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SISSEJUHATUS
Minu lõputöö eesmärgiks on Hiiumaal asuva Suuremõisa saali krohvipõhiste laemaalingute
kahjustuste kirjeldamine ja kaardistamine. Selleks töötan välja kategoriseeritud terminite
süsteemi ja määran selle alusel Suuremõisa laemaalingu kahjustuste tüübid ja liigid. Minu poolt
väljatöötatud terminoloogia ja selle abil kaardistatud laemaalingute seisund kantakse hiljem
digitaalsesse andmebaasi MarkupTool, kus krohvipõhiste kahjustuste eestikeelne sõnavara
siiamaani puudub.
Töö jaotub kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis olen ma loonud kirjanduse põhjal
terminite süsteemi, kus kirjeldan erinevaid kahjustuste tüüpe krohvipõhistel pindadel. Teises
peatükis kirjeldan töö praktilist ja digitaalset protsessi. Kirjutan nii mõisa ajaloost kui
varasematest uuringutest ja hetkeseisundist. Kaardistatan ja toon välja Hiiumaa Suuremõisa lae
kahjustused esimese peatüki termineid kasutades. Kolmandas peatükis
digitaalse

graafilise

dokumenteerimise

sisuhaldustarkvarast

Eesti

annan ülevaate
Kunstiakadeemia

muinsuskaitse digiteekis kuhu kannan sisse eelnevalt loodud Suuremõisa lae kahjustused.
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1. LAEMAALINGUID KAHJUSTAVAD TEGURID
Esimeses peatükis annan ülevaate peamistest laemaalingut kahjustavatest teguritest ning
iseloomustan tekkinud kahjustusi, võttes aluseks Michalski ja Walleri süstematiseeritud
lähenemise.
Klassikaliselt koosneb krohvipõhine laemaaling neljast kihist (fig 1.) Esimeseks on
maalingu tugistruktuur, mis võib olla nii kivi/tellis müür, puidust võrestik, vms. Teiseks on
paksem aluskiht (arriccio), kuhu peale luuakse õhem aluskrundi kiht (intonaco). Neljandaks ja
viimaseks on maalingukiht.

Joonis 1. Lae stratigraafia

Struktuur ja laemaalingud moodustavad lahutamatu terviku, seetõttu laemaalingu seisund
on lähedalt seotud selle struktuuriga, kus maalinguid leidub.1 Materjali kahjustusi võib esineda
igas kihis ja need võivad olla nii üksteisest tulenevad kui üksteist mõjutavad. Tegurid, mis
põhjustavad kahjustusi, on mitmeid. On välistegureid, sisetegureid, keskkond või nende
koostoime. Kahe või enama teguri koostöö tagajärel suurenenud mõju tekitab sünergia. See on
sage nähtus ja võib halvenemise põhjuse täpse tuvastamise teha väga keeruliseks.2
Esimeseks teguri liigiks on tulekahjud ning loodusõnnetused, mida saab kategoriseerida
kui ’katastroofiline’. Tihti nende tulemuseks on häving või kahjustus suures ulatuses, kuid
õnneks selline sündmus on suhteliselt harv nähtus. Teisene teguri liik on ’kumulatiivne’, kus
kahjustused aja jooksul suurenevad. Näiteks pigmendid, mis pikaaegse valgustuse tagajärel
kaotavad oma intensiivsuse.

3

1

Schmid, W. (2018) Theoretical and methodological issues of mural painting conservation [WWW]
https://digiteek.artun.ee/fotod/aruanded/konserveerimine/event_id-1340 (01.05.2018)
2 The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 51 (05.05.2018)
3 The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 45 (05.05.2018)
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1.1 Tuli
Tuli on katastroofiline tegur ja põhjustab erinevat tüüpi kahjustusi: keemilisi muutusi
materjalis läbi erinevate keemiliste reaktsioonide, kuumusest tulenevalt füüsikalisi muutusi
materjalis ja füüsikalisi ning keemilisi muutusi suitsust. Lisaks kahjustustele, mis tekivad
tulest, lisnduvad veel veekahjustused tule kustutamisest. 4
Krohv isoleerib teatud määral tugistruktuure tulekahjustuste eest, kuid on siiski mõjutatud,
kui temperatuur on piisavalt kõrge. Puust latid võivad süttida ja metallist latid võivad
moonduda ning lõheneda. Sideained reageerivad tulekahjus erinevalt. Lubjapõhise krohvi
puhul kokkupuude temperatuuridega, mis ületab 850’c muudab lubja sideained tagasi
kaltsiumoksiidiks (kustutamata lubjaks). Kui tulekahju kustutamiseks kasutatakse vett, muutub
ebastabiilne kaltsiumoksiid (kustutamata lubi) kaltsiumhüdroksiidiks (kustutatud lubjaks).5

Tahm (Soot)
Tuleneb enamasti tulekahjudest, kuid
erinevatel juhtudel võib vanades hoonetes
tahmumine

pärineda

küünla

või

petrooliumlambi suitsust. 6
Tõrv (Tar)
Kõrge temperatuuri toimel orgaanislitest
materjalidest moodustuv tumedat värvi
vedelik, mis määrib pindasid.7

Foto 1. Laekahjustused põlengust (Pilt: English Heritage,lk
160)

Määrdumine (Stain)
Õhuke kiht eksogeenseid osakesi, mis
jätab pealispinnale mustuse või muudab
värvi.
Deformatsioon,

moondumine

tulest

(Deformation)

4

The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 46 (05.05.2018)
English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 160
6 Tuksam, Heli (2018) Lõputöö kommentaar (12.05.2018)
7 Konsa, Kurmo (2018) Lõputöö parandused (27.05.2018)
5
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Söestumine (Charring)
Põlemise tagajärjel tekkinud pindmise
osa kahjustus, kus materjal muundub
söeks süsinikuühendite osalisel põlemisel
või oksüdeerumisel8

Foto 2. Söestumine (Pilt: Heli Tuksam, Kulina mõis)

Mullitamine (Blistering)
Kuumuse

tõttu

tekkinud

poolkerakujulised kõrgendikud objekti
pinnal.

Foto 3. Mullitamine (Pilt: Heli Tuksam, Vallikraavi 3)

8

Eesti Keele Instituut (2014) [WWW] http://termin.eki.ee/esterm/concept.php?id=41027&term=s%F6estumine
(20.05.2018)
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1.2 Vesi
Kui hoone hooldusele pole pööratud piisavalt tähelepanu võib selle tulemusena lekkida vesi
läbi katuse või rentsli ülevoolu järel läbi seinte, mis põhjustab tõsist kahju.9 Samuti võib niiskus
järk-järgult koguneda pinnaveest tulenevalt, liikudes ülespoole läbi seinte ja põranda (Joonis
2.) või tungides vee lekkimise ja imbumise tagajärjel läbi seina (Joonis 3.).10 Niiskuses olevate
kemikaalide tõttu tekivad moondumis- ja määrdumiskahjustused. Kui need kemikaalid
sisaldavad endas sulfaate ja nitraate, võib pealispinnal soolade kristalliseerumise tagajärel
tekkida pinnamuutusi.11

Joonis 2. Tõusev niiskus12

Joonis 3. Tungiv niiskus

Määrdumine veest (Stain)
Niiskuses olevate kemikaalide tõttu tekivad
moondumis- ja määrdumiskahjustused
Vee toimel tekkinud deformatsioonid
(Deformation)
Muutumine

kujus

ilma

terviklikust

kaotamata, mis on tingitud vee toimest.

Foto 4. Määrdumine ja moondumine (Pilt: Heli Tuksam,
Kiltsi mõis)

9

The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 50 (05.05.2018)
Phil (2017) Do I have rising damp or penetrating damp? [WWW] https://www.rentokil.co.uk/blog/rising-damp-orpenetrating-damp/ (05.05.2018)
11 The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 50 (05.05.2018)
12 Phil (2017) Do I have rising damp or penetrating damp? [WWW] https://www.rentokil.co.uk/blog/rising-damp-orpenetrating-damp/ (05.05.2018)
10
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1.3 Füüsiline
Füüsilised kahjustused on jaotatud erinevateks mehaanilise jõu tüüpideks. Mehaaniline jõud
on energia, mis tekitab liikumist. Kui see liikumine puutub kokku struktuuri või pinnaga, siis
selle tulemus on mehaaniline kahjustus. Esimeseks tüübiks on igasugused loodusjõud, tormid
jms. Eestis õnneks suuremad katastroofilised loodusjõud puuduvad, siiski on esinenud
tugevamaid torme ja väiksemaid maavärinaid aastakümnete jooksul. Vanades parkides esineb
tihti puude murdumisi. Majadele kukkudes võib tekkida suur kahju. 13
Mehaanilised kahjustused on tihtipeale tekitatud inimtegevuse poolt kumulatiivse pikaaegse
korduva liikumise läbi, mis tihtipeale on nähtamatu kuid esineb läbi vibratsiooni või stressi.
Gravitatsiooni saab samuti pidada mehaaniliseks jõuks. Kuna raskus summutab vibratsiooni,
siis mida tühjem on ruum, seda suurem on vibratsioon. Suure raskuse all liigub raskusjõud
seinas talade lõppu, mis tekitab pragusid või krohvi koorumist laes ja seintel. Teiseks tüübiks
on kumulatiivsed kahjustused, mis tekivad kulumise tagajärjel.14 Tolm on üks, mida saab
nimetada kumulatiivseks kahjustusjõuks. Tolmu on defineeritud kui kuivi osakesi, mida on
võimalik eemaldada pindadelt harjamise või käsna abil. Enamus tolmu õhus koosneb kergest
orgaanilisest materjalist, kuid võib sisaldada väikeseid süsinikupõhiseid osakesi nagu tahm ja
anorgaanilisi aineid nagu räni15.

1.3.1 Mehaanilised kahjustused – Mechanical damage
Materjali kadu mehaanilise tegevuse läbi.
Löökkahjustus (Impact damage)
Mehaaniline kahjustus lendkeha või
tööriista läbi. 16

Foto 5. Löökkahjustus (Pilt: Heli Tuksam, Vao Mõis)

13

The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 50 (01.05.2018)
The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 50 (01.05.2018)
15 The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 63 (01.05.2018)
16 ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
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Kriimustus (Scratches)
Käsitsi põhjustatud joonekujuline materjali
kadu läbi terava objekti 17

Foto 6. Kriimustus (Pilt: Heli Tuksam, Juugendelamu lätis,
Venspilsis)

Abrasioon (Abrasion)
Materjali kadu hõõrdumise tulemusel. 18

Foto 7. Abrasioon (Pilt: Heli Tuksam, Lohisaari, Soome)

https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 32 (13.02.2018)
17 ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 32 (13.02.2018)
18 ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 32 (13.02.2018)
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Tärkimine (Keying)
Kokkupõrkekahjustus, mis tuleneb terava
tööriista löömisest materjali pinnale. Tihti
tekitatud teadlikult, et kanda vanale
krohvile uut krohvipinda. 19

Foto 8. (Pilt: Heli Tuksam, Õisu mõis)

Krohviparandused (Plaster repair)
Kohad seina või lae pinnal, kus
kahjustunud krohv on asendatud uue
krohviga. Eriti keerukatel juhtudel uus
krohv ei sobitu vanaga oma koostise töttu.
Näiteks on liiga tugev tsemendi lisanduse
tõttu. 20

Foto 9. Krohviparandused (Pilt: Heli Tuksam, Kiltsi mõis)

19

ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 32 (13.02.2018)
20 Tuksam, Heli (2018) löputöö kommentaar (12.05.2018)
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Perforatsioon (Perforatsion)
Üksik või seeria pealispindseid auke,
tekitatud terava töörista läbi. 21

Foto 10. Perforatsioon (Pilt: Heli Tuksam, Elamu kastani tn.
Tartu)

1.3.2 Pragunemine - Cracking
Palja silmaga nähtav lõhe, mis tuleneb ühe osa eraldumisest teisest.
Fraktuur (Fracture)
Pragu, mis läbib tervet objekti.

Foto 11. Fraktuur (Pilt: Randar Jõgar, Suuremõisa)

21

ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 38 (13.02.2018)
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Tärnpragu (Star crack)
Tähte meenutav pragu.

Foto 12. Tärnpragu (Pilt: Heli Tuksam, Vao mõis)

Juuspragu (Hair crack)
Pisike pragu, mille dimensioon on väiksem
kui 0.1mm.

Foto 13. Juuspeen pragu (Pilt: Heli Tuksam, Vao mõis)

Krakelüür (Craquele)
Väiksemate pragude võrgustik, mis
enamasti tekkinud vaid pindmistele
kihtidele. 22

Foto 14. Krakelüür (Pilt: Heli Tuksam, Voltveti mõis)

22

ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk.10 (13.02.2018)
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Struktuurist tulenev pragu (Structural
crack)
Kahjustused, mis esinevad krohvipinnal
muutuste tõttu tugistruktuuris.

Foto 15. Musta laudise liikumisest tekkinud pragu (Pilt: Heli
Tuksam, Vao Mõis)

1.3.3 Eraldumine – Detachment
Tühimik (Hollowness)
Tühimik, mis on tekkinud kihtide üksteisest
eraldumise tulemusel.

Foto 16. Tühimik (Pilt: Heli Tuksam, Uspenski kalmistu
telliskabel)
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Nihestus (Displacement)
Materjali liikumine oma algse asukoha
suhtes.

Foto 17. Nihestus (Pilt: Heli Tuksam, Purdi mõis)

Mullitamine (Blistering)
Eraldatud

ja

poolkerakujulised

õhuga
kõrgendikud

täidetud
objekti

pinnal, põhjustatades kihtide eraldumist
üksteisest

Foto 18. Mullitamine (Pilt: Randar Jõgar, Suuremõisa)
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Lõhenemine, rebenemine (Bursting)
Materjali kadu sisemise surve tõttu,

Foto 19. Lõhenemine (Pilt: Heli Tuksam, Kiltsi mõis)

Murenemine , rabedus (Friability)
Kergesti murenev ja habras krohvipind.

Foto 20. Murenemine (Pilt: Heli Tuksam, Kiltsi mõis)

Irdumine (Scaling)
Sama

materjali

kihtide

eraldumine

üksteisest.

Foto 21. Irdumine (Pilt: Randar Jõgar, Suuremõisa)
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Irdumine tugistruktuurist (Detachment)
Krohvikiht

on

eemaldunud

tugistruktruurist.

Foto 22.Irdumine tugistruktuurist (Pilt: Heli Tuksam, Kulina
mõis)

Koorumine (Flaking)
Pindmise kihi eemaldumine või osaline
eraldumine eri materjalide vahel

Foto 23. Koorumine (Pilt: Randar Jõgar)

1.3.4 Lagunemine – Disintegration
Üksiku tera või terade eraldumine materjalilt
Pudenemine (crumbling)
Täitematerjali terade eraldumine krohvist.

Foto 24. Pudenemine (Pilt: Randar Jõgar, TKK kelder)
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1.4 Keemiline
Keemilisi kahjustusi tekitavad tegurid on agressiivsed kemikaalid gaaside, vedelike või tahkete
ainete kujul, mis reageerivad või mõjutavad materjale, muutes nende koostist, olemust või
välimust. Poorsete materjalide korral võivad kemikaalid tungida ja põhjustada muutusi
struktuuris sügavamalt, mis sageli viib füüsilise nõrgenemiseni, eriti kui materjal ei ole väga
paks. Enamik keemilisi aineid kahjustab materjale reaktsiooni tulemusena ja seega muudab
nende koostist pöördumatult. Lahustid on vedelad keemilised ained, mis ei reageeri
materjaliga, vaid lahustavad neid. See tähendab nende materjalide muutumist tahkest olekust
vedelaks, kuid võib juhtuda, et nad pöörduvad tagasi tahkeks, kui lahusti aurustub. Vesi võib
toimida lahustina, kuid enamasti "lahusti" tähendab orgaanilist vedelikku, st. sisaldavab
süsinikuühendeid nagu metanool, etanool ja atsetoon.
Materjale ohustavaid keemilisi tegureid gaasilises vormis nimetatakse pollutantideks.
Gaasilised pollutandid on tihti inimtegevusest tingitud saastegaasid nagu vääveldioksiid. Kõik
fossiilkütused sisaldavad väävlit, mistõttu nende põletamisel moodustub vääveldioksiid.
Allikateks on igasugused lähedalolevad tööstused ja masinad. Vanasti olid hoonetes
kohalikuks vääveldioksiidi allikaks gaasi baasil valgustid.23 Lämmastikoksiid on teiseks
pollutandiks, eraldudes õhku mootorsõidukite heitgaasidest ning tööstuslike protsesside
käigus. Kodus võib sellega kokku puutuda puidu põletamisel, petrooleumiahju või gaasipliidi
kasutamisel ja suitsetamisel.

24

Pollutantidest põhjustatud kahjustused ilmnevad väga

erinevatel määradel. Enamik juhtudel on see väga aeglane protsess, kus kahjustused tulevad
esile alles aastakümnete jooksul.

23
24

The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 69-71 (02.05.2018)
Lämmastikdioksiidid [www] http://kemikaalimaailm.sm.ee/kemikaalid/lammastikoksiidid.html (23.05.2018)
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1.4.1 Soolad – Salts
Efflorestsents (Efflorescence)
Aeglase kuivamiskiiruse või lahustuvate
soolade aurustumise ja kristalliseerumise
tõttu tekkinud pinnapealne soolakiht, mis
on silmnähtav.25

Foto 25. Efflorestsents (Pilt: Heli Tuksam, Kiltsi mõis)

Krüptoflorestsents (cryptoflorescence)
Kiire kuivamiskiiruse ja vähem lahustuvate
soolade

kristalliseerumine

materjali

poorides. Pole tavaliselt pindmiselt nähtav,
vaid tuleb esile pindmise kihi eraldumisel
või purunemisel.26

Foto 26. Krüptoflorestsents (Pilt:monumentenkennis 27)

Soolad võivad krohvipindadele olla väga kahjulikud.

28

Kahjustuse määr sõltub soola

olemusest, materjali pooride struktuurist ja aurustumise kiirusest. Kui kuivamiskiirus on
aeglane

või

soolad

väga lahustuvad,

moodustub krohvi

pinnal

aurustamine ja

kristalliseerumine, mis sadestub valgete kristallidena. Vähem lahustuvate soolade kiire
kuivatamine toob aga kaasa kristalliseerumise krohvi poorides, krohvikihtide vahel või
erinevate materjalide vahelises liitekohtades.Tingimustes, kus toimub kuivamine, sadestuvad
soolad lahustest. Soolakristallide kasvamisel need paisuvad poorides ning avaldavad survet.
25

English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 147-150
(05.20.2018)
26 English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 147-150
(05.20.2018)
27

Monumentenkennis, Damage atlas [www] http://mdcs.monumentenkennis.nl/damageatlas/67/categoryModal# (23.05.2018)

28

English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 147
(05.20.2018)
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Korduva niiskumise ja kuivamise tagajärjel toimub kristallide vahelduv sadestumine ja
lahustumine, mis võib tekitada piisavalt jõudu, et hävitada siduvus krohvis, mille tagajärjel see
mureneb või pudeneb. Olukordades, kus on püsiv kuivus või niiskus, korduvat
kristalliseerumist ei teki ning on vähem kahjulik krohvile.29

1.4.2 Pigment
Pigmendi kadu (Loss of pigment)
Pind on kaotanud maalitud värvikihi

Foto 27. Pigmendi kadu (Pilt: Heli Tuksam, Kulina mõis)

Pigmendi tuhmumine (Fading of pigment)
Kemikaalid,

mis

annavad

värvi,

on

kaotanud oma struktuuri kas kokkupuutest
õhuga

või

pikaaegsest

valguse

imendumisest.

Foto 28. Pigmendi hääbumine (Pilt: Randar Jõgar, TKK
kelder)

29

English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 147-150
(05.20.2018)
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Pigmendi pulbristumine (Powdering of
pigment)
Värv on kaotanud sideaine ja pigment on
kaotanud sidususe.30

Foto 29. Pigmendi pulbristumine (Pilt: Heli Tuksam, Kulina
mõis)

1.5 Bioloogiline
Hallitused, seened, linnud ja närilised on bioloogilised tegurid, mis võivad tekitada kahjustusi.
Enamasti kahjustavad või nõrgendavad nad orgaanilisi materjale, mis on neile toiduallikaks.
Seeni ja baktereid kutsutakse mikroorganismideks ja nad on tüüpilised bioloogilise kahjustuse
organismid. Nad kasvavad kiiresti märgadel pindadel nagu niisked krohvi ja maalipinnad

31

ning nende hulk sõltub hoone õhu mikrokliimast, välisõhu mõjust, inimeste kohalolekust, töö
spetsiifikast ja säilitatavatest meterjalidest.32 Bakterite roll kahjustuste tekkel on keeruline ja
mitte täielikult mõistetav, kuid on teada, et nii bakterid kui seened valmistavad orgaanilisi
happeid, mis lahustavad materjali, söövitades pealispinnale väikeseid süvendeid. Autotroofsed
bakterid võivad toota keskkonnas väävli- ja lämmastikühenditest vastavaid happeid. Seened
põhjustavad ka mehaanilisi kahjustusi. Seeneniit tungib poorsetes materjalides millimeetreid
sügavale ja rakis (vegetatiivne kude) võib laieneda ning tõmbuda kokku.33 Hoonetes on
enamlevinud mikroseente perekonnad Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium,
Aureobasidium Botrytis. 34Vetikad ja tsüanobakterid pigem moonutavad pindu kui kahjustavad
neid, kuid maalingu pindadele võib see olla väga kahjustav.35
30

Tuksam, Heli (2018) lõputöö kommentaar (12.05.2018)
English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 152
(19.05.2018)
32 Lipping, Kadri (2014) Vana-Kirepi puitmõisa historitsistliku laemaalingu uurimus. Tartu Kõrgem Kunstikool maalingute
osakond. Tartu. [Diplomitöö]. (19.05.2018)
Konsa, K. (2006). Konserveerimisbioloogia.
33 English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 152
(19.05.2018)
34 Lipping, Kadri (2014) Vana-Kirepi puitmõisa historitsistliku laemaalingu uurimus. Tartu Kõrgem Kunstikool maalingute
osakond. Tartu. [Diplomitöö]. (19.05.2018)
Konsa, K. (2006). Konserveerimisbioloogia.
35 English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 152
(19.05.2018)
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1.5.1 Biokahjustused - Biodamage
Seen (Fungi)
Orgaanilisest

ainest

toituv

piiramatu

kasvuvõimega klorofüllita organism. 36

Foto 30. Seen (Suuremõisa)

Hallitus (Mold)
Mikroskoopiline seen, mille kolooniad
näevad välja paljale silmale kui udupehme
härmatis või võrgustik erinevates värvides
(must, valge, hall). 37

Foto 31. Hallitus (Pilt: Heli Tuksam, Vallikravi 3, Tartu)

36

Eesti keele seletav sõnaraamat [WWW] http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=seen&F=M (28.05.2018)
ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 72 (13.02.2018)
37
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Vetikas (Algae)
Vetikad

on

mikroskoopilised

taimsed

organismid ilma varre ja lehtedeta, mida
saab näha väljas ja siseruumides pulbriliste
või viskoossete sadedena. Vetikad on
rohelised, punased, pruunid või mustad ja
neid võib leida peamiselt olukordades, kus
pind

jääb

pikemaks

ajaks

niiskeks.

Sõltuvalt keskkonnatingimustest ja pinna
tüübist võivad vetikad moodustada tahked
või siledad kihid.38

Foto 32. Vetikas (Pilt: Heli Tuksam, Valjala kirik)

1.6 Valgus
Aastakümneid on teatud, et päevavalgus, milles on suur UV sisaldus, tekitab kahju. Kõige
enam kahjustab valgus lae- ja seinamaalinguid. Samuti paljud kunstlikud valgusallikad, eriti
fluorestseer- ja halogeenlambid, kiirgavad märkimisväärselt UV kiirgust. Kiirguse radiatsioon,
mis langeb pinnale, annab materjali molekulide keemiliste muutuste tekitamiseks energiat.
Neid tuntakse kui fotokeemilisi muutusi ja väljenduvad füüsiliste muutustena materjalis ja
pigmendi hajumises. On tähtis teada, et valgusest tulenevad fotokeemilised muutused on
kumulatiivsed ja pöördumatud. Akvarellid on näiteks väga valgustundlikud, kuna pigmendi
osakesed on maalitud nii õhukeselt, et valgusel on juurdepääs kõikjalt, peegeldades isegi
pinnalt, kuhu pigment on maalitud. 39

38

ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf
lk. 66 (13.02.2018)
39 The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 93.95 (02.05.2018)
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1.7 Suhteline õhuniiskus
Suhteline õhuniiskus on kahjustav ainult juhul, kui see on teatud materjalile ebakohane.
Näiteks, kui teatav õhuniiskuse tase on sobiv metallidele ja kivile, siis võib see puidule olla
liiga kuiv ja põhjustada kokkutõmbumist.40

1.8 Temperatuur
Nii nagu suhteline õhuniiskus, on ka temperatuur kahjustav ainult siis, kui see on ebakohane
teatud materjalile. Vale temperatuur võib mõjuda kahjulikult kahel viisil. Paljude objektide ja
materjalide jaoks on kõige olulisem selle negatiivne mõju õhuniiskuse tasemele, mis omakorda
kahjustab materjali. On ka materjale, mis on mõjutatud otseselt temperatuurist. Näiteks
õlivärvid,

mis

muutuvad

miinustemperatuuride

juures

rabedaks

ja

pragunevaks.

Termoplastiliste materjalide jaoks on hoopis kõrged temperatuurid kahjulikud, mille tulemusel
materjal muutub pehmeks ja sulab. Kõrged temperatuurid kiirendavad ka keemilisi ja
bioloogilisi protsesse. 41

Külmakahjustus (Frost damage)
Tingitud jääkristallide tekkest poorides,
kasvades seejuures oma mahus kuni 9%.42

Foto 33. Külmakahjustus (Pilt: Heli Tuksam, Pöide kirik)

40

The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 51 (02.05.2018)
The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier, lk 51 (02.05.2018)
42 English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters. Inglismaa:Ashgate, lk 144
(19.05.2018)
41
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2. SUUREMÕISA
Selles peatükis kirjutan ma Suuremõisa ajaloost, puudutades erinevaid ajaperioode. Vaatlen
varasemaid kahjustuste uuringuid, annan ülevaate hetkeseisust, kirjldan ja kaardistan
kahjustusi.

2.1 Mõisa ajalugu
Selles alapeatükis ma kirjutan Suuremõisa ajaloost, mis jaguneb kaheoks osaks, De la
Gardie’de aeg ja Ungern-Sternbergide aeg.

2.1.1 De la Gardie’de aeg (1620-1691)
Pühalepa kihelkonna Allika küla maadele hakati mõisat rajama arvatavasti juba 16. sajandil.
1620. aastal sai mõisa endale pandina ja 1624. aastal omandina Liiva kindralikuberner Jakob
De la Gardie (1583-1652). Aastatel 1633 hakati seda kohta nimetama Grossenhofiks ehk
Suuremõisaks. Jakob De la Gardie surma järel võttis tema Hiiumaa valdused üle poeg Axel
Julius De la Gardie (1637-1710). Viimase täisealiseks saamiseni korraldas mõisa asju vanem
vend Magnus, kes oli ühtlasi Rootsimaa rikkamaid kravhe. Suuremõisa oli De la Gardiede käes
1691. aastani, mil see Rootsi kroonile tagastati.43 Mõis sai sissetulekut peamiselt looma- ja
viljakasvatusest, olulist rolli etendas lubjamüük.
1710. aastal hakkas Suuremõisa kuuluma Vene tsaaririigile ja anti rendile, kuid juba kolme
aasta pärast tuli käsk anda see Vene admiraliteedi valdusesse. Üks rentnik vahetus teisega, kuid
mõis püsis tegusana. Püsis ka kokkulepe, et riigimõisad renditakse ennekõike kohaliku
aadelkonna liikmetele. 44
Aastal 1755 tagastati mõis kunagiste omanike järeltulijatele – Axel Julius De la Gardie
pojatütrele Ebba Margaretha Stenbockile (1704-1755). Tema algatusel alustati Suuremõisas
uue mõisasüdame kaevandamist ja ehitamist. 45
Mõisahooned olid sel ajal enamasti puust ja laud- või mätaskatusega. Uued hooned laskis
krahvinna ehitada juba kivist ja punaste telliskatustega. Sealjuures kasutas ta kohalike
paemurru, tellislöövi ja ka lubjaahju toodangut, rääkimata talupoegade tööst. Peahoone projekti
autoriks peetakse Joseph Gabriel Destaini, kuulsat Rootsi losside arhitekti, ehitusmeistriks aga
Peter Opelit. 1760. aastaks oli uus kahekorruseline kivist härrastemaja katuse all, tiibhooned

43

Suuremõisa lossi infotahvel 1 (28.04.2018)
Suuremõisa lossi infotahvel 2 (28.04.2018)
45 Suuremõisa lossi infotahvel 2 (28.04.2018)
44
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valmisid 1772. Koos keldrikorrusega loetleti härrastemajaks kokku üle 60 ruumi. Arvatavasti
juba 18. sajandil rajati ka peamajast ida poole jääv müüride vaheline pargiala ning ehitati või
rekonstrueeriti paljud kõrvalhooned. 46
Ebba Margaretha Stenbocki surma järel päris mõisa tema noorim poeg Jakob Pontus
Stenbock (1744-1824). Viimane on tuntud kui Tallinna Stenbocki maja ehitusettevõtja aastail
1787-1792. Sellest hoonest kujunes priiskava elulaadiga krahvi linnaresidents. Linnamaja
hakkas aina rohkem kulutama krahvi Hiiumaalt saadavaid rahasid, mistõttu tuli peagi hakata
Hiiumaa valdusi pantima ja müüma. 47

2.1.2 Ungern-Sternbergide aeg (1796-1811)
Otto Reinhold Ludvig Von Ungern-Sternbergi kätte läks Suuremõisa 1796. aastal, mil see
vekslite kattena Jakob Pontus Stenbockilt ära võeti. Otto Reinhold Ludvig oli väga
uuendusmeelne mõisnik, kes kasutas mõisa majandamises korralikke lepinguid, koolitatud
mõisatöölisi ja mitmekesist majandusmudelit.
Pärast Otto Reinholdi surma Siberis 1811. aastal sai Suuremõisa omanikuks tema poeg Peter
Ludvig Konstantin Ungern-Sternberg (1799-1836).48 Mõne aja pärast võttis mõisa üle
Konstantini noorem poeg Evald Alexander Andreas von Ungern-Sternberg (1824-1899).49 Kui
Evald korraldas mõisate põllumajanduse ja metsanduse majandamist ning ehitas laevu, olid
Ada hoolitsuse all kohalike talupoegade laste koolid. Evaldi ja Ada ajal istutati Suuremõisa
alleed.

50

Noor Evald Adam Gustav Paul Konstatin Ungern-Sternberg (1863-1909) sai Suuremõisa
omanikuks 1899. aastal. Lastetu krahvi ootamatu surm 1909. aastal tõstis pärijaks viimase õe,
Otto Stackelbergiga abiellunud Dorothea Julie Charlotte Helene (1870-1945). Ilmasõja,
oktoobrirevolutsiooni ja Eesti iseseisvumise eelsel ajal viibis Dorothea saarel harva ning
vastutust tööde ja tegemiste eest kandis kohapeal viibiv volinik. 51
20. sajandi alguses kasvatati mõisas piimakarja ja peeti suurel hulgal hobuseid. Siin oli
viinavabrik, saeveski, jahuveski, meierei ja juustukoda. Kui Suuremõisa 1919. aastal Eesti riigi
poolt võõrandati, oli mõis võlgades. Enamus mõisamaid jagati asunikele. Mõisasüda koos
lossiga jäi Ungern-Sternbergide kätte rendile kuni 1929. aastani.52
46

Suuremõisa lossi infotahvel 2-3 (28.04.2018)
Suuremõisa lossi infotahvel 3 (28.04.2018)
48 Suuremõisa lossi infotahvel 3 (28.04.2018)
49 Suuremõisa lossi infotahvel 3 (28.04.2018)
50 Suuremõisa lossi infotahvel 4 (28.04.2018)
51 Suuremõisa lossi infotahvel 4 (28.04.2018)
52 Suuremõisa lossi infotahvel 4 (28.04.2018)
47
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1920. aastal alustas mõisa peahoones tööd erakool, hiljem vallakool. Peagi asusid sinna
elama õpetjajad, mõisnike eluruumides said peatuda ringisõitjad, kooliinspektorid ning
ametimehed.53

2.2 Varasemad uuringud

Joonis 4. Suuremõisa teise korruse majaplaan

2011. aastal läbiviidud uuringute järgi on teada, et lagi on krohvitud lubikrohviga ja värvitud
liimvärvidega. Laekarniisid, peegelvõlv ja stukk oli säilinud hästi ning värvitud valgeks.
Oskamatuse või hoolimatuse tõttu oli tekkinud väiksemaid kahjustusi elektrijuhtmete ja
keskküttetorude paigaldamisel. Suureks probleemiks oli läbilaskev katus, mille tulemusena oli
laes näha sadevetest tulenevaid läbijooksu jälgi. Tollaste läbisadamiste tagajärjel hinnati, et
olukord võib kohati muutuda avariiliseks.54
Läbiviidud sondaažide käigus tuvastati, et laes on vähemalt kaks kihistust maalinguid, kuid
pole sondaaži ulatuses selgesti loetavad. Avanes gisaille tehnikas akantuse motiiviga maaling,
mida arvati pärinevat 19. sajandi esimesest poolest. Lae läänepoolselt küljelt avanes enamasti
hallides toonides teostatud maaling, mille puhul oli kasutatud veidi punast ja kollast. Avatud
maalingute seisukord oli halb. Värvikihid eemaldusid kergesti, kuid maalingukihistused olid
ise muutunud nii pudedaks, et laevärvi eemaldamine muutus maalingutele ohtlikuks. 55
2000. aastal on laes tsentraalse lühtri juures maalingu mustrit uuritud. Vanemates
dokumentides on ka märkmeid selle kohta, et maalingud katsid suurt osa laest.56 Kuna

53

Suuremõisa lossi infotahvel 4 (28.04.2018)
Tuksam, H., Hiiop, H., Kallas, M. (2011) Hiiumaa Suuremõisa peahoone siseviimistlusuuringute aruanne ja muinsuskaitse
eritingimused (11.05.2018)
55 Tuksam, H., Hiiop, H., Kallas, M. (2011) Hiiumaa Suuremõisa peahoone siseviimistlusuuringute aruanne ja muinsuskaitse
eritingimused (11.05.2018)
56 Muinsuskaitse arhiivi toimik A4626. Suuremõisa mõisa peahoone uurimistööd ja arhitektuuriajaloolised eritingimused.
54
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maalingu täpset vormistust ei olnud võimalik tabada, siis suuremate kahjustuste vältimiseks
piirduti minimaalse avamisega.57

2.3 Hetkeseisundi kirjeldus
Projekti „Suuremõisa mõisa peahoone restaureerimine ja sisustamine“ raames, mille
alguskuupäevaks oli 01.11.2013 ja valmimise tähtaeg 31.03.2016, kohandati Hiiu-Suuremõisa
mõisa peahoone kaasaegsetele vajadustele vastavaks. Loss on saanud endale uue kivikatuse58,
mille läbi on eemaldatud eelnevalt mainitud sadevete läbijooksu probleem.

Joonis 5. Suuremõisa lae avangud ja motiivid

2018. aprillil on laes teostatud sondaažid. Viimaste asukohad on näha Joonisel 5. märgitud
punastel aladel. Värvikiht eemaldus enamjaolt hästi, kuid maalikihid olid pudedad ja enamik
neist säilinud halvasti. Siiski leidus kohti, kus mõni motiiv tuli terviklikumalt esile. Kui
57

Tuksam, H., Hiiop, H., Kallas, M. (2011) Hiiumaa Suuremõisa peahoone siseviimistlusuuringute aruanne ja muinsuskaitse
eritingimused (11.05.2018)
58 Kukk, K. Suuremõisa lossi etapiviisiline restaureerimine [WWW]
http://hak.edu.ee/cms/files/peahoone_rest/etapiviisiline_restaureerimine.pdf (12.05.2018)
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eelnevate uuringute põhjal oli eeldatud kahte kihti, siis viimaste avangute järgi on näha kolme
erinevat maalingukihti. Esimene maalingukiht, mis paistab välja oma erksate punaste,
oranžide, roheliste ja siniste toonide tõttu. Kuna kõige esimene maalingu kiht ei sobi kokku
stukiga, võib arvata, et stukk on lisatud juurde hilisemal ajal. Teine ja kolmas maalingukiht on
hallides toonides, kust võib leida grisaille tehnikas akantuse motiiviga ornamente.

2.3.1 Digitaalne retušeerimine
Maalikihtide ja motiivide täpsemaks arusaamiseks teostasin paremini säilinud mustritel ja
motiividel

digitaalse

retušeeringu.

Üritasin

viimase

puhul

läheneda

võimalikult

traditsiooniliselt, samas kasutades ära digitaalse fototöötluse eeliseid. Enamik motiividest ja
värvikihtidest on väga halvasti säilinud. Digitaalsete vahenditega on võimalik proovida
ornamendist puuduolevaid kohti jäljendada. Selleks kopeerisin mustrijada üksteise peale.

Foto 34. Digitaalselt retušeeritud (paremal) akantuse motiiviga nurgamaaling

Fotol 34. (Joonisel 5, märgitud asukohal nr.1) on näha hallides toonides akantuse motiiviga
maalingut ja halli bordüüri. Akantuse maalingukihi alt tuleb välja erksates punastes ja
rohelistes toonides esimese maalingukihi bordüür.
Motiivi paremaks esiletoomiseks olen retušeerinud kadunud pigmendipinnad kohtades, kus
olin kindel motiivis. Aqua sporca tehnikat jäljendades on heledamad pinnad muudetud mudaste
toonidega vähem silmatorkavaks.
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Joonis 6. rekonstrueeritud akantuse motiivi siluett

Jagades motiivi sümmeetriliselt pooleks sain ma kasutada ära mõlema poole olemasolevaid
fragmente. Liites need kokku on täitunud mõningad lüngad, mis annavad parema ettekujutuse
tervikust (joonis 6).

Foto 35. Digitaalselt retušeeritud (paremal) akantuse motiiv

Foto 35. akantuse motiiv hallist maalingukihist (joonisel 5. märgitud asukohal nr2.)
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Foto 36. Digitaalselt retušeeritud fragment esimese maalingukihi rosetist (alumine)

Joonis 7. Esimese maalingukihi roseti
rekonstrueeritud motiivid

Foto 37. Digitaalselt retušeeritud fragment esimese maalingukihi rosetist
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2.4 Edasine kava
2018. suveks on plaanitud vana värvipind puhastada hilisematest kihtidest ja sobitada säilinud
fragmendid uude lahendusse. Tuleks kinnitada ajaloolised kihistused ja võimalusel
eksponeerida akantusmaalinguga kihistus. Peegelvõlv ja karniisid konserveerida laega ühtses
stiilis. 59

2.5 Kahjustused ja kaardistus
Selles alapeatükis kirjeldan ma digitaalset tööprotsessi ning kaardistan ning kirjeldan
Suuremõisas leiduvaid kahjustusi.

2.5.1 Tööprotsess läbi digitaalsete vahendite
Kahjustuste digitaalseks kaardistamiseks oli vaja laest fotot. Lae suuruse ja kõrguse tõttu ei
olnud võimalik seda pildistada ühe korraga, ilma kaamera objektiivist tulenevate moonutusteta
või detaile kaotamata. Pildistamiseks jaotasin lae osadeks. Tegin statiivi ja peegelkaameraga
umbes 100 fotot ja hiljem liitsin nood digitaalselt kokku üheks tervikuks. Kõikide piltide puhul
sobitasin eraldi kokku valguse ja värvid Kuigi selline protsess nõuab palju aega (8-12h), on
lõpptulemuseks kõrgresolutsioonis foto laest, millelt näeb võimalikult detailselt igat kahjustust
ja maalingut. Kaardistamisel annab see juurde täpsust, mida joonistel on raske saavutada.

59 59

Tuksam, H., Hiiop, H., Kallas, M. (2011) Hiiumaa Suuremõisa peahoone siseviimistlusuuringute aruanne ja
muinsuskaitse eritingimused. Lk 27 (11.05.2018)
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Foto 38. Fotodest lae tervikliku kokkupaneku protsess
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2.5.2 Kahjustuste kaardistamine
Alloleval joonisel 8. on digitaalselt kaardistatud kahjustused, mis annavad ülevaate lae
seisundist. Numbrid joonisel 8. näitavad kirjelduses olevate kahjustuste asukohti (foto 39-49.)
Kaardistusel tulevad hästi välja piirkonnad, kus teatud tüüpi kahjustused esinevad ning kuidas
nad on omavahel seotud.

Joonis 8. Suuremõisa lae kahjustuste kaardistus
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Värvikihi koorumine laes. Tuleneb
tõenäoliselt

värvikihi

adhesiooni

kadumise pärast lae ja värvikihi vahel
ning koorub gravitatsiooni jõu tõttu.

Foto 39. Koorumine

Fraktuur, mis tuleneb väikestest
muutustest hoone või tugistruktuuris,
õhuniiskusest,

temperatuurist,

maapinnamuutustest, gravitatsioonist
jms.

Foto 40. Fraktuur

Lõhe, millest on imbunud tahma ja
seetõttu

ümbritsetud

tahmaga.

Võimalik, et tahma jäägid on tingitud
tulekahjust, mis puhkes 1978. aastal.
Kuna lae kohal on pööning, siis teine
võimalus

on,

et

tahm

pärineb

lähedalolevatest korstendest.

Foto 41. Lõhe ümbritsetud tahmaga
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Väikeste pragude võrgustik ehk
krakelüür,

mis

on

tekkinud

veekahjustuste tõttu laes.

Foto 42. Krakelüür

Hallitus mis esines värvikihi all
veest kahjustatud alal. Veest tulenev
niiskus on ka hallitustekke põhjus.

Foto 43. Hallitus

Üksikutes

kohtades

on

märgata

irdumist, kus aluskrundi kiht on
eraldunud aluskihist.

Foto 44. Irdumine
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Loodepoolses

(foto

45.)

ja

kagupoolses (foto 46.) laes on
märgata

lohakalt

krohviparandusi.

Kaduma

tehtud
on

läinud väike ala maalinguid ning
parandused ei ole hästi säilinud.
Loodepoolses osas on üritatud stukki
järele teha ja asendada. Pind ei ole
ühtlane ning esineb deformatsioone,

Foto 45. Loodepoolsed lae krohviparandused

kus parandatud osa on kumer.

.

Foto 46. Kagupoolsed lae krohviparandused

Õõnsus karniisis.

Foto 47. Õõnsus
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Kollast värvi seen laes, mis on
tekkinud niiskuse tõttu.

Foto 48. Seen

Mullitamine

on

tekkinud

läbi

niiskuse ja seente, mis kasvasid
värvikihi all.

Foto 49. Mullitamine
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3. DIGITAALNE ANDMEBAAS
Selles peatükis kirjutan, kuidas ma sisestasin digitaalsesse keskkonda andmeid.
Oma lõputööga seoses kasutasin Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse digiteeki, mis on
restaureerimise ja konserveerimisega seotud digitaalne graafilise dokumenteerimise
sisuhaldustarkvara. Kasutajal on võimalik lisada uusi sündmusi, mis sisaldavad informatsiooni
objekti või teose kohta ning samuti saab märkida kahjustusi otse fotole.
Selleks, et kahjustuste kaardistamisega seonduvaid andmeid sisestada, lõin kõige esimesena
uue sündmuse „Suuremõisa II korruse saali lagi“ (pilt 1.) Sündmuste all on võimalik näha üldist
kirjeldust objekti või teose kohta, uuringute teostuse aega ja seisundipasse.

Pilt 1. Uue sündmuse lisamine

Järgmisena on loodud uus seisundipass, kuhu on koondatud objekti või teosega seotud
aruanne ja pilt antud seisundi kahjustuste kaardistamiseks (Pilt 2-3). Seisundipassi luues tuleb
valida kahjustuste grupp, mis sisaldab endas kahjustuste legendi. Kuna varasemalt sobilikku
legendi ei eksisteerinud, lõin ma antud objektile vastava kahjustuste grupi.
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Pilt 2. Uue seisundipassi lisamine

Pilt 3. Seisundipassi ülevaade

Viimaks kandsin kaardistused laes esinevatest kahjustustest digitaalsesse keskkonda. (Pilt 4.)
Väljaprinditud seisundipassi on võimalik näha lisa 1.

39

Pilt 4. Kahjustuste kaardistamine
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KOKKUVÕTE
Oma lõputöös olen ma süstematiseerinud kahjustused kaheksaks liigiks: Tuli, vesi, füüsiline,
keemiline, bioloogiline, valgus, suhteline õhuniiskus ja tempetartuur, võttes aluseks Michalski
ja Walleri süstematiseeritud lähenemise.
Pühalepa kihelkonna Allika küla maadele rajati mõis arvatavasti juba 16. sajandil. Mõisa on
etapiviisiliselt restaureeritud viimaste aastakümnete jooksul ja projekti „Suuremõisa mõisa
peahoone restaureerimine ja sisustamine“ raames on kohandatud Hiiu-Suuremõisa mõisa
peahoone kaasaegsetele vajadustele vastavaks.
Varasemate uuringute järgi on teada, et ruumi 14. lagi on krohvitud lubikrohviga ja värvitud
liimvärvidega. Laekarniisid, peegelvõlv ja stukk on säilinud hästi ning värvitud valgeks.
Avangute järgi on näha kolme erinevat maalingukihti. Esimene maalingukiht, mis paistab välja
oma erksate punaste, oranžide, roheliste ja siniste toonide tõttu. Kuna kõige esimene maalingu
kiht ei sobi kokku stukiga, võib arvata, et stukk on lisatud juurde hilisemal ajal. Teine ja kolmas
maalingukiht on hallides toonides, kust võib leida akantuse motiiviga ornamente.
Maalikihtide ja motiivide täpsemaks arusaamiseks olen teostanud paremini säilinud
mustritel ja motiividel digitaalse retušeeringu. Kahjustuste kaardistamiseks, olen loonud
kõrgresolutsioonis pildi laest, mille peale on kantud Suuremõisa ruumi 14 saali kahjustused.
Varem läbilaskva katuse tagajärjel esineb laes sadevete läbijooksu jälgi. Sellest tuleneva
niiskuse tõttu on tekkinud nii struktuurist kui bioloogilisi kahjustusi.
Viimaks olen märkinud kahjustused Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse digiteeki, mis on
restaureerimise ja konserveerimisega seotud digitaalne graafilise dokumenteerimise
sisuhaldustarkvara.
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SUMMARY
The first goal of my thesis was to come up with a systemized way how to categorize
deterioration agents in plaster. For that I have used as the base for my ressearch Michalski and
Waller’s systematic approach. I ended up with 8 types of deterioration which are fire, water,
physical, chemical, biological, light, relative humidity and temperature.
The manor has supposedly been built already in Allika village on the grounds of Pühalepa
parish in the 16th century. It has gone through various renovations in the last decades and
continues to do so to day. Through the project „Restoration and furnishing of the main building
of Suuremõisa Manor“ the main building has been adapted to the modern needs.
In this thesis the deteriorations and damage will be about the room 14. on the second floor.
Through previous ressearch it’s known that the ceilings is made from lime based plaster and
painted with adhesive paints. The condition of the cornice, vault and stucco has preserved really
well and has been painted white. Through examination it has been found that there have
previously been three different layers of paintings. The very first and oldest layer really sticks
out with its saturated and bright tones of reds, oranges, greens and blues. The second and third
layer are mostly in the tones of gray with acanthus motives painted in grisaille.
In the practical part I have digitally retouched the more well preserved motives and paint
layers to make them more readable and bring out theirs shapes. For the deterioration mapping
I have created a high resolution photo of the ceiling on which the damages have been marked
on.
Most of the damages that can be found on the ceiling are due to the roof that used to leak in
combination with the poor heating they had before the big changes.
As for last all the deteriorations have been graphically maped on Estonian Academy of Arts
digital archive with their content management system.

42

KASUTATUD ALLIKAD
RAAMAT
English Heritage (2011) Practical building conservation – mortars, renders & plasters.
Inglismaa:Ashgate (19.05.2018)
Lipping, Kadri (2014) Vana-Kirepi puitmõisa historitsistliku laemaalingu uurimus. Tartu
Kõrgem Kunstikool maalingute osakond. Tartu. [Diplomitöö]. (19.05.2018)

Konsa, K. (2006). Konserveerimisbioloogia.
The National Trust (2008) Manual of Housekeeping. Inglismaa: Elsevier

ELEKTROONILISED DOKUMENDID
Kukk,

K.

Suuremõisa

lossi

etapiviisiline

restaureerimine

[WWW]

http://hak.edu.ee/cms/files/peahoone_rest/etapiviisiline_restaureerimine.pdf (12.05.2018)

Phil

(2017)

Do

I

have

rising

damp

or

penetrating

damp?

[WWW]

https://www.rentokil.co.uk/blog/rising-damp-or-penetrating-damp/ (05.05.2018)
ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]

ICOMOS (2008) Monumnets and sites XV [E-raamat]
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_1
5_ISCS_Glossary_Stone.pdf (13.02.2018)

43

LISAD
Lisa 1. Seisundipass
5/24/2018

SEISUNDIPASS

SEISUNDIPASS / CONDITION REPORT

Sündmuse andmed / Event data
Nimetus/Title:

Suuremõisa II korruse saali lagi

Kirjeldus/Description:

Hiiumaa Suuremõisa lossi teise korruse, ruumi
14. lae kahjustused

Toimumiskoht:

Hiiumaa

Teose andmed / Artwork data
Seisundi
Nimetus/Title:

andmed

/

Condition

data

Suuremõisa saal

Autor/Artist:
Dateering/Dating:
Mõõdud/Dimensions:

Kõrgus/Height (cm):
Laius/Width (cm):

Üldhinnang/General assessment:

[ ] Mitterahuldav / unacceptable
[ ] Kehv /
poor
[x] Rahuldav / fair [ ] Hea / good
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Suuremõisa saali lagi
Suuremõisa
seen / fungi

hallitus / mold

irdumine / scaling

sondaaž

avangud

krohviparandused

mullitamine

struktuurist tulenev pragu (latt)

struktuurist tulenev pragu (tala)

veekahjustus / water damage
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Lisa 2. Värvikoodid
Fragmendid
I. Kollane ooker

E7.36.63

II. Hallikasbeež

E3.08.70

III. Hallikasbeeži

C6.16.41

Ornament
IV. Sinine Joon

R6.17.63

V. Hall põhi

FN.01.73

VI. Hall ornament

YN.00.41

VII. Smaragdroheline

L0.11.82

VIII. Punane

B6.23.52
Tabel 1. Fragmenteide värvikoodid (Sadolin Color Norm)

Üldised värvikihistused
I. Roosa

D7.03.85

II. Hallikas

G2.03.84

III. Hall maaling

H0.03.82

IV. Halli maalingu

WN.00.63

ornament
IV. Kreemikas roosa

D1.05.77

Tabel 2. Üldiste värvikihistuste värvikoodid (Sadolin Color Norm)
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