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RESTAUREERIMISTÖÖDE TEGEVUSKAVA 

Objekti andmed 

Nimetus  Kihelkonna orel 

Autor  J.A.Stein 

Dateering  1805 

Materjal  Puit, metall, nahk. 

Tehnika  Segatehnika 

Mõõtmed  

Omanik  EELK Kihelkonna Mihkli kogudus 

Tähis  

 

2. Konserveerimistööde / Restaureerimistööde eesmärk 

Tööde eesmärk (üldistav) 

lähtuvalt objekti 

seisundist ja objekti 

edasisest kasutusest. 

Restaureerida Kihelkonna kiriku oreli prospekt. 

Tööde teostamise aeg  10.04.2018-01.08.2018 

 

 



3. Objekti iseloomustus 

Kirjeldus, seisund Asukoht 

aadress: EELK Kihelkonna Mihkli kirik, 

Kihelkonna alevik, Kihelkonna vald, Saare mk, 

orel paikneb läänerõdul 

omanik: EELK Kihelkonna Mihkli kogudus 

Ajalooline lühiülevaade: 

Prospekti on aegade jooksul kaetud erinevate 

värvilahendustega. Samuti on aja jooksul 

lisandunud prospekti tornidele kroonid. Viimane 

värvikiht mis harmoneerub kiriku praeguse 

üldvärvilahendusega on peale kantud eelmise 

sajandi keskel ebaprofesionaalselt ja kiirustades. 

 

Autori või töökoja märgistus, 

signatuur 

Inskriptsioonid 

Oreli dokumenteerimise käigus on oreliprospektilt, 

orelikapi seintelt, oreliempoorilt, lõõtsalt, 

tuulepõhjadelt, mehaanika detailidelt ja viledelt 

leitud ühtekokku 46 erinevat kirjet ja kirjekatket, 

mis tähistavad oreli erinevaid ehitusjärke, 

hooldustöid, häälestustöid jm. Need kirjed 

kombinatsioonis arhiivimaterjalidega on andnud 

võimaluse oreli ajalugu üsna põhjalikult 

rekonstrueerida. 

Muud pealdised, märgid, 

tekstid  

Orelikapi põhjaküljel häälestuskäigu all paikneva 

ukse siseküljel on pliiatsiga kirjutatud tekst ja aastaarvud: 

„1805 a. on se / 

Oril seie kirikuse / 

pandud“ 

„1805“ 

„1812“ 

Andmed varasemate 

konserveerimis-, restaureerimis 

või remonttööde teostamise 

kohta 

Suuremad remondid ja ümberehitused: 

1. Aastad 1805/1812 – 1890 

1848 ja 1857 – E. Kessleri töökoda Tartust, 

Enne ja peale nimetatud suurremonti toimus alates aastast 1827 oreli 

regulaarne hooldamine ja pisiremondid (oreliehitajad Bilfeldt, Meyer, 

Freymann jt). 

2. Aasta 1890 

Friedrich Weissenborn Jekabpilsist lisaks ehitas ta ümber 

tuulesüsteemi ja asendas algse(d) kiillõõtsa(d) kaasaegse 

magasinlõõtsaga. 

Lisaks mängumehaanikale täiendas Weissenborn orelikappi, ehitades 



sellele tagaosa. Uuendati ka oreliprospekti värvikihti ning –lahendust. 

Kui seni(algselt) oli oreliprospekt heledat hallikassinist värvi kuldsete 

profileeringute ja ornamentidega, siis 1890. aastal värviti orel, järgides 

heledat puiduimitatsiooni (aaderdus), mida täiendas nikerddetailide 

tumepruun ning sügavsinine värvitoon. 

3. Aastad alates 1890 kuni tänapäevani 

1910 – oreliprospekt värviti kreemikaskollaseks, profileeringud ja 

sõrestikud heleroheliseks (tõenäoliselt kirikuremondi käigus). 

Regulaarhooldused ja väiksemad remondid 20. sajandi I poolel 

(oreliehitajad H. Kolbe, A. Terkmann), esimese elektrilise tuulemootori 

paigaldus 1930. aa lõpul. 1939 – oreliprospekt kaeti hele- ja 

tumerohekashallides toonides õlivärviga, profileeringud ja sõrestikud 

värviti kuldpronksjaks. See värvilahendus (järjekorras neljas) kestab 

tänase päevani. 

20. saj II pool (alates sõjajärgsetest aastatest) – 

orelit hooldas koguduse organist E. Aruhein jt kohalikud abilised. 

1990 – 1992 – restaureerimiskatse (A. Tint), mis katkes ja ei jõudnud 

rahuldava lõpptulemuseni. 

1993 – H. Ilvese töökoda, orel häälestati, tööd oli raskendatud 

vilestiku ebarahuldava seisukorra ja üldise restaureerimisvajaduse 

tõttu, töö tulemusena sai pilli siiski edasi kasutada. 

2004 – T. Mäeväli töökoda, uue elektrilise lõõtsapuhuri paigaldamine 

kiriku tornialusesse ruumi. 

Kirjandus- ja arhiiviallikad  - Eckert, A. Die letzte ihrer Art? Die historische 

Johann-Andreas-Stein-Orgel in Kielkond / 

Kihelkonna, Estland. Eine Dokumentation. 

Masterarbeit. Europa-Universität Viadrina, 

Frankfurt (Oder), 2010. 

- Eckert, A. Die historische Johann-Andreas 

Stein-Orgel in Kielkond (Kihelkonna), Estland, 

im Spiegel der Zeiten. – Unisonus. 

Musikinstrumente erforschen, bewahren, 

sammeln. Hrsg Beatrix Darmstäter und Ina 

Hoheisel. Wien, Praesens Verlag, 2014, SS. 

538 – 560. 

-Eksperthinnang Kihelkonna kiriku orelile Külli 

Erikson kunstiajaloolane, MA ja oreliekspert, MA 

18. 03. 2017 

 

 

 

 



4. Objekti seisund enne konserveerimist / restaureerimist / remonti. 

Seisundi kirjeldus  Oreli prospekt on kaetud värviga. Palju on tikumisi ja 

kontuurjoontest ülevärvimisi. Värvikiht on kohati 

määrdunud ja kuuma tõttu pragunenud. Samuti on 

prospektis palju mehhaanilisi kahjustusi ennekõike tänu eelmisel 

sajandil paigaldatud elektrisüsteemidele.  

 

Uuringud  1996. aastal asuti professionaalse restaureerimise 

suunas samme astuma, kaasatud oli rootsi 

oreliekspert Göran Grahn, kes koostas oreli 

esimese tehnilise lühidokumentatsiooni. 2006. 

toimus oreli ehitusloole ja kaasaja 

problemaatikale pühendatud rahvusvaheline 

konverents (korraldaja oreliehitaja ja restauraator 

Alexander Eckert). Järgnes põhjaliku 

organoloogilise uuringu läbiviimine ja 

dokumenteerimine Alexander Eckert OÜ poolt 

aastatel 2007-2010. Tööd hõlmasid 

arhiiviuurimust ja oreli substantsi uuringuid 

kohapeal, töödele olid kaasatud mitmed 

erialaspetsialistid nii Eestist, Lätist kui 

Saksamaalt. Üks osa dokumentatsiooni 

tulemustest on vormistatuna koguduse käsutuses, 

teine osa on veel lõppvormistamisel. 

Kokkuvõtlik (üldine) hinnang 

objekti seisundile 

Oreliprospekt on kaetud värviga ja seisundi halvenemine 

on välditud aga vajab restaureerimist. 

 

5. Konserveerimistööde /Restaureerimistööde kava 

Tööde loetelu ja põhjendus  Restaureerimise eesmärgid: 

Üldised restaureerimispõhimõtted, eesmärgid. 

Säilitada võimalikult palju ajaloolist materjali 

Kuna aegade jooksul on puitosi korduvalt värvitud 

(värvikihte kohati kuni 9), siis ei ole antud olukorras 

põhjendatud oreli esialgse välimuse taastamine, mis oleks 

materiaalselt kulukas. Jätta prospekti üldtonaalsus samaks 

ehk olemasolev värvikiht puhastada (mehhaaniline 

puhastus veega) ning kus vajalik teha värviparandused 

naturaalse linaõlivärviga, mis vastab 

olemasolevale toonile. Täpsed värvitoonid määrata 

kohapeal värvikataloogi alusel. Kui tulevikus peaks 

otsustatama algse olukorra taastamise kasuks, siis pole 



vähemalt lisaks kantud veel üht kihti värvi. 

Tahveldiste ja profiilliistude osad on hetkel kaetud 

pronksvärviga.  

 

 

Säilitada olemasolev õlivärv. 

Mängupuldi siseosadelt eemaldada ettevaatlikult 

skalpelliga alumisi värvikihte kahjustamata viimased 

õlivärvikihid ning taastada aaderdatud siseviimistlus. 

Mängupuldi kohal olev puutahvel kirjaga ettevaatlikult 

puhastada (vesi ) ning vajadusel parandada kirja vedela 

kullavärviga. Korrastada kuumakahjustustega mängupuldi 

uksed. Paigaldada tagasi kroonid. 

Tööde teostamiseks vajalike 

ressursside planeering 

 

Üldised käsitööriistad, valgustid, redelid, tolmuimeja  jms. 

Antud tööd peavad olema teostatud. 1.8.2018. 

Tööde teostamisel järgida orelitöökoja siseseid 

ohutusreegleid. 

 

 

 

Lisad: fotod mängupuldist ja kuumakahjustustega uksest 

 

Tegevuskava koostamise kuupäev  2.5.2018 

Koostaja nimi ja allkiri   Olev Kents 
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Kuumakahjustustega uks 


