
• Raiutud (karedate) pindade pesemiseks võid kasutada 
keemilisi puhastusvahendeid, näiteks soolhappe 
3%-list vesilahust. Seda võib hoida peal kuni 10 
minutit, seejärel loputa rohke veega ja pese 
küllastatud söögisooda lahusega (sooda neutraliseerib 
soolhappe), mis tuleb puhta veega maha loputada. 
Karedate pindade puhul korda pesu. Selliselt toimides 
saame maha nii nõe, kui ka rohevetika kihi. Umbes 
analoogse toimega on kodumasinate katlakivi 
eemaldaja, mis sobib hästi ka graniidilt uhtekivinirede 
mahapesemiseks. Vahend muudab nired pehmemaks, 
nii et vaheldumisi katlakivi eemaldajaga niisutades ja 
puust spaatliga puhastades saame materjali puhtaks. 
Hiljem tuleb see taas soodalahusega puhastada ja 
puhta veega loputada. Eriti krobeliste pindade 
puhastamisel võib kasutada vaskharjastega harja. 
Graniitpindu võid puhastada ka värvieemaldusgeeliga. 
Selleks kanna aine kivile ning kata seejärel plastikaat-
kilega vältimaks želee kuivamist. Selliselt võib vahendil 
lasta toimida kuni 12 tundi. Hiljem pese see maha 
pesuharja ja rohke veega. Kaubanduses leiduvad 
neutraal-sed pesuvahendid peaksid enamuses samuti 
sobima. 

• Survepesuriga võid pesta graniitmaterjali raid- ja 
hammashaamriga viimistletud pindu. 

• Tekstide puhastamisel võid kasutada vask- või 
terasharja. Jälgi aga, et harjased ei vigastaks kivi 
poleerpindu.

Happeid sisaldavaid vahendeid kasutades konsulteeri 
eelnevalt spetsialistiga!
Poleerpindade puhastamisel ei ole hapete kasu-
tamine lubatud. Poleerpindasid võib pesta ainult 
veega.

MARMOR 

Marmorid on lubjakivitüüpi settekivimite ümber kristalli-
seerunud teisendid, ehk marmor on karbonaatkivimite 
moondel tekkinud moondekivim. Tänu oma puhtale toonile 
ja ainulaadsele kristalselt kumavale helgile, on marmorit 

läbi aegade peetud “õilsaks“ raidmaterjaliks. Kivimi 
värvus on väga varieeruv: helevalgest mustani. 
Marmorile on sageli omane nn voolutekstuur, mis tekib 
moonde käigus osaliselt ülessulanud kivimite liikumisest 
üksteise suhtes.
Hauatähiste valmistamisel kasutatud marmor on 
Eestisse sisse toodud. 

Puhastamine
Marmor kui hinnaline ja Eestis suhteliselt haruldane 
materjal nõuab hooldamisel suurt ettevaatust, et 
mitte kivi vigastada.
• Pese marmorit vaid pesuseebi, pehme harja ja veega. 

Pesemist alusta altosast ühtlaselt ülespoole liikudes. 
Loputa hoolikalt. Enamasti on marmorist sambad 
sileda viimistlusega ja pesemisega peaks üldjuhul 
kivipinna puhtaks saama. 

• Marmori puhul on survepesuri kasutamine keelatud, 
kuna kivis leidub sageli sisemisi pragusid, mistõttu 
võib see surve all puruneda. 

Hooldamine
• Kata välitingimustes asuvad marmorist sambad, 

ristid jms talveks kas varikatuse või vettpidava, ent 
õhku läbilaskvast materjalist kattega kinni. Nii 
väldime vihmavee ja lume sattumist kivis peituda 
võivatesse pragudesse. Vee külmudes surub jää 
praod aina suuremaks ja protsess võib lõppeda kivi 
lagunemisega.

Tekstide ülevärvimine
Tihti on kividel leiduvad kirjad kaetud kas kuldse või 
musta värviga. Irdunud värvikihi taastamisel tuleks 
eelnevalt tekstipind puhastada ja lasta kivil kuivada. 
Musta värvi uuendamiseks sobivad müügilolevad 
soklivärvid. Olemuselt on need vees lahustuvad 
leelisekindlad modifitseeritud lateksvärvid, mis lasevad 
poorsel kivil hingata ning püsivad hästi isegi niisketes 
oludes asuval kivil. Kuldseid kirju, peamiselt marmoril ja 
graniidil, on soovitatav uuendada kuldset tooni 
trükivärviga. Odavama ja aeganõudvama variandina 
võib kasutada ka pronks-pulbrist ja lakist segatud 
värve. Tähti nn pronksvärviga kullates puhasta 
eelnevalt tähesüvendid, seejärel laki, ja kui lakk on 
peaaegu „ära tõmmanud“, kanna sellele pintsliga 
eelnevalt kuumutatud pronksipulber. Kuum 
pronksipuru sulab ühtlase kihina laki pinnale.

METALLIST HAUATÄHISED
Sepisristid ja -piirded
Sepisristid vajavad kaitset korrodeerumise eest. 
Valdavalt on meie sepis olnud krunditud oranž-punase 
tinamennikuga, kusjuures teadaolevalt segati kuiv-
pigment mahuliselt võrdse osa linaõlivärnitsaga. Kas 
sepis krunditi sepikojas enne väiksemate detailide 
kokkuneetimist või alles kokku- ja paigalemonteeritult 
kalmistul, ei ole täpselt teada. Saaremaal Kudjape 
kalmistu hauatähistelt on leitud laialdaselt rohekat 
kruntvärvi, mis võib olla vaskatsetaadist (grünspann) 
valmistatud laevakrunt. Vanade ristide must kattevärv 
sisaldab suure tõenäosusega musta pigmendina tahma ja 
sideainena värnitsat.

Puhastamine
• Esmalt puhasta sepis lahtisest roostest. Rooste 

eemaldamisel jälgi hoolega, kas sepise pinnal leidub 
värvitükke! 

• Sirgete pindade puhastamiseks lahtisest roostest 
kasuta tavalist terasharja, nurkade ja pilude jaoks 
peitlit või torujupist ja terastrossist ise valmistatavat 
pintslikujulist harja. Selleks lükka trossilingu vabad 
otsad läbi toru, kuni ling torusse kinni kiilub. Seejärel 
tao toru otsast lapikuks. Trossi väljuvad otsad võib 
haamriga teraskandi peal läbi raiuda (lõikamiseks võib 
kasutada ka elektrikäia). Selliseid teraspintsleid võib 
valmistada kahe käega haaramiseks sobivas pikkuses. 
Töötamisel kasuta kindaid, sest värskelt läbilõigatud 
teraskiud on väga teravad. Terashari aitab vaid lahtise 
helbelise rooste eemaldamisel!

• Pärast mehaanilist puhastamist kata sepis rooste-
muundajaga. Silmas tuleb pidada, et töö tegemiseks ei 
sobi väga kuiv päikesepaisteline ega ka vihmane ilm. 
Päikselise ilmaga kuivab töödeldud pind liiga kiiresti 
ning vihma korral võivad tekkida nired.

• Seejärel kata sepis kruntvärviga ning värvi või laki. 
Kruntimiseks võid tarvitada ka linaõlivärnitsat, 
värvimiseks kasuta metallivärvimiseks mõeldud 
vahendeid.

•  Kasuta matti värvi! 

Deformeerunud piirete ja hauatähiste parandamiseks 
võta ühendust spetsialistiga!

Malmivalust ristid ja piirded
Malm ei vaja üldjuhul konserveerimist.
• Esteetilisema väljanägemise tagamiseks võid 

malmivalust riste ja piirdeid katta roostemuunda-
jaga. Tanniini sisaldavad roostemuundajad annavad 
sinakasmusta tooni, kollast veresoola sisaldavad 
roostemuundajad aga tumesinise tooni.

• Pärast roostemuundajaga töötlemist vahata pind. 
Selleks võid kasutada autovaha.

• Malmi võid katta ka kruntvärviga või värvida 
metallivärvidega.

• Kasuta matti värvi! 

Värvilised metallid
Värvilistest metallidest leidub meie kalmistutel 
pronksi ja valgevaske, millest on tehtud bareljeefe, 
tekstitahvleid ja metallaedade postide nuppe.
Looduslikes tingimustes esinev oksüdeerumine ja 
patineerumine on paratamatu nähtus. Välistingimus-
tes on patineerumist püsivalt vältida võimatu. 
Tunduvalt odavam ja otstarbekam on tekkivat 
paatinat hooldada ja samas ka väärtustada. Paatina 
koosneb oksiididest, mille kõvadus ületab puhta 
metalli kõvaduse. Pidevalt kasvava ja areneva 
mineraalide kooslusena "kasvatab" paatina ise kinni 
juhuslikud kriimud ja väiksemad plekid (kui nende 
põhjus on kõrvaldatud). 

Puhastamine 
• Kui paatina on muutunud ühtlaselt tumedaks ja 

matiks, võid selle  pinda pronksharjaga hõõrudes 
poleerida. Hästi sobivad selleks seemisnaha 
harjad, mille gofreeritud pronkstraatide read 
vahelduvad kunstkiudharjastega. Algul kriimusta-
vad traadikiud pinna halliks, mis harjamise 
jätkamisel tumeneb ning omandab lõpuks läikiva 
poleerpinna. Paatinale osalise läbipaistvuse 
andmiseks võib kujunduslikult olulisi osi liivakummi 
või kummikäia tükiga lihvida. Poleerimisvahendina 
piisab tegelikult mistahes riidematerjalist (mugav 
on selleks kasutada nt vanu sõrmkindaid). Poleeri-
misel tekkinud läige ei püsi aga kuigi kaua. Poleeri-
mist on soovitav korrata aasta-paari järel.

• Kirjeldatud kuivmenetluse korral pole pesemine 
soovitatav, kuna eraldunud mustus võib tekitada 
poorsest või heledast materjalist pinnale raskesti 
eemaldatavaid rohelisi niresid. Samuti eemaldab 
pesemine paatina pooridesse muidu uuesti „kinni 
kasvavaid" mineraalide osakesi, mistõttu paatina 
võib pesemise tagajärjel muutuda hallimaks. Kõige 
kasulikum on mustus eemaldada pehme tiheda 
harjaga.

• Pesemine sobib vaid linnusõnniku eemaldamiseks. 

Kullatis
Kuna vask ja selle sulamid oksüdeeruvad välistingi-
mustes, muutuvad hauatähiste tekstitahvlid loeta-
matuteks. Selle vältimiseks on kasutatud kuldamist, 
mis hoiab pinna oksüdeerumast. 
Kullatise olemasolu võib oletada ka siis, kui kulda ei 
paista – kullatise pooridest läbi tunginud oksiid on 
katnud kulla pealispinna ühtlase tumeda kihiga, mida 
on võimalik kulda kahjustamata vaid keemiliselt 
eemaldada. 

Kullatud tekstitahvlid, näiteks plaadikesed sepis-
ristidel, on kullatud galvaaniliselt, 19. sajandi 
keskpaigast vanemad tahvlid, näiteks maa-aadli 
matmispaikades, on kullatud kuldamalgaamiga 
(kulla ja elavhõbeda sulam). 
Samuti on tekstitähti kaetud märjale lakile asetatud 
lehtkullaga, osaliselt on selleks kasutatud ka kullatud 
ja lakiga kaetud pronkslehte. 
Kõik tõsisemad kahjustused on enamasti põhjustatud 
kullatise puhastamisest mitmesuguste puhastus-
vahenditega. 
Kullatise puhastamiseks või uuendamiseks 
pöördu restauraatori poole! 

Tsingitud tekstitahvlid
Tsingitud tekstitahvleid võid pesta veega, millesse on 
lisatud neutraalset pesuvahendit. Peale pesemist 
loputa pind hoolikalt.

• Enne ajalooliste hauatähiste (enne 1940) 
hooldustööde alustamist konsulteerida maa-
konna muinsuskaitseinspektoriga.

• Muinsuskaitse all olevate hauatähiste hool-
dustöid tohib teha ainult Muinsuskaitseameti 
väljastatud hooldustööde loa alusel, 
konserveerida ja restaureerida tohib selliseid 
tähiseid aga vaid Muinsuskaitseameti tegevus-
loaga restauraator!

• Trapetsiaalseid hauaplaate, ratas- ja malta-
riste – meie vanemaid raidkunsti näiteid – 
võib hooldada ja restaureerida vaid 
Muinsuskaitseameti tegevusloaga
restauraator!

Muinsuskaitseamet
Uus 18, 10111 Tallinn
Telefon: 6403050
Faks: 6403060
E-post: info@muinas.ee
www.muinas.ee
Koostaja: Ilme Mäesalu
 

100% korduvkasutusega kiust valmistatud trükipaber


