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Muinsuskaitseamet

Trapetsiaalsed hauaplaadid.

Kirikuaiad ja kalmistud on osa meie ühisest 
kultuuripärandist. Eesti vanemad kirikuaiad pärine-
vad 13. sajandist. 1772. aastal keelati Katariina II 
ukaasiga kirikutesse ja kirikuaedadesse matmine ja 
kohustati kalmistuid rajama asulatest eemale. 
Sellest tulenevalt jääb ajalooliste kalmistute tekki-
mise aeg 18. sajandi viimasesse veerandisse. 
Kirikute ja kalmistute mitmekihilise kultuuripärandi 
lahutamatuks osaks on lahkunute mälestamiseks 
püstitatud hauatähised, mis kannavad endas 
mälestust kord elanud inimestest. Ühtlasi annavad 
hauatähised tunnistust raidkunsti, sepatöö ning 
tööstusliku kunsti arengust läbi sajandite. Meie 
kohus on kultuuripärandit hoida järgmistele põlve-
dele. Pideva hooldamisega saame sellele kaasa 
aidata, tehes nii ka kummarduse kadunud sugu-
põlvede püüdlustele oma lahkunute mälestust 
jäädvustada. 

AJALUGU
• Vanimate hauatähistena kohtab Saaremaal ja 

Lääne-Eesti kirikuaedades 13.–14. sajandist 
pärinevaid trapetsiaalseid hauaplaate, Põhja- 
ja Lääne-Eesti kirikuaedades aga 17. sajandil 
püstitatud ratas- ja maltariste. Need ristitüübid 
on olnud kasutusel läbi sajandite kuni tänapäevani. 

• 19. sajandi I poolel hakati jälle kasutama haua-
plaate. Neid võib leida mõisnike matmiskohtades.

• 19. sajandi I pool tõi senikasutatud traditsiooni-
liste hauatähiste materjalide – kivi ja puidu – 
kõrvale uue materjali, metalli. Ühes metallristide 
kasutuselevõtuga muutus ka senine kiviristitradit-
sioon. Sarnaselt metallristidega hakati nüüd neidki 
püstitama aluskividele.

• Esimesed malmivalust ristid püstitati 1830ndatel 
ja olid kasutusel kuni 1930. aastateni. Peipsi-

   

KIVIST HAUATÄHISED
Ajalooliselt on Eestis kasutatud peamiselt kohalikke 
kivimaterjale: Põhja- ja Lääne-Eestis valdavalt lubjakivi 
(sh Vasalemma marmorit e marmoriga sarnast 
lubjakivi) ja dolomiiti; Lõuna-Eestis põldudelt ja kruusa-
karjääridest võetud rändkive. Rändkividest on enam 
tarvitatud pruunikat suurekristallilist kvartsporfüüri. 
Samuti on leidnud kasutust sinakashallid ja valgekirjud 
suure kristalliga pegmatiidid ning hallid, peene kristal-
liga gneissid ja migmatiidid, mis on oma olemuselt 
dekoratiivsed, sisaldades erinevaid värvilaike, voogusid 
ja keeriseid.

Vett imavad kivimid
Vett imavate kivimite all peame silmas lubjakivi 
(paekivi), dolomiiti ja liivakivi. Lubjakivi ja dolomiit 
on karbonaatsed kivimid. Nad on suhteliselt pehmed ja 
alluvad hõlpsasti töötlemisele, ehkki nende struktuuri 
tihedus on erinev. Lubjakivid on moodustunud veekogu 
põhja settinud lubimudast, milles leidub organismide 
lubiskelette ja savi. Dolomiit ehk dolokivi on settekivim 
ja koosneb peamiselt mineraalist dolomiit.

Puhastamine
• Pese neutraalse pesuvahendi (lasteseep, roheline 

seep vms), sooja vee ja pehme pesuharjaga. Need 
puhastamisvahendid on lubjakivipinnale kõige ohutu-
mad. Enne pesemist tee hauatähis põhjalikult 
märjaks, liikudes alt ülespoole, et alumised kivipoorid 
täituksid veega enne, kui ülalt määrdunud vesi alla 
voolama hakkab. Vastupidi toimides jäävad kivi 
pinnale mustusetriibud. Jälgi hoolega, et pestud 
saaks vaid mustus, mitte aga ei toimuks juba 
kivipinna enese lihvimine. Samamoodi toimi kivil 
leiduvate tekstide puhastamisel!

• Tugevalt määrdunud kivipinna puhastamiseks võib 
kasutada nuuskpiirituse ja kriidipulbri segu. Sega 
pastataoline mass, seejärel kanna see kivi pinnale ja 
kata kilega kinni. Mõne tunni möödudes pese segu 
sooja vee, seebi ja harjaga maha ning loputa 
hoolikalt. 

• Kui kivil on näiteks õli-, rasva- või värviplekke, võiks 
kivipinna puhastamisel kasutada vana värvi 
eemaldamiseks mõeldud geeli, mida on võimalik 
hankida ehitusmaterjalide kauplustest. Töötlemisel 
jälgi täpselt vahendi kasutamise eeskirju. Kui õli-, 
rasva- või värvikiht on paksem, võid puhastamis-
protseduuri korrata. Pärast vahendi kasutamist 
pese ja loputa kivipind hoolikalt.

• Tuleb arvestada sellega, et kivimid on keemi-
liselt aluselised ja nende pesemisel ei tohi 
kasutada happeid ega happelisi pesuvahendeid!

Ajalugu ja hooldus 

äärsete vanausuliste kalmistutel on malmivalust 
ristide kasutamise komme säilinud tänapäevani. 
Uhkemad sellised ristid meie kalmistutel pärinevad 
1850.–1890. aastatest. 

• Kõrvuti malmivalust ristidega hakati valmistama 
sepisriste; algul külaseppade, 19. sajandi keskel 
aga juba artellide poolt. 

• 19. sajandi keskel hakati püstitama metallist 
hauapiirdeid. 

• Sepisristid ja hauapiirded olid valdavalt kasutusel 
kuni 1930. aastateni.

Ratasrist. Maltarist.

• 19. sajandi lõpukümnenditel hakkasid kiviriste asendama 
uhked kõrgusesse pürgivad hauasambad. 

• 1930. aastatel muutusid moodsaks madalad kivisam-
bad ning hauaplatse hakati ääristama madalate kiviran-
tide ja hekkidega. 

• 1940. aastate lõpus tulid kasutusse pressitud kivi-
purust ehk kunstmarmorist hauatahvlid.

• 1950. aastatel võeti kasutusele emailitud 
hauatahvlid. 
1960. aastatest ilmusid kalmistutele uut tüüpi 
hauatähised: lõhestatud põllukividest tahutud või 
poleeritud esiküljega hauakivid. 

• Kivipinna puhastamiseks ei tohi kasutada ka 
liivapaberit, terasharju ega muid teravaid 
esemeid. Samuti tuleks hoiduda survepesust! 
Aegade jooksul on kivimi pindmistes kihtides toimunud 
keemilised protsessid, mis on muutnud kivi ilmastiku-
kindlamaks, tekitades selle pinnale kaitsekihi. Kaitsekihi 
mehaanilisel vigastamisel või eemaldamisel järgneb kivi 
pindmiste kihtide kiire lagunemisprotsess kuni uue 
kaitsekihi tekkimiseni. Seega võivad hävida või oluliselt 
muutuda kivipinnal asuvad reljeefsed kujutised, kirjad jms.

Kõik need kivimid on poorsed ja vett imavad, mistõttu  
mustus on sageli tunginud ka kivipinna sisse. Selliste 
hauatähiste puhul peame loobuma eesmärgist, et kivi 
pealispind näeks pärast pesemist välja nagu vastraiutud.

Hooldamine
Kõikide lubjakivi-tüüpi materjalist hauatähiste ümbrus 
tuleb puhastada liigsest võsast ning võimaluse piires 
harvendada nende kohal olevaid puude oksi. Kivide 
säilimiseks tuleb tagada küllaldane õhuliikumine ja päikese 
ligipääs. Kui kivi ei saa normaalselt kuivada, kattub selle 
pind kiiresti vetikate ja samblikega. Mõne aja möödudes 
võib väga varjulistes kohtades asuvatel kividel hakata 
kasvama sammal.

Vett mitteimavad kivimid
Vett mitteimavatest kivimitest on enam kasutatud 
graniiti ja moondekivimeid. Levinud moondekivimiteks 
on näiteks kvartsiit, gneiss, amfiboliit, kilt ja marmor.

GRANIIT
Graniit on maakoore aluspõhja kivim, mis on tunginud 
maapinnale kaljumassiividena. Graniit koosneb peamiselt 
kvartsist (umbes 30%) ja põldpaost koos vilgukivi ning 
mõne teise mineraali lisandusega. Graniit on mittekihi-
line, täiskristalliline, peenema- või jämedamateraline 
kivim. Värvuselt kas punane, pruun või rohekas, esineb 
varjundeid helehallist kuni mustani. Kõik graniidid ja 
graniidisarnased kivimid on vett mitteimava iseloomuga 
ja tugeva struktuuriga. Kivi tugevus oleneb kristallide 
suurusest: mida suurema kristalliga, seda rabedam. 
Eriti tugev on peeneteraline musta värvi nn Rootsi 
graniit. Rohkelt on meil töötlemiseks kasutatud sisse-
toodud graniitmaterjale. Näiteks pruunikat, suure kris-
talliga Soome graniiti ja veidi peenema kristalliga, aga nn 
pruune pesasid moodustava struktuuriga Viiburi rabakivi.

Puhastamine
Graniit on vastupidav, töödeldud poleer- ja raidepinnad 
säilitavad aja möödudes pea täielikult oma esialgse 
värskuse. Kahjustused on tingitud peamiselt vandalis-
mist. 

 


