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Mälestise kirjeldus 

 

Hargla kabel on ühe aadliperekonna ja selle lähedaste viimne rahupaik. Kabel on väike 

ruudukujulise põhiplaani ja kõrge punasest S-kivist telkkatusega barokkehitis Hargla kalmistu 

NW-nurgas. Kabeli keldriruumis on sargad Laanemetsa mõisa omanike Wassermannide 

säilmetega - üheksa sarka, säilinud on ka kaks ümbriskirstu. 

 

  

Hargla kabel / 04.07.2020 Vaade hauakambrisse 

 

 

Konserveerimistööd 1999-2004  

 

1998 aastal sai Ennistuskoda Kanut Muinsuskaitseametilt (tollal Riigimuinsuskaitse 

Inspektsioon) tellimuse teostamaks Hargla hauakabelis konserveerimistöid.  

 

I etapp: 5.- 11.07 1999 

Teostatud tööd: Hauakamber puhastati rämpsust, sarkade lahtiste üksikdetailide asukoht 

(kirstulauad, jalad, tekstiilid) fikseeriti ruumis ja tuvastati nende kuuluvus sobiva kirstu 

juurde. Lahtised puitdetailid monteeriti ajutiste kruviühendustega. Säilmed puhastati 

tellisetolmust ja kirstudesse kogunenud prahist. Iga üksiku sarga puhul teostati mõõdistamine, 

profiilide ülesjoonistamine ja hinnati säilmete seisukord ning vajadus sarga 

konserveerimistööks.  

Dokumentatsioon: Konserveerimistööde kaart KRD:99 toimik_ puit, s.ü. 3 (15.11.1999)  

 

II etapp: 10.04.- 4.07.2001. 

Teostatud tööd: 23.05.2001 toodi kabelist Kanutisse konserveerimistöödeks 4 kirstu + üks 

ümbriskirst (säilmed jäeti kabelisse ajutistesse hoiukastidesse). Kirstude pehastunud puitosad 

asendati uutega, originaalide järgi valmistati puuduvad jalad, sarkade säilinud kattetekstiilid 

konserveeriti (2 kirstu) ja sargad polsterdati seestpoolt puuvillase kangaga. Sargad viidi tagasi 

Harglasse 4. 07.2001. Põrmud korrastati ja asetati tagasi konserveeritud kirstudesse.  
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Vahemikus 1999-2001 teostati Eesti ja Läti arhiivides uuringud täpsustamaks isikuid, kes on 

tegelikult hauakabelisse maetud (uuringud Markus Samma, Renovatum anno 2002, artikkel 

Wassermannide erahauakabel. 9 sarga konserveerimine. 

https://evm.ee/uploads/files/renovatum_2002.pdf). 

Kuna kabel oli halvas üldseisundis, tehti ettepanek et uuele sarkade konserveerimise etapile 

eelneks kabeli korrastustöö. Kivide, krohvi ja liiva varisemine seintelt ning ruumi ebaühtlaselt 

vajunud tellistest põrand ei taganud konserveeritud objektide turvalist säilimist.  

Dokumentatsioon KRD-01, toimik -puit, s.-ü-15 (27. 09.2001) 

 

III etapp:  24.04.- 5.07.2002   

Teostatud tööd: Seoses kabeli hauakambri remontöödega ehitati Kanuti konservaatorite 

poolt kabeli ülemisse ruumi sarkade hoiustamiseks ajutised riiulid. II etapist konserveerimata 

kirstud  (viis + üks ümbriskirst) toodi konserveerimiseks Kanutisse aprillis 2002. Peale 

hauakambri remonti juulis 2002 viidi välitööde käigus kõik konserveeritud sargad 

hauakambrisse tagasi ja kaeti tekstiilkatetega vältimaks saastumist ülemise ruumi 

remonttööde käigus (teostati valla poolt 2002 või 2003).  

Dokumentatsioon KRD -01, toimik - puit, s.ü.-15a (25.11.2002) 

 

 

IV etapp 2003-2004 

Ajaloolise õiendi (KRD-01-15a) ja konserveerimistööde dokumentatsioonide põhjal koostati 

kabelit ja hauakambrit tutvustav stendimaterjal kolmes keeles (eesti, vene ja inglise). Stendid 

olid planeeritud trükkida ja paigutada kabeli ülemise ruumi seintele (ei ole teostatud). 

 

2005. aastal pärast kabeli remonttöid käisid Kanuti konservaatorid Harglas hindamas kabeli 

ja kirstude seisundit. Kabeli kliimatingimused olid head. Hoone tuulutusavad tagavad 

keldriruumis aastaringselt stabiilse mikrokliima. Kirstude seisund oli hea ja materjalide 

niiskus ja kahjurite kahjustusi ei täheldatud. Kirstud kaeti puuvillasest kangast katetega. 

 

 

Hargla kabeli ja 9 sarga seisukorra ekspertiis 2020 aastal 

 

4 juunil 2020.a. viidi läbi Hargla kalmistul paikneva kabeli ja seal säilitatavate sarkade 

seisundi hinnang. Mälestise ülevaatusel osalesid Kadri Tael ja Janika Turu 

Muinsuskaitseametist ning Sille Siidirätsep ja Heige Peets SA EVM konserveerimis ja 

digiteerimiskeskusest Kanut. 

 

Ülevaatuse I etapp (04.07.2020) 

Teostatud tööd: Sarkade fotografeerimine ja seisundi hindamine (visuaalselt kahjustuste 

määramine) ja vajalike korrastustööde planeerimine. Aruande koostamine.  

Ülevaatus näitas, et viimase 15 aasta jooksul ei ole kabeli ja sarkadega keldriruumi kliimas 

toimunud olulisi muutusi. Esemete seisund lubab eeldada, et keldri mikrokliima on 

aastaringselt stabiilne. Objektidel ja tellistest põrandal ning seintel ei ole niiskumise ja 
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kondensvee jälgi. Puuduvad näriliste ja putukkahjurite elutegevuse jäljed ning ruumi madal 

temperatuur (8-14 0C) väldib hallituse teket tekstiilide ja puidu pinnale. Hallituse kogumeid 

esemetel ei olnud. Ruumi põrandale ja tuulutusavadesse oli ladestunud tolm ja punane 

tellisepuru. Kirstude puuvillasest kangast katted olid niiskunud, tellisetolmust määrdunud ja 

koltunud ning osaliselt oli kangas pehkinud (pikaajaline krohvi ja tellisetolmu keemiline 

toime kangale). 

 

Ülevaatuse II etapp. Planeeritavad tööd (ühepäevane välitöö, august 2020)  

• Ruumi koristamine 

• Sarkade katmine (pehkinud puuvillasest kangast katete asendamine) 

• Osaliselt on säilinud kirstude originaaldetailide fragmente –kullatisega puidust jalad, 

kirstu kattetekstiilide ja kaunistuspaelte tükid, mida ei saadud kirstudele tagasi panna või 

seostada konkreetse sarga ja säilmega. Seni on detaile hoiustatud Kanutis. Detailid viiakse 

kabelisse ning pakendamiseks ja edasiseks säilitamiseks keldriruumis valmistatakse sobiv 

puidust kast.   

 

Kasutatavad materjalid ja töövahendid 

 

• Tolmuimejad, harjad, pintslid 

• Sarkade katmiseks materjal: Tyvek 1622 E, sünteetiline polüesterkangas, mida 

kasutatakse museaalide pikaajalisel säilitamisel. Materjal ei niisku ja ei põhjusta 

kondensvee teket kaetavale pinnale (võrreldes tavalise PVC kilega,) ja on õhku 

läbilaskev. Tyvek on keemiliselt inertne materjal ja ei lagune vähemalt 25 aasta 

jooksul. Tyvek tellimine (Inglismaa) 

https://www.preservationequipment.com/Catalogue/Conservation-

Materials/ShippingPacking/Tyvek-1622E 

• Puitmaterjal irddetailidele säilituskasti valmistamiseks 

 

 
 

Kirstud on kabris kaetud puuvillasest kangast katetega, mis on kaitsnud sarkasid 

tellisetolmu saaste eest. Kirstude puuvillasest kangast katted olid niiskunud, tellisetolmust 

määrdunud ja koltunud ning osaliselt oli kangas pehkinud (pikaajaline krohvi ja 

tellisetolmu keemiline toime kangale). 

https://www.preservationequipment.com/Catalogue/Conservation-Materials/ShippingPacking/Tyvek-1622E
https://www.preservationequipment.com/Catalogue/Conservation-Materials/ShippingPacking/Tyvek-1622E
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Vaatluseks eemaldati kattetekstiilid. Sarkade seisund on hea. Puuduvad niiskuskahjustused, 

näriliste ja putukkahjurite elutegevuse jäljed ning ruumi madal temperatuur on vältinud 

hallituse teket tekstiilide ja puidu pinnale. Hallituse kogumeid esemetel ei olnud. 

 

 

Konserveeritud metalldetailid on heas seisukorras (ei ole korrosiooni). 

  
Kabelis on hoiul viis metallpärga, mis pärast konserveerimist võiksid oluliselt ilmestada 

kabeli ülemise ruumi interjööri.  
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Säilitusalased soovitused 

 

• Tagamaks sarkade ja ruumikliima stabiilsust siseneda hauakambrisse võimalikult 

harva. 

• Kirste mitte avada ja hoida nad katteriidega kaetuna, kaitsmaks objekte kabeli 

puitpõrandalt hauakambrisse langeva prahi eest. 

• Vähemalt kord aastas teostada hauakambri koristus: pühkida põrandalt ja 

tuulutusavadest sinna langenud tellise- ja krohvipuru. Tyvekist katted puhastada 

tellisetolmust ja prahist, katted koguda kokku ja kloppida õuealal puhtaks.  

• Kui Tyvekist katted on saanud kahjustada ei tohi sarkasid katta PVC kilega vaid tuleb 

pöörduda muinsuskaitsespetsialisti poole, kes lahendab uute sobivate katete hankimise 

(võtta ühendust kanut@evm.ee). 

• Sarkade originaal- kattesametit (kaetud konserveerimisel siidivõrguga) mitte pühkida 

pintslite jms. mehaanilist kahjustust tekitava töövahendiga. 

• Korrastamise käigus hinnata võimalikke niiskumisest tekkida võivaid kahjustusi: 

veevoolujoonte jäljed seintel, põrandal, sarkade puitdetailide uute osade (hele puit) 

värvimuutusi, voolujooni jms. Katete eemaldamisel hinnata, kas tekstiilidele on 

tekkinud koi vms kahjurite elutegevuse jälgi. 

• Sarkade korrastamiseks pöörduda konservaatorite poole 

• Visuaalselt hinnatavate muutuste ja kahjustuste korral teavitada kohalikku 

muinsuskaitsespetsialisti ja vajadusel võtta kindlasti ühendust konservaatoritega. 

 

Ettepanek: ülevaatuse hetkel oli kabeli ülemises ruumis viis metallpärga, mis on päris hästi 

säilinud, kuid vajaksid konserveerimist. Pärjad saaks pärast konserveerimist esitleda kabeli 

seinal, mis muudaks ruumi, kus viiakse läbi ka matusetalitusi, pidulikumaks ja asjalikumaks. 

Kolm pärga on kinnitatud puidust alusele, mis viitavad, et pärjad ei ole olnud kasutuses 

hauaplatsi juures vaid ilmselt ruumi seinale kinnitatud (kabel, kirik ?). Kanutis on 

metallpärgade korrastamisega aastatepikkused kogemused, kuid selliseid puitalusel 

vormistusega pärgasid varem kohatud ei ole. 

 

 

 


