
    

 

SA Eesti Vabaõhumuuseum  Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut 

Registreeriniskood: 90012585  Pikk 2, 10123 Tallinn, Estonia 

Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn,  Estonia  kanut.evm.ee 

www.evm.ee  Tel.: (372) 6446 915 

  e-mail: kanut@evm.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kunstimälestise konserveerimistööde aruanne 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mälestise nimetus: Vitraažaken, 19.saj. (klaas, paber) 

Reg nr: 16413 ja 16414 ( kaks akent) 

Aadress: EELK Nõva kirik  

Tellija: EELK Nõva kogudus 
 
 
 
 

 
 

Töö teostaja: SA Eesti Vabaõhumuuseum, 90012585, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn, 

13521 Tallinn, Harjumaa, Eesti. 

Reg nr. E 778/2014 

 

 
 

 

 

Tallinn 2019 



Disain: EVTEK Muotoiluinstituuti Konservointiala, Vantaa, Suomi / Modifikatsioon: Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut, Tallinn, Eesti 

 
 

 

Konserveerimistööde aruanne  

 

 

 

Vorm 1 
 

 

Konserveerimisinfo (täidab konservaator ) 

Objekti olemus: Paberdetailid klaaside vahel 

aknaruut_1 

aknaruut_2 

Fotod pärast konserveerimist 

 

Objekt: Pabervitraaži aknaruudud 

Dateering: 19. saj II pool 

Autori v. töökoja 

märgistus, signatuur: 

- 

 

Materjal: Paber, klaas                         

Tehnika: kollaaž 

Mõõtmed: Kõrgus: ca 200 

mm 

Laius: ca 200 

mm 

Sügavus: ca 

5mm 

Diameeter: 

Muu info mõõtmete kohta: 

 

Siseruumis altarist parempoolse vitraažakna alumine parempoolne aknaruut (dok. aknaruudu 

numeratsioon_1): 2 x 2 mm klaas ja paber nende vahel. 

Pealmine (ruumipoolne) klaas ei ole algselt olnud täisnurkadega ruut (vasak ülemine ja parem 

alumine on teravnurgad, parem ülemine nürinurk ja vasak alumine täisnurgale kõige lähedasem). 

Klaasi kõrgus vasakul servas 197 mm, paremal servas 199 mm; laius ülaservas 199 mm ja alaservas 

195 mm. 

Alumine, õuepoolne klaas on purunenud ämblikuvõrguna sadadeks kildudeks ega ole mõõdetav. 

Pealmisel klaasil on kujutisest tekkinud sinakat tooni värvijälg valgusavast, mis klaasi igast servast 

on ca 4-7 mm väiksem, mõõtudega: kõrgus vasakul 183 mm, paremal 185 mm ja laius ülal  ning all 

võrdselt 181 mm. 

Pabervitraazh koosneb 8-st eraldi paberdetailist: 

Keskel on ruut, küljepikkusega 93 mm, millele on kantud tumedates toonides kirkavärviline rosett 

ja kaetud paksema (piiritus)lakikihiga, lakikiht on ebaühtlane, servades esineb mitme mm paksuseid 

kuivanud tilkasid. 

Ruutu ümbritseb valge mustriga raam külje väilismõõduga 140 mm, millesse on lõigatud roseti 

jaoks ruudukujuline ava küljemõõduga 90 mm. Kas rosetiruudu ja seda ümbritseva raami ava 
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mõõdud on juba algselt olnud erinevad, taotlusega väikesel ülekattele, või on see erinevus tingitud 

paberi kahanemisest vananemisel, on raske arvata. 

Valget raami ümbritsevad värvilise geomeetrilise mustriga ribad, laiusega 20 mm, ülemises ja 

alumises servas on üks riba pikkusega 140 mm ja kummalgi küljel kaks riba pikkusega 950 mm. 

 

Siseruumis altarist vasakpoolse vitraažakna parempoolne aknaruut (dok. aknaruudu 

numeratsioon_2)  

Ruumipoolse klaasi kõrgus mõlemast servast 197 mm; alumine laius 197 ja ülemine 195 mm.  

Õuepoolse klaasi kõrgus paremast servast on 200 ja vasakust 197 mm. Laiused: ülevalt 196 ja alt 

198 mm 

 

Konservaator: Maris Allik (aknaruut_1), Tea Šumanov (aknaruut_2) 

 

Tööd alustatud: 13.09.2018 

Tööd lõpetatud: 28.10.2019 

Tagastatud 

omanikule: 

Aknad jäävad hoiule Kanuti hoidlasse kuni paigaldamiseni Nõva 

vitraažaknale 2020 aastal.   

Konserveerimistööd I etapp : Tööd Nõval kohapeal (13.09.2018), tegevuskava kooskõlastus 33418 ( 

11.09.2018). Aruanne esitatud 20. sept 2018. 

Konserveerimistööde II etapp: kahe vitraažakna konserveerimine, tegevuskava kooskõlastus 

35816 (30.08.2019) 

Kokkuvõtteks:  

Vitraaži kollaažtehnikas on kasutatud erivärvilist pinnaviimistlusega pabermaterjali. Varasemalt on 

ekslikult nimetatud materjalina ka pärgamenti - võimalik, et paberi läbipaistvuse tõttu või on  

varasemalt silmas peetud  hoopis nn pärgamentpaberit (eritöötlusega veekindel poolläbipaistev 

paber).    

   

Vitraažakende paberkollaaž korrastati: paber puhastati, detailid taustati loorpaberile. Katkised 

klaasid asendati uutega ja paber fikseeriti klaasile liimiga. Kollaaži alus- ja katteklaas fikseeriti 

paketiks klaasi servadele kinnitatud  alumiiniumteibiga. 

Kollaaži paber on väga rabe ja kergesti killunev, paberi seisundit iseloomustav suurus pH oli 

konserveeritud  paberite korral 4 ühikut ( heas seisukorras  paberi pH on 6 ühikut). Paber on 

osaliselt klaasi küljes tugevalt kinni, mis võib olla põhjustanud materjalis pingeid ja tiheda 

krakleede võrgustiku.  

 

Vitraazi pabermaterjalide edasiseks säilitamiseks on vaja aknaraamid korralikult kittida ja isoleerida 

niiskusest. Hoida aknad kaetuna luukidega.  

Teha regulaarselt seisundi hinnangut: paberdetailide võimalik eraldumine klaaside küljest (võrrelda 

seisundit varasemate fotodega). Raamide servadesse tekkida võivate niiskuskahjustuste teke 

(mustjad hallituse kogumid jms), klaaside purunemine jms. 

Tekkivate probleemide korral konsulteerida kohaliku muinsuskaitseinspektoriga või 

konservaatoritega.      

 

 

Aruande kinnitamise kuupäev:    14.11.2019    

 Osakonna juhataja:   Heige Peets 
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 Vorm 2  

 

 

Objekti kirjeldus ja seisund enne konserveerimist 

 

 
Kanuti reg nr. EK-2019-371 P-15 

 

Kirjeldatav struktuur:   Nõva kiriku vitraažaknad.    Vaade siseruumist  

Konserveerimises on kaks aknaruutu. 

  

 
 

 

• Siseruumis altarist parempoolse vitraažakna alumine parempoolne aknaruut 

(numeratsioon dokumendis _1) 

 

 
 Detailfoto.  Aknaruut_1 enne vitraažilt eemaldamist.  
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Kirjeldus: 

Pabervitraaž koosneb 8-st eraldi paberdetailist: 

Keskel on ruut, küljepikkusega 93 mm, millele on kantud tumedates toonides kirkavärviline 

rosett ja kaetud paksema (piiritus)lakikihiga, lakikiht on ebaühtlane, servades esineb mitme mm 

paksuseid kuivanud tilkasid. 

Ruutu ümbritseb valge mustriga raam külje väilismõõduga 140 mm, millesse on lõigatud roseti 

jaoks ruudukujuline ava küljemõõduga 90 mm. Kas rosetiruudu ja seda ümbritseva raami ava 

mõõdud on juba algselt olnud erinevad, taotlusega väikesele ülekattele, või on see erinevus 

tingitud paberi kahanemisest vananemisel, on raske arvata. 

Valget raami ümbritsevad värvilise geomeetrilise mustriga ribad, laiusega 20 mm, ülemises ja 

alumises servas on üks riba pikkusega 140 mm ja kummalgi küljel kaks riba pikkusega 950 

mm. 

Kõik paberdetailid on nii recto kui verso küljelt kaetud laki- või liimikihiga, mis on kollakat 

tooni. Tagaküljel on kõigil detailidel ühtlane õhuke kiht kristalliseerunud ja killunenud 

(liimi/vaigu) kiht  ning on tolmuna pintsiga pinna küljest maha pühitav. Esiküljel on värviliste 

detailide lakikiht paksem, samuti krakleerunud, kuid valdavalt stabiilne ja pinnalt vaid vähesel 

määral irduv. Valge paberi pinnaviimistluskiht on õhem ja piirituses ning viinas kergesti 

pehmenev, paber äärmiselt pude ning kuivana purunev ja niiskena ühtlaseks massiks lagunev, 

paberi struktuur kui selline on täielikult degradeerunud. Värvilised detailid on mõnevõrra 

vastupidavamad, mis võib olla tingitud ka paksemast viimistluskihist, ent materjal on siiski 

äärmiselt rabe ja kergesti murduv. 

Seisund:  

Kõik paberdetailid on deformeerunud, esineb hulgaliselt rebendeid ja puuduvaid osi, mis 

tekkinud hapra materjali murdumise tagajärjel. Paberid on klaasi küljest lahti tulnud ja enamus 

oma algselt asukohalt nihkunud ning vajunud klaaside vahel alumisse serva hunnikusse. 

Aknaruutude servades oli kitt osaliselt puudu, klaasid olid katki, mille tõttu olid paberdetailid 

pikka aega osaliselt avatud väliskeskkonna toimele. Otsest niiskusekahjustust siiski ei 

tuvastatud, kuid paberit on pääsenud mõjutama nii valgus, tolm kui ka niiskus. Piirkonniti on 

paberitel näha mustad hallituskolded. 

Pindmist mustust, tahma ja/või hallituseoste musti kogumeid on kõige enam näha tagakülje 

laki/liimikihis, valgel detailil ka esiküljel. 

Värviliste detailide ja valge ruudu paberid on visuaalselt hinnates (struktuurilt) erinevad, kuid 

kõik on õhukesed, värvilisel on paber pisut tugevam. Liimi/lakikiht on kõigil aja jooksul 

kuivamise ja valguse toimel kristalliseerunud, paiguti pulbristunud ja paberid koos liimiga 

lõhenenud, fragmenteerunud ja hapraks muutunud. Valge detaili paber on pude ja rabe, 

tselluloosikiudu enam säilinud ei ole ning lagunenud piirkondades on irdunud fragmendid 

muutunud värvikihist ja lagunenud pabermassist koosnevaks ühtlaseks kohupiimataoliseks 

massiks, mis ei ole enam niisutatav, puhastatav, kleebitav ega taastatav paberalusel teosena. 

 

 
Detail: mikrofoto. Liimi/lakikiht on aja jooksul kuivamise ja valguse toimel kristalliseerunud, 

paiguti pulbristunud ja paberid koos liimiga lõhenenud, fragmenteerunud ja hapraks muutunud. 
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Detail: mikrofoto. Paberi tagakülje kraklees liimaine.  

 

• Vasakpoolse vitraažakna alumine parempoolne aknaruut (numeratsioon dokumendis_2) 

 

 
 

Detailfoto. Aknaruut_2  enne vitraažilt eemaldamist. 

  

Kirjeldus: Objekti ülesehitus analoogne ruuduga_1. 

 

Seisund: Pealmine ruumipoolne klaas on terve. Õuepoolsel klaasil on alumises paremas nurgas 

kild lahti. Ülemises servas on mõra ja samas nurgas  ka üksikud klaasikaod. Mõlema klaasi 

servades on aknaraamide värvimisest sinise värvi triibud. Selle aknaruudu paberdetailid olid 

väikeste nihetega säilinud enam-vähem oma algsel kohal. Äärmise värvilise bordüüri osad 

detailid olid irdunud väiksemateks fragmentideks. Valge bordüüri kõige rohkem krakleestunud 

kohad olid  Kanutisse jõudmiseks paraku hävinenud. Roseti detail oli kõige paremini säilinud, 

sest see oli aja jooksul tugevasti klaasi külge liimunud. Sellel detailil oli vaid paar nurka ja 

serva mõne millimeetri ulatuses klaasilt lahti. 

 

 

 

 

Konservaator: Maris Allik, Tea Šumanov 
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Vorm 3 

Konserveerimistööde kava 

 
Kanuti reg nr. EK-2019-371 P-15 

 

 

Konserveerimisülesanne: Määrata paberi seisund, hinnata kollaažtehnika üldine seisukord ja 

konserveerida kahe aknaklaasi kollaaž. 

Konserveerimiskava: 1. Demonteerimine raamist kirikus 

2. Paberdetailide eemaldamine klaaside vahelt 

3. Seisundi hindamine, dokumenteerimine 

4. Fragmentide monteerimine tervikuks ja samas taustamine jaapani 

paberile 

5. Konserveeritud trükipildi monteerimine klaaside vahele 

6. Raami monteerimine teostatakse kirikus. 

 
 

 

Muudatused 

konserveerimise käigus: 

 

- 
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Vorm 4 

Konserveerimistööde kirjeldus 

 

 
Kanuti reg nr. EK-2019-371 P-15 

 

 

Jrk. 

Nr.  

 

  Tööde kirjeldus 

 

 

Kasutatud materjalid; 

töövahendid, retseptid, 

firmad  

1.  13.09.18 demonteeriti kirikus vitraažakendelt kaks katkist 

ruutu ning toimetati konserveerimiseks ja materjali seisundi 

analüüsiks Kanutisse. 

 

Parempoolse akna parempoolse ruudu (akna numeratsioon 

konserveerimistööde dokumendis_1) tööd: 

 

Paberdetailide demonteerimine purunenud klaaside vahelt ja 

küljest, kuivpuhastus lahtistest osakestest (klaasipuru, 

lakipuru), kollaaži komplekteerimine. 

 

Valge ruudu niisutamine sympatexil, profülaktilise kleebise 

paigaldamine lahja MC-ga, tagakülje märgpuhastus hallituse- 

ja tahmaosakestest lahja MC lahusega, pintsliga pühkimise 

teel (paber ülimalt lagunemisohtlik), taustamine L2-le 

paksema kliistriga, kleebise eemaldamine, esikülje 

puhastamine lahja MC-ga.  

 

Üleöö vildi ja puitplaadi all kuivanud taustatud valge detaili 

pinnalt mustade täpikeste (tahm, hallitus, mis niiskega ei 

eemaldunud) eemaldamine kuivalt, skalpelliotsaga, eraldi 

säilitatud väikeste fragmentide paigutamine oma kohtadele 

paksema kliistriga, pinna liimistamine.  

1. MC-ga, mis oli vähe abiks, fragmendid jäid irdumisohtlikud  

2. pinna kinnitamine Acronali 50% vesilahusega 

 

 

Värviliste detailide kuivpuhastus tugevama pintsliga: irduva 

lakikihi lahti kraapimine tagaküljelt 

 

Taustamine L-tissue loorpaberile – lahja nisutärklisekliister 

MC lisaga 

 

Trükipind kinnitati üleni Acronaliga, kuna jäi MC liimistuse 

järel krakleesse. 

 

Telliti uued klaasid vastavalt eksperdi (Juhan Kilumets) antud   

mõõtudele (mis lähtuvad  vitraaži aknaraamide mõõtudest ja 

edaspidisest montaazist vitraažaknasse). Konserveeritud 

pabervitraaž kinnitati tagaküljelt alumisele klaasile 

liimitäppidega nurgas. Pakett monteeriti kokku 

alumiiniumteibiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympatex ( sünteetiline 

membraanriie; Inglismaa; 

PEL kataloog) 

L2 tissue- paranduspaber 

(loorpaber, PEL) 

MC- metüültselluloos 

(modifitseeritud 

tselluloos, kataloog  

Kremer-Pigmente, 

Saksamaa) 

 

 

Acronal (sünteetiline 

liimaine, vees lahustuv 

akrülaat, Kremer-

Pigmente, Saksamaa)  

 

 

 

Nisutärklis (puhas 

amülaas, PEL) 
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2.  Vasakpoolse akna parempoolne aknaruut (akna 

numeratsioon konserveerimistööde dokumendis_2) tööd: 

 

Paberdetailide va roseti demonteerimine ja pintslitega 

kuivpuhastamine tolmust ja vanast liimist. Valge bordüüri 

segipaisatud fragmentide ja värvilise bordüüri detailide 

komplekteerimine. Valgele bordüürile profülaktilise kleebise 

liimimine. Kuivatamine Hollytexide ja viltide vahel vajutuse 

(puitplaat) all. 

 

Valgelt bordüürilt kaitsva kleebise eemaldamine ning 

hallitustäppide puhastamine. Taustamine ja kuivatamine 

vajutuse all. Paberi esikülje katmine Acronaliga. 

 

Vitraažidetailide taustamine. Valgel bordüüril lõigati eelnevalt 

esmase tausta üleliigsed ääred ära. Kuivatamine vajutuse all. 

Värvilise bordüüri esikülje katmine Acronaliga. Kuivatamine 

ja stabiliseerimine vajutuse all. 

 

Vitraažidetailide terviku taastamine ehk taustatud detailide 

kinnitamine klaasile – bordüüride taustapaberi vabaks jäänud 

keskosa kleebiti rosetimotiivi tagaküljele kinni ning kuivatati 

vajutuse all.  

 

Vitraaži paketi kokkupanek. Pabervitraaž fikseeriti 

tagaklaasile väikeste liimitäppidega ning asetati enne äärte 

teipimist kerge pressi alla. Seejärel monteeriti pakett  

 

 

Sympatex ( sünteetiline 

membraanriie; Inglismaa; 

PEL kataloog) 

L2 tissue- paranduspaber 

(loorpaber, PEL) 

MC- metüültselluloos 

(modifitseeritud 

tselluloos, kataloog  

Kremer-Pigmente, 

Saksamaa) 

 

Hollytex (polüestrist 

kiudkangas. PEL) 

 

Villane viltriie 

 

Acronal (sünteetiline 

liimaine, vees lahustuv 

akrülaat, Kremer-

Pigmente, Saksamaa)  

 

Nisutärklis (puhas 

amülaas, PEL) 

 

 

Konservaatorid: Maris Allik, Tea Šumanov 
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Vorm 5 

Uuringud, testid 

 
Kanuti reg nr. EK-2019-371 P-15 

 

 

Analüütilised vaatlused ja testid: 

 
Jrk. 

Nr. 

Analüüsitav mater- 

jal v. struktuur 
Meetodi kirjeldus   Tulemus 

Mõlema aknaruudu pabermaterjalide omadused olid analoogsed 

1.  

 

 

 

 

 

Pinnaviimistluskiht 

(lakk) 

Vesi 

etanool 

 

50% etanooli vesilahus 

-Ei ole tundlik 

-Sulab kiiresti, muutub 

naksuvaks, on mahapestav 

-Sulatab mõõdukalt ja järk-

järgult: pinna puhastamist on 

nii kõige parem kontrollida. 

2.  Paber ( aknaruut_1) Vesi 

 

Vesi MC (0,5%) ja etanooli 

(10%) lisaga 

 

 

pH 

Mettler Toledo MP220,  

kalibreeritud 18.01.2016 

Laguneb ülikergesti püdelaks 

massiks 

Kiiremini imenduv ja viskoosne 

vedelik pisut vähem 

destruktiivne 

 

Värviline paber: 

Liimine tagakülg 4.42 

Lakine esikülg 4.39 

Viinas loputatud esikülg 4.09, 

tagakülg 4,08 

Valge ruut: pärast puhastamist 

ja MC-ga feisingule kinnitamist 

tagakülg 5,5 

 

Koostas: Maris Allik, Tea Šumanov 
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Vorm 7 

Pildiarhiiv 
 

 

Kanuti reg nr. EK-2019-371 P-15 

 

 
Jrk.nr. Digitaalkujutis enne töötlemist (ET)   Faili nimi 

1.  

 

parem_kylg_aken_

01_dt-tnx.jpg 

 Aknaruut_1 enne vitraažilt eemaldamist (vaade ruumi seest)  

2.  

 

parem_kylg_aken_

01_dt2-tnx.jpg 

 Aknaruut_1 enne vitraažist eemaldamist (vaade välisküljelt)  

3.  

 

IMG_6499-

tnx.JPG 

 Aknaruut_1 on vitraažilt eemaldatud (vaade ruumi seest)  
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4.  

 

vasak_aken_01_dt-

tnx.jpg 

 Aknaruut_2 enne vitraažilt eemaldamist ( vaade ruumi seest)  

5.  

 

vasak_aken_01_dt

2-tnx.jpg 

 Aknaruut_2 enne vitraažilt eemaldamist (vaade hoone välisküljelt)  

 

 

Nõva kirik 

14_06_2011  JPG 

6. Detailfoto: Paber on osaliselt klaasi küljes tugevalt kinni, mis võib 

olla põhjustanud materjalis pingeid ja tiheda krakleede võrgustiku.   

 

 
Jrk.nr. Digitaalkujutis töötlemise käigus (TK) Faili nimi 
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Aknaruut _1_ töökäik fotod  1 - 8 

1. 

 

DSC04916.JPG 

 Aknaruut_1 nn  transpordipkendis.   

2. 

 

DSC04931.JPG 

 Aknaruut_1. Detailide  demontaaž katkiselt alusklaasilt.  

3. 

 

DSC04932.JPG 

 Aknaruut_1. Detailide  demontaaž katkiselt alusklaasilt.  

4. 

 

DSC04954.JPG 

 Aknaruut_1. Paberdetailide taustamine  
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 Aknaruut_1. Paberdetailide taustamine  
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 Aknaruut_1 mustripaberid pärast taustamist  
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 Aknaruut_1 mustripaberid pärast taustamist (verso)  
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 Aknaruut_1. Mustripaberid pärast taustamist  

Aknaruut_2 töökäigu fotod  9 - 15 
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 Aknaruut_2_enne mustripaberite eemaldamist alusklaasilt   
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 Lahtiste mustripaberite kuivpuhastus  
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 Lahtised mustripaberid on eemaldatud alusklaasilt  
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 Aknaruut_2. originaalklaas koos kinnikleepunud mustripaberiga.  
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 Aknaruut_2. originaalklaas koos kinnikleepunud mustripaberiga 

(verso). Paberi tagakülg on puhastatud vanast liimist. 
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 Aknaruut_ 2 pärast  mustripaberite demonteerimist  
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 Aknaruut_2. Mustripaberid pärast taustamist (verso)  
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 Aknaruut_1 pärast kokkumonteerimist (läbivas valguses)  
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 Aknaruut_1  pärast kokkumonteerimist  
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 Aknaruut_1 pärast kokkumonteerimist (verso)  
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 Aknaruut_2 pärast kokkumonteerimist (läbivas valguses)  
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 Aknaruut_2 pärast kokkumonteerimist  
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 Aknaruut_2 pärast kokkumonteerimist (verso)  

 
 

 


