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Pühakojad on Eesti kultuuripärandi lahu-
tamatu osa juba alates 13. sajandist. Eestis 
on hinnanguliselt 450–500 pühakoda, neist 
kultuurimälestised on ligikaudu 250. Tege-
mist on väärtustega, mis vajavad säilimiseks 
pidevat hoolt ja kogu ühiskonnale olulise 
pärandina ka riigi toetust.

Selleks loodi riiklik programm „Püha-
kodade säilitamine ja areng“ (2003–2013), 
mida jätkati uue programmiga “Pühakodade 
säilitamine ja areng 2014–2018“. Põhieesmärk 
oli ajalooliste kirikute ja teiste sakraalhoonete 
ning nende sisustuse säilimise toetamine, 
selle kõrval pühakodade süstemaatiline 
uurimine, uute tehniliste lahenduste välja- 
töötamine ja kirikute jätkusuutlikkusele  
kaasaaitamine. Ühtekokku toetati 118 püha-
koda seitsmest konfessioonist.

Raamatus tutvustatakse osa toetatud töö-
dest. Valiku põhimõtteks on esitleda ühest 
küljest suuremaid, keerulisemaid ja huvita-
vamaid projekte, teisest küljest aga kajastada 
programmist toetatud tööde mitmekesist 
iseloomu. Siin on mahukaid katusetöid, mis 
moodustasid programmi põhiosa, aga ka 
müüritöid ja vitraažakende korrastamist. 
Esindatud on kirikusisustuse ennistamine 
altarimaalidest karikateni.
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Olen Muinsuskaitseametisse tööle kandideerijaid korduvalt proovile pannud küsimusega 
„Mis on püha?“ või „Mis on teile püha?“. Harva olen saanud läbimõeldud vastuse. Küllap 
mõtlevad üldse vähesed inimesed igapäevaste praktiliste asjaajamiste kõrval sellele kate- 
goo riale, sõna „püha“ tähendusele. 

Püha Augustinus on öelnud aja kohta: „Kui keegi ei küsi, mis on aeg, tean täpselt, mis ta 
on. Niipea, kui keegi küsib, mis on aeg, ei oska ma vastata.“ Sama lugu on ka pühaks pida-
misega – seda on raske sõnadesse panna. Siiski on mõned hooned ja kohad – pühakojad ja 
pühapaigad –, mille puhul on nende erilisus enamikule tajutav ja väljendatav. Paratamatult 
on suurem osa neist religioossete praktikatega seotud ja enamasti ka rikkalikuma kultuuri-
kihistusega kohad.

Riik on muinsuskaitses usuküsimusis võtnud selgelt neutraalse rolli, kuid universaalsete 
kultuuriväärtuste säilitamine on sama palju riigi kui iga üksiku usukogukonna ülesanne. 
Need lood, mida pühakojad räägivad meie ajaloost, rahvusest, hariduse ja kunsti arengust 
ning vaieldamatult ka ehituskunstist, on rikkalikud ja asendamatud. Selle mälu kadumine 
oleks korvamatu kaotus ka neile, kes pole elus kirikuuksest sisse astunud või kes religioosse-
tesse organisatsioonidesse ei kuulu. 

Viisteist aastat kestnud riikliku pühakodade säilitamise ja arendamise programmi käi-
gus oleme kokku puutunud pea kõikide Eesti kirikute, kabelite, palvemajade, tsässonate ja 
kloostritega. Nende hoonete ja kunstivara, aga ka koguduste ja õpetajatega. Võib julgesti 
öelda, et programm on täitnud oma pikaajalised eesmärgid – praegune lähenemine püha-
kodade säilitamisele on süsteemsem ja kojad ise saavutanud stabiilse seisundi. Väga paljudel 
puhkudel võib öelda, et hooned on korda saanud. Pikaajaliste investeeringutega on suude-
tud trendi muuta lagunevast stabiilseks. Vähemalt nendel puhkudel, kus on olemas aktiivne 
kogudus ja kogukond, on ühine pingutus edu toonud. 

Järgnevate aastate mureks ja lahendamiseks jääb küsimus kasutuseta pühakodadest ja 
nende varadest. Uue kasutuse leidmine väljaspool usupraktikaid on keeruline ja kohati või-
matu, kuid nende maamärkide hääbumine oleks kahetsusväärne. 

P Ü H A  K O D A



1 0

Igatahes on viieaastane rikkalik kogemus ja näited siia kaante vahele saanud ning on 
põhjust olla tänulik kõikidele, kes on kaasa aidanud – kirikuvalitsused, kogudused ja nende 
juhatused, projektikirjutajad, restauraatorid ja konservaatorid, järelevalvajad, uurijad, vaba-
tahtlikud, tudengid ja ametnikud. Eriline tänu kuulub pühakodade programmi juhtnõukogu 
liikmetele targa juhendamise ja nõuannete eest. Kogutud teadmistepagas aitab kergemini 
toime tulla tuleviku väljakutsetega.

Töö pühakodade ja pühapaikade säilitamisel jätkub!

        Siim Raie
       Muinsuskaitseameti peadirektor
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E E S S Õ N A

Pühakojad on Eesti kõige vanemad arhitektuurimälestised, millest suur osa pärineb 13.–14. 
sajandist. Kihelkonnakeskustena on nad olnud kogu Eesti kultuuri kujundajad ja maamärgid. 
Panuse Eesti arengusse andsid hilisemad palvemajad ja õigeusu kirikud. Oma võimaluste ja 
arusaamade kohaselt on kogudused pühakodasid hoidnud läbi aastasadade.

Eesti kirikutes leiduvad kunstivarad – eri ajastutest pühapildid, altarid ja kantslid, kroon-
lühtrid ja küünlajalad, ristimis- ja armulauariistad, pühakirjad ja kirikuraamatud – on olu-
line ja arvukas täiendus muuseumides leiduvale.

Kirikud, iseäranis vanad ajaloolised kirikud, on oma erilise miljöö ja akustikaga kujunenud 
armastatud kontserdipaikadeks. Igal aastal korraldatakse neis tuhandeid kontserte.

Pühakojad leiavad – sõltuvalt suurusest ja asukohast – mitmekülgset ja sagedast kasuta-
mist. Kirikutes toimuvatest teenistustest ja muudest toimingutest võtab igal aastal osa Eesti 
rahvaarvu ületav hulk inimesi.

Vaatamata sellele, et riigieelarvest ei ole olnud võimalik toetada riiklikku programmi „Püha- 
kodade säilitamine ja areng“ esialgselt mõeldud mahus, jätkati teisel perioodil Kultuuriminis-
teeriumi programmiga „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018“. Selle perioodi jooksul 
esitati taotlusi pühakodade restaureerimiseks, hoonetes leiduvate kunstiväärtuste säilitami-
seks ja hädavajalike tööde teostamiseks rahaliselt mitu korda suuremas mahus, kui programm 
võimaldas. Siiski on tehtud tööde hulk ja maht muljet avaldav: hoonete konserveerimine,  
restaureerimine, avariiremont ja hooldus; sisustuse konserveerimine, restaureerimine; valve- 
ja tulekaitsesignalisatsioonisüsteemide paigaldamine, piksekaitsete paigaldamine; projekt-
dokumentatsioonide koostamine.

Välja on antud trükiseid ja raamatuid. 
Väga oluline on olnud tutvustada Eesti pühakodasid nii turistidele kui ka kohalikele ini-

mestele. Selleks on kaasa aidanud pühakodade programmi toetusel Eesti Kirikute Nõukogu 
poolt igal aastal väljaantav eesti- ja ingliskeelne teatmik „Teeliste kirikud“, mida jagatakse 
tasuta infopunktides ja kogudustes. Selle internetiversioon on olemas inglise, rootsi, soome, 
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vene, prantsuse ja eesti keeles. Teatmik annab iga pühakoja kohta koos pildimaterjaliga 
esmase lühitutvustuse, samuti vajalikud kontaktandmed. 

Eesti Kirikute Nõukogu on tänulik Kultuuriministeeriumile programmi „Pühakodade 
säilitamine ja areng 2014–2018“ rahastamise ja läbiviimise eest. Sellega on astutud oluline  
samm pühakodade säilimise, aga ka edasise kasutamise heaks. Loodame, et 2003. aastal 
alustatud riiklik programm saab jätku ka pärast Kultuuriministeeriumi programmi lõppe- 
mist ning kõik pühakojad restaureeritakse ja varustatakse vajalike tehnosüsteemidega. Ikka 
selleks, et nii eestimaalased kui ka meie külalised saaksid nautida pühakodade suur sugust 
ilu, käia neis korraldatavatel kontsertidel ning osa saada pühakodade esmaotstarbest, 
jumalateenistustest ja kombetalitustest.

       Ruudi Leinus
      Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär,  

                programmi „Pühakodade säilitamine ja areng 

            2014–2018“ juhtnõukogu liige
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Pühakojad on Eesti kultuuripärandi lahutamatu osa juba alates 13. sajandist. Eestis on 
hinnanguliselt 450–500 pühakoda1, neist kultuurimälestised on ligikaudu 2502. Tegemist 
on väärtustega, mis vajavad säilimiseks pidevat hoolt ja kogu ühiskonnale olulise päran-
dina ka riigi toetust. Euroopa Komisjoni korraldatud küsitlus 2017. aasta sügisel3 näitas, 
et üle 80% eestlastest on Eesti kultuuripärandi üle uhke ning peab seda väga oluliseks nii 
endale kui ka kogu riigile. Samuti selgus, et kahe kolmandiku Euroopa Liidu elanike reisi-
sihi valikut mõjutab kultuuripärand, seega on meie sakraalarhitektuuril oluline osa selles, 
miks turistid Eestisse tulevad. 

Käesoleva sajandi alguses peeti vajalikuks koondada sakraalpärandi hoiu temaatika 
ühtseks riiklikuks programmiks, millesse oleksid kaasatud kõik huvitatud osapooled ja 
mis tegeleks valdkonna arenguga terviklikult. Sellest ideaalist lähtuvalt loodi 2003. aastal  
Vabariigi Valituse otsusega riiklik programm „Pühakodade säilitamine ja areng“, mille  
esimene periood kestis kuni aastani 20134. Kümme aastat kogemust andis kindla veen- 
dumuse, et programmi on vaja jätkata, ja nii kinnitas 2013. aastal kultuuriminister käsk-
kirjaga programmi järgmise „viisaastaku“.

Pühakodade programmi põhieesmärk oli ajalooliste kirikute ja teiste sakraalhoonete  
ning nende sisustuse säilimise toetamine, selle kõrval pühakodade süstemaatiline uurimine, 
uute tehniliste lahenduste väljatöötamine ja kirikute jätkusuutlikkusele kaasaaitamine. 

1 Sh kihelkonnakirikud, kloostrikirikud, palvemajad, tsässonad ning suuremad kabelid, kus toimuvad jumalateenistused. 

2 Mõni pühakoda on muinsuskaitse all varemetena, mõni arheoloogiamälestistena (st suures osas ei ole pühakoda enam 
maapinnal säilinud) ja kaks pühakoda on algselt ehitatud elamuteks (muinsuskaitse all elamutena), kuid hiljem püha-
kojaks ümber ehitatud.  

3 Euroopa Komisjon tegi 2017. aastal kultuuripärandi teemal küsitluse – vt tulemusi http://ec.europa.eu/ 
commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150.

4 Pühakodade programmi esimese perioodi kokkuvõte on kättesaadav Muinsuskaitseameti koduleheküljelt:  
https://www.muinsuskaitseamet.ee/sites/default/files/content-editors/PYP/puhakodade_sailitamine_ja_ 
areng_riiklik_prorgamm_2003_kuni_2013_raamat.pdf.

P Ü H A K O D A D E
 S Ä I L I T A M I N E  J A
    A R E N G
      2 0 1 4 – 2 0 1 8
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Seejuures oli programm suunatud kõigi konfessioonide kõikidele pühakodadele sõltumata 
sellest, kas need olid tunnistatud kultuurimälestisteks või mitte.

Pühakodade programmi eesmärkide elluviimist suunas ja tegevusel hoidis silma peal 
juhtnõukogu, kuhu kuulusid nii ministeeriumide, konfessioonide, omavalitsusliitude esin-
dajad kui ka turismi ja kirikuarhitektuuri eksperdid. Programmi igapäevatööd korraldas 
Muinsuskaitseamet. 

Tuleb tõdeda, et pühakodade programmi eesmärkide saavutamine on pidev protsess, 
kus paremaid tulemusi annab järjepidev tegutsemine ning väärtusliku kultuuripärandi sta-
biilne ja süsteemne arendamine. See tegevus ei saa peatuda programmi lõppemisega.

E E L A R V E  J A  T A O T L U S E D
Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018“ eelarve kokku oli 3 614 000 eurot 
(sh majandus- ja personalikulu). Kui esimesel perioodil (2004–2013) eelarve aastate lõi-
kes varieerus, siis teisel perioodil püsis iga-aastane summa ühesuurune – samal tasemel 
esimese perioodi lõpuga.

Kokku esitati programmi teisel perioodil 695 põhieelarve5 taotlust kogusummas  
18,9 miljonit eurot. Nagu näha, olid reaalsed vajadused tunduvalt suuremad kui riigi võima - 
lused. Taotluste esitamise dünaamika kajastab selgelt ka lootuste kasvu programmi uue 
perioodi avamisel ja pettumust, kui selgus, et programmi rahastus ei suurene.

Vaatamata mõnikord lootusetult väiksena tunduvatele eelarvenumbritele suudeti siiski 
väga palju ära teha Eesti kultuuripärandi ühe olulisema osa säilimiseks. Oma osa selles on 
ka valikute ja toetusotsuste põhjalikul analüüsil – taotluste hindamisel rakendati mitme-
tasandilist hindamissüsteemi, mis püüdis arvestada võimalikult paljude teguritega. 

5 Lisaks 38 reservi esitatud taotlust.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

5 000 000 €
4 500 000 €
4 000 000 €
3 500 000 €
3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €

500 000 €
0 €

Vajadus ehk  
taotluste  
kogusumma

Eelarve  
kogusumma

Programmi esimese ja teise perioodi põhieelarvetesse  
esitatud taotluste ja kasutada olevate eelarvete võrdlustabel. 
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Rõõmustav oli seegi, et esitatud taotluste põhjal võib väita, et taotlejad (koos kaasfinant-
seerijatega) olid valmis ligi 1/5 tööde kogumaksumusest ise katma ning võrreldes prog-
rammi esimese perioodiga kasvas tublisti taotlejate aktiivsus kaasfinantseerijate leidmisel: 
esimesel perioodil oli kaasfinantseeringute osakaal 1,6%, teisel perioodil juba 11,1%. 

Taotlusi esitati üheksa konfessiooni kirikute kohta, kõige aktiivsemad taotluste esitajad  
olid EELK kogudused (72,7% taotluste arvust ja 65% kogusummast). Arusaadavalt esitati 
suurem osa taotlusi pühakodade korrastamiseks (75,3% taotluste arvust), kuid laekus nii 
kunstivara restaureerimise (18,5%) kui ka pühakodade jätkusuutliku kasutamise vald-
konna toetussoovi avaldusi (6,2%). 

T O E T U S E D
Aastatel 2014–2018 sai pühakodade programmi raames toetusi ühtekokku 118 pühakoda6. 
Toetusi eraldati seitsmele konfessioonile: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule (EAÕK), Eesti 
Evangeelsele Luterlikule Kirikule (EELK), Eesti Metodisti Kirikule, Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeusu Kirikule (MPEÕK), Rooma-Katoliku Kirikule, vanausulistele ja vennaste-
kogudustele (iseseisvad ja Eesti Evangeelse Vennasteühenduse (EEVÜ) liikmed). Kõiki-
dest toetustest 95,4% läks mälestistele ja 4,6% toetusi läks muudele kui kaitse all olevatele 
objektidele (pühakojad, kunstivara). 

6 Lisaks 8 toetust projektidele, mis hõlmasid rohkemat arvu kirikuid – nt Eesti Kirikute Nõukogu „Teeliste kirikud“ pro-
jektid; Peipsi-äärsete pühakodade (41 tk) voldik; Setumaa õigeusu kirikute voldik, Hiiumaa õigeusu kirikute voldik. 

Rooma-Katoliku Kirik

vennastekogudused 

vanausulised

MPEÕK

metodistid

EELK

EAÕK
1,7%

5,1%
4,3%

2,6% 0,9%

22,2%

63,2%

Programmi esimese ja teise perioodi põhieelarvetesse  
esitatud taotluste ja kasutada olevate eelarvete võrdlustabel. 

Toetuste jagunemine konfessiooniti pühakodade arvu alusel. 
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Eraldatud toetussummade vahemik oli 110 eurost 181 091 euroni (ühe aasta toetus) 
ning mitme aasta peale kokku oli suurim ühele kirikule eraldatud toetuste koondsumma 
384 342 eurot. 

H o o n e t e  r e s t a u r e e r i m i n e  j a  r e m o n t
Pühakodade programmi eelarvest kõige suurema osa moodustasid kirikuhoonete korras-
tamiseks ja säilitamiseks mõeldud toetused. Ühelt poolt haakus see programmi põhiees-
märgiga, teiselt poolt näitasid ka taotlused, et siin oli kõige suurem vajadus. Aastateks 
2014–2018 esitati pühakodade programmile pühakodade hooldusremondiks või restauree-
rimiseks mõeldud 424 taotlust kogusummas üle 18,2 miljoni euro. Pühakodade restauree-
rimistoetuste taotlused moodustasid 96,8% kõigi esitatud taotluste küsitud kogusummast. 

Viie aasta jooksul rahuldati kas osaliselt või täismahus 121 taotlust ning pühakodade res-
taureerimistoetusi eraldati 71 kirikule (neist mälestisi 63) kogusummas üle 3,1 miljoni euro 
(87% programmi eelarve kogumahust). Toetusi eraldati kuue konfessiooni pühakodadele. 

Mälestiste ja muude kui mälestiste toetuste jagunemine konfessiooniti (hooned, sh korrastamine, 
projektide koostamine, piksekaitsed ja signalisatsioon).
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Tööde liik Arv Summa
Hoonete remont- ja restaureerimistööd 71 3 150 370 €
Kunstivara konserveerimine ja restaureerimine (pühakojad/objektid) 37/102  72 206 €
Projektdokumentatsiooni koostamine 19 58 247 €
Piksekaitse ja signalisatsiooni paigaldamine ja remont 13 42 313 €
Pühakodade jätkusuutliku kasutamise valdkonna toetused 34 27 495 €
Teadus- ja arendustöö (andmebaas, uuringud, inventeerimine) ning trükised 164 427 €

Aastatel 2014–2018 toetatud tegevused tööde liigi kaupa. 
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Kõigi ehitiste säilimise otsustav tegur on hoone katusekatete korrashoid, nii eraldati ka 
suurem osa sakraalhoonete restaureerimistoetustest (üle 2,6 miljoni euro ehk 85%) kiriku-
katuste ja/või tornikiivrite remondiks või restaureerimiseks. Suuremaid restaureerimistöid  
tehti seejuures 26 kiriku juures (kokku üle 2,5 miljoni euro eest) ja 28 pühakoja toetus läks 
väiksemateks hooldus- või remonttöödeks (kokku 154 458 eurot). Ühtekokku korrastati 
12 tornikiivrit, 29 katust ning 13 kiriku juures tehti töid nii tornikiivri kui ka teiste katuste 
juures. Ülejäänud osas toetati pühakodade fassaadide, avatäidete, vundamentide, viilude, 
müüride, põrandate, interjööride, ahjude, elektrisüsteemi jm korrastamist. 

 

Aastate 2015–2017 andmete põhjal võib öelda, et restaureerimistoetuste oma- ja kaas- 
finantseeringu osakaal on kasvanud (2015. aastal 15,4%; 2016. aastal 22,7% ja 2017. aastal  
juba 24%). Mingil määral on seda mõjutanud viimastel aastatel kasvanud PRIA Leaderi 
programmi kaudu kirikute restaureerimistöödele eraldatud toetused ning kohalike oma-
valitsuste toetused kirikutele. 

Ei ole mälestised (8)

Kultuurimälestised (63)

5% 95%

 

vennastekogudused
3 pühakoda

vanausulised
2 pühakoda

MPEÕK
6 pühakoda

metodistid
2 pühakoda

EELK
43 pühakoda

EAÕK
15 pühakoda

1,3%
2,6%0,2%

0,6%

28,7%

66,7%

avatäited 1,1% 

katused ja 

tornikiivrid  84,7%

muu 2,6%

fassaadid /müürid /viilud 9,4%

interjöör  0,5%

põrandad /vundamendid  1,7%

Tööde liik Arv Summa
Hoonete remont- ja restaureerimistööd 71 3 150 370 €
Kunstivara konserveerimine ja restaureerimine (pühakojad/objektid) 37/102  72 206 €
Projektdokumentatsiooni koostamine 19 58 247 €
Piksekaitse ja signalisatsiooni paigaldamine ja remont 13 42 313 €
Pühakodade jätkusuutliku kasutamise valdkonna toetused 34 27 495 €
Teadus- ja arendustöö (andmebaas, uuringud, inventeerimine) ning trükised 164 427 €

Toetuste jagunemine mälestiste ja muude kui mälestiste vahel ning toetuse 
jagunemine eri konfessioonide vahel kogusumma alusel.

Pühakodade restaureerimistoetuste jagunemine tööde liigi alusel (kogusumma järgi).
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P r o j e k t d o k u m e n t a t s i o o n i  k o o s t a m i n e
Kokku esitasid EELK ja EAÕK projektdokumentatsiooni koostamiseks 80 taotlust (kogu- 
summas 220 797 eurot), millest keskmiselt iga neljas projekt leidis toetust.

Pühakodade programmi teisel perioodil toetati ühtekokku 19 restaureerimisprojekti 
koostamist (17 pühakoda) kokku 58 247 euro ulatuses. Enamik projektidest on katuste ja 
tornikiivrite korrastamiseks, kuid toetust leidis ka üks põranda restaureerimisprojekt, üks 
fassaadi ja avatäidete restaureerimisprojekt ja üks vertikaalplaneerimise projekt ning toe-
tati ka ühele keskaegsele kirikule muinsuskaitse eritingimuste koostamist. Märkimisväärne 
on see, et nii mõnegi projektiga ette nähtud tööd on praegu ka juba teostatud või valmimas –  
nt Saarde Katariina kiriku tornikiivri korrastamine lõpetati 2017. aastal, koguduse initsia-
tiivil teostati Anna kiriku põranda remont ning alustatud on Viljandi Pauluse kiriku katuste 
ning Kose kiriku tornikiivri restaureerimistöödega. 2018. aastal algasid ka EAÕK Suure- 
Jaani Pühade Peetruse ja Pauluse kiriku katuste ennistamistööd. Toetusi eraldati põhiliselt 
EELK kirikutele, kuid ka ühele EAÕK sakraalhoonele (kõik mälestised). 

P i k s e k a i t s e  j a  s i g n a l i s a t s i o o n i  P a i g a l d a m i n e
Aastatel 2014–2018 esitati pühakodade programmi põhieelarvesse 19 piksekaitse ja sig-
nalisatsiooni paigaldamise taotlust (kokku küsiti toetust 75 866 euro ulatuses). Nagu pro-
jektdokumentatsiooni puhul, esitasid siingi taotlusi ainult kaks konfessiooni – EELK ja 
EAÕK. Valve- ja tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamiseks esitati programmile 7 taotlust 
ning piksekaitsete paigaldamiseks või korrastamiseks esitati kokku 12 taotlust, millest 7 
olid seotud samaaegselt toimuvate tornikiivrite või katuste restaureerimistöödega. 

Programmi teise perioodi raames toetati 11 kirikule piksekaitse paigaldamist. Samuti peeti 
vajalikuks toetada ühele kirikule tulekaitsesignalisatsiooni paigaldamist ja ühe kiriku valvesüs-
teemi uuendamist (kõik need kirikud on mälestised). Kokku oli selle eelarvejaotise toetuste 
kogumaht 42 313 eurot. Toetust sai 9 EAÕK konfessiooni pühakoda (76,5 %) ja 4 EELK kon-
fessiooni kirikut (23,5%). Positiivne on see, et seoses tornikiivrite ja katuste uuendamistöödega 
on hakatud juba varakult kavandama ka piksekaitsesüsteemide korrastamist või paigaldamist. 

EELK (4 pühakoda)

EAÕK (9 pühakoda)23,5%

76,5%

Piksekaitse ja 
signalisatsiooni 
paigaldamise 
toetuste jagunemine 
konfessiooniti.
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k u n s t i v a r a  k o n s e r v e e r i m i n e  j a  r e s t a u r e e r i m i n e 
Pühakodade programmi teisel perioodil esitati kirikutes leiduvate kunstiväärtuste kon- 
serveerimiseks ühtekokku 129 taotlust kogusummas 224 728 eurot. 

Toetust eraldati 102 kirikukunsti teose7 (37 pühakojas) erinevateks korrastustöödeks 
(kokku 72 206 eurot). Suurel määral olid toetuste eest korrastatud esemed tunnistatud 
kunstimälestisteks (90 mälestist, neist 11 asuvad muinsuskaitse all mitte olevates kiriku-
tes). Enamik Eesti kunstimälestistest asubki just pühakodades. Samas toetati ka seda osa 
sakraalhoonetes olevast kultuuripärandist, mis ei ole mälestiseks tunnistatud, kuid mis 
siiski on oluline nii konkreetse kiriku terviklikkuse seisukohalt kui ka laiemas kontekstis  
(12 eset, u 10% kunstivara toetustest). Programmi kaudu eraldatud toetused jagunesid 
kolme konfessiooni vahel.

7  Sh Piirissaare vanausuliste palvela põlengu käigus kannatada saanud kunstimälestised (24). Palvelas olnud 40 kunsti-
mälestisest 7 hävis tulekahjus, 3 mälestise asukohta pole suudetud tuvastada, 6 mälestist olid kahjustamata. Ülejäänud 
24 kunstimälestise esmaseks korrastamiseks korraldati 2016. aastal konserveerimistalgud (pühakodade programmi 
toetusega). 2018. aasta lõpuks oli restaureeritud 11 ikooni (sh 2 neist restaureeriti programmi abil) ja üks suur puidust 
rist, tööd käivad veel ühe ikooniga, samuti jätkub mälestisest evangeeliumi konserveerimine.

vanausulised  (33) 26%

EELK  (51) 62%

EAÕK  (18) 12%

Mälestiste ja muude kui mälestiste toetuste jagunemine konfessiooniti (kunstivara korrastamine).
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Toetust said väga erinevad esemed – ikoonid, altarimaalid, kantslid, tukukotid, lühtrid, 
küünlajalad, karikad, leivikud, orelid, skulptuurid, ristimisvaagnad, mööbel, kirikuraama-
tud, kantslikate jne. 

Seoses sellega, et hoonete avariitoetuste kõrval oli programmis eraldiseisvana kunsti-
vara konserveerimise toetamise eelarve, on kasvanud üldine kirikutes leiduva vallasvara 
(sh esemed, mis ei ole kultuurimälestised) väärtustamine ning pühakoja ja selle sisustuse 
kui terviku käsitlemine. 

P ü H a k o d a d e  j ä t k u s u u t l i k  k a s u t a m i n e
Pühakodade programmi teisel perioodil sõnastati eraldi uus toetuste valdkond – püha-
kodade jätkusuutlik kasutamine. Viimaste rahvaloenduste andmetel on enamik usklikke 
vanemad kui 50 aastat. See asjaolu koos demograafiliste probleemidega on kahandanud 
koguduste võimalusi suurte ja eriliste kirikuhoonete haldamise ning korrastamisega ise 
toime tulla ja üha rohkem tuleb tähelepanu pöörata tühjaks jäävate kirikute problemaa-
tikale. Uue valdkonna sihiks oli pühakodade suurem väärtustamine ühiskonnas, samuti 
lahenduste leidmine kasutuseta või vähese kasutusega pühakodadele ning külastajatele 
pühakodade avatuna hoidmine. Valdkonna täpsem lahtimõtestamine jäeti vabaks, et soo-
dustada kõikvõimalikke ideid ja ettepanekuid kirikute väärtustamise, kasutamise laienda-
mise ja jätkusuutlikkuse teemadel. Valdkonna eesmärk oli toetada nn pehmeid (valdavalt 
mitteusulisi) tegevusi, mis aitavad kaasa pühakodade kasutuse suurendamisele ja laienda-
misele (nt kasutamine piirkondlike haridus-, kultuuri-, turismi- ja kogukonnakeskustena 
vms) ning mis tutvustavad ja väärtustavad pühakoda. 

Pühakodade jätkusuutliku kasutamise valdkonna eelarvesse esitati viie aasta jook-
sul 42 taotlust (küsiti kokku 64 970 eurot). Programmi raames toetati 34 taotlust ühte-
kokku 27 495 euro ulatuses. Põhiliselt küsiti toetust mitmesuguste trükiste (enamasti 
voldikud) väljaandmiseks, infotahvlite paigaldamiseks, kuid toetati ka audiogiidide soe-
tamist, näituste korraldamiseks vajalike siinide paigaldamist ja tornikohviku rajamist. 
Toetatud taotluste hulgas oli ka projekte, mis hõlmasid mitmeid (ka eri konfessiooni-
dest) kirikuid (nt viiel aastal toetati Eesti Kirikute Nõukogu projekti „Teeliste kirikud“, 
samuti toetati Peipsi-äärseid pühakodasid (41) koondava eri keeltes turismibrošüüride 
väljaandmist ning Setumaa ja Hiiumaa õigeusu kirikuid tutvustavate voldikute välja-
andmist).
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T E A D U S -  J A  A R E N D U S T E G E V U S
Programmi teisel perioodil jätkus kirikute andmebaasi ehk digiarhiivi (kirikud.muinas.ee)  
täiendamine ja arendamine. Selle käigus teostati ka kuue kiriku interjööri viimistlus-
kihtide uuringuid. Samuti jätkus koostöö Tallinna Tehnikaülikooliga uurimisprojekti 
„Eesti kirikute sisekliima ja seinte niiskuskahjustused“ raames, mille juures väärib eriti 
esiletoomist tuulutuse kontrolleri (tuulutuse valgusfoor) arendamine ning ühes kirikus 
sellega koos toimiva automaatse tuulutussüsteemi rajamine. 

Väike-Maarja kiriku tornikiivri allakukkumisest (2010) ajendatuna koostati uurimis-
töö teiste analoogsete tornikiivrite ankurduse ja avariilisuse kohta. Nii mõnedki selles  
töös välja toodud kriitilised tornikiivrid on programmi raames nüüdseks juba kindlus-
tatud. Samuti telliti pilootprojektina Eesti kirikute katuste kandekonstruktsioonide 
uuringud (sh dendrokronoloogiline uurimine) ja mõõdistamine. Lisaks toetati kahe 
raamatu ilmumist („Vene vanausulised ja nende pühakojad Eestis“ ja „Tartu toomkirik. 
Katedraal. Raamatukogu. Muuseum“) ning jätkusid kolme raamatu väljaandmise ette-
valmistustööd. Toetati mitmeaastast ja paljude partneritega uuenduslikku uurimispro-
jekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidas, ülbe ja andekas“ (vt www.ackermann.ee),  
jätkati kirikutekstiilide inventeerimist, mille käigus vaadati läbi ja dokumenteeriti 16 
pühakoja tekstiilid ning koostöös Siseministeeriumiga toimusid igal aastal koolitused 
kogudustele.

K O K K U V Õ T T E K S
Pühakodade programmi eesmärk oli Eesti kultuuri- ja kunstiajaloolise pärandi ühe olu-
lise osa säilitamine, selleks jõudude ühendamine, samuti valdkonna laiapõhjaline käsitle-
mine ja terviklik arendamine. Jätkuvalt on oluline, et pühakojad oleksid kõigile avatud nii 
sakraalsuse kandjatena kui ka piirkonnakeskustena, et pühakojad tutvustaksid Eesti kul-
tuuritraditsiooni ja sakraalarhitektuuri nii kohalikele kui ka kaugematele külalistele ning 
et pühakojad ühtlasi tugevdaksid kogukonna identiteeti.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et pühakodade korrastamiseks loodud riiklik programm on 
oluliselt kaasa aidanud sakraalse arhitektuuripärandi säilimisele ja valdkonna terviklikumale 
arendamisele. Toetuste taotlemine ja jagamine on toimunud selgete põhimõtete ja läbi-
paistva süsteemi alusel. Oluline on seegi, et programmi kaudu on süsteemselt kaardista-
tud Eesti pühakodade ja nende sisustuse seisukorda ning järjepideva nõustamise kaudu 
on oldud abiks restaureerimisvajaduste väljaselgitamisel ja tööde ettevalmistamisel. 

Riigi tugi (nii valdkonna väärtustamine ja omaniku toetamine kui ka finantsiline abi) on 
motiveerinud pühakodade omanikke ette võtma suuremaid restaureerimistöid, samuti 
innustanud otsima lisavõimalusi sakraalarhitektuuri säilitamiseks. 



2 6

Programmi kaudu tagati eri osapooli kaasavate ja mitmeid kirikuid haaravate vajalike 
ülduuringute läbiviimine ning nende tulemuste avalik kättesaadavus digitaalses andme-
baasis ja trükistes. Läbimõeldud valikute ja eeltöö tegemine on võimaldanud suuri ja kul-
tuuripärandile olulisi sakraalhooneid ja nende kunstivara süsteemselt korrastada, paran-
dada nende sisekliimat, suurendada turvalisust ja kindlustada nende säilimist. 

      Sille Sombri  ja Anneli Randla
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Pühakodade programmi koostamisel 2003. aastal oli üks prioriteetne valdkond teadus-
uuringud, mis aitaksid kaasa Eesti sakraalpärandi mõistmisele, väärtustamisele ja säilimi-
sele. Kuna puudus koht, kuhu uuringuteks ja konserveerimiseks vajalikke alusandmeid 
ning teadustöö tulemusena sündinud teavet koondada, loodi digitaalne arhiiv ehk and-
mebaas „Eesti kirikud“ (kirikud.muinas.ee). Toona oli see üks esimesi kohti, kust kiri-
kute kohta oli internetis võimalik vabalt kätte saada süsteemne ehitusajalooline ja konser-
veerimisalane info. Tõsi, kultuurimälestiste riiklik register oli juba veebis kasutatav, kuid 
sisaldas avalikus osas vaid väga piiratud hulgal teavet. Kirikute andmebaas oli esimene, 
kuhu hakati üles laadima digiteeritud arhivaale, fotosid ja jooniseid Muinsuskaitseameti 
kogudest, Eesti Ajaloomuuseumi fotokogust jm. Järgneva 15 aastaga on olukord tunduvalt 
muutunud ning veebis kättesaadava digiteeritud info hulk plahvatuslikult kasvanud. Siiski 
pole andmebaas oma tähtsust minetanud, sest koondab süsteemselt kogutud ja korrasta-
tud andmeid ning teadusuuringute materjale, mida mujalt ei leia.

Pühakodade programmi teisel perioodil jätkus andmebaasi arendamine ja sisuga täit-
mine. Kui kasutajamugavust ja andmehaldust parandavad tööd võivad jääda andmebaasi 
kasutajale esmapilgul märkamata, siis lisandunud info viie maakonna (Tartumaa, Viljandi - 
maa, Läänemaa, Harjumaa ja Saaremaa) kirikute kohta on kõigile nähtav. Eesti Kunsti-
akadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna üliõpilased on igal talvel teinud 
põhjalikku arhiivi tööd ja igal suvel käinud kirikutes, et täiendada andmebaasi.

Iga kiriku avalehelt leiab hoone välis- ja sisevaated, ringpanoraamid, lisandunud on 
droonifotod. Andmed on jagatud kaheksa teema alla: ehitusajalugu, konserveerimise aja-
lugu, publikatsioonid, publitseerimata aruanded, arhiivifotod, mõõtmisjoonised, teadus-
uuringud ja muud allikad. Konserveerimisajaloo osa on koostatud põhiliselt EELK Kon-
sistooriumi ja Muinsuskaitseameti arhiivimaterjalide põhjal. Kui varem olid publitseerimata 
aruannete rubriigis valdavad anno tatsioonid, siis Muinsuskaitseameti arhiivi usina digitee-
rimise tulemusena on üha suurem hulk aruandeid ka täistekstina kättesaadavad ja andme-
baasi lingitud. Teadusuuringute alt leiab TTÜ koostatud kirikute sisekliima mõõtmise 

E E S T I  K I R I K U T E 
  A N D M E B A A S  J A    
   I N T E R J Ö Ö R I -
       U U R I N G U D
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ning niiskus- ja sooldumisuuringute tulemused nagu ka EKA ja H&M Restuudio viimistlus-
uuringute aruanded.

Lisaks digitaalse arhiivi täiendamisele on igal aastal uuritud vähemalt ühe kiriku inter-
jööri ajaloolist viimistlust. Ühelt poolt on oluline teha kindlaks väärtusliku sisekujunduse 
olemasolu ja seisukord, et planeerida õigeaegselt ja piisavas mahus konserveerimistöid 
ning arvestada leituga muude tööde kavandamisel. Teiselt poolt on need uuringud täht-
sad kunsti-, arhitektuuri- ja religiooniajaloo aspektist, aidates paremini mõista ja väärtus-
tada Eesti kultuuripärandit.

2014.–2018. aastal uuriti pühakodade programmi toel ajaloolist siseviimistlust Nõo, 
Pilistvere, Keila, Karuse, Koeru ja Ridala kirikus. Kõigis neis leiti uut materjali, millest 
osa muudab oluliselt senist arusaama kirikuruumide värvilisusest ja kaunistustest eri aega-
del. Tavaettekujutus sellest, et maakirik on alati olnud range ilmega, valgete seinte ja lae 
ning ühevärviliselt tumedaks värvitud pinkide ja vääridega, on saanud tõsise hoobi, sest 
värvilisi maalinguid on avastatud nii krohv- kui ka puitpindadelt. Samuti ei piirdu uhked 
kaunistused keskaegse katoliku kiriku perioodiga, vaid neid on loodud ka pärast refor-
matsiooni.

Figuratiivsed maalingud Ridala kiriku pikihoones. PS
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Huvitavamatest leidudest tuleks esile tuua Ridala kiriku pikihoone seintelt välja tulnud 
figuratiivseid maalinguid, mis annavad tunnistust, et 1924. aastal Tartu Ülikooli esimese 
kunstiajaloo professori Helge Kjellini eestvõttel kiriku kooriruumis avatud, arhitektuurses 
raamistuses ingleid ja pühakuid kujutavad seinamaalid on jätkunud ka võidukaarest lääne 
pool, koguduseruumis. Need on ulatunud kiriku lääneseinalegi. 2018. aastal ulatuslikumalt 

Eesti Kunstiakadeemia tudengid Koeru kirikus. PS
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välja puhastatud fragment pikihoone põhjaseinal kujutab uhkete tiibadega inglit ja tema 
ees seisvat armulauakarikaga pühakut.

Koeru kirik üllatas uurijaid juba pühakodade riikliku programmi esimesel perioodil 
2011. aastal, kui viimistlusuuringute käigus leiti kiriku edelanurga servjoonvõlvilt uhke 
maaling, mis imiteerib ruumilisi võlviroideid ja neid kroonivat päiskivi. Sirkliga märja 
krohvi sisse ette tõmmatud kontuurid ja väga tugevalt alusega seotud värvikiht viitavad 
freskotehnikale, millest saab omakorda järeldada, et need maalingud on pärit kiriku val-
mimisajast, 13. sajandi lõpust või 14. sajandi algusest. 2018. aastal uuringuid jätkates leiti 
samalaadsed, kuid igas võlvikus pisut isesugused päismaalingud kõigilt pikihoone võlvi-
delt, millele tellingutelt ligi pääseti. Selle viimistlusskeemi juurde kuulusid ka punase- 
hallivöödilised kvaadermaalingud vööndkaartel, kilpkaartel ja akende ümber.

Võlvi päismaaling Koeru kiriku edelavõlvikus pärast 
konserveerimist. PS

Osaliselt avatud võlvi päismaaling Koeru kiriku 
loodevõlvikus. PS

Stiliseeritud lille- või ristimaaling Koeru kirikus. PS Stiliseeritud lille- või ristimaaling Keila kirikus. PS



3 1

Koeru kiriku kaunistamine keskajal aga jätkus. Järgmises etapis maaliti kõigi akende  
ja võidukaare ümber punase ja mustaga lai stiliseeritud lille- või ristimotiividest vöö. Maali- 
miseks oli kasutatud trafaretti. Akende punast ornamenti raamistab must triip, võidu-
kaare musta ornamenti seevastu punane jutt.

Ootamatult leiti 2016. aastal Keila kiriku siseviimistlust uurides väga sarnane kujundus. 
Keilas ümbritseb kõiki aknaid ja võidukaare kooriruumipoolset külge musta värvi ornament, 
kuid seekord on ka raamistav triip must. Kuna Koeru ja Keila muster on peaaegu identsed, 
võib isegi oletada, et on kasutatud sama trafaretti. Kindlalt võib väita, et kahe kiriku maa-
lingud on teostatud enam-vähem samal ajal. Kuid millal? Sellele küsimusele võiks anda 
vastuse Keila kiriku vöörmündrite arveraamat, kus on kirjas, et 1499. aastal on makstud 
maaler või maalija Mychelile 14 marka. Kuna puudub täpsustus, mille maalimise eest on 
tasutud, siis jääb paratamatult hüpoteesiks selle Tallinna meistri ning maalijate ja puuni-
kerdajate ameti vanema seos Keila ja Koeru stiliseeritud lillemaalingutega. Kindlamalt saab 
kinnitada, et Keila ornament asub 15. sajandi krohvil ja seetõttu vähemalt ajaliselt langeb 
see arveraamatu sissekandega kokku.

2014. aastal Nõo kirikus uuritud siseviimistlus annab tunnistust reformatsioonijärgse 
pühakoja kujunduse vormi- ja värvirõõmust. Nõo kirikut, mis oli kannatanud Lõuna-Eestit  
16. ja 17. sajandil räsinud sõdades, parandati ja kaunistati tõenäoliselt alles 17. sajandi 
viimasel kolmandikul. Kiriku keskaegseid roidvõlve lapiti käepäraste vahenditega, taas-
tamata purunenud roideid. Ka kaunistused, mis võlvipäistesse maaliti, viitavad pigem 

Võlvi päismaaling Nõo kiriku pikihoone kaguvõlvikus. PS Osaliselt avatud võlvi päismaaling Nõo kiriku pikihoone edelavõlvikus. PS
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vähese kogemusega maalrile kui professionaalile. Kolmelöövilise pikihoone iga võlviku 
tippu on kujundatud kaheksaharuline kujund. Kuna alusjoonistuse ega muu kavandamise 
jälgi ei leitud, jääb mulje, et maaling on suurema plaanita vabakäeliselt võlvile kantud. 
Piki (kujuteldavaid) roideid jooksevad stiliseeritud lehe-, punga- ja kellukesemotiivid, 
osaliselt on külma punase tooniga kujutiste ümber tõmmatud tumedam kontuur. Võimalik,  
et alustatud on lõunalöövi idavõlvikust, mis on kõige korrapäratum (meenutades pisut 
kaheksajalga), ning järgnevates on tekkinud mõningane vilumus nii komponeerimisel  
kui ka teostuses.

Aaron Pilistvere kiriku vääripaneelilt. PS Kuningas Taavet Pilistvere kiriku vääripaneelilt. PS
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Nõo kirik on kujukas näide sellest, kuidas juba 13. sajandil levinud kaunistusvõte – võlvi 
päismaaling – veel nelisada aastat hiljemgi sobis ehtima vahepeal luterlikuks muudetud 
kirikut. Kuid ka protestantliku kiriku sisustus oli palju rikkalikum ja värviküllasem, kui 
praegu näha oleva järgi võiks arvata.

Pilistvere kiriku 17. sajandi vääridelt ilmusid nähtavale Vana Testamendi tegelaste 
poolfiguurid, mis olid oskuslikult ja kalleid pigmente kasutades vääripaneelidele maali-
tud. Kuna hiljem olid need kaetud ühevärvilise taustaga, millele olid kirjutatud Eesti kul-
tuuriloo seisukohalt olulised saksa- ja eestikeelsed Piibli kirjakohad, siis avati uuringute 
käigus alumisi maale vaid osaliselt. Nii piiluvadki nüüd Aaron, Mooses ja kuningas Taavet 
Uue Testamendi sõnade vahelt välja.

Eesti luterlike kirikute kõige uhkema barokse sisutusega tegeldakse nelja-aastase 
(2016–2020) teadusprojekti „Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas“ 
raames, mida 2017. aastal samuti pühakodade programm toetas. Projekti keskmes on baroki-
ajastu kõige kuulsama ja skandaalsema Eestis tegutsenud kujuri loomingu uurimine teh-
nilise kunstiajaloo võtmes. 

Originaalpolükroomiaga puto Christian Ackermanni kantslilt Karuse kirikus. PS
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Kuigi projekt alles kestab, on füüsikaliste, keemiliste, dendroloogiliste ja kunstiajaloo-
liste analüüside tulemused juba nüüd paljutõotavad. Selgemaks on saanud Ackermanni 
skulptuuride valmistamise viis puidu ettevalmistamisest kuni polükroomse viimistluse 
lisamiseni. Vaid mõni üksik detail on pääsenud ülevärvimisest 18. ja 19. sajandil, seetõttu 
ei ole praegu kujude ning altariseinte ja kantslite ornamentide algset värvikirevust, kul-
latist, hõbetatud ja lüstriga kaetud pindu enam võimalik näha. Samuti on meisterlikult 
nikerdatud skulptuurid vaatajast nii kaugel, et nende detailipeenus pole hoomatav. Selleks 
et muuta „nähtamatu“ nähtavaks, on loodud avalik teadusveeb (www.ackermann.ee), mis  
kajastab kõiki uuringute tulemusi ning kus saab kujude 3D-mudeleid ja detailifotosid 
uurida ülima põhjalikkusega.

Pühakodade programmi teadusuuringute alamprogramm on loonud tõhusa aluse kiri-
kute süsteemseks ja interdistsiplinaarseks käsitlemiseks. Jääb vaid loota, et see tegevus 
läheb sama intensiivsusega edasi ka pärast programmi lõppu.

        Anneli Randla
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Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018“ raames on Tallinna Tehnika-
ülikool teostanud aastatel 2014, 2016, 2017 ja 2018 mitmesuguseid uuringuid, mis on seo-
tud niiskusprobleemidega kirikutes. Uurimisobjektideks olid peamiselt Lääne-Eesti ja 
Saaremaa keskaegsed kivikirikud. On jälgitud sisekliima parameetreid, kaardistatud kivi-
seinte niiskusesisalduse ajalisi muutusi ja restaureerimistööde mõju nendele muutustele, 
analüüsitud seinte sooldumisega seotud probleeme, aastal 2014 tegeldi ka biokahjustuste 
temaatikaga. Uuringute fookuspunkte on kooskõlastatud muinsuskaitse ja konservaato-
ritega. Saadud tulemused ja lisainfo on leitavad kõigile vabalt kasutatavast, pidevalt täie-
nevast andmebaasist kirikud.muinas.ee. Programmi raames kogutud informatsiooni ana-
lüüsimise ja üleskerkinud probleemide lahendamise käigus saadud teadmiste baasil on 
avaldatud rida teadusartikleid, tehtud ettekandeid rahvusvahelistel ehitusalastel teadus-
konverentsidel (International Symposium on Building Pathology, 2015, Porto; Nordic 
Symposium on Building Physics, 2017, Trondheim) ja mitmel Eesti-sisesel koolitusel/
konverentsil/infopäeval (iga-aastane EKA arhitektuuri konserveerimise ja restaureeri-
mise täienduskoolitus, foorum „Teadmistepõhine ehitus 2017“, Tallinn, jne). Teostatud 
uuringud on loogiline jätk aastate 2003–2013 riikliku programmi „Pühakodade säilita-
mine ja areng“ ja SMC projekti (Interreg IVA programmi „Läänemere piirkonna ajaloo-
liste maakirikute jätkusuutlik haldamine“, 2012–2013) raames toimunud uuringutele. 
Eelloetletud varasemad programmid on määratlenud Läänemere piirkonna keskaegsete 
paekivikirikute peamised probleemid ja loonud materiaalse baasi mõõteriistade/sead-
mete näol niiskusuuringute jätkamiseks. Keerulisem on piiratud ressursside tingimus-
tes probleemidele sobivaid lahendusi leida. Kõige suuremat mõju annab muidugi kirikute 
katuste, seinte, uste-akende ja vundamentide kordategemine. Siiski pole ka see piisav, et 
sisekliima muutuks hoonele, selle sisustusele ja inimestele sobivaks. Sobiva sisekliima saa-
vutamiseks vajalik kütmine või siseõhu kuivatamine on kulukas ega ole jõukohane eriti 
maakirikutele, pealegi võib liigne kütmine suurendada efloresentsi nähtust (seinas ole-
vas vees lahustunud soolade kristalliseerumine seina pinnal, seina poorides ja pragudes), 

E E S T I  P Ü H A K O D A D E 
 K I V I M Ü Ü R I D E   
   N I I S K U S -
  K A H J U S T U S E D  J A 
      S O O L D U M I N E
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mõjuda kahjulikult orelile ja puitsisustusele. SMC projektis katsetati sisekliima paranda-
miseks mitut aktiivset meetodit, mis kahjuks vajavad olulisi püsikulutusi energia kõrge 
hinna tõttu. Otsides odavamaid lahendusi, otsustasime katsetada passiivse nutika tuuluta-
mise võimalusi – nimelt tuulutamist akende kaudu ainult selleks sobival ajal, vältides tuu-
lutamist ebasobival ajal. Alustati esialgu Risti kirikus Harjumaal ja alates 2018. aastast ka 
Kirbla kirikus Pärnumaal, tulemused on lootustandvad.

s i s e k l i i m a  u u r i n g u d
Informatsioon sisekliima parameetrite väärtustest annab esmase hinnangu kiriku tervise 
kohta. Nüüdisaegsed RH/temperatuuri andmelogerid suudavad teostada mõõtmisi ise-
seisvalt, ilma välise toiteta pika aja jooksul ja on seepärast tõhusad vahendid sisekliima 
mõõtmisteks. 18 kirikusse üle Eesti on paigutatud üks või mitu RH/temperatuuri logerit. 
Alljärgnevas tabelis on loetletud seiresse haaratud kirikud reastatuna suhtelise õhuniis-
kuse alusel (2016/2017. aasta andmed, edetabel pole absoluutne – suhtelise õhuniiskuse 
mõõtemääramatus on sõltuvalt logeri tüübist ± 2,0%–2,5%). 

Nr Kirik RH, % Märkused
1 Kirbla Püha Nikolause kirik 90,2  
2 Kaarma Püha Peetri ja Pauli kirik 89,3  
3 Karja Katariina kirik 88,3  
4 Valjala Püha Martini kirik 88,1  
5 Ridala Püha Maarja Magdaleena kirik 87,6  
6 Muhu Katariina kirik 87,5  
7 Karuse Margareeta kirik 85,8  
8 Kihelkonna Mihkli kirik 84,6  
9 Püha Jakobi kirik 84,3  
10 Pöide Maarja kirik 83,8  
11 Nissi Maarja kirik 78,9 pole kogu aasta andmed, 

mõõtmised alates aastast 2017
12 Risti kirik 74,7  
13 Haapsalu Toomkirik 67,3 köetav
14 Kuressaare Laurentiuse kirik 65 köetav

Positsioonidel 1–10 on kütmata kirikud, mille ehituskiviks on peamiselt suure poor-
susega Kaarma dolomiit või poorne kohalik ehituspaas. Nendes kirikutes on suhteline 
õhuniiskus väga kõrge, kõigis neis esinevad mitmesugused niiskusega seotud kahjustu-
sed – sooldumine, biokahjustused, külmakahjustused. Kütmata kirikute seast eristub 
Risti kirik, mis on veidi kuivem. Üks tõenäoline selgitus on asjaolu, et kiriku ehitamiseks 
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kasutatud Lasnamäe paekivi on väikese poorsusega, mis ei lase seintesse koguneda suurt 
kogust niiskust ega hoia seetõttu õhuniiskuse taset kõrgel, raskendatud on ka vee tõus 
pinnasest seintesse kapillaarjõude toimel; oma mõju on ka nüüdsel nutikal tuulutamisel. 
Sarnane on olukord Nissi kirikus. Ootuspäraselt on keskmine suhteline õhuniiskus mada-
laim köetavates kirikutes.

Tüüpiline sisekliima Saaremaa keskaegses kütmata kivikirikus, läbi aasta kõrge keskmine õhuniiskus.

k i r i k u s e i n t e  n i i s k u s u u r i n g u d
Vesi ehitise seintes tähendab, et ehitis on ohus. Pole eriti oluline, kust see on seina tulnud, 
kas vihmaveena taevast, piiskadena seinale kondenseerununa või kapillaarveena pinna-
sest (viimasena nimetatud vesi on siiski soolane), kahjulik on see ikkagi. Vee päritolu 
teadmine annab aga võtme probleemide kõrvaldamiseks või vähemalt leevendamiseks, 
saab keskenduda just olulisemate puudustega tegelemisele.

Üks hea meetod liigse vee seina sattumise teede leidmiseks on seinte niiskusesisal-
duse kaardistamine. Selleks kasutatakse mikrolainete peegeldumise erinevust kuivalt ja 
märjalt materjalilt (mikrolaine akvameetria). Meie kasutada oleval mikrolaine niiskuse-
mõõtjal Moist 200 on erinevad mõõtepead, millel on erinev maksimaalne mõõtesügavus 
(tootja andmetel isegi kuni 60 cm, reaalselt siiski oluliselt vähem). Selline mõõtmisviis ei 
kahjusta mõõteobjekti ja on eriti sobiv kaitsealuste hoonete niiskusolukorra hindamiseks. 
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Mõõtes mingi kindla sammuga seina niiskusesisaldust paljudes punktides, saab seina niis-
kusesisalduse kaardi. Kasutame niiskusesisalduse visualiseerimiseks sinise tooni erinevaid 
tumedusastmeid – mida tumedam sinine, seda suurem seina niiskus. Joonisel on sellised 
kaardid kantud kiriku 3D-mudelile, mõõtesamm 1 m, mõõtekohad kaardi ruutude nur-
kades. Selliselt mudelilt on hästi loetav ja intuitiivselt arusaadav kogu niiskusmõõtmiste 
info. Keerates mudelit ja vaadeldes seda eri suundadest, on lihtne aimata, millistest allika-
test on liigne niiskus pärit.

Pöide kiriku 3D-mudel seinte niiskusesisalduse kaartidega (2016. aasta andmed).  
Pikihoone ühe klaasideta aknaava ümbrus on märg (nüüd on selles aknaavas vitraaž ja sein kuiv).

Pühakodade programmi raames on kaardistatud kirikuseinte niiskust Kihelkonna, Püha, 
Kaarma, Valjala, Karja, Muhu Katariina, Kirbla, Pöide kirikus ja Haapsalu toomkirikus. 
Võrreldes varasemate mõõtmistega pöörati suuremat tähelepanu kirikuseinte niiskuse-
sisalduse aastaajalistele muutustele ja jälgimisperioodi pikenemine on andnud olulist 
informatsiooni Lääne-Eesti keskaegsete kivikirikute tervise muutuste kohta kirikute 
kasutamise iseärasuste, restaureerimistööde, hoolduse ja kliima mõjude taustal. Näiteks 
on selgunud, et kirikute seinad on tüüpiliselt kõige niiskemad kevadsuvisel perioodil ja 
oluliselt kuivemad sügisel ja talvel.

s o o l d u m i n e
Kirikute seintelt kogutud soolaproove on analüüsitud röntgendifraktomeetriliselt. See 
meetod annab informatsiooni soolade koostise ja kristallilise struktuuri kohta. Eri sooli 
leidub palju – näiteks 2017. aastal analüüsitud 15 proovist leiti 28 eri soola või muud tah-
ket kristallilist materjali. Peaaegu kõigis kirikutes on seintele välja kristalliseerunud KNO3 
(v.a Karja kirik). KNO3 on tavaliselt pärit mingist bioloogilisest allikast – näiteks võlvide  
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peale ladestunud linnusõnnikust. KNO3 ei oma kristallveega vorme ja seepärast ei ole väga  
ohtlik krohvile, pigem ainult värvikihtidele. Proovidest leitud MgSO4∙ 6(H2O) (Karja kirik), 
MgSO4∙3(H2O) (Valjala kirik), Na2CO3(H2O) (Püha kirik), Na2CO3∙NaHCO3∙ 2(H2O) (Püha  
kirik), MgCO3∙ 3(H2O) (Muhu kirik) on kiriku seintele ja seinamaalingutele ohtlikumad,  
sest omavad erinevaid kristallvorme erineva kristallvee hulgaga – see tähendab, et soola 
ruumala võib muutuda temperatuuri või õhuniiskuse muutumisel, ning sellised soolad lõhu - 
vad värvkatet ja krohvi. Soolade probleem on keerukas – sooli ja nende omavahelisi kombi-
natsioone palju. Sooldumise vähendamiseks tuleb vähendada seina pääseva vee hulka, sel-
leks aitavad kaasa kiriku korras välispiirded, korralikud vihma vee ärajuhtimise süsteemid, 
kirikute pidev hooldus. Olukorda aitab natuke parandada seintelt lahtise soola eemalda-
mine, et see ei saaks koos kondensatsiooniveega seina tagasi minna. Kirikute võlvipealsed 
tuleks koristada linnusõnnikust ja tõkestada lindude pääs võlvide peale. 

P a s s i i v s e  n u t i k a  t u u l u t u s e  s ü s t e e m  r i s t i  j a  k i r b l a  k i r i k u s
Tänapäeva tehnika pakub ruumide kliima reguleerimiseks ohtralt võimalusi, kuid enamik 
meetodeid on kulukad ja seepärast ei ole neid võimalik rakendada eriti väikeste kogudus-
tega maakirikutes. 

Kirikute sisekliima logerite andmeid analüüsides jõudsime järeldusele, et oleks mõel-
dav ja säästlikum kasutada niiskusega võitlemiseks nutikat passiivset tuulutussüsteemi, 
mille puhul ruumi õhuniiskuse taseme alanemine saavutatakse uste/akende õigel ajal  
avamise ja sulgemisega. 

Tuulutamise lubatavuse leiab sise- ja välisõhu absoluutse niiskuse võrdlusest. Laiatarbe 
niiskusemõõtjad selleks ei sobi, sest mõõdavad tüüpiliselt ainult suhtelist õhuniiskust. On  
vaja mõõta ka õhutemperatuure ja teha mõned arvutused, et saada andmed tuulutamise  
lubamiseks või keelamiseks. Selliseks tööks sobib hästi mõni mikrokontroller, mille võim- 
susest ja mälust piisab mitme lisavõimaluse/mugavuse lisamiseks. Seadme esimeses ver-
sioonis ehitasime absoluutse sise- ja välisõhu niiskuse mõõtja, mis andis kasutajale soovi-
tusi tuulutamiseks. Meetod aitab vältida tuulutamist ebasobival ajal, kuid ei taga tuuluta-
mist, mil see oleks kasulik (tuulutamiseks sobivad ajad on enamasti öösel, kui kirikus pole 
kedagi aknaid-uksi avamas). Peale kuvatava tekstiinfo näitab seade fooritulede eeskujul 
tuulutamise lubatavust järgmiselt: roheline tuli – tuuluta, punane – ära tuuluta, kollane – 
võib nii ja naa. Reeglid on paindlikult muudetavad (vajalik eriti test seadme korral).

Süsteemi katsetati Risti kirikus kahe aasta vältel, kasutajate hinnangud olid väga posi-
tiivsed. Paraku viitas süsteemi logide analüüs mõnele probleemile. Nimelt on kirikute 
aktiivne kasutamisperiood suhteliselt lühike, enamasti pole hoones kedagi, kes seadme 
soovitusel tuulutaks. Samuti võis logist välja lugeda olukordi, kus hoones viibijad ei leid-
nud aega või ei märganud seadme soovitusi järgida.
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Kogemustest õppides sai ehitatud uus versioon, mis võimaldab juhtida raadio teel kiriku 
akendele paigaldatud avamismehhanisme. Nüüd saab seade enamiku ajast hakkama inimese 
sekkumiseta, mistõttu võib seda seadet õigusega nimetada nutikaks. Seadme uuel versioo- 
nil on rohkem seadistamisvõimalusi, on ette nähtud võimalus saata kliimaandmeid kesk-
serverisse üle GSM (hiljem ka LoRa) raadiovõrgu, seade on varustatud CO2-anduriga, mis  

annab võimaluse rahvarohkema ürituse käigus tõusnud CO2 kont-
sentratsiooni pärastise languse kaudu mõõta kiriku õhuvahetuse 
kordsust. Seade on väga ökonoomne, selle voolutarve on väiksem  
kui tavalisel elektroonsel lauakellal. Kontrolleri seaded salvestatakse  
instrumendi mällu ja need säilivad ka voolukatkestuste ajal, see tähen- 
dab, et seade „ärkab“ pärast voolukatkestust ise ellu ja jätkab tege-
vust sealt, kus pooleli jäi.

Kirjeldatud seadmel on veel mitu lisamugavust:
• tuulutusautomaatika saab välja lülitada, kui kirikus toimuvad 

mingid üritused, kus aknamehhanismi võimalik müra segaks;
• akende automaatikal saab keelata tuulutamise, kui välistempera-

tuur on alla kasutaja määratu;
• saab anda ette ajavahemiku, milles automaatne tuulutamine on 

lubatud;
• liiga kuiva siseõhu korral saab tuulutuse loogikal lubada ruumi 

niiskusesisalduse tõstmist soosivaid käske;
• standardse liikumisanduri ja sireeni ühendamisel kesksead - 

mega saab ruumi panna valve alla. Häire korral aktiveeritakse sireen. 
Valvestamine ja valvest maha võtmine arvestavad nn sisenemise viite-
aega nagu tavalised valveseadmed;

• seadme menüüde kaudu seadeid muuta pole turvakoodita või-
malik;

• seade võimaldab salvestada kõik mõõdetud kliimaandmed, arvu-
tatud niiskused ja nende põhjal saadetud käsud SD-mälukaardile;

• ekraanile on võimalik kuvada kõigi defineeritud andurite ja ka kõigi avamismehhanis-
mide info (temperatuur, niiskus, rõhk, seisund jne).

Uut süsteemi lubas lahkelt oma kirikus katsetada Risti kirik ja seade on seal töötanud 
edukalt peaaegu aasta vältel.

Joonisel on Risti kiriku sisekliima muutumise graafikud viimase kahe aasta jooksul. On 
selgelt märgatav kiriku siseõhu kuivenemine 2018. aastal. Selles kuivenemises on oma osa 
kindlasti ka erakordselt soojal ja kuival suvel. Kui vaadata kuiva suve mõju suurust Kaarma 
kiriku siseõhu suhtelisele niiskusele, mis pole kuigi suur (vrd joonist eespool), siis on mingi 
alus arvata, et selline nutikas tuulutussüsteem suudab kiriku sisekliimat parandada.

Risti kirik Harjumaal, tuulutus - 
kont roller ja kiriku koori lõunaaken  
tuulutusasendis. LKu 
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Risti kiriku sisekliima.

Seadme elektriliste aknaajamiteta versioon on installeeritud Kirbla kirikusse.
Loodame, et ka selle pühakoja niiskuseprobleemid saavad edaspidi leevendust ja et 

sarnastest seadmetest on tulevikus abi veel mõne Eesti kiriku sisekliima säästlikul regulee-
rimisel.

       Lembit Kurik  ja Veljo Sinivee 
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R E S T A U R E E R I T U D   
  P Ü H A K O J A D  
     J A  N E N D E  
         S I S U S T U S

Pühakodade programmi raames on töid tehtud väga paljudes pühakodades. Kõigist neist 
ülevaate andmine ei mahu kuidagi ühte raamatusse, seetõttu on järgnevalt tutvustatud 
vaid osa töödest ja tegevustest. Valiku põhimõtteks on esitleda ühest küljest suuremaid, 
keerulisemaid ja huvitavamaid projekte, teisest küljest aga kajastada programmist toeta-
tud tööde mitmekesist iseloomu. Siin on mahukaid katusetöid, mis moodustasid prog-
rammi põhiosa, aga ka müüritöid ja vitraažakende korrastamist. Esindatud on kiriku-
sisustuse ennistamine altarimaalidest karikateni. Need kirikud ja tööd, mis valikusse ei 
mahtunud, pole kindlasti vähem olulised. 

Pühakojad on esitatud tähestikjärjekorras kohanime järgi. Iga kiriku puhul on välja 
toodud konkreetse töö pühakodade programmi toetuse suurus ja tööde maksumus vasta-
valt kogudustelt saadud andmetele. Kõigi programmist toetatud tööde tabel on raamatu 
lõpus. Sageli on kirikutes tehtud teisigi restaureerimistöid. Kuna siinse raamatu eesmärk 
on tutvustada just pühakodade programmi tulemusi, siis neid töid siinne loetelu ja sum-
mad ei kajastata. Pühakodade tekstiosas on põhirõhk teostatud tööde kirjeldusel. Pildid 
näitavad hoonete ja kunstiteoste seisundit enne ja pärast tööde toimumist, mõnel juhul  
ka tööde käiku.

Tekstid on koostanud Isabel Aaso-Zahradnikova (IAZ), Eve Alttoa (EA), Juhan Kilu-
mets ( JK), Linda Lainvoo (LL), Elise Lekarkin (EL), Mikk Mutso (MMu), Grete Nilp 
(GN), Kalli Pets (KP), Ain Pihl (AP), Marju Raabe (MR), Nele Rent (NR), Kersti Siim 
(KSi), Sille Sombri (SS), Kadri Tael (KT), Kaire Tooming (KTo), Madis Tuuder (MT). 
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Kubermangu arhitekti Rudolf Otto von Knüpfferi projekti järgi ehitatud punastest tellistest histo-
ritsistliku Alajõe Jumalaema Sündimise kiriku pühitses 1889. aastal Eestimaa praost ülempreester 
Simeon Popov.

2014. aastal toetati pühakodade programmi kaudu MPEÕK Alajõe Jumalaema Sündimise 
kiriku uste restaureerimistöid ning tuleohtlike ja kiriku interjööri sobimatute ahjude asendamist. 
Programmi juhtnõukogu lähtus oma otsuses programmi eesmärgist pühenduda kirikute järje-
pidevale hooldamisele, et vältida võimalike avariiolukordade tekkimist. Alajõe Jumalaema Sün-
dimise kiriku puhul on tegemist riigile kuuluva ja igapäevases kasutuses oleva kirikuga, mille 
kogudus on hoonet järjepidevalt hooldanud. Antud toetus on hea näide sellest, et pühakodade 
programmi raames ei olnud oluline, et pühakoda oleks kultuurimälestis, vaid luges ka see, et  
tegemist on 19. sajandi sakraalhoonega, mille säilimine on riigile oluline. 

2014. aastal alustati esmalt kiriku välisuste restaureerimisega. Varem oli parandatud kiriku 
peasissekäigu lagunenud trepiosa, nüüd jätkati peasissepääsu kahepoolse puitukse ning selle 
ümarkaarse ülaosa korrastamisega. Väljastpoolt oli ehitusaegne peauks ilmselt hilisemal ajal kae-
tud roheliseks värvitud terasplekiga, ülemine kaarosa oli värvitud ühtlaselt roheliseks ning ka 
seestpoolt oli uks värvitud. Pleki eemaldamisel selgus, et selle all ukse välisküljel on säilinud ilu-
sad puitornamendi detailid – ristid ja rosetid. Kuna varem oli kogudus Peipsiveere programmi 
abiga ehitanud ukse kohale ka uue sepisdetailidega varikatuse, siis otsustati restaureeritud uks 
jätta plekiga katmata. Kahjustunud puitosad plommiti ja puuduolevad detailid asendati. Uks ja 
kaarjas ülaosa viimistleti väljastpoolt kahes toonis linaõlivärviga ning seestpoolt uks aaderdati. 
Ühtlasi asendati ukse kohal olev sobimatu nõukogudeaegne lamp ja hiljem lisatud prožektor 
mõnevõrra sobivama valgustiga.

Restaureeriti ka kiriku apsiidi põhjaküljel asuv kõrvaluks. Ka see sihvakas uks oli väljastpoolt 
kaetud pruuniks värvitud terasplekiga, ukse kohal oli säilinud peasaali keskmise akna motiivi 
jätkav ümarkaarne valgmik. Ukselt eemaldati plekk, vahetati välja ukse pehkinud puitosad ja uks 
viimistleti väljastpoolt kahes toonis linaõlivärviga. Ukse valgmikuosa aaderdati ning ukse kohale 
paigaldati sadevete eest kaitseks uus varikatus. 

Järgmisel aastal asendati kiriku peasaali nurkades ja kogudusesaali põhjaküljel asuvad sakraal-
hoonesse sobimatud ahjud. Tuleohtlike plekkahjude kohta oli Päästeamet teinud kogudusele ette-
kirjutise juba varem. Vanad tulekolded lammutati ning seejärel valati uutele ahjudele betoonist 
alusvundamendid. Kolmele uue terassüdamikuga ahjule laoti puhasvuugil punastest tellistest voo-
der, mis mõjub pühakoja interjööris tunduvalt soliidsemalt ja sobivamalt. Uued küttekehad on ka 
efektiivsema soojaeraldusega. 

Lisaks restaureeris MPEÕK Alajõe Jumalaema Sündimise kogudus Peipsiveere programmi 
abiga kahel aastal (2015 ja 2017) Alajõe kiriku aknad ning korrastas akende välisplekke. SS

M P E Õ K  A L A J Õ E 
 J U M A L A E M A  S Ü N D I M I S E 
      K I R I K U  U K S E D 
      J A  A H J U D

Pühakodade programmi toetus:  11 700 eurot
Tööde üldmaksumus:  41 792,40 eurot (kaks 

välisust ja kolm ahju)
Projektdokumentatsioon:  Moskva Patriarhaadi 

Vene Õigeusu Kirik Eestis Alajõe Jumalema 
Sündimise kirik. Restaureerimise eelprojekt. 
Zoroaster OÜ (2011)

Tööde teostaja:  Scandec Ehitus OÜ
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Kiriku peauks enne restaureerimist. 2014. SS Kiriku peauks pärast restaureerimist. 2018. PS

Kiriku peaukse detail pärast restaureerimist. 2018. PS
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Kiriku peasaali tuleohtlik plekkahi. 2014. KM Kiriku peasaali sobimatu plekkahi. 2014. KM

Uus ahi kiriku peasaalis. 2016. SS

Uus ahi kogudusesaali põhjaküljel. 2016. SS
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Eesti kirikutes on kasutusel arvukalt väärika ajalooga armulaua-
karikaid, millel on lisaks kõrgele ajaloo- ja kunstiväärtusele era-
kordselt oluline emotsionaalne väärtus – seos tänaste armulaua 
saajate ja kõigi nende vahel, kes aastasadade jooksul on samast 
karikast armulauaveini joonud. Pühakodade programmi raames 
on püütud igal aastal toetada armulauakarikate korrastamist.

Ambla 17. sajandist pärinev karikas on võluvalt barokne  
kullassepatöö. Seest kullatud hõbekarika jalale on klambritega 
kinnitatud valatud krutsifiksigrupp ning kupa küljel paikneb 
akantuselehtedest ümbritsetud ja kahe raudrüükiivriga tipnev 
graveeritud kaksikvapp, mis viitab karika annetajatele. Samas on peegelpildis gravee-
ritud ka nimed Iohann Georg Moren Schildt ja Margareta Elisabeth V. Der Palen.

Restaureerimistööde käigus karikas puhastati, deformatsioonid tasandati, augud 
täideti hõbedaga ning karika sisu kullati. Turvalisemaks hoiustamiseks valmistati 
karikale ka tekstiilist vutlar. Karikate probleemid ja vigastused on enamasti üsna sar-
nased ja ka siinse karika restaureerimistööd pigem tüüpilised. Kui mehaanilisi vigas-
tusi ja aukude teket saab hoolsuse ja tähelepanuga vältida, siis kasutuses olevate kari- 

kate kupa kuldamine on töö, mis kuulub paratama-
tult korrapärase hoolduse juurde. Töö teostas 
Helmut Välja.

Karikate järjekindel hooldus on oluline mitte 
üksnes karika säilimise seisukohalt, vaid ka selleks, 
et ära hoida kulunud pinnakihiga karikate kasutami - 
sest tulenevaid terviseriske. Karikate elementaarne 
hooldamine aitab neil väärikail esemeil püsida pikalt 
heas korras ning vähendab restaureerimisvajadust. 
Seepärast tasub meeles pidada, et vein oleks kari-
kas tõesti vaid teenistuse ajal ning et pärast kasu- 
tamist tuleb karikas kohe puhta veega ära pesta ja 
pehme puuvillase või mikrokiust lapiga õrnalt kui-
vatada. Seejärel tuleb karikas asetada kindlasse 
kohta, kus see ei puutu kokku teiste metalleseme-
tega. Karikale saab lihtsa vaevaga teha spetsiaalse 
hoiupaiga näiteks kingakarbist. LL

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Karikas, 17. saj, reg  
nr 14780. Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2017 (MKA arhiiv).

E E L K  A M B L A 
 P Ü H A  M A A R J A  K I R I K U 
    K A R I K A S

Kultuurimälestis:  reg-nr 14780
Pühakodade programmi toetus:  540 eurot
Tööde üldmaksumus:  600 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti 
Vabaõhumuuseum (2016)

Tööde teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut 

Kahjustused karika tüvese pungisel. 2016. JH

Kulunud kullatis karika kupas. 2016. JH
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Ambla Püha Maarja kiriku karikas enne konserveerimist. 2016. JH
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Krutsifiksgrupp karika jalal pärast konserveerimist. 2017. JH

Graveeritud vapp kupal pärast konserveerimist. 2017. JH

Uus kullatis kupas. 2017. JH
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Karikas pärast konserveerimist. 2017. JH
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Haapsalu Jaani kiriku tekstiilide kollektsiooni kuulub tumesinisest sametist kantsli - 
puldi kate, mis on kaunistatud metallist ladina risti, kauni tikitud lillevaniku ja 
kardnarmastega. Kate pärineb 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest. Katte 
valmistaja ei ole teada ning samuti ei ole teada, millal ja millistel asjaoludel (kas 
osteti või kingiti) see kirikusse jõudis. Tunnistust sellest, et tegemist on kantsli-
puldi kattega, annavad kardnarmad katte kolmes servas ja kaunistuste paiknemine 
katte alumises osas. Ülemine osa jääb puldi peale, kirikulised ei näe seda ning see-
tõttu ei ole sel ka kaunistusi. Kuna katte suurus ei vasta Jaani kiriku kantsli puldi 
suurusele, siis võib oletada, et seda katet on kasutatud ajavahemikus 1889–1940 
Haapsalu toomkiriku kantslipuldi kattena ning Jaani kiriku tekstiilide hulka on see 
sattunud pärast toomkiriku sulgemist. Katte tume värv ja sellele tikitud kannatus-
lilled viitavad, et seda katet kasutati peamiselt paastu- ja advendiajal.

2018. aastal konserveeris kantslipuldi katte konserveerimis- ja digiteerimis-
keskuses Kanut Marju Raabe Ruth Paasi ja Heige Peetsi juhendamisel. Konser-
vaatorite töölauale jõudnud kate oli määrdunud ning sellel puudus metallist rist. 
Sametis ja voodrikangas olid väikesed augud ja rebendid. Kardnarmastes oli paa-
ris kohas küünlarasva. Konserveerimistööde käigus harutati katte vooder lahti 
ning see pesti ja sirutati. Voodrikangas olev auk toestati, õmmeldes käsitsi selle 
alla sobivas toonis kangadetailid. Samet puhastati ja sirutati. Osaliselt katte kül-
jest lahti harunenud narmad õmmeldi tagasi ning narmastest eemaldati sinna sat-
tunud küünlarasv. 

Kirikutekstiilide puhul juhtub sageli, et varem kattel olnud metallist rist on 
kadunud. Enne konserveerimistööde algust kogudusega suheldes aga selgus, et 
katte rist on alles. Konserveerimistööde käigus Helmut Välja puhastas risti ja lisas 
selle alumisele haarale puuduva kinnitusnõela. Risti asukohale õmmeldi vaheriide 
külge linasest kangast tugevdus ja rist kinnitati oma kohale. Selleks et see paremini  
püsiks ega rikuks voodrikangast, õmmeldi katte pahemale poolele risti kinnitus-
kohtadesse väikesed nahkdetailid. Lõpuks õmmeldi vooder peitpistetega tagasi 
katte tagaküljele. Enne kogudusele üleandmist telliti katte jaoks sobiva suurusega 
karp, et kate oleks edaspidi võimalikult hästi hoiustatud.

Pärast konserveerimist otsustas kogudus hakata kantslipuldi katet kasutama 
Jaani kirikus altarikattena. See tähendab, et kate sai endale uue koha kõige oluli-
semal ja silmapaistvamal kohal kirikuruumis – altaril. MR

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Kirikutekstiil. 
Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2018 (MKA arhiiv).

E E L K  H A A P S A L U 
 J A A N I  K I R I K U   
   K A N T S L I P U L D I 
    K A T E

Pühakodade programmi toetus:  500 eurot
Tööde üldmaksumus:  594 eurot
Projektdokumentatsioon:  Konserveerimistööde 

tegevuskava. SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut (2018)

Töö teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut



5 5
Haapsalu Jaani kiriku kantslipuldi kate enne konserveerimist. 2018. JH
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Kantslipuldi katte kahjustused. 2017. GN

Kantslipuldi kate irdunud ristiga. 2018. JH



5 7Kantslipuldi kate pärast kons erveerimist. 2018. JH
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Haapsalu vanalinnas napilt muinsuskaitseala piiridest välja jäävat rahulikku puitmajade kvartalit 
ilmestab kena sihvaka torni, kõrge kelpkatuse ja väga hästi säilinud välisilmega kirikuhoone.

1922. aastal valminud ja tõesti heatasemelise arhitektuuriga hoone projekteerijaiks olid Herbert Vol-
demar Johanson ja Eugen Habermann ning nagu kiriku õnnistamise kavalehelt võib lugeda, tegid nad 
projekteerimis- ja ehitusjärelevalvetöö tasuta, mille eest kogudus neid väga tänas.

Arvata võib, et tollasel kogudusel polnud suuri rahalisi võimalusi ning ehitust toetasid need, kes 
said. Üks vanem koguduseliige on meenutanud, et keegi olla andnud kiriku ehitamiseks oma laeva 
ja väidetavalt olevat remondi käigus leitud puitu, mis tõenäoliselt ongi laevast pärit. Majanduslikel 
põhjustel on ehitamata jäänud ka algselt planeeritud pastoraat ja abihooned.

Kuigi kogudus on pühakoda väga hoolega hoidnud ja peab seda igati ehitismälestise vääriliseks, 
ollakse initsiatiivi näitama ettevaatlikud, kartes, et kaitsest tulenevad nõudmised ja kitsendused võivad 
üle jõu käia: „Kogu respekti juures eelkäijate töö vastu tuleb tunnistada, et kirik vajab siit-sealt ajako-
hastamist, arvestades praeguste ja tulevaste põlvkondade koguduste vajadustega.“ Aja jooksul on küll 
tehtud ka mõningaid väiksemaid uuendusi, kuid kahju sellega hoonele tekkinud ei ole.

Kuigi väljast tundub hoonel olevat korralik sokkel, ulatus vundament tegelikult maasse nii vähe, et 
keldriruumides ei olnud võimalik liikuda. Ometi oli kogudusel hädasti vaja ruumi, kus hoida kütte-
puid, ja nii otsustati keldrit süvendada. Kui pinnast hakati välja vedama, selgus, et vundamendi alu-
mised read olid laotud mördita, ja kuna kelder planeeriti sügavamana, jäi vundamenti toetama 
vaid muldvall. Aja jooksul hakkas vundament vajuma, tekkisid praod ja ohtlik olukord sundis 
kogudust abi otsima, et vundamenti kindlustada ja keldrit kasutuses hoida.

Kogenud inseneri Mati Laimetsaga konsulteerides leiti, et sobivaim lahendus on valada vundamendi toes-
tamiseks 15 cm paksune raudbetoonist tugisein, mida omakorda toetaks 10 cm paksune nn jõu põrand. 

Inseneri juhendamisel tehti esialgu edukas proovitöö kõige varisemis-
ohtlikumas nurgas. Seejärel telliti ehitusprojekt kohalikust Heinar Kaasiku 
projekteerimisbüroost. Kogudus alustas jõudu mööda töödega tiibhoone 
all. Valmisid ruumid küttepuude ja väikese keskküttekatla jaoks. Vajumise 
vältimiseks hädavajalikele suuremahulistele betoonitöödele kirikusaali all jäi 
koguduse füüsilisest ja finantsilisest võimekusest väheks. Seetõttu pöörduti 
abi saamiseks pühakodade programmi poole. 

2015. ja 2017. aastal saadigi töödeks rahalist toetust. Selle raha eest 
teostasid Läänemaa Ehituse tublid töömehed kogu massiivse mulla- 
ja betoonitöö. Käsitsi veeti välja ca 220 tonni liivapinnast ja paigaldati 
ca 110 tonni raudbetooni. Koguduse jõududega ehitati põrandatalade 
toestamiseks vajalikud tugipostid ja vaheseinad.

Tulemuseks on kindlustatud vundament ja täies ulatuses kasutatav 
kelder. Kogudus ehitab ja sisustab seda nüüd jõudu mööda ja vajaduse 
järgi. Kogudus on osutatud abi eest väga tänulik. KP

Pühakodade programmi toetus:  40 000 eurot
Tööde üldmaksumus:  u 65 000 eurot (sh 

koguduseliikmete vabatahtlik töö)
Projektdokumentatsioon:  Kirikuhoone vundamendi 

stabiliseerimise projekt. Heinar Kaasiku 
Projekteerimisbüroo OÜ (2012)

Tööde teostajad:  Läänemaa Ehitus OÜ 

H A A P S A L U 
 M E T O D I S T I  K I R I K U 
  V U N D A M E N T

Haapsalu metodisti kirik. 2013. PS
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Kiriku vundamendi toestamine keldris. 2018. PS

Kindlustatud vundamendiga kelder. 2018. PS
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Haapsalu toomkiriku katuse restaureerimistööd toimu-
sid aastatel 2014–2017. Katuse seisukord oli restaureeri-
mise ajaks muutunud avariiliseks. Vaskplekist katusekate, 
mis oli paigaldatud alles 1980. aastate lõpus, oli täielikult 
amortiseerunud. 1980. aastate lõpul sai nii mõnigi Eesti 
kirik vasest katuse- või tornikiivri katte, kuid et see mater-
jal oli toonastele plekkseppadele võõras, siis tehti vask-
pleki paigaldamisel hulgaliselt vigu. Haapsalu toomkiriku 
katuse muret tekitav olukord tulenes kahest eri paksu-
sega pleki kasutamisest, plekitahvlite ebapiisavast kin-
nitamisest (kohati oli kinnituste vahe 120 cm) ning liiga 
ebatasasest ja hõredast plekialusest roovitusest. Katkise 
katusekatte kõrval oli tõsine probleem ka katuse kande-
konstruktsiooni sünniviga – müürlatid olid kivipinnast isoleerimata ning seinte 
sisse müüritud. Peamiselt neist kahest põhjusest tingituna oli katuse kandekonst-
ruktsiooni puit räästa tsoonis pea 85% ulatuses hävinenud.

Restaureerimistööde käigus proteesiti katuse kandekonstruktsioon, paigaldati 
kasetohust hüdroisolatsioon puidu ja kivipindade vahele, müürlattide ümbert 
eemaldati müüritis ning ehitati uued tuulekastid. Katusekatteks sai taas vaskplekk. 
Katusepleki paigaldas meister Andrus Raie, kes oli 30 aastat varem oma plekksepa- 
karjääri esimese tööna paigaldanud ka eelmise katusekatte. Seinte niiskuskoor-
muse vähendamiseks paigaldati kirikule vihmaveerennid ja -torud.

Haapsalu toomkiriku katuse restau-
reerimistöid toetas osaliselt programm 
„Pühakodade säilitamine ja areng“. Res-
taureerimistööde rahastamiseks andsid 
oma panuse ka toomkiriku heast käe-
käigust huvitatud inimesed – annetus-
tena koguti üle 18 000 euro. Lisaks katu-
setöödele toetas pühakodade programm 
ka Haapsalu toomkiriku kirikutekstiilide 
inventeerimist. KTo

Juhan Kilumets (Rändmeister OÜ),  
Haapsalu toomkiriku katuse restaureerimine. 
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tallinn 
2017 (MKA arhiiv).

E E L K  H A A P S A L U 
  T O O M K I R I K U 
     K A T U S

Kultuurimälestis:  reg-nr 15392
Pühakodade programmi toetus:  260 100 eurot
Tööde üldmaksumus:  301 362 eurot
Projektdokumentatsioon:  Haapsalu Toomkiriku katuse 

restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused.  
Põhiprojekt. OÜ Rändmeister (2013) 

Tööde teostaja:  OÜ Resteh
Järelevalve:  Ain Pihl ja Juhan Kilumets, OÜ Rändmeister

Haapsalu toomkirik enne 
katusekatte vahetust. 2015.  
TTõ

Katusekatte kahjustused. 2011. TP
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Toolvärgi ja laudise kahjustused pööningul. 2012. TP

Proteesitud toolvärk pööningul. 2016. SS
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Plekksepp Andrus Raie. 2015. KTo

Katusetööde algus. 2015. KTo
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Kiriku uus vaskplekk-katus. 2017. PS
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Hageri vennastekoguduse palvemaja kuulub Eesti 
vernakulaarse sakraalarhitektuuri tippude hulka. 
See väärikas roogkatusega puithoone on ajale küll 
üpris hästi vastu pidanud, kuid vajanud viimasel 
kümnendil abi, et ehedal kujul säilida. Palvemaja 
restaureerimist alustati pühakodade programmi  
esimesel perioodil ja tööd jätkusid teisel perioodil.

2014. aastal alustati palvemaja suure saali põran- 
da restaureerimisega. Töid teostas Planimeks OÜ. 
Kõigepealt tuli eemaldada pingid ja orel. Põranda 
avamisel selgus, et arvatust suurem hulk talasid ja 
laudu olid pehkinud ja need oli vaja välja vahetada. 
Kerkinud pinnas kaevati põranda alt välja, tihendati vundamenti, rihiti talasid ja 
paigaldati hüdroisolatsioon. Taaskasutati võimalikult palju vanu laudu, mis pai-
gutati tagasi gruppidena, et vanade ja uute laudade sulundid omavahel klapik-
sid. Lõpuks paigutati pingid ja remonti vajav orel tagasi oma kohale. Tööd lõpe-
tati septembris. 

2015. aastal tehti katusetöid: roogkatuse parandasid Reedfly OÜ ja Siim 
Sooster, kes oli varemgi Hageri palvemaja 
katust lappinud. Vahetamist vajanud katu-
seosa demonteeriti ja utiliseeriti, olemasolev 
roovitis korrastati ja kaeti uue rooga. Paigal-
dati katusehari, varasemad sammaldunud 
katuseosad puhastati samblast ja parandati 
otsakelpade sidumised. Palvemaja katusetöö-
del on sellega n-ö ring peal ja korralikult teh-
tud roogkatus võiks kesta vähemalt kolmvee-
rand sajandit.

2017. aastal sai EELK Hageri kogudus ven-
nastekoguduse palvemaja renoveerimiseks 
PRIA Leaderi programmist toetust 81 804 
eurot, mida on kavas kasutada välisfassaadi 
(sh avatäited) korrastamiseks. Toetuse saami-
sel mängis rolli ka varasem pühakodade prog-
rammi toel tehtud töö. MMu

H A G E R I 
 V E N N A S T E K O G U D U S E 
  P A L V E M A J A 
    S U U R  S A A L 
    J A  K A T U S

Kultuurimälestis:  reg-nr 8379
Pühakodade programmi toetus:  14 500 eurot
Tööde üldmaksumus:  25 491 eurot
Projektdokumentatsioon:  Hageri vennastekoguduse 

palvemaja. Muinsuskaitse eritingimused. Restaureerimise 
põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2005); Hageri 
vennastekoguduse palvemaja restaureerimise projekt. 
Osa 1: suure saali põrand. Buune Projekt OÜ (2014) 

Tööde teostaja:  Planimeks OÜ (põranda remont, 
vundament); Reedfly OÜ (roogkatus)

Järelevalve:  roogkatus – Juhan Põld

Hageri vennastekoguduse palvemaja katusetööde 
ajal. 2015. MMu

Palvemaja suur saal pärast põranda restaureerimist. 2018. PS
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Palvemaja tagakülg ühtlaseks pleekinud roogkatusega. 2018. PS

Palvemaja esikülg uue varikatusega. 2018. PS
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Restaureerimist ootav uks. 2018. PS
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EELK Haljala Püha Mauritiuse kiriku altarimaal, mille eeskujude ja autorsuse kohta on 
erinevaid andmeid, pärineb 19. sajandi teisest poolest. Teose muinsuskaitse alla võtmise 
hetkel arvati, et teose eeskujuks oli Heinrich Ferdinand Hoffmanni 1890. aastast pärinev 
teos „Kristus Ketsemani aias“. Tegelikult on selleks olnud märksa varasem töö: Fjodor 
Bruni 1830. aastatel valminud „Karikapalve“. Maal kujutab Kristust Ketsemani aias ning 
paikneb kiriku neogooti stiilis altariretaablis.

Enne konserveerimistöid oli lõuendile maalitud teos kaetud kolletunud, kohati läbi-
paistmatu lakikihi ja mustusega, samuti oli maalingu pind tugevalt krakleestunud. Mõju 
oli avaldanud kiriku rõske sisekliima, mis oli põhjustanud ulatuslikumat krakleestumist 
just tagaküljelt niiskusele avatud osadel, seejuures alusraamile toetatud osadel oli krak-
leed vähem.

2015. aasta konserveerimistööde käigus ilmnes, et vähemalt korra on maali ka varem 
puhastatud ja püütud parandada mõningaid värvikadusid, ent seda on tehtud pigem oska- 
matult ning kohati on varasem puhastus maalipinda kahjustanud.

Kuna maalilõuendi üldine seisukord oli hea, samuti ei esine-
nud lõuendit läbivaid kahjustusi, otsustati maali mitte demon-
teerida ja tööd teostati in situ. Merike Kallase konserveerimis-
ülesandeks oli kolletunud lakikihi eemaldamine, maalikihi kinni- 
tamine, kadude täitmine ja toneerimine ning katmine uue kaitsva, 
kuid samas maalingut esile toova lakikihiga.

Arvestades eriti maakirikute enamasti liigniisket sisekliimat, 
otsustati loomsete konserveerimismaterjalide asemel kasutada 
nüüdisaegseid sünteetilisi vahendeid, mis teost kirikuruumis 
paremini kaitsevad.

Paksu kolletunud laki puhastamine pakkus konservaatorile 
tõelise väljakutse. Kihi eemaldamiseks katsetati enne sobiva ja 
maalingule ohutu lahenduse leidmist mitmeid vahendeid. Olles 
sobivaima lahenduse leidnud, töödeldi pindu suuremal osal maa- 
list vähemalt 4–5 korda. Eelnevalt tuhmi ja pigem üksluise maali- 
pinna alt paljastus puhastamise käigus peen ja nüansseeritud 
värvirikas maal. Vana laki eemaldamise järel kanti maali pinnale 
spetsiaalne vahelaki kiht, mis eraldab vana maalingut ja uusi  
konserveerimistööde käigus lisandunud materjale, sh väiksemate  

E E L K  H A L J A L A  
 P Ü H A  M A U R I T I U S E  
  K I R I K U  A L T A R I M A A L  
     „ K R I S T U S 
   K E T S E M A N I  A I A S “ 

Kultuurimälestis:  reg-nr 27949
Pühakodade programmi toetus:  655 eurot
Tööde kogumaksumus:  1296 eurot
Projektdokumentatsioon:  Haljala kiriku 

altarimaali „Kristus Ketsemani aias” 
konserveerimise tegevuskava.  
H&M Restuudio OÜ (2015)

Töö teostaja:  H&M Restuudio

Merike Kallas maali konserveerimas. 2015. HH
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kadude täitmiseks kasutatud valmiskrunti, toneerimisel ja retušeerimisel kasutatud 
värve ning lõpuks pinnale kantud uut lakikihti.

Konserveerimistööde lõpuks oli tuhmunud ja raskesti vaadeldavast maalist saanud 
rikkalike värvide ja rohkete nüanssidega meeliülendav kunstiteos, mis taas kord kaunis-
tab ruumi, kuhu ta oli loodud.

Pühakodade programmi teisel perioodil toetati lisaks altarimaali konserveerimisele 
ka Haljala kiriku põranda restaureerimistööde järelevalvet, tornikiivri restaureerimis-
projekti koostamist ja kantsli konserveerimist. LL

Merike Kallas (H&M Restuudio OÜ), EELK Haljala Kiriku altarimaali „Kristus Ketsemani aias“ konserveerimis- 
tööde aruanne. Tallinn 2015 (MKA arhiiv, register.muinas.ee).

Haljala kiriku altarimaal enne 
konserveerimist. 2015. MK

Maal konserveerimise käigus. 
2015. MK

Maal pärast konserveerimist. 
2015. MK
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Detail maalist lakieemalduse käigus. 2015. MK

Sama detail pärast konserveerimist. 2015. MK 
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Haljala kiriku konserveeritud kooriruum konserveeritud altarimaaliga. 2018. PS
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Jõelähtme kiriku torn – viimane meie neogooti tornide pikas reas – 
ehitati keskaegse kiriku lääneseina ette aastatel 1911–1912. Tööde 
aluseks oli ehitusmeister Friedrich Modi 19. sajandi lõpul valmi- 
nud projekt (leiti kiriku altarist 2002. a). Kolmnurkfrontoonidelt  
ja redutseeritud nurgatornikestelt lähtuva saleda telkkiivri kõrgu-
seks kujunes ligikaudu 25 m ning torni kogukõrguseks risti põik-
puuni 50,2 m. Omapärase detailina projekteeris Modi kiivri lääne-
tahule väikese uugi, mis oli mõeldud torni lääneseinale kavandatud  
ajanäitaja löögikella jaoks. Kui arhitektuurses osas järgiti projekti 
üsnagi täpselt, siis kiivri konstruktiivne osa muutus. F. Modi kavan-
datud traditsiooniline skeem – sisemistele korrustugistikele toetu-
vad pikad sarikad – asendati nn platvormehituse ehk korrusmon-
taaži põhimõtet järgiva ratsionaalsema lahendusega. Torniehituse 
töövõtja oli Tallinna ehitusmeister Alexander Busch, üks töölistest 
oli Saaremaalt – 2017. aastal leiti kiivrist lauajupp tekstiga Adu  

Wöe 1911 Kihelkonnalt. Kiiver kaeti tsingitud terasplekiga. Tipu rist ja kuul pandi paika 
20. septembril 1911, lõplikult valmis torn järgmisel aastal. Kuuli sisse pandi pastori koos-
tatud mälestuskiri, foto vana viilutorniga kirikust, lauluraamat ja Prangli kabeli juubeli-
raamatuke. 

90 aastat väheste remontidega püsinud tornikiivrile 
hakati tähelepanu pöörama meie sajandi alguses, kui 2002. 
aastal teostati põhjalik ülevaatus. 2006. aastal valmisid 
muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhipro-
jekt (Aleksander Danil, Frantsiskus OÜ), mida pühako-
dade programmi toel 2013. aastal uuendati (FIE A. Danil). 
Selleks ajaks oli kiivri kandmik jõudnud avariieelsesse sei-
sukorda. Esimese risttalastiku kahjustuste ulatus muutis 
küsitavaks tuulekoormuse vastuvõtmise. Konstruktsiooni 
nõrgestasid ka geodeetilise vaateplatvormi rajamisel sari-
katesse ja diagonaalsidemetesse tehtud sisselõiked. Suure-
mad kahjustuskolded esinesid veel kellatoa põrandataladel 
ja -laudisel. Enam kui sajandi vastu pidanud plekk-kate oli paiguti rebenenud ja lapitud. 

Tööde esimesel hooajal 2016. aastal korrastati torni II ja III vahelagi: proteesiti talad 
ja laudis ning esimene risttalastik, asendati müürlatid. Kiivri algne ankurdus – alumise 
risttalastiku sissemüüritud talaotsad – asendati kaheksa varrasankruga. 2017. aastal 

E E L K  J Õ E L Ä H T M E 
 P Ü H A  N E I T S I  
    M A A R J A  K I R I K U 
   T O R N I K I I V E R

Kultuurimälestis:  reg-nr 2716
Pühakodade programmi toetus:  166 800 eurot
Tööde üldmaksumus:  182 320 eurot
Projektdokumentatsioon:  Jõelähtme kiriku tornikiiver. 

Muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekt. 
Aleksander Danil (2013) 

Tööde teostajad:  Rändmeister OÜ, Sepatööd OÜ (risti ja kuuli 
metallitööd), Eesti Kunstiakadeemia (risti ja kuuli kuldamine) 

Järelevalve:  Einar Kaldam, Aleksander Danil 

Tornikiivri proteesitud talastik. 2016. SS

Jõelähtme kiriku tornikiivri seisukord 
enne restaureerimist. 2014. SS
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ehitati konsooltaladel täistelling, demonteeriti roovlauad ja katteplekk ning tornitipu 
rist ja kuul. Kandmiku proteesimismaht, mis esimese korrustugistiku osas oli suur, vähe-
nes ülespoole liikudes ning alates viiendast risttalastikust kuni tipuni oli konstruktsioon 
heas seisukorras. Frontoonide puittarindus asendati täielikult, kiivri „seelikuosa“ kaeti 
täisrooviga. Katteks kasutati tsingitud terasplekki (paksus 0,6 mm). Töid tegid puusepad 
Viktor Erm ja Kalev Kuusksalu ning plekksepp Daniel Kangur.

Tipu rist koosnes puiduga täidetud raudkarkassist, risti kate ja ristialune kuul olid 
algselt viimistlemata vaskplekist. Restaureerimisel eemaldas sepp Rein Mõtus (OÜ 
Sepatööd) vaselt värvi- ja oksiidikihid, lappis kuuliaugud ning jootis üle kõik õmblus-
kohad. Vasepinnad kruntisid, värvisid alusvärviga ning katsid kahekordselt lehtkullaga 
(kulla sisaldus 95,8%) Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu ja Taavi Tiidor (Eesti Kunstiakadee-
mia). Kuulis olnud ajaloolised materjalid olid valdavalt hävinenud, säilinud tsaariaegsed 
mündid pandi tagasi. Rist ja kuul pühitseti ning tõsteti oma kohale 20. oktoobril 2017.

Tornikiivri restaureerimist toetas ka Jõelähtme vald. 2017. aastal korraldas kogudus 
PRIA Leaderi programmi abiga ka kirikutorni kõikide avatäidete restaureerimise. JK

Allavõetud rist enne konserveerimist. 2017. PSTornikiiver tellingutes. 2017. PS
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Konserveeritud ning kullatud rist ja muna altari ees. 2017. PS

Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu ja Taavi Tiidor risti kuldamas. 2017. TT
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Kullatud rist torni tipus. 2018. SS

Uue plekiga kaetud tornikiiver. 2018. SS
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Järva-Jaani Ristija Johannesele pühendatud kirik rajati juba 13. sajandil. Liivi sõjas sai kirik kanna-
tada ja remonditi 17. sajandi keskpaigaks. Käärkamber ja lõunas asuv eeskoda on hilisemad juurde - 
ehitused ning kiriku neogooti stiilis läänetorn ehitati 19. sajandi teisel poolel arhitekt Johann 
Gottfried Mühlenhauseni kavandi järgi. 

Järva-Jaani kiriku katuste kandekonstruktsioonide vanus ei ole päris kindlalt teada, kuid piki-
hoone oma ei ole ilmselt varasem kui 18. sajandi keskpaik. Pikihoone katuse restaureerimise käi-
gus ilmnesid varasemate tappide asukohad, mis viitavad mitme katusekonstruktsiooni osa võima-
likule taaskasutamisele. Pühakoja erinevate katuste varasem kattematerjal on olnud valdavalt puit 
(pilbas, kuid võlvidelt on leitud ka sindlit). 1950. aastate keskpaigas paigaldati pikihoonele ja koo-
riruumile pilbaskatused, mis 1970. aasate alguses kaeti tavapäraselt eterniitplaatidega. Paari aasta 
pärast võeti ette ka torni telkkiivri remont, mille käigus asendati tornikiivri pilbaskatus (1922) 
tsingitud plekiga ning ühtlasi valati raudbetoonist vahelagi. Käärkambri katuse tsingitud teras-
pleki (arssinatahvel) paigaldamisaeg pole kindlalt teada. 21. sajandi alguseks olid kõik katusekat-
ted amortiseerunud ja konstruktsioonid olid seen- ja mardikakahjustustega. Kohati puudusid nii 
eterniitplaadid kui ka harjalauad. Kuna pikihoone võlvikuplite tsoonis puudusid otsesed horison-
taaljõude vastu võtvad sidemed, siis olid pikiseinad veidi kaardus ja katus oli need välja lükanud. 
Samuti kaasnesid deformatsioonidega tappide avanemised ja puitnaaglite purunemised ning mil-
lalgi minevikus oli ka osa konstruktsioonidetaile eemaldatud. Tornikiivri kate ei pidanud enam 
vett (plekk oli kohati valtsist lahti) ning läbisajud oli kahjustanud kandekonstruktsioone nii, et 
kiiver oli mõningal määral viltu vajunud ja avariiline.

Järva-Jaani kiriku katuste restaureerimist hakati ette valmistama juba pühakodade programmi 
esimesel perioodil, mil toetati restaureerimise põhiprojekti koostamist. Kuuetahulise torni-
kiivri restaureerimistöödega oli seotud kolm ettevõtet ning tööd algasid juba programmi esi-
mese perioodi lõpus ehk detsembris 2013, kuid suurem restaureerimine toimus programmi teise 
perioodi esimesel poolaastal. 

E E L K  J Ä R V A - J A A N I 
 R I S T I J A  J O H A N N E S E 
    K I R I K U 
    K A T U S

Kultuurimälestis:  reg-nr 14978
Pühakodade programmi toetus:  262 863 eurot
Tööde üldmaksumus:  289 133,36 eurot
Projektdokumentatsioon:  EELK Järva-Jaani kiriku katuste ja 

tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused. 
Põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2012); EELK Järva-Jaani 
kiriku katuste ja tornikiivri restaureerimine. Põhiprojekti 
muudatuste seletuskiri. Rändmeister OÜ (2012); Järva-
Jaani kiriku käärkamber. Muinsuskaitse eritingimused 
käärkambri restaureerimiseks. Restaureerimise 
põhiprojekt. Mõisaprojekt OÜ (2014)

Tööde teostajad:  Rändmeister OÜ (tornikiivri I etapp – 
ankurdamine, kandekonstruktsiooni proteesimine ja 
vahelae uuendamine; kooriruumi kandekonstruktsiooni 
tugevdamine, eeskoja katus); OÜ Kuldstar KS (tornikiivri  
II etapp – puidutööd; käärkambri katus ja lagi) ja  
Tornimees OÜ (tornikiivri II etapp – plekitööd),  
OÜ Sepatööd (torni ristide ja kuuli restaureerimine); 
Tafrix OÜ (uue nimega Haart Ehitus OÜ) – kooriruumi ja 
pikihoone katused

Järelevalve:  Einar Kaldam (tornikiivri, lõunapoolse eeskoja 
katuste restaureerimine); Urmas Lööper, Ramses Ehitus 
OÜ – kooriruumi ja pikihoone katused; Nele Rohtla, 
Mõisaprojekt OÜ – käärkambri katus ja lagi
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Esmalt kinnitati Rändmeister OÜ eestvedamisel tornikiiver terasankrute abil kellatorni müü-
ritise külge ja proteesiti esimese risttalastiku kahjustunud osad. Samuti lammutati 1970. aastatel 
ebakvaliteetselt valatud raudbetoonist vahelagi, mille sisse olid osaliselt n-ö uputatud ka kahjustus-
tega müürlatid. Taastati kirikutornile ajalooliselt omasem puidust vahelagi. Edasi jätkasid töid OÜ 
Kuldstar KS (põhiliselt puidutööd) ja Tornimees OÜ (plekitööd). Torni telkkiivri nurkades asu-
vate fiaalide ehk väikeste tornikeste katteplekkide eemaldamisel avastati aga mett täis „mesipuu“. 
Kogudusele oli see leid tähendusrikas, sest Ristija Johannes, kellele Järva-Jaani kirik on pühitsetud, 
oli Matteuse evangeeliumi kohaselt toitunud ka metsmeest ja sestap on meekärg üks tema sümbo-
leid. 45-meetrise torni tipust toodi alla ka tornitipu rist ja vaskplekist kullatud kuul, mis viimati oli 
restaureerimiseks alla võetud 1958. aastal, mil selgus, et kupli sees oli üle 80 kuuliaugu. Torni kuuli 
sisse paigaldatud dokumente on kahjuks nende samade aukude tõttu tabanud korduvalt ebaõnn 
– 1958. aastal selgus, et 19. sajandi dokumendid ei olnud säilinud, ning ka seekord tuli tõdeda, et 
1950. aastatel pudeliga munasse pandud dokumendid oli hävinenud, kuna pudel oli purunenud.  
Traditsiooni jätkates pandi ka seekord kuuli sisse veekindlalt suletud vasksilinder koos mitme 
dokumendi ja meenega. Kõverdunud tornirist tehti sirgeks, kupli lahtised augud joodeti kinni  
ning lõpuks kullati üle nii tornimuna kui ka rist. Tornile paigaldati ka piksekaitse. 

Samal ajal toimus kirikuhoone lõunaküljel asuva eeskoja katuse remont. Eeskoja varasem pil-
baskatus oli 1968. aastal asendatud tsement-katusekividega. Nüüdseks oli katusekate amortisee-
runud ja kaetud paksu samblaga. Eeskojale paigaldati uus tsingitud terasplekist katusekate. 

Järva-Jaani kiriku amortiseerunud eterniitkatuse lammutamine. 2016. UL
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Puusepa initsiaalid toolvärgil. 2012. ÜA

Eterniidi all säilinud pilbaskatus. 2017. DLAvariilises seisukorras müürlatt. 2017. DL
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Järgmisel aastal jätkati kooriruumi katuse restaureerimisega. Kõigepealt restaureerisid ette-
võtte Tafrix OÜ (praegu nimega Haart Ehitus OÜ) töömehed kahjustunud kandetalastiku ja see-
järel paigaldati katusele uus käsitsi valtsitud tsinkplekist kate. 2016. aastal alustati 680 m2 katuse-
pinnaga pikihoone katuse restaureerimist. Tööd jagati kahte etappi – esimesel aastal restaureeriti 
lõunakülg ja teisel aastal põhjakülg. Proteesimisi teostati haardealade kaupa. Restaureerimistöid 
ja asendamiste materjalivalikut raskendas see, et pikihoone kandekonstruktsioonis oli kasuta-
tud väga erineva ristlõikega materjali, kohati ka ümarmaterjali ning tööd olid teostatud lohakalt 
(nt ei jooksnud pennid ühel ja samal kõrgusel, tapiliidesed polnud samal 
kõrgusel jne). Kiriku põhjaküljel õnnestus rohkem säilitada originaal-
set räästalaudist koos profiilsete katteliistudega, kuid lõunaküljel pidi 
selle täielikult asendama võimalikult sarnase materjaliga. Kui torni res-
taureerimisel üllatas töömehi mesipuu, siis pikihoone läänepoolseima 
tõmbtala proteesimisel leiti loodenurga müüritise pealt 1935. aasta püs-
tol TT koos purgitäie padrunitega, mis olid sinna peidetud tõenäoliselt 
Teise maailmasõja ajal. Esmalt anti vana relv üle politseile, kuid kogudus 
taotles selle endale tornimuuseumi eksponaadiks. Pikihoone pöönin-
gule ehitati käigutee ja paigaldati valgustus, mis võimaldab nüüd näidata 
huvilistele kiriku uhket võlvimaastikku ja avatud vaadet restaureeritud 
katusekonstruktsioonile. 

Programmi viimasel aastal viidi katuste restaureerimine lõpuni 
käärkambri katuse ja lae ennistamisega. Aasta varem olid PRIA Leaderi 
programmi ( Järva Arengu Partnerid) abiga käärkambri põrandaremondi 
käigus tehtud ka arheoloogilised uuringud (Villu Kadakas), mis tõid 
välja varasema ja praegusest väiksema käärkambri vundamendi müü-
rid. Selgus, et keskaegse käärkambri kahe seina asukohad kattusid osaliselt praeguse ida- ja 
põhjaseina asukohaga, lääneküljelt oli käärkamber aga lühem. Kunagise seina asukoht sai erine-
vate põrandaplaatidega markeeritud.

Enne käärkambri katuse restaureerimistöid kerkis üles küsimus, et millise kõrgusega ja kaldega 
käärkambri katust restaureerida. Nimelt on kunagi ehitatud käärkambri katus kõrgemaks ning sel-
lega seoses oli kinni müüritud ka kooriruumi põhjakülje aken. Kogudus soovis esialgu taastada 
katuse varasema kõrguse, et suuremalt avatud akna kaudu pääseks kirikuruumi rohkem valgust. 
Kuid rahanappuse tõttu otsustati siiski jätta katuse kõrgus praegusele tasandile. Katuse kahjustu-
nud kandekonstruktsioon otsustati asendada täies ulatuses. Vahelae lammutamisel selgus ka see, et 
varem on vahelae talad olnud teistpidi. Käärkambri katuse ja lae remontis ettevõte Kuldstar KS OÜ.

Kuuele aastale jaotunud restaureerimistöödega on Järva-Jaani kirik üks vähestest pühakoda-
dest, mida toetati programmi teisel perioodil igal aastal. Seda enam on hea meel, et pühakodade 
programmi lõpuks on ka sakraalhoone kõik katused uuendatud ning kooskõlas programmi ees-
märkidega on keskaegse ehitusmälestise säilimine tükiks ajaks tagatud. SS

Einar Kaldam, EELK Järva-Jaani kirik. Tornikiivri restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. 
Rakvere 2014; Einar Kaldam, EELK Järva-Jaani kirik. Lõunapoolse eeskoja katuse restaureerimistööde muinsus-
kaitselise järelevalve aruanne. Rakvere 2015; Urmas Lööper, EELK Järva-Jaani kirik. Kooriruumi katusekatte 
vahetus. Paide 2015; Urmas Lööper, EELK Järva-Jaani kirik. Pikihoone katusekatte vahetus lõunaküljel. Paide 2016; 
Urmas Lööper, EELK Järva-Jaani kirik. Pikihoone katusekatte vahetus põhjaküljel. Paide 2017; Arhitektuuribüroo 
Vanad Kirikud, Järva-Jaani kirik. Katuse ja torni tehnilise seisukorra ülevaatus. Tallinn 1996; Villu Kadakas, 
Arheoloogiline uuring Järva-Jaani kiriku käärkambri põranda vahetusel. Aruanne. 2017 (MKA arhiiv,  
register.muinas.ee).

„Mesipuu“ väikeses tornis. 2014.  
EELK Järva-Jaani kogudus
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Kiriku põhjakülje uued katused. 2017. PS Osaliselt uuendatud katused, pikihoone 
põhjakülg eterniidi all. 2016. OS

Risti ja muna paigaldamine torni tippu. 2014. KP



8 1

Kiriku lõunakülje uued katused. 2018. PS
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13. sajandi teisel poolel ehitatud Kaarma kiriku 2014.–2018. aasta tööde ajendiks sai õnnetus –  
kooriruumi viilu katteplaadistuse osaline varing 2014. aasta alguses. Viilu põhjaküljelt alla 
„sõitnud“ massiivsed dolomiitplaadid pärinesid veerand sajandi tagusest kiriku taastamisperioo-
dist, mille käigus olid vahepeal madaldunud viilud laotud keskaegsesse kõrgusesse ja kaetud 
plaatidega. Varingu peamine põhjus oli plaatidevaheliste õhktahkuvast lubimördist vuukide 
vähene tihedus. Plaatide alla sattunud vesi lõhkus külmudes sängitusmördi ja kergitas alumise 
plaadi viilunurgas paiknevast kannakivist välja. Varingu ulatuse määras sissemüüritud ankru- 
kivide vähesus. Kuna sarnaseid seisukorraprobleeme võis oletada ka viilu lõunaküljel, nägi 
2015. aastal koostatud viilumüüri tegevuskava (Ain Pihl, Rändmeister OÜ) ette viilupealse 
restaureerimise kogu ulatuses.  

2015. aastal demonteeriti kõik vanad katteplaadid ning eemaldati ka plaatidealune külma-
kahjustunud müüritis. Müüripealse konsolideerimiseks valati aluskiht, millele paigaldati uued 
dolomiitplaadid. Plaadid ankurdati nii roostevabast terasest tüüblitega kui ka sissemüüritud 

ankrukividega. Ümber ehitati ka viilumüüri ja katusepinna 
liitekoht – senise mördi asemel paigaldati 2 mm pliiplekk. 
2016. ja 2018. aastal lahendati sarnaselt käärkambri mõle- 
ma viilu pealsed.

Idafassaadil ja käärkambri lääneseinal parandati ulatus- 
likult 1990. aastate alguse vuukimistööd, viiluvälja ülaosas 
vormistati pooleli jäänud fassaadirist ja kunagise kellarõdu  
ava sõlm, uute dolomiitplokkidega kaeti viilualguse müüri - 
aste. Lõpuks said paika ka idaseina kolmikakna ja käär-
kambri akende dolomiidist aluslauad, mis jõudsid kivitöö-
kojast kiriku juurde umbes 30 aastat tagasi. 

Pühakodade programmi teisel perioodil toetati ka 
Kaarma kiriku avariilise tornikiivri restaureerimisprojekti 
koostamist. JK

Tõnu Sepp, Kaarma kirik, reg. nr 20797. Kaarma-Kirikuküla k., 
Saaremaa v., Saare mk. Kiriku kooriruumi idaseina ja -viilu ning 
käärkambri idaseina ja -viilu restaureerimistööde muinsuskaitselise 
järelevalve aruanne. Tööd 2015–2017. Kuressaare 2018 (MKA arhiiv).

E E L K  K A A R M A 
 P E E T E R - P A U L I  K I R I K U  
    K O O R I R U U M I  J A 
  K Ä Ä R K A M B R I 
     V I I L U D

Kultuurimälestis:  reg-nr 20797
Pühakodade programmi toetus:  94 272 eurot
Tööde üldmaksumus:  96 088 eurot
Projektdokumentatsioon:  EELK Kaarma kirik. 

Kooriruumi idaviil. Tegevuskava. Rändmeister 
OÜ (2015); EELK Kaarma kirik. Käärkambri 
lääneseina ja -viilu restaureerimine. 
Kooriruumi ja käärkambri akende aluslaudade 
paigaldamine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ 
(2018) 

Tööde teostaja:  Rändmeister OÜ 
Järelevalve:  Tõnu Sepp, Muinassepp OÜ

Kaarma kiriku kooriruumi viiluplaatide varing. 2014. RV
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Kiriku viilude seisukord 2014. RV

Kooriruumi viilu avariiline harjakivi. 2015. RV Taastatud viiluhari ja –plaadid. 2016. SS
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Kooriruumi ja käärkambri viilu ühendussõlme lahendus. 2016. SS

Kooriruumi akende 30 aastat paigaldamist oodanud aluslauad. 2016. KS
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Kiriku uute aluslaudadega idaaknad. 2018. KS

Kooriruumi ja käärkambri restaureeritud viilupealsed. 2017. PS Käärkambri lääneseina restaureerimine. 2018. PS
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Kallaste vanausuliste palvela ikoonil „Sakarja ja Taavet“ on kujutatud kaht Vanast Testamendist 
pärinevat tegelast – prohvet Sakarjat ja kuningas Taavetit. 

2016. aasta teiseks pooleks, mil ikoon jõudis konservaatorite Aleksandr ja Jelena Yurievi töö-
lauale, oli see väga halvas seisus. Kahjuritest tugevalt kahjustatud puitalus vajas kiiret konservee-
rimist ning tugevdamist. Ikooni tagaküljel leidus hulgaliselt jälgi ka varasematest korrastamiskat-
setest, mis olid teostatud oskamatult ning käepäraseid materjale kasutades – kahjurite tõrjeks oli 
ikooni tagumine pool üle võõbatud paksu halli õlivärvi kihiga (tõenäoliselt värskendati sama vär-
viga ka palvelat) ning alumises servas oli kahjustatud osa kohmakalt proteesitud uue puidutükiga.

Ka maalikihi seisund vajas kiiret sekkumist – värvikiht oli hakanud aluspinnast irduma ning 
esines ulatuslikke maalikihi kadusid. Lisaks pudenevale värvikihile oli ikoon ka tugevalt mustu-
nud ning sellel olev lakk oli aja jooksul tumenenud, samuti olid pühapildile tekitanud kuuma- 
kahjustusi selle ees põlenud küünlad. 

Ikoon on tõenäoliselt 19. sajandi teisel poolel ulatuslikult üle maalitud. Kohtades, kus peal-
mine värvikiht oli ära pudenenud, võis näha varasemat värvikasutust. Arvatavasti oli ikoon valmi-
nud juba varem, 18. sajandil, kuid sattunud järgneval sajandil niivõrd halba olukorda, et see otsus-
tati osaliselt üle maalida. Ka pealmise värvikihi lähem uurimine andis kinnitust, et tegemist ei ole 
ikoonimaali puhul traditsiooniliselt kasutatud temperavärvidega.

Pärast ikooni seisundi põhjalikku dokumenteerimist võis alustada konserveerimistöödega. 
Tavapäraselt kinnitatakse esmalt irdunud maalikiht aluspinna külge ning seejärel alustatakse 
pinna puhastamist, kuid siinses keerukas olukorras tuli kinnitamine ja puhastamine teostada 

paralleelselt. Aja jooksul tekkinud 
kaod maalikihis krunditi ja tonee-
riti ümbritsevaga sobivat värvitooni, 
samuti tugevdati-puhastati ikooni  
puitalus koos raamiga. 

Töö käigus ilmnes mitu huvitavat 
nüanssi ikooni mineviku kohta. Selgus, 
et ülemaalimise käigus on radikaalselt  
muutunud ka ikooni ilme: algse püha-
pildi taust on olnud hoopis sinine, 
ääris oliiviroheline ning oreoolid kul-
latud. Muutunud ei ole ainult koloriit, 
vaid isegi kujutatud pühakud! Nimelt 
ilmnes külgvalguses, et üle on maalitud 
ka nimi Aaron; see prohvet asus varem 
praeguse prohvet Sakarja kohal. 

Kultuurimälestis:  reg-nr 787
Pühakodade programmi toetus:  832 eurot
Tööde üldmaksumus:  1040 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kallaste vanausuliste 

palvela ikooni „Sakarja ja Taavet“ 
restaureerimine. Restaureerimistööde 
tegevuskava. A&E Yuryev OÜ (2016) 

Tööde teostajad:  A&E Yuryev OÜ

K A L L A S T E 
  V A N A U S U L I S T E 
  P A L V E L A  I K O O N   
    „ S A K A R J A  J A  T A A V E T “

Ikoon „Sakarja ja Taavet“ Kallaste vanausuliste palvelas enne konserveerimist. 2014. SS
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Pühakodade programmi teisel perioodil toetati peale ikooni „Sakarja ja Taavet“ restauree-
rimise ka Kallaste vanausuliste palvela fuajee remonti ning ikoonide „Prohvet Saalomon ja 
Mooses“ ja „Jumalaema eestkoste“ restaureerimist. Programmi toetused 2014.–2018. aastal  
olid kokku 6164 eurot. GN

Aleksandr ja Jelena Yuriev (A&E Yuryev), Kallaste vanausuliste palvela ikooni „Sakarja ja Taavet“ restauree-
rimistööde aruanne. Tallinn 2016 (MKA arhiiv).

Raamist eemaldatud ikoon enne konserveerimist. 2016. AY

Värvikadu ikooni keskosas pärast puhastamist. 2016. AY Kuuma- ja koikahjustus. 2016. AY
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Ikoon pärast kinnitamist, puhastamist ja kruntimist. 2016. AY

Ikooni kahjustunud tagakülg puhastamise ajal. 2016. AY

Külgvalguses nähtav ülemaalitud Aaroni nimi. 2016. AY
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Konserveeritud ikoon. 2016. AY

Konserveeritud ikooni tagakülg. 2016. AY
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1860. aastate alguses tööd alustatud Eduard Drossi kirikuinventari töökoja toodang 
kaunistab siiani paljusid Eesti kirikuid ja pastoraate. Ettevõtte valiku paindlikkus ja 
väga lai ampluaa – karikast lühtrini – võimaldas toodangut soetada vastavalt oma 
võimekusele ja vajadustele nii kirikuil kui ka üksikisikutel, kes esemed omakorda kiri-
kule edasi kinkisid. 

Karksi kiriku kolmest kroonlühtrist kaks lühtrit on ostetud eri aegadel Eduard 
Drossi töökojast korjanduse teel saadud raha eest. Üks lühter osteti 1878. aastal, kui 
kiriku sissepühitsemisest möödus 100 aastat. Teine soetati 2. aprillil 1900. aastal. 
Mõlemal kroonlühtril puudub annetus- või pühendustekst. Lühtrid ripuvad altari 
poolt vaadates esimese ja teisena. Kolmas lühter on tõenäoliselt 19. sajandil vana ees- 
kujul ümber valatud.

Idapoolsem on valatud haarade, trugitud tüvise, küünlapiipude ning rasvataldri-
kutega kaherealine algselt kullatud kroonlühter 24 küünlale. Alumises reas liitub igale 
kuuest konsoolhaarast kaks väikest S-kujulist ümarate otstega haara. Ülemises reas on 
kuus, samuti S-kujulist ühetulelist haara. Haarad on pinnakaunistusteta ja kergelt lapi-
kud. Tüvise tipmisele taldrikule kinnitub kuus iludetaili – kellukja õiega lõppevat väi-
kest S-kujulist haara. Mõigasvööga muna lõpetab peeneotsaline treitud balusternupp.

Kroonlühter oli deformeerunud ja tugevasti määrdunud. Aja jooksul oli tekkinud 
hulganisti pragusid ja mõlke nii tüvisel, haarataldrikutes kui ka küünlapiipudes. Ras-
vataldrikutel oli paakunud küünlarasva. 2017. aasta konserveerimistööde käigus lüh-

ter kuivpuhastati tolmust ja muust olmemus-
tusest, seejärel demonteeriti detailideks ja 
eemaldati juhtmed. Järgnes iga detaili keemi-
line üldpuhastus ja ultrahelipuhastus. Lühtri 
haarad kontrolliti ja purunenud kinnitused 
parandati ja toestati. Seejärel puhastati ja kaeti 
kaitselakiga. Olemasolev elektrijuhtmestik 
asendati uuega ja endised pirnipesad vahetati 
välja tagasihoidlikumate vastu. Konserveeri-
mistööd tegi Helmut Välja.

Karksi kiriku üks kroonlühter on saanud 
konserveerimistööde järel uue säravama välja- 
nägemise, et valgustada altarit ja meenutada 
lühtri kinkinud inimesi. KT

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Kroonlühter kolmekümne 
tulega, 19. saj, reg-nr 19926. Konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2017 (MKA arhiiv, register.muinas.ee).

E E L K  K A R K S I 
  P E E T R I  K I R I K U 
   K R O O N L Ü H T E R

Kultuurimälestis:  reg-nr 19926
Pühakodade programmi toetus:  1000 eurot
Tööde üldmaksumus:  1560 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti 
Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut (2017) 

Töö teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut

Kroonlühtri kahjustused. 2015. KT
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Lahtivõetud kroonlühter enne konserveerimist. 2017. JH

Lahtivõetud kroonlühter pärast konserveerimist. 2017. JH
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Konserveeritud kroonlühter. 2017. JH
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Kihnu Püha Nikolai kirik on Eesti sakraalehitiste seas kindlasti ainulaadne. 1784. aastal 
püstitatud kivist hoone asendas seal varem asunud, pärast Põhjasõda ehitatud puitkiri-
kut. See oli lihtsa põhiplaani ja tagasihoidliku arhitektuuriga tornita, krohvitud seina-
pindade ning segmentkaarsete akende ja uksega maakirik. 

Kuus kümnendit hiljem jõudis saarele liivimaalasi massiliselt haaranud kirikuvahe-
tusliikumine. Sarnaselt massakatega (mandrieestlane Kihnu murdes) usuti ekslikult, et 
„keisri usk“ toob vabaduse, maa ja majandusliku jõukuse. 

1. märtsil 1848. aastal asutati õigeusu kogudus, kuhu kuulus ca 90% Kihnu elanikest. 
Samal aastal asus saarele elama preester ning tsaari ukaasiga ja kihnlaste soovil anti senine 
luterlik kirikuhoone üle õigeusu kogudusele ja pühitseti ümber püha Nikolai auks.

Hoone ümberehitus õigeusule sobivaks toimus aastatel 1860−1862, mil lisati sibul-
kupliga kellatorn, ehitati uus pikihoone katus ja muudeti interjööre. 20. sajandi algul 
valmisid kiriku maakividest piirdeaed ja Tõstamaa tellistest väravaehitis.

Nii nagu setud, kelle põliskultuur ja traditsioonid on tihedalt põimunud õigeusu 
omadega, hoiavad kihnlased oma traditsioone ja kirikut. Kihnu kultuuriruum kanti 
2003. aastal UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja 
ning 2008. aastal liideti see koos teiste meistriteostega inimkonna vaimse kultuuri- 

pärandi esindusnimekirjaga. Kihnlased on oma kirikut 
läbi aegade heaperemehelikult hooldanud ja remontinud. 
Materjalide elueal on paraku piirid ja vahel sekkuvad loo-
dusjõud. Nii võttis 2005. aasta jaanuaritorm kaasa poole 
pikihoone ja torni katustest.

Amortiseerunud katuse, aga ka akende ja väravaehi-
tise restaureerimistööd kestsid kokku kolm aastat. 2012. 
aastal taastati Muinsuskaitseameti toetuse (10 000 eurot) 
abiga esmalt kellatorni kiiver, mis sai kalasabamustriga 
vaskplekk-katte. Korrastati luugid ja tornitrepp. Soomes 
valmistati uus kullatud rist. OÜ Tregeron restaureeris ka 
kirikuaia värava.

Järgmisel aastal restaureerisid OÜ ArtBrothers ja OÜ 
Kihnu Puukoi kõik kaheksa kirikuakent, mh eemaldati 
aknaavadest trellid ja raamid aaderdati. Kõik kaheksa 
Kihnu suguvõsa panustasid annetustega ning OÜ Art-
Brothersi restauraatorid õpetasid kohapeal Kihnu kooli-
lastele esmaseid ennistusvõtteid. Uue värvkatte, vuugid  
ja telliseproteesid sai väravaehitis. 

Kultuurimälestis:  reg-nr 16648
Pühakodade programmi toetus:  79 616 eurot
Tööde üldmaksumus:  116 611 eurot
Projektdokumentatsioon:  EAÕK Kihnu kiriku 

katuse ja tornikiivri restaureerimine. 
Muinsuskaitse eritingimused. Põhiprojekt. 
Rändmeister OÜ (2010) 

Töö teostaja:  OÜ Tafrix (praegu Haart Ehitus OÜ) 
Järelevalve:  Urmas Lööper, Ramses Ehitus OÜ 

E A Õ K  K I H N U 
 P Ü H A  N I K O L A I  K I R I K U 
   K A T U S  J A 
   P I K S E K A I T S E

Restaureeritud tornikiivriga Kihnu Nikolai kirik enne 
pikihoone katuse korrastamist. 2012. NR
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2014. aastal jätkusid pühakodade programmi ja Kihnu valla abiga tööd pikihoone 
katusel. Ka see sai vasest katte, uue vihmaveesüsteemi ja puudunud piksekaitse.  
Kolikambrina kasutusel olnud katusealune sai uue laudpõranda ning võimaluse vääri-
kalt säilitada ja eksponeerida aegade jooksul kogunenud kirikuraamatuid ja -tekstiile. 
20. septembril pidas saarerahvas tööde lõppemise puhul maha suure rõõmupeo. 

Kihnlastel on komme jõuluks kambrid värskendada ja remontida. Ka kiriku inter-
jööre on aegade jooksul parimate kavatsustega värskendatud. Ebaõiged materjaliva-
likud on aga seinad narmendama pannud, mistõttu järgmise suure tööna on plaanis 
kogudusesaali uuendamine. Siseviimistluse uuringud andsid nappe leide luteri kiriku 
aegadest. Kirikut, kihnlasi ja muinsuskaitsjaid ootavad sellega seoses ees kontseptuaal-
sed valikud. 

Pühakodade programm toetas teisel perioodil lisaks katuste korrastamisele ka katu-
setööde käigus avastatud leidude (kirikuslaavikeelne evangeelium (trükitud 1852), 
armulaua diskos, puidust käepidemega oda, kirikutekstiilid, millesse oli pakendatud 
paberraha ja münte ning mündid kahes korjanduskastis) konserveerimist. NR

Urmas Lööper, EAÕK Kihnu Püha Nikolaose kiriku kogudusesaali ja altariruumi katusekatte vahetuse 
muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Paide 2015 (MKA arhiiv).

Pikihoone katusekatte seisukord enne restaureerimist. 2012. SS Pikihoone räästarennid enne restaureerimist. 2012. SS



9 6

Restaureeritud akende ja katusega kirik lõuna poolt. 2018. PS

Pikihoone toolvärgi parandamine. 2014. NR



9 7
Restaureeritud katuse ja väravaga kirik. 2018. PS
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2014. aastal eraldati pühakodade programmist 8500 eurot EELK Kõpu 
kiriku torni ja pööningu erinevateks töödeks. Toetuse otsustamisel oli 
üks määravamaid argumente see, et EELK Kõpu Peetri kogudus oli 
90% töödeks vajalikust rahast hankinud PRIA Leaderi programmist. 

Klassitsistlikus stiilis Kõpu kivikirik ehitati aastatel 1821–1825, kuid 
eelnevalt oli Kõpus olnud ilmselt kaks puitkabelit. 1906. aasta suurejoo-
neliste ümberehituste käigus (arhitekt Erich von Wolffeldt) rajati algselt 
lääneseinale toetuva puidust viilutorni asemele historitsistlikus laadis 
telkkiivriga kivist läänetorn koos kolmetahuliste külgehitistega (trepi-
kojad). Tornikiivri tsingitud terasplekist kate paigaldati aastal 1984 
(värvitud 1986), kuid selle remondi käigus korrastati kandekonstrukt-
sioone vaid osaliselt (asendati seenetanud puitroovistik). Enne seda  
oli torni puidust kandmikku parandatud ka 1969. aastal.

Torni puitkonstruktsiooni halva seisukorra tõttu telliti Muinsus- 
kaitseameti toel esimene restaureerimisprojekt juba 2006. aastal, kuid 

töödeni jõuti alles 2012. aastal, kui PRIA Leaderi 
programmi ja Muinsuskaitseameti abiga restaureeriti torni IV vahelae 
pehastunud talad ja lauad ning kellaluugid (tööd teostas Rändmeister OÜ). 

Pühakodade programmi teise perioodi alguses alustati Kõpu kirikus 
suuremate remonttöödega, mis hõlmasid nii torni konstruktsioone, torni 
fassaadi, pikihoone pööningut kui ka kiriku avatäiteid. Torni kandekonst-
ruktsiooni suurimad kahjustused olid müürlattide ja alumise risttalas-
tiku tsoonis, kus osa kandmikust oli hävinud. Restaureerimistööde käi-
gus asendati või proteesiti müürlati puuduvad või kahjustustega osad ning 
müürlatid isoleeriti kivipindadest kasetohuga. Torni lõunaküljel õnnes-
tus ajalooline kandekonstruktsioon muutmata kujul säilitada, kuna seal ei 
olnud vaja teha proteesimistöid. 

Toetuse abil korrastati ka kiriku pikihoone ja käärkambri ühine pöö-
ninguosa, kuhu loodi uus ruum, mida kogudusel on võimalik kasutada nii 
näituste-ürituste korraldamiseks kui ka muuks otstarbeks (nt lastelaagri 

majutuskohana). 1999. aastal oli pikihoone ja käärkambri katust restaureeritud, kuid pööning 
jäi tookord lõpuni välja ehitamata (taladevaheline ruum täideti tselluvillaga) ning aja jooksul 

E E L K  K Õ P U 
 P E E T R I  K I R I K U  T O R N 
  J A  P Ö Ö N I N G

Kultuurimälestis:  reg-nr 14559
Pühakodade programmi toetus:  8500 eurot 
Tööde üldmaksumus:  85 086 eurot 
Projektdokumentatsioon:  Kõpu kirik. Torni 

muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise 
põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2010), EELK 
Kõpu kirik. Pööninguruumide restaureerimine. 
Muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. 
Rändmeister OÜ (2011)

Tööde teostaja:  Rändmeister OÜ; lisaks LinFas OÜ 
(fassaaditööd); Vinnal Production OÜ (uus uks 
torni ja katuse pööningu vahel); Ideaalkaminad OÜ 
(korstnapitsi taastamine)

Järelevalve:  FIE Leili Männik

Kõpu Peetri kiriku torn enne 
restaureerimist. 2005. KTo

Kiriku välisuks enne konserveerimist. 
2012. SS
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oli sinna kogunenud ehitusjääke ja muud prahti. Nüüd ehitati pööningu tool-
värgi alusraamide vahelisele alale okaspuust laudpõrand (u 60 m2 ulatuses) 
ning näituseala tsoon piirati toolvärgipostide külge sepisklambritega kinni-
tatud takuköiest piirdega. Kellatorni ja pööningu vahele paigaldati uus EI30 
nõuetele vastav tuletõkkeuks, mille valmistamisel lähtuti rõdult kellatorni 
viiva ukse tahvlijaotusest. Ühtlasi tehti pööningule ligipääs mugavamaks – 
pööningule viiva trepi alla paigaldati vahemade ja treppi tõsteti pisut kõrge-
male, samuti paigaldati trepile puidust käsipuu. 

Kirikul on omapärane korstnajalg, mis algab käärkambrist. Korstnajala  
u 25° nurga all olev kaldne osa asub pööningul ja korstna vertikaalne pitsiosa 
väljub katusekelbal. 1999. aastal toimunud katuseremondi käigus oli lagune-
nud korstnapits lammutatud ja vana eeskujul uuesti üles laotud, kuid tulemus 
oli nüüdseks amortiseerunud ega vastanud enam tuleohutusnõuetele. Korst-
napits demonteeriti ning taastati käsitsi vormitud keraamilistest tellistest 
varasemast kõrgemana, katuse liitumine korstnapitsiga vormistati pliiplekiga. 

Projektis ettenähtud korstnajala täielik lammutamine õnnestus ära hoida – piisas kogu ulatuses 
roostevabast terasest siselõõritoru paigaldamisest. 

Kirikut korrastati ka väljastpoolt. Tellistest ja maakividest torni fassaadi suurimad kivi- ja 
krohvikahjustused olid edelanurgal. Ilmselt on kahjustuste tekkimisel oma mõju kirikust vaid 
paari meetri kauguselt mööduval maanteel (vibratsioon) ning kasuks ei ole tulnud ka varasemad 
tsementmördiga tehtud krohviparandused. Torni ja sellega külgnevate trepikodade fassaadi lagu-
nenud tellised asendati käsitsi vormitud uute tellistega, lahtine krohv ja tsementmördiga tehtud 
parandused eemaldati ja krohviparanduste tegemisel kasutati lubimörti. Avade kaareosa krohvi-
raamistused (sh portaali poolsambad ja talastik) ning tugipiidad silekrohviti. Fassaad värviti kahes 
kihis (sokkel kolmes) lubivärviga. Müüriankrud ja portaali kohal olev rist puhastati ja kaeti rooste - 
tõrjega; ankrud värviti mustaks ning rist kuldseks. Fassaaditööde käigus paigaldati ka torni ja  
külgehitiste avadele, eenditele ja kontraforssidele uued katteplekid. 

Pühakodade programmi toetuse kaasabil restaureeriti ka torni ja külgehitiste kolm akent ning 
kiriku peauks. Töödeks kasutati ainult traditsioonilisi materjale – isegi linaõlikitt valmistati koha-
peal. Aknaraamid värviti linaõlivärviga pruuniks, sest just seda värvi olid need sondaažide põhjal 
ka varem olnud.

Pühakodade programmi kaasabil Kõpu Peetri kiriku juures tehtud tööd on lisaks kiriku korrasta-
misele aidanud kaasa ka sakraalhoone erinevate kasutamisvõimaluste suurendamisele. Koos oreli- 
rõdule tekitatud hubase saaliga on pühakoda kutsuv nii seest kui ka väljast. Kogudus on töid jätka- 
nud ka järgnenud aastatel – 2016. aastal korrastas kogudus trepikodasid ning 2018. aastal jätkati 
PRIA Leaderi programmi kaasabil Kõpu kiriku pikihoone fassaadi restaureerimistöödega. SS

Juhan Kilumets ( Rändmeister OÜ), EELK Kõpu kirik. Pikihoone fassaadi remondi tööjuhend. Tallinn 2014; Leili 
Männik, EELK Kõpu Peetri koguduse kiriku torni ja pööninguosa restaureerimine. Aruanne. Viljandi 2014; Leili Männik, 
EELK Kõpu Peetri koguduse kiriku torni IV vahelae, kellatooli ja kellaluukide restaureerimine. Aruanne. Viljandi 2012; 
Leili Männik, Kõpu Peetri kiriku katuse remont-restaureerimistööde aruanne. Viljandi 1999 (MKA arhiiv).

Restaureeritud torni fassaad. 2018. PS
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Kiriku õdus rõdusaal. 2018. SS

 

Kiriku pööningusaal pärast restaureerimist. 2018. PS

Kiriku restaureeritud välisuks seestpoolt. 2018. PS
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Pikihoone fassaadide restaureerimine PRIA toetuste abil. 2018. PS
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Muhu kirik on ehitatud 13. sajandi lõpul. 1970. aastatel valmis kooriruumi Eeva Jänese kavan-
dite järgi vitraažaken, mille seisukord oli nüüdseks väga halb. Vitraažipaneelid olid nii sisse-
poole kui ka väljapoole tugevalt paindunud kohtadest, kus vitraaži kompositsioonis on läbi-
vad horisontaaljooned. Parempoolne kõige alumine paneel oli vaheraamist välja vajunud. 
Segu, millega oli täidetud vitraaži ja raidraami vahesid, oli u 60% ulatuses maha pudenenud. 
Lähemal vaatlusel oli näha, et H-raami hõlmavahesid polnud algselt kititud ning pliiraamide 
hõlmad lainetasid. Pliiraamid olid korrodeerunud ning jootekohad tugevalt oksüdeerunud. 
Lisaks jäi silma ka katkisi klaase.

Konserveerimis-restaureerimistööde käigus 2016. aastal valmistasid klaasikunstnik Eve 
Koha ja konservaator Elise Lekarkin pärast akna eemaldamist aknaava järgi šablooni, märki-
sid vitraažipaneelile tükkide paiknemisnumbrid ja tähistasid nende asendi, tegid kalkale plii-
raamistuse järgi kontuurjoone, nummerdasid kõik tükid nii kalkal kui ka klaasil ja eemaldasid 
vana pliiraamistuse. 

Kõik vanad pliilindid otsustati nende halva seisukorra tõttu välja vahetada. See tähendab,  
et kõik paneelid tuli täielikult lahti võtta. Pliiraamid olid väga pehmed ning see soodustas 
paneelide vajumist. Originaalil oli kasutatud H-profiiliga lapikut 8 mm laiust pliilinti, mille 
järgi sai valitud uus pliilint. 

Vitraažipaneeli lahtimonteerimise käigus selgus, et vitraaži teostamise kvaliteet oli veelgi 
halvem, kui esmapilgul tundus. Geomeetriliste klaasitükkide servad lainetasid ning seetõttu 
oli terve kompositsioon ebakorrektne.

Pliiraamidest väljavõetud klaasid tuli kõigepealt puhastada. Aja jooksul oli klaasidele kogu-
nenud värvi- ja segupritsmeid ning üldist mustust. Klaase pesti leiges vees, vanad värviplekid  
tuli eemaldada mehaaniliselt. Puhastuse järel klaasitükid nummerdati ning taasmonteeriti 
uude pliiraami. Purunenute asemele lõigati uued klaasitükid.

Vitraažipaneelide tugevdamiseks lisati kokkumonteerimise käigus paneeli alumises ja üle-
mises osas kompositsiooni horisontaalselt läbivatesse pliiraamidesse punasest vasest tugevdus-
lindid. Uued pliilindid ühendati punktjoodisega ning lisatugevuse tagamiseks otsustati kasutada 
ka ülejootmist, mis muudab vitraažipaneeli jäigemaks. Jootmise järel pliilindi hõlmavahed 
kititi, et anda vitraažipaneelidele lisatugevust ja takistada vee pääsemist klaaside ja pliilintide 
vahele.

Tugeva vajumise tõttu, mis ajapikku paneelidele oli tekkinud, otsustati võtta kasutusele algsest 
rohkem tuuleraudu. Tuuleraud ühendab vitraaži raamidega ning kaitseb seeläbi ilmastikust tulene - 
vate paindumiste eest. Pöörates tähelepanu vitraažipaneeli kesksele motiivile – Muhu männale –,  
otsustati kasutada nende vitraažipaneelide puhul painutatud tuuleraudu, mis ei lõika keskset 
motiivi, vaid järgivad selle piirjooni. Keskse osa tugevdamine oli oluline, sest vitraaži keskmes  
on ring, mis on struktuuri poolest kompositsioonis nõrk koht ning kipub ajapikku vajuma. 

E E L K  M U H U 
 K A T A R I I N A  K I R I K U 
  K O O R I R U U M I 
   L Õ U N A A K E N

Kultuurimälestis:  reg-nr 21007
Pühakodade programmi toetus:  2000 eurot
Tööde üldmaksumus:  6312 eurot
Projektdokumentatsioon:  Muhu Katariina kiriku 

kooriruumi lõunaakna avarii-restaureerimine. 
Tegevuskava. MTÜ Gerlachus ja Rändmeister OÜ 
(2016) 

Töö teostajad:  Rändmeister OÜ, MTÜ Gerlachus 
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Peale Muhu Katariina kiriku kooriruumi lõunaakna vitraaži restaureerimise teostati ka selle 
akna raidraami esmane konserveerimine, mille käigus eemaldati suuremad tsement-kunstkivi 
parandused ning raidraami praod ja vuugid täideti. Kõik metalldetailid (hoidelatid, vastuslatid, 
kiilud) asendati roostevabast terasest detailidega. 

Muhu Katariina kiriku lõunaakna restaureerimistöödega kaasnes projekt „Minimuhulased  
Tallinnas“, mille käigus tulid Muhu kooli kaheksa õpilast õppereisile Tallinna. Kõigepealt külastati  
restaureerimise töökoda, kus Eve Koha ja Elise Lekarkin tutvustasid Muhu kiriku akna restauree-
rimistöid. Seejärel tutvuti Juhan Kilumetsa juhendamisel Tallinna toomkirikuga ning lõpuks toi-
mus Hilkka Hiiopi juhendamisel EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas näidistund. 
Projekti toetas Muhu vallavalitsus. EL

Elise Lekarkin, Muhu Katariina kiriku lõunaakna vitraaži (reg-nr 21007) (kavandi autor: Eeva-Aet Jänes, valmistatud 

1994.a.) konserveerimise-restaureerimise tööde oktoober 2015 – august 2016 aruanne. Tallinn 2016.

Muhu kiriku kooriruumi lõunaaken enne konserveerimist. 2015. KT

Kahjustunud vitraaži lahtivõtmine. 2016. EL

Puhastamata klaasid joonisel. 2016. EL
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Lahtivõetud klaasid enne puhastamist. 2016. EL

Klaaside kokkumonteerimine joonisel. 2016. EL

Vitraaži kokkupanek. 2016. EL

Pliilintide ülejootmine. 2016. EL

Vitraaži paigaldamine aknasse. 2016. KS

Akna uued kinnitused ja tuulerauad. 2016. KS
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14. septembril 1941. aastal põles Muhu kiriku torn ning põlengu käigus kukkus tornist 
alla 18. sajandil, ilmselt 1760. aastatel kohaliku sepa valmistatud tornikukk. On peaaegu 
ime, et kannatada saanud ja halvas seisukorras tornikukke alles hoiti, nii et 1997. aastal oli 
võimalik see muinsuskaitse alla võtta. Kuna kukk oli kehvas seisukorras, siis seda ei eks-
poneeritud, vaid hoiustati kuuris, mis põles omakorda 2008. aastal. Kukk aga elas sellegi 
põlengu üle ning veidi vähem kui kümme aastat pärast teist põlengut otsustas kogudus 
kuke restaureerida ning restaureerimise järel Muhu Katariina kirikus eksponeerida.

Konserveerimistööde käigus sepp-restauraator Maidu Müürisepp demonteeris ja puhas-
tas kuke detailid, korrigeeris kandevarda kõveraks paindunud harud ning sirgendas osaliselt 
tornitipu kattepleki, ühendades ühtlasi tornikuuli olemasolevad detailid poltide ja neetidega. 
Kuke paremaks eksponeerimiseks valmistati nutikas alus, mis paigutub tornitipu katteplekki 

alla ning tagab stabiilsuse, võimaldades samas 
tornikukke lähedalt vaadelda.

Tööde tulemusena sai Muhu Katariina 
kiriku värvika ajalooga tornikukk lõpuks 
korrastatud ja vääriliselt eksponeeritud.

Pühakodade programmi teisel perioodil 
toetati lisaks Muhu Katariina kiriku tornikuke 
konserveerimisele ja kooriruumi lõunaakna 
restaureerimisele ka kiriku halduskava koos-
tamist ning katuste hooldusremondi ja tõr-
vamise I etappi. Toetused kokku olid 13 000 
eurot. LL

Maidu Müürsepp (Ferestaur OÜ), Muhu kiriku 
tornikuke konserveerimistööde aruanne. 2016  
(MKA arhiiv).

Kultuurimälestis:  reg-nr 28486
Pühakodade programmi toetus:  600 eurot
Tööde üldmaksumus:  600 eurot
Projektdokumentatsioon:  Tornikuke 

konserveerimistööde tegevuskava. 
Ferestaur OÜ (2016) 

Töö teostaja:  Ferestaur OÜ

E E L K  M U H U  
 K A T A R I I N A  K I R I K U 
  T O R N I K U K K

Muhu kiriku pagendatud tornikukk trepi all. 2015. KT
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Kuke puhastamine. 2016. IL

Sepp-restauraator Maidu Müürisepp tornitipu 
plekki korrastamas. 2016. IL

Puhastatud kukk ühelt küljelt. 2016. IL Puhastatud kukk teiselt küljelt. 2016. IL

Konserveeritud tornikukk kirikus. 2016. PS
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Narva Issanda Ülestõusmise Peakirik on üks vähestest sõjaeelsetest Narva kirikuhoonetest, 
mis on tänaseni säilinud ning oma algses funktsioonis ka kasutuses. Ligi 3000 Kreenholmi 
manufaktuuri õigeuskliku töölise tarbeks rajatud kirik valmis 1896. aastal ning selle projekti 
autor oli manufaktuuri arhitekt Paul Alisch. Katedraali ehitust rahastas suuresti ettevõte ise 
ning see rajati samal ajal kerkinud Juhkentali linnaossa Kreenholmi asumist pisut põhja poole. 
Stilistiliselt on tegu Eestis üpris ainulaadse hoonega, kuna neobütsantslike joontega hooneid 
pole siinmail eriti rajatud.

Kreeka risti kujulise põhiplaaniga pühamut kaunistavad tsentraalkuppel, kollakast ja punasest 
tellisest triibuline fassaad ning Soome graniidist aknasambad ja sokliviimistlus. Kiriku uhkus on 
Moskvas 16. sajandi vaimus kirjutatud pühapiltidega, meisterlikult nikerdatud ja kullatud puit- 
raamistusega kolmerealine ikonostaas. Kirikusaali muljet loovaimaks elemendiks on kõrge (risti 
tipuni 40 m) ja avara läbimõõduga (21,5 m) kuppel. Hoone mahutab kuni 2000 inimest.

Teise maailmasõja käigus sai ehitis küll kannatada, kuid seati pärast sõda korda, samuti taas-
tus kogudus. Sõjategevuse käigus said kannatada eelkõige kiriku katus ja kuplid, oluliselt said 
räsida ka keraamilisest tellistest fassaadid – neis esineb hulgaliselt mehaanilisi kahjustusi, siin-
seal on hävinud karniisidetaile ja muid dekoorielemente. Viimistluskihi tellisladu on aja jooksul 
lagunenud ka sadeveekahjustuste tõttu. Mõistagi on fassaadipinnad aja jooksul kattunud mus-
tuse ja muu keskkonnasaastega. Varem on nii tellisseinu kui ka sokliosa jooksvalt parandatud 
tsementmördiga, mis omakorda on tekitanud müüritisse täiendavaid niiskuskahjustuse koldeid. 

Kirikuhoone fassaadide restaureerimise projekt pärineb 2006. aastast (OÜ Zoroaster) ning 
on siiani käimasolevate tööde üldiseks aluseks. Tehnoloogiliselt on tööd toimunud järgmiselt: 
fassaaditelliste pind on puhastatud Rotec-meetodil survepesuga pihustatava klaasijahuga.  

Seejärel on lakuune plommitud Remmersi restaureerimis-
seguga ning teatud osa katkisi telliseid on asendatud uutega. 
Lõpuks on fassaadipind kaetud Remmersi kaitsva lasuuriga. 

Pühakodade programmi teise perioodi raames on hoone 
fassaade korrastatud kahel aastal – 2017 ja 2018, kuid esi-
mese etapi tööd algasid mõistagi juba varem, 2011. aastal. 
Töid alustati kellatorni ja keskse tambuuri seintest, kust lii-
guti vähehaaval allapoole. Viimase kahe aasta jooksul on 
restaureeritud tervikuna hoone põhjapoolne fassaad ning 
eelmisel aastal viidi lõpuni altariosa II korruse tasandi välis-
viimistlustööd. Kokku on korrastatud 1500 m² seinapinda 
ning selle tulemusel on ligi 65% hoone fassaadi kogupinnast 
restaureeritud. MT

M P E Õ K  N A R V A 
 I S S A N D A 
  Ü L E S T Õ U S M I S E 
   P E A K I R I K U  F A S S A A D

Kultuurimälestis:  reg-nr 14045
Pühakodade programmi toetus:  30 000 eurot
Tööde üldmaksumus:  48 000 eurot 
Projektdokumentatsioon:  Narva Ülestõusmise 

Õigeusu Toomkirik. Fassaadide restaureerimise 
põhiprojekt. Zoroaster OÜ (2006 – täiendav 
kooskõlastus 2018) 

Töö teostaja:  Scandec Ehitus OÜ 
Järelevalve:  Zoroaster OÜ (2017); Aleksandr 

Šadrin (2018) 

Fassaaditelliste kahjustused. 2016. SS
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Ulatuslikud kahjustused põhjafassaadil. 2016. SS

Korrastatud põhjafassaad. 2019. MT

Restaureeritud välisviimistlus tambuuril ja altariosal. 2019. MT
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Ööl vastu 2016. aasta 16. maid põles ühes mitme elumaja ja abihoonega maha Piirissaare vanausu-
liste palvemaja. Palvelas oli 40 kunstimälestist, sh üks raamat, 34 puitalusel ikooni ja risti ning viis 
metallist objekti (ristid ja ikoon). Lisaks oli palvelas veel hulganisti muid kultuuriväärtuslikke ese-
meid, sealhulgas silmapaistev raamatupärand.

Juba põlengule järgneval päeval asusid muinsuskaitseametnikud tuvastama kahjustuste määra 
ning korraldama kohapeal esmaseid päästetöid. Põlengule järgnevatel nädalatel organiseeriti püha- 
kodade programmi ja Muinsuskaitseameti finantseerimisel kahjustatud mälestiste evakueerimine  
saarelt. Kuna asjad olid väga haprad, kaeti maalingukihid profülaktilise kleebisega ja esemed pai-
gutati transpordiks spetsiaalselt ehitatud kastidesse ja raamidele. Mandril teostati esemetele 
esmalt putukatõrje ja hoiustati need seejärel ajutiselt Eesti Kunstimuuseumi isolaatorisse.

Koostöös Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskusega Kanut ja Eesti 
Kunstiakadeemiaga töötati Muinsuskaitseametis välja suuremahuliste konserveerimistööde kava. 
Tööd realiseerusid konserveerimistalgutena 24.–28. oktoobrini 2016 Eesti Vabaõhumuuseumi Setu 
talu laudas, kus töötasid konservaatorid Eesti Vabaõhumuuseumist, Eesti Kunstimuuseumist, Eesti 
Rahva Muuseumist, Tartu Kunstimuuseumist, samuti Eesti Kunstiakadeemiast ja Tartu Kõrge-
mast Kunstikoolist. Kõrvuti professionaalsete konservaatoritega töötasid ka tudengid ning töö-
toas osales rohkem kui 40 inimest.

Kõik esemed olid tulekahjus saanud erineval määral kuuma-, tahma-, tule- ja veekahjustusi, 
paljudel esemetel olid varasemast ka ulatuslikud putukakahjustused. Enne konserveerimistööde 
algust oli välja töötatud ühtne konserveerimiskontseptsioon ja metoodika, samuti olid paigas üht-
sed dokumenteerimisstandardid. Kahjustuste olemus oli materjalil üldiselt sarnane, ent kahjus-
tuste ulatus väga erinev. Seatud eesmärk oli kõigi ikoonide puhul sama: eemaldada profülaktiline 
kleebis, stabiliseerida maalitahvlid ja kinnitada lahtised värvikihid ning viia läbi esmane pinna-
puhastus – ehk peatada ikoonide edasine hävimine ja tagada stabiilne seisund, et neid oleks ohutu 
hoiustada, kuni leitakse võimalused nende esteetiliseks restaureerimiseks.

Tööd kulgesid korraldajate endi oodatust isegi mõnevõrra edukamalt ja kohati sai tehtud pla-
neeritust rohkem. Samas, kuna evakueerimise käigus olid ikoonid kaetud profülaktilise kleebisega 
ja seda tehes ei olnud võimalik tahmakihi all olevate kahjustuste määraga väga põhjalikult tutvuda, 
selgus töö käigus, et nii mõnigi ikoon oli tõsisemalt kahjustatud, kui algselt arvati. Mitme ikooni 
puhul sai selgeks, et osaliselt on kuumus maalingukihti nii põhjalikult rikkunud, et piirkonniti 
pole restaureerimistöödeks säilinud piisavalt materjali.

Mitme ikooni puhul ei saadud avariikonserveerimise käigus ka täit selgust, kas maalingukihti 
on veel võimalik päästa või mitte. Tööd nende ikoonidega jätkuvad. Edasiste sammudena on pla-
neeritud esmalt teostada esteetiline restaureerimine ikoonidele, mille puhul see on kindlasti või-
malik. Kuna tööde maht on ulatuslik ja sellest tulenevalt maksumus kõrge, sõltub korrastamise kii-
rus võimalustest. Samuti tuleb koos Piirissaare vanausuliste kogukonnaga lahendada mitu teravat 
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küsimust. Ikoonid saab saarele tagasi viia alles siis, kui on rajatud uus palvemaja, seniks jäävad need 
ajutisele hoiule muuseumidesse.

Teadaolevalt on Piirissaarel asutud tegelema uue palvela rajamisega, kuid millal see valmida 
võiks, ei tea keegi. Samuti tuleb kohalikku kogukonda kaasates läbi mõelda, mida teha ikooni-
dega, mille kahjustused on osaliselt nii suured, et ikooni pole enam võimalik tervikuna restauree-
rida, kuid mis on säilinud piisavalt suurel määral, et pole minetanud mälestise tunnuseid.

Piirissaare vanausuliste palvelas paiknenud 40 mälestisest hävis tulekahjus seitse mälestist, 
siiani pole suudetud tuvastada kolme mälestise asukohta ning kardetavasti on ka need hävinud. 
Kuus mälestist, mis suudeti palvelast välja tuua ilmselt põlengu algfaasis, on seni saarel. Ülejäänud 
24 restaureerimisel oleva mälestiste kahjustuste määr on erinev ja see, millises ulatuses restau-
reerimistöid on võimalik teostada, selgub töö käigus. 2018. aasta lõpuks oli esteetiline restauree-
rimine lõpetatud 11 ikooniga ja ühe ristiga, tööd käivad lisaks veel ühe ikooniga, samuti toimub 
mälestisest evangeeliumi etapiviisiline konserveerimine. Rahvusarhiiv on oma vahenditega kor-
rastanud ka mitu mälestisestaatuseta raamatut.

Pühakodade programmi 2014.–2018. aasta toetused Piirissaare vanausuliste palvela ikoonidele 
kokku olid 8860 eurot (ikoonide esmased päästetööd ja kahe ikooni konserveerimine). LL

Piirissaare vanausuliste palvela ikoonide konserveerimistalgud  
Eesti Vabaõhumuuseumi Setu talu laudas. 2016. UT
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Profülaktilise kleebise eemaldamine ikoonilt. 2016. UT

Ikooni maalikihi puhastamine. 2016. UT
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Põlenud risti puhastamine tahmast. 2016. UT

Konserveerimistöö ülevaatus. 2016. UT
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16. mail 2016 toimus Piirissaarel tulekahju, mille tagajärjel hävines sealne vanausuliste palvemaja 
ning said tugevalt kannatada palvelas olnud kunstimälestised. Õnneks suudeti suur osa väärtus-
likust varast vähemal või suuremal määral päästa ning nende konserveerimise-restaureerimisega 
ongi alates 2016. aastast kuni tänaseni tegeldud. Käesolev kirjutis keskendub ühe päästetud püha-
pildi loole. 

Ikoon „Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema nelja pühaku ja nelja evangelistiga“ läks korrasta-
misele konserveerimis- ja digiteerimiskeskusse Kanut. Selle ja veel kahe Piirissaare palvelast pärit 
ikooni ennistamisloost vormus konservaator Kristina Aasa magistritöö. 

Ikoon „Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema nelja pühaku ja nelja evangelistiga“ pärineb 19. sajan- 
di teisest poolest. Ikoon paiknes ikonostaasi keskosas, olles üks kolmest sama temaatikat kuju-

tavast ikoonist palvelas. Pühapildi keskosas on pilvedel seisev kroonitud 
Jumalaema lapsega, kelle ümber on koondunud kannatajad ja haiged, kelle 
hädad ja vaevad on kirjas nende käes olevatel lintidel. Eestkostet paluvate 
hädalistega tegelevad inglid ja kaitsepühakud, kes suunavad neid Jumala-
ema poole. 

Ikoon oli tugevalt tumenenud ja määrdunud, mistõttu kujutatud figuu-
rid ja tekstid ning kasutatud värvid ei olnud enam loetavad. Ulatuslikumad 
maalikihi kaod olid ikooni ala- ja ülaosas, mõnes piirkonnas oli kuumuse 
toimel värvikiht koos krundikihiga kuppudena üles kerkinud. Tulekahju 
tagajärjel tekkinud kahjustuste tõttu oli aga võimalik tutvuda ikooni sel-
liste kihistustega, mis muidu silmale nähtavad ei ole – kohtades, kus maa-
likiht täielikult puudus, oli päevavalgele tulnud peenelt teostatud detailne 
alusjoonis, mis oli nõelaga krundikihi sisse kraabitud.

Enne konserveerimistööde algust ning ka tööde käigus tehti tehnilisi 
uuringuid, et saada täpsemat informatsiooni ikooni ülesehitusest ning 
kasutatud materjalidest. Peale materjali mikroskoopuuringute ja puidu- 
uuringute tehti ikoonist infrapunakiirguses fotod, mis võimaldavad tut-
vuda maalikihi all oleva alusjoonistusega. Selleks et infrapunavalgus alus-

joonistuse nähtavale tooks, peab see olema tehtud süsinikku sisaldava materjaliga (nt söe või 
hariliku pliiatsiga kui tavapäraselt kasutatavate visandamisvahenditega). Fotodel tulid nähtavale 

Kultuurimälestis:  reg-nr 21668
Pühakodade programmi toetus:  2200 eurot
Tööde üldmaksumus:  2200 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimise tegevuskava. 
SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimis-
keskus Kanut (2017) 

Töö teostajad:  SA Eesti Vabaõhu-
muuseumi Konserveerimis-  
ja Digiteerimiskeskus Kanut 
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Ikoon „Kõikide Kurbade Rõõmu Jumalaema nelja 
pühaku ja nelja evangelistiga“ enne põlengut 
Piirissaare vanausuliste palvelas. 2005. ÜJ
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Ikoon pärast põlengut ja profülaktilise kleebise eemaldamist. 2016. JH
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Kahjustuse tõttu nähtavale tulnud alusjoonis. 2018. KA

ikooni veeristel asuvate evangelistide söega teostatud alusjoonistused, mida teistel aladel ei tuvas-
tatud. See lubas oletada, et veeristel asuvad pühakud ja evangelistid on hilisemad lisandused.

Restaureerimisel peeti silmas seda, et ikoonil oleks loodud ühtne visuaalne tervik, samal ajal 
jälgides, et konservaatori lisandused oleksid eristatavad originaalmaalingust. Toomaks pare-
mini välja detailirohket maalingut, otsustati eemaldada tumenenud kattekiht. 

Põhjalikule dokumenteerimisele ja uuringutele järgnes maalikihi kinnitamine ja puhastamine. 
Esimene teostati traditsioonilise kalaliimiga, irdunud maalikihi alla viidi liimi ning seejärel pinda 
kuumtöödeldi. Tumenenud kattekihi eemaldamine osutus kõige hõlpsamaks etanooli ja tärpen-
tini seguga, mis asetati kompressina ikooni pinnale ning mille tulemusena muutus maalingut kat-
tev kiht pehmeks ning kergelt eemaldatavaks. 

Läbi ikooni puidust alustahvli jooksis vertikaalselt suur pragu, mis kaeti enne kruntimist 
esmalt paksema paberiga, et krundil oleks toetuspinda. Seejärel krunditi puuduva maalikihiga 
kohad ning toneeriti. Suuremate kadude puhul kasutati Itaaliast pärinevat tratteggio-tehnikat, 
mis tähendab seda, et lisatav toneering on moodustunud peentest triipudest, mis kaugemalt  
vaadates sulanduvad maalinguga ühte, kuid lähemal jälgimisel eristuvad selgelt originaalmaalin-
gust.  GN

Kristina Aas, Piirissaare vanausuliste palvela ikoonid – põlengust restaureerimiseni. Magistritöö, Eesti 
Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja konserveerimine, Tallinn 2018. Juhendaja PhD Hilkka Hiiop, konsultant MA 
Linda Lainvoo.
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Ikoon pärast puhastamist ja kadude kruntimist. 2018. JH
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Tratteggio-tehnikas toneeringu esimene etapp. 2018. KA

Tratteggio-tehnikas toneeringu teine etapp. 2018. KA

Lõpuni viimistletud toneering tratteggio-tehnikas. 2018. KA

Originaalmaaling ja kadude toneering tratteggio-tehnikas. 2018. KA
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Ikoon pärast konserveerimist. 2018. KA
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Piirsalu 19. sajandi keskel rajatud kirik on ehitatud suhteliselt madalale vundamendile ning põranda 
all pole piisavat tuulutust. Selle tulemusena on kogu põrand ulatuslikult kahjustatud – pehkinud ja 
majavammi tõttu hävinud. Eelnimetatust on saanud alguse ka kõik kiriku sisustust puudutavad prob-
leemid. Kuna kiriku puitpõrandal on olulised seenkahjustused, oli seen levinud ka neogooti stiilis 
kantsli puitjalga, mis juba 1970. aastatel oli nii halvas seisukorras, et kantslijala baas oli puidu lagune-
mise varjamiseks tumedasse tekstiili mähitud.

Kantsli kaheksatahulise jala alaosa oli sisuliselt läbi mädanenud, mädaniku ja putukakahjustuste tõttu 
oli jalga põrandapinnal ümbritsenud profileeritud ehisliist täielikult hävinud, seda hoidis koos vaid viimist-
luskihtide tugevam struktuur. Kuna kantsli jala põrandaalune osa oli läbi mädanenud juba aastate eest, oli 
kantsel teadmata ajal toetatud kolmele puitprussile, mis olid värvitud kantsliga sobituvalt pruuniks. Samuti 
rikkus kantsli üldmuljet määrdumine ning varasemad korduvad ja kohati hooletud ülevärvimised.

Konserveerimistööde käigus 2015. aastal tegi konservaator Mart Verevmägi esmalt kindlaks kah-
justuste üldise ulatuse, et saada ülevaade sellest, kui suurel määral on võimalik originaalosi säilitada. 
Seejärel valmistas ta kahjustunud puitdetailide asemele uued, rekonstrueerides muu hulgas ka hävi-
nud profileeritud liistud. Samuti tuli kavandada originaalmahu ja uue puitjalami üleminekukoha vor-
mistus. Kõik uued detailid toneeriti sobivalt ja liideti vana kantsliga.

Kiriku põranda avariilise olukorra tõttu oli konservaator sunnitud mõnevõrra algset konstrukt-
siooni muutma: esiteks puudus olemasoleval põrandal toetuspind, mis kantslit üleval hoiaks, teiseks 
tuli ära hoida olukord, kus põrandas vohav vamm hakkaks kohe korrastatud kantslijalga hävitama. 

Kui algselt paiknes kantsli tüvese tehniline toetuspunkt poole meetri ulatu-
ses põranda all asuvas paekivist süvises, siis nüüd kinnitati kantsel kahe suure 
kiilankruga kiriku samba külge. Kuna kiriku põrand on tugevalt amortisee-
runud ja kantsli tugiposti ümbruses on põrandalaudadel nii putukakahjustusi 
kui ka mädanikku, otsustati algse paekivist sokli peale paigutada kergkruusale 
toetuv kaheksatahuline betoonmoodul, isoleerimaks kantsli jalga kahjustatud 
põrandast. 

Hoolimata sellest, et kantsli uued osad on kahjustatud põrandalaudadest 
eraldatud ning ka hoolikalt kaitsevahenditega töödeldud – võtted, mis kind-
lasti pikendavad kantsli eluiga – on kantsli ja kogu kiriku sisustuse säilimise 
seisukorrast hädavajalik, et kiriku põrand saaks ära vahetatud ja kiriku sise-
kliima paraneks. 

Programmi „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018“ raames toetati 
2018. aastal ka Piirsalu kiriku vaestekassa (rahapakk) restaureerimist. Kokku 
olid toetused Piirsalu kirikule 2025 eurot. LL

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Kantsel, 19. saj. (puit, õli), reg-nr 16456. 
Kunstimälestise konserveerimise aruanne. Tallinn 2015 (MKA arhiiv, register.muinas.ee).

Kultuurimälestis:  reg-nr 16456
Pühakodade programmi toetus:  1400 eurot
Tööde üldmaksumus:  1680 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise konserveerimise 

tegevuskava. SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut (2015)

Tööde teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut
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Kantsli jala seisukord enne konserveerimist. 2016. MV
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Tugede najal püsti seisev kantsel Piirsalu kirikus. 2014. ÜJ
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Lahtivõetud kantslijala detailid. 2016. JH

Uus betoonmoodul kantsli jala all. 2016. MV Taastatud profileeritud liistud kantsli jala ümber. 2016. MV
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Konserveeritud jalaga kantsel. 2016. KT
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Nagu mujalgi Liivimaal, usuti Tõstamaa kihelkonnas kuulujutte, et „keisri usku“ astumisega kaas-
nevad mõningad hüved − jagatakse tasuta maad, kaotakse teoorjus ja maksud. Usk oli nii suur, et 
1848. aasta kevadeks oli õigeusku siirdunud 77,1% kihelkonna talurahvast.

Seli-Tõstamaa kogudus asutati 3. juulil 1847. aastal. Alguses toimetati jumalateenistusi Pootsi 
mõisa Kõpu kõrvalmõisa üürihoones, kus üürihinnaks oli 300 rbl aastas, hiljem Seli mõisa üüri-
hoones. 1848. aastal iseseisvus Pootsi-Kõpu kogudus, 1876. aastal eraldati Tõhela-Murro ja 1896. 
aastal Kastna kogudus. 

Vast loodud kogudustele kirikute ja külakoolide rajamisega hakkas tegelema 1850. aastal asu-
tatud Riia õigeusu piiskopkond. Suurem kirikuehitus algas 1860. aastatel, kui siseministeeriumist 
eraldati selleks riiklikud vahendid.

Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirik ehitati 1872.−1873. aastal Riia arhitekti Heinrich Carl Scheeli 
(1829−1909) tüüpprojekti järgi ning läks maksma 20 000 rubla. Apollon Edelsoni (1827−1896) 
tüüpprojekti kõrval (mille järgi ehitati nt Mustvee, Muhu-Hellamaa, Uduvere, Rõngu, Tori, Kalli, 

Vändra, Karksi-Nuia kirik) on Scheeli oma (valmis 1871. aastal) teine põhiline 
ehitusprojekt, mida Liivimaa õigeusu kirikute rajamisel enne 1880. aastaid 
kasutati. Sama projekti järgi on ehitatud veel Lalsi, Tuhalaane, Arusaare, Leisi, 
Ööriku, Kavilda, Uruste kirik. Projekt on Edelsoni omaga võrreldes märksa 
imposantsem ja suursugusem ning näeb ette ristikujulise põhiplaaniga hoone, 
millel puudub läänesissepääsu kohal kõrguv kellatorn. Selle asemel kõrguvad 
nelitise kohal oktogonaalsed sibulkuplitega tornid (kesktorn ja neli nurgatorni), 
mis tähistavad Kristust ja nelja evangelisti. Suursugusust lisavad kõrge sokkel 
ning maakivist seinapindade vastandamine krohvitud nurgaliseenide, räästa-
aluse laia karniisi ja akende-uste raamistustele. Nii hoone peaportaal kui ka 
aknad on lahendatud ümarkaarsetena. Peaportaali kohal paikneb kolmiknišš.

Kirik on olnud kodukirikuks Eesti apostliku õigeusu kiriku esimesele piis-
kopile ja ühtlasi esimesele kristlikuks pühakuks kuulutatud eestlasele Platonile 
(Paul Kulbuschile). Koguduse liikmeid oli 1890. aastal 1858, 1939. aastal 1061 
ja 2015. aastal 50.

Varasemad mahukamad katuse remonttööd jäävad 1920. ja 1950. aastatesse. 
Seekord jagus töid kolmeks suvekuuks (aastatel 2014−2016). Alustati altari pealse 
kui enim kahjustatud osa taastamisega. Seejärel said uued valtsitud teras plekk-
katted eeskoda, kogudusesaal ja nelitise tiivad ning viimasel aastal sibulkuplid. 

Lisaks taastati räästakarniisid ja nelitisetorni ümaraknad, laoti uued korstnapitsid, värviti ristid.
Ehkki töid teostas üks ettevõtja, on katusel võimalik näha kolme eri plekksepa tööd, kelle kutse-  

ja meistrioskused tõusid skaalal „hea – väga hea – suurepärane“. Järge ootavad fassaaditööd, 

Kultuurimälestis:  reg-nr 16851
Pühakodade programmi toetus:  62 000 eurot
Tööde üldmaksumus:  98 250 eurot
Projektdokumentatsioon:  Pootsi-

Kõpu õigeusu kiriku katuse vaatluse, 
-restaureerimise projekti muinsuskaitse 
eritingimused ja -restaureerimise 
põhiprojekt. Arcus Projekt OÜ (2013) 

Töö teostaja:  Katuseabi OÜ
Järelevalve:  Tiit Raev, Arcus Projekt OÜ 
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Avariilises seisukorras väike kuppel. 2016. NR
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põrandate ja küttekehade uuendamine ning interjöörid. Väikesel kogudusel tahet on, tuleks vaid 
rahakott järele.

EAÕK Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kiriku katusemaastiku restaureerimistöid toetasid ka Tõsta- 
maa vallavalitsus, Riigikogu (nn katuseraha), Pärnu Rotary klubi ja MTÜ Kõpu Arenduskeskus. NR

Tiit Raev (Arcus Projekt OÜ), EAÕK Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu Kiriku altariosa katuse restaureerimise muinsus- 
kaitselise järelevalve aruanne. Pärnu 2014; Tiit Raev (Arcus Projekt OÜ), EAÕK Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kiriku 
katuse lääne-, põhja- ja lõunatiiva restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Pärnu 2016 (MKA arhiiv).

Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirik enne katuste restaureerimist. 2014. SS

Katuste ja fassaadi seisukord enne restaureerimist. 2014. SS Kuplite neelukoht. 2015. NR
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Viilu tipp ristiga enne restaureerimist. 2015. NR Viilu tipp ristiga pärast restaureerimist. 2016. SS Väike kuppel plekivahetuse ajal. 2016. NR

Uued räästaplekid. 2015. NR Restaureeritud karniisid. 2016. SS

Restaureeritud katustega kirik lõuna poolt. 2017. PS
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Valgamaal asuva EAÕK Priipalu Vassili Suure kiriku katusemaastiku restaureerimine kujunes 
pikaks ja mitme pausiga neljaetapiliseks protsessiks, millesse oli kaasatud mitu restaureerimis-
firmat. Pühakodade programmi esimesel perioodil koostati programmi toetusel restaureerimise 
põhiprojekt ning korrastati kiriku kogudusesaali, külglöövide ja nelitise läänepoolse osa katu-
seid, restaureeriti kaks nurgatorni koos ristidega, parandati kellatorni ajutist katet ja paigaldati 
uued katteplekid kellatorni tüvesse müüriastmetele. Töid tegid 2008. aastal Rändmeister OÜ 
(ristid ennistas Sepatööd OÜ), 2010. aastal Rein Arendus OÜ ja 2012. aastal Tafrix OÜ. Prog-
rammi teisel perioodil oli võimalik lõpetada katusemaastiku restaureerimistööd (v.a kellatorni 
taastamine). 

Kirikuisa püha Vassili (Basileios) Suure (329–379) auks pühitsetud Priipalu kirik ehitati aas-
tatel 1873–1879 Riia arhitekti J. F. Baumani (Baumanis) projekti järgi. 1972. aastal hävis tule-
kahjus kiriku kellatorni kiivriosa ja praegugi on tornikiivri ja risti asemel madalam ajutine katus. 
21. sajandi alguseks oli kiriku katuse tõenäoliselt ehitusaegne nn raudplekk läbi roostetanud ja 
auklik, kohati valtsidest lahti, sibulkuplitel ja kogudusesaali katusel oli osa plekist lausa puudu, 
mistõttu olid puitkonstruktsioonid vihmale ja lumele avatud. Läbijooksude juures oli puitkonst-
ruktsioon seenkahjustusega ja kandmiku detailid kohati lausa kogu ristlõike ulatuses hävinenud. 
Samuti olid hakanud lagunema tellistest karniisid ja korstnapitsid (kogudusesaali korstnapits oli 
juba hävinud). 

2014. aastal jätkas Priipalu kiriku katusetöid firma Tafrix OÜ. Viimases etapis restaureeriti 
tambuuritorn, nelitise idaosa katus ja kaks nurgatorni ning altariruumi katus. Puitkonstrukt-
siooni pehkinud detailid proteesiti, kuid õnneks selgus ligipääsmatute ehk kinniste konstrukt-
sioonide avamisel, et kuigi tööde alustamiseks on küll viimane aeg, ei ole väga palju asendusi 
siiski vaja teha. Katustele paigaldati käsitsi valtsitud kuumtsingitud terasplekk. Tambuuritorni 
kaheksale aknaalusele ja nurgatornide sokliastmetele paigaldati samuti uued katteplekid ning 
nurgatornide ristid restaureeriti. Ühtlasi restaureeriti tööde käigus korstnapitsid ning parandati 
karniise. 

Loodetavasti maalitakse lähiajal tornide laternaosadele tagasi ka petikaknad, mis on kiriku 
üldvaates terviklahenduse kõnekad ja rikastavad detailid.  

Kuigi Priipalu kiriku katusemaastiku ennistamine oli pikk ja vaevaline protsess, on püha-
kodade programmi toel ära hoitud ühe kauni Lõuna-Eesti kiriku hävimine.  

Pühakodade programmi teisel perioodil toetati lisaks EAÕK-le Priipalu Püha Vassili Suure 
kiriku katusemaastiku restaureerimisele ka kirikuaeda infotahvli paigaldamist. SS

Frantsiskus OÜ, Priipalu AÕK. Tornikiivri restaureerimisprojekt. Tallinn 2005; Liivika Krigoltoi, EAÕK Priipalu 
Vassilius Suure kirik. Muinsuskaitse järelevalve aruanne katuse hooldusremonttööde kohta. Tallinn 2010. 

Pühakodade programmi toetus:  72 000 eurot katuste 
restaureerimise jätkamine (altariosa, tambuuritorn, 
kaks nurgatorni koos ristidega ja karniisid) (2014) 

Tööde üldmaksumus:  katuse IV etapp – 72 051 eurot
Projektdokumentatsioon:  EAÕK Priipalu kirik. Katuste 

restaureerimise põhiprojekt. Rändmeister OÜ 
(2008)

Töö teostaja:  Tafrix OÜ (praegu Haart Ehitus OÜ)
Järelevalve:  Urmas Lööper, Ramses Ehitus OÜ

E A Õ K  P R I I P A L U 
 P Ü H A  V A S S I L I  S U U R E 
   K I R I K U  K A T U S



1 3 3

Priipalu Püha Vassili Suure kiriku katusetööde seis 2014. SS

Altariosa katusekatte seisukord enne restaureerimist. 2014. SS
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Tööde viimases etapis restaureeritud tambuuritorn ja üks varem korrastatud nurgatorn. 2017. PS

Restaureeritud katused ida poolt. 2017. PS

Tambuuritorni ja ühe nurgatorni kupli seisukord enne restaureerimist. 2014. SS
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Kiriku restaureeritud katusemaastik. 2016. AM
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Puhja Dionysiose kiriku 17 heliseva registri ja kahe manuaaliga orel 
on valminud 1881. aastal W. Müllverstedti töökojas Tartus. Hoolimata 
vanusest ning Nõukogude perioodil saadud vigastustest on orel siiski 
üsna terviklikuna säilinud.

Puhja kiriku oreli pikaajalised restaureerimistööd on hea näide sel-
lest, kuidas pidevalt ja sihikindlalt tegutsedes on võimalik ellu viia suuri 
ja kulukaid projekte rahaliselt kitsastes oludes. Kogudus on aastate jook-
sul saanud rahasüste pühakodade riiklikust programmist, kuid suurem 
osa rahastusest on kogutud annetustena ja pidevalt on otsitud ka teisi 
finantseerimisvõimalusi Leaderi programmist Hooandjani. Kestva töö 
tulemusena on orelit pika aja jooksul restaureeritud. 

Olev Kentsi juhitud restaureerimistööde käigus aastatel 2012–2014 
korrastati oreli klaviatuurid, traktuur, tuulepõhjad, tuulekanalid ja kõik 
viled. Ühtlasi paigaldati uus ventilaator, samuti regulaator koos tagasi-
löögiklapiga ning mürasummutuskast. Klaviatuuridel vahetati roostes juhttihvtid ja 
polsterdus. Klahvikatetest jäid alles neli kasutuskõlblikku luukatet, ülejäänud asendati 
uutega. Samuti sai korrastatud klaviatuur, traktuuri katkiste ja puuduvate osade asemele 
valmistati uued osad ja kõrvaldati lõtkud. Ühtlasi tehti põhjalikult korda ka oreli tuule-
põhjad. Tööde käigus kasutati võimalikult palju vanu puitosi, kuid nende asemele, mida 
polnud võimalik parandada, valmistati uued. Kahjuks oli orelis palju vigastatud vilesid, 

samuti oli hulk vilesid sootuks puudu. Orelis on kokku 936 
vilet, restaureerimise käigus valmistati vanade vilede ees- 
kujul 393 tinavilet ja 23 uut puitvilet. Kõigele lisaks värsken- 
dati ka pühakodade programmi toel aastatel 2015–2016  
oreliprospekti väljanägemist.

Eestis on rikkalikult huvitavaid oreleid, kuid nende kon-
serveerimine ning restaureerimine on erakordselt mahukas 
ja erioskusi nõudev töö. Sellest tulenevalt on see ka kulu-
kas ja nõuab suuri investeeringuid. Puhja kogudus on hea 
eeskuju ja teenäitaja, kuidas seesugust suurt tööd ette võtta 
ning edukalt lõpuni viia.

Pühakodade programmi teisel perioodil remonditi prog-
rammi abiga lisaks oreliprospekti restaureerimisele ka Puhja 
kiriku katust ning koostati kaks restaureerimisprojekti. LL

Olev Kents, Puhja orelipuldi kapi uste ja prospektikarniisi restaureerimistööde aruanne. Tapa 2015;  
Olev Kents, Puhja orelikapi uste restaureerimistööde aruanne. Tapa 2016 (register.muinas.ee).

Kultuurimälestis:  reg-nr 387
Pühakodade programmi toetus:  1500 eurot
Tööde üldmaksumus:  1500 eurot
Projektdokumentatsioon:  Puhja oreli mängupuldi uste ja prospekti 

karniisi restaureerimine. Restaureerimistööde tegevuskava. 
Olev Kentsi orelitöökoda OÜ (2015); Puhja oreli kapi esimeste  
hooldususte konserveerimine. Restaureerimistööde 
tegevuskava. Olev Kentsi orelitöökoda OÜ (2016)

Töö teostaja:  Olev Kentsi orelitöökoda OÜ

E E L K  P U H J A 
 D I O N Y S I O S E  K I R I K U 
   O R E L I  P R O S P E K T 

Puhja kirik. 2017. PS

Puhja kiriku oreli prospekt enne 
konserveerimist. 2014. ÜJ.
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2014. aastal sai Saaremaal asuv Püha kirik järjekordse tornikiivri. Kui eelmised, 1922. ja 
1896. aastal püstitatud kiivrid asendasid välgulöögist maha põlenuid, siis seekord olid 
kiivri hävitanud puidumardikad. Täpsemalt nii Saaremaal kui näiteks ka Tallinnas pahan-
dust tegevad majasikud.

See, et kiivri puitosaga on lood halvad, selgus mõni aasta varem. Nimelt avastas koha-
lik remondimees, et puitkonstruktsioon on avariieelses seisukorras ja kui remonti ei tee,  
siis mõne aasta pärast viib tuul kirikutorni ülemise otsa minema. Tänu koguduse juha-
tuse esimehe Matti Mägi südikusele valmisid juba järgmisel aastal uue kiivri muinsus- 
kaitse eritingimused ja projekt. Uus kiiver tuli teha sellepärast, et senise kiivri okaspuidust 
kandekonstruktsioon ehk kandmik oli 90–95% ulatuses oluliste puidumardikakahjustus-
tega ning paiguti kogu ristlõike ulatuses hävinenud. 1922. aastal valminud kiivri oma-
päraks oli tamme kasutamine esimese risttalastiku valmistamisel. Ka selle alumine pind 
oli mardikaaukudega, kuid siiski taaskasutamiseks kõlblik.

Projekteerimistööde käigus kandmik mõõdistati ja pildistati. Tarindus valiti olemas-
olevaga sarnane – kaks kasttoolvärki, neist alumisel jäigastavad diagonaalid. Puusepa-
konstruktsioonis valdavalt tappliited. Uue kiivri mudel valmis arvutil kolmemõõtmeli-
sena, mis kiirendas jooniste valmistamist ja tagas ka täpsuse. 

Taastamistöödega tehti algust 2013. aasta oktoobris, kui kraanaga tõsteti vana kiiver 
maha ja paigaldati ajutine katus. Tööd jätkusid järgmise 
aasta suvel, mil hakati vanale tammest talastikule ehitama 
uut kandmikku. Detailide ja tappide mõõtmed võeti otse 
arvutijooniselt, valmistatud detailid liideti kokku. Tänu 
arvuti kasutamisele meenutas töö konstruktori kokkupa-
nemist. Puidumardikate vältimiseks kasutati Vormsi saa-
relt toodud lülipuidurikast mändi, tammest osa võõbati 
üle mardikaid hävitava vahendiga. Töö tegid Meelis Möl-
der, Ando Siim, Harry Jõemees, Mirgo Pruunsild, Raido 
Tõnson.

14. oktoobril tõsteti kiiver tüvesele. Osa katteplekist, 
samuti rist olid paigaldatud juba maapinnal. Üleval lõpe-
tati plekitööd, kinnitati ankurduse detailid, paigaldati ins-
pekteerimist võimaldavad käiguteed ja redelid. Loomuli-
kult seati üles ka piksekaitse, et kiiver kestaks kauem kui 
eelmised. AP

Ain Pihl (Rändmeister OÜ), EELK Püha kiriku tornikiivri restaureerimine. I etapp. Aruanne. Tallinn 2013; 
Ain Pihl (Rändmeister OÜ), EELK Püha kiriku tornikiivri restaureerimine. II etapp. Aruanne. Tallinn 2014.

Kultuurimälestis:  reg-nr 21045
Pühakodade programmi toetus:  101 384 

eurot (torni restaureerimise II etapp ja 
piksekaitse)

Tööde üldmaksumus:  109 905 eurot
Projektdokumentatsioon:  EELK Püha kiriku 

tornikiiver. Muinsuskaitse eritingimused ja 
põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2012) 

Töö teostaja:  Rändmeister OÜ

E E L K  P Ü H A 
 J A K O B I  K I R I K U 
     T O R N I K I I V E R

Ajutise katusega torn. 2014. AL, LV
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Püha Jakobi kiriku tornikiivri ülemise osa allatõstmine. 2013. PS Tornikiivri alumise osa allatõstmine. 2013. PS

Insener-konstruktor Ain Pihl tornikiivri seisukorda üle vaatamas. 2013. RV Tornitipu demonteerimine. 2013. RV
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Tornikiivri konstruktsioon. 2014. Ain Pihli joonis Proteesitud ja osaliselt plekiga kaetud tornikiiver. 2014. PS

Tornikiivri alla kasetohu paigaldamine. 2014. PS Tornikiivri paikatõstmine. 2014. PS
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Restaureeritud tornikiiver. 2016. SS
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Pühalepa Laurentsiuse kirikut peetakse Hiiumaa vanimaks ehitiseks. 13. sajandil rajatud püha-
koja ajalugu on olnud tormiline – 16. sajandi teises pooles venelaste rüüsteretke tulemusena ula-
tuslikult purustatud kirik taastati (suuremas mahus) alles 17. sajandi esimesel veerandil. Pärast 
Teist maailmasõda kasutati kirikut laona ning pühakojana pühitseti taas alles 1993. aastal. Alg-
kiriku juurde torni ei kuulunud ning hiljem, Villem Raami uuringute kohaselt vähemalt kolmes 
erinevas ehitusetapis juurde ehitatud läänetorn sai oma praeguse kuju ja kõrguse 1864. aastaks. 
Varasemate ehitusjärkude materjali taaskasutusele viitavad aastaarvud ühel sarikal (1771) ja kesk-
postil (1838). Algselt oli torni neogooti telkkiiver kaetud pilbastega või sindlitega. Praegune kol-
mekordne laastkate pärineb tõenäoliselt 1970. aastate teisest poolest ning ilmselt on see nii kaua 
vastu pidanud tänu sellele, et seda on vahepeal nii masinaõliga võõbatud kui ka tõrvatud. Torni 
vahelagesid remonditi 1998. aastal ning pühakodade programmi esimesel perioodil restaureeriti 
Muinsuskaitseameti toel pikihoone, kooriruumi ja käärkambri katus. 

Tornikiivri laastkate on kehvas seisus olnud juba paarkümmend aastat. 2005. aastal koostati 
tornikiivri restaureerimisprojekt, mis nägi ette kimmkatte, kuid töödeni toona ei jõutud. Viimas-
tel aastatel on tornikiivri laastkatte olukord väga kiiresti halvenenud – kiivri seelikuosa kõikides 
nurkades olid kattes suured (kohati ligi meetrise läbimõõduga) augud ning läbisajud olid kahjus-
tanud ka konstruktsioone. Samuti oli torni tekkinud linnukoloonia, mis omakorda on halvenda-
nud puitkandmiku seisukorda. Linnud on usinasti avardanud katusekattes olevaid auke. Suure-
mad kahjustused olid torni kagunurgas, kõige vähem kahjustunud oli põhjakülg. 

2016. aasta lõpus algasid Pühalepa kiriku tornikiivri kattematerjali avarii-remonttööd. Meis-
ter Heiki Mürk tegi tööd väga leidlikult – kõrgel tornikiivri räästatsoonis parandas ta katuseka-
tet ilma tellinguid kasutamata. Kõigepealt eemaldati kahjustunud laastkate ja osaliselt ka roovi-

tus nii, et oleks võimalik ülevalt poolt paigaldada räästa esimene 
rida. Võimalikult jäiga räästa tekitamiseks löödi esimene kiht laaste 
(2/3 pikkus) kumerused ülespoole, siis teine kiht (1/2 pikkus) 
kumerused allapoole ja kolmas (täispikkus) kiht jälle kumerustega 
ülespoole. Ridade kasvades paigaldati tagasi ka eemaldatud roo-
viridasid. Kui laastulööja peaaegu enam ei mahtunud vana ja uue 
katte vahele, hakati laaste lööma horisontaalselt ehk külje pealt nii 
kaugele, kui avatud osas ulatas väljastpoolt lööma. See võimaldas 
paigutada uute laastude ülemised otsad allesjäänud vanade laas-
tude alla. Kõige viimaseks jäi u 40 × 40 cm suurune auk, mis n-ö 
õmmeldi kinni – iga laast tõmmati tsingitud traadi abil seestpoolt 
eraldi roovi külge ja traadid kinnitati roovide külge kruvidega. 
Lisaks suleti torni ülaosas neli väiksemat auku ja torniaknad; kar-
niisiaugud suleti metallvõrguga.

Kultuurimälestis:  reg-nr 23619
Pühakodade programmi toetus:  8000 eurot 
Tööde üldmaksumus:  9000 eurot 
Töö teostaja:  Küüp OÜ

E E L K 
 P Ü H A L E P A 
  L A U R E N T S I U S E  K I R I K U   
    T O R N I K I I V E R

Auklik katusekate altpoolt. 2016. SS
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Avariitööde tulemusena asendati tornikiivri kolmel küljel (v.a põhjakülg) alumise tsooni (u 1,5 m 
kõrguselt räästast) kahjustunud või kohati puuduv laastkate uuega ning torni katusekate sai vee-
kindlaks. Samas on Pühalepa tornikiivri kattematerjal valdavalt oma eluea piiril ja amortiseerumise 
tõttu jõuab niiskus kahjustama nii roovitust kui ka kandmikku. Seepärast oleks lähiajal vajalik katuse - 
kate täielikult uuendada ning lisaks restaureerida ka kandekonstruktsioon. Siiski andis avariilise ja 
kohati olematu puitkatte uuendamine lisaaega korralike restaureerimistööde kavandamiseks. Torni - 
kiivri avariiremonti toetas ka Pühalepa Vallavalitsus. Lisaks tornikiivri remondile toetati pühakodade 
programmi kaudu ka Pühalepa kiriku seinalühtri restaureerimist. SS

Heiki Mürk (Küüp OÜ), Pühalepa kirik. Torni tööde kokkuvõte. Valge 2018; Juhan Kilumets (Rändmeister OÜ), 
Pühalepa kirik. Torni vahelagede ja tornikiivri muinsuskaitse eritingimused. Restaureerimise põhiprojekt. Tallinn 
2005; Aleksander Danil, Juhan Kilumets (Rändmeister OÜ), Pühalepa kirik. Katusekonstruktsiooni ja tornikiivri 
tehnilise seisukorra hinnang. Tallinn 1998; KRPI, Hiiu Pühalepa kiriku ehitusloost. Tallinn 1979; KRPI, Pühalepa 
kiriku tehnilise seisukorra kirjeldus. Tallinn 1980 (MKA arhiiv).

Pühalepa kiriku tornikiivri laastukatte seisukord enne remonti. 2016. SS
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Viimaste, n-ö õmmeldud laastude traatkinnitused altpoolt. 2016. MMTöö käik katuse alt vaadates. 2016. MM

Meister Heiki Mürk löömas esimest laasturida. 2016. MM Järgmiste laasturidade löömine katusele. 2016. MM
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Tornikiivri parandatud katus. 2016. MM



1 4 6

Pühalepa kiriku väärikas seinalühter oli enne restaureeri-
mistöid nukras olukorras ning kasutamiskõlbmatu. Nägus 
17. sajandist pärinev lühter kannab stilistiliselt veel renes-
sansliku maitse jälgi – kolme tulega messingplekist lühtril 
on kohrutatud seinaplaat, mille keskele kinnitub vertikaalse 
nurga all ümaralt eenduv vaskplekist kokkukeeratud tüves-
haar, mille külge omakorda kinnituvad mõlemale küljele pai-
nutatud voluudikujulised lisahaarad. Peahaaral on pealelöö-
dud geomeetriline pindornament, sarnane ornament on ka 
külghaaradel.

Kohrutatud taldrikud on kaunistatud täppidest ja pool-
kaartest koostatud mustritest ja ühest madalreljeefsest munavöödist, keskselt on 
kasutatud väänornamenti. Sarnase pinnadekooriga on ka seinataldrik, kuid vään- 
ornamendi sisse on liidetud sõõrid lilleõitest: tulp, granaatõunaõis, ristikheinaõis- 
nupp ja rosett.

Restaureerimise eel oli lühtril puudu mitu detaili – külghaar koos vahepaunaga, 
üks haarataldrik ning kõik kolm küünlapiipu, samuti tuli valmistada seinakinnitus-
taldriku alus. Tööde käigus puhastati olemasolevad detailid olmemustusest ja paa-
tinast, lahtised ühendused parandati ja liideti uuesti, metallipinnas olnud mõlgid 
tasandati ning väändunud haarad painutati sirgeks. Lõpuks vanad detailid poleeriti ja 
lühter pandi vanadest ning vast valminud detailidest kokku. Töö teostas Eino Jööts.

Ajalooliste lühtrite korrastamine on nii 
mälestiste enda kui ka ruumiterviku seisu- 
kohalt erakordselt oluline. Just detailid on 
need, mis lõpuks ruumile ilme annavad ning 
võimaldavad luua ettekujutuse sellest, mil-
line võis ruum ajalooliselt välja näha. Kui 
aastakümnete jooksul on olnud levinud 
praktikaks vanade lühtrite elektrifitseeri-
mine, siis käesolevat lühtrit on alati kasuta-
tud vaid küünlalühtrina, samas funktsioonis 
jätkub kasutamine ka nüüd. LL

Eino Jööts (KAR-Grupp AS), EELK Pühalepa kiriku 
seinabraa konserveerimistööde aruanne. Tallinn 
2014 (MKA arhiiv).

Kultuurimälestis:  reg-nr 3323 
Pühakodade programmi toetus:  1920 eurot
Tööde üldmaksumus:  1920 eurot
Töö teostaja:  KAR-Grupp AS

E E L K  P Ü H A L E P A 
 L A U R E N T S I U S E  K I R I K U 
   S E I N A L Ü H T E R

Pühalepa kiriku seinalühtri seisukord 
enne konserveerimist. 2001. LK

Seinalühtri kokkupanek pastoraadis. 2016. KT
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Konserveeritud seinalühter töökojas. 2014. EJ

Seinalühter oma praeguses asukohas. 2018. PS
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Ajalooliselt on Eesti kirikutes olnud vahevõresid palju, kuid tänapäevaks on massiivne, peaaegu 
seina meenutav vahevõre, mis eraldab kooriruumi pikihoonest, säilinud vaid Ridala kirikus. 

17. sajandi viimasel kolmandikul valminud vahevõre ja altariretaabli autoriks peetakse Tallinna 
tislermeistrit Berendt Lorentzit. See on võluv barokne polükroomne nikerdustega ansambel, kus 
leidub nii eriilmelisi keerubeid ja maskaroone, aga ka rullisornamenti, lehe-, väänla- ja õiemotiive. 
Vahevõre keskel on laiem keskava, mõlemal pool külgedel kitsamad külgavad. Vahevõre ülemisele, 
kaunistuste ja laia karniisiga talale toetuvad krutsifiksigrupp ja kaks vappepitaafi. 

Krutsifiksigrupi teeb eriti huvitavaks selle põnev ja harva esinev ikonograafiline lahendus. Kui  
enamasti on selliste gruppide puhul kujutatud Kristuse paremal käel Neitsi Maarjat ja vasakul evan- 
gelist Johannest, siis Ridalas on mõlemal pool Kristust naisefiguur. Ilmselt on tegu kahe Maarjaga: 
Neitsi Maarja ja Maarja Magdaleenaga. Niivõrd harukordne ja omanäoline objekt väärib kindlasti 
tulevikus põhjalikumat uurimist.

Kuna konserveeritav objekt on suur ja keeruline, samuti oli vahevõre olukord osaliselt üsna 
halb, jaotati töö kolme etappi, millest praeguseks on lõpetatud kaks. Esimeses etapis (2017) teos-
tasid Ingrid Pihelgas ja Viljar Talimaa tööd võidukaareseina pealmisel osal ja lõunapoolsel vahe-
võrel. Lõunapoolse vahevõre alumine osa oli aja jooksul oluliselt kahjustunud, puidu struktuur 
sisemiselt nõrgenenud, samuti esines vetikakahjustust ja niiskusest tekkinud mädanikku. Tahvli 

alaosalt eemaldati tugevalt kahjustunud maskaroon. Ühtlasi hinnati 
värvi- ja maalingukihtide üldist seisukorda ja tehti puhastusproovid,  
et valida kõige sobivam metoodika pindade puhastamiseks. Lõuna-
poolsel vahevõrel tehti põhjalik kuivpuhastus ning osal pindadest ka 
märgpuhastus. Märgpuhastuse käigus avastati tekstiribal aastanumber –  
Jahre 1678 (algne polükroomia), ülevärvimise aeg – 1882 – ning maa-
lermeistri nimi – L. Michelsen. 

Teisel etapil (2018) jätkati varem alustatud töödega – kontrolliti 
materjali seisukorda, teostati nii märg- kui ka kuivpuhastus. Võidu-
kaare tala juures avastati, et krutsifiksigrupi parempoolse figuuri ala-
osas oli olnud nii oluline putukakahjustus, et ilmselt 1882. aastal toimu-
nud tööde käigus on kujule valmistatud uus alus. Ühtlasi asendati mitu 
puuduvat liistu ja detaili olemasolevate eeskujul valmistatud detaili-
dega. Märgpuhastatud pinnad kaeti esmase lakikihiga, et järgmise  
etapi käigus hinnata, kuidas kattev lakikiht kiriku kliimas vastu peab. 

Kultuurimälestis:  reg-nr 16426
Pühakodade programmi toetus:  4300 eurot
Tööde üldmaksumus:  4900 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimistööde tegevuskava. I etapp. 
SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- 
ja Digiteerimiskeskus Kanut (2017); 
Kunstimälestise konserveerimistööde 
tegevuskava. II etapp. SA Eesti 
Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut (2018) 

Töö teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut

E E L K  R I D A L A 
  P Ü H A  M A A R J A
   M A G D A L E E N A 
   K I R I K U  V Õ I D U K A A R E 
     V A H E V Õ R E

Vahevõre koori poolt enne 
konserveerimist. 2017. PS
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Praeguseks on korrastatud pool vahevõrest, sh avariiline lõunapoolne külg, samuti talal paik-
nev Wrangeli vappepitaaf ja krutsifiksigrupi parempoolne figuur. Tööde käigus on saadud uut ja 
olulist informatsiooni nii algse polükroomia kui ka hilisemate korrastustööde käigus tehtud lisan-
duste kohta. Märgpuhastuse tulemusena on tuhmunud objekt saamas tagasi oma barokset värvi-
kirevat ilmet. Tööd jätkuvad 2019. aastal.

Pühakodade programmi teisel perioodil on toetatud ka Ridala kiriku kooriruumi katuse hool-
dusremonti, kirikutekstiilide inventeerimist ning kahel aastal ka interjööri viimistluskihtide uurin - 
guid. LL

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Võidukaare grupp ja vahevõre,  
B. Lorentz, 1678. Reg-nr: 16426. Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. I etapp. Tallinn 2018; SA Eesti 
Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Võidukaare grupp ja vahevõre, B. Lorentz, 1678. 
Reg-nr: 16426. Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. II etapp. Tallinn 2018 (register.muinas.ee).

Lõunapoolse vahevõre alumise osa kahjustused. 2013. SS

Lõunapoolse vahevõre alumine osa puhastamise 
käigus. 2017. IP

Lõunapoolse vahevõre alumine osa esimese etapi tööde lõpus ilma maskaroonita. 2017. PS

Lõunapoolse vahevõre alumine osa pärast teise etapi tööde lõppu. 2018. IP
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Wrangeli vappepitaaf puhastamise käigus. 2018. IP

Krutsifiksigrupi parempoolne figuur pärast konserveerimist. 2018. IP Lõunapoolne vahevõre pärast konserveerimist. 2018. IP
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Risti kogudus on silma paistnud nii oma kirikuhoone kui ka vallasvara aktiivse korrastaja 
ja hoidjana. Aastate jooksul on konserveeritud ja restaureeritud hulganisti Risti koguduse 
kultuuriväärtuslikke esemeid. Tööde teostamiseks on kogudus saanud toetust pühakodade 
riiklikust programmist, kuid alati leidnud ka täiendavaid finantseerimisvõimalusi. Tänu 
sellele on koguduse vara üldiselt laitmatus korras.

Risti kogudusele kuuluvad ja ilmselt 18. sajandil kohaliku tööna valminud nn Hollandi 
tüüpi toolid on huvitavad mitmes mõttes. Kõigi nelja tooli erinevad proportsioonid viita-
vad pigem kohalikule tööle ja kõnelevad siinse tisleritöö traditsioonist, samuti on tähtis, 
et säilinud on koguni neli tooli. Restaureerimise eel olid toolid väga tugevalt kahjustatud 
– kõigil toolidel olid ulatuslikud putukakahjustused, samuti oli konstruktsioon osaliselt 
pehkinud. Toolid olid tugevalt määrdunud ja viimistluskihid kahjustatud. Et toole saaks 
uuesti kasutada, tuli konstruktsioon demonteerida ja puhastada, pehkinud ja putukakah-
justustega detailid plommida ja tervikuga sobivaks viimistleda ning värskendada toolide 
üldviimistlust.

Pärast konservaatorite Pille Suurna ja Enn Tedre põhjalikku tööd võib öelda, et toolid 
on saanud uue elu – väärikas ja huvitav mööbel on taas kasutusel. LL

Pille Suurna (Retk OÜ), Risti kiriku toolide 
konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2016 
(register.muinas.ee).

Kultuurimälestis:  reg-nr 3894–3897
Pühakodade programmi toetus:  1730 eurot
Tööde üldmaksumus:  1920 eurot
Projektdokumentatsioon:  Toolide 

konserveerimistööde tegevuskava.  
Retk OÜ (2015)

Töö teostaja:  Retk OÜ 

E E L K 
 R I S T I  K I R I K U 
   N E L I  T O O L I

Risti kiriku välisvaade. 2011. PS
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Kiriku toolid enne konserveerimist. 2013. ÜJ

Lahtivõetud ja parandatud tool. 2016. PSuProteesitud toolijalad. 2016. PSu

Toolid pärast konserveerimist. 2016. PSu
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Harjumaal Risti kirikus asub põnev ja omalaadne tammepuidust vapp, millega seostub mitmeid vas-
tuseta küsimusi – teadmata on teose algupärane funktsioon, asukoht ning ka täpne valmimise aeg. 

Tegu on ümmarguse vapi detailidega, mis on säilinud kolme tükina. Väärtuslik keskmine nikerd-
detail, kus tõenäoliselt oli kujutatud vapikilpi, mis viidanuks kindlale isikule või perekonnale, on 
praeguseks ajaks läinud kaduma. Alles olevatel detailidel on kujutatud rikkalikku väänlevat akan-
tusornamenti koos viinamarjakobaratega ning allosas tekstilinti, kust loeb välja daatumi 1589. 
Keskmisel üladetailil on säilinud krooniga raudrüükiiver, millel istub kroonitud olend (tõenäoli-
selt kurat või troll), kes hoiab mõlema käega sarvedest kinni. 

Esmase hooga võib oletada, et vapp on valminud eelmainitud 1589. aastal (või vähemalt seal-
kandis!), kuid tõenäoliselt see siiski nii ei ole. Sellele viitab kasutatud ornamendi stilistika, mis viib 
sajandeid hilisemasse perioodi. Aastaarv 1589 võib olla märgitud vapile kui aadeldamise aasta. 

Vapi vorm ei ühti traditsioonilise vappepitaafi ülesehitusega, mistõttu on alust arvata, et see 
on loodud algselt mingiks muuks otstarbeks ning ei ole kandnud epitaafile omast surnusildi üles-
annet. Oletusi on erinevaid: näiteks Martna kirikus asub lühtri küljes maalitud „taldrik“, millel on 
kujutatud vappi ning donaatori nime koos aastaarvuga. Kas ka Risti vapp võis olla midagi sarnast? 
Või oli see annetatud seinale või ehk isegi välisfassaadile riputamiseks? 

Algselt on puidust vapp olnud ka värvikirev, kuigi kahjuks ei ole praeguseks ajaks originaal-
polükroomiast palju säilinud. Värvifragmente leidub peamiselt ornamendi uuretes, kuid on 

mõningates piirkondades näha ka kõrgematel pindadel. Küll aga on 
sellised fragmendid piisavad, et kaardistada kasutatud värvid ning 
saada ettekujutus vapi kunagisest värvilisest ilmest, kust ei puudu-
nud kollased, punased ega sinised toonid. 

Korrastustöid alustades eemaldati esmalt vapp 1990. aastate kesk-
paigast pärinevast massiivsest klaaskastist, mis varjas teose peent 
nikerdust ning segas vaatlemist. Konserveerimistöid saatis ka põhja-
lik fotodokumenteerimine – kõik ennistamise etapid jäädvustati.

Pärast ettevaatlikku kuiv- ja märgpuhastust alustas konservaator 
Ingrid Pihelgas vähese säilinud polükroomiaga kaetud pinna irduva 
värvi- ja krundikihi kinnitamist. Mustus oli tunginud värvikihti ja 
selle all olev puidupinda kattev krundikiht oli kivistunud ja mustu-
nud, mis muutis keerukamaks nii värvikihi kinnitamise kui ka pinna 
puhastamise. Tammepuidu seisund oli halb – lauad olid kaardunud 
ning nende tagakülg kihistunud, rabe ja pudisev, mis viitas sellele, et 
objekt oli seisnud niisketes tingimustes. Seetõttu oli vajalik tagakülje 
puidustruktuuri korduv tugevdamine. 

Kultuurimälestis:  reg-nr 3925
Pühakodade programmi toetus:  1450 eurot
Tööde üldmaksumus:  1650 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti 
Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut (2018)

Töö teostaja:  SA EVM Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut

E E L K 
 R I S T I  K I R I K U 
   V A P P

Vapi keskosa puhastamise käigus. 2018. JH
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Kultuurimälestis:  reg-nr 3925
Pühakodade programmi toetus:  1450 eurot
Tööde üldmaksumus:  1650 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti 
Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut (2018)

Töö teostaja:  SA EVM Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut

Korrastatud vapp klaasist kappi tagasi enam ei rännanud, vaid selle ümber ehitas metallikonser - 
vaator Helmut Välja täpselt objekti mõõtudega arvestava metallist konstruktsiooni, mis hoiab 
tükid turvaliselt koos ning lubab neid edaspidi Risti kiriku seinal eksponeerida.  GN

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Vappepitaaf, 16. saj (puit, polükroomia), 
reg-nr 3925. Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2018 (MKA arhiiv). 

Risti kiriku vapp enne konserveerimist 1990. aastate kapis. 2018. JH
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Vapi polükroomia leiud. 2018. JH
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Vapp konserveerimistööde lõpul. 2018. JH
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Kunstimälestiseks on eri aegadel tunnistatud väga eriilmelisi ja võluvaid kanne. Enamasti on need 
veinikannud või ristimisvee kannud. Siinse kannu täpne funktsioon on teadmata, samuti on tead-
mata kannu liikumislugu kirikusse ja sellega seotud isikud. Ühes naaberkihelkonna kirikus paik-
neb umbes samal ajal kirikule annetatud kann. Tegemist oli ilmaliku veinikannuga mõisnik Wran-
gelli „nõudekapist“. Annetusdaatum 1718 on eseme valmimisaastast (ajavahemikus 1630–1680) 
hulga hilisem. Teatavasti rüüstasid Tallinna lähedasi kirikuid Vene väed Põhjasõja käigus aastatel 
1706–1710. Legend kõneleb, et kohalik mõisnik kinkis kannu oma kihelkonnakirikule, et korvata 
sõjaaegset kaotust. Ka selle kannu puhul ei saa välistada analoogset liikumislugu. 

Silindrilise, alt profileeritud randiga kehamiga kann on lameda, tila katva kaanega ning kaarja 
lapiku, voluutja lõpetussangaga. Sanga peal on meistrimärgid JGS ja Tallinna linnamärk daatu-
miga. Tinast kannu on valmistanud Tallinna tinavalaja Johann George Stier. Kaanele on graveeri-
tud saksakeelne annetustekst AN KREITZ KIRCHE 1725 (ee Risti kirikule 1725). 

Kann oli aja jooksul tugevasti oksüdeerunud, tuhmunud ja kulunud. Sellel leidus pinnakahjus-
tusi, kaane servarant oli ca 5 cm pikkuselt kadunud, lisaks oli kaduma läinud kaanehinge nupp. 
Pikalt kasutuseta tinakann ootas paremaid aegu, et taas eksponeerimiskõlblikuks saada.

2018. aastal jõudis kann restauraator Helmut Välja töölauale. Konserveerimistööde käigus 
kann puhastati esmalt mehaaniliselt, teostati elektrolüüs, ultraheli ja vahatamine. Samuti likvi-
deeriti tina pinnalt oksiidi ja tinakatku kiht. Värske väljanägemise saanud kann täiustab taas kiriku 
sakraalkunsti.

Nii vana kannu ei ole soovitav sangast tõsta, sest ühendus objekti ja käepideme vahel võib olla 
väga nõrk. Tinast ja tinasulamitest objekte tuleks hoida keskkonnas, kus suhteline õhuniiskus ei 

tõuse üle 40%, vastasel juhul 
tekivad korrosiooniproblee-
mid. Puhas keskkond, head 
hoiutingimused ning ette-
vaatlik käitlemine aitab vää-
rikat kunstimälestist hoida ja 
säilitada kui kiriku lahutama-
tut kaasteelist. KT

SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimis-
keskus Kanut, Kann, J. G. Stier, 
annet. 1725, reg-nr 14842. 
Kunstimälestise konserveerimise 
aruanne. Tallinn 2018 (MKA arhiiv).

Kultuurimälestis:  reg-nr 14842
Pühakodade programmi toetus:  230 eurot
Tööde üldmaksumus:  290 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestise 

konserveerimistööde tegevuskava. SA Eesti 
Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut (2018) 

Töö teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut 

E E L K 
 R I S T I  K I R I K U 
  T I N A K A N N

Tekst kannu kaanel pärast konserveerimist. 2018. JH
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Risti kiriku tinakann enne konserveerimist. 2018. JH Tinakannu kaas enne konserveerimist. 2018. JH

Tinakann pärast konserveerimist. 2018. JH Tinakannu kaas pärast konserveerimist. 2018. JH



1 6 0

Tekstiil on materjalina habras ja see on üks põhjusi, mis muudab vanad tekstiilobjektid eriti väär-
tuslikeks. Risti kirikus on säilinud kaks loomanahast vormitud ja tekstiiliga kaetud 1864. ja 1865. 
aastast pärinevat tukukotti. Enne konserveerimist olid mõlemad kotid halvas seisukorras – kottide 
kattetekstiil oli kulunud, pleekinud ja plekiline ning koikahjustustega, tekstiili kaunistav tikand oli 
katkenud. Samuti oli vigastatud kottide nahkosa. Kottide puitvarred olid määrdunud, kattekihid 
eemaldunud ning metallist kinnitusdetailid korrodeerunud.

2017. aastal harutas konservaator Ruth Paas tukukotid lahti, toestas ja parandas nahk- ja tekstiil-
detailide rebendid ning augud, samuti parandas katkenud tikandi. Lõpetuseks said kotid endale 
ka spetsiaalsed hoiustamiskotid, mis aitavad neid kaitsta väliskeskkonna mõjude, ennekõike tolmu 
eest.

Pühakodade riikliku programmi teisel perioodil toetati ka Risti kirikule audiogiidide soetamist, 
altarimaali ja kahe laualühtri konserveerimist, kirikuaia geodeetilise alusplaani ja vertikaalplanee-
rimise projekti koostamist, tornikohviku rajamist, eeskoja interjööri restaureerimist ning infosten-
dide ja viitade paigaldamist. LL

SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut, Tukukott, 1864, reg-nr 3892. 
Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2017; SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja 
Digiteerimiskeskus Kanut, Tukukott, 1865, reg-nr 3893. Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne. Tallinn 
2017 (register.muinas.ee).

Kultuurimälestis:  reg-nr 3892, 3893
Pühakodade programmi toetus:  500 eurot
Tööde üldmaksumus:  500 eurot
Projektdokumentatsioon:  Kunstimälestiste 

konserveerimistööde tegevuskava.  
SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- 
ja Digiteerimiskeskus Kanut (2016)

Töö teostaja:  SA Eesti Vabaõhumuuseumi 
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut

E E L K 
 R I S T I  K I R I K U 
   T U K U K O T I D

Risti kiriku 1865. aasta tukukott varrega pärast konserveerimist. 2017. JH
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Risti kiriku 1864. aasta tukukott enne 
konserveerimist. 2017. JH

Risti kiriku 1864. aasta tukukott pärast 
konserveerimist. 2017. JH

Risti kiriku 1864. aasta tukukott pärast 
konserveerimist. 2017. JH

Risti kiriku 1865. aasta tukukott enne 
konserveerimist. 2017. JH

Risti kiriku 1865. aasta tukukott pärast 
konserveerimist. 2017. JH

Risti kiriku 1865. aasta tukukott enne 
konserveerimist. 2017. JH
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Räpina kiriku läänefassaadi ehivad kaks võluvat 18. sajandi lõpust pärinevat puitskulptuuri, millest 
üks sümboliseerib lootust ja teine armastust. Veidi vähem kui kahemeetrised skulptuurid paikne-
vad fassaadiniššides kahel pool kiriku peaportaali ning toonitavad kiriku klassitsistlikku ilmet.

Välitingimustes on puit mõnevõrra problemaatiline materjal, mis vajab paratamatult tihedamat 
hooldust kui kivi või metall. Ka kõnealuste skulptuuride puhul on näha, et peamiseks kahjustajaks 
on olnud just niiskus. Skulptuuride eelmisest restaureerimisest on möödas veidi üle kümne aasta, 
kuid sellist tüüpi materjali tuleks hooldada sagedamini. Eriti ilmekalt olid välitingimustes tekkivad 
kahjustused näha armastust kujutaval skulptuuril, mis paikneb sissepääsust lõunas.

Enne konserveerimistöid oli selle skulptuuri seisund avariiline – pinda kattev värvikiht oli suu-
rel määral irdunud, puit kahjustunud ja lõhenenud ning skulptuur oli kaotanud mõningaid detaile, 
samuti oli kahjustatud skulptuuri alus. Konservaatorite Pille Suurna ja Enn Tedre 2017. aasta kon-

serveerimistööde käigus skulptuur puhastati, eemaldati  
lahtised värvikihid ning varasema restaureerimise käigus 
lisatud paraloidist ja puidumassist täide. Samuti eemaldati 
pehastunud puit ja teostati puiduparandused. Tagamaks 
esteetilist terviklikkust, nikerdati puuduvate detailide 
asemele uued. Ühtlasi tugevdati kuju konstruktsiooni, 
täites puidulõhed puiduparandustega, ning lõpuks skulp-
tuur immutati, kititi ja värviti. Enne nišši paigutamist 
isoleeriti skulptuur niiskest kivialusest kasetohust isolat-
sioonikihiga.

Skulptuuri seisukorda hinnates tekkis arutuelu ka selle 
üle, kas poleks mõttekam ajaloolised skulptuurid hoopis 
kiriku interjööri üle viia ning asendada fassaadil koopia-
tega. Samas on originaalskulptuuridel hoone terviku sei-
sukohalt oluline väärtus ning pideva hooldusega on või-
malik nende säilitamine välitingimustes. Nagu mainitud, 
on puit olemuslikult materjal, mis vajab eriti välitingi-
mustes pidevat tähelepanu ja korrastamist. Õige hool-
duse puhul on puidu eluiga aga pikk. Loodetavasti saab 
peatselt konserveeritud ka kiriku fassaadil paiknev teine, 
lootust sümboliseeriv skulptuur. LL

Pille Suurna, Enn Tedre (Retk OÜ), Fassaadiskulptuur „Armastus“ 
konserveerimistööde aruanne. Tallinn 2018 (register.muinas.ee).

Kultuurimälestis:  reg-nr 5242
Pühakodade programmi toetus:  3440 eurot
Tööde üldmaksumus:  3630 eurot
Projektdokumentatsioon:  Konserveerimis-

tööde tegevuskava. Retk OÜ (2017) 
Töö teostaja:  Retk OÜ 

E E L K  R Ä P I N A 
 M I I K A E L I  K I R I K U 
    F A S S A A D I S K U L P T U U R

EELK Räpina Miikaeli kiriku fassaad. 2018. PS



1 6 3Skulptuur „Armastus“ enne konserveerimist. 2017. GN
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Skulptuuri kahjustused. 2017. PSu

Puiduparandused ja lõhede täitmine skulptuuril. 
2017. PSu

Skulptuur pärast puiduparandusi ja 
irdunud värvi eemaldamist. 2017. PSu

Skulptuur altpoolt uue alusraami ja isoleeriva 
kasetohuga. 2017. PSu
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Konserveeritud skulptuur „Armastus“ kiriku fassaadil. 2018. PS Konserveerimist ootav skulptuur „Lootus“. 2018. PS
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Pühakodade programmi toetusel koostati 2014. aastal tornikiivri muinsuskaitse eritingimused ja 
restaureerimisprojekt ning aastatel 2016–2017 restaureeriti tornikiiver.

Saarde Katariina kiriku ja koguduse ajalugu ulatub tagasi 13. sajandisse. Paraku hävisid arhiivi-
dokumendid pastoraadi põlengus 1789. aastal ning sestap on kirikulugu fragmentaarne korje muu-
dest ürikutest. Praeguses asukohas valmis esimene kivist hoone 1684.−1686. aastal. Kaks sajandit 
hiljem, 1857. aastal, otsustati kirik põhjalikult ümber ehitada. Vanast hoonest säilis vaid altaritagune 
sein ja osa käärkambri müüristikust. Ülejäänu lammutati vundamentideni. 1858. aastal valminud 
kivist torniga ehitis oli varasemast 24 jalga pikem, 9 jalga laiem ja 4 jalga kõrgem (1 jalg = 0,3048 m).

Toredusest ja vajadusest on kirikuhoones möödunud 160 aasta jooksul tehtud mitmeid mahu-
kaid remonttöid: parandatud ja vahetatud pikihoone katust, krohvitud ja värvitud seinu, asenda-
tud põrandalaudist, muudetud küttesüsteeme. 

Tornikiivri elukaar oli ilmutanud lõppemise märke viimased kümme aastat, mil iga suurema 
tormiga järjekordne tükk katteplekist minema lendas, nii et kirikuõpetaja õppis ja harjus neid 
ise tagasi naelutama ja kruvima. Tornikiivri restaureerimistööd jaotusid kahele aastale ja jõudsid 
lõpule 2017. aasta teisel advendil kiivri ja tornikuke taaspühitsemisega.

Põhjaliku uuenduskuuri läbis tornikiivri kandekonstruktsioon. Vahetati välja 100% puitosa ala-
tes risttalastikust. Originaalist säilis vaid seitse sarikat. Kiiver ankurdati. OÜ Rändmeister juhataja 
Juhan Kilumetsa ja ehitaja Kalev Kuusksalu sõnul oli see üks avariilisemaid kiivreid, millega aas-

tate jooksul kokku puututud.
Algselt heleroheliseks värvitud tsinkplekk-katte asemel (kiiver vär-

viti üle 1976. aastal õpetaja Elmar Salumaa eestvedamisel) kaeti torni-
kiiver koguduse õpetaja Arvet Ollino tungival soovil vaskplekk-kattega. 
Töid tegi plekksepp Daniel Kangur. Nüüd on kõrvuti torni vaskne- ja 
1994.−1995. aastal pikihoonele paigaldatud kiviimitatsiooniga plekk-kate, 
andes tunnistust võimaluste ja väärtuste muutumisest ajas.

Lisaks tornikiivrile restaureeriti tuulelipp-tornikukk. 1858. aastal talle-
tati kahes Riia metallikojas – von Ballhauseni ja J. C. Schwenni omas – val-
mistatud vaskplekist kullatud kuke kuuli sisse selle paikaseadmisel kiriku ehi-
tuslugu. 1995. aastal, kui kuhtunud ja viltu vajunud tuulelippu esmakordselt 
ennistati, rakendas restauraator Jaan Märss Eestis varem kasutamata meeto- 
dit − kuldamalgaami restaureerimist galvaanilise kullaga. Seekord katsid  
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid 
Hilkka Hiiopi juhendamisel kuke ja kuuli lehtkullaga. Metallitööd tegi sepp 
Rein Mõtus. Tuulelipu tornitippu kinnitamisel asetati selle kuuli vaskne kap-
sel sõnumiga tulevikku. NR

Varje Õunapuu, Saarde kiriku tornitipu kuke ja muna kuldamine. Tööde aruanne. Tallinn 2017 (digiteek.artun.ee).

Kultuurimälestis:  reg-nr 16736; 19566
Pühakodade programmi toetus:  49 458 eurot
Tööde üldmaksumus:  55 509 eurot
Projektdokumentatsioon:  EELK Saarde kiriku tornikiivri 

restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused ja 
põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2014) 

Tööde teostajad:  Rändmeister OÜ; Sepatööd OÜ 
(tornikukk) ja EKA muinsuskaitse ja konserveerimise 
osakond (tornikuke kuldamine)

Järelevalve:  Einar Kaldam 

E E L K  S A A R D E 
 K A T A R I I N A  K I R I K U 
  T O R N I K I I V E R  J A 
     - K U K K

Saarde Katariina kiriku tornikiivri seisukord enne 
restaureerimist. 2016. SS
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Maalrite nimed torni redelil. 2016. NR Tornikiivri uus talastik. 2016. NR

Tellingutes tornikiiver. 2017. NR
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Lahtivõetud ja puhastatud tornikuke detailid. 2017. PS Kruntvärvitud ja kokkupandud tornikukk. 2017. TT

Kristjan Müil, Hilkka Hiiop ja Varje Õunapuu tornikukke kuldamas. 2017. TT

Saarde kiriku õpetaja Arvet Ollino ja Kalev Kuusksalu tornikukke ja muna üles viimas. 2017. PS
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EAÕK Saatse Püha Paraskeva kirik on üks vanimaid õigeusu maakirikuid Eestis. 1801. aastal raja-
tud algne kivihoone (enne oli ka puidust pühakoda) oli lihtsa ruudukujulise põhiplaaniga, kus lää-
nes asus väike ilma kellatornita eeskoda ning idas lõpetas kirikuhoone polügonaalne altariruum. 
1839. aastal ehitati pühakojale juurde puust kellatorn ning järgmine ümberehitus toimus 1884. aas-
tal seoses koguduse suurenemisega Värska koguduse arvelt. Nüüd pikendati eesruumi lääne suu-
nas ja ehitati uus kivist neljatahuline ja lahtise kellalöömise ruumiga läänetorn, mille tippu kroonis 
sihvakas nõelja kujuga kiiver. 1991. aasta jaanuaris murdus tormiga kellatorni ülemine osa ning 
tookord tornipiiki enam ei taastatud, selle asemel paigaldati laternaosa otsa lihtne vardast rist. 

Saatse õigeusu kiriku roheliseks värvitud valtsplekk-katte täpne eluiga ei ole päris kindlalt 
teada, kuid on andmeid, et seda on 1980. aastatel osaliselt vahetatud ning et katust on viimati vär-
vitud 2002. aastal. Kõige halvemas seisukorras oli kellatorni tornikiiver, kus murdunud piigi ase-
mel tehtud lõpetus ja ühenduskoht lihtsa asendusristiga oli vormistatud ebatihedalt ja tehniliselt 
kehvasti (nigelad tappühendused, lühike asenduspalk, keskpaiga tapi kandvastest ristlõigetest 
oli eemaldatud pool, mille tulemusena oli konstruktsioon nõrgestatud). Ka tornikiivri konstrukt-
sioonide puhul oli töid tehtud kiirustades ja pigem ajutist lahendust otsides – eemaldatud ema-
puu kättesaamiseks olid vanade kumersarikate ehk luikede ülemised otsad suvaliselt maha saetud 
ning keskne puu asendatud raudtoruga. Samuti oli probleemne tornikiivri all oleva avatud kella- 
löömise korruse halvasti valtsitud ja kohati lohku vajunud pinnaga põrandaplekk, mis põhjustas 
koos ebatiheda luugiga läbijookse, mille tagajärgi oli juba varem üritatud käepäraste materjalidega 

parandada. Ka kaks kellatala olid pehkinud. Kogudusesaali, nelitise ja 
altariruumi katuste puhul olid murekohaks erinevad ühenduskohad nii 
korstnate ümbruses kui ka liitumistel muude müüritistega (liiga väikesed 
pleki ülespöörded ja ebatihedus) ning katuseplekk oli kohati amortiseeru-
nud. Pühakodade programmi esimesel perioodil toetati Saatse õige-
usu kiriku katuste korrastamise projektdokumentatsiooni koostamist. 

2015. aastal alustati pühakodade programmi toel Saatse õigeusu 
kiriku kellatorni restaureerimistöödega ning ühtlasi oli kavas taas-
tada tornikiivri ülemine piigiosa ajaloolise eeskujul. Konstruktsioo-
nide avamisel selgus, et osa kiivri müürlatte ja leegi kumersarikaid 
oli nii kahjustunud, et need tuli suures osas asendada. Ka kellaruumi 
põranda laudis oli suures osas putuka- ja mädanikkahjustustega, kuid 
konstruktsioon oli paremas seisukorras. Puusepatööde järel kaeti alg-
sel kujul taastatud tornikiiver ja karniisid käsitsi valtsitud plekiga, samuti 
asendati kaks kella kandvat tala, värviti kellaruumi sepisvõred ja tehti 
eeltööd piksekaitse paigaldamiseks.

Kultuurimälestis:  reg-nr 23874
Pühakodade programmi toetus:  80 500 eurot
Tööde üldmaksumus:  112 879,44 eurot
Projektdokumentatsioon:  EAÕK Saatse Püha 

Paraskeeva kiriku katuse väliuuringud –
restaureerimise projekti muinsuskaitse 
eritingimused ja –restaureerimise põhiprojekt. 
Arcus Projekt OÜ (2012)

Tööde teostaja:  Tafrix OÜ (praegu Haart Ehitus OÜ)
Järelevalve:  Urmas Lööper, Ramses Ehitus OÜ

E A Õ K  S A A T S E 
 P Ü H A  P A R A S K E V A 
    K I R I K U  K A T U S

Kellatorni maalitud akendega laternaosa. 2015. UL



1 7 1
Saatse Püha Suurkannataja Paraskeva kirik enne katusetööde algust. 2011. SS
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2017. aastal jätkusid restaureerimistööd sakraalhoone ülejäänud katusemaastikul. Koguduse-
saali katusekonstruktsiooni keskosas puudusid kohati müürlatid ja sarikad toetusid otse kivivõl-
vile. Tööde käigus lisati puuduvad müürlatid ning tugevdati kandmikku, lisades olemasolevate 
vahele uusi sarikapaare. Altariruumi konstruktsioonis oli puidu asendamisi kõige vähem – protee-
siti kahte sarikat ja osaliselt asendati roovitist, mis toetus kohati keskosaga kivivõlvile. Ka kiriku 
keskse osa (nelitise) kaldkatuse konstruktsiooni täiendati lisasarikatega. Nelitise sibulkupli risti 
ebatiheda kinnituskoha ja aukude tõttu oli leegi kandmiku ülaosa pehastunud ning Tafrix OÜ (praegu 
Haart Ehitus OÜ) pidas vajalikuks vahetada välja risti toetav emapuu ning ehitada sibulkuppel 
uuesti üles. Sibulkupli ehitusel ei lähtutud üks ühele olemasoleva kupli kujust. Algselt kuueta-
hulise laternaosa asemel on veidi kõrgem ja erineva sokliosa lahendusega kaheksatahuline latern 
ning ka leegi proportsioonid on mõnevõrra teisenenud. Omaniku soovil asendati nelitise sibul-
kupli rist Tartumaal asuva Kavilda õigeusu kiriku ristiga. Saatse omapärased neljakandilised, üle-
valt sakitatud ja plekkrosettidega kaunistatud vihmaveekogujad valmistati vanade eeskujul. 

Kahjuks peab tõdema, et Saatse kiriku katusetööde puhul on kooskõlastatud projektdokumentat-
sioonist kohati mööda mindud ja ehitaja ei lähtunud alati printsiibist „tee nii palju kui vajalik, kuid 
nii vähe kui võimalik“. Seepärast on ajalooline konstruktsioon suures mahus asendatud uuega. Kokku- 
võttes võib tõdeda, et kuigi vana ja väärikas pühakoda on saanud uue peakatte, mis aitab tagada oma-
pärase sakraalhoone säilimise, ja muudatused näivad väikestena, on ajalooline situatsioon teisenenud 
ja autentne substants kahjuks vähenenud. Kokkuleppe kohaselt värvitakse lähitulevikus kellatorni ja 
nelitise sibulkuplite laternatele tagasi vahvad petikaknad ning altariruumi katusele paigaldatakse 
taas restaureeritud originaalrist. 

Saatse õigeusu kiriku katuse restaureerimistööde võimalikuks saamisele on aidanud kaasa 
pühakodade programmi kõrval ka Värska ja Mikitamäe vallavalitsus. Setomaal asuva Saatse küla 

Kiriku idaosa vanad katused. 2015. SSKoguduseruumi ja nelitise vana katus. 2015. SS
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aastasündmusel, päätnitsapäeval, mille tähistamisest võtab tavaliselt osa sadu inimesi, saab nüüd 
teha traditsioonilise ristikäigu ümber värskelt restaureeritud ja kullatud ristidega kiriku. SS

Urmas Lööper (Ramses Ehitus OÜ), EAÕK Saatse Püha Paraskeva kirik. Kellatorni katuse ehitus ja kellaruumi 
põranda taastamistööd. Paide 2015; Urmas Lööper (Ramses Ehitus OÜ), EAÕK Saatse Püha Paraskeva kirik. 
Kooriruumi, altariruumi ja nelitise katuse restaureerimistööd. Paide 2017; KRPI, Satserinna (Saatse) Püha Paras- 
keva (= Pjatnitsa) apostliku õigeusu kirik. Ajalooline õiend. Tallinn 1989; KRPI, Vene-õigeusu kirikute inventee-
rimine. Kaitse alla võtmise ettepanekud (Põlva rajoon). Tallinn 1988; Marksi Projekt OÜ, Aruanne Saatse Õigeusu 
kiriku tehnilise seisukorra kohta. Põlva 2004; Virgo Eiche, Saatse kiriku katusetööde ülevaatuse aruanne. Võru 2018. 

Kellatorni katusekandmiku tipp pärast pleki 
eemaldamist. 2015. UL

Kellatorni läbilõigatud kumersarikad. 2015. UL

Kellatorni tipu uued puitkonstruktsioonid. 2015. UL Kellatorni plekitööd. 2015. UL
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Kiriku taastatud piigiga kellatorn ja vanade katustega idaosa. 2015. SS

Koguduseruumi ja nelitise uus katus muudetud 
kujuga laterna ja sibulkupliga. 2018. PS

Kiriku idaosa uued katused. 2018. PS
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Saha kabel on Eesti ainus keskaegne kabelihoone. Pirita kloostri arhitektuursesse mõjuvälja kuu-
luv kabel valmis 15. sajandi esimesel poolel. Praegu on Saha kabel Jõelähtme valla omandis, 
seda kasutab peamiselt EELK Jõelähtme kogudus, aga vastavalt valla eeskirjale võib seal korral-
dada ka üritusi (kontserdid, laulatused jms). 

Erandlikult, isegi väikese imena suutis Saha kabel üle elada uusaegsed katsumused ja säilitada 
oma põhimahu, sealhulgas võlvid. Samal ajal on kabeli kavatis ka 1960. aastate taastamise tulemus. 
Ajastule omane mahukas arhitektuurne rekonstrueerimine kuulub 20. sajandi keskpaiga metoo-
dika näitena nüüdseks meie restaureerimispraktika klassikasse. 

Kahte servjoonvõlvi eraldava teravkaarse vööndkaare moodustavad 55 lubimördil laotud raid-
kiviplokki. Plokk koosneb võlvimüüritise varju jäävast konstruktiivsest „sabast“ ja kolmejaolise 
mõigasprofiiliga dekoratiivsest osast. Kaar toetub lamedatele raidkonsoolidele. Objekti seisukord 
oli enne konserveerimist avariiline. Enamik kaareplokke oli ulatuslikult pragunenud, esines mure-
nenud ja varisenud kohti ning rohevetikat. Vuugid olid tühjenenud, kuid kaare staatiline püsivus 
ohus ei olnud.

2017. aasta suvel toimus Saha kabelis Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise 
osakonna tudengite raidkivi konserveerimise praktika, kus osalesid Helene Jõe, Johanna Toom, 
Frank Lukk, Varje Õunapuu, Marge Laast, Taavi Tiidor, Maarja Kohtla, Tarmo Hook ja Veronika 
Ovsyannikova. Konserveerimistööde esimeses etapis uuriti vööndkaare raidkiviplokkide seisu-
korda koos geoloog Helle Perensiga. Vaatluse tulemusena selgus, et peale materjali mehaaniliste, 

keemiliste ja bioloogiliste kahjustuste oli probleemiks ka 
kohaliku kivi looduslikest defektidest põhjustatud murene-
mine. 

Konserveerimistöid alustati vööndkaare raidkivide kah-
justuste kaardistamisega. Vetika asukohad, tühjenenud vuu-
gid, praod ja lahtised tükid dokumenteeriti kivi haaval.

Järgmiseks kinnitati lahtised fragmendid Paraloid B-72 
lahusega atsetoonis. Enne liimimist puhastati praod etanoo-
liga. Suuremate detailide kinnitamiseks lisati Paraloid B-72 
lahusele täiteaineks kohalikku paekivijahu. Fragmentide fik-
seerimiseks kasutati uue ning tõhusa meetodina traatklamb-
reid. Vööndkaare plokkidelt eemaldati vetikat etanooli ja 
destilleeritud vee lahusega. Vetikaid eemaldati korduvalt 
kuni tellingu demonteerimiseni.

Lubimördiga raidkivide pragusid täites lähtuti eritingi-
mustes välja toodud nõudest, et profiili puuduvates kohta-
des ning pragudes ei taastada. Pragude täitemört jäeti kivi 

Kultuurimälestis:  reg-nr 2747
Pühakodade programmi toetus:  11 169 eurot
Tööde üldmaksumus:  13 140 eurot
Projektdokumentatsioon:  Saha kabeli vööndkaare 

konserveerimise tegevuskava. Rändmeister OÜ (2017) 
Töö teostajad:  Rändmeister OÜ ja EKA muinsuskaitse 

ja konserveerimise osakonna üliõpilased (juhendajad 
Isabel Aaso-Zahradnikova ja Juhan Kilumets) 

S A H A  K A B E L I  
  V Ö Ö N D K A A R

Saha kabel. 2017. SS
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pinnast allapoole. Pragude kontuurid jäeti nähtavaks. Kõikide vööndkaare raidkiviplokkide praod 
täideti eraldi. Toneeringuid teostati lokaalselt ainult nendel raidkiviplokkidel, kus kivi originaal-
toon oli tumenenud.

Kaareplokkide tühjenenud vuugid täideti kohapeal valmistatud mördiga. Mördi toonimiseks 
kasutati kohalikku liiva ja šamotipuru. Täitemassina kasutati Männiku karjääri sõelutud ja kuivata-
tud liiva. Sideainena kasutati Limex AS kuiva ja sõelutud hüdraulilist lupja. 

Konserveerimistööde tulemusena stabiliseeriti vööndkaare avariiline olukord. Saha kabelis on 
jätkuvalt palju inspireerivat tööd praegustele ja tulevastele konservaatoritele. IAZ

Isabel Aaso-Zahradnikova (Rändmeister OÜ), Saha kabeli (reg. nr. 2747) võlvi vööndkaare konserveerimistööde 
aruanne. Tallinn 2017 (MKA arhiiv).

Kabeli vööndkaar enne konserveerimist. 2008. PS
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Vööndkaare kivide puhastamine. 2017. TT

Vööndkaare kivide kinnitamine. 2017. TT
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EKA tudengid tellingutel. 2017. TTVööndkaare kivide seisukord enne 
konserveerimist. 2017. IAZ

Vööndkaare kivide seisukord pärast 
konserveerimist. 2017. IAZ

Kabeli interjöör pärast vööndkaare konserveerimist. 2017. IAZ
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Tartu Jaani kirik jäi varemetesse II maailmasõjas. Veel 30 aastat tagasi, 1988. aasta aprillis Tartu 
muinsuskaitsepäevadel filmitud videolõikudel näeb armetus seisundis varet, mille seintes on läbi-
vad müüripraod ning mille telliste vahel ja müürikroonidel kasvavad taimed ja puudki. Kiriku 
14. sajandi kolmandasse veerandisse dateeritud (K. Alttoa) skulpturaalne dekoor on nii arvuku-
selt (algselt umbes 2000), kunstiliselt tasemelt kui ka valmistustehnoloogia poolest – kujud on 
ükshaaval savist välja lõigatud ja täismahus põletatud – tähelepanuväärne ja ainukordne mitte 
ainult Eestis, vaid terves keskaegses Euroopas.

Omariikluse ülesehitamise vaimustuses taastatud kirikuhoone on nii tööde mahtu, erakord-
set komplitseeritust, aga ka õnnestunud tulemust silmas pidades meie muinsuskaitse imetegu. 
Kui kiriku taaspühitsemiseni jõuti 2005. aastal, siis skulptuuride konserveerimistööd on jätkunud 
tänaseni. Erakordselt rikkalikust skulptuurikogumist on hävinud üle poole, seda nii arvukate sõja-
purustuste tõttu kui ka 1820.–1830. aastate ümberehituste ja aastatel 1899–1904 toimunud res-
taureerimiste tulemusel. Ometi on ka säilinud skulptuuride arv aukartust äratavalt suur, ulatudes 
tuhandeni. Paraku oli skulptuuride seisund hoone välisseintel soolakahjustuste tõttu muutunud 
katastroofiliseks. Skulptuuride eemaldamine, kooskõlas muinsuskaitse otsusega asendada origi-
naalid koopiatega, sai teoks 2004. aastaks. Nüüd on välisseintele paigaldatud 121 koopiat. Täpsus-
tuseks: eemaldatud 330 skulptuuri seas oli ka 30 uut skulptuuri 20. sajandi algusest, millest 18 oli 
võimalik konserveerituna tagasi oma kohale paigaldada. Fassaadilt demonteeritud skulptuuridele 
on loodud osaline ekspositsioon kiriku põhjalöövi akendealuse simsi all viie võlviku ulatuses.

2014–2018 pühakodade programmi raames jätkus välisseintelt pärit peaskulptuuride ja rind- 
kujureljeefide ehk poolskulptuuride konserveerimine. Selle protsessi ajamahukam osa on skulp- 
tuuridesse ladestunud vesilahustuvate soolade eemaldamine kompressidega – üks skulptuur on 
kompresside all 2–3 kuud. Eelnevalt tuleb skulptuuridelt kõrvaldada müürimisest jäänud mör-
dijäänused, teostada kuivpuhastus tolmust ja ladestunud mustusest ning nn mustakorbakihist. 
Seejärel saab skulptuurid soolatustada ning alles siis konserveerida pudedad pinnad ja ebasta-
biilsed kihistused kas konservandiga Paraloid B 72 või Siegeni ülikoolis väljatöötatud terrakota-
konserveerimismördiga HGZ II, mille oranž toon hiljem akvarelliga sobivaks toonitakse. Kõik 
tööprotsessid on fotodokumenteeritud, kõik kasutatud konservandid on kaardistatud ja enami-
kul juhtudel on kaardistatud ka kahjustused. Praeguseks on kiriku põhjalöövi seinal eksponee-
ritud juba 130 skulptuuri ja vabu kohti on veel umbes 35. Ka ülejäänud väliskulptuurid on kavas 
soolatustada (v.a paarkümmend täielikult hävinud skulptuuri) ja need jäävad esialgu edasi hoid-
lasse. 

Käesolevast pühakodade programmist jäi ainult paar aastat puudu, et oleks saanud öelda – 
kõik soolatustamist vajavad skulptuurid ongi menetletud. Küll ei tähenda see, et tööd kiriku rik-
kaliku skulptuuripärandi säilitamiseks sellega ühele poole saaksid. Konserveerimist ja ekspo-
neerimist vajavad veel umbes 40 peaskulptuuri põhjakõrgseinalt, samuti põhjakõrgseinale tagasi 

Kultuurimälestis:  reg-nr 6916
Pühakodade programmi toetus:  

67 000 eurot
Tööde üldmaksumus:  75 807 eurot
Töö teostaja:  Eve Alttoa

E E L K  T A R T U 
 J A A N I  K I R I K U 
     T E R R A K O T A -
     S K U L P T U U R I D
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pandavate pseudotrifooriumiskulptuuride fragmentaarne kollektsioon ja kõige lõpuks ka elusuu-
rune krutsifiksigrupp Maarja ja Johannese figuuriga.

Pühakodade programmi teisel perioodil toetati lisaks ka Tartu Jaani kiriku lääneportaali vim-
pergi restaureerimistöid. EA

Eve Alttoa, Terrakotaskulptuuride valmistamisest, säilivusest ja konserveerimisest – K. Alttoa, Tartu Jaani kirik / 
Eesti kirikud III/. Kaasautorid E. Alttoa, K. Kodres, A. Mänd. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2011, lk 77–97; Eve Alttoa, 
Tartu Jaani kiriku fassaadidelt demonteeritud skulptuuride konserveerimistööde vahearuanne 2014. Tartu 2014;  
Eve Alttoa, Tartu Jaani kiriku fassaadidelt demonteeritud skulptuuride konserveerimistööde vahearuanne 2015.  
Tartu 2015; Eve Alttoa, Tartu Jaani kiriku fassaadidelt demonteeritud skulptuuride konserveerimistööde vahe- 
aruanne 2016. Tartu 2016; Eve Alttoa, Tartu Jaani kiriku fassaadidelt demonteeritud skulptuuride konserveerimis-
tööde vahearuanne 2017. Tartu 2017 (MKA arhiiv).

Vaade ekspositsioonile Tartu Jaani kiriku põhjaseinal. 2016. EA
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Kolm peaskulptuuri enne ja pärast konserveerimist. EA
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Kaheksa poolskulptuuri konserveerimise kaardistus. EA
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Üks suuremaid ettevõtmisi pühakodade riikliku programmi teisel perioodil oli EAÕK Tartu Jumala- 
ema Uinumise katedraalkiriku katusemaastiku restaureerimine aastatel 2014–2016 (kokku suurim 
toetussumma ühele kirikule). Töid toetas 70 000 euroga ka Tartu Linnavalitsus.

1783. aastal pühitsetud Tartu Jumalaema Uinumise (Uspenski) kirik ehitati krundile, kus kesk-
ajal asus dominiiklaste Maarja Magdaleena klooster. Praegusele kivikirikule eelnes samal kohal 
veel kaks 18. sajandil ehitatud õigeusu puitkirikut. Algselt oli praeguse kiriku põhiplaan Kreeka 
risti kujuline, kuid 19. sajandi jooksul on kirikut mitmes etapis laiendatud ning 20. sajandi algu-
seks olid põhiplaani ristidevahelised tsoonid täis ehitatud (viimastena lõunaküljel kagu- ja edela-
nurk). Juurdeehitistega muutus ka kiriku katusemaastik keerulisemaks: pikihoone  keskelt kerkiva 
oktogoonse tambuuri suure kupliga liituvad nurkades neli ümarat sibulkuplitega lõppevat nurga-
torni. Nendest aste madalamal olevate külgmiste löövide laugete katuseviilude vahel on nüüd tek-
kinud uued neelukohad ja kinniehitatud ruuminurgad jätkavad veelgi väiksema kaldenurgaga vii-
ludega katusemaastiku lainetust. 

Tartu Uspenski kiriku katuste varasemate remontide kohta on vähe kindlaid andmeid. Kiriku 
põhjakülje katustel olnud amortiseerunud tsinkimata raudplekk (nn must plekk) pärines ilmselt  
1958. aastast ning lõunakülje ja tambuuri kupli tsingitud terasplekk 1971. aastast, kellatorni tsin-
gitud terasplekk võib-olla 1912. aastast. Kandekonstruktsioonid olid kõige hullemas seisukorras 
põhjaküljel, kuid kahjustusi ilmses ka paremas seisus katuseplekiga lõunaküljel. Katkise vihma-
veesüsteemi tõttu olid tugevalt kahjustunud ka kiriku põhjakülje karniisid. Pühakodade prog-
rammi tellimusel koostati 2005. aastal pühakoja muinsuskaitse eritingimused ja 2007. aastal 
katuste restaureerimisprojekt, mis nägi ette kogu katusemaastikule vaskplekist katusekatet. 

Tartu Uspenski kiriku katuste ennistamist alustati 2014. aasta suvel kellatorni kiivri restaureeri- 
misega. Saleda tornikiivri konstruktsiooni kõige kahjustunum osa oli 
emapuu ülemine ots, kuna risti kinnituse ja plekk-katte kinnistuskoht oli 
ebatihe. Risti hoidsid üleval vaid lattrauast kinnitused. Asendada tuli ka 
tornivööd (karniisid) ning väiksemaid proteesimisi teostati torni alaosas. 

Torni kinnistest konstruktsioonidest leiti klaaspudel põnevate doku-
mentidega, mis hiljem osutusid 1912. aastal tornikiivrit remontinud töö-
meeste kirjadeks. Need andsid aimu tolleaegsetest töötasudest ja leiva-
hinnast. Kuigi kirjadest see otseselt ei selgu, hõlmas toonane remont 
ilmselt ka katusekatte vahetust, sest tornikiivri kattepleki tagaküljele oli 
rohelise värviga kirjutatud „1912 A“. Pudelist leitud dokumendid konser-
veeriti ja digiteeriti EVM konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut 
pühakodade programmi abil.

Kultuurimälestis:  reg-nr 6949
Pühakodade programmi toetus:   379 839 eurot 
Tööde üldmaksumus:  468 124 eurot 
Projektdokumentatsioon:  Tartu Jumalaema Uinumise 

(Uspenie) kiriku ennistamine. Muinsuskaitse 
eritingimused. Castellum OÜ (2005); Tartu 
Uspenski kirik. Katuste ja tornikiivri restaureerimise 
põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2007)

Tööde teostaja:  Tafrix OÜ (praegu Haart Ehitus OÜ); 
Raimo Snellman (ristide kuldamine)

Järelevalve:  Urmas Lööper, Ramses Ehitus OÜ 

E A Õ K  T A R T U 
 J U M A L A E M A  U I N U M I S E 
  ( U S P E N S K I ) 
    K I R I K U  K A T U S

Tartu Jumalaema Uinumise kiriku eri plekist katused 
enne restaureerimist. 2014. EAÕK
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Katusetööd tambuuri kupli juures. 2015. SS
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Kupli haritorni seisukord enne restaureerimist. 2015. UL
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2015. aastal jätkusid restaureerimistööd kellatorni alumise osa, tambuuri kupli ning seda raami-
vate väiksemate nurgatornide juures. Kellatoa põrand kaeti vaskplekiga ning kellatoa avad otsustati 
katta metall-võredega, et vältida lindude ligipääsu. Samuti asendati kellatorni müüriastme tsingi-
tud terasplekist katteplekid vaskplekiga. 

Tambuuri kupliosa puitkonstruktsioon oli suhteliselt rahuldavas seisus, kuid kupli tellismüüri-
tisse sisselaotud kandvad roovlatid tuli asendada (uued isoleeriti kasetohuga ning tõrvati), kuplile 
paigaldati uus laudis ja vaskplekk. Katusetööde käigus leidis kinnitust, et oktogoonse tambuuri 
kupliosas on olnud neli ovaalset uuki – 18. sajandi joonistel olid uugid veel näha, kuid 19. sajandi 
teise poole kujutistel need puuduvad. Seepärast ei olnud täit kindlust, kas uuke ainult kavandati 
või ehitati ka välja. Tambuurikupli vana katusepleki eemaldamisel tulid aga ka konstruktsioonis 
nähtavale jäljed varasematest avadest. 

Nurgatornide suurimad kahjustused olid torni baasi ja tambuuri ühenduskohtades. Samuti tuli 
asendada enamik nurgatornide ülemise leegi kaartest (luiged). Tornide kuuliga ristid (5 tk) korrastas 
ja kuldas Raimo Snellman Soomes. 

2016. aastal jõudis tööde järjekord altariruumi, kogudusesaali ning põhja- ja lõunalöövi katusteni. 
Katuste puitkonstruktsioonide seisukord oli avariiline ja eriti kehvas seisus oli põhjakülje kandmik. 
Lisaks konstruktsioonide proteesimisele tugevdati toolvärki puitdiagonaalidega ning täiendavate teras-
tõmbidega. Nüüdse kiriku sisenurkades olid säilinud ka varasema ristikujulise põhiplaaniga pühakoja 
välisfassaadi krohvitud karniisid. Katuse remondi käigus parandati ühtlasi karniiside ja parapettide tel-
lismüüritisi ning astmelised parapetid ja nende tambuuripoolsed küljed kaeti plekiga. Samuti taas-
tati korstnate tipuosad. Kogu katusemaastiku ulatuses paigaldati uus piksekaitse. 

Kuna kogudus korrastas ka kirikuaia kõrghaljastust, on EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise katedraal- 
kiriku pühakodade programmi ja Tartu linna kaasabil restaureeritud uhke katusemaastik nüüd linna- 
rahvale ilusasti näha.  

Lisaks katuste restaureerimisele toetati pühakodade riiklikust programmist kiriku ikoonide 
konserveerimist. SS

Urmas Lööper (Ramses Ehitus OÜ), EAÕK Tartu Uspenski õigeusu kirik. Kellatorni kiivri katusekatte vahetus. Paide 
2015; Urmas Lööper (Ramses Ehitus OÜ), EAÕK Tartu Uspenski õigeusu kirik. Nelitise katusekatte vahetus. Kellatorni 
avade sulgemine võredega. Paide 2016; Urmas Lööper (Ramses Ehitus OÜ), EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise, 
Uspenski kirik. Kiriku katusekatte vahetus. Paide 2016; Helmi Üprus, Vene apostl.-õigeusu Uspenski kirik Tartus. 
Ehitusajalugu, ehituskirjeldus ja analüüs. Tallinn 1952 (MKA arhiiv).

Nurgatornide puitosa seisukord enne restaureerimist. 2015. UL Nurgatornide leekide seisukord pärast pleki mahavõtmist. 2015. UL
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Aastaarv 1958 kupli alumises vöös. 2015. UL Tambuuri kupli kiviosa kinnimüüritud uuk. 2015. UL Nurgatornileekide luikede asendused. 2015. UL

Taastatud nurgatorni leegiosa. 2015. UL Plekitööd tambuuris. 2015. UL Tornist leitud töömeeste kiri 1912. aastast. 2014. JH
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Restaureeritud tambuurikuppel ja nurgatornid. 2017. PS

Kirik restaureeritud katustega. 2017. PS
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Torma kiriku tornikiivri ning pikihoone, käärkambri ja eeskoja katuse seisukord on pikka aega 
olnud halb – katted on amortiseerunud ja kandekonstruktsioonid kahjustustega. Juba 2006. aastal 
telliti pühakodade programmi toetusel tehnilise seisukorra ülevaatus ja 2011. aastal eraldati prog-
rammist toetust restaureerimise põhiprojekti koostamiseks. 2014. aasta sügisel avanes kogudusel 
ootamatult võimalus saada tornikiivri restaureerimiseks toetust PRIA Leaderi programmist tingi-
musel, et tööd saavad valmis sama aasta lõpuks. Kogudus korraldas kiirelt uue hanke ning restau-
reerimistöödega alustati juba oktoobri keskpaigas. 

18. sajandil ehitatud Torma kivikirikule (mainitud 1732) eelnes vähemalt kaks puukirikut 
(mõlemad mainitud 17. sajandil). Esimese kivikiriku kohta on vähe andmeid, kuid on teada, 
et 1755–1766 toimus selle põhjalik ümberehitus, mille käigus rajati omapärase trapetsikujulise 
põhiplaaniga saalkirik koos barokktorniga. Järgmise suurema ümberehituse käigus (1867–1868) 
lisati polügonaalne koorilõpmik, käärkamber ja lõuna-eeskoda ning portaalid ja aknad muudeti 
neogootikale omaselt teravkaarseteks. Tornikiivri raudplekk pärines tõenäoliselt 19. sajandi tei-
sest poolest (või 1920. aastatest). Vahepealsetel aastatel on tornikiivrit mitu korda värvitud (1957; 
1962) ja vähesel määral korrastatud (1933; 1970. aastate alguses asendati osa plekki tsingitud ple-
kiga). Viimasel aastakümnel on kogudus alpinisti abiga paiganud ja uuesti kinnitanud tormituul-

test räsitud plekki, kuid pehkinud aluslaudise tõttu on see olnud keeruline 
ja mitte kõige jätkusuutlikum lahendus. Pikihoone katuse viimane suurem 
remont toimus 1965.–1966. aastal, kui laastukatte (1947) peale paigaldati 
eterniitkate. 

2014. aasta sügiseks oli hilisbarokse vormiga kaheksatahulise tornikiivri 
raudplekist kate täielikult amortiseerunud (kohati oli plekk paanidest lahti 
rebitud, üldse puudu või läbi roostetanud) ning ei pidanud enam vett. Samuti 
oli torn ankurdamata ja kiivrit toetavad kandekonstruktsioonid kahjustatud. 
Õnneks aitasid tihedalt paigaldatud paksust kaldservadega lauast plekialune 
laudis ja hea tuulduvus ära hoida suuremaid kandekonstruktsioonide kahjus-
tusi, kuid ikkagi tuli teha asendus- ja proteesimistöid suuremas mahus, kui 
projektis ette nähtud. Samuti läks suur osa aluslaudisest asendamisele. Pärast 
puitkonstruktsioonide restaureerimist kaeti tornikiiver traditsioonilisi töö-
võtteid kasutades käsitsi valtsitud tsingitud terasplekiga. 

Torni restaureerimistööde käigus võeti alla ka 18. sajandist pärit vask-
plekist tornikukk koos kuuli ja ristiga, mis olid üllatavalt heas seisukorras. 
Kui tavaliselt on Eesti kirikute tornitipus kas rist (sageli koos kuuli ja/või  
tuulelipuga) või kukk koos kuuliga, on Torma kiriku tornitipus nii kuul, kukk 

kui ka rist (samasugune või erinevas järjekorras lahendus on veel vähemalt seitsmel Eesti kirikul; 
vähemalt neljal kirikul on lisaks kuulile, kukele, ristile ka tuulelipp või teine kuul). 

Kultuurimälestis:  reg-nr 24091, 20784
Pühakodade programmi toetus:  16 000 eurot  
Tööde üldmaksumus:  52 062 eurot 
Projektdokumentatsioon:  EELK Torma kiriku katuste 

ja tornikiivri restaureerimine. Muinsuskaitse 
eritingimused ja põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2011)

Tööde teostaja:  Haspo OÜ, alltöövõtjad: Rainter OÜ 
(plekitööd) ja Terasteenus OÜ (tellingud); ARS 
Metallitöö (Illar Meeru, kukk, kuul ja muna)

Järelevalve:  Ivo Antonov, Haspo Restauraator OÜ

E E L K  T O R M A 
 M A A R J A  K I R I K U 
   T O R N  J A 
    E E S K O D A

Torma Maarja kiriku avariiline tornikiiver. 
2011. SS
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Kuuli (ehk muna) seest tuli välja hermeetiliselt suletud silinder, kuhu oli eri aegadel (enamasti 
tornikiivri remondi ajal) pandud dokumendid (kaks pastor J. G. Eiseni kirja aastast 1766, pastor  
E. J. Assmuthi kiri aastast 1827, pastor A. Laasi kiri aastast 1911, pastor A. Kuusiku ja köster G. Kom-
musari kirjad aastast 1933, Torma-Lohusuu kihelkonna kaart aastast 1866, dr Bertrami raamat 
„Wagien“ aastast 1868; laululehed, ajalehed) ja mündid. Originaale säilitatakse Torma koguduse 
kantseleis ning tornimunasse lisati varasemate dokumentide koopiatele ka tänapäeva ajalehed ja 
mündid. Tornikukk korrastati ja kuke alumisse tasapinda tehti ava, kust kondensatsioonivesi saaks 
välja valguda. Samuti muudeti tornikukk taas pöörlemisvõimeliseks. 

Koos tornikiivri restaureerimistöödega kontrolliti üle ka pikihoone kandekonstruktsioonid. 
Kõige ohtlikumates kohtades tugevdati kandmikku ja restaureeriti ühe purunenud tala ja sarika 
ühendussõlm, samuti pingutati müürile toetuvate talade ja puittõmbide ühendussõlmi ja korras-
tati pööningu taladepealset käiguteed. Ühtlasi asendati pikihoone lääneotsa katuse eterniitplaa-
did uutega nendes kohtades, kuhu toetusid torni tellingud, ja taastati tornikiivri piksekaitse. 

2016. aasta sügisel restaureeriti Torma kiriku lõuna-eeskoja avariiline katus – katkine eterniit-
kate asendati tsingitud terasplekiga, asendati pehkinud konstruktsiooniosad ning paigaldati uus 
vihmaveesüsteem. Loodetavasti jätkuvad lähitulevikus restaureerimistööd ka Torma kiriku piki-
hoone kehvas seisukorras katusel. SS

Ivo Antonov (Haspo Restauraator OÜ), Torma kiriku torni katusekonstruktsiooni tugevdus, ankurdus ja kattepleki 
vahetus. Muinsuskaitseline aruanne. Tartu 2015 (MKA arhiiv). 

Kirik tellingutes. 2014. TS
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Tornikiivri kvaliteetne plekialune laudis. 2014. SR Allavõetud tornikukk kiriku altari ees. 2014. TS Kiriku restaureeritud tornikiiver risti, kuke ja 
munaga. 2015. SS

Illar Meeru tornimuna sees olnud silindrit avamas. 2014. TS Silindrist leitud pastor J. G. Eiseni kiri 1766. aastast. 2014. TS
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Kirik pärast tornikiivri restaureerimist. 2016. MVi

Kiriku avariilise katusega eeskoda. 2014. SR Eeskoja uus katus. 2016. SR
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Eesti keskaja arhitektuuri esindusnäidete hulka kuuluv Valjala kiriku viietahuline tugipiilaritega 
apsiid liideti kooriruumiga 14. sajandi kolmandal veerandil. Müüritööde käekiri osutab Böömi 
päritolu meistritele, kes olid kutsutud ehitama Kuressaare linnust. Puhtalt tahutud kvaadritest 
peaaegu vuugita laotud koorilõpmiku detailid – raidraamaknad, astmelised tugipiilarid, simsid  
ja karniis – räägivad nii oskuslikust kavandajast kui ka kogenud käsitöölistest.

2015. aastal alanud tööde tsükkel keskendus kiriku idaosale: restaureeriti kooriruumi idaviil 
ning koorilõpmiku katus ja seinatsoon, 2018. aastal alustati tööd sokli ja vundamendiga. Tööde 
alusdokumentatsiooni – apsiidi katuse põhiprojekt ning kooriruumi viilu ja apsiidi ülejäänud 
tööde tegevuskavad – koostasid Ain Pihl ja Juhan Kilumets (OÜ Rändmeister).

Apsiidi katuse restaureerimine jagunes kahele aastale. 2015. aastal eemaldati ilmselt 1930. aasta-
test pärinenud tsingitud plekist kate, proteesiti puidumardika ja -seenkahjustustega katusekandmik 
ning alustati uue katte paigaldamisega. Andmed kiriku ajaloolistest katusekatetest on napid, piirdu-
des laudade ja kivide mainimistega alates 18. sajandist. Uue katte otsustamisel jäi sõelale apsiidi 
viimane ajalooline materjal – plekk. Seekord loobuti tavapärasest tsingitud terasplekist ning valiti 
meie kirikute puhul uudne täistsinkplekk (nimetatakse ka titaantsink) kui „väärikam“ ja vastupida-
vam. Kasutati tahvlit 600 × 1200 mm (paksus 0,7 mm), mis kinnitati tahvlite liikumist võimalda-
vate libisevate klambritega. Ühendussõlmede vormistamiseks ja väärtuslike raiddetailide katmi-

seks kasutati 2 mm pliiplekki.
2016. aastal keskenduti apsiidi seinapindade konserveerimisele. Kaarma 

dolomiidist kvaadermüüritise peamised kahjustused olid vuukide tühjene-
mine ja kivipindade erosioon, samuti vajumistest ja jäätumisel tekkinud 
paisumistest tingitud plokkide pragunemine, purunemine ja nihkumine. 
Kvaadrite proteesimisel kasutati Kaarma dolomiiti, vuukide injekteerimi-
sel Remmersi Fugenmörtel ZF-i (tsemendivaba), sobiv värvitoon saavutati 
erinevate mörtide segamisel. Tugipiilarite tipud ja astmed, mille erodee-
runud pindade parandamine mördiga polnud ei ilus ega vastupidav, kaeti 
täistsink plekiga. Esialgu võõrana mõjunud katted on plekipinna patinee-
rudes (täistsingi puhul on see suhteliselt kiire) muutunud vaates peaaegu 
märkamatuks, oma osa mängib ka valtside puudumine – keeruka kujuga 
tippude katted on detailidest kokku joodetud. Raidraamakende ja vitraa-
žide restaureerimine seekord tööde koosseisu ei kuulunud.

Kultuurimälestis:   reg-nr 21079
Pühakodade programmi toetus:  153 232 eurot
Tööde üldmaksumus:  154 552 eurot
Projektdokumentatsioon:  EELK Valjala kiriku apsiidi katuse 

restaureerimine. Muinsuskaitse eritingimused, põhiprojekt. 
Rändmeister OÜ (2015); EELK Valjala kirik. Kooriruumi 
viilu restaureerimine. Tegevuskava. Rändmeister OÜ 
(2017); Ehitusarheoloogiliste uuringute tegevuskava Saare 
maakonnas Saaremaa vallas Valjala alevikus asuva Valjala kiriku 
polügonaalse apsiidi vundamenditsoonis 2018. a kevadel. 
Garel Püüa (Saaremaa Muuseum SA) (2018); EELK Valjala 
kiriku apsiidi sokli- ja vundamendimüüritise restaureerimine. 
Tegevuskava. Rändmeister OÜ (2018) 

Tööde teostaja:  Rändmeister OÜ 
Järelevalve:  Tõnu Sepp

E E L K  V A L J A L A 
  M A R T I N I  K I R I K U 
     A P S I I D

Valjala Martini kiriku apsiidi avariiline katus 
ja lagunenud kooriviil. 2014. SS
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Kooriruumi idaviilu restaureerimine (2017) seisnes paljuski 1990. aastate esimesel poolel teh-
tud tööde parandamises. Meenutuseks: pikihoone viilude kõrval laoti toona kõrgemaks ka koori 
viil, millele paigaldati uus dolomiidist katteplaadistus ning viiluväli krohviti. Õhktahkuva lubjaga 
tehtud tööd hakkasid peatselt lagunema, eriti ohtlikuks muutusid külmakahjustunud alusmüü-
ritisest irdunud katteplaadid. Nüüd algas restaureerimine viilumüüripealse destruktiivse müüri-
tise demonteerimisest. Uus müürihari vormistati ca 50 mm paksuse armeeritud betoonikihiga, 
mis konsolideeris müüritist ja moodustas stabiilse aluskihi Kaarma dolomiidist uute katteplaatide 
paigaldamiseks. Viilu ja kooriruumi katuse liitekoht kaeti pliiplekiga, pliid kasutati ka viilupinna 
müüriastmete jm detailide katmiseks. Viiluväli krohviti ja värviti. 

Apsiidi soklimüüritise restaureerimine algas vundamendi lahtikaevamisest 2018. aasta suvel. 
Arheoloogilisi töid juhatas Garel Püüa, leitud luustike arheoloogia ja antropoloogilise analüüsi 
teostas Martin Malve, apsiidi mõõdistas Andres Uueni (OÜ Archaeovision). Kui vundamendi-
müüritise varasem osa (algse ümarapsiidi alus) oli suhteliselt stabiilne, siis hiljem lisatud laotist 
(polügonaalse apsiidi tugipiitade alused) iseloomustas siduvuse kaotanud müürimört ja müüri-
kivide nihkumine. Soklitsooni müüritise peamised kahjustused olid kvaadrite nihkumine, lõhe-
nemine ja lagunemine, samuti tugeva tsementmördiga tehtud varasemad parandused. Esimesel 
hooajal restaureeriti ligikaudu pool müüritisest. Aeganõudvamaks tööks oli minimaalse vuugiga 
laotud lagunenud kvaadrite asendamine või proteesimine. Soklimüüritise kahjustuste suur ula-
tus määras tööde visuaalse tulemuse – esialgu jäi vaates domineerima erksa tooniga uus materjal. 
Harva esineva lahendusena otsustati parandatud müüritsoon esimeseks talvitumiseks soojustada, 
põhjuseks müüripaksusesse injekteeritud vedela mördi suur maht. Kuigi pühakodade programm 
sai läbi, jätkuvad tööd 2019. aastal.

Kogu Valjala kiriku restaureerimistööde planeerimiseks koostas Elo Sova (AS Vana Tallinn) 
pühakodade programmi toel mahukad muinsuskaitse eritingimused. JK

Tõnu Sepp, Valjala kirik, reg. nr. 21079. Kiriku kooriruumi idaviilu ja apsiidi katuse ning müüride välispinna 
restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tööd 2015–2017. Kuressaare 2018 (MKA arhiiv).

Koori viilu harja ja kooriruumi katuse 
pliiplekiga kaetud liitekoht. 2017. TT

Apsiidi räästasõlm pärast konserveerimist. 
2016. KS

Apsiidi tugipiilari täistsinkplekist kate. 2017. KS
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Kahjustunud sokkel pärast puhastamist. 2018. PS
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Tugipiilari vundament ja sokkel konserveerimistööde käigus. 2018. PS

Esimene konserveeritud soklilõik. 2018. KS
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Üle saja aasta vanune nahkköitega trükis „Apostlite teod“ (Moskva 1909, 17. saj väljaande 
järgi) on olnud Varnja vanausuliste palvelas järjepidevalt kasutuses ja teeninud koguduse 
liikmeid läbi aegade. Ajaloolise ja bibliofiilse väärtusega teose seisukord vajas kiiret sekku-
mist, sest edasine kasutamine oleks seda veelgi halvendanud.

Trükise esi- ja tagakaas olid pidevast kasutusest tugevalt kulunud ja määrdunud. Vara-
semalt oli parandamiseks seljale liimitud momentliimiga pruunikas nahk, mis oli oma-
korda klambritega kaante külge kinnitatud. Lehtedel oli kohati tugev määrdumus, palju 
vahaplekke ning poognaselgade vahel hallituspesad, lisaks putukakahjustused. Eelnevaid 
leheparandusi oli tehtud paberi ja leukoplaastriga. Originaalseljaosa oli kaante küljest ka 
lahti rebenenud. Puitkaaned olid kergelt kõmmeldunud. Lukkumitest oli säilinud vastas-
aasad, kuid kinnitusrihmad koos lukkumitega olid aja jooksul kaduma läinud.

Halvas seisus trükise konserveerimistöid teostasid Eve Hannolainen ja Karoli Saar 
2015. aastal. Eesmärgiks seati peatada mälestise edasine kahjustumine ning muuta see taas 
kasutamis- ja eksponeerimiskõlbulikuks. Sisuplokil teostati esmalt kuivpuhastus, eemal-
dati parafiin, seejärel eemaldati vanad parandused, tugevdati kulunud kohad, kinnitati 
rebendid ja puuduvad osad asendati paranduspaberiga. 

Trükise köite kaanelt eemaldati seljanaha parandus, parafiini- ja liimiplekid. Teos-
tati kaanelehtede kuivpuhastus, puitkaante sirutus. 
Taimparknahaga paigati kattenaha servad ja nur-
gad. Mälestisele valmistati uus seljaosa, ühendati see 
sisuplokiga ning seejärel kaantega. Lisaks valmistati 
uued lukkumid. Teose kattenahk töödeldi lõpuks 
vahaga.

Üle 100 aasta vanune teos säilib kõige paremini 
puhtas ja stabiilse sisekliimaga ruumis. Soovitav 
temperatuur on kuni 18 °C ja õhuniiskus vahemikus 
30–50%. Hoolikas ja ettevaatlik raamatu kasutamine 
aitab mälestisel veel kaua koguduse liikmeid teenida 
ning kanda endas esivanemate mälestust. KT

OÜ Mandragora, Trükis, reg-nr 27674. Konserveerimistööde 
aruanne. Tartu 2015 (MKA arhiiv).

Kultuurimälestis:  reg-nr 27674
Pühakodade programmi toetus:  2000 eurot
Tööde üldmaksumus:  2352 eurot
Projektdokumentatsioon:  Restaureerimistööde 

tegevuskava. Mandragora OÜ (2015)
Töö teostaja:  Mandragora OÜ

V A R N J A 
 V A N A U S U L I S T E 
    P A L V E L A  R A A M A T 
    „ A P O S T L I T E  T E O D “

Korrastatud raamat palvelas. 2017. GN
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Varnja vanausuliste palvela raamat „Apostlite teod“ enne konserveerimist. 2014. Mandragora

Kahjustatud lehenurk. 2015. Mandragora Raamatu köide enne konserveerimist. 2015. Mandragora

Taastatud lehenurk. 2015. Mandragora Raamatu köide pärast konserveerimist ja uute lukkumite paigaldamist. 2015. Mandragora
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1793. aastal sisse õnnistatud Võru Katariina kiriku (arhitekt Christoph Haberland) katuse 
alglahendust iseloomustas barokile omane detailirohkus. Eri remontide käigus on kiriku 
välisilmet dekoratiivsete detailide arvelt lihtsustatud ning praegu avanev vaade vihjab vaid 
ääri-veeri endisaegsele toredusele. Suuremad ümberehitused on toimunud 1900. aastal, mil 
ehitati oluliselt ümber külgfassaadid ja katuseväljad, ning 1934. aastal, kui kütte- ja ventilat-
sioonisüsteemi ümberehituse tõttu muutus oluliselt katusemaastik. Kiriku katust remonditi 
taas kapitaalsemalt 1958. aastal, mil vahetati katusekive, tehti uus aluskatus ning vahetati 
sarikaid. 

Vanemad kirjalikud teated kiriku katusekatte remonttööde kohta pärinevad 19. sajandi 
keskpaigast, mil teadaolevalt kurdeti katkiste katusekivide üle ning otsustati olukorra paranda-
miseks kive alt määrida. Ettevõetud töö ebaõnnestus, põhjuseks toodi ebasobivad ilmad ning 
erineva kujuga katusekivid. 1842. aastal saadi siiski lõpuks raha uute katusekivide ostmiseks. 

2016. aastal lõppenud katusetööd hõlmasid nii katusekatte vahetust kui ka kandekonst-
ruktsioonide restaureerimist. Märkimist väärib, et olenemata projektis ettenähtust asendada 
kõik kihid kuni katuse sarikateni, otsustati säilitada vana, harjaga ristisuunaline aluslaudis. 
Omaette töö oli müürlattidega. Varasemate remontide käigus on kõik laetalade otsad läbi 
saetud ning riputatud sepisrangide abil lühikestele täiendavatele taladele. Välimine müürlatt 

oli jäetud asendamata ja sellest olid säilinud vaid riismed. Väli-
mine müürlatt asendati koopiaga kogu ulatuses, isoleerimiseks 
müüritisest kasutati kasetohtu. Esifassaadi avariitööde käigus 
fikseeriti varisemisohtlikud karniisilõigud. Osa S-kujulisi vanu 
katusekive säilitati kirikus näidistena. Samuti on siseruumi pai-
gutatud need tuulelipu originaaldetailid, mida ei olnud kehva 
seisukorra tõttu võimalik restaureerida ning tagasi paigaldada. 
Võidupüha jumalateenistuseks olid ettevõetud tööd lõpetatud 
ja kirik taas külastajatele avatud.

Pühakodade programmi teisel perioodil toetati lisaks kiriku 
katuse ja tuulelipu restaureerimistöödele ka kiriku esifassaadi 
avariitöid ning Võru Katariina kiriku infovoldiku väljaandmist. 
Võru linnavalitsus toetas nii tuulelipu restaureerimist kui ka 
katusetöid, tasudes järelevalve eest. KSi

Toivo Erilt (Liivimaa Lossid OÜ), Võru Katariina kiriku põhjakülje katuse 
restaureerimine. Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tallinn 2015; 
Toivo Erilt (Liivimaa Lossid OÜ), Võru Katariina kiriku lõunakülje katuse 
restaureerimise muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tallinn 2016  
(MKA arhiiv).

Kultuurimälestis:  reg-nr 14139
Pühakodade programmi toetus:  115 520 eurot
Tööde üldmaksumus:  117 760 eurot
Projektdokumentatsioon:  EELK Võru Katariina 

kiriku katus. Muinsuskaitse eritingimused. 
Põhiprojekt. Rändmeister OÜ (2013) 

Tööde teostajad:  Kurmik AS; Sepatööd OÜ 
(tuulelipp) 

Järelevalve:  Toivo Erilt, Liivimaa Lossid OÜ  

E E L K  V Õ R U 
 K A T A R I I N A  K I R I K U 
  K A T U S  J A 
    T U U L E L I P P

Katuse ja tuulelipu seisukord enne tööde algust. 2015. SS
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Võru Katariina kiriku avariiline katus. 2015. KSi

Vana katusekatte eemaldamine. 2016. TE Vana katuselaudis. 2016. TE



2 0 4

Vanade katusekivide seisukord. 2015. TE

Uute katusekivide paigaldamine. 2016. TE

Korrastatud tuulelipp. 2016. KSi
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P R O G R A M M I
 „ P Ü H A K O D A D E  S Ä I L I T A M I N E 
  J A  A R E N G  2 0 1 4 – 2 0 1 8 “
      T O E T U S E D

Pühakoda Toetatud tegevused (2014-2018) Summa
EAÕK Ilmjärve Jumalailmumise kirik peaukse restaureerimine 1831 €
EAÕK Karksi-Nuia Püha Aleksei kirik peaukse restaureerimine 1400 €
EAÕK Kihnu Püha Nikolai kirik pikihoone katuse restaureerimine, piksekaitse 

paigaldamine ja kiriku katusetööde käigus avastatud 
leidude konserveerimistööd

80 331 €

EAÕK Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise 
(Kuriste) kirik

kiriku valvesüsteemi uuendamine; sisustuse hooldus 
ja korrastamine (ikonostaasi uksed, altaripiirded, 
sekretärkapp, lipud)

2619 €

EAÕK Lalsi Püha Nikolause kirik katuste restaureerimine 15 900 €
EAÕK Lelle Püha Kolmainu kirik kiriku lõunakülje kolme avariilise akna restaureerimine 3578 €
EAÕK Maaritsa Issanda Muutmise kirik katuste avarii-remont 3348 €
EAÕK Nõo Püha Kolmainu kirik piksekaitse paigaldamine ja ikooni konserveerimine 2950 €
EAÕK Paadrema Püha Kolmainu kirik välisukse restaureerimine 1800 €
EAÕK Paldiski Püha Georgi kirik kellatorni ajutise katuse uuendamine ja välisfassaadide 

restaureerimine
19 361 €

EAÕK Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu kirik katuste restaureerimine ja piksekaitse paigaldamine 62 000 €

EAÕK Priipalu Püha Vassili Suure kirik katuste restaureerimine 72 000 €
EAÕK Puski Kristuse Sündimise kirik kellatorni katuse avariiremont ja nelitise ajutise katuse 

uuendamine
7560 €

EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirik ikooni konserveerimine 550 €
EAÕK Saatse Püha Paraskeva kirik katuste restaureerimine, piksekaitse paigaldamine ja 

ikooni konserveerimine
85 079 €

EAÕK Sindi Jumala Ilmumise kirik katuste restaureerimine 123 892 €
EAÕK Suure-Jaani  Pühade Peetruse ja 

Pauluse kirik
katuse restaureerimisprojekti koostamine ja katuste 
restaureerimine

66 800 €

EAÕK Tartu Jumalaema Uinumise 
(Uspenski) kirik

katuste restaureerimine, piksekaitse paigaldamine, torni 
restaureerimistöödelt leitud klaaspudeli sees olevate 
rulli keeratud dokumentide konserveerimine ning 
digiteerimine ning ikoonide (8) konserveerimine

384 342 €

EAÕK Valga Issidori kirik piksekaitse paigaldamine 5700 €
EAÕK Velise Ristija Johannese kirik piksekaitse paigaldamine 2600 €
EAÕK Värska Püha Georgiuse kirik piksekaitse paigaldamine 4643 €
EELK Ambla Püha Maarja kirik karika restaureerimine 540 €
EELK Anna kirik põranda uuringud ja restaureerimisprojekti koostamine 

ning käärkambri siseukse konserveerimine
4844 €

EELK Emmaste Immanueli kirik katuse ja tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine 5000 €
EELK Haapsalu Jaani kirik kantslikatte ja armulauakarika konserveerimine 630 €
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EELK Haapsalu toomkirik katuse restaureerimine 260 100 €
EELK Haljala Püha Mauritiuse kirik põranda restaureerimise järelevalve, kantsli 

konserveerimine, altarimaali restaureerimine, tornikiivri 
restaureerimisprojekti koostamine

8475 €

EELK Hanila Pauluse kirik kantsli konserveerimine 1944 €
EELK Harju-Jaani Ristija Johannese kirik karika ja leiviku konserveerimine 590 €
EELK Harju-Madise kirik tornikiivri ja katuse avariiremont 5000 €
EELK Ilumäe kabel pingistiku ning kantsli (koos trepiga) restaureerimine 5100 €
EELK Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirik tornikiivri restaureerimine 166 800 €
EELK Jämaja Kolmainu kirik idaviilu remonttööd ja karika restaureerimine 9940 €
EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kirik tornikiivri ja katuste restaureerimine ja piksekaitse 

(osaline) paigaldamine
262 863 €

EELK Kaarma Peeter-Pauli kirik käärkambri katuse avariiremont, kooriruumi ja 
pikihoone idapoolsete viilude ja nendega seotud sõlmede 
restaureerimine, tornikiivri restaureerimisprojekti 
koostamine

99 672 €

EELK Karksi Peetri kirik kroonlühtri restaureerimine 1000 €
EELK Karuse Margareeta kirik trapetsiaalsete hauaplaatide puhastamine ja 

eksponeerimine
1680 €

EELK Keila Miikaeli kirik katuse restaureerimisprojekti koostamine 2748 €
EELK Kihelkonna Mihkli kirik tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine 2903 €
EELK Kose Püha Nikolause kirik torni restaureerimisprojekti koostamine ja tornikiivri 

restaureerimine
76 675 €

EELK Kullamaa Püha Johannese kirik katuse restaureerimisprojekti koostamine 2012 €
EELK Kuressaare Laurentiuse kirik kahe tukukoti restaureerimine 650 €
EELK Kõpu Peetri kirik tornikiivri konstruktsioonide ja fassaadi restaureerimine, 

pööningu korrastamine, ristimisvaagna ja kahe 
küünlajala restaureerimine

9233 €

EELK Kärdla Johannese kirik tornikiivri ja katuse restaureerimine 20 000 €
EELK Laatre Püha Laurentsiuse kirik oreli puhastamine ja restaureerimine 1500 €
EELK Lihula Eliisabeti kirik tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine 3976 €
EELK Lüganuse Ristija Johannese kirik elektrisüsteemi rekonstrueerimine 4830 €
EELK Martna Püha Martini kirik tornikiivri ankurdamine ja pikihoone edelanurga remont 3050 €
EELK Muhu Katariina kirik katuse hooldusremont ja tõrvamine, kooriruumi 

lõunaakna restaureerimine, tornikuke konserveerimine
12 600 €

EELK Mustjala Anna kirik katuse restaureerimisprojekti koostamine 4000 €
EELK Mõisaküla Maarja-Magdaleena kirik altarimaali konserveerimine 480 €
EELK Nissi Maarja kirik käärkambri katuse (korsten) ja pikihoone torni 

ühenduskoha avariiremont, tulekaitsesignalisatsiooni 
paigaldamine, armulauakarika restaureerimine

7877 €

EELK Noarootsi Püha Katariina kirik katuse remont- ja hooldustööd 31 698 €
EELK Paistu Maarja kirik käärkambri põranda avariiremont, käärkambri 

vihmaveesüsteemi parandamine ja vertikaalplaneering, 
nelja seinalühtri restaureerimine

6700 €
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EELK Piirsalu kirik kantslijala seen- ja putukkahjustuste tõrje ja 
konserveerimine, vaestekassa restaureerimine

2025 €

EELK Pilistvere Andrease kirik käärkambri lae remont 1324 €
EELK Puhja Dionysiose kirik katuse avariiremont, oreliprospekti osaline 

restaureerimine, fassaadi ja avatäidete 
restaureerimisprojekti koostamine, katuse 
restaureerimisprojekti koostamine

11 033 €

EELK Pärnu Eliisabeti kirik katuse restaureerimine 70 000 €
EELK Pärnu-Jaagupi kirik katuse avariiremont 1680 €
EELK Pöide Maarja kirik torni katuse avariitööd 4920 €
EELK Püha Jakobi kirik torni restaureerimine, piksekaitse paigaldamine 101 384 €
EELK Pühajõe kirik katuse ja tornikiivri restaureerimine 20 000 €
EELK Pühalepa Laurentsiuse kirik tornikiivri avariiremont, seinalühtri restaureerimine 9920 €
EELK Rakvere Kolmainu kirik maali „Püha õhtusöömaaeg“ restaureerimine 864 €
EELK Ridala Püha Maarja Magdaleena kirik kooriruumi katuse avariitööd, võidukaare grupi ja 

vahevõre restaureerimine
5100 €

EELK Risti kirik kirikaia geodeetilise alusplaani  ja vertikaalplaneerimise 
projekti koostamine, eeskoja restaureerimine, altari, 
nelja tooli, tukukottide, kahe laualühtri, vappepitaafi, 
tinakannu restaureerimine

8399 €

EELK Ruhnu Püha Magdaleena vana kirik käärkambri katuse remont ja pikihoone katuse 
hooldusremont ja tõrvamine

6404 €

EELK Rõngu Mihkli kirik katuse restaureerimisprojekti koostamine 900 €
EELK Räpina Miikaeli kirik puidust fassaadiskulptuuri restaureerimine 3440 €
EELK Saarde Katariina kirik tornikiivri restaureerimisprojekti koostamine ja 

tornikiivri restaureerimine
49 458 €

EELK Saaremaa Jaani kirik torni fassaadi avariiremont 7992 €
EELK Sangaste Püha Andrease kirik tornikiivri restaureerimine 47 584 €
EELK Tartu Jaani kirik terrakotaskulptuuride konserveerimistööd ja 

lääneportaali vimpergi restaureerimine
76 000 €

EELK Tarvastu Peetri kirik katuse avariiremont, peaukse valgmiku restaureerimine, 
torni ülemise akna restaureerimine

2764 €

EELK Torma Maarja kirik tornikiivri ja eeskoja katuse restaureerimine 16 000 €
EELK Urvaste Püha Urbanuse kirik katuse restaureerimine 169 440 €
EELK Valga Jaani kirik tornikiivri ja neelukoha remont 15 000 €
EELK Valjala Martini kirik apsiidi restaureerimisprojekti koostamine, apsiidi katuse, 

sokli ja seinte ning idaosa viilude restaureerimine, kiriku 
eritingimuste koostamine

157 232 €

EELK Vastseliina Katariina kirik tornikiivri luugi parandamine 1114 €
EELK Viljandi Pauluse kirik katuse restaureerimisprojekti koostamine, katuse 

restaureerimise eeltööd (müüritööd)
35 520 €

EELK Viru-Jaakobi kirik tornikiivri ankurdamine 4800 €
EELK Võru Katariina kirik katuse restaureerimine, esifassaadi remont, tuulelipu 

restaureerimine
116 920 €

EELK Väike-Maarja kirik pikihoone katuse restaureerimine ja piksekaitse 
paigaldamine

220 525 €
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EELK Äksi Andrease kirik katuse ja sadeveesüsteemi avariiremont 6000 €
EMK Haapsalu metodisti kirik vundamendi kindlustamine 40 000 €
EMK Kuressaare metodisti palvela eeskojale vihmaveesüsteemi paigaldamine 244 €
MPEÕK Alajõe Jumalaema Sündimise kirik uste ja ahjude remont 11 700 €
MPEÕK Lohusuu Issanda Ristimise kirik vihmaveesüsteemi korrastamine 7938 €
MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise peakirik fassaadi restaureerimine 30 000 €
MPEÕK Nina Jumalaema Kaitsmise kirik akende ja uste restaureerimine 11 600 €
MPEÕK Pühtitsa kloostri Jumalaema 

Uinumise peakirik
fassaadide restaureerimine 5000 €

MPEÕK Tapa Ristija Johannese kirik katuse restaureerimine 15 000 €
vanausulised 
EVKL

Kallaste vanausuliste palvela fuajee remont, kolme ikooni restaureerimine 6164 €

vanausulised 
EVKL

Kikita vanausuliste palvela karniisi tuulekasti vahetus, vihmaveesüsteemi 
paigaldamine

2500 €

vanausulised 
EVKL

Piirissaare vanausuliste palvela põlengus kahjustunud vallasvara esmased päästetööd ja 
kahe ikooni restaureerimine

8860 €

vanausulised 
EVKL

Suur-Kolkja vanausuliste palvela kolme ikooni restaureerimine 4050 €

vanausulised 
EVKL

Varnja vanausuliste palvela Apostlite raamatu restaureerimine 2000 €

vennaste- 
kogudused 
/EEVÜ

Misso vennasteühingu palvela katuse remonttööd 611 €

vennaste- 
kogudus

Hageri vennastekoguduse palvela rookatuse korrastamine ja suure saali põranda remont 14 500 €

vennaste- 
kogudus

Pikavere vennastekoguduse palvela katuse tõrvamine 4664 €

Saha kabel vööndkaare konserveerimine 11 169 €

PÜHAKODADE JÄTKUSUUTLIK KASUTAMINE
EAÕK Hiiumaa õigeusu kirikud Hiiumaa õigeusu kirikute voldiku väljaandmine 350 €
EAÕK Kuressaare Nikolai kirik infovoldiku väljaandmine 500 €
EAÕK Lümanda Issandamuutmise kirik infovoldiku väljaandmine 250 €
EAÕK Priipalu Vassilius Suure kirik infotahvli paigaldamine 400 €
EAÕK Setumaa õigeusu kirikud Setumaa õigeusu kirikute voldiku väljaandmine 350 €
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kirik voldiku väljaandmine 500 €
EAÕK Vara-Välgi Püha Neeva Aleksandri 

abikirik
infotahvli paigaldamine 400 €

EAÕK Võru Jekateriina kirik voldikute väljaandmine 300 €
EELK Haapsalu Jaani kirik infostendide paigaldamine ja voldikute väljaandmine 500 €
EELK Risti kirik audiogiidide soetamine, tornikohviku rajamine, 

infostendide ja -viitade paigaldamine
2000 €

EELK Ilumäe kabel voldiku väljaandmine, infotahvli paigaldamine 800 €
EELK Kambja kirik kirikusse LED-lampide soetamine ja paigaldamine 350 €
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EELK Kõpu Peetri kirik voldikute ja postkaartide väljaandmine 500 €
EELK Muhu Katariina kirik halduskava koostamine 400 €
EELK Nõo Laurentsiuse kirik ekspositsioonide taristu (siinid) paigaldamine 3300 €
EELK Tarvastu Peetri kirik ekspositsioonide taristu (siinid) paigaldamine, 

infovoldiku väljaandmine, infotahvli uuendamine
1050 €

EELK Urvaste Urbanuse kirik lastele ja noortele kirikut tutvustava trükise väljaandmine 500 €
EELK Võru Katariina kirik voldikute väljaandmine 300 €
MPEÕK/ Pühtitsa Jumalaema Uinumise 

naisklooster
raamatu „Igumeenja pühast kuulekusest“ väljaandmine 500 €

Rooma-
Katoliku 
kirik

Pirita Püha Birgitta klooster trükise „Pirita klooster AD MMI-MMXI“ kordustrüki 
väljaandmine ja „Palverännu tee Pirita – Vastseliina 
piiskoplinnus” tekstide tõlkimine inglise keelde

2000 €

Eesti Kirikute Nõukogu projekti „Teeliste kirikud“ trükise väljaandmise 
toetamine

5000 €

Peipsi-äärsed pühakojad (41 tk) tutvustava trükise väljaandmine 500 €
raamat „Tartu toomkirik. Katedraal. 
Raamatukogu. Muuseum“

väljaandmise toetamine 6745 €

raamat „Vene vanausulised ja nende 
pühakojad Eestis“ 

väljaandmise toetamine 2000 €

UURINGUD JA INVENTEERIMINE
Karuse Margareeta kirik, Keila Miikaeli kirik, Koeru Maarja-Magdaleena kirik,  
Nõo Laurentsiuse kirik, Pilistvere Andrease kirik 

interjööri viimistluskihtide 
uuringud

Esku kabel, Haapsalu Jaani kirik, Haapsalu toomkirik, Haljala Mauritiuse kirik,  
Iisaku kirik, Ilumäe kabel, Kadrina Katariina kirik, Karuse Margareeta kirik,  
Kirbla Püha Nikolause kirik, Lihula Eliisabeti kirik, Lüganuse Ristija Johannese kirik, 
Martna Püha Martini kirik, Mihkli Miikaeli kirik, Ridala Püha Maarja Magdaleena 
kirik, Simuna Siimona ja Juuda kirik, Viru-Jaakobi kirik

kirikutekstiilide inventeerimine

Haapsalu toomkirik, Järva-Jaani Ristija Johannese kirik, Kaarma Peeter-Pauli kirik, 
Karja Katariina kirik, Karuse Margareeta kirik, Kihelkonna Mihkli kirik, Kirbla Püha 
Nikolause kirik, Kuressaare Laurentiuse kirik, Muhu Katariina kirik, Nissi Maarja 
kirik, Noarootsi Püha Katariina kirik, Pärnu Eliisabeti kirik, Pöide Maarja kirik,  
Püha Jakobi kirik, Ridala Püha Maarja Magdaleena kirik, Risti kirik, Valjala Martini 
kirik, Viljandi Pauluse kirik

sisekliima ja seinte niiskuse 
uuringud

Alatskivi kirik, Audru Püha Risti kirik, Haapsalu Jaani kirik, Harju-Jaani Ristija 
Johannese kirik, Järva-Peetri Püha Peetruse kirik, Jüri kirik, Keila Miikaeli kirik, 
Kihelkonna Mihkli kirik, Kolga-Jaani Johannese kirik, Kose Püha Nikolause kirik, 
Lihula Eliisabeti kirik, Lohusuu kirik,  Lääne-Nigula kirik, Martna Püha Martini 
kirik, Nissi Maarja kirik, Rakvere Kolmainu kirik, Rannu Püha Martini kirik,  
Suure-Jaani Johannese kirik, Tarvastu Peetri kirik, Varbla Püha Urbanuse kirik,   
Viru-Jaakobi kirik

tornikiivrite ankurduse ning katuse 
kandekonstruktsioonide uuringud

Lihula Eliisabeti kirik, Karuse Margareeta kirik, Martna Püha Martini kirik,  
Türi Püha Martini kirik

uurimisprojekti „Christian 
Ackermann – Tallinna Pheidias, 
ülbe ja andekas“ uuringute 
toetamine
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Churches have been an integral part of Estonian culture since the 13th century. They have influ-
enced the built environment throughout the ages: they have been and remain landmarks in cul-
tural 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, the national programme Preservation and development of places of worship was launched 
with the ambitious aim of preserving all the historic churches through a systematic approach to 
the conservation of these buildings. After the first ten years it was clear that a continuation was 
necessary and a five-year national programme Preservation and development of places of worship 
2014–2018 was undertaken. As in the first programme, the work was led by a committee which 
included representatives from the National Heritage Board, the three larger Churches (the Esto-
nian 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. All places of worship were included, regardless of whether or not they were listed 
as national monuments. According to the submitted applications in 2014–2018, the amount of aid 
needed was 18.9 million euros. The amount allocated for the programme for this period was much 
smaller: 3 614 000 euros. However, different projects were carried out in 118 places of worship 
and a lot of work was completed in spite of the limited funding. 

The first priority was the urgent repair of roofs, spires and other structures in poor condition. 
Apart from conservation, other activities were planned, including research on architecture, condi-
tions and conservation measures, inventories, awareness raising, publicity and capacity building. 

Eighty-five percent of the money was allocated to building conservation and most of it was 
spent on roofs, spires and foundations. In many cases, the funding from the programme secured 
larger co-financing from EU funds. Major work was undertaken on churches in Tartu, Sindi and 
Kihnu (all OEC), and Järva-Jaani, Haapsalu and Väike-Maarja (all EELC). Church furnishings and 
artworks in 37 places of worship were conserved during these years, including icons, altar paint-
ings, a rood screen and historical alms collection bags.

The ‘soft’ activities of the programme resulted in several research projects on the causes of  
deterioration, conservation measures, and the architectural history and historical furnishings  
of the churches. A public Internet-based database on the conservation of historic churches 
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(including materials from different archives, as well as recent scientific studies) launched in the 
first phase of the programme was developed. Each year training was provided for church wardens 
on church maintenance. Two academic monographs on churches and their furnishings were 
published and another three are being prepared. Inventories of church textiles were also commis-
sioned.

A new topic of special importance was the sustainable use of churches through extended func-
tions. Actions towards this aim were undertaken in 34 churches. The activities ranged from infor-
mation stands, tourist booklets, audio guides and exhibitions to setting up a café in a church 
tower. A major project of open churches, ‘The Wayfarers’ Churches’, was also supported under 
this agenda.

This publication introduces a selection of the projects undertaken. Its aim is to demonstrate 
the diversity of the places of worship and the wide range of conservation work done: from roof 
repairs to foundations, from icons to liturgical vessels.


