pühakodade programmi toetus: 66 682 eurot
Tööde kogumaksumus: 66 682 eurot

Saku-Tõdva palvemaja

Pühakodade programmi raames restaureeris  
OÜ Rändmeister Saku-Tõdva palvelat aastatel 
2004–2006. Esmalt restaureeriti palvela katuse-
konstruktsioon ja katus kaeti kimmidega. Katus 
tõrvati paigaldusjärgselt kaks korda. Katusetööde-
ga paralleelselt toimusid ka kolme ülemise palgi-
korra proteesimine. Palke asendati ka alumiste 
 palgikordade juures. Erinevatel põhjustel olid 
 palvela seinad välja vajunud, mistõttu vajasid need 
sirgendamist ja kohati ka tõstmist.

KT

Saku-Tõdva palvemaja 
vana katusekatte 
mahavõtmine 
2005. a. KT

Palvemaja uue kimm-
katuse paigaldamine 
2005. a. KT

Tõrvatud katuse-
kimmid 2006. a. SS
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Restaureeritud 
palvemaja esikülg 
2012. a. PS

Palvemaja uus katus ja 
proteesitud välisseinad 
2012. a. PS
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Pühakodade programmi raames teostatud tööd: tsässonate restaureerimine 
Pühakodade programmi toetus tsässonatele kokku: 70 031 eurot
Tööde kogumaksumus tsässonatel kokku: 70 775 eurot

Tsässonad

Tsässonad, Setomaa õigeusu külakabelid, on väike-
sed viilkatuse ja nelinurkse põhiplaaniga rõhtpalk-
ehitised. Need on tavaliselt ühe väikese ruumi ja 
eeskojaga lihtsad hooned. Kabelit kasutatakse 
 jumalateenistuseks enamasti kord aastas, tsässona 
nimipühakuga seotud kirikupühal, mis on ühtlasi 
ka külapüha. Vajadusel on tsässonaid kasutatud ka 
surnu hoidmise ja ärasaatmise kohana. Tsässonad 
kuuluvad küla kogukonnale, neid ehitatakse ja 
hooldatakse ühiselt.

Pühakodade programmi raames toimus 2006. 
aastal Eesti alal paiknevate tsässonate inventeeri-
mine, mille käigus tehti hoonete ehitustehnilise 
seisukorra ja kultuuriväärtuslike tarindite üle-
vaatus ning anti ettepanekud remondiks ja restau-
reerimiseks. Aastatel 2008–2013 eraldati püha-
kodade program mist vahendeid kuue tsässona –  
Rokina, Mikitamäe vana, Uusvada, Võõpsu, 
Podmotsa ja Võmmorski – restaureerimiseks.

Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, Põlvamaa

Mikitamäe vana tsässon

Mikitamäe vana tsässon on arvatavalt vanim Eesti 
alal asuvaist setu külakabeleist. Dendrokronoloo-
giliste uuringute põhjal võib väita, et see on ehita-
tud 1694. aasta paiku. 2000. aastate alguses tsässo-
nat remonditi, kuna see oli avariilises seisukorras. 
Tööde käigus vahetati alumised palgikorrad ja 
 põrand ning ehitati hoonele uus lahtine eeskoda. 
Paraku ei järginud uus eeskoda ajaloolist ehitus-
lahendust, milleks oli pikipärlinitele toetuv piken-
datud varjualusega katus. Lisaks sellele, et see 
muutis tsässona välisilmet (eeskoja katuse tasa-
pind oli kõrgem põhihoonest) olid kahe katuse 
 vahelised neelukohad katmata ja sadeveed märga-
sid pidevalt seina. Aastatel 2008–2009 toimusid 
taas tsässona restaureerimistööd, mida teostas  
OÜ Käbi. Et kabel asus sekundaarses ja hoone 
 seisukorrale ebasobivas asukohas, siis otsustati 

hoone lahti võtta ja teisaldada. See võimaldas ka 
restaureerimistöid teostada siseruumides. Restau-
reerimistööde käigus vajasid mõned palgid pro-
teesimist ja väljavahetamist. Eeskojale paigaldati 
uued tugipostid. Kõik palgid kaeti tõrvaõliga, 
 palkides olnud tühimikud täideti lubimördiga. 
Seen- ja mardikakindluse suurendamiseks kasutati 
10% boorsoola lahust. Põhihoonele ja eeskojale 
ehitati poolpalkidest põrand. Tsässona algse välis-
ilme taastamiseks ja katuste tasapindade vahest 
tingitud tehniliste probleemide lahendamiseks 
taastati ühtne katusetasapind, mis kaeti kahekord-
se kuuselaastu kattega. Pärast restaureerimistöid 
püstitati Mikitamäe vana tsässon uuel asukohal. 
Hoone tõsteti maakividele, mis isoleeriti palgist 
kasetohuga.
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Vasakul: Mikitamäe 
tsässona lahtivõtmine 
2008. a. JS

Paremal: Tsässona 
restaureerimine 
töökojas 2009. a. JS

Tsässon peale 
restaureerimist uues 
asukohas 2012. a. PS

Tsässona uus katus 
2012. a. PS
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Podmotsa küla, Värska vald, Põlvamaa
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 4214

Podmotsa tsässon

Podmotsa tsässon on ehitatud 1893. aastal. 2012. 
ja 2013. aastal restaureeris OÜ Katusõkatja tsässo-
nat. Hoone alus puhastati ja tuulutuse parandami-
seks tõsteti kandvaid kive. Palgid isoleeriti kividest 
kasetohuga. Voodrilauad eemaldati selgitamaks 
tsässona palkide seisukorda. Laudis taaspaigaldati 
kabeli välisseinale, kuid enne seda lauad puhastati 
ja suuremad kahjustused proteesiti. Vooder värviti 
esmast lahendust järgides roheliseks. Uuema laud-
põranda alt leiti poolpalkidest põrand, mis remon-
diti võimalikult olemasolevat ajaloolist materjali 
kasutades. 2006. aasta tehnilise seisukorra ülevaa-
tuse kohaselt oli tsässona kõige kriitilisemaks osaks 
katus. Restaureerimistööde käigus taastati ajalooli-
ne katusekonstruktsioon. See kaeti laudisega, 
 millele omakorda pandi kahekordne laastukate.

Podmotsa tsässon 
enne restaureerimist 
2012. a. PS

  

Tsässona 
restaureerimine 
2012. a. AR

Restaureeritud tsässon 
2013. a. PS

Kõrvallehel: 
Tsässona interjöör 
peale restaureerimist 
2013. a. PS
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Rokina küla, Meremäe vald, Võrumaa

Rokina tsässon

Rokina tsässonale tehtud dendrokronoloogilised 
uuringud näitavad, et hoone ehituseks kasutatud 
palgid langetati 1711. aastal. Seda võib suure tõe-
näosusega pidada tsässona ehitusajaks. 2008. aas-
tal toimunud restaureerimistööde eel oli hoone 
tehniline seisukord halb. Pinnas tsässona ümber oli 
tõusnud ja palke toetanud kivid olid ära vajunud, 
mistõttu puudus tuulutus ja alumine palgikord oli 
sisuliselt maapinnal. Seetõttu olid pehastunud nii 
põhihoone kui ka eeskoja alumine palgirida. Üle-

mistel palgikordadel avastati mardikkahjustus. 
 Lisaks sellele oli amortiseerunud ka katusekonst-
ruktsioon. OÜ Käbi alustas töid pinnase eemal-
damisega, mida tehti arheoloogilise järelevalve all 
arheoloog Heiki Valgu juhtimisel. Restaureerimis-
tööde alustuseks võeti tsässon lahti ja puhastati. 
Enne kokkupanekut võõbati palke seene- ja 
 mardikakindluse suurendamiseks 10% boorsoola 
lahusega. Välja vahetati kogu hoone alumine palgi-
kord ja palgid tõsteti vundamendikividele, isolat-
siooniks kasutati kasetohtu. Ülemiste palgikorda-
de kahjustused plommiti lubimördiga. Eeskojale 
ehitati uus piire. Nii eeskoda kui ka põhihoone said 
uue poolpalkidest põranda. Katusekonstruktsioo-
ni restaureerimisel proteesiti kahjustunud piirkon-
nad ja paigaldati uued ümarroovid. Katus kaeti 
tõrvaõliga võõbatud katuselaudadega. Restaureeri-
mistööde eel oli tsässon kaetud voodrilaudadega, 
kuid tööde järgselt otsustati ajaloolisele infole toe-
tudes laudist mitte taastada.

Rokina tsässon enne 
restaureerimist 
2007. a. JS

Tsässon peale 
restaureerimist 
2009. a. JS



121

Uusvada küla, Meremäe vald, Võrumaa

Uusvada tsässon

Dendrokronoloogilised uuringud annavad Uus-
vada tsässona tõenäoliseks ehitusajaks 1698. aasta. 
Vaatmata vanusele on see Eesti aladel üks paremini 
säilinud tsässonaid. 2006. aasta tehnilise seisu-
korra hinnangus on kabeli seisukord nimetatud 
mitterahuldavaks, kuna pinnas hoone ümber oli 
tõusnud ja palgid olid maapinnal. Tsässon vajas 
tõstmist aluskividele ja palkide isoleerimist kivist. 
2008. aasta restaureerimistööde käigus OÜ Käbi 

kindlustas lubimördiga laotud vundamendi ja 
 isoleeris palgid kividest kasetohuga. Palkide seisu-
kord oli vaatamata tugevale pinnase tõusule 
 suhteliselt hea. Vahetamist vajasid vaid mõningad 
eeskoja palgid. Remonti vajasid ka põrandad ja 
tsässona voorilauad. Palkide kahjustused puhastati 
ja plommiti lubimördiga. Katusekonstruktsioon 
remonditi ja katus kaeti kuuselaastudest kattega.

Uusvada restaureeritud 
tsässon 2013. a. RJ
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Võõpsu tsässon on dendrokronoloogiliste uurin-
gute kohaselt ehitatud tõenäoliselt 1710. aastal ja 
asub kesk- ja uusaegsel külakalmistul. Arvatavalt 
seisab tsässon oma eelkäija asukohal. Võõpsu 
 tsässon on silmapaistvalt suur hoone. Põhihoone 
on kaaravaga vaheseina abil jaotatud kaheks ruu-
miks – vaimulike ja rahva osaks. Lisaks põhi-
hoonele on tsässonal avar eeskoda. Restaurerimis-
tööde eelselt oli hoone seisukord kohati mitte - 
rahuldav. Pinnas hoone ümber oli tõusnud ja kabel 
oli alusmüüri  kividelt maha vajunud. Seetõttu 
 puudus põranda alune ventilatsioon, mille tulemu-
sel olid kahjustunud nii tsässona alumised palgid 
kui ka põrandad. Katusekonstruktsioon vajas 
 parandamist ning  katusekate vahetamist. Aastatel 
2010–2011 restaureeris OÜ Käbi tsässonat: 
 eemaldati hoone  ümbert pinnast, rajati munakivi-

Kõrvallehel üleval: 
Tsässona 
restaureerimine 
2010. a. JS

Kõrvallehel all: 
Tsässon peale 
restaureerimist 
2012. a. PS

Võõpsu küla, Mikitamäe vald, Põlva maakond. 
Kultuurimälestiste riikliku registri nr: 4196

Võõpsu tsässon

Võõpsu tsässon enne 
restaureerimist 2009. a.

dest sillusribaga drenaaž ja tõsteti hoone taas alus-
kividele. Alumised palgi korrad asendati ja isoleeri-
ti aluskividest kasetohuga. Kahjustunud palgid 
proteesiti. Kabelit kattev ajalooline lai voodrilaud, 
mis oli seina löödud sepa naeltega, eemaldati 
 hoolikalt ja puhastati.  Laudise taaspaigaldamisel 
kasutati võimalikult  palju algseid sepanaelu. Piir-
kondades, kus algsed voodrilauad olid asendatud 
kitsamatega, taastati ajaloolise profiili ja laiusega 
laudis. Laudis värviti ajaloolisele informatsioonile 
tuginedes rootsi  punase linaõlivärviga. Interjööris 
seinad lubjati ja taastati ikoonitriipude algne värvi-
lahendus.  Katusekonstruktsioon remonditi ja 
 katus kaeti laastudega. Arvatavalt on tsässonat 
 katnud ka laudkatus, sest katuselauda on taaskasu-
tud hoones  mitmel pool. 

Et Võõpsu tsässon asub ajaloolisel kalmistul, 
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siis toimusid restaureerimistööd arheoloogilise 
 järelevalve all Heiki Valgu juhtimisel. Põranda 
 lahtivõtmise ajal leiti põranda alt inimluid, mis 
maeti hiljem tsässona tagumise ruumi põranda 
alla. Lisaks tuli restaureerimistööde käigus põran-
da vahelt ja hoone ümbrusest välja 95 münti, mis 
kuuluvad ajavahemikku 1736–1992. Enamus neis 
on seotud peaukse siseküljel asuva korjandus-
karbiga. Lisaks müntidele võib huvitamate leidu-
dena välja tuua 16. sajandist pärineva linnu kujuti-
sega pitsatsõrmuse, valgest metallist rinnalehe ja 
musketi- ning püssikuule.

KT



124

Tsässona interjöör 
peale restaureerimist 
2012. a. PS



125

EAÕK Angerja Issanda Taevaminemise kirik (Kohila) 5 942 €

EAÕK Haapsalu Maria-Magdaleena kirik 1 475 €

EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kirik 361 470 €

EAÕK Kaarepere Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga Egiptuse Maria kirik 513 €

EAÕK Karksi-Nuia Püha Aleksei kirik 123 095 €

EAÕK Karula Jumalaema Kaitsmise kirik (Vissi) 3 000 €

EAÕK Kavilda Püha Aleksandri kirik 6 391 €

EAÕK Kuressaare Püha Nikolai kirik 514 652 €

EAÕK Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirik 375 610 €

EAÕK Kõpu kirik-koolimaja 12 961 €

EAÕK Kähri Peaingel Miikaeli kirik 2 654 €

EAÕK Laanemetsa Peeter-Pauli kirik 1 508 €

EAÕK Lalsi (Kolga-Jaani) Püha Nikolai kirik 10 020 €

EAÕK Leisi Püha Olga kirik 1 460 €

EAÕK Lelle Püha Kolmainu kirik 2 000 €

EAÕK Levala Püha Neeva Aleksandri kirik 1 522 €

EAÕK Luhamaa Pühavaimu kirik 1 164 €

EAÕK Malvaste kabel 1 176 €

EAÕK Meeksi Ristija Johannese kirik 1 270 €

EAÕK Mõisaküla Püha Vaimu kirik 4 785 €

EAÕK Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese kirik 1 150 €

EAÕK Nõo Püha Kolmainu kirik 788 €

Kõigi erinevate tööde toetused (sh sisustuse alamprogramm, projektid, piksekaitsete 
ja signalisatsioonide paigaldamine jne), välja arvatud inventeerimised

Riikliku programmi 
„Pühakodade säilitamine ja areng“
toetused pühakodadele 2004-2013
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EAÕK Obinitsa Issanda Muutmise kirik 1 379 €

EAÕK Paadrema Püha Kolmainu kirik 24 727 €

EAÕK Paldiski Püha Georgi kirik 3 196 €

EAÕK Priipalu Püha Vassilius Suure kirik 58 646 €

EAÕK Puski õigeusu kiriku varemed 9 012 €

EAÕK Põltsamaa Pühavaimu kirik 1 133 €

EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirik 35 746 €

EAÕK Reomäe Apostel Andrease kirik 2 930 €

EAÕK Räpina Püha Sakariase ja Elisabeti kirik 2 645 €

EAÕK Saatse Püha Paraskeva kirik 8 156 €

EAÕK Sindi Jumalailmumise kirik 21 937 €

EAÕK Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kirik 32 411 €

EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise (Uspenski) kirik 130 125 €

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kirik 2 737 €

EAÕK Valga Issidori peakirik 23 086 €

EAÕK Velise Ristija Johannese kirik 68 869 €

EAÕK Võru Suurkannataja Ekateriina kirik 77 187 €

EAÕK Võõpsu Püha Nikolai kirik 2 465 €

EAÕK Värska Püha Georgiuse kirik 23 840 €

EAÕK Ööriku Püha Kolmainu kirik 69 666 €

EEKBKL Haapsalu baptisti palvela 21 858 €

EEKBKL Kärdla baptisti palvela 24 286 €

EELK Alatskivi kirik 2 808 €

EELK Ambla Püha Neitsi Maarja kirik 18 911 €

EELK Anna kirik 19 608 €

EELK Audru Püha Risti kirik 9 933 €

EELK Avinurme kirik 317 905 €

EELK Esku kabel 13 428 €

EELK Haapsalu Jaani kirik 29 655 €

EELK Haapsalu toomkirik 12 782 €



127

EAÕK Obinitsa Issanda Muutmise kirik 1 379 €
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EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise (Uspenski) kirik 130 125 €

EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kirik 2 737 €

EAÕK Valga Issidori peakirik 23 086 €

EAÕK Velise Ristija Johannese kirik 68 869 €

EAÕK Võru Suurkannataja Ekateriina kirik 77 187 €

EAÕK Võõpsu Püha Nikolai kirik 2 465 €

EAÕK Värska Püha Georgiuse kirik 23 840 €

EAÕK Ööriku Püha Kolmainu kirik 69 666 €

EEKBKL Haapsalu baptisti palvela 21 858 €

EEKBKL Kärdla baptisti palvela 24 286 €

EELK Alatskivi kirik 2 808 €

EELK Ambla Püha Neitsi Maarja kirik 18 911 €

EELK Anna kirik 19 608 €

EELK Audru Püha Risti kirik 9 933 €

EELK Avinurme kirik 317 905 €

EELK Esku kabel 13 428 €

EELK Haapsalu Jaani kirik 29 655 €

EELK Haapsalu toomkirik 12 782 €

EELK Hageri Lambertuse kirik 32 908 €

EELK Haljala Püha Mauritiuse kirik 240 347 €

EELK Hanila Pauluse kirik 33 045 €

EELK Hargla kirik 113 753 €

EELK Harju-Jaani Ristija Johannese kirik 239 585 €

EELK Harju-Madise kirik 2 966 €

EELK Helme kirik 2 238 €

EELK Helme Maarja kiriku varemed 5 432 €

EELK Iisaku kirik 950 €

EELK Ilumäe kabel 167 513 €

EELK Juuru Mihkli kirik 8 953 €

EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirik 5 296 €

EELK Jõhvi Mihkli kirik 11 491 €

EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirik 46 230 €

EELK Järva-Madise Püha Matteuse kirik 45 863 €

EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kirik 349 095 €

EELK Jüri kirik 9 331 €

EELK Kaarma Peeter-Pauli kirik 109 243 €

EELK Kadrina Katariina kirik 1 500 €

EELK Kambja kirik 14 061 €

EELK Kanepi Jaani kirik 77 €

EELK Karja Katariina kirik 163 845 €

EELK Karksi Peetri kirik 962 €

EELK Karuse Margareeta kirik 14 877 €

EELK Kassari kabel 14 645 €

EELK Keila Miikaeli kirik 34 831 €

EELK Kihelkonna Mihkli kirik 145 704 €

EELK Kodavere Mihkli kirik 2 693 €

EELK Koeru Maarja-Magdaleena kirik 33 014 €

EELK Kolga-Jaani Johannese kirik 84 826 €
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EELK Kose Püha Nikolause kirik 380 €

EELK Kuressaare Laurentiuse kirik 76 694 €

EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kirik 77 497 €

EELK Kuusalu Laurentiuse kirik 2 990 €

EELK Kõpu Peetri kirik 5 178 €

EELK Käina Martini kirik 30 867 €

EELK Kärdla Johannese kirik 16 983 €

EELK Käru kirik 183 773 €

EELK Käsmu kabel 6 995 €

EELK Laatre Püha Laurentsiuse kirik 12 673  €

EELK Laiuse Püha Jüri kirik 10 412 €

EELK Leesi Katariina kirik 761 €

EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause kirik 3 924 €

EELK Lüganuse Ristija Johannese kirik 9 952 €

EELK Maarja Magdaleena kirik 17 164 €

EELK Martna Püha Martini kirik 17 494 €

EELK Mihkli Miikaeli kirik 41 479 €

EELK Muhu Katariina kirik 6 621 €

EELK Mustjala Anna kirik 13 804 €

EELK Mustvee kirik 2 087 €

EELK Mõisaküla kirik 45 €

EELK Mänspe kirik-kabel 2 554 €

EELK Märjamaa Maarja kirik 1 286 €

EELK Naissaare kirik 46 878 €

EELK Nissi Maarja kirik 19 804 €

EELK Noarootsi Püha Katariina kirik 123 567 €

EELK Nõo Püha Laurentsiuse kirik 3 119 €

EELK Nõva Püha Olevi kirik 2 600 €

EELK Otepää Maarja kirik 12 787 €

EELK Paide Püha Risti kirik 143 428 €
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EELK Kose Püha Nikolause kirik 380 €

EELK Kuressaare Laurentiuse kirik 76 694 €
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EELK Nõo Püha Laurentsiuse kirik 3 119 €

EELK Nõva Püha Olevi kirik 2 600 €

EELK Otepää Maarja kirik 12 787 €

EELK Paide Püha Risti kirik 143 428 €

EELK Paistu Maarja kirik 106 091 €

EELK Palamuse Püha Bartholomeuse kirik 8 013 €

EELK Pilistvere Andrease kirik 6 094 €

EELK Pindi kirik 84 808 €

EELK Prangli Laurentsiuse kiriku 1 027 €

EELK Puhja kirik 29 204 €

EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kirik 1 131 €

EELK Pärnu Eliisabeti kirik 8 237 €

EELK Pöide Maarja kirik 83 797 €

EELK Püha Jakobi kirik 106 925 €

EELK Pühalepa Laurentsiuse kirik 70 030 €

EELK Rakvere Kolmainu kirik 14 064 €

EELK Randvere kirik 1 004 €

EELK Rannu Püha Martini kirik 82 430 €

EELK Rapla Maarja-Magdaleena kirik 1 074 €

EELK Ridala Püha Maarja Magdaleena kirik 165 542 €

EELK Risti kirik 211 445 €

EELK Roosa Jakobi kirik 76 073 €

EELK Ruhnu Maarja Magdaleena uus kirik 16 295 €

EELK Rõngu Mihkli kirik 1 615 €

EELK Rõuge Maarja kirik 8 764 €

EELK Räpina Miikaeli kirik 4 812 €

EELK Saarde Katariina kirik 7 919 €

EELK Saaremaa Jaani kirik 137 791 €

EELK Sangaste Püha Andrease kirik 2 876 €

EELK Simuna Siimona ja Juuda kirik 10 889 €

EELK Taagepera Jaani kirik 94 559 €

EELK Tahkuranna/Võiste kirik 362 €

EELK Tallinna Jaani kirik 319 558 €

EELK Tapa Jakobi kirik 751 €
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EELK Tartu Jaani kirik 87 505 €

EELK Tartu Pauluse kirik 100 341 €

EELK Tartu Peetri kirik 1 557 €

EELK Tarvastu Peetri kirik 2 121 €

EELK Tori Püha Jüri kirik 1 278 €

EELK Torma Maarja kirik 4 919 €

EELK Tudulinna Rahu kirik 3 790 €

EELK Tuhala Kaarli kirik 80 764 €

EELK Tõstamaa Maarja kirik 212 562 €

EELK Urvaste Püha Urbanuse kirik 39 761 €

EELK Valga Jaani kirik 13 109 €

EELK Valjala Martini kirik 43 790 €

EELK Varbla Püha Urbanuse kirik 22 440 €

EELK Vastseliina Katariina kirik 9 587 €

EELK Vigala Maarja kirik 1 802 €

EELK Viljandi Pauluse kirik 7 842 €

EELK Viru-Jaakobi kirik 95 542 €

EELK Vormsi Püha Olevi kirik 13 656 €

EELK Võnnu Jakobi kirik 1 654 €

EELK Võru Katariina kirik 3 502 €

EELK Väike-Maarja kirik 123 779 €

EEVÜ Hageri palvela 71 694 €

EEVÜ Misso palvela 3 093 €

EEVÜ Pikavere palvela 89 631 €

EEVÜ Saku-Tõdva palvela 66 682 €

EMK Haapsalu metodisti kirik 9 000 €

MPEÕK Alajõe Jumalasünnitaja Sündimise kirik 2 000 €

MPEÕK Haapsalu Neeva Püha Õigeusulise Suurvürsti Aleksandri kirik 3 876 €

MPEÕK Jõhvi Jumalailmumise kirik 3 518 €

MPEÕK Lohusuu Jumalailmumise kirik 3 323 €
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EELK Tartu Jaani kirik 87 505 €

EELK Tartu Pauluse kirik 100 341 €
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EELK Vigala Maarja kirik 1 802 €

EELK Viljandi Pauluse kirik 7 842 €

EELK Viru-Jaakobi kirik 95 542 €

EELK Vormsi Püha Olevi kirik 13 656 €

EELK Võnnu Jakobi kirik 1 654 €

EELK Võru Katariina kirik 3 502 €

EELK Väike-Maarja kirik 123 779 €

EEVÜ Hageri palvela 71 694 €

EEVÜ Misso palvela 3 093 €

EEVÜ Pikavere palvela 89 631 €

EEVÜ Saku-Tõdva palvela 66 682 €

EMK Haapsalu metodisti kirik 9 000 €

MPEÕK Alajõe Jumalasünnitaja Sündimise kirik 2 000 €

MPEÕK Haapsalu Neeva Püha Õigeusulise Suurvürsti Aleksandri kirik 3 876 €

MPEÕK Jõhvi Jumalailmumise kirik 3 518 €

MPEÕK Lohusuu Jumalailmumise kirik 3 323 €

MPEÕK Narva Kristuse Ülestõusmise peakirik 8 444 €

MPEÕK Nina Jumalaema Kaitsmise Kirik 13 521 €

MPEÕK Pärnu Suurmärter Katariina kirik 149 937 €

MPEÕK Tallinna Jumalaema Sündimise Kaasani pühakuju kirik 6 391 €

MPEÕK Tapa Ristija Johannese kirik 95 113 €

MPEÕK Valga Jumalaema Vladimiri pühakuju kirik 10 865 €

Rooma-
Katoliku kirik

Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik 44 901 €

tsässonad Mikitamäe vana tsässon 10 619 €

tsässonad Podmotsa tsässon 4 254 €

tsässonad Rokina tsässon 11 947 €

tsässonad Uusvada tsässon 11 947 €

tsässonad Võmmorski tsässon 5 700 €

tsässonad Võõpsu tsässon 25 565 €

vanausulised 
EVKL Kallaste vanausuliste palvela 6 225 €

vanausulised 
EVKL Kasepää vanausuliste palvela 26 383 €

vanausulised 
EVKL Kükita vanausuliste palvela 6 923 €

vanausulised 
EVKL Mustvee vanausuliste kirik 16 435 €

vanausulised 
EVKL Piirissaare vanausuliste palvela 2 165 €

vanausulised Raja vanausuliste palvela 11 942 €

vanausulised 
EVKL Suur-Kolkja vanausuliste palvela 6 923 €

vanausulised 
EVKL Tallinna vanausuliste palvela (Kibuvitsa) 490 €

vanausulised 
EVKL Tartu vanausuliste palvela 3 000 €

vanausulised 
EVKL Varnja vanausuliste palvela 46 822 €

vanausulised 
EVKL Väike-Kolkja vanausuliste palvela 1 837 €

üksikkogudus Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu 
Koguduse kirik 572 €
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Summary
Churches have been an integral part of Estonian culture since the 13th century. They have influenced the 
built environment throughout the ages – they have been and remain landmarks in cultural landscapes. 
This extremely rich and varied heritage is comprised of medieval stone churches, imposing granite and 
brick Orthodox churches, the humble prayer halls of Free Churches and tiny vernacular wooden chapels. 
These are valuable structures which require constant care and, as national assets, support from the state.

In 2003, after long preparations, the national programme Preservation and development of places of 
worship was launched. The programme was intended to last ten years (2004–2013), and it had the ambi-
tious aim of preserving all the historic churches through a systematic approach to the conservation of 
these buildings. The programme was led by a committee which included representatives from the Natio-
nal Heritage Board, the three larger Churches (the Estonian Evangelical Lutheran Church, Orthodox 
Church of Estonia and Estonian Orthodox Church of Moscow Patriarchate), the Estonian Council of 
Churches, different national government departments and local governments.

The main part of the programme was dedicated to the conservation of church buildings and their 
furnishings. The estimated cost for repairs on the approximately 450 historic churches was about 40 mil-
lion euros. All places of worship were included, regardless of whether or not they were listed as national 
monuments. The first priority was the urgent repair of roofs, spires and other constructions in poor con-
dition. Apart from conservation, other activities were planned, including research on architecture, condi-
tion and conservation measures, inventories, awareness raising, publicity and capacity building.

The actual funding of the programme amounted to 9 230 000 euros and different projects were under-
taken on 197 churches. Ninety-one percent of the money was allocated to building conservation and 
most of it was spent on roofs, spires and foundations. Major work was undertaken on churches in Kures-
saare (St Nicholas’) and Ilmjärve (both OCE), Avinurme and Järva-Peetri (both EELC), and Pärnu (St 
Catherine’s) (EOCMP). In some cases, the funding from the programme has secured larger co-financing 
for projects from EU funds, for example in the Risti church (EELC), for interior conservation, and the 
Varnja Old Believers’ chapel, for conservation of the iconostasis.

The ‘soft’ activities of the programme resulted in several research projects on the causes of deteriora-
tion, conservation measures and the architectural history of the churches. A public Internet-based data-
base on the conservation of historic churches (including materials from different archives, as well as 
recent scientific studies) was launched. Training was provided for church wardens, and handbooks on 
church maintenance were published in Estonian and Russian. Six academic monographs on churches and 
their furnishings were published. Inventories of organs, church textiles, bells and churchyards were com-
missioned.

The national programme ’Preservation and 
development of places of worship‛ 2003–2013

Taagepera kiriku 
värskelt kullatud kukk 
2008. a. PS
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The programme produced many positive results, not only in saving church buildings from disrepair, 
but also in involving different stakeholders in the decision-making process, in providing a more systema-
tic approach to conservation and in attracting more money to the field. However, the funds were insuf-
ficient to achieve the main goal of the programme, and thus the deterioration rate of these historic buil-
dings has been only partially slowed. There is an urgent need for the continuation of the programme to 
extend the good results achieved so far. There is also a need to pay attention to new topics, such as the 
sustainability of churches through extending the functions of the buildings.

This publication introduces a selection of the projects undertaken. Its aim is to demonstrate the diver-
sity of the places of worship and the wide range of conservation work done: from roof repairs to doors and 
windows, from altarpieces to liturgical vessels. Special attention is paid to smaller prayer halls and chapels, 
since these are often overlooked in other publications.
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