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Sissejuhatus 
 

Käesolev alusuuring 20. sajandi palvemajade kohta on koostatud projekti „Eesti 20. sajandi (1870-1991) 

väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames. Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond. 

Uuringu eesmärgiks on kaardistada aastail 1870–1991 ehitatud palvemajade (kirikutest väiksemate 

pühakodade) levik, säilivus ja ajaloolis-arhitektuurne väärtus. Selle alusel on tehtud ettepanekud 

erinevat liiki kaitse rakendamiseks. 

Uuringus on põhitähelepanu pööratud Hiiu-, Lääne-, Saare-, Pärnu-, Rapla- ja Harjumaale, ülejäänud 

Eesti osa on kajastatud väiksema põhjalikkusega. Sellise valiku tingis ennekõike lahkuskude põhiline 

levikuala Lääne-Eestis. Ankeedid on koostatud 127 palvemaja kohta, umbes teist samapalju on 

tuvastatud hävinud palvelaid. 

Uuring koosneb ajaloolisest ülevaatest, allikate ja meetodite ülevaatest, ajaloolis-arhitektuursest 

tüpoloogiast, säilivuse ja ohustatuse analüüsist, palvemajade ankeetidest maakondade kaupa ning 

kokkuvõtetest. 
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I. Ajalooline ülevaade 
 

Järgnevas ülevaates on käsitletud uskkondade kaupa usuliikumise levikut ja arengut, palvemajade 

ehitust ja hoonete s(t)aatust. See annab tausta mõistmaks üksikhoonete ankeetides antud hinnanguid ja 

kirjeldatud väärtusi. 

I.1. Luterlik kirik 

Eesti sakraalne maastik on kujunenud alates 13. sajandist. Suur osa kihelkonnakirikuist pärineb juba 

katoliiklikust keskajast. Reformatsiooni järel said neist luterlikud kirikud. Järgmine suurem kirikuehitus 

buum oli seotud ennekõike elanikkonna kasvuga 19. sajandil. Varasemaid kirikuid laiendati, vähesed 

asendati ning arvukalt ehitati uusi kirikuid.  

20. sajandi alguseks oli luteri kirikute arv optimaalne ning Eesti Vabariigi ajal ehitati vaid üksikud uued 

kirikud – valdavalt perifeersetele aladele (Alutaguse, Petseri). 1920.–1930. aastail on Egle Tamm 

tuvastanud 18 uue luteri pühakoja (sh abikirikud/palvelad) ehituse.1 Nõukogude ajal uusi kirikuid ei 

ehitatud. 

Suurem osa kuni 20. sajandini ehitatud luteri kirikuist on tänaseks muinsuskaitse all. 20. sajandi kirikuist 

on kultuurimälestiseks tunnistatud ainult osad (nt Tartu Pauluse, Elva, Rakvere Pauluse, Nõmme Rahu, 

Nõmme Lunastaja, Tallinna Peeteli ja Tudulinna kirik). Kaitse all ei ole näiteks Rasina kirik, Kunda kirik, 

Peetrimõisa kirik, Tapa Jakobi kirik, Illuka kirik jne. Luterlikest abikirikutest/palvelatest on muinsuskaitse 

all ainult Tiirimetsa.  

Käesolevas töös kaitse all mitteolevaid nn päriskirikuid ei käsitleta. Töösse on võetud kolm luterlikku 

abikirikut, lisaks kaitsealusele Tiirimetsale ka Krüüdneri ja Misso omad. 

I.2. Vennastekogudused 

Vennastekoguduste ehk Herrnhuti liikumine sai Eestis alguse 1720. aastate lõpus. Selle kõrgajaks oli 

(vaheaegadega) 19. sajandi keskpaik, kuid vennastekogudused tegutsesid edasi ka 20. sajandil, samas 

esines väga suuri piirkondlikke erinevusi. Näiteks Saaremaal hääbus vennastekoguduste liikumine 1930. 

aastate alguses pea täielikult; samas rajati mitu palvemaja suurematesse linnadesse, sh Tallinnasse. 

1946. a esitas registreerimistaotluse 60 vennastekogudust, kuid kaks aastat hiljem registreeriti neist vaid 

23 ja sedagi luteri kiriku filiaalidena. Vennastekogudus organisatsioonina taastati 1992. a 

Esimesed palvemajad ehitati ilmselt 1740. aastatel, kuid enamik neist on hiljem asendatud või ümber 

ehitatud. 1839. aastal loendati Eestis 134 vennastekoguduse palvemaja,2 1937. aastal 96.3 Egle Tamme 

andmeil ehitati Eesti Vabariigi ajal 15 vennastekoguduse palvemaja4, neist kaheksa on tänaseks kas 

                                                           
1
 Egle Tamm, Moodsad kirikud: Eesti 1920. – 1930. aastate sakraalarhitektuur. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 

2001, lk 10. 
2
 Voldemar Ilja, Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti). Palvemajad. Tallinn: Allika, 2010, 

lk 282–289. 
3
 Jaanus Plaat, Saaremaa kirikud, usuliikumised ja prohvetid 18.–20. sajandil. Tartu: ERM, 2003, lk 133. 

4
 Tamm, Moodsad kirikud, lk 10. 



4 
 

hävinud või tundmatuseni ümber ehitatud. Veelgi halvemini on läinud varasematel palvemajadel. 

Nõukogude ajal on väga suur osa palvemajadest võetud ilmalikku kasutusse ja/või hävinud-lammutatud. 

Näiteks Hiiumaa seitsmest palvemajast on alles vaid üks, Saaremaa 1880. aastatel eksisteerinud 19-st 

palvemajast on säilinud kolm, kuid ainult üks terviklikuna.5 

Muinsuskaitse all on ainult Pikavere (1830) ja Hageri (1820) vennastekoguduse palvemaja. Arvestades 

vennastekoguduste liikumise olulisust Eesti aja- ja kultuuriloos ning eriti rahvuslikus liikumises, vajaks 

selle liikumise materiaalne pärand tunduvalt suuremat väärtustamist. Liikumine on praegugi aktiivne, 

kuigi ei ole võrreldav oma hiilgeaegadega. 

Käesolevasse töösse on võetud vaid peale 1870. aastat rajatud palvemajade hooned. Kokku on neid 30, 

lisaks on tuvastatud ligi 50 hävinud palvemaja asukohad.  

I.3. Õigeusu kirik 

Kuigi esimesed õigeusu kirikud Eestis rajati juba keskajal, ehitati varaseimad säilinud hooned 18. sajandil. 

Valdav osa õigeusu kirikuid pärineb 19. sajandi usuvahetusliikumise ajast, suur osa ka ajavahemikust 

1870–1914. Eesti Vabariigi ajal rajati 11 õigeusu pühakoda6, neist seitse kirikut. Nõukogude ajal ehitati 

uusi kirikuid teadaolevalt ainult Kuremäe kloostri territooriumile. 

Õigeusu kirikuid on muinsuskaitse all 62 (lisaks Malvaste õigeusu kabel), kuid nende jaotumine on 

äärmiselt ebaühtlane. Näiteks Hiiumaal on kõik õigeusu kirikud ja nende varemed kaitse all, samas kui 

Saaremaa kaheksateistkümnest kirikust on vaid üks tunnistatud kultuurimälestiseks. Eesti Vabariigi ajal 

ehitatutest on kaitse all Nõmme Ristija Johannese, Kopli Nikolai Imetegija, Mõisaküla, Treimani ja 

Kohtla-Järve õigeusu kirik. 

Kuna õigeusu kirikute kohta kavandatakse eraldi alusuuringut, siis on käesolevas töös puudutatud vaid 

Eesti Vabariigi ajal ehitatud seitse kabelit/palvemaja, mis õigeusu traditsioonist eristuvad ning 

funktsioonilt ja suuruselt kuuluvad pigem palvemajade kui kirikute hulka. 

I.4. Vanausulised 

Käesolevas töös vanausuliste palvemaju ei käsitleta, sest vanausuliste pärandi, sh palvelate kohta on 

kavas eraldi alusuuring. 

Muinsuskaitse all on ainult Tallinna vanausuliste palvela. Vanausuliste põhiasualalt Peipsi ääres ei ole 

ühtegi palvemaja siiani kultuurimälestise vääriliseks peetud, kaitse all on hävinud Raja palvela 

ulatuslikult rekonstrueeritud kellatorn. 

I.5. Lahkusud 

Kui vennastekoguduse liikumine tekkis ja eksisteeris luteri kiriku üldisel heakskiidul ning 

vennastekoguduste liikmed jäid enamasti luteri kiriku liikmeiks edasi, siis 19. sajandi keskpaigast hakkas 

tekkima ametlikust (luteri) kirikust lahku löövaid usulisi liikumisi. Esialgu sporaadilised ja 

organiseerimata religioossuse puhangud muutusid aktiivseks ärkamisliikumiseks ennekõike Lääne-Eestis. 

                                                           
5
 Plaat, Saaremaa kirikud, lk 74. 

6
 Tamm, Moodsad kirikud, lk 10. 
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Uued usulahud jõudsid Eestisse alates 1870. aastaist ning lisaks Lääne-Eestile ja saartele rajati kogudusi 

ka suurematesse linnadesse. Oluliseks pöördepunktiks sai 1905. aasta, mil kehtestati usuvabadus. See 

tõi kaasa märkimisväärse uute koguduste rajamise ning ulatusliku palvemajade ehitamise buumi. Eesti 

Vabariigi ajal ehitatud ca 110 pühakojast kuulus ligi kaks kolmandikku uususkkondadele.7 Nõukogude 

ajal keelustati otseselt nelipühilaste tegevus, teised suuremad vabakoguduslikud uskkonnad said edasi 

tegutseda, kuigi oluliselt piiratud mahus ja koondatuna liitudesse. Vaatamata sellele on suur osa 

toonaseid palvemaju säilinud ning praegu valdavalt kas ikka veel või uuesti kasutuses. 

Esialgu kasutati palvetundideks ja -koosolekuteks talutaresid ja abihooneid. Iseseisvate palvelate 

ehitamise tingis koguduseliikmete arvu oluline kasv peale 1905. aastat. Kuna lahkuskude puhul oli 

palvemajade ehitusel peamiseks praktilisus, siis on valdav osa neist vernakulaarsed lihtsad hooned, mis 

erinesid eluhoonetest sageli vaid ruumijaotuse ja sissepääsude paigutuse poolest. Ka palvelate sisustus 

oli taotluslikult minimalistlik: lugemispult ja lihtsad pingid oli sageli kõik, mis palvemajas leidus. 

Suuremates linnades kasutati ka professionaalseid arhitekte. Teistest esinduslikumad on olnud 

adventistide ja metodistide palvemajad, mida seetõttu ka kirikuteks on kutsutud. 

Nõukogude ajal (1945) ühendati sundkorras baptistid, priilased, nelipühilased ja evangeeliumi kristlased 

ühte liitu (EKBL). Kogudused, mis liiduga ei ühinenud, suleti. Samuti suleti väikeseks (alla 20 liikme) 

jäänud kogudusi. Vahel suleti ka suuremaid kogudusi, ettekäändeks vajadus kasutada palvelat ilmalikul 

otstarbel (nt Männamaa üle 50-liikmeline kogudus suleti 1961. aastal ja palvemaja muudeti 

rahvamajaks8; Mustvee baptistide palvela võeti koguduselt juba 1945. aastal ning seati sisse 

ühiselamuna, kogudus tegutses edasi Kükita palvelas9). Omaette juhtum oli Tallinna kaheksa 

vabakoguduse liitmine 1950. a ja nende käsutusse Oleviste kiriku andmine. 

Vaatamata algsetele erinevustele, lähenesid erinevad vabakogudused aja jooksul nii Olevistes kui 

mujalgi ning baptistide ja evangeeliumi kristlaste koguduste liit on püsinud tänaseni.  

Kui palvemajade ja koguduste sulgemiseks korraldati nõukogude ajal mitmeid aktsioone nii Stalini kui 

Hruštšovi ajal (1945.–1947. a, 1949.–1952. a, 1959.–1963. a), siis alates 1960. keskpaigast on kõigi 

konfessioonide liikmete arv järjepidevalt kahanenud ilma otseste repressioonidetagi.10 Suure tõusu järel 

1980. aastate lõpus ja 1990. aastate alguses hakkas liikmete arv taas kahanema, kuid on tänaseks 

stabiliseerunud. Seejuures on vabakoguduste liikmete arv tunduvalt vähem kõikunud kui luteri kiriku 

oma. 

                                                           
7
 Tamm, Moodsad kirikud, lk 10. 

8
 Riho Saard, Hiiumaa ja hiidlased. Usutuultest tormatud ja piiratud. Tallinn: Riho Saard, 2009, lk 383–384. 

9
 Toivo Pilli, Tõnis Valk, Ühest ateistliku töö meetodist: evangeeliumi kristlaste-baptistide palvemajade ja 

koguduste sulgemine Eestis 1945–1964. – Teekond teisenevas ajas. Peatükke Eesti vabakoguduste ajaloost. Toim 
Toivo Pilli. Tartu: Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja Sõnasepp OÜ, 2005, lk 94. 
10

 Vt lähemalt Pilli, Valk, Ühest ateistliku töö meetodist, passim ja Jaanus Plaat, Eesti vabakoguduste vastupanu 
nõukogude religioonipoliitikale võrreldes luterliku ja õigeusu kirikuga (1944–1987). – Teekond teisenevas ajas. 
Peatükke Eesti vabakoguduste ajaloost. Toim Toivo Pilli. Tartu: Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja Sõnasepp OÜ, 
2005, lk 128–159. 
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1990. aastate alguses tagastati paljudele kogudustele varem neile kuulunud ja vahepeal äravõetud 

palvemajad, sageli olid need rüüstatud ning nende uuesti kasutusele võtmine võis kaasa tuua mitte 

kõige läbimõeldumaid ehituslikke muudatusi. Siiski on ka vastupidiseid näiteid – näiteks Suigu palvemaja 

taastati algsel kujul ja originaalsubstantsi väga säästlikult kasutades. 

Muinsuskaitse all on vaid üksikud suuremad vabakoguduste kirikud (Tallinna adventistide ja Tallinna 

Kalju baptisti kirik), väiksematest palvemajadest on mälestis ainult Kärdla baptistide oma ja juba 

mitmendat aastat on kultuurimälestiseks tunnistamise protsessis Põgari (Mäevalla) priikoguduse 

palvemaja. Viimane küll seoses sellega, et hoones toimus Otto Tiefi valitsuse viimane istung 22. 

septembril 1944. 

Mälestis oli Tallinna algselt adventistide, hiljem nelipühilaste palvela aadressil Tatari 52, kuid see 

kustutati registrist peale hoone põlengut 2006. a. 

Kokku on töös käsitletud 87 vabakoguduse palvemaja. 

I.5.1. Baptistid 

Baptistid olid ja on suurima liikmete arvuga uususkkond. Esimesed kogudused rajati 1880. aastatel ning 

õige peatselt ehitati ka iseseisvad palvemajad. Kõige aktiivsem oli liikumine Läänemaal ja saartel ning ka 

suuremates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu). Ajapikku levis baptism ka Põhja-Eesti rannikul ja Narvas, 

samuti Tartust lähtuvalt Lõuna-Eestis. Siiski ei leidnud baptism seal sellist kõlapinda nagu Lääne-Eestis. 

1937. aastaks oli iseseisvaid baptistikogudusi 4911, neile lisandusid mitmed osakonnad, filiaalid ja 

tööpunktid. Kõigil neil olid ka oma palvelad. 1945. a, kui filiaalid tuli registreerida eraldi kogudustena või 

sulgeda (kui ei saadud kokku 20 liiget), kuulus evangeeliumi kristlaste ja baptistide liitu 75 baptisti 

taustaga kogudust12. Nende arv hakkas aga kiiresti kahanema. 

Baptistide palvelad esindavad kõige sagedamini arhetüüpset vabakoguduse palvemaja: lihtsat 

vernakulaarset hoonet, mille ehitajaks on olnud koguduse liikmed. Palvelas on lugemispuldi ja lihtsa 

pingistikuga saal, suuremates palvelates selle taga abiruumid ja/või pastori korter. Mitmel juhul on 

pastori korter hiljem juurde ehitatud. Palvelate juurde kuulusid ja kuuluvad praegugi puukuurid ja 

välikäimlad. 

Muinsuskaitse all on Tallinna Kalju baptisti kirik ja Kärdla baptisti palvemaja. 

Käesolevasse töösse on võetud 43 algselt baptisti palvelaks rajatud hoonet. 

I.5.2. Priilased 

Priilaste liikumine sai alguse 1870. aastail Läänemaal. Oma usupraktikalt ja vaadetelt olid priilased 

lähedased baptistidega, põhiline erinevus seisnes suhtumises ilmalikku võimu. Priilaste kogudused olid ja 

jäid sageli illegaalseks, prii olemine tähendas neile muuhulgas ka soovimatust suhestuda riigivõimuga. 

Olukord muutus mõnevõrra juba 19. ja 20. sajandi vahetusel, kui osa priilasi liitus seadusega lubatud 

                                                           
11

 Jaanus Plaat, Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal. Tartu: ERM, 2001, lk 451. 
12

 Pilli, Valk, Ühest ateistliku töö meetodist, lk 96. 
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baptistikogudustega. Ametlikult registreeriti suurem osa priikogudusi alles Eesti Vabariigi ajal, kuid 

mõned jäid ka siis tegutsema illegaalselt. 1930. aastail ehitati ka esimesed palvemajad. Priilaste arv jäi 

oluliselt alla baptistide omale ning 1934. aastal oli neil üle Eesti vaid 13 kogudust, lisaks osakonnad. 1937. 

aastaks oli Saaremaal 4 priikogudust, Hiiumaal 4 ja Läänemaal 4.13 

1945. a sundliitmise järel oli EKBLis 13 priikogudusliku taustaga kogudust, kuid osasid neist ei 

registreeritud uue korra järgi 1947. aastal ning mõned suleti 1950. aastatel.14 Tänaseni tegutsevad ja on 

oma vana nime tagasi võtnud Palade priikogudus Hiiumaal ja Eikla priikogudus Saaremaal. 

Säilinud on kümne organiseerunud (algselt) priikoguduse palvelat ja kolme iseseisva (vaba)koguduse 

palvemaja. 

I.5.3. Evangeeliumi kristlased 

Evangeeliumi kristlaste liikumine tekkis Tallinnas 1895. või 1905. aastal. Iseseisev organisatsioon asutati 

1910. a. Tallinnast levis liikumine Harju- ja Virumaale, üksikuid kogudusi oli mujalgi: Saaremaal 

Lümandas, Läänemaal Paliveres, Pärnumaal Suigus, Tõrvas jm.  

1945. a ühines EKBLiga 16 kogudust, kuid juba paari aastaga oli neist viis suletud.15 Tänaseks on neist 

tegutsema jäänud või taastatud kuus kogudust. 

1920.–1930. aastatel ehitasid palvemaja 13 kogudust.16 Säilinud on Avispea, Suigu, Pärnu Saalemi, Tõrva 

(ümberehitatuna), Viimsi (ümberehitatuna) ja mahajäetud Lümanda palvemaja. Lisaks neile ka Palivere 

palvela, mis rajati 1927./1930. a, kuid on jäänud E. Tamme käsitlusest välja. 

I.5.4. Nelipühilased 

Nelipühiliikumine jõudis Eestisse 1920. aastate alguses Rootsist nagu mitmed varasemadki 

vabakoguduslikud uususud. Esimene kogudus asutati Noarootsis Riguldis 1924. a. Valdavalt Lääne- ja 

Hiiumaal levinud tegevus laienes mujale Eestisse peale Tallinna Eelimi koguduse rajamist 1926. a. 

Suuremateks nelipühilaste keskusteks olid Tallinn, Tartu, Narva ja Kuressaare. 1937. a sunniti 

nelipühikogudusi liituma evangeeliumi kristlastega, kuid ühinesid vaid osad kogudused. Saksa 

okupatsiooni ajal oli nelipühilaste tegevus keelatud.17 

Ka nõukogude ajal ei olnud nelipühilaste liikumine lubatud. 1945. a liitus 12 nelipühi kogudust EKBLiga, 

kuid 1951. aastaks oli neid järel vaid neli ja needki evangeeliumi kristlaste-baptistide koguduste nime all. 

Nagu juba 1937. a, keeldus osa kogudusi nüüdki liitumast EKBLiga ja muutus illegaalseks.18 

Praegune tegutsev Eesti Kristlik Nelipühi Kirik asutati 1991. a. 

                                                           
13

 Plaat, Saaremaa kirikud, lk 141–142; Plaat, Usuliikumised, lk 166. 
14

 Pilli, Valk, Ühest ateistliku töö meetodist, lk 93. 
15

 Samas, lk 95–96. 
16

 Tamm, Moodsad kirikud, lk 130. 
17

 Plaat, Usuliikumised, lk 173–174, 181. 
18

 Pilli, Valk, Ühest ateistliku töö meetodist, lk 95. 
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Egle Tamme andmeil ehitati 1920.–1930. aastail seitse nelipühi palvemaja,19 tegelikult oli neid 

märgatavalt enam. Tänaseks on säilinud vaid kuus endist nelipühi palvelat. 

I.5.5. Adventistid 

Esimene adventkogudus rajati Tallinna inglise ja saksakeelsete jutlustajate eestvõttel 1895. a. Sellega 

liitus peatselt ka eestlasi ning kogudusi rajati teistessegi linnadesse – Tartusse, Pärnusse, Rakverre jm. 

Liikumine maale eriti ei levinud ning jäi suhteliselt väikesearvuliseks. Teistest uususkkondadest eristusid 

adventistid laupäeva pühitsemise, Kristuse taastuleku intensiivse ootamise ja erinevate söögikeeldude 

poolest. 

Vaatamata koguduste tagasihoidlikule arvule püstitati 20. saj mitu suuremat palvemaja, millest Tallinna 

omad on/olid ka kiriku mõõtu. Nii nagu metodistide palvelad, olid ka adventistide omad teistest 

vabakogudustest pidulikuma kujundusega, sageli torniga ja kivist hooned. 

Mälestisena on kaitse all ainult Tallinna adventistide palvela (kirik). Ka adventistide Tallinnas Tatari tn 

asuv palvela (arh Erich Jacoby, 1922; ümberehitus arh Karl Tarvas, 1930), üks Eesti 20. sajandi 

puitsakraalarhitektuuri huvitavamaid näiteid, võeti riikliku kaitse alla, kuid peale 2006. a tulekahju 

kustutati mälestiste nimekirjast. 

Käesolevas töös on käsitletud 9 adventistide palvemaja. 

I.5.6. Metodistid 

Metodisti misjon jõudis Eestisse 1907. a üle Peterburi. Peterburis metodistiks pöördunud Vassili Täht tuli 

tagasi koju Saaremaale ja asutas kogudused Kuressaares ja Reekülas. Saaremaast sai metodistide keskus, 

kust lähtus misjon Läänemaale ja mujale mandri-Eestisse. 1935. a oli metodistidel 15 kogudust ja 13 

osakonda, 60% metodistidest elas Saaremaal.20 Kuna oma põhiolemuselt oli metodism lähedane priilaste 

ja baptistide tõekspidamistele, suhtuti uude kirikusse Lääne-Eestis ja saartel soosivalt. Metodisti kiriku 

suhted luterliku kirikuga olid tunduvalt paremad kui teistel vabakoguduslikel uskkondadel. 

Eesti metodistid jätkasid iseseisva kirikuna ka nõukogude perioodil. See on üllatav, sest Leedus ja Lätis 

(nagu mujalgi Nõukogude Liidus) metodisti kirik likvideeriti.21 Siiski, nt Tallinnas tuli neil kolida 

adventistide kirikusse, Kuressaares pidid metodistid oma palvelasse võtma nii adventistide kui ka 

evangeeliumi kristlaste-baptistide (omakorda mitmest erinevast uskkonnast kokku pandud) kogudused. 

Nõukogude ajal kahanes ka metodistide arv oluliselt: 1940. a oli Eestis 21 kogudust, 1945. a vaid 12.22 

Praegu tegutseb 24 metodisti kogudust, neist vaid 7 on tegutsenud järjepidevalt alates Teise 

maailmasõja eelsest ajast. 

1910.–1930. aastatel ehitati kõigile kogudustele palvemajad, samuti olid palvelad osadel osakondadel.23 

Metodistide (nagu ka adventistide) pühakodasid on sageli kutsutud kirikuteks, sest need on pidulikuma 

                                                           
19

 Tamm, Moodsad kirikud, lk 131. 
20

 Plaat, Saaremaa kirikud, lk 114–116, 146 – 149. 
21

 Plaat, Eesti vabakoguduste vastupanu, lk 136. 
22

 Samas, lk 137. 
23

 Vt Eesti Metodisti Kirik 1907–2007. Tallinn: EMK, 2007. 
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kujundusega kui teiste vabakoguduste omad, sageli ehib neid ka torn. Egle Tamm on neid nimetanud 

kiriku tüüpi palvemajadeks.24 Suuremates linnades, kus ehitusprojekt oli nõutav, projekteerisid palvelaid 

arhitektid, kuid metodistide palvelatest on ka maal mõned kavandanud professionaalsed arhitektid. 

Käesolevasse töösse on võetud 9 säilinud metodisti palvemaja. 

  

                                                           
24

 Tamm, Moodsad kirikud, lk 18. 
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II. Allikad ja töö metoodika 
 

Teave palvemajade kohta on küllaltki lünklik ja laialipillutatud. Arhitektuuriajaloolisest aspektist on 

1920.–1930. aastate sakraalehitistest kirjutanud Egle Tamm raamatus „Moodsad kirikud“25. Tema 

teeneks tuleb lugeda palvelate vernakulaarse arhitektuuri käsitlemist kõrvuti professionaalse 

arhitektuuriga. Raamatu kataloogiosas on ära toodud suurem osa sõdadevahelisel ajal ehitatud 

palvelatest. 

Siiski ei sisalda see kataloog päris kõiki sel perioodil rajatud pühakodasid ning esineb väiksemaid 

ebatäpsusi.26 Teemast tulenevalt on vaatluse alt välja jäänud enne 1918. a ja pärast 1940. a ehitatud 

palvelad.  

Kultuurantropoloogilisest lähtekohast on Saare-, Hiiu- ja Läänemaa usuliikumisi käsitlenud Jaanus Plaat 

kahes monograafias ja mitmetes artiklites, millest käesolevas töös on põhiliselt ühte kasutatud.27 

Ülevaate Hiiumaa kogudustest ja usuliikumistest on koostanud Riho Saard.28 See teos sisaldab rohkelt 

infot koguduste ajaloo kohta, avaldatud on ka ajaloolised fotod palvelatest. 

Vennastekoguduste uurija Voldemar Ilja on pühendanud ühe köite ka vennastekoguduste 

palvemajadele.29 See katab Põhja-Eestit ning keskendub ennekõike kirjalikele teadetele 18. sajandi 

palvemajadest, üksikutel juhtudel on lisatud dokumente ka hilisemate palvemajade kohta või 

palvemajade saatuse kohta nõukogude ajal. 

Lisaks on ilmunud vabakoguduste endi väljaantud materjale nii trükis kui ka internetis, kust on võimalik 

kontrollida koguduste asutamisaastaid, palvelate rajamise ja sulgemise aegu jmt.  

Peale eelpoolmainitud kirjanduse on läbi töötatud vabakoguduste ajakirjandus alates 1990. aastaist ja 

osaliselt 1930. aastate ajalehed, digiteeritud arhiivimaterjalid (MUIS, FOTIS). Hävinud palvemajade 

lokaliseerimisel osutus kasulikuks RMK korraldatud pärandkultuuri inventeerimine (andmebaas EELISes, 

asukohainfo Maa-ameti kaardiserveris). Andmeid sai kontrollida ka ehitisregistrist. 

Eraldi arhiiviuuringuid käesoleva töö raames läbi viidud ei ole. 

20. sajandi arhitektuuri projekti raames koostatud maakondlikud ülevaated30 sisaldasid vaid 11 palvelat, 

kuid suur osa neist oli välja jäetud teadmises, et palvemajade kohta koostatakse eraldi uuring. 

                                                           
25

 Tamm, Moodsad kirikud. 
26

 Olen väga tänulik Egle Tammele, kes jagas minuga ka raamatus avaldamata materjale ning aitas identifitseerida 
palvelate ajaloolisi interjöörivaateid. 
27

 Plaat, Saaremaa kirikud; Plaat, Usuliikumised; Plaat, Eesti vabakoguduste vastupanu. 
28

 Saard, Hiiumaa ja hiidlased. 
29

 Ilja, Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu. 
30

 Kättesaadavad internetis aruannetena (http://muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/projektid/arhitektuuri-
inventeerimine) ja andmebaasina (http://register.muinas.ee/?menuID=architecture) ning paberkandjal 
Muinsuskaitseameti arhiivis. 

http://muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/projektid/arhitektuuri-inventeerimine
http://muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/projektid/arhitektuuri-inventeerimine
http://register.muinas.ee/?menuID=architecture
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Käesoleva töö olulise osa moodustasid välitööd palvemajade leidmiseks, dokumenteerimiseks ja 

seisukorra hindamiseks. Välitööd on tehtud Lääne-, Hiiu-, Saare-, Pärnu-, Rapla- ja Harjumaal 2007., 

2010., 2011. ja 2012. a. Ülejäänud maakondades on välitöid tehtud pisteliselt ning kindlasti on mõned 

palvemajad jäänud ka leidmata. 

Kogutud info põhjal on koostatud säilinud palvemajade ankeedid. Vormi väljatöötamisel olid aluseks 

teised 20. sajandi arhitektuuri projektis kasutatavad vormid. Ankeedis on ära toodud palvela nimetus, 

asukoht, uskkond, lühike ajalugu, kirjeldus, väärtushinnangud ja ettepanek kaitseks. Lähemalt vt ankeedi 

legendi. 

Lisaks on koostatud palvemajade tüpoloogia, kaardistatud nende säilivus ja ohud ning tehtud 

ettepanekud edasise kaitse rakendamiseks. Ülevaatlikkuse mõttes on osa infot antud tabelitena. 

Mõisteid „palvemaja“ ja „palvela“ on töös kasutatud sünonüümidena. 
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III. Tüpoloogia 
 

Palvemajad on olemuslikult vernakulaar- ehk argiarhitektuuri hulka kuuluv nähtus. Nii nagu 

vabakoguduslik liikumine kasvas välja (talu)rahvaliikumisest, nii peegeldavad ka palvemajad ennekõike 

rahvalikku ehituskultuuri. 

Kõige varasem kihistus palvemaju kuulub vennastekogudustele. Varaseimad ehitati juba 18. sajandil, 

kuid sellest ajast ei ole neid ilmselt säilinud. Dateeritud hoonetest on vanimad on Hageri (1820) ja 

Pikavere (1830) palvelad. Need kuuluvad selgelt talurahvaarhitektuuri valda. Palvemaju kavandasid ja 

ehitasid vennastekoguduse liikmed oma jõududega nii liikumise algusaegadel kui tänapäevalgi.  

Vennastekoguduste palvemajad said eeskujuks ka järgnevate vabakoguduslike palvelate ehitusel. Esialgu 

peeti palvetunde taludes; kui ruumi väheks jäi, siis laiendati elumaju. Peatselt aga hakati ehitama ka 

iseseisvaid palvelaid. Neist esimesed pärinevad juba 19. sajandi lõpust, kuid põhiosa rajati 1920.–1930. 

aastail. Selgi ajal oli palvela ehitus kogukondlik tegevus: maa ja ehitusmaterjalid annetasid ja hoone 

ehitasid koguduse liikmed ise. Vahel kasutati ka ehitusmeistrite abi. 1930. aastate alguse majanduskriis 

paradoksaalselt isegi hoogustas palvelate ehitust, sest metsamaterjali hind langes ning vabu töökäsi 

jagus ka vaesematele kogudustele. 

Puhtvernakulaarse kõrval tekkis ka professionaalsete arhitektide projekteeritud palvelate kihistus. Ühelt 

poolt tingis selle palvelate rajamine linnadesse, kus projektita ehitada ei lubatud, teisalt aga üldise 

arhitektuurikultuuri muutumine professionaalsemaks. Ajapikku tekkis ka vabakogudustel soov ehitada 

esinduslikumaid ja moodsamaid hooneid.  

Vabakogudustel kujunesid välja ka nö ihuarhitektid, enamasti olid nad ka mõne koguduse liikmed: Märt 

Merivälja (evangeeliumi kristlane), Eugen Sacharias (baptist) ja Engelhardt Corjus (baptist). 

Adventistidele ja metodistidele projekteeris ka Erich Jacoby, kes teadaolevalt ühegi uususkkonna liige ei 

olnud.31 Arhitektuurselt on need hooned üpris eriilmelised, nt vrdl Tallinna ja Tartu adventistide kirikuid. 

Vabakoguduste tegevuse iseloomust tingituna täitsid palvelad kogudusekeskuse funktsiooni koondades 

ühe katuse alla lisaks kogudusesaalile muid abi- ja eluruume. See sisuline muutus (võrreldes varasema 

kirikuarhitektuuriga) mõjutas siiski vaid üksikute palvelate arhitektuurset ilmet (nt Avispea, Tartu 

adventistide, Haapsalu baptisti peale 1929. a ümberehitust), enamasti „peideti“ need ruumid hoone 

põhikehandisse. 

Palvelate tüpoloogiline liigitamine on võimalik, kuid ühtsetel alustel ühtpidi triviaalne, teisalt päris 

keeruline. Liigitada võib kronoloogiliselt, geograafiliselt, uskkondlikult, arhitektuuri professionaalsuse, 

ehitusmaterjali, mahulise ülesehituse jmt alusel. 

Liigitus võiks olla kronoloogiline, käsitletava perioodi puhul kolmeks suuremaks ajajärguks (tsaariaeg, 

Eesti Vabariigi aeg ja nõukogude aeg) või kümnendite kaupa. Arvestades seda, et tsaariajast on säilinud 

vaid suhteliselt väike osa palvelaid ja nõukogude ajast vaid väga üksikud, siis ei ole ajajärguti liigitamisel 

                                                           
31

 Tamm, Moodsad kirikud, lk 15–16. 
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suuremat mõtet. Kuivõrd esimesed tsaariaegsed palvelad on arhitektuurselt küllaltki sarnased Eesti 

Vabariigi ajal ehitatutega ning 1920. aastate vernakulaarsed palvelad ei erine 1930. aastate omadest, siis 

ei anna ka kümnendite kaupa liigitus palju juurde. 

 

Geograafiline liigitus piir- ja maakonniti on võimalik ja tabeli kujul ka esitatud kokkuvõtetes. Kuivõrd 

muinsuskaitse süsteem Eestis on üles ehitatud maakondlikul printsiibil, siis on inventeerimisankeedid 

grupeeritud just maakondlikult, tuues lõpus eraldi välja suuremad linnad (Tallinn, Tartu, Pärnu). Siiski 

annab selline jaotus ennekõike ettekujutuse palvemajade levikust, kuid et piirkondlikud iseärasused on 

väikesed, siis arhitektuurse analüüsi aluseks see ei sobi. 

 

Liigituse aluseks võiks olla uskkonnad. See liigitusalus on sisulisem ning seda on ka osaliselt kasutatud. 

Täiesti selgelt eristuvad tüübina vennastekoguduste palvemajad. Ka metodistide palvemajadel on 

erijooni, mille põhjal neist võiks moodustada eraldi tüübi, kuigi see ei ole nii selgepiiriline. Suurema osa 
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vabakoguduste vernakulaarsed palvemajad on aga sarnased sõltumata uskkonnast. Samas esinevad 

erinevad lahendused uskkonnasiseselt, eriti kui hõlmata ka professionaalsete arhitektide projekteeritud 

hooned. Inventeerimisankeedid on maakonnasiseselt grupeeritud uskkondade kaupa. Jaotuse 

probleemiks on see, et väiksemate uskkondade puhul on palvemaju (nii ehitatuid kui ka säilinuid) liiga 

vähe, et tüübi eripärad välja joonistuksid. 

 

Arhitektuurselt on võimalik jagada palvelaid maa- ja linnaarhitektuuri vahel. Maa-arhitektuur on antud 

juhul selges ülekaalus ja kohati ehitati linnadessegi maalt tuttavaid palvelaid (nt isegi Tartusse). Samuti 

on tasakaalust väljas jaotus professionaalsuse tasandil: vernakulaarseid hooneid on tublisti enam kui 

arhitektide projekteerituid. Siiski on järgnevalt seda jaotust tüpoloogias parema puudumisel kasutatud. 

Ehitusmaterjali põhjal saab liigitada palvelad kivi- ja puitehitisteks – valdavalt on tegu puithoonetega, 

kivist palvelad on haruldased ja esinevad pea eranditult linnades (v.a Suigu Pärnumaal). 

Kõige paremini saab palvelaid tüpologiseerida ehituskehandi mahulise ülesehituse alusel, kuigi ka see 

jaotus on tinglik. 

Tüpoloogia 
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III pikiteljeline pikihoone eeskojaga 

IV liigendatud pikiteljeline hoone 

V torniga pikiteljeline hoone (kirik) 

VI (tinglik) tsentraalehitis 

VII erikujuline hoone 

Professionaalsed tüübid 

VIII igasugune arhitekti projekteeritud hoone (erinevad mahulised tüübid) 

 

III.I Vennastekoguduse palvemaja 

Paigutus maastikus ja krundil. Vennastekoguduse palvemajad ehitati enamasti küla serva või asustusest 

kaugemale. Nad ei pidanud kaugele silma paistma, vaid olid ennemini varjatud. Sageli ümbritsevad 

hooneid põlispuud. Iseloomulik on väike krunt ja madal aed või piirde puudumine. Hoone esiküljel on 

enamasti avaram plats kogunemiseks. Abihooned kas puuduvad üldse või on krundi servas tagasihoidlik 

puukuur. 

Mahuline ülesehitus. Traditsioonilised vennastekoguduse palvemajad on pikad ja avarad ristkülikulise 

põhiplaaniga ning poolkelpkatusega hooned. Neil on kolm sissepääsu pikiküljel ja aknad külg ja 

tagaseinas. Sageli esiküljel aknad puuduvad. Sissepääsude kohal on tavaliselt variaktused või eeskojad. 

Variantidena esineb ka väiksemaid palvemaju, millel on vaid üks või kaks sissepääsu. 

Planeering. Vennastekoguduse palvemajades on tavaliselt kolm ruumi: suur saal, väike saal ja kamber. 

Suur saal võtab enda alla enamasti vasakpoolsed 2/3 või 3/4 hoonest ja on orienteeritud hoonega risti. 

Seetõttu mõjub saal tsantraalruumina. Esifassaadi kaks ust (vastavalt naiste- ja meesteuks) avanevad 

suurde saali. Suur saal ei ole enamasti köetav. Kolmas uks viib väiksesse saali ja selle taga asuvasse 

kambrisse, kus said peatuda ja vahest ka elada vennastekoguduse kaugemalt tulnud lugejad. Kamber on 

ainsana köetav. 

Iseloomulikud detailid. Väga lihtsate ja kaunistusteta hoonete iseloomulik tarind on kumerdatud lagi 

suures saalis, vahest ka välisuksed ja varikatused. Vanemate palvemajade puhul on säilinud aknad-uksed, 

aknaluugid, sepised jmt. Sisustuses on kasutusel lihtsad, sageli ka seljatoeta pingid ja lugemispult. 

Seda tüüpi palvemaju ehitati ilmselt juba 18. sajandil, kujukas säilinud näide on 1820. a-st pärinev Hageri 

palvemaja. Samasuguseid palvemaju ehitati aga kuni Teise maailmasõjani. Üks ilmekamaid näiteid 

sellest on üle saja aasta noorem Nabala palvemaja. 

Samas ei ehitatud mitte kõiki vennastekoguduse palvemaju traditsioonilise tüübi järgi. Nt Kuusalu, Vaida 

ja Tallinna Kaupmehe tänava hävinud palvemaja erinesid tunduvalt sellest tüübist. 
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Hageri vennastekoguduse palvemaja (1820). 

 

Nabala vennastekoguduse palvemaja (1926). 

III.II Ristkülikuline pikihoone (elumaja) 

Paigutus maastikul ja krundil. Enamasti küla servas ja suure aiaga krundid. Hoone paikneb krundi keskel. 

Mahuline ülesehitus. Seda tüüpi palvelad on tekkinud elumajade kohandamisel palvelaks. Hiljem on neid 

ka palvelateks ehitatud. Elumajale tüüpiliselt on sissepääs hoone pikiküljel, vahel eeskojaga. 

Planeering. Neid seob vennastekoguduste palvemajadega saali paigutus risti hoonega, sageli on ühes 

otsas ka eluruumid. 
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Iseloomulikud detailid. Enamasti puuduvad, sakraalsele funktsioonile viitab vaid rist katuseharjal või 

seinal. 

Iseloomulikuks näiteks on Hagaste baptisti palvela Hiiumaal. 

 

Hagaste baptisti palvela (1922, 1932). 

III.III Pikiteljeline pikihoone eeskojaga 

Paigutus maastikul ja krundil. Enamasti ehitatud küla serva või külast pisut kaugemale, võimalusel 

kõrgemale kohale, tee pealt nähtavasse kohta vmt, et nad ka ilma tornita oleksid inimestele lihtsalt 

leitavad. Krundid on enamasti väikesed, palvela asub krundi keskel, mitte kunagi päris tee ääres. 

Tavaliselt on hoone suunatud lühema küljega ligipääsutee suunas. Paigutus ilmakaarte suhtes ei ole 

oluline. 

Krundil on enamasti kaks abihoonet: välikäimla ja puukuur. Vahel on need ühe katuse alla viidud. 

Haljastus on minimalistlik, valdav on muru ja mõni üksik suurem puu. Krundipiire ja väravad on madalad 

või puuduvad üldse. 

Seda tüüpi palvelaid on ehitatud ka linnadesse, siis määrab hoone paiknemise kinnistu suurus ja kuju 

ning üldine krundistruktuur. Võimalusel on hoone paigutatud tagasiastega tänavajoonelt. 
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Mahuline ülesehitus. Ristkülikulise põhiplaaniga ja viilkatusega pikiteljeline hoone. Peasissepääs asub 

lühemas küljes. Selle ees on väga sageli varikatus või eeskoda, mille viilkatus kordab hoone katuse 

kontuuri. Teine sissepääs on pikikülje tagumises otsas, ka sellel võib olla eeskoda. Aknad on suured ja 

enamasti kõrged, 1930. aastatel ehitatutel esineb ka rõhtsa proportsiooniga aknaid. Hoone tagumises 

osas on aknad väiksemad. Üksikutel juhtudel on aknad ka teravkaarsed. 

Planeering. Suurema osa (vahel ka terve hoone) moodustab pikiteljeline kogudusesaal, kuhu pääseb 

peauksest. Sirgelt lõppeva saali seina taga võivad paikneda abi- ja eluruumid kahel korrusel. Neisse 

pääseb õuest teise sissepääsu kaudu ja sageli on need saaliosaga kahe ukse kaudu ühendatud. 1930. 

aastail tulid kasutusele ka laiad lükanduksed. Saaliosa lagi on kumerdatud õhuruumi juurdesaamiseks. 

Mõnel juhul on saalis ka siserõdu, enamasti sissepääsupoolses otsas, kuid vahel ka lugemispuldi taguses 

seinas. Nii saal kui ka ülejäänud ruumid on köetavad. 

Iseloomulikud detailid. Algsed uksed ja aknad, manused, varikatused, laudis, katusekate. Sisustuses 

pingistik ja lugemispult. 

See on kõige laiemalt levinud palvemaja tüüp. Neid ehitati alates 19. sajandi lõpust kuni 1940. aastateni. 

Peaaegu eranditult on tegemist puithoonetega (v.a nt Suigu) maal. Neid ehitasid nii kogudused ise kui 

lasid ka arhitektidel projekteerida. Nt seda tüüpi Kõrkvere metodisti palvela Saaremaal kavandas Erich 

Jacoby. 

Varaseid näiteid on Käina-Mäeltse palvemaja Hiiumaal, hiliseid Suigu Pärnumaal. 

 

Käina-Mäeltse baptisti palvemaja (1900). 
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Suigu evangeeliumi kristlaste palvela (1942, arh M. Merivälja). 

III.IV Liigendatud pikiteljeline hoone 

Paigutus maastikul ja krundil. Sama, mis eelmisel tüübil. 

Mahuline ülesehitus. Eelmise tüübi edasiarendus. Pikiteljelise saaliosaga liitub enamasti madalam 

samuti viilkatusega abiruumide osa. Mõnel juhul on liigendatud osa laiemalt eenduv või saaliosa suhtes 

täisnurga all. Erinevalt eelmisest tüübist on mahtudes välja loetavad erineva funktsiooniga hoone osad. 

Sageli on hoone ehitatud mitmes järgus. 

Planeering. Saaliosa planeering on sama eelmise tüübiga, abi- ja eluruumide paigutus on vabam. 

Iseloomulikud detailid. Sama, mis eelmisel tüübil. 

See tüüp on arvukuselt teisel kohal. Tavaliselt on needki puust palvelad maal. Hea näide on Kärdla 

baptisti palvela 19. saj lõpust, mida laiendati 1938. a. 

Vernakulaarseid pikiteljelisi palvemaju esines ka linnades. Säilinuist on ilmekaim Tartu Kolgata 

baptistikoguduse palvela (Tähe 66), mille Egle Tamme andmeil projekteeris 1929. aastal Arnold 

Matteus.32 Hoone valmis 1931. a. Tegemist on väheldase ja madala tornita puithoonega, mis mõjub 

tillukesena ka ümberkaudsete kahekordsete puidust elumajade taustal. 

                                                           
32

 Tamm, Tartu, lk 27. Arnold Matteuse autorluses võib küll mõneti kahelda, eriti arvestades, et vaid aasta varem 
projekteeris ta hoopis teise arhitektuurikeelega Tartu adventistide palvela Lille tänavale. Pigemini oli baptistide 
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Kärdla baptisti palvemaja (1895, 1938). 

 

Tartu Kolgata baptisti palvela (1931, arh A. Matteus). 

                                                                                                                                                                                           
palvela puhul tegu sellega, et Matteus allkirjastas koguduse oma jõududega koostatud projekti, sest linnadesse ei 
tohtinud projektita ehitada. 
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III.V torniga pikiteljeline hoone (kirik) 

Paigutus maastikul ja krundil. Üldjoontes sama kui kahel eelmisel tüübil. 

Mahuline ülesehitus. Arhetüüpne Eesti kirik on läänetorni, pikihoone ja kooriruumiga hoone. Ka osa 

palvemaju ehitati n.ö kiriklikuks: pikiteljelisele, sageli liigendamata hoonele lisati otsatorn. Torn on 

enamasti väheldane ja madal. Tegemist on viilule või katuseharjale toetuvate tarinditega. Arhitekti 

kavandatuna võivad nad kanda ka täiendavat funktsiooni (nt õhulõõr Kuusalu vennastekoguduse 

palvelal). Kellasid reeglina ei ole. 

Planeering. Ei erine III ja IV tüübi omast. Üksikutel juhtudel, kus tegemist on eenduva otsatorniga, 

moodustab tornialune ruum eeskoja. 

Iseloomulikud detailid. Lisaks III ja IV tüübi detailidele lisanduvad torniga seotud elemendid. 

Torniga palvemaju/pisikirikuid ehitasid ennekõike luterlased ja õigeusklikud, sest see oli nende 

„päriskirikute“ puhul tavaline lahendus. Vabakogudustest on torniga palvelaid ehitanud ennekõike 

metodistid ning seda tüüpi võikski nimetada ka metodisti palvela tüübiks. Vähemal määral on torniga 

palvelaid ehitanud adventistid ja üksikuid ka baptistid. 

 

Tapa metodisti palvela (1924). 
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III.VI (Tinglik) tsentraalehitis 

Paigutus maastikul ja krundil. Hoone paikneb krundi keskel. Krundi serva on paigutatud abihoone: 

välikäimla-puukuur. 

Mahuline ülesehitus. Palvela saaliosa on tsentraalse plaaniga, ruudulähedase põhiplaaniga ja 

kelpkatusega. Sellega võib liituda abiruumide plokk hoone tagumisel küljel. Peasissepääs on hoone 

esiküljel, aknad paiknevad kõigis neljas seinas sümmeetriliselt. 

Planeering.Hoone põhiruumiks on tsentraalne kogudusesaal, mille ühes seinas on peasissepääs ja selle 

vastas lugemispult. Lugemispuldi taguses seinas on pääs abiruumidesse. Väikest saali enamasti ei ole. 

Iseloomulikud detailid. Aknad, uksed, sisustus (pingid, pult, barjäär laulukoori ees) 

Seda tüüpi palvelaid on väga vähe. Ilmselt mängib selles oma osa tsentraalehitiste pea olematu osakaal 

varasemas sakraalarhitektuuris. Kõige iseloomulikumaks näiteks võib pidada Emmaste-Nurste baptisti 

palvemaja Hiiumaal. 

 

Emmaste-Nurste baptisti palvemaja (1923). 
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III.VII Erikujuline hoone 

Paigutus maastikul ja krundil. Selle tüübi alla on koondatud erineva kujunduse ja paigutusega 

vernakulaarsed palvelad. Nende paigutus maastikul sõltub keskkonnast – maal paiknevate puhul ei erine 

see eelnevate tüüpide omast, linnades tuleneb hoonestusviisist – avatud hoonestusviisi puhul on hoone 

ümber vaba maad ka rohkem kui nõutud kujade jagu, suletud hoonestusviisi puhul see puudub. Kuid ka 

suletud frondi puhul on krundi sügavuses jäetud ruumi hoovile. 

Mahuline ülesehitus. Selle tüübi puhul on lahendused erinevad alates tavalistest elumajadest, mida on 

laiendatud palvelateks (eriti nõukogude ajal) kuni keerulisema liigendusega palvelaks ehitatud 

hooneteni 81930. aastaist). 

Planeering. Hooned on erinevad ka planeeringult. Kõigil on suurem kogudusesaal, sageli ka väike saal, 

mida saab suuremaga ühendada lükanduksega. Enamasti on sellistes palvelates ka pastori korter ja 

koguduse kantselei.  

Iseloomulikud detailid. Detailid sõltuvad konkreetsest hoonest. 

Selle tüübi alla liigituvad kõik vernakulaarsed palvelad, mis eelneva viie hulka ei sobinud. Siia ei ole 

arvatud neid palvelaid, mis tegutsevad tavalistes elamutes ja ei ole koguduse tarbeks ümber ehitatud. 

 

Kohtla-Järve baptisti palvela (1981). 
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III.VIII Igasugune professionaalse arhitekti projekteeritud hoone (erinevad mahulised 

tüübid) 

Paigutus maastikul ja krundil. Kuna selle tüübi all on väga erinevaid hooneid, siis sõltub nende paigutus 

maastikus nii olemasolevast keskkonnast kui ka arhitekti ambitsioonidest. 

Mahuline ülesehitus. Selle tüübi all on tegelikult üpris erinevaid alatüüpe. Egle Tamme jaotuse alusel on 

enam itaaliapäraseid palvemaju (nt Avispea ja Pärnu Saalemi), järgnevad ekspressionistlikud (Tartu 

adventistide, Kuusalu vennastekoguduse) ja funktsionalistlikud (Rakvere Karmeli, Tallinna adventistide 

Telliskivi tn) pühakojad. Siiski ühendab neid lähtumine kesksest ristkülikulise põhiplaaniga kõrgest saalist.  

Planeering. Selle rühma kirikute puhul on huvitavamad need lahendused, kus keskse saalimahuga on 

ühendatud abiruumid võimaldades ruumi vajadusel suurendada. Kogudusetöö jaoks ettenähtud ruumid 

võivad olla paigutatud põhimahu külgedele või taha. Ka siserõdude kasutamine on tavapärane. 

Iseloomulikud detailid.  Detailid sõltuvad konkreetsest hoonest. 

 

Avispea evangeeliumi kristlaste palvela (1935, arh M. Merivälja). 



25 
 

IV. Säilivus ja ohud 
 

Nagu palvemajade ajaloolisest ülevaatest selgus, on palvemajad 20. sajandi teisel poolel kõvasti räsida 

saanud. Kõige enam kannatasid vennastekoguduste palvemajad, kuid ka vabakoguduste palvelaid suleti, 

võeti kasutusele ilmalikul otstarbel või lammutati. Käesolevasse alusuuringusse hõlmatud 127 säilinud 

palvemaja kohta õnnestus leida andmeid vähemalt 119 hävinud palvemaja kohta.  

Tõenäoliselt on hävinuid rohkemgi, kuid nende kohta ei olnud lihtne leida teavet. Samuti ei olnud alati 

võimalik määrata hävinud hoonete ehitusaega (ja seega kuulumist käesoleva projekti ajaraamistikku) – 

see puudutab küll ainult vennastekoguduste hooneid, sest teised uususkkonnad tekkisid alles 19. sajandi 

lõpul. 

Kokkuvõtteks saab aga väita, et pea pooled kunagised palvemajad on tänaseks hävinud. Seega on 

tegemist ohustatud pärandiliigiga, mis vajab süstemaatilist kaitset. 

Ka säilinud palvemaju varitsevad ohud, millest vähemalt osad on välditavad ennekõike teavitustöö ja 

mõningaste toetustega. Kuna enamasti on tegemist suhteliselt väikeste ja lihtsate hoonetega, ei oleks ka 

vajaminevad abisummad märkimisväärsed. 

Ohud võib liigitada: funktsiooni kaotusega seonduvaiks, funktsiooni muutusega kaasnevaiks, algses 

kasutuses olevate hoonete ebasobivast remondist või ümberehitusest tulenevaiks. 

IV.1. Funktsioonikaotus – lagunemine  

Kõige ilmsem oht kaasneb hoonele alati funktsiooni kaotusega. Mahajäetud maja hakkab lagunema. 

Sedalaadi ohu vastu on palvemajade puhul suhteliselt lootusetu võidelda. Palvemaju on võimalik ka 

ilmalikuks otstarbeks kasutada, kuid enamasti on kohtades, kus palvemajad on koguduse 

kokkukuivamise tulemusena maha jäetud, teisigi potentsiaalseid hooneid nt külakeskuse vmt rajamiseks. 

 

Raadi vennastekoguduse palvemaja (1909) Võrumaal on täiesti ära lagunenud. 
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IV.2. Funktsiooni kaotus – lammutamine 

Mahajäetud palvelaid ei ähvarda ainult looduslik lagunemine, vaid ka lammutamine. Seda isegi mitte 

niivõrd arendussurvega linnades, vaid maal, kus neid ehitus- või küttematerjaliks kasutatakse. Seda ohtu 

on võimalik selgitustööga vähendada. 

 

Palupera baptisti palvela (1923) jäi kasutuseta ning 2011. a otsustas kogudus selle lammutada. 

IV.3 Funktsioonimuutus – sobimatud ümberehitused  

Kui hoone on saanud vabatahtlikult või nõukogude ajal ka sunniviisiliselt uue funktsiooni võivad sellega 

samuti kaasneda ohud. Ennekõike võib see tähendada ümberehitusi, millega hoone kaotab liiga palju 

oma algsest kehandist või ilmest. Seda ohtu on võimalik vältida sobiliku funktsiooni leidmise ja 

teavitustööga. Positiivseks näiteks võib tuua Koplimetsa endise vennastekoguduse palvemaja, kuhu 

rajatakse lubjatootmise teemapargi keskust. 

 

Angerja-Pahkla vennastekoguduse palvemaja (1939) on nõukogudeaegsete ümberehitustega kaotanud 

algse ilme. 
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IV.4 Algses kasutuses – sobimatu remont 

Kui suurim oht varitseb kasutuseta hooneid, siis alati ei taga ka algne funktsioon head säilivust. Kuna 

tegemist on enamasti argiarhitektuuriga, siis on palvelaid ka käepäraste vahendite ja teadmistega 

remonditud, mis on andnud üpris erinevaid tulemusi. Suurem osa kasutuses olevaid palvelaid on hästi 

hooldatud ja nende remondiks on kasutatud samu materjale ja võtteid, mida kasutati ehitamisel. Siiski 

on teadmatusest ja vahendite puudumisest tehtud vigu, mis hoonet kahjustavad. Need vead on 

teavitustegevusega täiesti välditavad ja ka väikesed toetused võivad aidata sobilike lahenduste 

rakendamisel. 

 

Vedra priikoguduse palvela (1925 v 1930) on kaetud sobimatult soojustusega ning kaotanud algse ukse. 

Algne puitlaudis on tõenäoliselt soojustuse all säilinud. 

IV.5. Algne kasutus – sobimatu juurdeehitus 

Üksikutel juhtudel on algne palvela jäänud koguduse vajadusteks liiga väikeseks ja hoonet on laiendatud. 

Sellisel juhul on oht, et juurdeehitis on arhitektuurselt sobimatu või ebamastaapselt suur. See oht on 

teavitustegevusega välditav. 
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Vanamõisa priikoguduse palvela (1934) sai 2008. a ebaproportsionaalselt suure juurdeehitise.  Positiivne 

on see, et algse palvela kehandisse on suhtutud pieteeditundega. 

IV.6 Taastatud kasutus – ülepingutamine 

Hoonetele ei ole ohuks ainult hooldamatus ja vahendite puudumine korrashoiuks, vaid ka see, kui raha 

on piisavalt, kuid seda kasutatakse pärandit hävitavalt (sageli parimate kavatsustega). Sageli lähevad nii 

kaduma iseloomulikud detailid, sobimatu soojustusega rikutakse hoone proportsioonid, vahetatakse 

välja ka need tarindid, mis veel töötavad jne. 

Seda ohtu on võimalik täielikult vältida teavitustööga hoone väärtustest ja sobilikest 

restaureerimispõhimõtetest. Selgitustööd tuleb teha õigeaegselt, juba tööde kavandamise ajal, sest 

hiljem on omanike veenmine teostatavate tööde muutmiseks palju keerulisem. 
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Sagariste baptisti palvemaja (1926, 1932) enne... 

 

...ja peale remonti. Hoone on „surnuks“ soojustatud ja kaotanud kõik algupärased detailid. 
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V. Ettepanekud kaitseks  
 

Kirikuid on riikliku muinsuskaitse all hulgaliselt, kuid nagu eelpool kirjeldatud, ei ole see pilt maakondade 

ega uskkondade lõikes sugugi ühtlane. Kuna kirikutest väiksemate pühakodade mälestiseks 

tunnistamisega ei ole varem süstemaatiliselt tegeletud, siis käesoleva alusuuringuga tehakse 

ettepanekud ka erinevat tüüpi kaitse rakendamiseks palvemajade kui kultuuripärandi säilitamiseks. 

Alusuuringus käsitletud 127-st palvemajast on praegu mälestiseks tunnistatud kaheksa hoonet, veel kaks 

asuvad muinsuskaitsealadel. See number võib tunduda üllatavalt suur ja valdkonna kaitseks piisav, kuid 

tegelikult ei ole tegemist esindusliku valikuga. 

Mälestised on EELK Tiirimetsa palvemaja ja õigeusu Treimani, Mõisaküla ja Kohtla-Järve 20. sajandil 

ehitatud (väike)kirikud. Kaitse all on ka Haapsalu vabakoguduse palvemaja, kuid seda Haapsalu 

raudteejaama tööliste elamuna, milleks see hoone ehitati. 

Seega on vabakoguduste palvemajadeks ehitatud hoonetest kaitse all vaid kolm pühakoda: Kärdla 

baptisti, Tallinna Kalju baptisti ja Tallinna adventistide palvemaja. Mälestis oli ka Tallinna adventistide 

Tatari tn palvemaja, kuid selle kaitse lõpetati 2006. a peale suuremat põlengut. 

Muinsuskaitsealadel asuvad Kuressaare metodisti ja Pärnu adventistide palvemajad, kuid see on pigem 

juhuslik, kui teadlik valik. 

Kõigi kolme kaitse all oleva palvemaja puhul on nende kuulumine „valitute“ sekka põhjendatud. Kärdla 

baptisti palvemaja esindab varaseid vernakulaarseid palvemaju (kuigi on ebatüüpiline 1938. a 

ümberehituse tõttu), Tallinna Kalju baptisti palvemaja on varane linnapalvemaja, historitsistliku 

kiviehitisena erandlik selle tüübi esindaja (NB! ajaloomälestis), Tallinna adventistide palvemaja Mere pst 

on traditsionalistliku sakraalarhitektuuri professionaalne näide (arh Erich Jacoby). 

Järgnevad ettepanekud erineva kaitse rakendamiseks on läbi arutatud 20. sajandi arhitektuuri 

ekspertkomisjonis 2012. a jaanuaris ja veebruaris. Kokkuvõtlikult on ettepanekud toodud tabelis 

„Seisundi ja ettepanekute kokkuvõtete tabel“ (vt ankeetide juures). 

V.1. Ettepanekud riikliku kaitse rakendamiseks 

Vabakoguduste tihedaim levikuala oli ja on Lääne-Eesti ja saared. Seal ehitati põhiliselt vernakulaarseid 

maapalvemaju, mida praegu kaitse all ei ole. Seetõttu on tehtud ettepanek kaitse alla võtta 6 selle 

piirkonna erinevast ajast pärinevat ja erinevaid tüüpe esindavat maapalvelat sellest piirkonnast – Käina-

Mäeltse, Emmaste-Nurste, Lauka ja Peraküla baptisti, Mäevalla priikoguduse ning Kõrkvere metodisti 

palvelad. Täpsemaid põhjendusi vt ankeetidel. Linnapalvelaist on nii tüpoloogiliselt kui ka arhitektuurilt 

väärtuslikeim ja väärib seetõttu mälestise staatust Haapsalu metodisti pühakoda (arh H. Johanson, E. 

Habermann). 

Ülejäänud Eesti osas on tehtud ettepanekud kolme vabakoguduse palvela kaitse alla võtmiseks: Suigu ja 

Avispea evangeeliumi kristlaste palvelad on arhitekt Märt Merivälja loomingu kõrgetasemelised näited 
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ja esindavad väheseid professionaalse arhitektuuri näiteid palvelate hulgas. Paide metodisti palvela on 

tellishistoritsismi esinduslik näide väikelinnas. 

Tallinna vabakoguduste palvelaist on TKVA ettepanekul lülitatud nimekirja Tallinna adventistide Telliskivi 

tn endine palvela (praegu Pelgulinna rahvamaja) ja Nõmme baptisti palvela. 

Eraldi rühma moodustavad vennastekoguduste palvemajad. Neist on tehtud ettepanek mälestiseks 

tunnistada kaheksa hoonet. Selle põhjuseks on ühelt poolt vennastekoguduste roll Eesti ajaloos, teisalt 

hävinud vennastekoguduste palvemajade väga suur hulk. Vernakulaarsetest palvemajadest vääriksid 

riiklikku kaitset Koplimetsa, Pühalepa, Kulli, Tõdva, Nabala, Jaanimäe ja Tallinnas Nõmme palvemaja. 

Eraldi tuleks välja tuua E. Velbri ja A. Volbergi projekteeritud Kuusalu vennastekoguduse palvemaja. 

20. sajandi õigeusu kabeleist-kirikuist on ettepanek kaitse alla võtta Levala ja Laiksaare omad. 

Kuna suurem osa palvelaid asub maal, siis ei ole tehtud ettepanekuid miljööalade kehtestamiseks 

hoonete kaitseks. Samuti ei ole mõttekas laiendada olemasolevaid muinsuskaitsealasid hõlmamaks 

enamasti äärelinnades asuvaid linnapalvemaju. 

V.2. Ettepanekud dokumenteerimiseks ja arvele võtmiseks 

Teine viis palvemajade kaitseks on nende dokumenteerimine. Dokumenteerimiseks on valitud reeglina 

mahajäetud ja selge tulevikuperspektiivita või otseses hävimisohus hooned sõltumata uskkonnast, millel 

on arvestatav arhitektuurne ja ajalooline väärtus (Külama, Lümanda, Ütsa, Väike-Nõmmküla, Juuru, 

Vaida, Kehra, Kauksi, Palupera). Halvas tehnilises seisukorras tegutsevatest palvelatest vajab 

dokumenteerimist Puka palvela. Kavandatavate ümberehituste tõttu tuleks kiiresti dokumenteerida 

Rakvere baptisti palvela. 

V.3. Ettepanekud arvele võtmiseks 

Kuuekümne palvemaja kohta on tehtud ettepanek need arvele võtta. See ei tähenda küll juriidilist 

kaitset, kuid avalikku registrisse kandmise kaudu aitab kaasa nende teadvustamisele kultuuripärandina.  

V.4. Ettepanekud mitte arvele võtmiseks 

Sellesse kategooriasse kuuluvad valdavalt palvemajad, mis on küll säilinud, kuid ümberehitustega 

sedavõrd moonutatud, et nende algsed väärtused on kadunud. Kokku on neid 26. 
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VI. Kasutatud kirjandus 
 

NB! Ankeetides kasutatud allikad ja kirjandus on toodud konkreetsel ankeedil. Käesolevas loetelus on 

vaid üldkäsitlused. 

Eesti Metodisti Kirik 1907–2007. Tallinn: EMK, 2007. 

Ilja, Voldemar. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti). Palvemajad. Tallinn: 

Allika, 2010. 

Pilli, Toivo; Valk, Tõnis. Ühest ateistliku töö meetodist: evangeeliumi kristlaste-baptistide palvemajade ja 

koguduste sulgemine Eestis 1945–1964. – Teekond teisenevas ajas. Peatükke Eesti vabakoguduste 

ajaloost. Toim Toivo Pilli. Tartu: Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja Sõnasepp OÜ, 2005, lk 89–127. 

Plaat, Jaanus. Eesti vabakoguduste vastupanu nõukogude religioonipoliitikale võrreldes luterliku ja 

õigeusu kirikuga (1944–1987). – Teekond teisenevas ajas. Peatükke Eesti vabakoguduste ajaloost. Toim 

Toivo Pilli. Tartu: Kõrgem Usuteaduslik Seminar ja Sõnasepp OÜ, 2005, lk 128–159. 

Plaat, Jaanus. Saaremaa kirikud, usuliikumised ja prohvetid 18.–20. sajandil. Tartu: ERM, 2003. 

Plaat, Jaanus. Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal. Tartu: ERM, 2001. 

Plaat, Jaanus. Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2011. 

Saard, Riho. Hiiumaa ja hiidlased. Usutuultest tormatud ja piiratud. Tallinn: Riho Saard, 2009. 

Tamm, Egle. Moodsad kirikud: Eesti 1920. – 1930. aastate sakraalarhitektuur. Tallinn: Eesti 

Arhitektuurimuuseum, 2001. 

  



Palvemajade koondtabel 
    Säilinud palvemajad 

     

        Sinisega on märgitud juba mälestisena kaitse all olevad hooned 
    Punasega on märgitud ettepanekud kaitse alla võtmiseks 
    Rohelisega on märgitud dokumenteerimise ettepanekud 
    Mustaga on märgitud arvele võtmise ja mitte arvele võtmise ettepanekud 

   

        

Maakond Uskkond Jrk nr Palvemaja Aadress Aasta, arhitekt Tüüp 
Ettepanek/ 
olek 

Hiiumaa               

  Vennaste             

    1 Pühalepa Pühalepa vald, Pühalepa küla 
19. saj, 1920d-
1931 I RKM 

  Baptisti             

    2 Kärdla Kärdla, Kabeli 3 1895, 1938 IV on juba RKM 

    3 Käina-Mäeltse Käina vald, Allika küla 1900 III RKM 

    4 Emmaste-Nurste Emmaste vald, Nurste küla 1923 VI RKM 

    5 Hagaste Pühalepa vald, Puliste küla 1922/1932 II arv 

    6 Harju Emmaste vald, Harju küla 1920d/1990d VII mitte arv 

    7 Lauka Kõrgessaare  vald, Lauka küla 1932 III RKM 

    8 Hilleste Pühalepa vald 1937 III arv 

    9 Kiduspe 
Kõrgessaare vald, Kiduspe 
küla 1939 III arv 

    10 Männamaa (Ühtri) Käina vald, Ühtri küla 1939 III arv 

  Priilased             

    11 Külama Emmaste vald, Külama küla 1913 IV arv, dok 

    12 Jausa Emmaste vald, Jausa küla 1923 III arv 

    13 Luguse Käina vald, Luguse küla 1923 III arv 

    14 Palade Pühalepa vald, Palade küla 1976, Uno IV arv 
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Lige 

  Nelipühi             

    15 Kärdla Kärdla, Käina mnt 13 1925, 1980d III arv 

    16 Kõpu Kõrgessaare vald, Kõpu küla 1933 III arv 

                

Saaremaa               

  EELK             

    17 Tiirimetsa Salme vald, Tiirimetsa küla 1935 VIII on juba RKM 

  Vennaste             

    18 Koplimetsa 
Lümanda vald, Mõisaküla 
küla 1879 I RMK 

    19 Vaivere Kaarma vald, Vaivere küla 1880d ? I arv 

    20 Ütsa Lümanda vald, Lõmala küla 1893 I arv, dok 

  Baptisti             

    21 Leisi Leisi, Mere 4 1920d? elumaja arv 

    22 Meiuste Leisi vald, Meiuste küla 1915 IV arv 

    23 Pahapilli Mustjala vald, Pahapilli küla 1922 IV arv 

    24 Sagariste Pihtla vald, Sagariste küla 1926, 1932 V arv 

  Metodisti             

    25 Kuressaare Kuressaare, Karja 1 1912 IV arv, MKA-l 

    26 Kõrkvere Pöide vald, Keskvere küla 1932 III RKM 

    27 Reeküla Pihtla vald, Reeküla 1935 V arv 

    28 Tõlluste Pihtla vald, Rahniku küla 1928 II arv 

  Adventisti             

    29 Kuressaare Kuressaare, Uus 45 

1960, 
ümberehitus 
2009 elumaja mitte arv 

  Nelipühi             

    30 Kuressaare Kuressaare, Kaare 6 1970d tööstushoone mitte arv 

    31 Valjala Valjala vald, Rahu küla 1935 II mitte arv 
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  Prii             

    32 Eikla Kaarma vald, Eikla küla 1935 III arv 

    33 Vanamõisa Pihtla vald, Vanamõisa küla 1934, 2008 III arv 

  Ev krist             

    34 Lümanda Saalemi 
Lümanda vald, Himmiste 
küla 1937 v 1939 VII arv, dok 

  Õigeusu             

    35 Levala kalmistu Orissaare vald, Tumala küla 1927 V RKM 

                

Läänemaa               

  Vennaste             

    36 Piirsalu Risti vald, Piirsalu küla 1911 I arv 

    37 Turvalepa Taebla vald, Turvalepa küla 1922? I mitte arv 

    38 
Väike-Nõmmküla 
(Niibi) 

Noarootsi vald, Väike-
Nõmmküla küla 

1851 või 
1931??? I arv, dok 

    39 Jalukse Oru vald, Jalukse küla 1934 III arv 

  Baptisti             

    40 Haapsalu Haapsalu, Metsa 24 

1886, 1909, 
1929 
Johannes 
Märts VII arv 

    41 Rälby (Vormsil) Vormsi vald, Rälby küla 1905 III arv 

    42 Kersleti Vormsi vald, Kersleti küla 1908 III arv 

    43 Rannamõisa Martna vald, Keravere küla 1922 II arv 

    44 Peraküla Nõva vald, Peraküla 1928 III RKM 

    45 Suur-Nõmmküla 
Noarootsi vald, Suur-
Nõmmküla 1931 III arv 

    46 Lähtru Martna vald, Kokre küla 
1940, 1990d 
Kaljapulk V arv 

    47 Lihula Lihula, Uus 11 1960? elumaja mitte arv 

    48 Ridala Ridala vald, Vilkla küla 1988 VII, VIII arv 

  Metodisti             
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    49 Haapsalu Haapsalu, Endla 6 

1922 
Johanson, 
Habermann VIII RKM 

  Nelipühi             

    50 Riguldi Noarootsi vald, Riguldi küla 1925 III arv 

    51 Palivere 
Taebla vald, Palivere, Laada 
plats 1 tsaariaeg? III mitte arv 

  Prii             

    52 Sutlepa Noarootsi vald, Sutlepa küla 1903 III arv 

    53 Vedra Oru vald, Vedra küla 1925 v 1930 III arv 

    54 Mäevalla Ridala vald, Põgari-Sassi küla 1933 III RKM 

    55 Jalukse Oru vald, Jalukse küla 1934 III arv 

  
Evangeeliumi 
kristlaste             

    56 Palivere 
Taebla vald, Palivere, 
Raudtee 4 1930 VII arv 

  Vaba             

    57 Haapsalu Haapsalu, Raudtee 12 1905 
raudteetöö-
liste elamu on juba RKM 

                

Pärnumaa               

  Vennaste             

    58 Kulli Varbla vald, Rädi küla 1939 I, III RKM 

  
Evangeeliumi 
kristlaste             

    59 Suigu Are vald, Võlla küla 
1942 
Merivälja III RKM 

  Õigeusu             

    60 Laiksaare 
Häädemeeste vald, Urissaare 
küla 1924 VI RKM 

    61 Treimani 
Häädemeeste vald, Treimani 
küla 1935 II on juba RKM 
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Raplamaa               

  Vennaste             

    62 Vigala Vigala vald, Kivi-Vigala küla 1884 I arv 

    63 Juuru Juuru alevik, Veski tn 1920d? I arv, dok 

    64 Angerja-Pahkla Kohila vald, Pahkla küla 1939 
I, ümber 
ehitatud arv 

  Baptisti             

    65 Kohila Kohila alev, Vabaduse 32 
1923, 1950, 
1990d 

III, ümber 
ehitatud arv 

                

Harju               

  Vennaste             

    66 Tõdva Saku vald, Tõdva küla 1888 I RKM 

    67 Nissi 
Nissi vald, Riisipere alevik, 
Metsa 24 1893 I arv 

    68 Saku Saku alevik, Tallinna mnt 8 1922 VII arv 

    69 Nabala Kiili vald, Paekna küla 1926 I RKM 

    70 Jüri Rea vald, Jüri alevik 1929-1930 
I, ümber 
ehitatud mitte arv 

    71 Kuusalu Kuusalu alevik, Soodla tee 12 
1935 Velbri, 
Volberg VIII RKM 

    72 Vaida Rae vald, Vaidasoo küla 1937 Velbri VIII arv, dok 

  Baptisti             

    73 Rummu Kuusalu vald, Rummu küla 20. saj algus III arv 

    74 Kehra Kehra linn, Raja tn 3 1900, 1949 III arv, dok 

    75 Valkla Kuusalu vald, Valkla küla 
1903, 1913, 
1930d III arv 

    76 Keila Haapsalu mnt 10 1904 III arv 

    77 Iru Mähe, Pojengi tee 31 1939 VII mitte arv 

  Ev Kristlaste             
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    78 Viimsi 
Haabneeme, Rohuneeme 
tee 40 

1937 
Merivälja, 
1990d VII mitte arv 

                

Järvamaa               

  Vennaste             

    79 Järva-Madise Albu vald, Järva-Madise küla 1879 I mitte arv 

    80 Anna Paide vald, Anna küla ? (tsaariaeg) I mitte arv 

    81 Paide Paide linn, Jõe 16 1917 I mitte arv 

  Metodisti             

    82 Paide Paide linn, Pärnu mnt 61 1910, 1936-38 II RKM 

  Adventisti             

    83 Türi Türi linn, Koidula 34a 1937 elamu tüüpi mitte arv 

  Vaba             

    84 Koeru Koeru alevik, Väinjärve tee 5 1933 elamu tüüpi mitte arv 

    85 Järva-Jaani Järva-Jaani alev, Pikk 92 1930d III arv 

                

Viljandimaa               

  Baptisti             

    86 Suure-Jaani Suure-Jaani linn, Nurme 6 ? elamu tüüpi mitte arv 

  Adventisti             

    87 Viljandi Viljandi, Uku 11a 1959 elamu tüüpi mitte arv 

  Õigeusu             

    88 Mõisaküla Mõisaküla linn, Kiikre 37 
1932-1938 
Merivälja VII on juba RKM 

                

Jõgevamaa               

  Baptisti             

    89 Sadala Torma vald, Sadala alevik 1911 III arv 

    90 Jõgeva Jõgeva, Kesk 15 1924 VII mitte arv 

  Adventist             
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    91 Jõgeva Jõgeva, Pargi 23 1930? III arv 

                

Tartumaa               

  Baptisti             

    92 Võnnu Võnnu vald, Võnnu alevik 1934 VI arv 

  Õigeusu             

    93 Mehikoorma 
Meeksi vald, Mehikoorma 
alevik 1931-1933 V arv 

                

Põlvamaa               

  EELK             

    94 Krüüdneri Valgjärve vald, Sulaoja küla 1904 V arv 

  Vennaste             

    95 Kauksi Mooste vald, Kauksi küla 1925 I arv, dok 

  Baptisti             

    96 Mooste Mooste vald, Kaaru küla 1930 III arv 

                

Võrumaa               

  EELK             

    97 Misso Misso vald, Misso  1935 III arv 

  Vennaste             

    98 Raadi Vastseliina vald, Külaoru küla 1909 varemed mitte arv 

    99 Antsla Antsla, Soo tn 9 1925 elamu mitte arv 

    100 Jaanimäe Haanja vald, Jaanimäe küla 1938-1941 I RKM 

    101 Misso 
Misso vald, Misso alevik, Riia 
mnt 39 

1940 
Sacharias I mitte arv 

  Baptisti             

    102 Võru Võru, Karja 27 1900 III MKA, arv 

    103 Antsla Antsla, Jaani 24 1939, 1990d 
III, ümber 
ehitatud mitte arv 

  Õigeusk             
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    104 Puutli Vasteliina vald, Puutli küla 1935 V arv 

                

Valgamaa               

  Vennaste             

    105 Nüpli 
Otepää vald, Nüpli küla, 
Kolga tee 7 1903 I arv 

    106 Soe Hummuli vald, Kulli küla 1920d elamu mitte arv 

  Baptisti             

    107 Palupera Palupera vald, Palupera küla 1923 IV dok, arv 

  Metodisti             

    108 Puka Puka vald, Komsi küla 
1937 Hugo 
Oengo V dok, arv 

  Ev kristlaste             

    109 Tõrva Tõrva, Aia 6 1928 V (oli) mitte arv 

                

Lääne-
Virumaa               

  Baptisti             

    110 Rakvere Koidula 15 1933 Corjus VII, VIII dok, arv 

  Metodisti             

    111 Rakvere Rakvere, Laada 21 1929 V arv 

    112 Tapa Tapa, Kesk 11 1924 V arv 

  Adventisti             

    113 Rakvere Pikk 33 1898 elamu MKA, arv 

  Ev kristlaste             

    114 Avispea   
1935 
Merivälja VI, VIII RKM 

                

Ida-Virumaa               

  Baptisti             

    115 Kohtla-Järve Kohtla-Järve, Lille 14 1981 VII arv 
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  Õigeusu             

    116 Kohtla-Järve Kohtla-Järve, Järveküla tee 3 1938 Soans VII, VIII on juba RKM 

                

Tallinn               

  Vennaste             

    117 Nõmme Harku 48 1931 VI 
RKM TKVA 
ettepanekul 

  Baptisti             

    118 Kalju Kalju 1 1902 Wilcken VII on juba RKM 

    119 Nõmme Puuvilja 4 

1931 
Johannes 
Märts IV RKM 

  Adventisti             

    120 Tallinna Mere pst 3 1923, Jacoby V on juba RKM 

    121 Tallinna Telliskivi 56 

1932 Jacoby, 
1940 
Sacharias IV, VIII RKM 

                

Tartu               

  Baptisti             

    122 Kolgata Tähe 66 1931 Matteus IV, VIII arv 

  Adventisti             

    123 Tartu Lille 18 
1929 Matteus, 
1993 Tummi VII, VIII arv 

                

Pärnu               

  Baptisti             

    124 Immanueli Henno 3 1896 
III, ümber 
ehitatud mitte arv 

    125 Peeteli Havi 5 1927 
VII, ümber 
ehitatud mitte arv 

  Adventisti             
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    126 Pärnu Karja 3 1910 VII arv 

  Ev kristlaste             

    127 Saalemi Suur-Posti 18a 
1933 
Merivälja III, VIII arv 



Seisundi ja ettepanekute kokkuvõtted 
    

         Kokkuvõte maakonniti 
       

  

Palvemaj
u säilinud 
kokku 

On juba 
mälestisen
a kaitse all 

Ettepane
k RKM 

Dokumen
-teerida 
ja arvele 
võtta 

Arvele 
võtta 

Mitte 
arvele 
võtta   

Hävinud 
palvemaju 
(minimaalselt
) 

Hiiumaa 16 1 4 1 9 1   13 

Saaremaa 19 1 3 2 10 3   20 

Läänemaa 22 1 3 1 14 3   21 

Pärnumaa 4 1 3 0 0 0   3 

Raplamaa 4 0 0 1 3 0   2 

Harjumaa 13 0 3 2 5 3   4 

Järvamaa 7 0 1 0 1 5   8 

Viljandimaa 3 1 0 0 0 2   2 

Jõgevamaa 3 0 0 0 2 1   2 

Tartumaa 2 0 0 0 2 0   4 

Põlvamaa 3 0 0 1 2 0   2 

Võrumaa 8 0 1 0 3 4   5 

Valgamaa 5 0 0 2 1 2   5 

Lääne-Virumaa 5 0 1 1 3 0   7 

Ida-Virumaa 2 1 0 0 1 0   7 

Tallinn 5 2 3 0 0 0   10 

Tartu 2 0 0 0 2 0   4 

Pärnu 4 0 0 0 2 2   0 

Kokku 127 8 22 11 60 26   119 

         Kokkuvõte uskkonniti 
       

  

Palvem
aju 
säilinud 
kokku 

On juba 
mälestisen
a kaitse all 

Ettepane
k RKM 

Dokumen
-teerida 
ja arvele 
võtta 

Arvele 
võtta 

Mitte 
arvele 
võtta 

  EELK 3 1 0 0 2 0 
  Vennastekogudus 30 0 8 5 8 9 
  Baptistid 43 2 5 3 25 8 
  Metodistid 9 0 3 1 5 0 
  Adventistid 9 1 1 0 4 3 
  Nelipühilased 6 0 0 0 3 3 
  Priilased 10 0 1 1 8 0 
  Ev. kristlased 7 0 2 1 2 2 
  Vabakogudus 3 1 0 0 1 1 
  Õigeusk 7 3 2 0 2 0 
  Kokku 127 8 22 11 60 26 
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PALVEMAJADE ANKEEDI LEGEND 

Nimetus Palvemaja algne nimetus 

Asukoht Täisaadress (maakond, vald/linn, küla/tänav, nr) 

Koordinaadid x, y koordinaadid Maa-ameti kaardil 

Katastritunnus Vastavalt Maa-ameti kaardiserveri aadressiinfole 

Algne uskkond Esialgne uskkond 

Praegune 
kasutus 

Tänapäevane uskkond, ilmaliku kasutuse puhul funktsioon (elamu, ladu, kauplus vms) 
või kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

Palvemaja valmimise aasta ja arhitekt/insener, kui on teada. 

Ajalugu Põhiandmed koguduse ja palvemaja kohta. 

Kirjeldus Hoone kirjeldus, mida toetavad fotod. 

Väärtused Arhitektuursete, ajalooliste ja miljööliste väärtuste määratlus. 

Seisukord Vastavalt Muinsuskaitseametis kasutusel olevale metoodikale. 

Ettepanek RKM – teha ekspertiis selgitamaks hoone vastavust mälestise tunnustele;  
dokumenteerida – jäädvustamine kiirelt vajalik hoone väärtuste ja avariilise seisundi 
tõttu;  
arvele võtta – kanda 20. sajandi arhitektuuri andmebaasi Kultuurimälestiste riiklikus 
registris;  
MKA – asub muinsuskaitsealal ja täiendavat kaitset ei vaja;  
mitte arvele võtta – on aja jooksul kaotanud lagunemise ja/või ümberehitustega liiga 
palju oma arhitektuursest väärtusest, et arvele võtta. 

Allikad Kirjandus jm allikad, kust faktiline andmestik pärineb.  
Kirjanduse lühendid: 
Ilja = Ilja, Voldemar. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti). 
Palvemajad. Tallinn: Allika, 2010. 
Plaat, Lääne- ja Hiiumaa = Plaat, Jaanus. Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused 
Lääne- ja Hiiumaal. Tartu: ERM, 2001. 
Plaat, Saaremaa = Plaat, Jaanus. Saaremaa kirikud, usuliikumised ja prohvetid 18.–20. 
sajandil. Tartu: ERM, 2003. 
Plaat, Õigeusu kirikud = Plaat, Jaanus. Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis. 
Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2011. 
Saard = Saard, Riho. Hiiumaa ja hiidlased. Usutuultest tormatud ja piiratud. Tallinn: 
Riho Saard, 2009. 
Tamm = Tamm, Egle. Moodsad kirikud: Eesti 1920. – 1930. aastate sakraalarhitektuur. 
Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2001. 

Fotod Esimestena on esitatud välitööde käigus tehtud fotod, mis kajastavad hoonete 
arhitektuuri ja praegust seisundit, seejärel ajaloolised fotod ja ülesmõõtmisjoonised, 
kui need on olnud kättesaadavad. 
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Nimetus Pühalepa vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Pühalepa vald, Pühalepa küla 

Koordinaadid 6527578, 439976 

Katastritunnus 63902:001:4280 Palvela 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus 

Dateering ja 
autor 

1920.-1930. aastad 

Ajalugu Kogudus asutatud 1741. Esimene palvemaja ehitatud ilmselt 19. saj, uus 1846. Viimase 
vundamendile on rajatud praegune palvemaja. 1880. aastail ehitatud hoone 
kaasajastati 1920. aastate alguses ja 1931. a. Sealtpeale säilinud muutmata kujul. Oli 
kasutusel Pühalepa EELK kirikuna 1951–1993.  
Viimane välisvärvimine 2009. 
Tegutsenud järjepidevalt pühakojana. 

Kirjeldus Lihtne pikk palkhoone kõrgel maakivisoklil. Kõrge viilkatus oli kaetud rooga, praegu 
eterniit. Palkseinad kaetud rootsi punaseks värvitud püstlaudisega (poola laudis), aknad 
saaliosas ruudukujulised ja 14 jaotusega, kambri/väikese saali osas väiksed 
kuueruudulised (pärinevad 1931. a ümberehitusest). Suur kalasabalaudisega kaetud 
uks külgseinas, peasissepääs praegu otsaseinas. Interjööris suures saalis värvimata lae- 
ja seinalaudis, värvimata laudpõrand ning seljatoeta pingid. 

Väärtused Arhitektuurne: Esindab vennastekoguduse palvemajade traditsioonilist tüüpi 1920.–
1930. aastate uuendustega; säilinud autentsena nii eksterjööris kui interjööris. 
Ajalooline: Ainus säilinud vennastekoguduse palvemaja Hiiumaal (oli 7).  
Miljööline: Oluline dominant maastikus. 
Perspektiivne: Tegutsev kogudus; hoone seisukord hea. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 90, Saard, lk 131–138, http://www.pyhalepa.blogspot.com/ 
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Fotod 

15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 

  



6 
 

Nimetus Kärdla baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Kärdla, Kabeli 3 

Koordinaadid  

Katastritunnus 37101:012:0010 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1895-1896, laiendatud 1939 

Ajalugu Hiiumaa vanim baptistikogudus (registreeritud 1884). Palvemaja ehitatud 1895–1896 
Suuremõisa krahvi Ernst von Ungern-Sternbergi kingitud krundile Kärdlas. 
Juurdeehitusprojekti koostas aastal 1938 arhitekt K. Treumann, palvemaja laiendati 
1939.  
Võõrandati koguduselt 1949. Hoones tegutses trükikoda ja hiljem puidutöökoda kuni 
1989. Kogudusele tagastati 1995, remonti alustati 1999, hoone põles osaliselt 2002.  
Restaureeriti ulatuslikult 2004–2005 PÜP raames. 

Kirjeldus Algselt lihtne saalruumiga pikihoone, millega liitusid otsafassaadidel ruumikas eeskoda 
(eeskoja katusel tagasihoidlik rist) ja tagumise väljapääsuga väljaehitis. Katus oli madala 
kaldega plekiga kaetud viilkatus. Külgseintes paiknesid kummalgi pool kolm kõrget, 
tiheda ruudustusega akent. Fassaadide allosas püstlaudis, põhiosas rõhtlaudis. 
Interjöör tõenäoliselt jagatud suureks saaliks ning selle taga paiknevaks pühapäevakooli 
toaks. 
1939. a laiendusega tõsteti katusekallet nii põhimahul kui ka eeskojal. Tagumisse ossa 
lisati kahekorruseline korterimaht. 
Restaureeriti ulatuslikult 2004–2005: uus (kivi)katus, laudis, aknad-uksed, 
kommunikatsioonid (sh küte) ja kogu sisustus. Lisati uusi aknaid eeskojale ja viilule, 
eeskojale varikatus. Varasem kõrvalhoone (ilmselt puukuur ja välikäimla) ehitati ümber 
katlamajaks. 
Taasavati 2007. 

Väärtused Piirkonna ajastu tüüpiline sakraalhoone (RKM register) 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 23568 

Allikad Saard, lk 240–244, 358–366; http://www.kardlakogudus.ee 
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Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Repro: Saard, lk 242. 
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Nimetus Käina Mäeltse baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Käina vald, Allika küla 

Koordinaadid 6523680, 427725 

Katastritunnus 36802:001:1690 Mäeltse palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1900 

Ajalugu Esimesed baptistid 1890, palvemaja 1900, iseseisev kogudus 1903. Kogudusel oli oma 
raamatukogu, kus 1940. aastaks oli arvel 226 raamatut. 
Järjepidevalt kasutuses palvelana. 
Palvelas on neli kunstimälestist: karikas, kann, rahakassa ja harmoonium (reg nr 3254–
3257).  
Filiaal Ühtris, palvemaja ehitati 1939 Pendi talu maadele, mis on tänaseks hävinud. 

Kirjeldus Eeskujuks ilmselt Kärdla palvemaja (1895), kuid madalam ja vernakulaarsem. Lihtne 
rõhtpalkidest saalhoone ajastule omase madalakaldelise plekk-katusega (praeguseks 
eterniit). Otsafassaadil viilkatusega eeskoda. Külgseintes kolm kõrget akent. 
Altaritaguses abiruumid ja pastori korter läbi kahe korruse sissepääsuga tagumisest 
otsaseinast, millel tihedaruudulised teise korruse aknad. Viiludel on püstlaudis 
kaunistatud teravatipuliste otstega (esifassaadil lisaks linnusilma motiiv), profileeritud 
murispuu otsad jm detailid. Kalasabamustriga laudise ja kitsa valgmikuga välisuks. 
Interjööris seinte allosas on algne püstlaudisega puitpaneel, kõrgemal värvitud 
rõhtlaudis, lagi kujundatud moldvõlvina. Säilinud originaalsed siseuksed. Palvemaja 
kohta piduliku kujundusega lugemispult. Leeniga pingid pärinevad tõenäoliselt 1930. 
aastatest. 
Kompleksi kuulub puukuur-välikäimla.  

Väärtused Arhitektuurne: Algsel kujul väga hästi säilinud (mahud, laudis, uksed-aknad, detailid) ja 
üks varasemaid palvemaju. 
Ajalooline: Oluline baptistide keskus Lääne-Hiiumaal. 
Miljööline: Oluline dominant maastikus (asub väiksel künkal ja on juba kaugelt 
vaadeldav). 
Perspektiivne: Elujõuline tegutsev kogudus. Hoone heas seisukorras. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Saard, lk 245–247, 380–381. 
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Fotod 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
16.07.2010. Foto: A. Randla. 
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Repro: Saard, lk 246. 

 
Repro: Saard, lk 381. 
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Käina (Mäeltse) baptistikoguduse palvemaja saal. ERM, Fk 2595:28. 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=378552&thumb=false&museaal=fals
e 

 
Käina (Mäeltse) baptistikoguduse palvemaja saal (J. Plaat ja koguduse liige). ERM, Fk 
2595:54. 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=379715&thumb=false&museaal=fals
e 

 

  

http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=379715&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=379715&thumb=false&museaal=false
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Nimetus Emmaste-Nurste baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Emmaste vald, Nurste küla 

Koordinaadid 6517424, 413063 

Katastritunnus 17501:002:1630 Palvemaja 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1923, ehitusmeistrid Peeter Leisberg, Joosep Post, Joonas Sadul 

Ajalugu Esimene palvemaja 1898; uus, Hiiumaa suurim 1923 (400 istekohta). Koguduses 1933 
395 liiget.  
Tegutsenud järjepidevalt palvemajana.  
Palvelas on üks kunstimälestis: karikas (reg nr 3182). 
Filiaal Õngul, kuhu ehitati ka palvemaja, mis on tänaseks hävinud. 

Kirjeldus T-kujulise põhiplaaniga kelpkatusega puitvoodriga hoone, ruudulähedase saalimahu 
taga on eenduv abiruumide plokk. Suurel saalil on keskteljel sissepääs ja 
sümmeetriliselt paiknevad teravkaarsed aknad. Interjööris säilinud algne sisustus: 
pingistik ja lugemispult. Saal on kujundatud tsentraalruumina lugemispuldiga pikema 
seina keskel ning pingistikuga kolmel küljel. 
Välislaudist mitmel korral jupiti vahetatud (viimane remont enne 2004. aastat), kuid 
muus osas säilitanud algse ilme ja detailid. Akendel säilinud isegi vana klaas. 
Palvemaja juurde kuulub puukuur-välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: Erandliku arhitektuuriga palvemajade hulgas. 
Ajalooline: Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega. 
Perspektiivne: Jätkusuutlik, tegutsev kogudus. Hoone heas seisukorras. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Saard, lk 248–250, Tamm, lk 70-71, 90, 
http://www.ekklesia.ee/kuulutaja/2004/oktoober2004.htm 
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Fotod 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Palvela ja kuur-käimla. 16.07.2010. Foto: P. Säre 
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16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Kuur-käimla. 16.07.2010. Foto: A. Randla. 
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Käimla. 16.07.2010. Foto: P. A. Randla. 
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Repro: Saard, lk 249. 

 
Interjöör 2000. Repro: Tamm, lk 71. 

 
Interjöör 2009. http://static2.nagi.ee/i/p/497/28/12432137eb5471_l.jpg/1  

 

http://static2.nagi.ee/i/p/497/28/12432137eb5471_l.jpg/1
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Nimetus Hagaste baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Pühalepa vald, Puliste küla (Värsso küla piiril) 

Koordinaadid 6532046, 439140 

Katastritunnus 63901:003:2140 Hagaste palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptisti 

Dateering ja 
autor 

1922, laiendus 1932 

Ajalugu Koos Pahapilli baptisti palvelaga Saaremaal ja Haapsalu metodisti ning Tallinna 
adventistiga (Tatari 52) esimesed EV ajal kavandatud ja rajatud pühakojad. 

Kirjeldus Algselt väike viilkatusega saalhoone sissepääsuga pikiseinas. 1932. a laiendusega 
pikendati hoonet abiruumide ehitusega tüüpiliselt kolmeruumiliseks.  
Viilkatus kaetud algselt roog (?), praegu eterniit. Seinad kaetud rõhtlaudisega (viiluosas 
püstlaudis), laudist osaliselt vahetatud. Saaliosas kõrged ristkülikukujulised aknad, 
juurdeehituse otsaseinas laiemad ning viilul ka kaks rombakent. 
Saal on lai, pingid tsentraalse paigutusega, ukse suhtes vasakul küljel lahtise trepiga 
siserõdu, paremal abiruumid. 
Kompleksi kuuluvad välikäimla ja puukuur. 

Väärtused Arhitektuurne: Elamu tüüpi palvela hästi säilinud näide. 
Ajalooline: Üks esimesi EV ajal rajatud palvelaid. 
Mijööline: Maastikus oluline dominant. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 88, Saard, lk 392. 

Fotod 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 



22 
 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Repro: Saard, lk 393. 
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Nimetus Harju baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Emmaste vald, Harju küla 

Koordinaadid 6511720, 419901 

Katastritunnus 17502:001:0374 Kabeli 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1920d? ümberehitatud 1990. aastail. 

Ajalugu Palvemaja valmis 1905, kogudus iseseisvus 1906. 
Koguduse liige oli Evald Mänd alias Ain Kalmus. 
Filiaal Lugusel, mis tänaseks on iseseisev kogudus. 
Koguduse ajalooline, 1905. a ehitatud palvela  põles maha 1986. a. 1987. a  koliti 
väiksemasse ajaloolisessse hoonesse, kus oli varem palvetunde peetud. 

Kirjeldus Algselt lihtne talu tüüpi viilkatusega (laast ja sindel) hoone erandlikult 
peasissepääsuga pikiseinas. Altaritaguses eraldi sissepääsuga abiruumid.  
1990. aastail ümber ehitatud:  lisatud põikhoonena mõjuvad uugid teise korruse 
väljaehitamiseks, vahetatud kõik aknad ja uksed. Ilmselt juba varem on 
rõhtpalkhoone kaetud TEP-plaadiga. Ehitus on siiani korralikult lõpetamata. 
Algsest on nähtaval ainult kaks profileeritud murispuu otsa, säilinud on ka palkseinad 
viimistluse all. 
Kompleksi kuuluvad hästisäilinud puukuur-välikäimla-abihoone ja vändaga kaev. 

Väärtused Ajalooline, arhitektuurse väärtuse kaotanud ümberehitustega. 

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Saard, lk 251–252, 376–377; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 270. 

Fotod  
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16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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Kaev. 16.07.2010. Foto: A. Randla. 

 
Abihoone-puukuur-välikäimla. 16.07.2010. Foto: A. Randla. 
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Nimetus Lauka baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, Lauka küla 

Koordinaadid 6537372, 414502 

Katastritunnus 39201:004:2870 Kabeli 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1932, pastor Eduard Heinla, insener E. Landesen? 

Ajalugu Kärdla Lauka filiaal loodi ametlikult 1932 peale palvemaja valmimist. Lauka koguduses 
tegutses Hiiumaa tuntuim naisprohvet Viiu Junnmann, kes kuulutas nii Hiiumaal, 
Saaremaal kui mandril. 
Tegitsenud järjepidevalt palvelana. 

Kirjeldus Viilkatusega saalhoone, mille tagumises otsa on mahuliselt liigendamata abiruumide 
osa. Algselt laastu- või sindlikatusega, praegu eterniit. Säilinus algne välislaudis, 
dekoreeritud murispuude otsad jm detailid. Vahetatud on vaid peasissepääsu uks. 
Erandlikult teravkaarsete ja prosspulkadega ehisraamistikku imiteeriva jaotusega 
akende ja uksevalgmikuga. Moldvõlviga saalil sisearhitektuurilt uudne koorirõdu 
lahendus lugemispuldi kohal (praegu kinni ehitatud). Väikese saaliga ühendab lai kahe 
poolega uks. 
Interjööris olid seinapalgid laudisega katmata veel 1950. aastail, hiljem paigaldatud 
lihtne rõhtlaudis ja püstlaudisega paneel. Ilmselt samal ajal tehti uus lugemispult ja 
ehitati kinni koorirõdu (rõdu balustraad on säilinud). 
Kompleksi kuulub tagasihoidlik puukuur-välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja 
erandlike akende ja siselahendusega. 
Ajalooline: Lauka koguduses liige oli naisprohvet Viiu Junnmann. 
Perspektiivne: Tegutsev elujõuline kogudus. Hoone heas seisukorras. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Saard, lk 254–258, Tamm, 71–72, 89. 
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Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Suvi 2011. 
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/lauka_aastap_2011/thumbs/phoc
a_thumb_l_img_3347_2011-06-19.jpg  

http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/lauka_aastap_2011/thumbs/phoca_thumb_l_img_3347_2011-06-19.jpg
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/lauka_aastap_2011/thumbs/phoca_thumb_l_img_3347_2011-06-19.jpg
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Suvi 2011. 
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/lauka_aastap_2011/thumbs/phoc
a_thumb_l_img_3341_2011-06-19.jpg 

 
Jõulud 2011. 
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/joulud_laukal_2011/thumbs/phoc
a_thumb_l_dsc_8320_2011-12-26.jpg 

http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/lauka_aastap_2011/thumbs/phoca_thumb_l_img_3341_2011-06-19.jpg
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/lauka_aastap_2011/thumbs/phoca_thumb_l_img_3341_2011-06-19.jpg
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/joulud_laukal_2011/thumbs/phoca_thumb_l_dsc_8320_2011-12-26.jpg
http://www.kardlakogudus.ee/images/phocagallery/joulud_laukal_2011/thumbs/phoca_thumb_l_dsc_8320_2011-12-26.jpg
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Repro: Saard, lk 257. 

 
Interjöör 1950. aastatel. Repro: Tamm, lk 72. 
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Nimetus Hilleste baptisti palvemaja 

Asukoht, 
aadress 

Hiiu maakond, Pühalepa vald, Hilleste küla 

Koordinaadid 6525582, 441089 

Katastritunnus 632902:001:2060 Piiko 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1937, pastor Eduard Heinla, ins E. Landesen? 

Ajalugu Koguduse asutamisaeg fikseerimata. 

Kirjeldus Maakivisoklil tornita puidust pikihoone. Algselt laudisega, hiljem krohvitud. 
Otsafassaadil ukse kohal varikatus ja viilul rist. Ristkülikukujulised aknad on ülaosas 
teravkaarse prossijaotuse ja dekoratiivsete nurgaringidega. Eeskujuks on tõenäoliselt 
olnud Haapsalu metodisti palvela aknad. 
Kolmeosalise põhiplaaniga, saali lugemispuldi otsas siserõdu. 
Kompleksi kuuluvad puukuur ja välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.-1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 71-72, 88 
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Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Kiduspe baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, Kiduspe küla 

Koordinaadid 6529418, 400457 

Katastritunnus 39201:001:0327 Kiduspe palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1939 

Ajalugu Tegutses alguses Kärdla baptistikoguduse filiaalina (1937), oli vahepeal iseseisev ja 
1975. a liideti taas Kärdlaga. 
Tegutsenud järjepidevalt palvelana. 

Kirjeldus Lihtne liigendamata pikihoone, mille pikiteljelisust rõhutab peasissupääsu varikatus, 
mis on lisatud peale 1959. aastat. Põhiplaanilt kolmeruumiline. 
Palvela juurde kuuluvad puukuur ja välikäimla. 
Üks viimaseid tüüpilisi palvemaju. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Saard, lk 259–261; Tamm, lk 88. 

Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: A. Randla. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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Repro: Saard, lk 261. 
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Nimetus Männamaa (Ühtri) baptisti palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Käina vald, Ühtri küla 

Koordinaadid 6520906, 421007 

Katastritunnus 36801:001:1130 Palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1939 

Ajalugu Ühtri baptisti kogudus oli kuni 1945. a-ni Käina filiaal, siis iseseisvus, kuid liitus juba 
1947. a Männamaa priikogudusega, kes oli registreeritud ja EKBLi liige. Ühiselt kasutati 
palvelat Ühtris kuni 1961. a-ni, kui täitevkomitee muutis palvemaja rahvamajaks. 1996. 
a tagastati rüüstatud palvemaja kogudusele. Remont 2000. a. 

Kirjeldus Väheldane ristkülikulise põhiplaani ja kõrge viilkatusega hoone laiade, algselt 
kuueruuduliste akendega (praegu neljaruudulised). Peasissepääsu kohal varikatus. 
Palvela tagaosas abiruumid. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline näide. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Pilli, lk 114–116; Saard, lk 247, 382–384. 

Fotod 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 



39 
 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Välikäimla. 16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Külama priikoguduse palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Emmaste vald, Külama küla 

Koordinaadid 6512509, 414834 

Katastritunnu
s 

17501:003:0010 Palvela 

Algne uskkond Priilased 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 
Kogudus suletud ajavahemikus 1997.–2005. a (hoone kuulub EEKBL) 

Dateering ja 
autor 

1913 

Ajalugu Kogudus alustas tegevust 1895. Palvemaja ehitust 1913. a finantseeris 
laevandustegelane ja kapten Peeter Pöitel. 

Kirjeldus Ajastule omase madalakaldelise katusega lihtsa saalruumiga liitub madalam abiruumide 
osa. Peasissepääsu kohal väike varikatus. Saaliosal on silmapaistvalt avarad 16-ruuduga 
aknad. Säilinud on algne välislaudis, dekoratiivsed murispuu otsad jm detailid. 
Kompleksi kuulub puukuur-välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: Lihtsa pikihoonega palvela tüübi hästi säilinud varane esindaja. 

Seisukord Hea, kuid hoone kasutuseta 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad Saard, lk 288–289, 401–402. Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 253. 

Fotod 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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Repro: Saard, lk 289. 
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Nimetus Jausa priikoguduse palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Emmaste vald, Jausa küla 

Koordinaadid 6516346, 425021 

Katastritunnus 17502:001:0058 Palvela 

Algne uskkond Priilased 

Praegune 
kasutus 

Priikogudus (EEKBL) 

Dateering ja 
autor 

1923 

Ajalugu Priilaste liikumine algas Jausal 1890. aastail, kogudus registreeriti alles 1933. 
Palvela ehitati 1923. a, viimati remonditi 1995. a. 
Tegutsenud järjepidevalt palvelana. 

Kirjeldus Lihtne liigendamata pikihoone; pikiteljelisust rõhutab peasissepääsu kohal varikatus. 
Puithoone on nii väljast kui seest krohvitud; algse rookatuse asemel eterniit. 
Põhiplaanilt kolmeruumiline.  
Kompleksi kuulub puukuur-välikäimla. 
Jausa palvela on olnud eeskujuks Luguse palvelale. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.-1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja, 
erandlikuna krohvitud. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Saard, lk 272–280, http://jausa.ekklesia.ee/ajalugu. 

Fotod 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
Palvemaja ehitus 1923. a. 
http://jausa.ekklesia.ee/gfx/images/088.jpg 

http://jausa.ekklesia.ee/gfx/images/088.jpg
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Repro: Saard, lk 275. 

 
Interjöör vahetult peale 1995. a remonti. 
http://jausa.ekklesia.ee/gfx/images/sisevaade.jpg 

 

http://jausa.ekklesia.ee/gfx/images/sisevaade.jpg
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Nimetus Luguse priikoguduse palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Käina vald, Luguse küla 

Koordinaadid 6519780, 426832 

Katastritunnus 36802:001:2120 Palvela 

Algne uskkond Priilased 

Praegune 
kasutus 

Evangeeliumi kristlaste ja baptistide kogudus 

Dateering ja 
autor 

1923 

Ajalugu Eraldi kogudusena tegutsesid priilased alates 1922. a-st. 1923 ehitati laevakapten 
Mihkel Sergo raha ja kohalike koguduseliikmete tööga. 1925. a-st tegutses 
pühapäevakool. 
Tegutsenud järjepidevalt palvelana.  
Ülakorrusel toimub aktiivne pühapäevakool. 

Kirjeldus Lihtne liigendamata pikihoone varikatusega peasissepääsu kohal. Algse rookatuse 
peal on eterniit. Seinte alumine osa krohvitud, viiludel püstlaudis. Interjööris oluline 
element saali lugejapuldi poolses otsas siserõdu (praegu kinni ehitatud), mida 
valgustasid kaks viiluakent. Kolmeruumilise põhiplaaniga: saaliga liituvad kaks 
väiksemat ruumi. Eeskujuks Jausa palvela. 
Kompleksi kuulub kuur-välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja, 
erandlikuna krohvitud. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Saard, lk 281–283, 367–370. 

Fotod 

 
16.07.2010. Foto: P. Säre. 
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16.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
1957. Repro: Saard, lk 368. 
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Nimetus Palade priikoguduse palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Pühalepa vald, Palade küla 

Koordinaadid 6536636, 433606 

Katastritunnus 63901:001:1560 Palvela 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Priikogudus (EEKBKL) 

Dateering ja 
autor 

1976, Uno Lige 

Ajalugu 1921. a ehitatud puust palvela põles maha 1975. Palvemaja ehitati vanale kohale uuesti 
üles vana vundamendi kohale, kuid suuremates mahtudes. Ehitis valmis „lööktöö“ 
korras vähem kui aastaga vaatamata võimude vastutegevusele. 

Kirjeldus 1921. a ehitatud palvela oli lihtne pikk ja madal pikihoone, millele liitus ühel küljel väike 
abiruum. 1976. a valminud palvela järgib üldjoontes varasemat vundamendi kontuuri. 
Saaliosa on varasemast tunduvalt kõrgem, plokkidest, madalakaldelise viilkatuse ja 
kõrgete akendega. Sellega liitub kõrgem ja laiem kahekorruseline abiruumide- ja 
korteriplokk. Hoone on krohvitud, katusel on eterniit. 

Väärtused Ajalooline: ainus 1970. aastatel nõukogude ajal ehitatud palvemaja. 
Arhitektuurne: nõukogude-aegne sakraalhoone. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Saard, lk 290–291, 394–400; http://ekklesia.ee/vana09/index.php?s=854 

Fotod  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palade palvemaja ehitus 1975. a 

http://www.ekklesia.ee/pildid/Teekaija/2006_78_12.jpg 

http://www.ekklesia.ee/pildid/Teekaija/2006_78_12.jpg
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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Repro: Saard, lk 291. 
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Nimetus Kärdla nelipühi palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Kärdla, Käina mnt 13 

Koordinaadid 4539858, 428036 

Katastritunnus 37101:012:0550 Käina mnt 13 

Algne uskkond Nelipühi 

Praegune 
kasutus 

Saali osas: Hea Tahte Ühing Lootus; lugemispulditagustes ruumides: kasutatud riiete 
kauplus 

Dateering ja 
autor 

1924 

Ajalugu Nelipühilased jõudsid Hiiumaale 1920. aastate alguses Rootsist. 1924 lasi kaupmees 
Peeter Liik ehitada palvemaja, mida kutsuti „rootsi kabeliks“. Kogudus registreeriti 
1926, kuid reorganiseeriti 1937 evangeeliumi kristlaste vabakoguduseks. 1949, kui 
baptistide palvemaja natsionaliseeriti, ühendati siinne ja baptisti kogudus ning ühiselt 
kasutati palvemaja kuni 2007. aastani. Edasi on palvelat samal otstarbel kasutanud Hea 
Tahte Ühing Lootus. 

Kirjeldus Lihtne ristkülikulise põhiplaaniga ja viilkatusega hoone kõrgete akendega. Abiruumide 
ja korteri poolses otsas kummalgi küljel viilkatusega vintskap. Hoone oli algselt 
laudvoodriga, 1980. aastatel krohvitud ja sellega kaotanud palju iseloomulikke detaile.  

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline näide. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Saard, lk 292–299; Tamm, lk 89. 

Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: A. Randla. 
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Repro: Saard, lk 297. 
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Nimetus Kõpu nelipühi palvemaja 

Asukoht Hiiu maakond, Kõrgessaare vald, Kõpu küla 

Koordinaadid 6531368, 397301 

Katastritunnus 39201:001:2630 Kõpu kauplus 

Algne uskkond Nelipühilased  

Praegune 
kasutus 

Kauplus 

Dateering ja 
autor 

1933 

Ajalugu 1920. aastail peetud nelipühi palvetundidest kujunes hiljemalt 1937. aastaks Kärdla 
nelipühi koguduse filiaal. Palvemaja ehitati ka Luidjale. 
1944. a koguduse tegevus keelustati. Palvela oli juba 1940./41. a natsionaliseeritud. 
Edasi on endist palvelat kasutatud ilmalikul otstarbel. 

Kirjeldus Lihtne liigendamata pikihoone, mis on säilitanud algsed üldmahud. Peasissepääsu 
kohalt varikatus hävinud, poe perioodist juurdeehitused tagumisel küljel. Interjöör ei 
ole säilinud. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.-1930. aastate tagasihoidlike palvemajade tüüpiline näide. 

Seisukord rahuldav 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 89. 

Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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SAAREMAA 
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Nimetus Tiirimetsa palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Salme vald, Tiirimetsa küla 

Koordinaadid 6450429, 393075 

Katastritunnus 72101:001:0873 Kiriku 

Algne uskkond EELK 

Praegune 
kasutus 

EELK 

Dateering ja 
autor 

1935 

Ajalugu 1930. aastate konservatiivsuse taustal on 1935. a. ehitatud Tiirimetsa palvemaja 
kujundatud moodsas funktsionalistlikus stiilis. Kahjuks ei ole suudetud tuvastada 
autorit, kuid hoone arhitektuur reedab, et see on arhitekti töö. Hoone oli algselt 
ehitatud Anseküla abikirikuks (praegu kasutuses Tiirimetsa palvelana). 

Kirjeldus Tegemist on kõrge viilkatusega puithoonega, mille lihtsast mahust kasvab välja 
sakraalsust lisav ristiga katusekõrgendik kus asub peasissepääs. Hoone tagumises otsas 
on kuuetahuline juurdeehitis. Vertikaallaudisega kaetud fassaadide ruudustatud 
lintaknad maja külgedel näitavad funktsionalismi jõudmisest ka sakraalarhitektuuri. 
Praegune eterniitkatus on varem kaetud puitlaastudega. Sisekujunduses on 
märkimisväärsed koonusekujulised sambad, mille kapiteelideks on ümarkuulid. 

Väärtused Üks väheseid originaalkujul säilinud eestiaegseid funktsionalistlikke sakraalehitisi Eestis, 
millel on säilinud algne kasutusfunktsioon, piirkonna oluline hoone. (RKM register) 

Seisukord hea 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 27280 

Allikad RKM register; Tamm, lk 72–73, 90. 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Koplimetsa vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Lümanda vald, Mõisaküla küla 

Koordinaadid 6463128, 383983 

Katastritunnus 44001:003:0492 Koplimetsa palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Lubjatootmise teemapargi keskus, restaureerimisel 

Dateering ja 
autor 

1879 

Ajalugu Esimene vennastekoguduse palvemaja ehitati omaaegse Koplimetsa talu koplisse 1772. 
Praegune ehk uus palvemaja ehitati 1879 veidi eemale Punabe kuusikusse. 
Üks kahest Saaremaa säilinud vennastekoguduse palvemajast (teine, Ütsa oma, on üle 
toodud Lõmalasse). 

Kirjeldus Tüüpiline vennastekoguduse palvemaja rikkaliku ehisdekooriga. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline vennastekoguduse palvemaja. 
Ajalooline: ainuke algsel kohal terviklikult säilinud vennastekoguduse palvemaja 
Saaremaal. 
Perspektiivne: hoonet restaureeritakse (alates 2011) lubjatootmise teemapargi 
keskuseks. 

Seisukord Oli avariiline, kuid 2011 alustati ulatuslikku restaureerimist. 

Ettepanek RKM 

Allikad M. Koppel, Koplimetsa palvemaja ekspertiis. 2010. 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: A. Randla. 

 
04.08.2010. Foto: A. Randla. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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01.10.2011. Foto: A. Randla. 

 
01.10.2011. Foto: A. Randla. 
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Nimetus Vaivere vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Kaarma vald, Vaivere küla 

Koordinaadid 6459834, 416914 

Katastritunnus 27003:003:0289 Kooli 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Kaarma koolide muuseumi töökoda 

Dateering ja 
autor 

1880. aastad? 

Ajalugu Vennastekoguduse palvemaja kõrvale ehitati 1907. a koolimaja, mida 1931. a laiendati. 
Palvemaja läks kooli käsutusse ja ehitati ringi tööõpetuse klassideks. 2001. a suleti kool. 
Viimane ümberehitus palvemajas toimus 2005. a. 

Kirjeldus Tüüpiline vennastekoguduse palvemaja on säilitanud vaid üldmahu, muus osas 
põhjalikult ümber ehitatud. 

Väärtused Ajalooline: osaliselt säilinud vennastekoguduse palvemaja. 

Seisukord hea 

Ettepanek arv 

Allikad Vaivere kooli lugu. 
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Item
id=132&lang=et ; Plaat, Saaremaa, lk 134–135. 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 

http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=132&lang=et
http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=132&lang=et
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
Vaivere koolihoone. 04.08.2010. Foto: P. Säre. 



66 
 

 
Vaivere koolihoone, taamal endine palvemaja. 04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
Vaivere koolimaja palvela ja Vissa palvela (alumine). Joonis: Erik Põld. 1938. ERM, EJ 
117:6. http://www.muis.ee/portaal/museaalview/664698. 

 

  

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/664698
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Nimetus Ütsa vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Algne: Saare maakond, Lümanda vald, Ütsa küla   praegune: Lõmala küla 

Koordinaadid Algne: 6454418, 387414, praegune: 6450389, 389934 

Katastritunnus Algne: 44001:004:0175 Ütsa palvela, praegune: 72101:001:0548 Laugu 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Ladu 

Dateering ja 
autor 

1893 

Ajalugu Esimene palvemaja rajatud Ütsale 1779. See daatum on fikseeritud ka praeguse 
palvemaja interjööris. Praegune palvemaja ehitati 1893. 
Anti Toplaane sõnutsi 1950. aastatel kolhoosi poolt Ütsal lahti võetud ja Lõmalasse 
toodud ning uuesti kokku pandud, et kasutada kolhoosi küüni ja laona. Hoone külge on 
ehitatud silikaattellistest rajatis ja muudetud ukseavasid. Laona on praegugi kasutusel.  

Kirjeldus Lihtne elamutüübiline hoone. Tüüpiline vennastekoguduse kolme sissepääsuga suure 
saali ja kahe väiksema ruumiga hoone. Peegelvõlviga lagi. Osaliselt säilinud roheliseks 
värvitud ja mustade kirjadega siselaudis, millele mh daatum 1779 ja kirjakohad.  

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline vennastekoguduse palvemaja, millel on säilinud 
märkimisväärseid detaile. 
Ajalooline: oluline vennastekoguduse palvela Lääne-Saaremaal, üks kolmest säilinud 
palvemajast Saaremaal. 

Seisukord halb 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad Intervjuu Anti Toplaanega 03.08.2010. Plaat, Saaremaa, lk 74. 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Leisi baptisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Leisi vald, Leisi, Mere tn 4 

Koordinaadid 6493395, 423402 

Katastritunnus 58201:002:2640 Rahu 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1920d? 

Ajalugu Algne elumaja on varakult ümber ehitatud palvelaks. Kogudus tegutses alguses 
Meiuste osakonnana, iseseisvus peale 1940. aastat. 

Kirjeldus Kahekorruseline hoone on kõrge viilkatuse ja suurte vintskappidega mõlemal küljel. 
Peasissepääsu ees viilkatusega eeskoda. Hoonet on ümber ehitatud, sellele viitavad 
erineva kuju ja suurusega aknad ning erineva laiusega laudis. 
Hoovis välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: hoone esindab vähem levinud elumaja tüüpi palvelat 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad  

Fotod 

 
03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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03.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
Välikäimla. 03.08.2010. Foto: A. Randla. 
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Leisi palvemaja enne Teist maailmasõda. 
http://y.delfi.ee/norm/2654/9268123_SvnLGV.jpeg  

 

  

http://y.delfi.ee/norm/2654/9268123_SvnLGV.jpeg
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Nimetus Meiuste baptisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Leisi vald, Meiuste küla 

Koordinaadid 6495501, 418798 

Katastritunnus 40301:003:0001 Palvemaja 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1915 

Ajalugu Kogudus (Saaremaa vanim) asutati 1908, iseseisvus 1915, kui ehitati palvela. Tegutseb 
järjepidevalt palvelana. 

Kirjeldus Viilkatusega saaliosaga liitub madalam ja pisut kitsam eluruumide osa. Peasissepääsu 
ees viilkatusega eeskoda valgmikuga uksega. Säilinud originaalaknad, laudis jt detailid. 
Kompleksi kuulub välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline 1920.–1930. aastate palvemaja näide. 
Ajalooline: Saaremaa vanim baptistikogudus. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad meiustekogudus.onepagefree.com  

Fotod 

 
03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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03.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Pahapilli baptisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Mustjala vald, Pahapilli küla 

Koordinaadid 6492521, 406665 

Katastritunnus 48301:006:0349 Saalemi 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1922 

Ajalugu Järjepidevalt tegutsenud palvelana. Mõne aasta eest pieteeditundlikult remonditud, 
eterniitkatus asendatud valtsplekiga. 

Kirjeldus Viilkatusega saaliosaga liitub madalam ja pisut kitsam eluruumide osa. Peasissepääsu 
ees viilkatusega eeskoda valgmikuga uksega. Säilinud originaalaknad, peauks, laudis jt 
detailid. Uus valtsplekk-katus. 
Kompleksi kuulub välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline 1920.–1930. aastate palvemaja näide. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 97. 

Fotod 

 
03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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03.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Sagariste baptisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Pihtla vald, Sagariste küla 

Koordinaadid 6470895, 425685 

Katastritunnus 59201:002:0327 Palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Eramu, vabakogudus 

Dateering ja 
autor 

1926, 1932 ins. E. Landesen 

Ajalugu Tegutsenud pea järjepidevalt palvelana. Oli üks uhkemaid baptistide palvemaju maal, 
torniga. Ehitati kahes järgus (1926, 1932). Algne hästisäilinud kehand hävis remondi 
käigus 2007. a. 

Kirjeldus Võimas poolkelpkatuse ja väikese torniga hoone on peale 2007. a remonti säilitanud 
vaid üldkuju. Hooned proportsioonid on muutunud paksu soojustusega. Kõik 
iseloomulikud detailid (piduliku raamijaotusega aknad, laudis, neljaosaline lai siseuks 
jne) asendati remondi käigus. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline 1920.–1930. aastate uhkema, torniga palvemaja näide, 
remondiga rikutud. 

Seisukord Hea, kuid algse ilme kaotanud 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 98; Saarte Hääl, 19.11.2007 
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=4595&term=Saga
risti; http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/index.html  

http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=4595&term=Sagaristi
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=4595&term=Sagaristi
http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/index.html
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Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
Interjöör peale remonti 2007. a. 
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07.02.2005. Foto: L. Välja. 

 
http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/thumbs/VEEL%20VANA.JPG 

http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/thumbs/VEEL%20VANA.JPG
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Interjöör enne remonti. remonti. 
http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/thumbs/VANAS%20KUUES.JPG 

 
Interjöör enne remonti. 
http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/thumbs/SEEST.JPG  

 

  

http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/thumbs/VANAS%20KUUES.JPG
http://www.rahukogudus.planet.ee/sag/sagariste/thumbs/SEEST.JPG
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Nimetus Kuressaare metodisti kirik 

Asukoht Saare maakond, Kuressaare, Karja 1 

Koordinaadid 645809, 411479 

Katastritunnus 34901:011:0001 Karja 1 

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1912 

Ajalugu Eesti vanim metodisti kogudus asutati 1910. a Kuressaares, kaks aastata hiljem ehitati 
palvemaja. Nõukogude ajal jagati seda adventistide ja evangeeliumi kristlastega. 
Hoone restaureeriti ja ehitati osaliselt ümber 2006.–2009. a. 
Järjepidevalt tegutsenud kogudus(t)e kirikuna. 

Kirjeldus Metodistidele tüüpiliselt väikese torniga kiriku tüüpi palvemaja. Kõrge viilkatusega 
saalruumiga liitub hooviküljel abiruumide ja elamu plokk. Peasissepääsu ees 
viilkatusega eeskoda. Asendamisel on järgitud algset kujundust laudise, akende jaotuse, 
puitdekoori jm osas.  

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline metodistide torniga kirik-palvemaja. 
Ajalooline: esimene metodisti kogudus ja kirik Eestis. 
Miljööline: Kuressaare linnapildis oluline hoone, Karja tänava, Tallinna mnt ja Pihtla tee 
ristmiku dominantehitis. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek Arvele võtta, asub Kuressaare muinsuskaitsealal 

Allikad http://www.metodistikirik.ee/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=63&Itemid=119&lang=et 
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Fotod 

 
05.08.2010. Foto: P. Säre. 
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05.08.2010. Foto: P. Säre. 
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05.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Kõrkvere metodisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Pöide vald, Keskvere küla 

Koordinaadid 6483567, 453542 

Katastritunnus 63401:004:0020 Palvela 

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1932, arhitekt Erich Jacoby 

Ajalugu Kogudus asutatud 1924, palvemaja ehitati 1932. Järjepidevalt tegutsenud palvemajana, 
viimastel aastatel (alates 2004) Kuressaare metodisti koguduse osakonnana. 
Hoonet ja ümbrust hoitakse hästi korras. 

Kirjeldus Tüüpiline viilkatusega pikihoonega palvemaja, mille peasissepääsu ees viilkatusega 
eeskoda. Hoone on kolmeruumiline, tagumise osa sissepääsu ees sekundaarne 
eeskoda. Algne rookatus on asendatud eterniidiga. Seinu katab pikiliistudega püstlaudis 
(nn asunikulaudis), otaviilul ümardatud otstega laudis. Viilulauad on lainelise 
saemustriga. 
Peauks on rombi-, eeskoja viilulaudis kalasabamustriga. Saaliosas säilinud tiheda 
horisontaaljaotusega aknad. 
Kompleksi kuuluvad algselt rookatusega ja pikiliistudega püstlaudisega kuur, välikäimla 
ja 1930. aastate silikaatplokkidest ehitatud garaaž. 

Väärtused Arhitektuurne: väga hästi säilinud näide 1930. aastate profiarhitekti projekteeritud 
palvemajast. 
Miljööline: kompleks on oluline maamärk Tornimäe-Kõrkvere tee ääres.  

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Eesti Metodisti kirik 1907–2007. Tallinn: EMK, 2007, lk 81–82; Tamm, lk 96; Plaat, 
Saaremaa, lk 147. 
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Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: A. Randla. 
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Puukuur ja garaaž. 04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
Garaaž. 04.08.2010. Foto: A. Randla. 



90 
 

 
Väikäimla. 04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: A. Randla. 
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Nimetus Reeküla metodisti kirik 

Asukoht Saare maakond, Pihtla vald, Reeküla küla 

Koordinaadid 6471934, 423386 

Katastritunnus 59201:002:0326 Palvela 

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1935 ins. Jürisson? 

Ajalugu Kogudus asutati 1910 Kuressaare osakonnana, oma palvela (kirik) ehitati 1935. 
Ajavahemikus 2005 – 2007 on toimunud põhjalik remont, millega kiriku algset ilmet on 
muudetud (eriti aknad, eeskoda). 
Järjepidevalt tegutsenud kirikuna. 

Kirjeldus Metodistidele tüüpiline väikese torniga kiriku tüüpi palvemaja. Kõrge viilkatusega 
saalruumiga liitub altaritaguses osas madalam abiruumide plokk. Peasissepääsu ees 
olevat viilkatusega eeskoda on viimase remondi käigus mõlemale küljele tunduvalt 
laiendatud, seinal on näotu soojusvaheti. Kiriku algsed kõrged ristkülikulised aknad on 
viimase remondiga vahetatud ümarkaarsete vastu ning välislaudis on vahetatud. 
Algsest kujundusest on säilinud otsaviilu laudis ja ümmargune aken, samuti väike torn. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline metodistide torniga kirik-palvemaja, mis on küll hiljutise 
ümberehitusega kaotanud algupäraseid osi. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 72–73, 97; Eesti Metodisti kirik 1907–2007, lk 57–58. 

Fotod 

 
03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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03.08.2010. Foto: P. Säre. 
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2005. Foto: L. Välja. 

 
2005. Foto: L. Välja. 
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2005. Foto: L. Välja. 
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Nimetus Tõlluste metodisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Pihtla vald, Rahniku küla  

Koordinaadid 6462616, 429371 

Katastritunnus 59201:004:0460 Tõlluste palvela 

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1928 

Ajalugu Kogudus rajati 1910. aastal Kuressaare filiaalina, hiljem iseseisvus ja oma palvela ehitati 
1928. 2004. a muudeti Reeküla koguduse filiaaliks. 

Kirjeldus Elamu tüüpi palvela sissepääsuga pikiseinas. Sissepääsu ees lai aknaga eeskoda, uks 
kalasabamustriga. Vasakpoolses hooneosas kogudusesaal. Tagaküljel madal 
pultkatusega väljaehitis. 
Kompleksi kuuluvad puukuur ja välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: hoone esindab vähem levinud elumaja tüüpi palvelat. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 98; Eesti Metodisti kirik 1907–2007, lk 61–62. 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Kuressaare adventisti palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Kuressaare, Uus 45 

Koordinaadid  

Katastritunnus  

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1960, ümberehitus 

Ajalugu 1912. a asutatud kogudus ehitas endale palvemajaks 1958.–1960. a individuaalelame, 
kuid see konfiskeeriti 1963. Kogudus sai maja tagasi 1993, teenistusi peeti majas taas 
alates 2005. aastast. 2009. alustati ulatuslikku ümberehitust. 

Kirjeldus  

Väärtused Arhitektuurne: hoone esindab vähem levinud elumaja tüüpi palvelat, kuid ei oma erilist 
arhitektuurset väärtust. 

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://kuressaare.advent.ee/index.php 

Fotod 

 
Enne ümberehitust 2009. a. http://kuressaare.advent.ee/index.php  

 

  

http://kuressaare.advent.ee/index.php
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Nimetus Kuressaare nelipühi palvemaja (Nelikaare Kirik) 

Asukoht Saare maakond, Kuressaare, Kaare 6 

Koordinaadid  

Katastritunnus  

Algne uskkond Nelipühilased 

Praegune 
kasutus 

Nelipühilased 

Dateering ja 
autor 

1970d 

Ajalugu 1920. aastail rajatud liikumine ühendati 1947. a EKBL kogudusega, millest eraldus 
uuesti 1991. a. 1994. a. renditi endine nõukogude sõjaväe klubi ja kohandati see 
palvemajaks. 

Kirjeldus 1970. aastate sõjaväeklubi hoone 

Väärtused Militaararhitektuur 1970. aastatest. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad www.nelikaare.ee, Plaat, Saaremaa, lk 150–152, 242. 

Fotod 

 
05.08.2010. Foto: P. Säre. 

 

  

http://www.nelikaare.ee/
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Nimetus Valjala nelipühi (vabakoguduse) Rahu palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Valjala vald, Rahu küla 

Koordinaadid 6476824, 430058 

Katastritunnus 85801:001:0727 Ansu 

Algne uskkond Nelipühilased 

Praegune 
kasutus 

Vabakogudus 

Dateering ja 
autor 

1935 

Ajalugu Nelipühi liikumine levis Valjalas 1930. aastail. Algul tegutseti Tallinna Eelimi koguduse 
osakonnana, iseseisev kogudus moodustati 1945. a. 
Antsu talu elumaja otsa ehitati suur palvesaal 1935. a. Seda remonditi põhjalikult 1970. 
aastail ja uuesti 2003. 

Kirjeldus Mitme järgus ehitatud pikk hoone, mille ühes otsas varasemad eluruumid ja suurema 
osa võtab enda alla palvesaal. 

Väärtused Ajalooline: ainus järjepidevalt tegutsenud nelipühi palvemaja Saaremaal. 

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://www.rahukogudus.planet.ee/ 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Eikla priikoguduse palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Kaarma vald, Koidula küla 

Koordinaadid 6476676, 413695 

Katastritunnus 27001:002:0248 Priikoguduse 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Priikogudus (EEKBL) 

Dateering ja 
autor 

1935, ins S. Kobolev? 

Ajalugu Kogudus asutati 1901, iseseisvus 1937. a. Palvela ehitati juba 1935. a. Viimane remont 
2000. aastate alguses. Tegutsenud järjepidevalt palvemajana. 

Kirjeldus Tüüpiline tornita puidust palvela hilisema eeskojaga. Omapärane viilulaudise otste 
siksak ja algne rookatus. Peauksel horisontaalne valgmik. Tavalised elamu 
kuueruudulised aknad. Trepi käsipuul kala motiiv. 
Kompleksi kuulub välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja. 
Miljööline: Eikla küla keskne hoone pritsikuuri ja poe vahel. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 70, 96; Plaat, Saaremaa, lk 290. 

Fotod 

 
05.08.2010. Foto: P. Säre. 
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05.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
05.08.2010. Foto: P. Säre. 
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1998. Foto: J. Plaat. 
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Nimetus Vanamõisa priikoguduse palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Pihtla vald, Vanamõisa küla 

Koordinaadid 6456354, 421947 

Katastritunnus 59201:005:0030 Palvela 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Baptistid, kuulub EEKBKL Kuressaare Siioni kogudusele 

Dateering ja 
autor 

1934; juurdeehitus 2008. 

Ajalugu Kogudus asutatud 1900. a, kogudus tegutses iseseisvana 1998. aastani, siis ühineti 
Kuressaare Siioni kogudusega. 

Kirjeldus Tüüpiline viilkatusega hoonemaht; fassaadid on kaetud vaheliistudega 
vertikaallaudisega; peasissepääsu ees viilkatusega eeskoda, ukse kõrval piklikud aknad; 
saaliosal suured ja tihedalt asetsevad aknad. 2008. a juurdeehitusega on lisatud 
ebaproportsionaalselt suur, saaliosast tunduvalt kõrgem ja laiem viilkatusega maht, 
milleks on lammutatud saalitagune abiruumide osa. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline ja hästi säilinud esindaja, 
2008. a juurdeehitusega on originaalsubstants suures osas säilitatud. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 99; http://www.ekklesia.ee/index.php?s=1150 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
2005. Foto: L. Välja. 
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Nimetus Lümanda evangeeliumi kristlaste Saalemi palvemaja 

Asukoht Saare maakond, Lümanda vald, Himmiste küla 

Koordinaadid 6461227, 381375 

Katastritunnus 44001:002:0439 Tõngermaa 

Algne uskkond Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta, müügis elamuna 

Dateering ja 
autor 

1937 või 1939 

Ajalugu Koguduse asutas 1933. a Gustav Hohensee. Iseseisev kogudus muudeti 1975. a 
Kuressaare EKBL koguduse filiaaliks. Mahajätmise aeg täpsemalt teadmata. 

Kirjeldus Palvemaja kohta väga kõrge, viilkatusega L-kujuline hoone, mille ühes tiivas suur saal ja 
teises lükanduksega ühendatav väike saal ja eluruumid kahel korrusel. Saaliosal on 
kõrged tiheda ruudustusega aknad ja kõrge, viilkatusega eeskoda. 

Väärtused Arhitektuurne: erandliku arhitektuurse lahendusega 1930. aastate vabakoguduse 
palvemaja. 

Seisukord avariiline 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 97, Plaat, Saaremaa, lk 152–153, 217. 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 



106 
 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Levala Püha Neeva Aleksandri kirik (kalmistu kabel) 

Asukoht Saare maakond, Orissaare vald, Tumala küla 

Koordinaadid 6488195, 443101 

Katastritunnus 55001:006:0535 Kirikumaa 

Algne uskkond õigeusk 

Praegune 
kasutus 

EAÕK 

Dateering ja 
autor 

1927 

Ajalugu Ainuke 1920.–1930. aastatel Saaremaale ehitatud õigeusu pühakoda. Kogudus 
moodustati 1910. a., oma kiriku ehitasid kohalikud talumehed oma vahenditega 1927. 
a. 1949.a. sisustati kirik suletud Laimjala kalmistu kirikust toodud ikonostaasiga. Kirik 
on olnud järjepidevas kasutuses sakraalhoonena. Hoone restaureeriti 2007. aastal. 

Kirjeldus Lihtsat viilkatusega mahtu liigendab jässakas nelinurkne torn peenikese koonusja 
tornikiivriga. Elamu tüüpi kaheksaruudulised aknad asetsevad harvalt pikikülgedel. 
Peauks diagonaallaudise ja rõhtsa valgmikuga; varikatus pärineb 2007. aastast. Seintel 
horisontaallaudis, viiludel teravdatud otste ja linnusilmamotiiviga püstlaudis; 
sarikaotsad on profileeritud. 

Väärtused Arhitektuurne: õigeusu traditsioonis erandlik vabakoguduse palvemaja tüüpi pisikirik, 
mis on algsel kujul säilinud. 
Ajalooline: ainus 1920.–1930. aastatel Saaremaale ehitatud õigeusu pühakoda. 
Miljööline: koos kalmistuga moodustab maastikus olulise aktsendi. 
Perspektiivne: tegutsev, aktiivne kogudus; hoone hiljuti restaureeritud. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 97; http://www.eoc.ee/est/esileht/piiskopkonnad/parnusaare/article_id-163 

Fotod 

 
04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: P. Säre. 
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04.08.2010. Foto: A. Randla. 

 
http://www.eoc.ee/static/files/011/nommechurch.jpg 
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Nimetus Piirsalu vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Risti vald, Piirsalu küla 

Koordinaadid 6544879, 502261 

Katastritunnus 68001:003:0300 Piirsalu vennastekoguduse 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

1911 

Ajalugu Esimene palvemaja oli Piirsalus juba 1761. a. Uus palvemaja vana asemele ehitati 
1910.–1911. koguduseliikmete ja teiste vennastekoguduste annetustega. 

Kirjeldus Tüüpiline vennastekoguduse palvemaja: pikk viilkatusega hoone algselt kolme 
sissepääsuga pikiküljel. Nõukogude ajal korteriteks ja kaupluseks ümber ehitatud, 
aknad ja uksed muudetud, mõlemasse otsa lisatud juurdeehitised. Algsest on säilinud 
põhimahud, hoovipoolsed aknad, otsaviilude kujundus, osaliselt välisvooder. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline vennastkoguduse palvemaja, kahjuks kaotanud palju oma 
ehedusest ümberehitustega. 

Seisukord Halb 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 159–161. 

Fotod 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Turvalepa vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Taebla vald, Turvalepa küla 

Koordinaadid 6533317, 4899891 (?) 

Katastritunnus 77601:001:0377 Peetre (?) 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Elamu 

Dateering ja 
autor 

1922? 

Ajalugu 1962. a muudeti kolhoosi laoks, hiljem elamuks. 

Kirjeldus Väheldane elamu tüüpi palvemaja on nõukogude ajal kaotanud iseloomuliku 
ruumijaotuse ja detailid. 

Väärtused Arhitektuurne: elamu tüüpi vennastekoguduse palvemaja, kaotanud algupärase ilme. 

Seisukord halb 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 165; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 195, 197, 458. 

Fotod 

 
Repro: Ilja, pagineerimata. 
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Nimetus Niibi vennastekoguduse palvemaja Väike-Nõmmkülas 

Asukoht Lääne maakond, Noarootsi vald, Väike-Nõmmküla/Persåkeri küla 

Koordinaadid 6546039, 479023 

Katastritunnus 52001:002:0005 Palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

1851 (J. Plaat) või 1931 (E. Tamm) 

Ajalugu Vennastekoguduse liikumine levis rannarootslaste seas juba 1740. aastail. Niibi 
palvemaja ehitati erinevatel andmetel kas 1851. a Hiiumaa „mereröövli“ Ungern-
Sternbergi (toona Niibi mõisa omanik) eestvõttel (J. Plaat) või 1931. a (E. Tamm). 
Palvemaja suleti 1940. aastail, oli kolhoosi mürgiladu ning jäi lõpuks kasutuseta. 

Kirjeldus Erandlikult paekivist ja algselt roogkatusega (praegu eterniit) üheruumiline 
vennastekoguduse palvemaja ühe sissepääsuga ja krohviraamistuses akendega. 
Sissepääsu ees osaliselt varisenud eeskoda. 

Väärtused Arhitektuurne: erandlikult paekivist tüüpiline vennastekoguduse palvemaja. 

Seisukord halb 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 91; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 46–47. 

Fotod 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Repro: Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 47. 

 
Noarootsi khk Väike-Nõmküla küla Niibi kabel Joonistas Eerik Põld, 1938. ERM, EJ 
117:10.http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=350993&thumb=false&muse
aal=false 
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Nimetus Jalukse vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Oru vald, Jalukse küla 

Koordinaadid 6542563, 487414 

Katastritunnus puudub 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

EELK Lääne-Nigula koguduse filiaal 

Dateering ja 
autor 

1934 

Ajalugu Palvemaja suleti 1946. a ning vaatamata Lääne-Nigula koguduse taotlusele avada see 
uuesti filiaalina ei antud selleks 1948. a luba ja palvemaja läks ilmalikku kasutusse. 
Palvemaja tagastati 1990. aastatel ja tegutseb Lääne-Nigula filiaalina. 
Teisel pool teed asub endine priikoguduse samal aastal ehitatud palvela. 

Kirjeldus Vennastekogudusele ebatüüpiline pikiteljelise saaliga viilkatusega hoone, mis 
meenutab vabakoguduse palvelaid. Peasissepääsu ees viilkatusega eeskoda. Viiludel 
teravdatud otstega püstlaudis, seintel horisontaallaudis. Kõrged aknad on nõukogude 
ajal madalamaks ehitatud. Mahuliselt eristamatul väksel saalil hoone tagaosas on eraldi 
sissepääs. 

Väärtused Arhitektuurne: vannastekogudusele ebatüüpiline pikiteljeline hoone eeskojaga. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 88; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 192–193. 
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Fotod 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Haapsalu baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Haapsalu, Metsa tn 24 

Koordinaadid 6533953, 473879 

Katastritunnus 18301:007:0110 Metsa 24 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1886, 1909; 1929, ümberehituse projekteeris Johannes Märts 

Ajalugu Esimene baptistikogudus asutati Haapsallu 1884. a. Palvemaja valmis kaks aastat 
hiljem, seda laiendati 1909. a ja ulatuslikult 1929. a. Hoonet remonditi nii nõukogude 
ajal kui ka 2009. a ümberehituse käigus. 
2008. a toetas pühakodade programm katuse restaureerimist 90 000 krooniga ja 2011. 
a 16106 euroga. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Algne viilkatusega hoone paiknes piki Metsa tänavat, lihtsal rõhtlaudisega kaetud 
hoonel olid ümarkaarsed aknad ja tänavale avanev uks. 1909. a pikendati hoonet piki 
tänavat umbes kolmandiku võrra. 1929. a ümberehitusega lisati avar tänavaga risti 
paiknev tornikesega saalitiib, mille aknaavad ja kaks ust on samuti ümarkaarsed, 
viiludel sõõraknad. Saali krundi sügavusse jääv ots kujundati pidulikumaks eenduva 
apsiidiga. Algne palvelaosa ühendati uue laiendusega laia lükandukse abil. Suure saali 
interjöörile annab avarust kumer lagi ja suured aknad kolmes küljes. 1990. aastate 
remondiga ehitati laiemaks algse palvela osa ning lisati teine, katusealune korrus 
katuseakendega. 2009. a eemaldati fassaadidelt nõukogudeaegne TEP-plaat, mille all 
oli säilinud algne laudis. See kaeti soojustusega ning uue puitlaudisega, mis järgib algset 
(1929. a) laudise paigutust. Vahetati välja küttesüsteem ja parandati 
katusekonstruktsioone. Aknad on vahetatud. 

Väärtused Arhitektuurne: Linnakeskonda ehitatud esinduslikuma vernakulaarse palvemaja näide. 
Ajalooline: vanima baptistikoguduse palvemaja, mis säilitanud algpalvemaja osi. 
Miljööline: Üks Metsa tänava dominanthooneid. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek Arvele võtta  

Allikad http://www.haapsalubk.ee/ 
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Fotod 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 

 
15.07.2010. Foto: P. Säre. 
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2007. Foto: P. Säre. 

 
Palvela 1886. a. http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_1886_x1024.jpg 

http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_1886_x1024.jpg
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Palvela peale 1909. a. laiendust. 
http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_1909_x1024.jpg 

 
Palvela ehitus 1929. a. 
http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_ehitus_1929_x1024.jpg  

http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_1909_x1024.jpg
http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_ehitus_1929_x1024.jpg
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Interjöör 1929. a. 
http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_1929_laiend_sise_x1024.jpg 

 
Interjöör remondi käigus aprillis 2009. 
http://www.haapsalubk.ee/pildid/200905_palvemaja_remont/IMG_1494.jpg  

http://www.haapsalubk.ee/ajalugu/palvela_1929_laiend_sise_x1024.jpg
http://www.haapsalubk.ee/pildid/200905_palvemaja_remont/IMG_1494.jpg
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Algne välislaudis. Aprill 2009. 
http://www.haapsalubk.ee/pildid/200905_palvemaja_remont/IMG_1489.jpg  

 
Algne välisuks. Aprill 2009. 
http://www.haapsalubk.ee/pildid/200905_palvemaja_remont/IMG_1528.jpg 

 

http://www.haapsalubk.ee/pildid/200905_palvemaja_remont/IMG_1489.jpg
http://www.haapsalubk.ee/pildid/200905_palvemaja_remont/IMG_1528.jpg
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Nimetus Rälby baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Vormsi vald, Rälby küla 

Koordinaadid 6541859, 458944 

Katastritunnus 90701:003:1290 Rälby palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1905 

Ajalugu Baptistid tegutsesid saarel juba alates 1870. aastatest. 1900. a ehitatud priikoguduse 
palvemaja loovutati 1902. a baptistidele. 1904. põles palvemaja maha. Iseseisev 
kogudus registreeriti ametlikult 1905. a. ja samal aastal ehitati ka uus palvemaja. Kuigi 
eestirootsi kogudus lahkus saarelt, jäi palvemaja tegutsema ja oli nõukogude ajal ainus 
toimiv pühakoda Vormsil. Palvela on püsinud pea muutmata kujul, lisatud on kahes 
järgus eeskoda. Palvelas tehti (säästev) remont 2004. a ja hoone värviti üle 2009. 

Kirjeldus Algselt liigendamata viilkatusega hoonele on peasissepääsu ette rajatud viilkatusega 
eeskoda, välisuks on toodud eeskoja paremale küljele, vasakul on laiendus puukuurile. 
Hoone tagumises osas on mahuliselt eristamatud abiruumid kahel korrusel. Seinad on 
kaetud rootsipunaseks värvitud horisontaallaudisega, esiviil diagonaallaudisega, tagaviil 
püstlaudisega. Kõrgetel 8-ruudulistel akendel on valged piirdelauad, valgeks on 
värvitud ka nurgalauad jm detailid. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise vabakoguduse palvemaja varajane ja hästi säilinud näide. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://www.ralbykogudus.ee/?op=vormsi; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 109. 

Fotod 

 
23.11.2008. Foto: P. Säre. 

http://www.ralbykogudus.ee/?op=vormsi
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23.11.2008. Foto: P. Säre. 

 
23.11.2008. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Kersleti baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Vormsi vald, Kersleti küla 

Koordinaadid 6543471, 452242 

Katastritunnu
s 

90701:001:0770 Palvemaja 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Ilmalik, elamu 

Dateering ja 
autor 

1908 

Ajalugu Kogudus rajatud Östreblomi äratustöö tulemusena. Palvela ehitati 1908. a. Suleti 
seoses eesti-rootslaste lahkumisega. Vahepealne kasutus teadmata, kuid väga hästi 
säilinud (sh sisustus). 2000. aastate alguses ülemine korrus elamiseks renoveeritud, 
lisatud mitu juurdeehitist. Müügis elamuna 2010.  

Kirjeldus Algselt ristkülikulise põhiplaaniga viilkatusega hoone, millest suurema osa moodustas 
palvesaal; lugemispulditaguses osas pastori korter läbi kahe korruse. Viimastel aastatel 
lisatud küljele suur eeskoda, rõdu ja terrass. 
Interjööris säilinud palvela pingistik. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline varase vabakoguduse palvemaja näide, osaliselt ümber 
ehitatud. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://www.ralbykogudus.ee/?op=vormsi; 
http://www.kv.ee/?act=object.show&object_id=1574010 

Fotod 

 
http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932667.jpg  

http://www.ralbykogudus.ee/?op=vormsi
http://www.kv.ee/?act=object.show&object_id=1574010
http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932667.jpg
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http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932670.jpg 

 
http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932671.jpg 

http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932670.jpg
http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932671.jpg
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http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932674.jpg 

 
http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932675.jpg  

 

http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932674.jpg
http://cache2.kv.ee/i/upload/y10/w36/d2/24932675.jpg
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Nimetus Rannamõisa baptisti palvemaja  

Asukoht Lääne maakond, Martna vald, Keravere küla 

Koordinaadid 6519769, 485243 

Katastritunnus 45202:001:0064 Rannametsa 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

1922 

Ajalugu Baptiste on olnud Rannamõisa vallas juba 1880. aastate lõpul, kogudus tegutses 
Ridala koguduse osakonnana. Iseseisvus alles 1945. a kui osakondi enam ei lubatud. 
Suleti 1971. a. (Esineb ka Keravere palvela nime all.) 

Kirjeldus Lihtne viilkatusega pikihoone kolmeruumilise põhiplaaniga. Säilinud algsed uksed ja 
aknad, roogkatus (osaliselt kaetud eterniidiga). Interjööris rõhtlaudisega seinad ja 
moldvõlv. Alles lihtne pingistik ja lugemispult. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate palvemaja näide 

Seisukord Halb 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Lääne Maa-arhiivi hooneregistri toimikud, 1-5, s 3939; ehitisregister; Plaat, Lääne- ja 
Hiiumaa, lk 166, 451. 

Fotod 

 
2006. 
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00175/77808271_MSubB-
L.jpg 

http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00175/77808271_MSubB-L.jpg
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00175/77808271_MSubB-L.jpg
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2006. 
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-
palvemaja/1602287_L5H7rb#!i=77808276&k=8yXZL 

 
2006. 
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-

http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/1602287_L5H7rb#!i=77808276&k=8yXZL
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/1602287_L5H7rb#!i=77808276&k=8yXZL
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/1602287_L5H7rb#!i=77808275&k=wpArS


136 
 

palvemaja/1602287_L5H7rb#!i=77808275&k=wpArS  

 
2006. 
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00179/77808274_tXbLD-
L.jpg 

http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/1602287_L5H7rb#!i=77808275&k=wpArS
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00179/77808274_tXbLD-L.jpg
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00179/77808274_tXbLD-L.jpg
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2006. 
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00177/77808272_33vCa-
L.jpg  

 

  

http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00177/77808272_33vCa-L.jpg
http://keijo.smugmug.com/2006/Keravere-palvemaja/DSC00177/77808272_33vCa-L.jpg
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Nimetus Nõva Peraküla baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Nõva vald, Peraküla küla 

Koordinaadid 6562522, 479229 

Katastritunnus 53101:001:0264 Pera küla palvemaja 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid, kuulub Haapsalu EKB kogudusele 

Dateering ja 
autor 

1928 ehitusmeistrid August Post, Joosep Post, Joosep Sadul 

Ajalugu 1928. a ehitasid Hiiumaalt pärit meistrid palvela. Kogudus iseseisvus 1936. a. 
Tegutsenud järjepidevalt palvelana.  

Kirjeldus Plekk-kattega viilkatusega kompaktsele ehitusmahule liitub väiksem viilkatusega 
eeskoda. Üheruumilist hoonet valgustavad kõrged ja avarad tiheda prossijaotusega 
aknad pikiseintes ning kolmeosaline, keskelt kõrgem aken lugemispulditaguses seinas. 
Säilinud on algne klaasitud välisuks, suurem osa välisvoodrist, dekoratiivsed 
murispuuotsad jm detailid. 

Väärtused Arhitektuurne: pidulikuma kujundusega 1920.–1930. aastate palvemajade tüüpiline ja 
väga hästi säilinud näide. 
Miljööline: oluline maamärk külamaastikus. 
Perspektiivne: tegutsev kogudus. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 71; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 451. 

Fotod 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 

 
Interjöör. Repro: Tamm, lk 71. 
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Nimetus Suur-Nõmmküla baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Noarootsi vald, Suur-Nõmmküla küla 

Koordinaadid 6548321, 478059 

Katastritunnus 52001:002:0068 Põllula 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

1931 

Ajalugu Pikemat aega mahajäetud. 

Kirjeldus Väheldane üheruumiline palvela kõrge viilkatuse ja eeskojaga. Viiludel püstlaudis, 
seintel rõhtlaudis. Uksi ega aknaid ei ole säilinud. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise tagasihoidlikuma 1920. – 1930. aastate vabakoguduse 
palvemaja näide. 

Seisukord avariiline 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=967382588 

Fotod 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Lähtru baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Martna vald, Kokre küla 

Koordinaadid 6526348, 49162 

Katastritunnus 45201:001:0250 Paluoja 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid, Ridala koguduse tööpunkt 

Dateering ja 
autor 

1940, 1990d ümberehitus arh Priit Kaljapulk 

Ajalugu Alustas tegevust Ridala baptistikoguduse osakonnana enne 1925. aastat. Iseseisvus 
1946 ja ühines taas Ridalaga 2000. aastate alguses. Palvela valmis 1940. aastal ja oli üks 
viimaseid omataolisi ehitisi. Järjepidevalt tegutsenud palvelana.  

Kirjeldus Väheldane viilkatusega pikiteljeline hoone, millel peasissepääsu ees viilkatusega 
eeskoda. 1990. aastate ümberehitusega lisati väike haritorn ja viilule diagonaallaudis. 
Hoone tagaosas mahult eristamatu abiruumide plokk. Katusekatteks profiilplekk. 
Palvesaalil algsed suured, peaaegu ruudukujulised aknad. Algne sisustus ei ole säilinud. 
Kompleksi kuuluvad puukuur ja välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate palvemaja hiline näide. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 90; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 166. 

Fotod 

 
1.09.2007. Foto: P. Säre. 



145 
 

 
1.09.2007. Foto: P. Säre. 

 

  



146 
 

Nimetus Lihula baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Lihula linn, Uus 11 

Koordinaadid 6505138, 490881 

Katastritunnus 41201:004:0270 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1960d? 

Ajalugu  

Kirjeldus Eramu, mille esimene korrus on kohandatud palvesaaliks. 

Väärtused  

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad  

Fotod 

 
23.09.2007. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Ridala baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Ridala vald, Vilkla küla 

Koordinaadid 6527032, 476876 

Katastritunnus 67401:007:0480 Ridala Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide kogudus 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid (EEKBKL) 

Dateering ja 
autor 

1988, arh Peeter Püssim 

Ajalugu Üks vanimaid baptistikogudusi Eestis. Ametlikult asutati kogudus 1897. a ja iseseisvus 
1898. a. Ridalast sai esialgu Läänemaa ja hiljem kogu Eesti suurim baptistikogudus 
(1900 – 265 liiget, 1937 – 674, 1946 – 441, 1961 – 227 jne; juba 1947. a. ületas 
baptistikoguduse liikmete arv kõrvalasuva Ridala EELK liikmete arvu).  
1900. a ehitati esimene palvemaja. Palvemaja põles maha ja 1985. a saadi Gorbatšovi 
ajal muutunud oludes ametlik luba uue palvemaja ehitamiseks. Palvela valmis 1988. a. 

Kirjeldus Astmeliselt liigendatud kõrge viilkatusega hoone on lahendatud postmodernistlikus 
võtmes. Lahtise eeskojaga liitub kõrgem ja laiem esikuosa, sellega omakorda pisut 
laiem ja kõrgem väljaulatuvate vintskappidega saaliosa. Hoone tagaosas ja 
keldrikorrusel abiruumid ja pastori korter. lisaks tiheda-, osalt diaginaalruudulistele 
külgakendele valgustavad interjööri ka viilu joont järgivad kitsad lintaknad. 
Interjööris on saali dominandiks puidust katuslagi ja lugemispulditagune poolümara 
kaarega siseapsiid. Ka sisustus lähtub ajaloolisest kirikuarhitektuurist – pingistik, võred, 
vitraažaknad jne. 
Hoovis kompleksi kuuluv kõrvalhoone. 

Väärtused Arhitektuurne: postmodernistliku sakraalarhitektuuri ilmekas näide. 
Ajalooline: üks esimesi nõukogude aja lõpul ehitatud pühakodasid. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Eesti arhitektuur 2, lk 36; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 121, 166, 239.. 

Fotod 

 
01.09.2007. Foto: P. Säre. 
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01.09.2007. Foto: P. Säre. 

 
01.09.2007. Foto: P. Säre. 
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01.09.2007. Foto: P. Säre. 
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1900. a ehitatud palvemaja. Repro: Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 165. 
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Nimetus Haapsalu metodisti palvemaja (kirik) 

Asukoht Lääne maakond, Haapsalu, Endla tn 6 

Koordinaadid 6533941, 473265 

Katastritunnus 18301:006:0012 Endla tn 6 

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1922, arh Herbert Johanson, Eugen Habermann 

Ajalugu Kogudus alustas tegevust 1918. a Kuressaare osakonnana, iseseisev kogudus 
registreeriti 1920. a, palvemaja ehitati kaks aastat hiljem. 
2012. a toetab pühakodade programm palvela katuse remonti. 

Kirjeldus T-kujulise põhiplaaniga kelpkatuse ja torniga saaliosa ning põikhoonena kujundatud 
abiruumide ja pastori korteri plokiga mahukas hoone. Peasissepääsu ees põhikatusega 
seotud varikatus, kõrgemal uugina eenduv poolümar aken. Seintel püstlaudis (osalt 
liistudega nn asunikulaudis), peauks rombimustriga, aknad kõrged ristkülikud ülaosas 
ümarkaarse prossijaotusega. 
Interjööris liigendamata avar katuslaega saal, mille sissepääsupoolses otsas saledaile 
postidele toetuv orelirõdu, mille taanduv keskosa ei varja poolümarast aknast paistvat 
valgust. Altariosa rõhutab ehislaudis ja kuulidega altaripiire. Säilinud on ka algne 
pingistik. 

Väärtused Arhitektuurne: üks väheseid Eesti tipparhitektide projekteeritud vabakoguduse 
palvemaju, mis on säilinud väga ehedana. 
Ajalooline: vanim metodisti pühakoda mandri-Eestis. 
Perspektiivne: tegutsev elujõuline kogudus, hoone üldiselt heas seisukorras. 
Miljööline: tervikliku puitasumi dominantehitis. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 87; Eesti Metodisti Kirik 1907-2007. Tallinn: EMK, lk 65–66. 
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Fotod 

 
29.06.2007. Foto: P. Säre. 



153 
 

 
29.06.2007. Foto: P. Säre. 

 
29.06.2007. Foto: P. Säre. 
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29.06.2007. Foto: P. Säre. 
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http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash4/293392_196592183743600_194881707247981_449624_1609296189_n.jpg 

 
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash4/431472_262232453846239_194881707247981_625601_1511155211_n.jpg  

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293392_196592183743600_194881707247981_449624_1609296189_n.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/293392_196592183743600_194881707247981_449624_1609296189_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431472_262232453846239_194881707247981_625601_1511155211_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/431472_262232453846239_194881707247981_625601_1511155211_n.jpg
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http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
snc7/304622_196592200410265_194881707247981_449625_384779501_n.jpg  

 

  

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/304622_196592200410265_194881707247981_449625_384779501_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/304622_196592200410265_194881707247981_449625_384779501_n.jpg
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Nimetus Riguldi nelipühi palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Noarootsi vald, Riguldi küla 

Koordinaadid 6554563, 473477 

Katastritunnus 52001:001:3370 Jõekääru 

Algne uskkond Nelipühi 

Praegune 
kasutus 

Elamu? 

Dateering ja 
autor 

1925 

Ajalugu Nelipühi kogudus asutati 1924. a, palvemaja ehitati 1925. a. Aasta hiljem moodustati 
priilaste kogudus, kellele palvemaja üle anti. Pärast sõda tegutses palvelas EKB 
kogudus kuni 1962. aastani, kui hoone muudeti kolhoosi laoks. 

Kirjeldus Lihtne viilkatusega pikiteljeline hoone, millel on peasissepääsu ees on viilkatusega 
eeskoda. Maakivivundamendil palkhoone on kaetud horisontaallaudisega; katusel 
eterniit. Aknad on vahetatud. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja näide 

Seisukord Rahuldav 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 173; 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=471043048 

Fotod 

 
http://pk.rmk.ee/parandkultuur//RK//RK696.jpg 
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Nimetus Palivere nelipühi palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, vald, Palivere alevik, Laada plats 1/Allikmaa tee 10 

Koordinaadid 6536582, 493428 

Katastritunnus 77601:004:0025 Allikmaa tee 10 

Algne uskkond Nelipühilased 

Praegune 
kasutus 

Nelipühilased 

Dateering ja 
autor 

? 

Ajalugu 1990. aastate alguses taastatud koguduse väitel olid nelipühilased tegutsenud Paliveres 
ka enne Teist maailmasõda. Ilmselt oli tegu registreerimata kogudusega. 

Kirjeldus Ruumikas poolkelpkatusega hoone lahtise eeskojaga ahasseinas ning kinnise eeskojaga 
sissepääsuga pikiseinas. Katuse mõlemal küljel kaks vintskappi. Hoone on tõenäoliselt 
ehitatud muuks otstarbeks (vallamaja? seltsimaja?) ning kohandatud palvemajaks. 
Oluliselt ümber ehitatud nii nõukogude ajal kui ka viimastel aastatel. 

Väärtused  

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Vestlus koguduse liikmetega 27.07.2007. 

Fotod 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Sutlepa baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Noarootsi vald, Sutlepa küla 

Koordinaadid 6545802, 477505 

Katastritunnus 52001:002:0076 Koguduse 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1903 

Ajalugu Priikogudus asutati 1884. a. Kogudus lõhenes 19. saj lõpul ja üks osa registreerus 
1903. a baptistikogudusena. Samal aastal ehitati palvemaja. Järjepidevalt tegutsenud 
palvemajana. 
2011. a sai palvela uue roogkatuse. 

Kirjeldus Ajastule ebatüüpilise kõrge viilkatusega mahtu liigendavad viilkatusega eeskoda 
peaukse ees ja ilmselt hilisema lisandina avaram eeskoda abiruumide osa ees. 
Taastatud algne roogkatus. Säilinud algsed aknad ja aknaluugid, horisontaallaudis 
seintel ja muid detaile. Interjööris kogudusesaalil kumerdatud lagi, palvepuldi taguses 
abiruumid. 

Väärtused Arhitektuurne: üks varasemaid ja hästi säilinud tüüpilisi vabakoguduslikku 
vernakulaarseid palvemaju. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 104–105. 

Fotod 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 

 
05.06.2011. http://kaev.net/ajalooline-sutlepa-palvemaja-saab-uue-katuse  

 

  

http://kaev.net/ajalooline-sutlepa-palvemaja-saab-uue-katuse
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Nimetus Vedra priikoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Oru vald, Vedra küla 

Koordinaadid 6541826, 481749 

Katastritunnus 55201:001:0160 Vedra palvemaja 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Baptistid (Haapsalu baptistikoguduse tööpunkt) 

Dateering ja 
autor 

1925 (ehitisregister) või 1930 (E. Tamm) 

Ajalugu Priikogudus tegutses 1920.–1930. aastatel, 1946. a liitus iseseisva kogudusena EKBL-
iga. Koguduse liikmete arvu vähenedes 1990. aastate lõpul muudeti Haapsalu koguduse 
tööpunktiks. Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Viilkatusega ristkülikulisel saalimahul on viilkatusega eeskoda. Saaliosale on hiljem 
külge ehitatud hoone teljelt ca 2 m nihkes viilkatusega korterimaht. Algne puitlaudis on 
kaetud TEP-plaadi ja krohviga, mis rikub hoone välisilmet. Peauks on vahetatud, aknad 
pärinevad 1960. aastaist. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja näide, kahjuks 
remondiga rikutud. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ehitisregister, Tamm, lk 91. 

Fotod 

 
1.09.2007. Foto: P. Säre. 
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1.09.2007. Foto: P. Säre. 
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1.09.2007. Foto: P. Säre. 

 
1.09.2007. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Mäevalla priikoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Ridala vald, Põgari-Sassi küla 

Koordinaadid 6518392, 472938 

Katastritunnus 67405:002:0173 Mäevalla palvemaja 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Baptistid (Ridala baptistikoguduse tööpunkt) 

Dateering ja 
autor 

1933 

Ajalugu Priikogudus asutati 1903. a, kuid vaadetelt oli tegu rohkem baptistikogudusega. 1905. 
a, kui teised baptistikogudused ühinesid Eesti Baptistikoguduste Ühendusega, jäi 
Mäevalla ühendusest välja. 1918. a sai kogudus taas priikoguduseks, kuid ei liitunud ka 
priilaste ühendusega. 1933. a ehitati palvemaja ja kogudusest sai taas baptistikogudus. 
Järjepidevalt tegutsenud palvelana, viimased aastad Ridala koguduse tööpunktina. 
22. septembril 1944. a pidas palvelas viimase istungi Otto Tiefi valitstus. 
1999. a paigaldati mälestustahvel O. Tiefi valitsusele. Peale seda on palvelas tehtud 
remonti. 

Kirjeldus Otse mere kaldal asuv pikiteljeline viilkatusega hoone väikese viilkatusega eeskojaga. 
Algselt sindlikatusega, praegu eterniit. Erilised on suured, ruudukujulised, tiheda 
ruudujaotusega saaliaknad (praegused on uued, kuid järgivad varasemat ruudujaotust). 
Säilinud on algne peauks, mida ei kasutata. Teepoolne külguks, mis viis abiruumidesse 
on vahetatud 2000. aastate alguses, siis on lisatud ka varikatus. 
Interjööris palvesaalil kumer lagi, seintel rõhtlaudis. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja küllalt hästi 
säilinud näide. 
Ajalooline: Otto Tiefi valitsuse viimase istungi koht. 
Miljööline: rannamaastiku oluline dominant. 
Perspektiivne: tegutsev kogudus, hoone ja ümbrus hooldatud. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 121, 167–169. 
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Fotod 

 
01.09.2007. Foto: P. Säre. 

 
01.09.2007. Foto: P. Säre. 
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1999. http://farm1.static.flickr.com/135/326022898_04ccf5657b.jpg  

 
Interjöör 2010. http://www.ekklesia.ee/meego/MeestePalveohtu2010a.jpg  

 

  

http://farm1.static.flickr.com/135/326022898_04ccf5657b.jpg
http://www.ekklesia.ee/meego/MeestePalveohtu2010a.jpg
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Nimetus Jalukse priikoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Oru vald, Jalukse küla 

Koordinaadid 6542552, 487485 

Katastritunnus puudub 

Algne uskkond Priikogudus 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta  

Dateering ja 
autor 

1934 

Ajalugu Registreerimata priikogudus ehitas palvela 1934. a. Peale Teist maailmasõda palvela 
suleti. 2006. a. peremeheta varana valla bilanssi võetud. 

Kirjeldus Väga väike ja lihtne saalruum, abiruumid puuduvad. Peasissepääsu ees lahtine 
viilkatusega eeskoda- 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline tagasihoidlikum 1920.–1930. aastate palvemaja näide. 

Seisukord rahuldav 

Ettepanek Arvele võtta  

Allikad Tamm, lk 88; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 192–193. 

Fotod 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Palivere evangeeliumi kristlaste vabakoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Oru vald, Palivere alevik 

Koordinaadid 6536307, 493676 

Katastritunnus 77601:004:0510 Raudtee tn 4 

Algne uskkond Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Evangeeliumi kristlased 

Dateering ja 
autor 

1927 (ehitisregister) või 1930 (koguduse liikmed) 

Ajalugu Algselt registreerimata vabakogudus ehitas palvela 1927. või 1930. a. Evangeeliumi 
kristlaste kogudus moodustati 1933. a. Kogudus ühines EKBL-iga 1946. a. Praeguseks on 
tagasi võtnud evangeeliumi kristlaste koguduse nime, kuid kuulub endiselt EEKBKL-i. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Liigendatud mahtudega hoone koosneb suurest ristkülikulisest kogudusesaalist, mille 
ühe otsaga liitub 90-kraadise nurga all väiksem koguduseruum. Saaliosast sopistub välja 
L-kujulise põhiplaaniga pastori maja, kus paiknevad ka koguduse abiruumid. Hoone on 
tõenäoliselt ehitatud mitmes järgus. Säilinud on originaaluksed ja -aknad. Interjööris 
palvesaali sisustus 1990. aastatel välja vahetatud. 

Väärtused Arhitektuurne: 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja ebatüüpiline näide. 

Seisukord Rahuldav 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 176; ehitisregister; vestlus koguduse liikmetega 27.07.2007. 

Fotod 

 
27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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27.07.2007. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Haapsalu vabakoguduse palvemaja 

Asukoht Lääne maakond, Haapsalu, Raudtee tn 12 

Koordinaadid 6533168, 473226 

Katastritunnus 18301:013:0640 Raudtee tn 12 

Algne uskkond Raudteelaste elamu 

Praegune 
kasutus 

Eesti Evangeelsete- ja Vabakoguduste Liidu Haapsalu Kogudus 

Dateering ja 
autor 

1905 

Ajalugu Raudteejaama tööliste elamu on ehitatud 1905. a, samaaegselt teiste Haapsalu jaama 
hoonetega. 1995. a omandas halvas seisukorras oleva hoone Haapsalu vabakogudus. 
Pärast ümberehitustöid ja remonti võeti endine raudteetööliste elamu 2002. a 
kasutusele vabakoguduse kirikuna. (registrist) 

Kirjeldus Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga puithoone toetub tahutud esipinnaga 
graniitplokkidest vundamendile. Hoonet katab suhteliselt madalakaldeline, 
tsementkividest kattega poolkelpkatus. Analoogiliselt teistele raudteetööliste 
elamutele on olnud sellegi elamu katuseharjal viis kortsnapiipu, kirikuks ümberehituse 
käigus on neist ümberehitatud kujul järele jäänud vaid kaks. Fassaadid on kaetud 
profileeritud laudadest voodriga. Trapetsikujuliste viiluotste laudist liigendavad 
vahvärgi ilmeliselt seinapinnast reljeefselt eenduvad kandekonstruktsiooni postid ja 
kaldtoed. Ainsana neljast raudteetööliste elamust on sellel majal säilinud viiluotste ja 
külgfassaadide räästaaluseid kaunistav vertikaalne, ümaraotsalise lõpetusega laudis. 
Akende alune fassaadikolmandik on kaetud vertikaallaudisega. Aknaid-uksi 
ümbritsevad dekoratiivsed piirdelauad ja karniisid. (registrist) 

Väärtused Mälestise tunnus (registrist): Aastail 1904–1907 rajatud Haapsalu raudteejaama 
hooneteansambel on 20. sajandi alguse puitarhitektuuri väljapaistev näide. 
Raudteetööliste elamu on sellesse hooneteansamblisse kuuluv hoone. 

Seisukord hea 

Ettepanek On juba mälestis, reg nr 15400. 

Allikad Kultuurimälestiste riiklik register. 
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Fotod 

 
01.09.2007. Foto: P. Säre. 

 
01.09.2007. Foto: P. Säre. 
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PÄRNUMAA 
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Nimetus Kulli vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Varbla vald, Rädi küla 

Koordinaadid 6470987, 487632 

Katastritunnus 86301:007:0107 Kulli palvela 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus 

Dateering ja 
autor 

1939 

Ajalugu Vennastekogudus loodi 1920. a paiku, kuna kirik oli liiga kaugel. Alguses käidi koos 
Madise talus. 1939. a ehitati Madise talu maadele poole aastaga palvemaja. Peale 
Teist maailmasõda muudeti EELK Varbla koguduse filiaaliks. Praegu taastatud 
vennastekoguduse palvemaja staatus. 
Palvelas asub kuus kunstimälestist: 17. saj altarimaal ja viis küünlajalga. 

Kirjeldus Vennastekogudusele ebatüüpiline palvela meenutab enam vabakoguduste omi. 
Avaral viilkatusega hoonel on sissepääs otsaseinas. Sissepääsu ees viilkatusega 
eeskoda, millel kahe poole ja kaheksa tahvliga originaaluks ning ukse kohal 
diagonaalruudustusega valgmik. Samasugune valgmikuga ühepoolne uks on hoone 
teises otsaseinas. Pikiseintes suured ruudukujulised aknad 15-osalise rõhtsa 
raamijaotusega. Seinu katab pikiliistudega püstlaudis, nn asunikulaudis. Viiludel 
tervadatud otstega püstlaudis. 
Katusel uus plekk. 

Väärtused Arhitektuurne: väga hästi säilinud 1930. aastate moodsa vernakulaarse palvemaja 
näide. 
Ajalooline: Üks viimastest asutatud vennastekogudustest, kes jõudis Teise 
maailmasõja eel palvemaja püstitada. 
Perspektiivne: tegutsev kogudus. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Ilja, lk 184–185; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 252; 
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/NK/NK049.jpg 

Fotod 
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http://pk.rmk.ee/parandkultuur/NK/NK049.jpg 
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Nimetus Suigu evangeeliumi kristlaste vabakoguduse palvemaja 

Asukoht Pärnu maakond, Are vald, Võlla küla 

Koordinaadid 6486618, 537859 

Katastritunnu
s 

14902:003:0208 Palvela 

Algne 
uskkond 

Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Evangeeliumi kristlased 

Dateering ja 
autor 

1942, arhitekt Märt Merivälja 

Ajalugu Esimene, registreerimata ja täpsemalt määratlemata vabakoguduse palvemaja ehitati 
1897. Kogudus liitus Pärnu evangeeliumi kristlastega 1930. a Pärnu koguduse 
osakonnana, 1936. a sai kogudusest aga Tallinna evangeeliumi kristlaste osakond.  
Uut palvelat asuti ehitama 1939. a. Ehituse projekt telliti arhitekt Märt Meriväljalt ning 
vundamendi tegemine algas 1939. a. Ehituseks vajaminevad tsementkivid valati 
kohapeal. Seinte ladumine algas 1940. aasta kevadel. Ehitusmeistriks oli Juhan Kuusk ja 
järelvalve-arhitektiks Siimann. Sügiseks saadi maja katuse alla. Okupatsiooni ja 
sõjasündmuste tõttu seiskus töö ehitusel 1941. aastal. Järgmisel aastal jätkus sisemiste 
tööde tegemine. Neli ahju ehitas hoonesse vilunud ahjumeister Martin Lohu. 
Sisetöödega jõuti lõpule sama aasta sügiseks ning palvela avamine toimus 6. septembril 
1942. aastal. 
Kogudus iseseisvus 1945. a, mil osakondadena jätkata ei lubatud. Palvela võõrandati 
koguduselt 1963. a ja kogudus liideti Pärnu Immaanueli kogudusega. Kolhoos kasutas 
palvelat viljalao ja hiljem elamuna. 
1988. a sai kogudus palvela tagasi ning taastas hoone (sh algsed aknaavad ja sisustuse). 
Palvelas on kolm kunstimälestist 1930. aastaist, mis annetati kogudusele 1934. a. 

Kirjeldus Kõrge viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga suur kivihoone. Seinad laotud nopsa-
tellistest, algselt kavatseti krohvida. Otsaseinas horisontaalse varikatusega kahe 
poolega kaheksa tahvliga uks, selle kohal kaks ümarakent tellistest eendristiga nende 
vahel. Külgseintes kõrged ristkülikulised tiheda horisontaaljaotusega ja tumedate 
raamidega saaliaknad (algsete koopiad) ja tagumise sissepääsu kõrval ümaraken. 
Interjööris tume talalagi; sissepääsuseinas rõdu, mida valgustavad ümaraknad. 
Lugemispulditaguses abiruumid. 
Kompleksi kuulub puukuur-välikäimla. 

Väärtused Arhitektuurne: professionaalse arhitekti projekteeritud, traditsioone järgiv, kuid 
kaasaegset arhitektuurikeelt kasutav palvemaja. 
Ajalooline: Ainus Teise maailmasõja ajal valminud palvemaja. 
Miljööline: dominantehitis maastikus, maapalvela kohta väga suur hoone. 
Perspektiivne: elujõuline kogudus, hoone heas seisukorras. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 95; http://www.ektv.ee/est.uudised.php?uudis_id=5390; 
http://et.wikipedia.org/wiki/Suigu_Evangeeliumi_Kristlaste_Vabakogudus  

http://www.ektv.ee/est.uudised.php?uudis_id=5390
http://et.wikipedia.org/wiki/Suigu_Evangeeliumi_Kristlaste_Vabakogudus
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Fotod 

 
08.05.2012. Foto: P. Säre. 
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08.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
08.05.2012. Foto: P. Säre. 
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08.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
08.05.2012. Foto: A. Randla. 
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08.05.2012. Foto: A. Randla. 
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08.05.2012. Foto: A. Randla. 

 
https://lh5.googleusercontent.com/-
gkDrvFBuoF8/SNJpEIRs16I/AAAAAAAAFm8/Nej99cJRnFU/s549/00028.jpg  

https://lh5.googleusercontent.com/-gkDrvFBuoF8/SNJpEIRs16I/AAAAAAAAFm8/Nej99cJRnFU/s549/00028.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-gkDrvFBuoF8/SNJpEIRs16I/AAAAAAAAFm8/Nej99cJRnFU/s549/00028.jpg
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08.05.2012. Foto: A. Randla. 

 

  



184 
 

Nimetus Laiksaare õigeusu kirik Urissaares (Ristija Johannese kirik) 

Asukoht Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Urissaare küla 

Koordinaadid 6431590, 535678 

Katastritunnus 21302:002:0046 Urissaare kirik 

Algne uskkond Õigeusk 

Praegune 
kasutus 

Õigeusk (EAÕK) 

Dateering ja 
autor 

1924 

Ajalugu Iseseisev kogudus asutati 1896. a, kohe püstitati palvemaja. Esimene kirik koos kooliga 
rajati 1911. a, see põles maha 1918. Uus kirik ehitati 1923.–1924. a. 
Kirikut remonditi põhjalikult 2003.–2004. a. 
Kiriku kõrval paiknev kalmistu on ajaloomälestis (reg nr 8311, Urissaare kalmistu); 
kirikus asub 38 kunstimälestist. 

Kirjeldus Traditsioonilise ülesehitusega puidust õigeusu kirik, ristkülikulise põhiplaani, madala 
tömbi telkkkiivriga ja faasitud nurkadega läänetorn, väikese sibulkupliga nelitis, kitsam 
sirge lõpmikuga altariosa. Ajastule omaselt on dekoor väga tagasihoidlik, vaid aknad on 
pidulikuma kujundusega: ümarkaarsetel ja täisümaratel akendel on kodarad, samuti 
tahveluste valgmikel. 

Väärtused Arhitektuurne: Eesti Vabariigi ajal ehitatud, õigeusu traditsioone järgiva, kuid teadlikult 
kohalikku arhitektuurikonteksti sobitumiseks tagasihoidliku kujundusega väga hästi 
säilinud pühakoda. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 95; Plaat, Õigeusu kirikud, lk 404. 

Fotod 

 



185 
 

Foto: Epp Lankots. 

 
Foto: Epp Lankots. 
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Nimetus Treimani õigeusu kirik (Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kirik) 

Asukoht Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla 

Koordinaadid 6419153, 522821 

Katastritunnus 21303:007:0003 Treimani kirik 

Algne uskkond Õigeusk 

Praegune 
kasutus 

Õigeusk (EAÕK) 

Dateering ja 
autor 

1935, arhitekt Märt Merivälja 

Ajalugu Kogudus moodustati 1920. a Heinaste (Ainaži) koguduse eestikeelsetest liikmetest. 
Oma kirik ehitati õigeusu kalmistule 1935. a. Kirik sai ikonostaasi alles 1940. a. 
Järjepidevalt tegutsenud pühakojana. 

Kirjeldus Rahvus-romantismi stiili ristkülikukujulise plaaniga, kõrge kelpkatusega puitehitis, 
silindrilise haritorniga, mille tipus 3-haruline rist. 7,0x13,0x12,0 m. Graniitkivist madal 
sokkel. Aknad ümarkaarsed, laudvooder, tagasihoidlik saelõikekaunistus simsil, 
tahveluks framuugiga. Katusekate: eterniit nn tingplaat, torn kaetud plekiga. Ikonostaas 
lihte, ühekorruseline. Hoone on värvitud õlivärviga (roheline). (register) 

Väärtused Mälestise tunnus: Piirkonna ajastu tüüpiline sakraalhoone. (register) 
Arhitektuurne: õigeusu arhitektuuris ebatüüpiline, saksa traditsionalismi sugemetega 
profaanhoonet meenutav palvela. 

Seisukord rahuldav 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 16645 

Allikad Kultuurimälestiste riiklik register; Tamm, lk 95; Plaat, Õigeusu kirikud, lk 560. 

Fotod 

 
10.05.2011. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Treimani_Orthodox_Ch
urch_01.JPG/800px-Treimani_Orthodox_Church_01.JPG  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Treimani_Orthodox_Church_01.JPG/800px-Treimani_Orthodox_Church_01.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Treimani_Orthodox_Church_01.JPG/800px-Treimani_Orthodox_Church_01.JPG
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Nimetus Vigala vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Rapla maakond, Vigala vald, Kivi-Vigala küla 

Koordinaadid 6508837, 521404 

Katastritunnus 88402:003:0036 Palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Elamu  

Dateering ja 
autor 

1884 

Ajalugu Vennastekoguduse liikumine jõudis Vigalasse 1880. aastatel. Palvemaja ehitati 1884. a, 
kuid esialgu jäi see kiriklikuks. Hiljem muudeti ka ametlikult vennastekoguduseks. 1946. 
a taotles kogudus registreerimist, kuid teda ei registreeritud. 
Palvemaja ehitati 1953. a ümber karjatalitajate elamuks. 

Kirjeldus Pikk elumaja tüüpi viilkatusega palvemaja. Säilinud algse hoone põhimaht. Saaliosal üks 
uhkem sissepääs algselt lahtise eeskojaga (hävinud), teine tagasihoidlikum. Kambriosal 
eraldi sissepääs hoone otsast. Algsed uksed ja kuueruudulised aknad ei ole säilinud, 
ruumijaotus muudetud. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise vennastekoguduse palvemaja näide, halvasti säilinud. 

Seisukord Rahuldav  

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 185–190; Plaat, Lääne- ja Hiiumaa, lk 139. 

Fotod 

 
Vigala palvemaja. ERM, Fk 2889:446. 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=437135&thumb=false&museaal=fals
e 

 

http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=437135&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=437135&thumb=false&museaal=false
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Nimetus Juuru vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Rapla maakond, Juuru vald, Juuru alevik 

Koordinaadid 6547132, 555667 

Katastritunnus 24005:002:0022 Palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

1920d? 

Ajalugu Esimene palvemaja rajati 1792. a, teine 1814. a, laiendatud ilmselt 1830. aastail. 
Praegune hoone pärineb tõenäoliselt 1920. aastatest. Tegutses palvemajana kuni 1946. 
aastani. Edasi ilmalikus kasutuses: ladu, kanala, töökoda jmt. 

Kirjeldus Väga suur viilkatusega palkhoone koosneb avarast palvesaalist ja paremas majaotsas 
paiknevast köetavast väiksest saalist ja kambrist. Pikiseinas sissepääs saali. Kõigis 
seintes tihedalt paiknevad tiheda rõhtsa jaotusega aknad. 
Nõukogude ajal osaliselt ümber ehitatud, vaheseintega ruume jagatud jmt. Säilinud 
põhimahud ja hulgaliselt ehituslikke detaile. 

Väärtused Arhitektuurne: üks vähestest säilinud tüüpilistest vennastekoguduse palvemajadest. 
Miljööline: moodustab teisel pool Veski tänavat asuvate ajalooliste hoonetega 
tervikliku kompleksi. 

Seisukord Avariiline 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta. 

Allikad Ilja, lk 84–88. 

Fotod 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 



190 
 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Juuru palvela. ERM, EJ 117:20. 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=361450&thumb=false&museaal=fals
e 

 
ERM, EJ 117:21. 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=351001&thumb=false&museaal=fals
e 

 

  

http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=361450&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=361450&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=351001&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=351001&thumb=false&museaal=false
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Nimetus Angerja-Pahkla vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Rapla maakond, Kohila vald, Pahkla küla 

Koordinaadid 6560508, 548777 

Katastritunnus 31701:003:0031 Angerja palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Ilmalik 

Dateering ja 
autor 

1939 

Ajalugu Kolmas palvemaja samal kohal (1818, 1885, 1939). Võõrandati 1964. a, kasutati ETKVL-i 
kauplusena ja kolhoosi kontorina. Tagastatud vennastekogudusele, töötab valla 
teabepunktina. 

Kirjeldus Väike ja lihtne ristkülikulise plaaniga viilkatusega hoone. Väljast kaetud 
silikaatvoodriga. Saaliosal üks sissepääs tänavapoolsel küljel, abiruumidel otsaseinas. 
Aknaavad on algsed, kuid aknad vahetatud. 

Väärtused Arhitktuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate väikese palvemaja näide. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 56–58. 

Fotod 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Kohila baptisti palvemaja 

Asukoht Rapla maakond, Kohila vald, Kohila alev, Vabaduse tn 32 

Koordinaadid 6559188, 542481 

Katastritunnus 31801:004:0030 Vabaduse tn 32 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1923, 1950, 1990d 

Ajalugu Kogudus registreeriti 1909. a. Esimene palvemaja ehitati 1923. a. Suurem ümberehitus 
toimus 1950. a ja uuesti 1990. aastatel, mil hoone sai tänase välimuse. 
Interjööris põhjalik ümberehitus 1990. aastatel. 

Kirjeldus Algselt ristkülikulise põhiplaaniga hoone koosnes viilkatusega pikihoonest ja tagumises 
osas sellega risti paigutatud viilkatusega põikhoonest. Põikhoonele on hiljem külge 
ehitatud madalam viilkatusega abiruumide osa ja peasissepääsu ees algselt paiknenud 
väike eeskoda on asendatud postmodernistliku ehisseinaga, mille keskosas on 
ristkujuline aken. Pikihoone kandilised aknad on asendatud ümarkaarsetega.  

Väärtused Arhitektuurne: 1920. aastate vernakulaarne palvemaja hilisemate täiendustega. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad www.kohilakogudus.ee  

Fotod 

 
http://pilt.delfi.ee/show.php?mode=0&id=3138485&salt=umxCNT.jpeg  

http://www.kohilakogudus.ee/
http://pilt.delfi.ee/show.php?mode=0&id=3138485&salt=umxCNT.jpeg
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Interjöör 2009. 
http://www.ekklesia.ee/%7Emeego/JuhatusKohilasKolmekuningap2009b.jpg  

 
Enne 1940. a. 
https://www.osta.ee/i/auctions/large/58/fc/d38fd431f63a5377d6e497783b77fc58.jpg  

 

  

http://www.ekklesia.ee/~meego/JuhatusKohilasKolmekuningap2009b.jpg
https://www.osta.ee/i/auctions/large/58/fc/d38fd431f63a5377d6e497783b77fc58.jpg
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HARJUMAA 
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Nimetus Saku-Tõdva vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Saku vald, Tõdva küla 

Koordinaadid 6569833, 541923 

Katastritunnus 71801:006:0274 Tõdva palvela 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus 

Dateering ja 
autor 

1888 

Ajalugu Esimene Saku palvemaja rajati 1808. a. Praegune ehitati 1888. 1940. a muudeti EELK 
Jüri kiriku filiaaliks ja säilis pühakojana läbi nõukogude aja. 
2005.–2006. a restaureeris OÜ Rändmeister palvemaja pühakodade programmi 
vahenditega. 

Kirjeldus Tüüpiline vennastekoguduse palvemaja pika ristkülikulise hoonemahuga, millel on 
poolkelpkatus ja kolm varikatusega sissepääsu. Vasakus hoonepooles suur saal, 
paremas köetav väike saal ja kamber. Säilinud ja restaureeritud algsed konstruktsioonid 
ja detailid. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline ja väga hästi säilinud vennastekoguduse palvemaja. 
Perspektiivne: tegutsev, elujõuline kogudus; palvemaja aktiivses kasutuses noortetöös; 
hoone hiljuti põhjalikult restaureeritud. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Ilja, lk 51–53; T. Ots, Tõdva palvemaja sai uue katuse, http://sakuvald.ee/8080.  

Fotod 

 
18.10.2011. Foto: P. Säre. 

http://sakuvald.ee/8080
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18.10.2011. Foto: P. Säre. 

 
18.10.2011. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Nissi vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Nissi vald, Riisipere alevik, Metsa tn 24/Kadaka 1 

Koordinaadid 6551953, 518291 

Katastritunnus 51802:003:0073 Kadaka tee 1 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus 

Dateering ja 
autor 

1893 

Ajalugu Esimene palvemaja Nissis ehitati 1818 või 1820. Praegusel kohalö esimene 1838. 
Praeguseni säilinud hoone rajati 1893. a. 
1949. a palvemaja suleti ja hoone läks kolhoosile, ehitati ümber kaheksaks korteriks. 
Nõukogude ajal on muudetud lisaks siseplaneeringule ka aknaid ja uksi. 
Palvemaja tagastati vennastekogudusele 1991. a ning on peale osalist remonti taas 
kasutuses palvemajana. 

Kirjeldus Suur ristkülikulise plaani ja kõrge poolkelpkatusega hoone. Katusekatteks plekk ja 
osaliselt eterniit. Kolmest algsest sissepääsust on säilinud kaks, uksed ei ole algsed. 
Aknaid on korduvalt ümber ehitatud. Interjöör on nõukogude ajal põhjalikult ümber 
ehitatud, säilinud on vaid algselt kumera lae toed. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline vennastekoguduse palvemaja. 

Seisukord rahuldav 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ilja, 121–123; vestlus koguduse liikmetega 12.08.2010. 

Fotod 

 
12.08.2010. Foto: P. Säre. 
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12.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
2008. Foto: Leele Välja. 
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Nimetus Saku vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Tallinna mnt 8 

Koordinaadid 6574029, 538140 

Katastritunnus 71801:010:0048 Saku palvela 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

EELK Hageri koguduse Saku abikirik 

Dateering ja 
autor 

1922 

Ajalugu Vennastekogudus rajati 20. saj alguses. Algselt käis koos õlletehase ruumides, 1922. a 
omandati kroonu saun (1905. a ehitatud) ja selle asemele ehitati palvemaja koos 
korteriga. Nõukogude ajal oli ilmalikus kasutuses, 1994. aastast Hageri koguduse 
abikirik. Remont 2004. a. 

Kirjeldus Lihtne elamu tüüpi palvela on L-kujulise põhiplaaniga. Saaliplokiga liitub nurga all 
elamuosa. Aknad ja uksed vahetatud. 

Väärtused Arhitektuurne: väheldase palvela näide. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 65–66; EELK Hageri Lambertuse kogudus, 
http://www.eelk.ee/~khageri/index.php?txt=3#a4. 

Fotod 

 
20.08.2010. Foto: P. Säre. 

http://www.eelk.ee/~khageri/index.php?txt=3#a4
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20.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
1994. http://www.eelk.ee/~khageri/inc/index2.php?&album=0004&pilt=099  

 

  

http://www.eelk.ee/~khageri/inc/index2.php?&album=0004&pilt=099
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Nimetus Nabala vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla 

Koordinaadid 6570265, 547698 

Katastritunnus 30401:002:0185 Nabala palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus 

Dateering ja 
autor 

1926 

Ajalugu Esimene palvemaja ehitati 1828. See lammutati ja ehitati uus samale kohale 1926. a. 
Tegutses palvemajana ka kogu nõukogude aja – ametlikult EELK Jüri koguduse filiaalina. 
Remont 1970. aastail (eterniit) ja 2008. a. 

Kirjeldus Traditsiooniline vennastekoguduse palvemaja poolkelpkatusega. Pikiküljel kolm 
ühekaldelise varikatusega (algselt olid viilkatusega) sissupääsu. Vasakul saaliosa, 
paremal väike saal ja selle taga korter, mida on laiendatud väljasopistusena maja 
tagaküljele ja viilkatusega eeskojaga otsaseinas. Rõhtlaudis, rombimustriga uksed, 
kuueruudulised aknad ja aknaluugid on algsed. 
Interjööris suur saal säilinud muutmata kujul, kasutuses on algsed kitsad seljatoeta 
pingid. Suure ja väikese saali vahel suur lükanduks. Väikese saali siseseinad kaetud uue 
püstlaudisega. 
Palvemajas asub kümmw kunstimälestist. 

Väärtused Arhitektuurne: traditsiooniline ja väga hästi säilinud vennastekoguduse palvemaja. 
Miljööline: külakeskkonna märgiline hoone. 
Perspektiivne: elujõuline kogudus, hoone heas seisukorras ja väga hästi hooldatud. 

Seisukord Hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Tamm, lk 69, 80; Ilja, lk 91–92; vestlus koguduse liikmetega 25.08.2010. 

Fotod 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 



204 
 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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25.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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25.08.2010. Foto: A. Randla. 

 
Palvemaja peale Teist maailmasõda. Repro: P. Säre. 
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Palvemaja peale Teist maailmasõda. Repro: P. Säre. 

 
Repro: P. Säre. 
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Nimetus Jüri vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik 

Koordinaadid  

Katastritunnus  

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Elamu 

Dateering ja 
autor 

1929–1930  

Ajalugu Voldemar Ilja andmeil pühitseti 1929. a. Ulatuslikult ümber ehitatud. 

Kirjeldus Traditsiooniline vennastekoguduse palvemaja on ümerehitustega kaotanud algse ilme 
ja ruumilahenduse. 

Väärtused Ajalooline: vennastekoguduse palvemaja. 

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 92, Tamm, lk 79. 

Fotod 

 
Reprod: Ilja, pagineerimata. 
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Nimetus Kuusalu vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Kuusalu alevik, Soodla tee 12 

Koordinaadid 6590417, 581914 

Katastritunnus 35201:004:1540 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus  

Dateering ja 
autor 

1935, arhitektid Edgar Velbri, August Volberg; ehitusmeistrid Adam Aaberg, Gustav 
Thomson 

Ajalugu Praegune hoone ehitati 19. sajandil rajatud palvela asemele, viimane lammutati 
vahetult enne uue palvela ehitamist. Ehitatud 1935. aastal vennastekoguduse 
palvemajana, nõukogude ajal kasutatud spordisaali ja mööblilaona, 1994. aastast taas 
vennastekoguduse palvela. 

Kirjeldus L-kujulise põhiplaaniga kõrgemast viilkatusega saaliosast ja madalamast elamuosast 
koosnev hoone. Otsaviilu kroonib madal tornimodifikatsioon; peasissepääs on 
kujundatud perspektiivportaalina. Tiheda ruudujaotusega aknad moodustavad lindi, 
ühel pikiküljel ka illuminaatoraken. Algne katusekate laast, praegu eterniit. 
Interjööris moodustab põhimahu suur pikiteljeline saal, mille taga asub väike saal. 
Suure saali sisekujunduse kandvaks elemendiks on külgakende vahelised ülalt laienevad 
tugipiidad. Tugipiitade vahel on kastitaolised pingid, mille esikülg allosas kitseneb 
analoogselt tugipiitadega. Saali lagi on tugipiitade vahelisel alal madalam, keskosas 
trapetsiaalse vormiga ja kõrgem. 

Väärtused Arhitektuurne: üke väheseid professionaalsete arhitektide projekteeritud 
vennastekoguduse palvemaju; terviklikult säilinud algse mahu, välisilme ja 
siselahendusega palvela on üks 1920.–1930. aastate puidust palvelate 
silmapaistvamatest näidetest Eestis. 
Miljööline: Kuusalu aleviku serval eramajade piirkonna dominanthoone. 
Perspektiivne: tegutsev kogudus; hoone heas seosukorras. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Egle Tamm, Kuusalu vennastekoguduse palvela dokumenteerimine. 2010. 
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Fotod 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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25.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Kuusalu palvemaja enne Teist maailmasõda. ERM, Fk 2909:918 . 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=430466&thumb=false&museaal=fals
e 

 
Kuusalu palvemaja interjöör. ERM, Fk 2909:917. 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=430465&thumb=false&museaal=fals
e  

http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=430466&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=430466&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=430465&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=430465&thumb=false&museaal=false
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Nimetus Vaida vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Rae vald, Vaidasoo küla 

Koordinaadid 6571782, 555673 

Katastritunnu
s 

65303:002:0224 

Algne 
uskkond 

Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta (kuulub EELK-le) 

Dateering ja 
autor 

1937, arhitekt Edgar Velbri 

Ajalugu Esimene palvemaja ehitati 1820. aastatel, teine selle asemel 1875. a ja kolmas 1894. a. 
1934. aastaks oli see amortiseerunud ning otsustati ehitada uus, mis valmis 1937. 
Ajalehe „Risti Vägi“ 1936. a artiklis on märgitud projekteerijaks August Volberg, 
projektil Edgar Velbri allkiri. 
Peale Teist maailmasõda allutati EELK Jüri kogudusele ja tegutses järjepidevalt. 
1980. aastatel remonditi hoonet kattes katuse eterniidiga ja välisseinad TEP-plaatidega, 
mis jäid krohvimata. Kasutati teenistusteks kuni 1990.aastate keskpaigani, mil hoonesse 
sisse murti ja seda rüüstati. Edasi olnud kasutuseta. 

Kirjeldus Ristkülikulise põhiplaaniga, kuid kahe risti paikneva viilkatusega liigendatud 
hoonemaht. Saaliosa on lai ja lühike, peasissepääsu kohal viilul tornimodifikatsioon 
(sarnane Kuusalus). Peauks tiheda tahveldusega, kahel küljel kõrged tihedaruudulised, 
praegu kinnilöödud aknad. Seinad algselt kaetud laudisega, praegu krohvialuse plaadiga 
ja osalt plokkidega. Interjööris lisab kõrgust nn liiglagi, sisustus osaliselt säilinud. 

Väärtused Arhitektuurne: ebatüüpiline vennastekoguduse palvemaja, mille on kavandanud 
professionaalne arhitekt. 
Miljööline: oluline hoone Tallinn-Tartu mnt ääres. 

Seisukord avariiline 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 93–94; Tamm, lk 85. 
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Fotod 

 
20.08.2010. Foto: P. Säre.  

 
20.08.2010. Foto: P. Säre.  
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20.08.2010. Foto: P. Säre.  

 
20.08.2010. Foto: P. Säre.  
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Nimetus Rummu baptisti palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Kuusalu vald, Rummu küla 

Koordinaadid  

Katastritunnus  

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

20. saj algus 

Ajalugu Kogudus asutatud 1888. Eksisteeris pikalt Valkla koguduse filiaalina, nõukogude ajal 
iseseisev kogudus. Tegutses veel 1994. a, hiljem hääbus. 

Kirjeldus Tüüpiline viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga pikk hoone, mille peasissepääsu ees 
viilkatusega eeskoda ja abiruumidesse viiva külgukse esine algselt lahtine eeskoda on 
asendatud uuega. Kuueosalistel saaliakendel on olnud luugid. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline varase vabakogudusliku palvemaja näide. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad  

Fotod 

 
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/09/8b/8affc71f2563610b4e1aa9717ad98b09.jpg 

http://cache.osta.ee/i/auctions/large/09/8b/8affc71f2563610b4e1aa9717ad98b09.jpg
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http://www.haapsalubk.ee/pildid/201009_eestpalvekogudus_valkla/main/IMG_4383.j
pg  

 

  

http://www.haapsalubk.ee/pildid/201009_eestpalvekogudus_valkla/main/IMG_4383.jpg
http://www.haapsalubk.ee/pildid/201009_eestpalvekogudus_valkla/main/IMG_4383.jpg
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Nimetus Kehra baptisti palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Anija vald, Kehra alevik, Raja tn 3 

Koordinaadid 6579250, 576137 

Katastritunnus 29001:002:0013 Raja tn 3 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid (kasutuseta) 

Dateering ja 
autor 

1900, 1949 

Ajalugu Kogudus registreeriti 1899. a. Palvemaja ehitati 1900. a. Püsis suuremate muutusteta 
(rõhtlaudis on ilmselt 1930. aastail asendatud nn asunikulaudisega) kuni Teise 
maailmasõjani, põles 1944. a. 1947.–1949. a ehitati endisel kujul uuesti üles, 1950. 
aastatel lisati kirikuteenija korter. 1980. aastatel on vahetatud uksed ja aknad, akende 
kuju muudetud ümarkaarseks, ustele lisatud kaarja katusega eeskojad. 
Olnud järjepidevalt kasutusel palvelana kuni koguduse kolimiseni endisesse sovhoosi 
kontorisse 1994. a. 

Kirjeldus Lihtne viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga hoones on kogudusesaal ja tagaosas 
mahult eristamatu korter. Seinad kaetud nn asunikulaudisega, aknad ümarkaarsed; 
peasissepääsu ja korteriukse ees ümarkaarse katusega eeskojad. Katust katab eterniit. 

Väärtused Arhitektuurne: varase vabakoguduse palvemaja tüüpiline näide. 
Ajalooline: Teise maailmasõja ajal mahapõlenud palvemaja ehitati endisel kujul üles 
1949. a, ajal, kui kogudusi massiliselt suleti. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad www.kehrakogudus.ee 

Fotod 

 
2002. Foto: Triin Ojari. 

http://www.kehrakogudus.ee/
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Palvela enne Teist maailmasõda. 

 
Palvela interjöör 1929. a. http://kehrakogudus.ee/images/ajalugu/013.jpg  

 

  

http://kehrakogudus.ee/images/ajalugu/013.jpg
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Nimetus Valkla baptisti palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Kuusalu vald, Valkla küla,  

Koordinaadid 6591920, 576771 

Katastritunnus 35201:001:0419 Valkla Baptistikoguduse Palvela 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid  

Dateering ja 
autor 

1903, juurdeehitused 1913, 1930d 

Ajalugu Kogudus asutatud 1894. Palvemaja ehitatud 1903 kohaliku külarahva poolt, kümme 
aastat hiljem lisatud pisut madalam abiruumide osa ning 1930. aastail lisatud L-
kujuliselt eluruumid. Tegutsenud järjepidevalt palvemajana. 
Palvemaja on remonditud 2000. aastatel, vahetatud voodrilauad, juurdeehitiste osas 
lisatud soojustus, pühapäevakooli osas muudetud ka akende asukohta ja kuju, 
asendatud plastikakendega ning lisatud plekkuks. 
Palvemajas asub neli kunstimälestist, sh 1930. aastast pärinev harmoonium. 

Kirjeldus Algsele tornita viilkatusega pikihoonele liitub madalam pühapäevakooli/köögiosa ja 
sellega omakorda L-kujuliselt väljasopistuv elamuosa. Otsaseinas paikneva ukse kohal 
on varikatus. Saaliosas on säilinud originaalaknad, algne rõhtlaudis on asendatud 
uuega. Hoonel on praegu eterniitkatus, algselt oli plekk. Abi- ja eluruumide osal 
plastaknad ja muud sobimatud lisandid, kuid hooviküljel säilinud klaasitud eeskoda. 
Interjööris on saaliosa säilitanud algse mahu. Seinad on kaetud vineertahvlitega, laes 
kitsas laudis. Säilinud on pingistik 1930. aastatest. 

Väärtused Arhitektuurne: varase baptisti palvemaja tüüpiline näide; säilinud on algsed mahud ja 
põhikonstruktsioonid, osa detaile. 
Miljööline: palvemaja moodustab ansambli Valkla silla ja postijaamaga ning 
ümberkaudse hoonestusega. 
Perspektiivne: jätkusuutlik, tegutsev kogudus 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Pastor Aldo Randmaa suulised andmed 25.08.2010. 

Fotod 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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25.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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25.08.2010. Foto: P. Säre. 

 
25.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Keila baptisti palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Keila linn, Haapsalu mnt 10/Jaama tn 5 

Koordinaadid 6574451, 523579 

Katastritunnus 29601:009:1720 Haapsalu mnt 10/Jaama tn 5 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid  

Dateering ja 
autor 

1904 

Ajalugu Kogudus asutatud 1903. a. Järgmisel aastal ehitati palvemaja ja selle kõrvale baptisti 
teemaja. Viimane lammutati .... 

Kirjeldus Lihtne ristkülikulise põhiplaani ja viilkatusega hoonele on hiljuti lisatud L-kujuliselt suur 
juurdeehitus. Põhikehand oli algselt kaetud laudisega, nõukogude ajal krohviga ja peale 
viimast remonti uue laudisega, kuid tänu paksule soojustusele on hoone proportsioonid 
rikutud. Kõik aknad ja uksed on vahetatud, interjöör põhjalikult uuendatud. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise varase vabakoguduse palvemaja näide, mis ei ole kuigi hästi 
säilinud. 
Miljööline: Oluline roll linnapildis, dominantehitis Haapsalu mnt ääres. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad  

Fotod 

 
08.08.2010. Foto: P. Säre. 
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Palvela ja teemaja. http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-
ash4/320557_302066233156853_172696962760448_1161352_1597416394_n.jpg  

 

  

http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/320557_302066233156853_172696962760448_1161352_1597416394_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/320557_302066233156853_172696962760448_1161352_1597416394_n.jpg
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Nimetus Iru Betaania baptisti palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Pojengi tee 31 

Koordinaadid 6594832, 549684 

Katastritunnus puudub 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Elamu 

Dateering ja 
autor 

1939, arhitekt Engelhardt Corjus 

Ajalugu Robert Nerman: „Juba enne Esimest maailmasõda oli Iru ümbruses tugev baptistide 
liikumine. Moodustati Viladelvia Baptisti koguduse Iru osakond, kellel polnud aga oma 
palvelat ja koos käidi taludes. Mõnekümne aastaga kasvas kogudus nii suureks, et ei 
mahtunud talutuppa ära, mispeale kinkis 1936. aastal Järve talu peremees Jaan Oja 
väikese liivakõrgendiku oma maast kogudusele.  
Ta andis ka suurima rahalise toetuse palvemaja jaoks ja juhatas ehitust. Kõik tööd tegid 
koguduse liikmed ise. Maakividest vundamendile ehitatud puidust palvemaja valmis 
1939. aasta sügisel. Rahvasuus tuntakse seda Järve kiriku nime all. 1945. aastal nimetati 
kogudus ametlikult Betaania koguduseks. 
1950. aasta septembris palvela suleti, torn lõhuti ning maja ehitati ümber korteriteks. 
Maja on aga veel praegugi alles.“ 
Iru oli üks kaheksast kogudusest, kellelt võeti palvemaja ära ning kogudus liideti uue 
Oleviste EKB kogudusega. 

Kirjeldus Algselt jässaka torniga kogudusesaalist ja selle suhtes täisnurga all paiknevast 
elamuplokist koosnev hoone on elamuks ümeberehitades kaotanud algupärase ilme ja 
plaanilahenduse. 

Väärtused Ajaliiline: endine baptistide palvemaja 

Seisukord Halb 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://wwx.tarbija24.ee/281007/esileht/siseuudised/tallinn/291694_print.php; Tamm, 
lk 79. 

Fotod 

 
Betaania koguduse palvemaja Mähel, 1939. 
http://www.maheselts.ee/sites/default/files/fotod/Kabel.preview.jpg 

http://wwx.tarbija24.ee/281007/esileht/siseuudised/tallinn/291694_print.php
http://www.maheselts.ee/sites/default/files/fotod/Kabel.preview.jpg
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Nimetus Viimsi evangeeliumi kristlaste palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Rohuneeme tee 40 

Koordinaadid 6598096, 545946 

Katastritunnus 89001:022:0018 Rohuneeme tee 40 

Algne uskkond Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Viimsi vabakogudus 

Dateering ja 
autor 

1937, arhitekt Märt Merivälja; 1990d 

Ajalugu Ehitatud 1937. a. Vahepeal ilmalikus kasutuses olnud hoone tagastati kogudusele ja 
ehitati 1990. aastatel põhjalikult ümber. 

Kirjeldus Algselt kõrgest ristkülikulisest saaliosast ja sellega risti paiknevast ning vähe eenduvast 
korteriplokist koosneval hoonel olid kitsad, kõrged ja tiheda ruudujaotusega aknad. 
Saaliosa on põhimahtudes säilinud, kuid vaevu aimatav 1990. aastail teostatud 
juurdeehituste tõttu, millega saaliosa ette lisati mahukas torniosa ja U-kujuliselt suur 
koguduseruumide tiib. 

Väärtused Ajalooline: 1930. aastate professionaalse arhitekti projekteeritud vabakoguduse 
palvemaja. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 86. 

Fotod 

 
http://y.delfi.ee/norm/2654/1580517_pORRE1.jpeg 
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Nimetus Järva-Madise vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Albu vald, Järva-Madise küla 

Koordinaadid 6554750, 595750 

Katastritunnus 12901:003:0861 Põllu 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Elamu  

Dateering ja 
autor 

1879 esmamainimine 

Ajalugu Kasutusel palvemajana kuni 1940. a, edasi elamu. 

Kirjeldus Maja kasutuses elumajana ja saanud osaliselt ümber telliskivivoodri. Alles on palvetoa 
puidust postid ja maja pööningul kantsel. 

Väärtused Ajalooline: endine vennastekoguduse palvemaja. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=14469973
40 

Fotod 

 
http://pk.rmk.ee/parandkultuur//EV//EV086.jpg  

 

  

http://pk.rmk.ee/parandkultuur/EV/EV086.jpg
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Nimetus Anna vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Paide vald, Anna küla 

Koordinaadid 6542365, 591636 

Katastritunnus 56501:003:0026 Kurvi 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta 

Dateering ja 
autor 

? 

Ajalugu Palvemaja on Annas mainitud juba 1811. a, praegune hoone on tunduvalt hilisem. 
Nõukogude ajal on olnud ilmalikus kasutuses ja oluliselt ümber ehitatud. Praegu maha 
jäetud. 

Kirjeldus Tüüpilise pika palvemaja üldmaht on säilinud nagu ka kolme sissepääsu kohad, kuid 
aknad, uksed ja sislahendus on muudetud. 

Väärtused Ajalooline: üks vanemaid vennastekogudusi Järvamaal. 

Seisukord avariiline 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 142–143. 

Fotod 

 
Repro: Ilja, pagineerimata. 
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Nimetus Paide vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Paide linn, Jõe tn 16 

Koordinaadid 6528487, 591035 

Katastritunnus 56601:007:1060 Jõe tn 16 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1917 

Ajalugu Esimene Paide vennastekoguduse palvemaja ehitati 1822. a Mäo mõisa maadele. 
Praegune hoone rajati 1917. a Paide linna. Vennastekogudus suleti peale Teist 
maailmasõda ning hoone anti 1961. a adventistide (rajatud 1901) ja baptistide 
(rajatud 1922) koguduse kasutusse. Adventistid kolisid välja 1994. a. ja praegu kasutab 
hoonet vaid baptistikogudus. 

Kirjeldus Pikal ristkülikulisel hoonel on vennaatekogudusele tüüpiliselt olnud sissepääsud 
pikiküljel. Hoonest suurema osa moodustab kogudusesaal, hoone otsas oli ainsana 
köetavad väike saal ja kamber. Baptistide ajal on saali orientatsiooni muudetud, 
peasissepääs toodud maja otsafassaadile, kuid interjöör on säilinud suuremate 
muutusteta. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise vennastekoguduse palvemaja näide, mida on osaliselt ümber 
ehitatud. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Ilja, lk 142; ehitisregister; http://www.ekklesia.ee/lasnamae/index.php/uudised/51 

Fotod 

 
Repro: Ilja, pagineerimata. 
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Palvemaja interjöör 2008. a. 
http://www.ekklesia.ee/meego/Pilt414.jpg  

 

  

http://www.ekklesia.ee/meego/Pilt414.jpg
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Nimetus Paide metodisti palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Paide linn, Pärnu tn 61 

Koordinaadid 6528515, 589778 

Katastritunnus 56601:002:2360 Pärnu tn 61 

Algne uskkond Rauatööstus, metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid  

Dateering ja 
autor 

1910, ümberehitus palvemajaks 1936–1938 

Ajalugu 1910. a ehitatud rauatööstuse hoone kohandati metodisti palvelaks 1936.–1938. a. 
Valmides pühitseti Paide Emmause kirikuks. 
Tegutsenud järjepidevalt metodisti palvemajana. Peale Teist maailmasõda jagasid 
hoonet metodistid, baptistid ja adventistid. Viimased kaks kolisid 1961. a endisesse 
vennastekoguduse palvemajja. 
Asub väljaspool Paide vanalinna muinsuskaitseala ja Pärna tänava miljööväärtuslikku 
ala. 2008. a on Paide linn miljööalade teemaplaneeringus teinud ettepaneku võtta 
hoone riikliku kaitse alla. 

Kirjeldus Historitsislik tellisehitis silmapaistvalt ilusa ja hästisäilinud dekooriga. Ristkülikulise 
põhiplaani ja madala viilkatusega hoone nurkadel on ehispilastrid ja –tornikesed. 
Lõigatud viilutippu flankeerivad väikesed sadultornid, mille vahel on sepistatud 
ehisvõre. Akende ümber tellistest ehisraamistus. 
Lihtne sissepääs otsafassaadil pärineb 1930. aastate ümberehituse ajast. Samast ajast 
on ka palvela siselahendus ja sisustus. 

Väärtused Arhitektuurne: hilise tellishistoritsismi hästisäilinud näide. 
Ajalooline: üks väheseid vabakoguduse palvemaju väljaspool suuri linnu ja Lääne-Eestit. 

Seisukord Hea 

Ettepanek RKM 

Allikad Eesti Metodisti Kirik 1907–2007, lk 91–93; www.weissenstein.ee. 

Fotod 

 
2009. Foto: Leele Välja. 
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Palvemaja interjöör. PM F 3557:339, Järvamaa Muuseum. 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/243448  

 
PM F 3557:340, Järvamaa Muuseum. 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/243449 

http://www.muis.ee/portaal/museaalview/243448
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/243449
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1910 valminud majas asus algselt rauatööstus (mootoritehas). Hoone enne 
kohandamist palvemajaks. 
http://www.weissenstein.ee/pildid/albums/userpics/10003/normal_metkirik.jpg 

 
Hoone vahetult peale kohandamist palvemajaks. 
http://www.weissenstein.ee/pildid/albums/userpics/10003/normal_palvemaja.jpg 

 

  

http://www.weissenstein.ee/pildid/albums/userpics/10003/normal_metkirik.jpg
http://www.weissenstein.ee/pildid/albums/userpics/10003/normal_palvemaja.jpg
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Nimetus Türi adventistide palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Koidula tn 34a 

Koordinaadid 6519545, 582112 

Katastritunnus 83701:007:0790 Koidula tn 34 

Algne uskkond Adventistid  

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1937 

Ajalugu Kogudus asutatud 1931. a. Palvemaja ehitatud 1937. a. 

Kirjeldus Elamu tüüpi palvemaja on pidevalt uuendatud. 

Väärtused  

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Ehitisregister; http://www.advent.ee/artikkel/39299/turi-adventkogudusel-taitus-80-
aasta/  

Fotod  

 

  

http://www.advent.ee/artikkel/39299/turi-adventkogudusel-taitus-80-aasta/
http://www.advent.ee/artikkel/39299/turi-adventkogudusel-taitus-80-aasta/
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Nimetus Koeru vabakoguduse palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Koeru vald, Koeru alevik, Väinjärve tee 5 

Koordinaadid 6537767, 616895 

Katastritunnus 31401:002:2110 Väinjärve tee 5 

Algne uskkond Vabakogudus  

Praegune 
kasutus 

Vabakogudus (EEKBKL) 

Dateering ja 
autor 

1933 

Ajalugu Kogudus asutatud 1927. a. Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Suure vintskapiga alevimaja üks osa on praegu kasutusel palvelana. Algselt oli kogu 
hoone palvela ja pastori eluruumide päralt. Mitmete täienduste ja ümberehitustega on 
hoone säilitanud vaid osa algsest välimusest. 

Väärtused  

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Ehitisregister; http://ekklesia.ee/kogudused/harjumaa-ja-kesk-eesti/172-koeru-
vabakogudus  

Fotod 

 
http://ekklesia.ee/images/lood/koeru.jpg 

 
Foto Oliver Orrolt. 
http://www.vanadpildid.net/index.php?option=com_pictures&Itemid=101&photo=570
&catid=138  

http://ekklesia.ee/kogudused/harjumaa-ja-kesk-eesti/172-koeru-vabakogudus
http://ekklesia.ee/kogudused/harjumaa-ja-kesk-eesti/172-koeru-vabakogudus
http://ekklesia.ee/images/lood/koeru.jpg
http://www.vanadpildid.net/index.php?option=com_pictures&Itemid=101&photo=570&catid=138
http://www.vanadpildid.net/index.php?option=com_pictures&Itemid=101&photo=570&catid=138
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1960. aastad. 
http://www.vanadpildid.net/index.php?option=com_pictures&Itemid=101&photo=158
&catid=138#content  

 

  

http://www.vanadpildid.net/index.php?option=com_pictures&Itemid=101&photo=158&catid=138#content
http://www.vanadpildid.net/index.php?option=com_pictures&Itemid=101&photo=158&catid=138#content
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Nimetus Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi „Peeteli“ Koguduse palvemaja 

Asukoht Järva maakond, Järva-Jaani vald, Järva-Jaani alev, Pikk tn 92 

Koordinaadid 6545314, 607819 

Katastritunnus 25702:003:0068 Pikk tn 92 

Algne uskkond Vabakogudus 

Praegune 
kasutus 

Vabakogudus (EEKBKL) 

Dateering ja 
autor 

1930d 

Ajalugu Kogudus asutatud 1928. a. 

Kirjeldus Tüüpiline vabakoguduse palvemaja viilkatusega pikiteljelise saaliosa ja viilkatusega 
eeskojaga. Hoone hooviküljel L-kujuline väljaulatuv korteriosa. Suured ruudukujulised 
tihedaruudulised aknad ja tahveluks on säilinud palvela ehitusajast. Seintel rõhtlaudis, 
viilul püstlaudis. 
Interjööris säilinud seinte ja lae algne kujundus, sisustus on ilmselt 1990. aastatel välja 
vahetatud. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja hästisäilinud 
näide. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://ekklesia.ee/vana/liit/kogudused/jjaani.htm  

Fotod 

 
2010.  
http://www.ekklesia.ee/meego/JarvaJaani2010a.jpg  

http://ekklesia.ee/vana/liit/kogudused/jjaani.htm
http://www.ekklesia.ee/meego/JarvaJaani2010a.jpg
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http://kaev.net/images/image/JarvaJaani2010e.resized.jpg  

 

  

http://kaev.net/images/image/JarvaJaani2010e.resized.jpg
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Nimetus Suure-Jaani baptisti palvemaja 

Asukoht Viljandi maakond, Suure-Jaani vald, Suure-Jaani linn, Nurme tn 6 

Koordinaadid 6489558, 585056 

Katastritunnus 76001:001:0420 Nurme tn 6 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

? 

Ajalugu Kogudus asutatud 1924. 

Kirjeldus Ristkülikulise plaaniga elamu tüüpi palvemaja. 

Väärtused  

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://ekklesia.ee/vana2011/index.php?s=1308  

Fotod 

 
http://www.ekklesia.ee/~meego/SuureJaani2009a.jpg  

 
 

  

http://ekklesia.ee/vana2011/index.php?s=1308
http://www.ekklesia.ee/~meego/SuureJaani2009a.jpg
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Nimetus Viljandi adventistide palvemaja 

Asukoht Viljandi maakond, Viljandi linn, Uku tn 11a 

Koordinaadid  

Katastritunnus 89704:002:0420 

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1959 

Ajalugu Kogudus asutati 1908. a. Peale Teist maailmasõda kasutati vennastekoguduse 
palvemaja, peale viimase lammutamist 1959. a ehitati elamu-palvela Uku tn 11a. 
1960.–1998. a jagati seda baptistikogudusega. 

Kirjeldus Kahekordse elumaja alumise korruse moodustab kogudusesaal. 

Väärtused Ajalooline: nõukogude ajal ehitatud linnapildis eristamatu palvemaja näide. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad  

Fotod 

 
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/pildid/kirikud/7_292_valis_26.jpg  

 

  

http://www.teelistekirikud.ekn.ee/pildid/kirikud/7_292_valis_26.jpg
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Nimetus Mõisaküla õigeusu kirik 

Asukoht Viljandi maakond, Mõisaküla linn, Kiikre tn 37 

Koordinaadid  

Katastritunnus 49001:006:0007 

Algne uskkond Õigeusk 

Praegune 
kasutus 

Õigeusk EAÕK 

Dateering ja 
autor 

1932–1938, arhitekt Märt Merivälja 

Ajalugu Ehitusele pandi nurgakivi 1932. aasta 12. juunil. Järgmise aasta lõpul kirik õnnistati. 
Lõplikult valmis kirik 1942. aasta detsembris. Hoone arhitekt oli M.Merivälja. (register) 

Kirjeldus Mõisaküla Pühavaimu kirik. Piklik, 4-tahulise kellatorniga ja apsiidiga elevandiluu-
kollane krohvitud tellishoone. Kesktelje suhtes sümmeetriline. Ümarakende ja lihtsa 
framuugiga tiibuksega. Ikonostaas lihtne, heledates toonides. 
(õigeusukirikute inventariseerimine, 1987) (register) 

Väärtused Mälestise tunnus registris: Piirkonna erandliku, mitte tüüpprojekti järgi valminud 
arhitektuuriga vene õigeusu kirik. 

Seisukord halb 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 14562 

Allikad Kultuurimälestiste riiklik register 

Fotod 

 
1997. Foto: Jaan Vali. 
http://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/61480.jpg  

 

  

http://register.muinas.ee/content/photolibrary/regular/61480.jpg
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JÕGEVAMAA 
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Nimetus Sadala baptisti palvemaja 

Asukoht Jõgeva maakond, Torma vald, Sadala alevik, Kaasiku tee 3 // Kiriku 

Koordinaadid 6528483, 650051 Kiriku 

Katastritunnus 81001:003:1280 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1911 

Ajalugu Baptistiliikumise algus Sadalas 1905. a, kogudus asutati 1907. a. Palvela ehitati 1911. a, 
hiljem pikendati pastori korteri osaga. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 
Palvemajas asub kaks kunstimälestist. 

Kirjeldus Väga pika ristkülikulise põhiplaaniga ja viilkatusega pikiteljelise hoone peasissepääsu 
ees on viilkatusega, ruumikas, akendega eeskoda. Hoone tagaosas pastori korter, millel 
hoovi poole vintskap. Kogudusesaali aknad on teravkaarsed. Interjööris ümardatud lagi, 
seintel ja lael laudis. Lihtne pingistik on tõenäoliselt valmistatud 1920. aastail. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpiline vabakoguduse palvemaja pidulikkust lisavate akendega. 
Ajalooline: pidevas kasutuses olev baptistikoguduse palvemaja. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirik.php?id=714  

Fotod 

 
2007. http://kehrakogudus.ee/images/2007/11_11_2007_sadalas%20001.jpg 

http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirik.php?id=714
http://kehrakogudus.ee/images/2007/11_11_2007_sadalas%20001.jpg
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2007. http://kehrakogudus.ee/images/2007/11_11_2007_sadalas%20002.jpg  
 

 
Sadala Baptisti koguduse palvela, sisevaade, ERM Fk 2852:273, Eesti Rahva Muuseum, 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/609249 
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=401241&thumb=false&museaal=fals
e  
NB! Vaatamata ERMi annotatsioonile ei ole tegemist Sadala palvemaja interjööriga, 
vaid Narva evangeeliumi kristlaste hävinud palvemajaga. (Egle Tamme e-kiri 
02.05.2012) 

 

  

http://kehrakogudus.ee/images/2007/11_11_2007_sadalas%20002.jpg
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/609249
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=401241&thumb=false&museaal=false
http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=401241&thumb=false&museaal=false
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Nimetus Jõgeva baptisti palvemaja 

Asukoht Jõgeva maakond, Jõgeva linn, Kesk tn 15 

Koordinaadid 6515012, 638574 

Katastritunnus 24901:004:0270 Kesk tn 15 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1924 

Ajalugu Kogudus asutatud 1924. Enna Teist maailmasõda kavandati oma kiriku ehitust, kuid see 
jäi teostamata. Koguduse palvelaks on alates 1924. aastast olnud Jõgeval Kesk 15 
krundile ehitatud väike elamu tüüpi hoone. 

Kirjeldus Väike elamu tüüpi viilkatusega hoone krundi sügavuses. 

Väärtused Ajalooline: 1920. aastate baptisti palvemaja. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://www.jogevakogudus.ee/?page_id=60  

Fotod 

 
http://www.jogevakogudus.ee/wp-content/gallery/kogudus/kogudus.jpg  

 

  

http://www.jogevakogudus.ee/?page_id=60
http://www.jogevakogudus.ee/wp-content/gallery/kogudus/kogudus.jpg
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Nimetus Jõgeva adventistide palvemaja 

Asukoht Jõgeva maakond, Jõgeva linn, Pargi tn 23 

Koordinaadid 6514136, 635470 

Katastritunnus 24901:005:0700 Pargi tn 23 

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1930? 

Ajalugu Koguduse algus on 1912. aastas, registreeriti alles 1930. a. Järjepidevalt tegutsenud 
palvemajana. 

Kirjeldus Viilkatusega ühekorruselin hoone pikiküljega tänava poole. Sissepääs on maja otsast, 
sissepääsu ees praegu tänavale avanev eeskoda. Abiruumide osal eraldi sissepääs. 
Hoovi pool vintskap. 

Väärtused Ajalooline: 1930. aastate adventistide palvemaja. 
Miljööline: palvela moodustab osa piirkonnale iseloomulikust puithoonestusest. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://wiki.advent.ee/index.php?title=SPA_J%C3%B5geva_Kogudus  

Fotod 

 
2008. http://www.advent.ee/pilt/12216/203/jogeva_kirikuhoone.jpg  

 

  

http://wiki.advent.ee/index.php?title=SPA_J%C3%B5geva_Kogudus
http://www.advent.ee/pilt/12216/203/jogeva_kirikuhoone.jpg
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TARTUMAA 
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Nimetus Võnnu baptisti palvemaja 

Asukoht Tartu maakond, Võnnu vald, Võnnu alevik 

Koordinaadid 6463650, 679280 

Katastritunnus 91501:003:0398 Palvela 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1934–1935 

Ajalugu Kogudus asutatud 1935. a. Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 2008. a ühineti Tartu 
Salemi kogudusega. 

Kirjeldus Kompaktse mahulise ülesehitusega, osaliselt kahekorruseline liigendatud elamu tüüpi 
rõhtpalkhoone. Peasissepääsuga eeskoda hoone nurgal on ebatraditsiooniliselt kõrge. 
Lisaks külgedele on aknad ka saali tagaseinas. Interjöör säilinud algsena (v.a pingid). 

Väärtused Arhitektuurne: Ebatraditsiooniline, elamulik näide 1920.–1930. aastate vabakoguduse 
palvelaarhitektuurist. 

Seisukord Rahuldav  

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 101; Egle Tamm, Tõnis Kimmel, Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870–
1991. Tartu 2010, lk 133; http://www.salem.ee/tekstid/kuukava/jun-web.pdf.  

Fotod 

 
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/AR/AR296.jpg 

http://www.salem.ee/tekstid/kuukava/jun-web.pdf
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/AR/AR296.jpg
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http://www.ekklesia.ee/~meego/VonnuPalvemaja2009.jpg 

 
https://encrypted-
tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcST4qrWWdqAtQJzVsEGARN0Z3LOuAPbA6EQv
SdeP2FJ4FURMvBJyQ 

 
http://www.ekklesia.ee/~meego/VonnuKogudus2009.jpg  

 

http://www.ekklesia.ee/~meego/VonnuPalvemaja2009.jpg
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcST4qrWWdqAtQJzVsEGARN0Z3LOuAPbA6EQvSdeP2FJ4FURMvBJyQ
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcST4qrWWdqAtQJzVsEGARN0Z3LOuAPbA6EQvSdeP2FJ4FURMvBJyQ
https://encrypted-tbn0.google.com/images?q=tbn:ANd9GcST4qrWWdqAtQJzVsEGARN0Z3LOuAPbA6EQvSdeP2FJ4FURMvBJyQ
http://www.ekklesia.ee/~meego/VonnuKogudus2009.jpg
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Nimetus Mehikoorma Issandamuutmise õigeusu kirik 

Asukoht Tartu maakond, Meeksi vald, Mehikoorma alevik, Kiriku tn 4 

Koordinaadid 6460193, 703583 

Katastritunnus 45401:005:0039 Õigeusukiriku 

Algne uskkond Õigeusk  

Praegune 
kasutus 

Õigeusk (EAÕK) 

Dateering ja 
autor 

1931–1933, arhitekt Anatoli Podtšekajev 

Ajalugu Ajalooliselt Räpina abikogudus. Puukirik ehitati 1931–1933, laudvooder 1937. 
Kogudus oli suletud 1953.–1956. a. 
2011. a paigaldatud plastikaknad. 
Kirikus asub 24 kunstimälestist. 

Kirjeldus Pikihoonega puitkirik, mille võib stiililiselt määratleda 1920.–1930. aastatesse. Lihtsale 
puithoonele lisavad aktsenti telkkiivriga torn, polügonaalne altarilõpmik, 
segmentkaarsed aknad. Arhitektuurselt õigeusu kirikuarhitektuurile mitteiseloomulik 
hoone, kuuludes vabakogudusliku sakraalarhitektuuri suuna alla. 

Väärtused Arhitektuurne: väheesinev näide 1920.–1930. aastate apostliku õigeusu 
kirikuarhitektuuri mittevenepärasest kirikust, mis ühendab eestipärast luteri kiriku, 
vabakogudusliku palvela ja apostliku õigeusu kiriku arhitektuuri. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Egle Tamm, Tõnis Kimmel, Tartumaa kaitsmata ehituspärand 1870–1991. Tartu 2010, lk 
46; Plaat, Õigeusu kirikud, lk 434. 

Fotod 

 
2009. Foto: Egle Tamm. 
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PÕLVAMAA 
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Nimetus Krüüdneri abikirik/palvemaja 

Asukoht Põlva maakond, Valgjärve vald, Sulaoja küla 

Koordinaadid 6444742, 659239 

Katastritunnus 85603:001:0035 Palvela 

Algne uskkond Luteri 

Praegune 
kasutus 

Elamu 

Dateering ja 
autor 

1904 

Ajalugu Pühitseti 19.09.1904. a Kambja abikirikuna. Suleti 1950. aastatel ja hoone läks kolhoosi 
käsutusse. Praegu elamu. 
Krüüdneri palvemaja altar asub Kambja kirikus (vahepeal oli Nõos). 

Kirjeldus Puust pikihoone ja väikese torniga hoonel on kõrge maakivivundament. Saaliosal on 
avarad tihedaruudulised kaaraknad. Otsaviilul ümaraken (kinni löödud). 

Väärtused Arhitektuurne: 20. sajandi alguse juugendi sugemetega sakraalhoone näide. 

Seisukord Halb 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://www.sakraalfoto.eu/images/20110101232427_pilt6814var80_resize.jpg; 
http://www.eestikirik.ee/node/9467 

Fotod 

 
Foto: Villu Männik. 
http://www.sakraalfoto.eu/images/20110101232427_pilt6814var80_resize.jpg 

 

  

http://www.sakraalfoto.eu/images/20110101232427_pilt6814var80_resize.jpg
http://www.eestikirik.ee/node/9467
http://www.sakraalfoto.eu/images/20110101232427_pilt6814var80_resize.jpg
http://www.sakraalfoto.eu/index.php?showimage=20
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Nimetus Kauksi vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Põlva maakond, Mooste vald, Kauksi küla 

Koordinaadid 6443867, 689322 

Katastritunnus 47302:002:0082 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus (kasutuseta) 

Dateering ja 
autor 

1925 

Ajalugu Kauksi vendade koguduse palvemaja ehitati 1823. a. Palvemaja põles Esimese 
maailmasõja ajal maha. Alles 15. veebruar 1925. a toimus uue palvemaja avamine. 

Kirjeldus Tüüpiline vennastekoguduse palvemaja – pikk viilkatusega hoone, millest suurema 
osa moodustab kogudusesaal. Hoone parempoolses otsas köetav kamber ja väike 
saal. Hoonel on kaks sissepääsu, kambripoolne eeskojaga. Säilinud on algsed lihtsad 
kuueruudulised aknad ja tahveluksed; seinad kaetud nn asunikulaudisega. 
Interjööris säilinud algset sisustust: lugejapult, pingistik jne. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise vennastekoguduse palvemaja hiline näide. 
Ajalooline: üks väga vähestest Lõuna-Eestis säilinud vennastekoguduse 
palvemajadest. 

Seisukord Avariiline 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=13365319
53; http://pk.rmk.ee/parandkultuur/KS/KS263.jpg 

Fotod 

 
2010. http://www.kv.ee/i/upload/y10/w26/d6/24526379.jpg  

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=1336531953
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=1336531953
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/KS/KS263.jpg
http://www.kv.ee/i/upload/y10/w26/d6/24526379.jpg
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2008. http://cache2.kv.ee/i/upload/y08/w16/d3/19371825.jpg  

 
http://www.kv.ee/i/upload/y10/w26/d6/24526380.jpg 

http://cache2.kv.ee/i/upload/y08/w16/d3/19371825.jpg
http://www.kv.ee/i/upload/y10/w26/d6/24526380.jpg
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http://www.kv.ee/i/upload/y10/w26/d6/24526381.jpg 

 

  

http://www.kv.ee/i/upload/y10/w26/d6/24526381.jpg
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Nimetus Mooste baptisti palvemaja 

Asukoht Põlva maakond, Mooste vald, Kaaru küla 

Koordinaadid 6448615, 690208 

Katastritunnus 47302:001:1123 Koguduse 

Algne uskkond Baptisti 

Praegune 
kasutus 

Baptisti 

Dateering ja 
autor 

1930 

Ajalugu Kogudus asutatud 1930. a. Samal aastal ehitatud ka palvemaja. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga pikiteljelisele saaliosale liitub tagumises osas 
vintskapi ja eeskojaga korteriplokk. Peasissepääsu ees lai ja madal hilisem eeskoda. 
Saaliosal avarad ruudukujulised, üheksaruudulised aknad. 
Interjööris säilinud seinte ja kumerdatud lae laudis. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja näide. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Ehitisregister  

Fotod 

 
http://www.ekklesia.ee/images/150120125664.jpg 

http://www.ekklesia.ee/images/150120125664.jpg
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http://www.ekklesia.ee/antsla/failid/pildid/alf%201.jpg  

 
http://www.ekklesia.ee/antsla/failid/pildid/alf%201.jpg  

http://www.ekklesia.ee/antsla/failid/pildid/alf%201.jpg
http://www.ekklesia.ee/antsla/failid/pildid/alf%201.jpg
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http://www.ekklesia.ee/antsla/failid/pildid/alf%201.jpg  

 

  

http://www.ekklesia.ee/antsla/failid/pildid/alf%201.jpg
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VÕRUMAA 
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Nimetus Misso luterlik abikirik/palvemaja 

Asukoht Misso alevik 

Koordinaadid 6388538, 692426 

Katastritunnus Puudub (kinnistamata) 

Algne uskkond Luteri 

Praegune 
kasutus 

EELK 

Dateering ja 
autor 

1935 või 1933–1939  

Ajalugu Rajatud 1935. a Vastseliina abikirikuna.  
Palvemajas asub neli kunstimälestist. 

Kirjeldus Lihtne viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga hoone. Hoonel on kaks sissepääsu: 
pikiküljel keset fassaadi ja otsas; viimase ees viilkatusega eeskoda. Uksed on algsed, 
eriti piduliku kujundusega on pikiseina uks. Kõrgete ja avarate ristkülikuliste akende 
raamistikus on rõhutatud ristimotiiv. Eeskojal on kaheksakandiline aken. 
Detailid lubavad oletada professionaalse arhitekti osalust hoone kavandamisel. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate palvemaja näide, erandlikuna luteri kiriku 
oma. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://www.eestigiid.ee/?CatID=103&ItemID=4498; 
http://www.avastaeesti.ee/index.php?option=com_sights&id=322&task=view  

Fotod 

 
2005. Foto: Leele Välja. 

http://www.eestigiid.ee/?CatID=103&ItemID=4498
http://www.avastaeesti.ee/index.php?option=com_sights&id=322&task=view
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2005. Foto: Leele Välja. 

 
2005. Foto: Leele Välja. 
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2005. Foto: Leele Välja. 
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Nimetus Raadi vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Võru maakond, Vastseliina vald, Külaoru küla 

Koordinaad
id 

6404590, 676792 (ligikaudne) 

Katastritun
nus 

87401:004:1201 Vasekoja 

Algne 
uskkond 

Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Kasutuseta varemed 

Dateering 
ja autor 

1909 

Ajalugu Pärimus: Guido von Liphart kinkis 1887. a 6 vakamaad ja palgid palvemaja ehituseks. 
Hoonel aastaarv 1909. 
Palvemaja suleti nõukogude korra kehtestades. Sovhoos kasutas hoonet väetisehoidlana. 

Kirjeldus Suurest rõhtpalkhoonest on järel vaid varemed. Säilinud mantelkorsten ja iseloomulikke 
puitdetaile. 

Väärtused  

Seisukord Varemetes 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?option=loadarticle&task=view&o
bj=parandobj&contid=-1233452519.  

Fotod 

  

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?option=loadarticle&task=view&obj=parandobj&contid=-1233452519
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?option=loadarticle&task=view&obj=parandobj&contid=-1233452519
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http://pk.rmk.ee/parandkultuur/RU/RU082.jpg  

 

http://pk.rmk.ee/parandkultuur/RU/RU082.jpg
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Nimetus Antsla vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Soo tn 9 

Koordinaadid 6412560, 651193 

Katastritunnus 14401:008:0013 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

EELK Urvaste koguduse filiaal 

Dateering ja 
autor 

1925 

Ajalugu Pärast Lüüsi palvemaja sulgemist (asus umbes 1 km raudteejaamast Võru poole) 1922 
aastal andis Jumal August Nahkseppa (1877- 1930) südamesse igatsuse ehitada 
Antslasse palvemaja. 1923 aastal võttis ta Antslasse krundi ja hakkas materjali koguma. 
1925.a. nelipühapäeval toimus juba palvemaja avamine. Koguduse töö sai hoogu, oli 
laulukoor ja korraldati äratusnädalaid. Palvemaja organistiks oli orelimeistrite Kriisade 
õde Liisi Nael. Palvemaja jaoks oli ostnud harmooniumi Tartus elav ja töötav usklik 
politseinik Juhan Narusk. Pärast August Nahkseppa surma astus koguduse etteotsa Karl 
Simson. 1938 a. korraldati Antslas Lõuna-Eesti Vennastekoguduse ringkonna laulupäev, 
kus laulis 200 lauljat. Karl Simson arreteeriti 1940.a. ja mõrvati Tartus ning maeti 
ühishauda. Mõnda aega hooldas ka palvemaja Albert Nahksepp. Saabus uus võim ja 
palvemaja natsionaliseeriti 1941 a. kunstlikult suurema mõõdetud ülepinna 
ettekäändel. 1945 a.tuli kõikidel usuorganisatsioonidel end ümber registreerida ning 
sõlmida nn. kirikuleping, millele tuli leida kogudusest vähemalt 20 inimest- (vene 
keeles- dvadtsatka) allakirjutajat, kes võtavad vastutuse enda peale. Antsla Evangeelse 
Vennaste Ühingu avaldusele, mis esitatud 1945.a. ühingu registreerimiseks, on 
vastatud usukultuse asjade voliniku poolt 1948 a. eitavalt. Selleks, et Antsla palvemajas 
töö saaks jätkuda, tuli ühineda Urvaste kogudusega. Antsla filiaali jutlustajaks valis 
Urvaste kogudus 11. novembril 1948.a. senise Vennaste Ühingu jutlustaja Aleksander 
Luhametsa (sünd. 1918). Nõnda sai töö jätkuda ka läbi nõukogude aja kuni tänaseni. 
Aleksander oli väga musikaalne ja kogu nõukogude aja tegutses Antsla palvemajas 
laulukoor ja laulsid solistid. Aleksander ise saatis harmooniumil koguduse laulu. 
1969/70 .aaastal teostas Antsla linna kommunaalettevõte palvemajas suurema 
remondi, mille käigus palvemaja oli suletud pikemat aega. Nõukogude okupatsiooni ajal 
avaldati pidevat survet palvela sulgemiseks. Näiteks tõsteti üür mitmekordseks. 
Aleksander Luhamets kõneles kord loo, kuidas palvemajale taheti uus koht anda 
Antsiojja ühte mahajäetud majja. Pärast Eesti Vabariigi taasiseseisvumist (1992) kingiti 
palvemaja Urvaste kogudusele. 4.aprillil 1999 a. pühitseti palvemaja jutlustajaks Virve 
Täht. 27.septembril 2001 a. läks A.Luhamets vanaduspuhkusele. Aleksander lahkus 
meie hulgast 5.mail 2006 a. Antsla palvemaja vundamendi ja välisseinte remont 
teostati 2006/2007 aastal, mille eestvedajaks oli Juhan Kannimäe. 2009 a. kevadel 
vahetati palveruumis tapeet, värviti ja parandati põrand. http://urvaste.eelk.ee/Antsla-
palvemaja.html  

Kirjeldus Elamu tüüpi palvemaja. Ühekorruseline ristkülikulise põhiplaaniga hoone, mille 
tänavapoolsel küljel mahukas vintskap. Hooviküljele on hiljem tehtud juurdeehitus. 

Väärtused Ajalooline: vennastekoguduse palvemaja, mis on tegutsenud järjepidevalt pühakojana. 

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://urvaste.eelk.ee/urvaste/palvela.htm  

http://urvaste.eelk.ee/Antsla-palvemaja.html
http://urvaste.eelk.ee/Antsla-palvemaja.html
http://urvaste.eelk.ee/urvaste/palvela.htm
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Nimetus Jaanimäe vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Võru maakond, Haanja vald, Jaanimäe küla 

Koordinaadid 6405364, 679908 

Katastritunnus 18101:001:0159 Jaanimäe palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus  

Dateering ja 
autor 

1938-1941 

Ajalugu Nurgakivi pandi 1938. a, valmis praegusel kujul 1941. a. Ehitati valmis saaliosa, pastori 
korter jäi ehitamata ja fassaad viimistlemata. Kohalikud ehitasid käsitsi valmistatud 
saviplokkidest. 
Peale Teist maailmasõda muudeti Rõuge kiriku filiaaliks. Järjepidevalt tegutsenud. 

Kirjeldus Viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga saviplokkidest hoone kahe sissepääsuga 
pikiküljel. Ehitamata jäänud osa vundament on palvelast paremal. 

Väärtused Arhitektuurne: Lõuna-Eesti vernakulaararhitektuuri ja saviehituse ehe näide. 
Ajalooline: üks väheseid vahetult enne Teist maailmasõda rajatud uusi 
vennastekoguduse palvemaju Lõuna-Eestis. 
Perspektiivne: tegutsev kogudus. 

Seisukord Hea 

Ettepanek RKM 

Allikad http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=379251562  

Fotod 

 
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/AK/AK005.jpg  

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=379251562
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/AK/AK005.jpg
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Nimetus Misso vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Võru maakond, Misso vald, Misso alevik, Riia mnt 39 

Koordinaadid 6389105, 693242 

Katastritunnus 46801:003:0165 Riia mnt 39/Palvela 

Algne uskkond Vennastekogudus  

Praegune 
kasutus 

Rahvamaja 

Dateering ja 
autor 

Projekt 1935, E. Sacharias, valmis 1940 

Ajalugu Palvemaja valmis ja pühitseti sisse 15.09.1940. Vennastekoguduselt nõukogude aja 
alguses ära võetud ja muudetud rahva-, hiljem kultuurimajaks. 1994. a tagastatud 
vennastekogudusele, 2008. planeeriti remonti, mis jäi tegemata. 

Kirjeldus Traditysioonilisest vennastekoguduse arhitektuurist lähtuval hoonel oli pikk, kõrge 
viilkatusega põhikehand, millele ühes otsas liitus apsiidiosa ning pikiküljel massiivne 
lahtine eeskoda. Nõukogudeaegsete ümberehitustega on hoonet pea tundmatuseni 
muudetud, säilinud on vaid põhimahud. 

Väärtused Ajalooline: üks väheseid vahetult enne Teist maailmasõda rajatud vennastekoguduse 
palvemaju Lõuna-Eestis. 

Seisukord Halb 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Postimees 19.11.1935; Tõnis Taaveti e-kirjad märts 2012. 

Fotod 

 
Palvela 1940. a, sissepühitsemise päeval. 
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/50/e5/9095215de341fc8bab8b16760bade550.jp
g  

http://cache.osta.ee/i/auctions/large/50/e5/9095215de341fc8bab8b16760bade550.jpg
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/50/e5/9095215de341fc8bab8b16760bade550.jpg
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Misso vennasteühingu palvela 28.12.2011, Misso aleviku keskel. Foto: V. Niilo. 
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Nimetus Võru baptisti palvemaja 

Asukoht Võru maakond, Võru linn, Karja tn 27 

Koordinaadid 6415552, 677383 

Katastritunnus 91901:007:0850 Karja tn 27 

Algne uskkond Elamu 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1900 

Ajalugu Peale Teist maailmasõda kasutas kogudus endise nelipühi koguduse ruume Jüri tn 23. 
1960. a ostis kogudus praeguse palvelahoone, kus koosolekuid peeti ühes toas. 1990. a 
tehti ümberehitus ja remont, muudeti mõnevõrra hoone tänavapoolset välisilmet, 
rajati laiendus hooviküljele, muudeti ruumilahendust, lisati vitraažaknad jmt. 
Asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal. 

Kirjeldus Karja ja Kalevipoja tänava nurgal asuv tüüpiline ühekorruseline elamu. Maja on 
kaheaknalise otsaviiluga Karja tänava poole. Piki Karja tänavat liitub hoonega väiksem 
ja madalam maht. Piki Kalevipoja tänavat on fassaadil viis akent ja maja hoovipoolsel 
otsal suure lameda varikatuse all sissepääs. Hooviküljele on lisatud juurdeehitus. 

Väärtused Arhitektuurne: moodustab osa Võru vanalinnale iseloomulikust puithoonestusest. 

Seisukord Hea 

Ettepanek MKA (asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal), arvele võtta 

Allikad http://www.vorubaptisti.ee/pages/et/ajalugu.php 

Fotod 

 
30.01.2012.  
http://static3.nagi.ee/i/p/808/81/20220465eb2046_l.jpg  

http://www.vorubaptisti.ee/pages/et/ajalugu.php
http://static3.nagi.ee/i/p/808/81/20220465eb2046_l.jpg
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2010. http://www.ekklesia.ee/~meego/V6ru2009g.jpg 

 
Interjöör 2010. http://kaev.net/images/image/L6unaEestiV6rus2010j.resized.jpg  

http://www.ekklesia.ee/~meego/V6ru2009g.jpg
http://kaev.net/images/image/L6unaEestiV6rus2010j.resized.jpg
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Palvela 1960. a. 
http://www.vorubaptisti.ee/media/ajalugu/VBK%20palvela%201960.jpg 

 
Palvela Jüri tänaval, enne 1960. a. 
http://www.vorubaptisti.ee/media/ajalugu/Palvela%20Jyri%20(Lenini)%20tn.jpg 

 

  

http://www.vorubaptisti.ee/media/ajalugu/VBK%20palvela%201960.jpg
http://www.vorubaptisti.ee/media/ajalugu/Palvela%20Jyri%20(Lenini)%20tn.jpg
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Nimetus Antsla baptisti palvemaja 

Asukoht Võru maakond, Antsla vald, Antsla linn, Jaani tn 24 

Koordinaadid 6412112, 649944 

Katastritunnus 14401:006:0010 Jaani tn 24 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1900, 1939, ümberehitused 1990. aastatel 

Ajalugu Kogudus asutati 1926. a. 1930. aastail osteti 1900. a ehitatud veskihoone, mis ehitati 
ümber palvemajaks, mis valmis 1939. a. Sõja ajal kaotas kogudus vastvalminud 
pühakoja. Sed  kasutati 1942-1945 sõjaväe laoruumina  ja  hiljem  koolimajana (1945-
1959). 1994. aastal tagastati  kogudusele  endine pühakoda. 1995. aastal alustati 
pühakoja restaureerimistöödega ja 2000. aastal pühitseti ümberehitatud pühakoda. 
Praegu kavandatakse sellele ulatuslikku juurdeehitust. 

Kirjeldus Algselt tüüpiline vabakoguduse palvemaja pika ristkülikulise põhiplaani ja viilkatusega. 
1990. aastate ümberehitusega on hoone saanud juugendliku eeskoja, muudetud on 
otsafaassaadi ja siselahendust. Samuti on lisatud L-kujuline juurdeehitus. Uued on 
katus, aknad, voodrilauad jne. 

Väärtused Ajalooline: 1930. aastate baptisti palvemaja. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://www.ekklesia.ee/antsla/index.php?a=73 

Fotod 

 
www.ekklesia.ee/antsla  

 

  

http://www.ekklesia.ee/antsla/index.php?a=73
http://www.ekklesia.ee/antsla
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Nimetus Puutli Püha Nikolai õigeusu kirik 

Asukoht Võru maakond, Vastseliina vald, Puutli küla 

Koordinaadid 6410843, 694182 

Katastritunnus 87401:002:0630 Puutli-Sõrra 41 

Algne uskkond Õigeusk 

Praegune 
kasutus 

Õigeusk (EAÕK) 

Dateering ja 
autor 

1935 

Ajalugu Kiriku ehitasid 1935. a üheksa Venemaalt tulnud perekonda. 

Kirjeldus Vernakulaarne puitkirik koosneb eenduvast tornist ja hulknurkse lõpetusega 
pikihoonest. Säilinud originaaldetaile. Interjöör rüüstatud. 

Väärtused Arhitektuurne: hilise vernakulaarse õigeusu puitkiriku näide. 

Seisukord Avariiline 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Plaat, Õigeusu kirikud, lk 640; 
http://www.avastaeesti.ee/index.php?option=com_sights&id=169&task=view#  

Fotod 

 
Foto: Villlu Männik. 
http://sakraalfoto.eu/images/20110102001249_pilt6859kv80_resize.jpg  

 

  

http://www.avastaeesti.ee/index.php?option=com_sights&id=169&task=view
http://sakraalfoto.eu/images/20110102001249_pilt6859kv80_resize.jpg
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VALGAMAA 
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Nimetus Nüpli vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Valga maakond, Otepää vald, Nüpli küla 

Koordinaadid 6437567, 647845 

Katastritunnus 63602:002:1380 Palvemaja 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus (kasutusel elamuna) 

Dateering ja 
autor 

1903 

Ajalugu Ehitatud vennastekoguduse palvemajaks. Peale Teist maailmasõda kogudus likvideeriti, 
kasutati EELK pastori elupaigana ning kuni 2003. aastani Otepää vabakoguduse 
palvelana.  
1990. aastatel tagastati vennastekogudusele. Peale vabakoguduse kolimist uutesse 
ruumidesse on seda majapoolt ajutiselt kasutatud majutuseks ja taaskasutuspoena, 
teist poolt EELK pastoripere elamuna. 

Kirjeldus Tüüpiline vennastekoguduse pikk ja avar poolkelpkatusega hoone. Pikiküljel kaks 
sissepääsu, palvesaali omal lahtine varikatus. Aknad on kolmeosalised, algsed olid 
kuueruudulised. Poolel majal on vahetatud ka voodrilauad. Aja jooksul on muudetud 
siselahendust. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise vennastekoguduse palvemaja mõnevõrra ümberehitatud 
näide. 

Seisukord Halb 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=-
306190934; http://www.otepaa.ee/ot/169%20OT%20nr1.pdf  

Fotod 

 
2009. http://pk.rmk.ee/parandkultuur/KR/KR231.jpg 

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=-306190934
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=-306190934
http://www.otepaa.ee/ot/169%20OT%20nr1.pdf
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/KR/KR231.jpg
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2009. http://pk.rmk.ee/parandkultuur/KR/KR231.jpg 

 
1922. http://www.ra.ee/fotis/watermark.php?id=8623  

 

http://pk.rmk.ee/parandkultuur/KR/KR231.jpg
http://www.ra.ee/fotis/watermark.php?id=8623
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Nimetus Soe vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Valga maakond, Hummuli vald, Kulli küla 

Koordinaadid 6420652, 620814 

Katastritunnus puudub 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Elamu 

Dateering ja 
autor 

1920d? 

Ajalugu Palvemaja tegevus lõppes 1960ndail. Hiljem on siin mõnda aega asunud Hummuli 
raamatukogu. 

Kirjeldus Kahekorruseline puitmaja, praegu kasutusel elamuna. 

Väärtused Ajalooline: endine vennastekoguduse palvemaja 

Seisukord hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 102; 
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=10907319
18  

Fotod 

 
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/JU/JU238.jpg  

 

  

http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=1090731918
http://loodus.keskkonnainfo.ee/webeelis/infoleht.aspx?obj=parandobj&id=1090731918
http://pk.rmk.ee/parandkultuur/JU/JU238.jpg
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Nimetus Palupera baptisti palvemaja 

Asukoht Valga maakond, Palupera vald, Palupera küla 

Koordinaadid 6445073, 636745 

Katastritunnus 58201:002:2640 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid (kastuseta) 

Dateering ja 
autor 

1923 

Ajalugu Otsus lammutada 2011 juulist. 

Kirjeldus Liigendatud hoonel on kõrgem viilkatusega saaliosa, millega liitub madalam viilkatusega 
abiruumide plokk. Peasissepääsu ees on väike viilkatusega eeskoda. Saali kohal oleva 
pastori korteri tarbeks on ühele küljele ehitatud suur vintskap. Säilinud on algne 
püstlaudis pikiliistudega (nn asunikulaudis) ja 16-ruudulised kõrged aknad. 

Väärtused Arhitektuurne: hästi säilinud tüüpiline 1920. – 1930. aastate palvemaja, millel 
erandlikuna on pastori korteri valgustamiseks vintskap tänavapoolsel küljel. 

Seisukord Halb  

Ettepanek Dokumenteerida, kuna on otsustatud lammutada. 

Allikad http://kaev.net/palupera-ajaloolise-palvemaja-viimane-jumalateenistus  

Fotod 

 
Juuli 2011. 
http://kaev.net/images/image/palupera-palvemaja-viimane-jumalateenistus-valgus-
metsas.jpg 

http://kaev.net/palupera-ajaloolise-palvemaja-viimane-jumalateenistus
http://kaev.net/images/image/palupera-palvemaja-viimane-jumalateenistus-valgus-metsas.jpg
http://kaev.net/images/image/palupera-palvemaja-viimane-jumalateenistus-valgus-metsas.jpg
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Foto: Leele Välja. 

 
Foto: Leele Välja. 
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Foto: Leele Välja. 
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Nimetus Puka metodisti palvemaja 

Asukoht Valga maakond, Puka vald, Komsi küla 

Koordinaadid 6437330, 632700 

Katastritunnus 60802:003:2060 Kirikumaa 

Algne uskkond Metodisti  

Praegune 
kasutus 

Vabakogudus (EEKBKL) 

Dateering ja 
autor 

1937, insener Hugo Oengo 

Ajalugu Kogudus rajati 1930. aastatel Tartu koguduse osakonnana. 1933. a pandi kirikule 
nurgakivi, 1937. a. pühitseti kirik. Koguduse töö lakkas Teise maailmasõja ajal. 
Alates sõjajärgsest ajast kasutab hoonet väike vabakogudus. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Eenduva torni, pikihoone ja sellest madalama ja kitsama abiruumide plokiga 
sakraalhoone. Tornil kõrge kiiver. Aknaid on muudetud, interjöör kaetud uue laudisega. 

Väärtused Arhitektuurne: 1930. aastate kiriku tüüpi palvemaja näide. 
Ajalooline: ainus säilinud Lõuna-Eesti metodisti palvela. 

Seisukord Halb 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 102; Eesti Metodisti kirik 1907–2007. Tallinn: EMK, 2007, lk 96–97. 

Fotod 

 
http://www.varafoto.com/get_file.php?pid=8472&size=fullsize 

 
http://www.varafoto.com/get_file.php?pid=8471&size=fullsize 

http://www.varafoto.com/get_file.php?pid=8472&size=fullsize
http://www.varafoto.com/get_file.php?pid=8471&size=fullsize
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Nimetus Tõrva Immanueli evangeeliumi kristlaste palvemaja 

Asukoht Valga maakond, Tõrva linn, Aia tn 6 

Koordinaadid 6430485, 613720 

Katastritunnus 82301:007:1150 Aia tn 6 

Algne uskkond Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Evangeeliumi kristlased (EEKBKL) 

Dateering ja 
autor 

1928 

Ajalugu Kogudus rajati 1921. a, hoone ehitati 1928. a. Pärast Teist maailmasõda võeti 
koguduselt ära ja kasutati kultuurimajana. Sellest ajast ka hoonet tundmatuseni 
muutvad ümberehitused. 1990. aastatel tagastati kogudusele. Kuna kogudus oli 
vahepeal ehitanud elamust Uus 12 uue palvela, siis on endine palvela kasutusel 
misjonimajana (suuremad üritused, majutus, taaskasutus jmt). 

Kirjeldus Algset, väikese torniga pikiteljelist hoonet on juurdeehitusega ühel küljel oluliselt 
laiendatud. Torn on lammutatud, muudetud aknaid-uksi ja siselahendust.  
Viimastel aastatel paksult ära soojustatud ja kaetud plaatidega. 

Väärtused Ajalooline: üks vähestest evangeeliumi kristlaste palvemajadest Lõuna-Eestis. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 102. 

Fotod 

 
2011. http://kaev.net/images/image/torva-koguduse-90-aastapaev-misjonimaja.jpg  

 

  

http://kaev.net/images/image/torva-koguduse-90-aastapaev-misjonimaja.jpg
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LÄÄNE-VIRUMAA 
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Nimetus Rakvere Karmeli baptisti palvemaja 

Asukoht Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, L. Koidula tn 15 

Koordinaadid 6580673, 634404 

Katastritunnus 66301:020:0300 L. Koidula tn 15 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1933, arhitekt Engelhardt Corjus 

Ajalugu Kogudus asutatud 1895. a. Palvela ehitati 1933.a. 
1990. aastatel fassaadide ümberehitus, 2005. a asendatud aknad. 2011. katuse remont, 
2012. aastaks kavandatud fassaadide soojustamine!  
Asub väljaspool Rakvere vanalinna MKA. 

Kirjeldus Baltisaksa arhitekt Engelhard Corjuse 1932 kavandatud kirik, valmis 1933. Üks väheseid 
funktsionalistlikke sakraalhooneid Eestis. Silmapaistev ekspressionismimõjuline 
puituks. 1990. aastate algul remondi käigus poolümara palgi moodi lauaga maja 
vooderdades rikuti täielikult arhitektuurne ilme. (Mart Kalm) 
Kuupja mahu ja lamekatusega puidust hoone, algselt krohvitud. Aknad väga kitsad ja 
kõrged, asendatud hiljuti tihedaruudulistega (algsete eeskujul?). Peasissepääsu 
nurgalahendus täiskõrguses varikatuse ja saleda nurgapostiga, mille visuaalseks 
pikenduseks oli rist katusel. Säilinud algne välisuks. 
Interjööris lameda laega saal, mille tagaosas rõdu. Seintel püstlaudisest paneel. 

Väärtused Arhitektuurne: üks väheseid funktsionalistlikke sakraalhooneid Eestis. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Dokumenteerida ja arvele võtta 

Allikad M. Kalm, Lääne-Virumaa XX sajandi ehituspärand. Tallinn, 2010; Tamm, lk 105; 
http://www.karmel.ee/index.php .  

http://www.karmel.ee/index.php
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Fotod 

 
http://y.delfi.ee/norm/2654/3131041_qqfKzo.jpeg  

 
http://pilt.delfi.ee/show.php?mode=0&id=3138145&salt=1lzuwC.jpeg  

http://y.delfi.ee/norm/2654/3131041_qqfKzo.jpeg
http://pilt.delfi.ee/show.php?mode=0&id=3138145&salt=1lzuwC.jpeg
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Palvela sissepühitsemise laululehel. 
http://www.karmel.ee/karmel/images/0001/arhitekt-eng-1.jpg  

 
Nurgakivi panek 1933. a. 
http://www.karmel.ee/karmel/images/nurgakivi-pa-1.jpg  

http://www.karmel.ee/karmel/images/0001/arhitekt-eng-1.jpg
http://www.karmel.ee/karmel/images/nurgakivi-pa-1.jpg
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Akende vahetus 2005. a. 
http://www.karmel.ee/karmel/images/0001/2005-aasta-s-1.jpg  

 

  

http://www.karmel.ee/karmel/images/0001/2005-aasta-s-1.jpg
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Nimetus Rakvere metodisti palvemaja (kirik) 

Asukoht Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Laada tn 19/21 

Koordinaadid 6581453, 634371 

Katastritunnus 66301:008:0200 

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1929 

Ajalugu Kogudus asutatud 1914. a Tapa koguduse filiaalina, iseseisvus 1920. a. Siis osteti krunt 
Laada tänaval ja 1928.–1929. a ehitati palvemaja. Eeskujuks oli mõned aastad varem 
valminud Tapa palvemaja. Viimane suur remont 2005.–2006. a. 
Järjepidevalt tegutsenud pühakojana. 
Asub väljaspool Rakvere vanalinna MKA. 

Kirjeldus Traditsionalistlik kiriku tüüpi palvemaja väikese torniga. Kõrge viilkatusega 
pikiteljelisel saaliosal on peasissepääsu kohal nelinurkne telkkiivriga viilutorn. 
Hoovipoolsel küljel L-kujuliselt liituv maht sisaldab abiruume. Peasissepääsu ette on 
algse ümarkaarse varikatuse asemele rajatud matsakavõitu eeskoda. Sissepääsu kohal 
on ümaraken, saaliosal ümarkaarsed aknad. Seinte soojustamisega on aknad auku 
jäänud, algsed puitraamid on asendatud plastikutega, mis küll mõneti järgivad 
varasemat kodaratega raamijaotust. Katus kaetud profiilplekiga. 

Väärtused Arhitektuurne: traditsonalistliku, kiriku tüüpi palvemaja näide 1920. aastatest. 

Seisukord Väga hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 38–39, 105; Eesti Metodisti kirik 1907–2007. Tallinn: EMK, 2007, lk 67–68. 

Fotod 

 
http://y.delfi.ee/norm/121869/6662051_PpHF6I.jpeg  

http://y.delfi.ee/norm/121869/6662051_PpHF6I.jpeg
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http://y.delfi.ee/norm/23499/744551_5rYMUF.jpeg  

 
Ehitusaegne foto. Oliver Orro kogust. 

http://y.delfi.ee/norm/23499/744551_5rYMUF.jpeg
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Kirik 1931. a. Postkaart Oliver Orro kogust. 
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Nimetus Tapa metodisti palvemaja (kirik) 

Asukoht Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn, Kesk tn 11 

Koordinaadid 6571016, 611742 

Katastritunnus 79101:008:0130  

Algne uskkond Metodistid 

Praegune 
kasutus 

Metodistid 

Dateering ja 
autor 

1924, insener Tombo (?) 

Ajalugu Kogudus asutatud 1912. a esimese Mandri-Eesti kogudusena. Palvemaja asuti 
ehitama 1923. a, valmis 1924. 
Järjepidevalt kasutatud palvemajana. 

Kirjeldus Ehitatud 1924, ins. Tombo(?), kes võis olla ka ehitusmeister. Otsaga tänava ääres 
väike torniga sõrestikehitis. E. Tamme meelest on ümarkaarsed uksed-aknad 
tagasihoidliku palvela jaoks meeldejäävad. Tagaosas liitub kahekorruselise verandaga 
korter. Tagasihoidlik dekoor sisaldab viiteid neogootikale. (Mart Kalm) 
Akna teravkaarne ehisraam ukse kohal, ümarkaarne uksevalgmik ja ümarkaarsed 
saaliaknad erikujulise prossijaotusega. Väga hästi säilinud detailidega ja korralikult 
hooldatud hoone. 

Väärtused Arhitektuurne: traditsonalistliku, kiriku tüüpi palvemaja näide 1920. aastatest. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad M. Kalm, Lääne-Virumaa XX sajandi ehituspärand. Tallinn, 2010; Tamm, lk 38–39, 87; 
Eesti Metodisti kirik 1907–2007. Tallinn: EMK, 2007, lk 63–64. 

Fotod 

 
16.05.2012. Foto: P. Säre. 
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16.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
16.05.2012. Foto: P. Säre. 
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16.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
16.05.2012. Foto: P. Säre. 
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1929. 
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/ba/57/37d7cdc19129e92deda25764bb2e57ba.j
pg  

 

  

http://cache.osta.ee/i/auctions/large/ba/57/37d7cdc19129e92deda25764bb2e57ba.jpg
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/ba/57/37d7cdc19129e92deda25764bb2e57ba.jpg
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Nimetus Rakvere adventisti palvemaja 

Asukoht Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Pikk tn 33 

Koordinaadid 6580894, 633992 

Katastritunnus 66301:022:0400 Pikk 33 

Algne uskkond Elamu-koolihoone 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1898, 1936–1937 ehitati ümber palvemajaks 

Ajalugu Kogudus asutatud 1912. a, 1936. a osteti Pikk 33 hoone, kus oli varem tegutsenud 
tütarlaste erakool, ning ehitati ümber palvemajaks.  
Järjepidevalt tegutsenud palvelana. 
Asub Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal. 

Kirjeldus Suur kahekorruseline historitsistlik hoone astmikviiludega Pika ja Kooli tänava poole. 

Väärtused Arhitektuurne: historitsistlik linnamaja. 
Ajalooline: järjepidevalt tegutsenud adventkoguduse palvemaja. 
Miljööline: hoone kuulub Pika tänava valdavalt 19. saj teisel poolel kujunenud 
kivihoonete ansamblisse. 

Seisukord hea 

Ettepanek MKA (asub Rakvere MKA-l), arvele võtta 

Allikad Ehitisregister; http://rakvere.advent.ee/index.php?sisu=ajalugu  

Fotod 

 
http://pilt.delfi.ee/show.php?mode=0&id=3557517&salt=6M7EAy.jpeg  

http://rakvere.advent.ee/index.php?sisu=ajalugu
http://pilt.delfi.ee/show.php?mode=0&id=3557517&salt=6M7EAy.jpeg
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http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Adventkirik@
000@1.jpg&l=500&k=1000  

 
Interjöör 2008. 
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Emadep@222@ev@000@ja@000
@laste@000@@111@nnistamine@000@10.@000@mai@000@2008/IMG_2145.jpg&
l=500&k=1000  

http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Adventkirik@000@1.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Adventkirik@000@1.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Emadep@222@ev@000@ja@000@laste@000@@111@nnistamine@000@10.@000@mai@000@2008/IMG_2145.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Emadep@222@ev@000@ja@000@laste@000@@111@nnistamine@000@10.@000@mai@000@2008/IMG_2145.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Emadep@222@ev@000@ja@000@laste@000@@111@nnistamine@000@10.@000@mai@000@2008/IMG_2145.jpg&l=500&k=1000
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http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Adventkirik@
000@1@000@seest.jpg&l=500&k=1000 

 
Kogudus hoovimaja ees. 
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Kogudus@00
0@1956.jpg&l=500&k=1000  

 

  

http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Adventkirik@000@1@000@seest.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Adventkirik@000@1@000@seest.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Kogudus@000@1956.jpg&l=500&k=1000
http://rakvere.advent.ee/pilt.php?p=pildid/galeriid/Varasem@000@aeg/Kogudus@000@1956.jpg&l=500&k=1000
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Nimetus Avispea evangeeliumi kristlaste palvemaja 

Asukoht Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Avispea küla 

Koordinaadid 6554709, 636117 

Katastritunnus 92703:001:0030 Kiriku 

Algne uskkond Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Evangeeliumi kristlased 

Dateering ja 
autor 

1935, arhitekt Märt Merivälja 

Ajalugu Kogudus asutati 1924. a. Alguses käidi koos taludes, 1933. a algatati korjandus 
palvemaja ehituseks. Ehitati koguduse jõududega 1934.–1935. a. 
Järjepidevalt kasutusel palvemajana. 

Kirjeldus Pärnu arhitekti Märt Merivälja projekti järgi 1934–1935 valminud küllaltki 
kogudusekeskuse tüüpi modernistlik sakraalehitis. Efektse otsaseina akna mõju ei lase 
nii hästi sees esile tulla seda poolitav rõdu. On küll tehtud uuendusi, nagu neogooti 
kantsel, kuid alles väga stiilsed algsed lühtrid. (Mart Kalm) 
Madala viilkatusega itaaliapäraste sakraalhoonete (Egle Tamm) esindaja. Risttahukalise 
saalimahuga külgneb kahes erinevas kõrguses lamekatuseline külgmaht 
ebatraditsioonilise ruumipaigutusega. Saaliosa väliskujunduse dominandiks on 
otsaseina kõrge, tiheda ehisraamistikuga aken, mis on kombineeritud ristimotiiviga. 
Paremat saaliseina liigendavad väga kõrged tihedaruudulised aknad. Vasakul küljel 
paikneb nurgapostiga varikatuse all peasissepääs algse kahepoolse uksega. Interjööris 
minimalistliku kujundusega lameda laega saal, mille seinte allosa katab laudis. Suurte 
tahveldatud lükanduste kaudu saab suurt saali ühendada väikesega. 

Väärtused Arhitektuurne: palvemajade hulgas silmapaistvalt modernistlik professionaalse 
arhitekti projekteeritud hoone. 
Ajalooline: üks väheseid kogudusekeskuse tüüpi pühakodasid 1930. aastatest. 
Perspektiivne: elujõuline kogudus, hoone heas seisukorras. 

Seisukord Hea  

Ettepanek RKM 

Allikad M. Kalm, Lääne-Virumaa XX sajandi ehituspärand. Tallinn, 2010; Tamm, lk 56–57, 103. 
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Fotod 

 
16.05.2012. Foto: P. Säre. 
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16.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
16.05.2012. Foto: P. Säre. 
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16.05.2012. Foto: P. Säre. 
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16.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
Interjöör 2009. a. 
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/2009.jouluootuskontsert/thumb
s/phoca_thumb_l_pc190131.jpg  

http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/2009.jouluootuskontsert/thumbs/phoca_thumb_l_pc190131.jpg
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/2009.jouluootuskontsert/thumbs/phoca_thumb_l_pc190131.jpg
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Palvemaja ehitus 1934. a.  
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/ajalugu/13ehitustood.jpg  

 
Palvemaja valmimisjärgus. 
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/1930ndad/thumbs/phoca_thum
b_l_scanned%20at%204.02.2010%208-56.jpg  

http://www.avispea.ekklesia.ee/images/ajalugu/13ehitustood.jpg
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/1930ndad/thumbs/phoca_thumb_l_scanned%20at%204.02.2010%208-56.jpg
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/1930ndad/thumbs/phoca_thumb_l_scanned%20at%204.02.2010%208-56.jpg
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Palvemaja sissepühitsemise laululehel.  

 
Interjöör 1985. a. 
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/1985aastapaev/thumbs/phoca_t
humb_l_aastapaev.1985.jpg  

 

  

http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/1985aastapaev/thumbs/phoca_thumb_l_aastapaev.1985.jpg
http://www.avispea.ekklesia.ee/images/phocagallery/1985aastapaev/thumbs/phoca_thumb_l_aastapaev.1985.jpg
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IDA-VIRUMAA 
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Nimetus Kohtla-Järve Saaroni baptisti palvemaja 

Asukoht Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Lille tn 14 

Koordinaadid 6587235, 684979 

Katastritunnus 32216:004:0012 Lille tn 14 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1981 

Ajalugu Kogudus moodustati 1932. a Suure-jaani koguduse osakonnana, iseseisvus 1937. a. 
Kogudus jäi 1940. a ilma palvela ehituseks ostetud krundist. Koos käidi eramajas, mille 
alumine korrus kohandati palvesaaliks. 
1980.–1981. a valmis individuaalelamu asemel ruumikas palvemaja. 

Kirjeldus Liigendatud hoone koosneb krundi sügavuses paiknevast avarast lamekatuse ja 
kaarduva tagaseinaga krohvitud saaliosast, saaliploki nurgaga liituvast jässakast 
punasest tellisest tornist ja pisut madalamast ja kitsamast, pikalt väljasopistuvast, 
omakorda liigendatud mahust, mis sisaldab väikest saali, abiruume ja pastori korterit. 
Saaliosal on kahes seinas kõrged ristkülikulised aknad, tagaseinas ristkujuline 
klaasplokkidest aken, mis on interjööris kärglaega saali aktsendiks. 
Torniosa on kontrastselt puhasvuuk laoga punasest tellisest; lamekatusega jässakat 
mahtu tasakaalustab seinapinna tihe vertikaalliigendus ja kõrged aknad; peasissepääs 
saaliossa on läbi torni. 

Väärtused Arhitektuurne: erandlik sakraalhoone 1980. aastate algusest. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad http://www.virumaa.ee/2003/01/ve-kohtla-jarve-saaron-baptisti-kogudus/; 
ehitisregister.  

http://www.virumaa.ee/2003/01/ve-kohtla-jarve-saaron-baptisti-kogudus/
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Fotod 

 
24.09.2010. Foto: A. Randla. 

 
24.09.2010. Foto: A. Randla. 
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24.09.2010. Foto: A. Randla. 

 
24.09.2010. Foto: A. Randla. 
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http://www.kehrakogudus.ee/images/muud/dscn4854.jpg  

 
http://www.ekklesia.ee/~meego/KJEKB2009c.jpg  

 

  

http://www.kehrakogudus.ee/images/muud/dscn4854.jpg
http://www.ekklesia.ee/~meego/KJEKB2009c.jpg
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Nimetus Kohtla-Järve Issandamuutmise õigeusu kirik 

Asukoht Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa Järveküla tee 3 

Koordinaadid  

Katastritunnus 32210:002:0003 

Algne uskkond Õigeusk  

Praegune 
kasutus 

Õigeusk (MPEÕK) 

Dateering ja 
autor 

1938, arhitekt Anton Soans 

Ajalugu Anton Soansi üldplaneering Kohtla-Järvel, töölisasula serva projekteeris Soans 
põlevkivitööliste elamute lähedale ka õigeusu kiriku, mis ehitati riigi rahastamisel. 

Kirjeldus Kohtla-Järve Issandamuutmise kirik on kvadraatne nurgatorniga ja apsiidiga 
funktsionalistlik ehitis. Seinad valgeks krohvitud tellistest, liigendamata. 4-tahulise 
torniga ja lameda katusega. Plaanilahendus omapärane, nelitisega liidetud kellatorn, 
ümarapsiid. Ikonostaas on omapärase lahendusega eklektiline. (register) 
2000. a ehitati kirikule sibulkuplid ja muudeti mitmeid muid algseid elemente, mis on 
kiriku ilmet tugevasti kahjustanud. 

Väärtused Mälestise tunnus registris: Neoklassitsistlike motiividega, ainus 1930. a ehitatud ap-
õigeusu kirik Eestis (NB! kaitse all ka Mõisaküla, Treimani ja Kopli õigeusu kirikud 1930. 
aastatest). 
Arhitektuurne: Eesti ühe tipparhitekti, Anton Soansi projekteeritud, funktsonalismi ja 
itaalialikkust õnnestunult kombineeriv sakraalhoone. 

Seisukord Hea 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 13888 

Allikad Kultuurimälestiste riiklik register; Tamm, lk 59, 104; Plaat, Õigeusu kirikud, lk 106. 

Fotod 

 
2002. Foto: Jaan Vali. http://register.muinas.ee/content/monument/regular/1747.jpg  
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2008. Foto: Tõnis Taavet. 
http://register.muinas.ee/content/monument/regular/25951.jpg  

 
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/f3/75/ccb941b6e17456549de6262f08ef75f3.jpg  

 

  

http://register.muinas.ee/content/monument/regular/25951.jpg
http://cache.osta.ee/i/auctions/large/f3/75/ccb941b6e17456549de6262f08ef75f3.jpg
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TALLINN 
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Nimetus Nõmme vennastekoguduse palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Tallinna linn, Nõmme linnaosa, Harku tn 48 

Koordinaadid 6583271, 537817 

Katastritunnus 78404:406:8500 

Algne uskkond Vennastekogudus 

Praegune 
kasutus 

Vennastekogudus 

Dateering ja 
autor 

1931 

Ajalugu Kogudus asutatud 1928. a. 

Kirjeldus Suure aia sees paiknev elamu tüüpi palvela. Erineb tavalisest vennastkoguduse 
palvemajast, sest on lühem ja ühe, keskteljel paikneva sissepääsuga, mille ees väike 
viilkatusega eeskoda. Külgseinas teine sissepääs pultkatusega eeskojaga. Algse 
raamijaotusega aknad paiknevad sümmeetriliselt. Säilinud on algsed uksed nii väljas kui 
ka sees. 

Väärtused Arhitektuurne: vennastekoguduse palvemaja erandlik hästisäilinud näide. 
Miljööline: puithoone moodustab terviku ümbritseva hoonestusega. 
Perspektiivne: tegutsev elujõuline kogudus. 

Seisukord Hea 

Ettepanek RKM TKVA ettepanekul 

Allikad Tamm, lk 81. 

Fotod 

 
27.04.2012. Foto: P. Säre. 
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27.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
27.04.2012. Foto: P. Säre. 

 



318 
 

Nimetus Tallinna Kalamaja baptisti palvemaja (Baptistide Kalju-koguduse palvela) 

Asukoht Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kalju tn 1 

Koordinaadid  

Katastritunnus 78408:801:0500 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1902, ehitustehnik Konstantin Wilcken 

Ajalugu Kogudus rajati 1884. a esimese Tallinna baptistikogudusena. 
1902. a ehitati palvela Woldemar von Üxkülli rahadega, palvemajade seas erandlikuna 
paekivist. Elas üle 1950. a vabakoguduste koondamise Olevistesse ning jätkas iseseisva 
kogudusena. 
Järjepidevalt tegutsenud pühakojana. 

Kirjeldus Historitsistlik puhast paekivi demonstreeriv hoone on pikiküljega tänava poole. 
Tänavafassaadil massiivse eeskojaga peasissepääs, ühes ahasseinas väiksema eeskojaga 
teine sissepääs. Hoonel on teravkaarsed neogooti aknad puidust ehisraamidega. 
Algselt paiknes kõnepult peasissepääsu vastas tekitades omamoodi tsentraalruumi 
efekti, nüüd on palvela muudetud pikiteljeliseks. Sisustus on uus. 

Väärtused Arhitektuurne: erandlik paekivist historitsistlik palvemaja. 
Ajalooline: vanim baptistikogudus Tallinnas. 

Seisukord Hea 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 1080 (ajaloomälestis) 

Allikad Kultuurimälestiste riiklik register; http://www.kalju.ee/about/kalju-kogudus/  

Fotod 

 
30.04.2012. Foto: P. Säre. 

http://www.kalju.ee/about/kalju-kogudus/
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30.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
dsc_95512_1259624020 kalju 
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Nimetus Nõmme baptisti palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Tallinna linn, Nõmme linnaosa, Puuvilja 4 

Koordinaadid 538558, 6583307 

Katastritunnus 78404:401:9070 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1931, projekteerija Johannes Märts 

Ajalugu Kogudus loodi Manfred von Glehni eestvõttel 1893. a. Ametlikult registreeriti Nõmme 
baptistikogudus 1919. a. Glehnid kinkisid kogudusele maatüki, millele 1931. a rajati 
praegune palvemaja. Ulatuslik juurdeehitus 1990. aastail. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 

Kirjeldus Ruumika viilkatusega pikihoonega liitub palvela otsal polügonaalne apsiidiosa. 
Peasissepääsu ees on lihtne eeskoda. Aknad on avarad ja kõrged ristkülikud, apsiidi 
kohal ümaraken ja peasissepääsu kohal ristikujuline aken. Säilinud algne välisuks. L-
kujuliselt ühenduv kahekorruseline abi- ja eluruumide plokki on 1990. aastatel ümber 
ehitatud ja laiendatud. Kuna juurdeehitus on tehtud hoovi poole, ei mõju see 
vaatamata suurele mahule pealetükkivalt. 
Meenutab kohati Johannes Märtsi ümberehitatud Haapsalu baptisti palvelat. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja hästisäilinud 
variatsioon. 
Miljööline: moodustab terviku ümbritseva puitarhitektuuriga. 
Perspektiivne: hoone seisukord hea; elujõuline tegutsev kogudus. 

Seisukord hea 

Ettepanek RKM TKVA ettepanekul 

Allikad Leho Lõhmus, Nõmme vanadel fotodel. Tallinn: Koolibri, 2005, lk 99–101; 
http://www.nbk.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=50. 

http://www.nbk.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=50
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Fotod 

 
27.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
27.04.2012. Foto: P. Säre. 
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27.04.2012. Foto: P. Säre. 
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27.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
27.04.2012. Foto: P. Säre. 
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27.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
27.04.2012. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Tallinna Advent-kirik (Tallinna Seitsmenda päeva adventistide palvela) 

Asukoht Harju maakond, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Mere pst 3 

Koordinaadid  

Katastritunnus 78401:101:3910 

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1923 arhitekt Erich Jacoby 

Ajalugu Mere puiestee alguses asuv Seitsmenda Päeva Adventisti kirik ehitati 1922-1923 
arhitekt Erich Jacoby projekti järgi. Tallinna adventkirik oli esimene Eesti Vabariigi ajal 
ehitatud kivikirik ja üldse üks esimesi iseseisvusperioodil ehitatud kirikuid. Kogudusel 
oli ehitamisega kiire, mistõttu anti linnavalitsusele lubadus hoone tulevikus lammutada, 
kui linna alles valmiv üldplaan seda nõudma peaks. Vaatamata ebakindlale olukorrale 
valmis adventistide kiriku näol siiski üks Eesti 1920. aastate sakraalarhitektuuri 
kaunimaid hooneid.  
Nõukogude võimu kirikuvastane poliitika tabas kõige rängemalt vabakogudusi ja -
kirikuid. 1950 paigutati Mere puiestee kirikusse ka metodistid, kelle pühakojad olid 
võimude poolt suletud. Uue metodistide kiriku valmimiseni Narva maanteel 2000. 
aastal kasutasid adventistid ja metodistid Mere puiestee kirikut koos. Adventkiriku 
eksterjöör restaureeriti Kirikurenessanssi projekti raames aastatel 2006-2007. (register) 

Kirjeldus Saksa eeskujudest lähtuv baieri tornikiiver ja väike ärkel torni jalamil olid uued motiivid 
siinses kirikuarhitektuuris. Kiriku konsooltorn seob hoonet keskaegse Tallinna 
arhitektuuri võtetega, kuid erinevalt keskaegsetest tornidest ja adventisti kiriku torn 
madal ja sale, olles pigem kiriku sümbol kui tornikellade asupaik ja teetähis. 
Ühelöövilist laia ja Tallinna sakraalarhitektuuris harjumatult madalat siseruumi katab 
laudisega kaetud silindrikujuline lagi. (register) 

Väärtused Mälestise tunnus registris: Mere puiesteeTallinna Seitsmenda päeva adventistide kirik 
on 1920. aastate traditsionalismi üheks ilmekamaks näiteks Eestis. 

Seisukord Hea 

Ettepanek On juba RKM, reg nr 1109 

Allikad Kultuurimälestiste riiklik register; Tamm, lk 34–35, 84. 

Fotod 

 
Foto: P. Säre. 
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Nimetus Tallinna adventistide palvemaja 

Asukoht Harju maakond, Tallinna linn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 56 

Koordinaadid 6589198, 541230 

Katastritunnus 78408:803:7600 

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Pelgulinna Rahvamaja 

Dateering ja 
autor 

1932, arhitekt Erich Jacoby, ümberehitus 1940 arhitekt Eugen Sacharias 

Ajalugu Adventistid alustasid aktiivset tegevust Pelgulinnas 1930. aastate alguses. 1931. a 
omandasid Telliskivi tänavale krundi ja aasta hiljem ehitasid sinna palvemaja. 
Kogudusse kuulus ca 90 inimest. 1940. a tehti hoones ümberehitus teoloogilise 
seminari tarbeks. Samal aastal hoone natsionaliseeriti. 1950. aastatst tegutses hoones 
raamatukogu, hiljem muudeti kultuurimajaks. 1994.–1995. a ei tagastatud hoonet 
adventistidele, tegutseb edasi Pelgulinna Rahvamajana. 

Kirjeldus Kompaktne klomppaest hoone koosneb kahekorruselisest madala kelpkatusega 
tänavaäärsest osast ja sellega ühelaiusest ühekordsest teenindavate ruumide plokist 
krundi sügavuses. Kahe uksega sissepääs on assümmeetriliselt fassaadi paremas 
servas, selle kohal kaks kõrget ümarkaarset petiknišši. Fassaadil mõlemal korrusel 
kolm akent (neist ülemised 1940. aasta ümberehituse ajast). Suurel saalil kõrged ja 
kitsad aknad horisontaalse prossijaotusega. 
Sissepääsu kõrval oli väike saal, mida sai suure saaliga ühendada suurte uste kaudu. 
Väikese saali kohal oli siserõdu, mis on tänaseks kinni ehitatud. Suure saali altariosa 
on muudetud lavaks. 
Säilinud palju originaaldetaile. 

Väärtused Arhitektuurne: Üks efektsemaid funktsionalistlikke sakraalhooneid Eestis. 
Miljööline: oluline dominantehitis Telliskivi tänava piirkonnas. 
Perspektiivne: heas seisukorras ja aktiivses kasutuses olev hoone. 

Seisukord Hea 

Ettepanek RKM TKVA ettepanekul 

Allikad Tamm, lk 45, 84–85; Robert Nerman, Pelgulinn. Tallinn: R. Nerman, 2000, lk 189, 424–
425. 
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Fotod 

 
26.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
26.04.2012. Foto: P. Säre. 
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26.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
26.04.2012. Foto: P. Säre. 
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26.04.2012. Foto: P. Säre. 

 
26.04.2012. Foto: P. Säre. 
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TARTU 
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Nimetus Tartu Kolgata baptisti palvemaja 

Asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Tähe tn 66 

Koordinaadid 6472675, 659758 

Katastritunnus 79508:036:0001 

Algne uskkond Baptistid 

Praegune 
kasutus 

Baptistid 

Dateering ja 
autor 

1931 arhitekt Arnold Matteus 

Ajalugu Kogudus asutatud 1911. a. Palvemaja ehitati 1931. a. Teise maailmasõja järel liideti 
kogudusega ka Immanueli (palvemaja põles sõja ajal) ja Peeteli (kasutas renditud 
pindu) baptisti kogudus. Kuigi kogudus nõukogude ajal kahanes, jäi palvela püsima ning 
seda pole ka peale 1991. aastat ümber ehitatud. 
Tartu kontekstis ainuke säilinud ja palvelana kasutatav puitpalvela. Järjepidevalt 
tegutsenud pühakojana. Asub Karlova miljööväärtuslikul hoonestusalal. 

Kirjeldus Väheldane, tornita, puidust viilkatusega pikiteljeline hoone, millega liitub täisnurga all 
elu- ja abiruumide plokk. Esifassaadil ristikujuline aken ja ümarkaarse valgmiku ja 
varikatusega sissepääs. Saaliosa kõrged ristkülikulised aknad grupeeritud. 

Väärtused Arhitektuurne: tüüpilise 1920.–1930. aastate vabakoguduse palvemaja näide linnas. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 101; http://www.kolgata.ee/index.php/kogudus; Egle Tamm, Tõnis Liibek, 
Tartu linna kaitsmata ehituspärand 1870–1991. Tartu 2010. – 
http://muinas.ee/files/Tartu.pdf, lk 27. 

Fotod 

 
14.05.2012. Foto: P. Säre. 

http://www.kolgata.ee/index.php/kogudus
http://muinas.ee/files/Tartu.pdf
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07.05.2012. Foto: A. Randla.  

 
07.05.2012. Foto: A. Randla.  
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07.05.2012. Foto: A. Randla.  

 
07.05.2012. Foto: A. Randla.  
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07.05.2012. Foto: A. Randla.  

 
07.05.2012. Foto: A. Randla.  
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2010. a fassaadide värvimine. http://kaev.net/images/image/esisein_aimar-aino-
aare_img_0256.jpg  

 

  

http://kaev.net/images/image/esisein_aimar-aino-aare_img_0256.jpg
http://kaev.net/images/image/esisein_aimar-aino-aare_img_0256.jpg
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Nimetus Tartu adventisti palvemaja 

Asukoht Tartu maakond, Tartu linn, Lille tn 18 

Koordinaadid 6473673, 659419 

Katastritunnus 79507:046:0001 

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1929 arhitekt Arnold Matteus; juurdeehitus 1993 arhitekt Anli Tummi 

Ajalugu Adventkogudus loodi 1904. a. Varasema palvela asemele rajati 1929. a. uus Lille tänavale. 
Palvela võeti koguduselt ära 1960. a ja ehitati 1963. a ümber lasteaiaks. 1991. a tagastati 
kogudusele. Siis tehti põhjalik siseremont ja lisati kantsleiruumideks juurdeehitis (arhitekt Anli 
Tummi). 

Kirjeldus Ekspressionistlik linnapalvela. Ristkülikulise kahekorruselise mahu pikikülg on tänava poole. 
Sümmeetrilise fassaadi keskosa on kõrgem, külgedel pisut madalamad sissepääsudega 
trepikojad. Esimesel korrusel paiknevad väike saal, elu- ja abiruumid; teisel korrusel kõrge ja 
avar suur kogudusesaal. Korruste funktsionaalses peegeldub ka fassaadis, mille dominandiks on 
kolmnurkselt lõppevad ekspressionistlikud suure saali aknad, mida flankeerivad sissepääsude 
kohal illuminaatoraknad. Alumise korruse aknad on krohvikaunistustega seotud 
pseudolintaknaks. 
1993. aastal lisatud kantsteleiruumide osa on kujundatud jässaka tornina, mis mitte kuigi 
õnnestunult matkib algse hoone detailirepertuaari. Hoone praegune värvilahendus ei sobi kokku 
arhitektuuriga. 

Väärtused Arhitektuurne: üks väheseid A. Matteuse projekteeritud sakraalhooneid; Eestis 
haruldase ekspressionistliku kirikuarhitektuuri kõrgetasemeline näide. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 41–42, 100; Egle Tamm, Tõnis Liibek, Tartu linna kaitsmata ehituspärand 
1870–1991. Tartu 2010. – http://muinas.ee/files/Tartu.pdf, lk 26. 

Fotod 

 
14.05.2012. Foto: P. Säre. 

http://muinas.ee/files/Tartu.pdf
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07.05.2012. Foto: A. Randla.  

 
07.05.2012. Foto: A. Randla.  
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PÄRNU 
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Nimetus Pärnu Immanueli baptistide palvemaja 

Asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Henno tn 3 

Koordinaadid 6471865, 530228 

Katastritunnus 62511:140:3060 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid  

Dateering ja 
autor 

1896, 2000. aastad 

Ajalugu Kogudus asutati 1884. a, vanimaid baptistikogudusi Eestis. Praegune palvela ehitati 

1896. a. 1953. a ühendati Pärnu kolm vabakogudust ja ainsa palvelana jäi kasutusele 

baptistide I koguduse oma. 
„1.märtsil 1953 a. ühendati tolleaegsete vôimude survel kolm seni iseseisvalt tegutsenud kogudust (Pärnu I 
Kogudus - 1884, Evan-geeliumi Kristlaste "Saalemi" Vabakogudus - 1909 ja Pärnu "Peeteli" kogudus - 1916) 
üheks koguduseks. Oma maja usklikud valida ei saanud. Kolmest palvelast suurim "Saalemi" palvela Suur-
Posti tänaval kujundati VSÜ "Kalevi" spordisaaliks. "Peeteli" koguduse palvelast Havi tn. 5 sai aastateks 
klubi. Henno tänav 3 palvelasse kogunenud usklikud vôtsid ühiseks koguduse nimeks Pärnu Immaanueli 
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus.“ 
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm 

1990. aastate alguses jagunes kogudus ja palvela jäi taas ainult baptistide kasutada. 
Sellele järgnes ulatuslik ümber- ja juurdeehitamine, millega algsest hoonest on vähe 
järele jäänud. 

Kirjeldus Algselt traditsioonilise ülesehitusega viilkatusega pikiteljeline hoone viilkatusega 
eeskojaga peasissepääsu ees. Palvemaja kohta rikkaliku puitdekooriga. Interjööris olid 
siserõdu ja kõrgendatud lugemispult. Praegu on algsest palvelahoonest säilinud vaid 
põhiseinad ja osaliselt akende paigutus. Fassaad on kaetud plastikvoodriga, aknad 
uued. Interjöör on täielikult ümber ehitatud järgides küll algset funktsionaalsust (nt on 
taastatud siserõdu). 

Väärtused Ajalooline: Pärnu vanim vabakoguduse palvemaja. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm 

Fotod 

 

http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm
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http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm 

 

http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm 

 
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/renoveeritud.htm 

http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/renoveeritud.htm


341 
 

 
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/renoveeritud.htm 

 
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/renoveeritud.htm 

 

  

http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/renoveeritud.htm
http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/renoveeritud.htm
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Nimetus Pärnu Peeteli baptistide palvemaja 

Asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Havi tn 5 

Koordinaadid 62502:011:2150 

Katastritunnus 6472521, 528432 

Algne uskkond Baptistid  

Praegune 
kasutus 

Baptistid  

Dateering ja 
autor 

1927 

Ajalugu Kogudus asutati 1916. a. Praegune palvela ehitati 1927. a. 1953. a ühendati Pärnu kolm 

vabakogudust ja Peeteli palvela muudeti klubiks. 1991. a tagastati kogudusele, palvelat 

hakkas kasutama vene baptisti kogudus. Hoone põhimaht on säilinud, kuid planeeringut, 
akende-uste paigutust, viimistlust jne on muudetud. 

Kirjeldus Elamu tüüpi väljaehitatud katusekorrusega palvela. Ümberehitustega kaotanud kõik 
peale algse põhimahu. 

Väärtused  

Seisukord Hea 

Ettepanek Mitte arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 93; http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm 

Fotod 

 
www.maps.google.com  

 

  

http://www.ekklesia.ee/parnuimmaanuel/Ajalugu/Ajalugu.htm
http://www.maps.google.com/
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Nimetus Pärnu adventisti palvemaja 

Asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Karja tn 3 

Koordinaadid 6471491, 529695 

Katastritunnus 62511:083:0002 Karja tn 3 

Algne uskkond Adventistid 

Praegune 
kasutus 

Adventistid 

Dateering ja 
autor 

1910 

Ajalugu Kogudus asutatud 1908. a, 1910. omandati krunt Karja tänaval ja ehitati elumaja koos 
palvesaaliga, mida kutsuti „kasvuhooneks“. Nõukogude ajal võeti osa ruume 
koguduselt ära, kuid kogudus tegutses samas hoones edasi. Maja on mitmel korral 
ümber ehitatud, kuid tänaäärne hoone on säilitanud algse üldkuju ja detailid. 
Järjepidevalt tegutsenud palvemajana. 
Asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal. 

Kirjeldus Elumajast laiendatud palvemaja. Tänavaäärne poolteisekordne puithoone on ajastule 
omase liigeduse ja dekooriga. Fassaadil on sobimatud plastaknad. Krundi sügavusse on 
ehitatud pikalt eenduv saaliosa, mis jääb tänavalt märkamatuks. Saaliosa on kõrge ja 
liigendamata, ühes pikiseinas ümarkaarsed puitraamides aknad; väljast ebaõnnestunult 
kaetud plastikvoodriga. 

Väärtused Miljööline: piirkonnale tüüpiline tänavaäärne elamu. 

Seisukord Hea 

Ettepanek Arvele võtta, asub MKA-l 

Allikad http://parnu.advent.ee/index.php?leht=kogudusest  

Fotod 

 
08.05.2012. Foto: P. Säre.  

http://parnu.advent.ee/index.php?leht=kogudusest
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08.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
08.05.2012. Foto: P. Säre. 
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Nimetus Pärnu Saalemi evangeeliumi kristlaste palvemaja 

Asukoht Pärnu maakond, Pärnu linn, Suur-Posti tn 18a 

Koordinaadid 6471258, 529947 

Katastritunnus 62511:071:0001 Suur-Posti tn 18a 

Algne uskkond Evangeeliumi kristlased 

Praegune 
kasutus 

Evangeeliumi kristlased 

Dateering ja 
autor 

1933 arhitekt Märt Merivälja 

Ajalugu Kogudus asutati 1909. a. Üüriruumide asemel valmis 1933. a oma palvela, mida 
kasutati kuni 1953. aastani, kui see tehti spordisaaliks ja kogudus liideti 
baptistikogudusega. 1991. a tagastati palvela kogudusele, kes hoonet põhjalikult 
remontis, mh paigaldas sobimatu soojustuse ja plastikvoodri. Palvela taasavati 1993. a. 

Kirjeldus Itaaliapäraste sakraalhoonete rühma (E. Tamm) kuuluv madala viilkatusega 
risttahukalise põhimahuga hoone, mille külgedel madalad lamekatusega osad (algsega 
võrreldes oluliselt laiendatud. Külgfassaade ilmestavad kitsaste liseenidega vahelduvad 
kõrged tiheda ruudustusega aknad (osaliselt asendatud plastikakendega). Algne 
seinakujundus on osaliselt näha vasakpoolsel pikiseinal, ülejäänu on kaetud paksu 
soojustuse ja puiduimitatsioonis plastikvoodriga. Tänavapoolsel akendeta fassaadil on 
suur rist ja lameda varikatusega peasissepääs, originaaluks ei ole säilinud.  
Interjööris ei ole algset kujundust säilinud. 

Väärtused Arhitektuurne: itaalialiku sakraalehituse iseloomulik näide, mis on rikutud sobimatu 
välisviimistlusega. 

Seisukord hea 

Ettepanek Arvele võtta 

Allikad Tamm, lk 55–56, 94. 

Fotod 

 
08.05.2012. Foto: P. Säre. 
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08.05.2012. Foto: P. Säre. 

 
08.05.2012. Foto: A. Randla. 

 


