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Kavandatav töö kiriku idakülje akendega on jätkuks 2012 aastal alanud kiriku üldrestauree-

rimisele. Käesolev tegevuskava käsitleb idaakende raamide restaureerimist, vigastustega 

klaaside parandamist ning kahe konserveeritud vitraažiploki paigaldamist.  

 

Idaakende ümarkaarsed raamid on ülejäänud akendega võrreldes rikkalikuma raamijaotusega 

- saledad prossipulgad jagavad aknapinna kahekümneks väljaks. Meie kirikutes harvaesine-

valt on aknad kujundatud paberkollaaž-vitraažidena - üksikutest paberdetailidest koostatud 

pildid on fikseeritud 2 mm paksuse klaaside vahele. Tekkinud plokid on sängitatud raami 

valtsidesse ning kititud. Välja arvatud keskpilt, on mõlema akna kujundus sarnane.  

 

Pabervitraažid paigaldati ilmselt uue altari soetamisega kaasnenud idaakende ümberehitami-

se käigus 19. sajandi lõpukümnenditel.    

 

Mõlema akna ühe välja pabervitraažid konserveeriti Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses 

Kanut 2018-19 ning tagastati koguduse esindajale väljaandeaktiga 2020:5, 14.04.2020. 

 

Varem on akende seisukorda ja restaureerimist käsitletud töös: Nõva kirik. Muinsuskaitse 

eritingimused. Fassaadi ja interjööri restaureerimise põhiprojekt; Vana Tallinn OÜ 2015 

(MKA kooskõlastus nr 26281, 02.12.2015).          

 

 
1. Kiriku vaade idast. Foto P. Säre 2019                    
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1. SEISUKORRA KIRJELDUS 
 

Ühekordsete kaarakende piitade ja raamide (mõõtmed 102 x 220 cm) seisukord on sarnane. 

Puit on rahuldavas korras, esinevad üksikud lokaalsed kahjustused. Värvkate on kulunud, 

osaliselt kooruv. Kitt on paiguti lõhenenud ja klaasipinnast irdunud, kohati ka pudenenud. 

Kokku kolme välja klaasid on praoga ja ajutiselt kiletatud. Samuti on kilega kaetud konser-

veerimiseks eemaldatud vitraažiruutude avad. Rautised (hinged, nurgised jm) puuduvad, 

raamid on fikseeritud naeltega.     

 

 
2. Lõunapoolne aken, vaade väljast. Foto P. Säre, aprill 2020         
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3. Põhjapoolne aken, vaade väljast. Foto P. Säre, aprill 2020                                 
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2. TÖÖD, MATERJALID, METOODIKA 
 

 

Pabervitraažide säilimise tagamiseks liigutatakse raame tööde käigus võimalikult vähe. 

  

Raamid restaureeritakse: pehastunud tsoonid proteesitakse tihedasüülise puiduga, kooruv 

viimistlus lihvitakse maha, puit krunditakse ja värvitakse kaks korda linaõlivärviga (värvi-

toon vastavalt põhiprojektile - naturaalvalge).  

Kõik olemasolevad klaasid säilitatakse: destruktiivne kitt eemaldatakse (vajadusel seda peh-

mendades), klaasid kinnitatakse mitteroostetavast materjalist tihvtidega ning kititakse uuesti 

linaõlikitiga. Sarnaselt paigaldatakse ka konserveeritud vitraažiplokid.    

 

EKA klaasikunsti osakonna meistri Eve Koha soovitusel täidetakse eelnevalt puhastatud 

klaasipraod liimiga Araldite 2020. Vajadusel kaetakse kolm praoga välja ka kilelaminaadiga. 

Selgitamaks lahenduse toimivust jälgitakse aknaid edaspidi regulaarselt.    

 

Kõik raamis olevad ja raami hoidvad naelad eemaldatakse. Aknaraamid kinnitatakse seest-

poolt nelja haagiga, haagid valmistatakse kirikus leiduvate näidete eeskujul.   

 

Aknaraamide ja piitade vahed tihendatakse vajadusel linatakuga. Aknaluugid restaureeritak-

se.  

 

  
4. Konserveeritud vitraažiplokk. Foto P. Säre, aprill 2020 


