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SISSEJUHATUS 

 

Töö autorini jõudis Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiate kollektsioon 

2018. aasta suvel Rahvusarhiivis praktikal olles. Koheselt paelus fotokoopiate ilu ja lugu, 

kuna olles ise pärnakas, ei olnud autoril aimugi, et selline vabrikukompleks kunagi Pärnus 

asus. Ehitusplaanidesse veelgi süüvides süvenes huvi kujutiste tehnika ja selle loomise 

protsessi vastu. Sellel hetkel ei olnud teada, mis tehnikas koopiad on loodud. Aeg soosis 

töö autorit ning tekkis võimalus osaleda samal aastal Rahvusarhiivis 25.-28. septembril 

toimunud fotokoopiate identifitseerimise koolitusel, kus antud lõputöö protsess alguse sai. 

     Käesoleva lõputöö kirjalik osa annab ülevaate Waldhofi tselluloosivabriku ajaloost, 

vabriku ehitusplaanide identifitseerimisest  ja konserveerimisest.......................................... 

     Esimeses peatükis antakse lühike ülevaade Pärnus asunud Waldhofi tselluloosivabriku 

ajaloost ning lühidalt ka Waldhofi vabriku ehitusplaanide fotokoopiate päritolust. Teine 

peatükk kirjeldab koolituse kava ning fotokoopiaid, mis loodi 19. sajandi lõpust kuni 20. 

sajandi alguseni. Seletatakse lahti ka Waldhofi ehitusplaanide fotokoopiate loomise tehnika 

ning protsess. Konserveerimisprotsessist antakse täpsem ülevaade kolmandas peatükis. 

Lõputöö praktilise osana konserveeriti Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaanide 

fotokoopiate kollektsioon, et peatada koopiate kahjustumine ning tagada edasine säilimine. 

Lõputöö lisana on esitatud praktilist tööd kirjeldav konserveerimisprotokoll, Waldhofi 

tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiate ülesvõtted enne ja pärast konserveerimist 

ning praktilise töö materjali kulu arvestus....................................................................... 

     Fotokoopiate identifitseerimise ja konserveerimise eestikeelset erialakirjandust on 

praegusel hetkel veel vähe, seega toetus töö koostaja lõputöös peamiselt Rahvusarhiivis 

toimunud fotokoopiate identifitseerimise koolituse õppematerjalile, mille on loonud köite- 

ja paberikonservaator Amandine Camp. Lisaks õppematerjalile on töös tuginetud 

fotokoopiate võõrkeelsetele kirjandusele.......................................................................... 
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1. WALDHOFI TSELLULOOSIVABRIK 

 

Eestis on olnud tööstusettevõtteid, mis kuulusid mingil ajal suurimate ja moodsaimate 

hulka Vene keisririigis, Euroopas ning kogu maailmas. 1910. aasta paiku oli üks selliseid 

82 000 tonnise aastatoodanguga Waldhofi tselluloosivabrik Pärnus (Joonis 1), mis andis 

Venemaa tsalluloosi toodangust umbes 65% (Meikar 2015: 522) 

 

 
Joonis 1. Waldhofi tselluloosivabrik (Golicke, R.  & A. Willborg 1910: 23) 

 

1.1. Ülevaade Waldhofi tselluloosivabriku ajaloost 

 

Euroopa tselluloositööstuse eesotsas oli Saksamaa, kus põhitegijaks oli 1884. aastal 

asutatud Waldhofi aktsiaselts, mille esimene tselluloosivabrik valmis 1885. aastal Reini jõe 

ääres Mannheimis. Üha rohkem tundus mõistlikuna kiiresti areneva Venemaa 

paberitööstuse hõlvamine sinna ehitatava moodsa suurtehase abil.  Pärnu valiti sobivaks 

tehase ehitamise asukohaks jõe juurdepääsu pärast, mis tagas tselluloosi tootmiseks 

vajaliku vee ning kus tooraine juurdeveoks ja valmistoodangu väljaveoks sobis kohalik 

meresadam. Uue ja kaasaegse tööstusettevõtte rajamisest oli huvitatud nii riigivõim kui ka 

Pärnu linn ja kohalikud metsaomanikud. 1898. aastal põhiliselt Saksa kapitaliga asutatud 
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Venemaa Aktsiaselts Tselluloosivabrik Waldhof Pärnus põhikiri registreeriti ning algasid 

ehitustööd (Meikar 2015: 523-524). 

 
Joonis 2. Pärnu linna kaart koos vabriku alaga (Golicke, R.  & A. Willborg 1910: 22) 
  

Tselluloosivabrikule kuuluvaks maaks valiti Pärnu jõe ja Riia maantee vaheline ala 

Papiniidus, mille esialgne suurus oli 84 hektarit, hiljem suurenes see 128 hektarini (Meikar 

2015: 524).................................................................................................................................  

     Enne Waldhofi vabriku rajamist asus sellel maa-alal ketrus- ja kudumisvabrik, mis oli 

ümber ehitatud veeremiremonditöökojaks. 1898. aasta 6. augustil alustati vabriku 

hoonekompleksi ehitustöödega, mille käigus jäeti eelmisest tehasekompleksist alles 

raudteeliin, mis sai vabriku omaks (Esna 2015)...............................................................  

     Peale tselluloosi tootmisprotsessi kuuluva tükeldamise, pesemise, keetmise, 

sorteerimise ja pleegitamise hoonete koos pumbamajade ning kompressorite ja presside 

ruumidega oli seal mitmeid erinevaid abitootmise hooneid. Abihoonete alla kuulusid 

mehaanika-lukksepatöökoda, sepikoda, mudelseppade ja kärnijate töötuba, elektrikute 

töötuba, väike valukoda ning oli olemas ka keemialabor ja tehnika-arhitektuuriosakond. 

Veel asus vabriku territooriumil veduridepoo, sest Waldhofile kuulus neli väiksemat 

vedurit ja 120 platvormvagunit, mis toodangut välja vedasid. Vabriku alal asus ka köök ja 

töölissöökla, kuhu mahtus korraga 1500 inimest. Ka ei puudunud vabrikul oma kauplus ja 
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saun, samuti telefonikeskjaam. Püsti oli pandud vabriku enda elektrijaam koos peakilbi ja 

muu selle juurde kuuluvaga. Kõigele lisaks oli vabrikul ka oma sadam. Sellest saab 

järeldada, et 128 hektari suurusele maa-alale oli rajatud tohutult suur kompleks. Vabrik 

ehitati algses mahus valmis kahe aastaga ning pidulik avamine toimus 1900. aasta 3. 

detsembril. Vabriku käikulaskmise ajal töötas seal 949 inimest, 1909. aastal oli töötajate 

arv 1950 (Esna 2015: 13-15, 18)............................................................................................ 

     1914. aasta suvel kuulutas Vene valitsus välja sõja ettevalmistusperioodi. Vene 

Põhjarinde juhataja kindral Nikolai Ružki andis käsu Waldhofis töö lõpetada ja 

evakueerida sisseseade, milleks olid peamiselt katlad, masinad ja aparaadid (Esna 2015: 

35, 37). Pärnus elavad Saksa kodakondsusega Waldhofi töötajad interneeriti ja vabriku 

evakueeritud varasid hakati vähehaaval viima Venemaale Wilmerstrandi vabrikusse 

(Meikar 2015: 533)................................................................................................................... 

     Venemaa ministrite nõukogu langetas vabriku kohta lõpliku otsuse 1915. aasta suvel. 

Otsuse kohaselt tuli vaenuliku riigi kodanikele kuuluvana vabrik likvideerida hiljemalt 6. 

novembriks (Meikar 2015: 533). Seetõttu toodi kohale minöörid, kes paigaldasid 

lõhkelaengud Waldhofi põhilistest seadmetest tühjaks tehtud hoonetesse ja korstnatesse. 

Vabriku tühjadesse ruumidesse veeti puitmaterjali, tehes sellega  ettevalmistusi suureks 

tulekahjuks (Esna 2015: 37)..................................................................................................  

     1915. aasta augustis ilmusid Saksa sõjalaevad Pärnu lahte. Peljates Saksa vägede 

dessanti, õhiti Vene sõjaväevõimude poolt vabrik, mis aga lõppkokkuvõttes ainult osaliselt 

hävines (Palamets 2018). Kõigepealt süüdati kontorihoone, kus kõigele muule lisaks 

hävinesid tööliste passid. Sealt edasi levis tuli teistele hoonetele ning plahvatasid ka 

minööride paigaldatud laengud. Kuigi kõik korstnad olid mineeritud, tekkisid neisse 

plahvatuse tagajärjel ainult augud. See võis tulla hästi konstrueeritud korstende ehitamisest 

või olid laengud liiga väikesed. Ka kompleksist välja jäävad ümbruskonna majad olid 

süttimisohus, mistõttu inimesed kandsid ämbritega vett ja kastsid seinu. Kokkuvõttes 

leegitses Waldhofi kompleks mitu nädalapäeva (Esna 2015).................................................. 

     Pärast põlengut tegeles vabriku territooriumi haldamisega Eesti Vabariigis 

reorganiseeritud Aktsiaselts Puupapivabrik Waldhof, mis hoidis vabriku ülesehitamise 

kava päevakorral 1930. aastate keskpaigani. Asi lõppes aga säilinud varemetevälja 

lammutamisega 1936. aastal ja aktsiaseltsi enda likvideerimisega 1938. aastal (Meikar 

2015: 534). 
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1.2. Waldhofi tselluloosivabriku arhitektuurilised plaanid 

 

Waldhofi vabriku ehitamise üle pidas Pärnu linnavalitsus kõnelusi Saksa aktsiaseltsiga.  

Läbirääkimised algasid tehase asukoha ja vastastikuste kohustuste üle 1897. aastal. 

Linnavalitsuse protokollidesse jõudis see temaatika 19. novembril aastal 1897, mil 

täpsustati tulevasele vabrikule maa eraldamisega seotud üksikasju. Sama aasta 27. 

novembril kinnitas volikogu linnavalitsuses heakskiidetud kokkuleppe. Järgnevalt koostati 

ja arutati läbi kaheksast osast koosnev tegevuskava, millega määrati kindlaks vabriku 

asutamise üldised põhimõtted ning vastastikused õigused ja kohustused, mille linna 

volikogu ilma ühegi paranduseta kinnitas 18. juunil aastal 1898. Kava, selle põhjal 

koostatud dokumentide ja juurde kuulunud lisade allakirjutamiseni jõuti 1898.-1899. aastal 

(Meikar 2015: 524)................................................................................................................... 

     Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaanide kollektsiooni fotokoopiad jagunevad kaheks 

säilikuks ning on loodud kahele erinevale paberkandjale. Säilikus EAA.298.2.137 on 11 

fotokoopiat, millel on paberi esimesele poolele ilmutatud koopia loomise kuupäev 24. 

november 1899 ning asukoht, milleks on Berliin (Lisa 2, tabel 1). Kõrvale on lisatud sinine 

tempel, kus on märgitud ehitusplaanide kinnitamise kuupäev 4. detsember 1899 (Lisa 1, 

foto 13). Sellest võib järeldada, et pärast kava ja dokumentide allkirjastamist valmistati 

fotokoopiad Berliinis ning need saadeti Pärnusse. Säilikus EAA.298.2.138 on 12 

fotokoopiat, mis on loodud  1900 - 1907 aastate vahemikus erinevatel kuupäevadel ning 

koopiate loomise asukoha märge puudub. Seetõttu on tõenäoline, et hilisemad fotokoopiad 

ei ole loodud Saksamaal ning on vabriku juurdeehituse plaanid.  
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2. FOTOKOOPIAD 

  

Käesolev peatükk annab ülevaate arhitektuuriliste plaanide fotokoopiate identifitseerimise 

koolitusest, mis toimus 25. - 28. septembril 2018. aastal Tartus, Rahvusarhiivis. Lühidalt 

kirjeldatakse 19. sajandi lõpu kuni 20. sajandi alguses loodud fotokoopiate tunnusmärke. 

Pikemalt kirjutatakse fotokoopia tehnikast, milles on loodud ka Waldhofi 

tselluloosivabriku ehitusplaanide koopiad. 

 

2.1. Koolitusel osalemine 

 

Enne konserveerimiskava planeerimist oli vajalik identifitseerida, millise fotokoopia 

tehnikaga on tegu, et oleks teada, kuidas koopiaid konserveerida ning hiljem hoiustada, 

kuna iga eri tüüpi fotokoopia vajab erinevaid konserveerimiseks vajaminevaid materjale ja 

käsitlust. Selleks oli mul privileeg osaleda 25. - 28. septembril 2018 Tartus Rahvusarhiivi 

Noora majas toimunud koolitusel, kus identifitseeriti erinevaid fotokoopiaid ning tutvustati 

konserveerimismetoodikaid. Koolituse pealkirjaks oli “The Identification and Care of 

Architectural Drawings and their Reproductions”  ning see toimus inglise keeles. Koolitust 

viis läbi Prantsusmaalt pärit vabakutseline köite- ja paberikonservaator Amandine Camp, 

kes on lõpetanud magistrikraadiga kultuuripärandi konserveerimise ja restaureerimise 

eriala Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ülikoolis.......................................................  

     Nüüdseks on Amandine Campil erastuudio ning ta teeb tellimustöid muuseumidele nii 

Prantsusmaal kui ka mujal välismaal. Valguskoopiate identifitseerimisele ja 

konserveerimisele hakkas ta rohkem pühenduma pärast 2013. aasta välispraktikat Kanada 

Arhitektuurikeskuses. Seal tegeles Amandine Camp arhitektuurijooniste, plaanide ja 

mudelite kollektsiooni Casablanca-Chandigarh´i näituse ettevalmistamisega. Tema 

ülesandeks oli suure hulga fotokoopiate tehnikate kindlaksmääramine, 

konserveerimismetoodikate testimine ning ka eksponeerimistingimuste sh valgustuse 

analüüsimine (Šumanov 2019/2020).......................................................................................  

     Koolituse alguses tutvustati põgusalt erinevaid 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse 

fotokoopiate liike, anti ajalooline ülevaade ning toodi esile fotokoopiate iseloomulikke 
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tunnusmärke. Lisaks slaidiesitlustele oli koolitaja ette valmistanud ka igale osalejale 

koolituse sisu toetava kokkuvõtva materjalikogumiku. Teisel päeval jätkus valguskoopiate 

tutvustamine ning keskenduti põhjalikumalt erinevate fotokoopiate identifitseerimise 

tunnusmärkidele...................................................................................  

     Koolitusel tutvustati kaheksat erinevat kopeertehnikat: raudgallus-trükk (Ferrogallic 

print), tsüanotüübid, Vandyke´id, hektograafid, diasotüübid, seepia-diasotüübid, 

fotostaadid ja geel-litograafiad (Gel-lithograph) (Šumanov 2019/2020).............................. 

     Õpitoas kasutati näidistena Rahvusarhiivi fotokoopia säilikuid. Päeva lõpus anti 

koolitusel osalejatele grupiülesanne proovida ise leida erinevaid fotokoopia tunnusmärke 

ning identifitseerida säilikuid tuginedes vaatlustele mikroskoobiga, koolitusel saadud 

õppematerjalile ja koolitaja näpunäidetele. Grupitöö, kus oli vaja teiste koolitusel osalejate 

kaasabil ise tunnusmärke ja infot otsida, oli kõige õpetlikum ja kasulikum. Koolituse 

kolmas päev algas konserveerimise teooria läbimisega, mis puudutas  ka säilitamist ning 

ekponeerimise nõudeid. Seejärel pidid õppijad omandatud infot ka praktikas ellu viima ehk 

kõik koolitusel osalejad said Rahvusarhiivi poolt antud koopiate seast valida välja 

meelepärase konserveerimise objekti. Esimese etapina tuli määrata valguskoopia tüüp, 

seejärel teha kuivpuhastus ning järgmisena see ka sirutada ja parandada. Viimasel 

õppepäeval oli põnev ja loominguline tsüanotüüpia valmistamise töötuba Eesti Trüki- ja 

Paberimuuseumis. 

 

 

2.2. Ülevaade fotokoopiatest 19. sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni 

 

Selleks, et välja selgitada, millises tehnikas on tehtud Waldhofi tselluloosivabriku plaanid, 

tuli tutvuda erinevate fotokoopiate omaduste ja tunnustega. Kuna erinevaid fotokoopiate 

tehnikaid on ääretult palju, tutvustatakse järgnevas peatükis just neid fotokoopiaid, mida 

õpiti tundma ja identifitseerima  Amandine Camp’i läbiviidud koolitusel............................ 

     Tsüanotüüp – selle protsessi leiutas Sir John Hetschel 1842. aastal. Alguses kasutati 

seda tehnikat kunstilise eesmärgiga, alles hiljem arhitektuuriliste kaartide tootmise 

otstarbel (Graphicsatlas)........................................................................................................... 
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Sünonüümid: sinikoopia, blueprint, ferro-prussiate, Pellet print, Bleus d’architecte (Camp, 

A. 2018).................................................................................................................................... 

     Joonte piirjooned on teravad ning asuvad paberi pinnal. Negatiivsetel koopiatel on 

tunnusmärkideks valged jooned sinisel taustpinnal (Joonis 3), positiivkoopiatel on puhas ja 

hele taust ning jooned on enamasti sinised, võib esineda ka pruunikat või musta joonte 

tooni. Tsüanotüüp koopiaid ei soovitata eksponeerida, kuna need on äärmiselt tundlikud 

valguse ning niiskuse suhtes (Camp, A. 2018).  

 

Joonis 3. Tsüanotüüp fotokoopia (Cultureandcommunication) 

 

Aniliintrükk – Suurbritanniast pärit William Willis lõi selle tehnika 1864. aastal. 

Aniliintrüki eeliseks oli suhteliselt kiiresti kuivav tint, seega enne tsüanotüübi 

populariseerimist kasutati arhitektuuri plaanide loomisel just aniliintrükki (Architectural 

Drawing Reproduction)........................................................................................................... 

     Sünonüümid: Green print, Chrome process, Endemann’s process, Vanadium process 

(Camp, A. 2018)....................................................................................................................... 

     Aniliintrükk on alati positiivkoopia ning kõige tüüpilisemaks tunnuseks loetakse tausta 

rohekast kollakani varieeruvat tooni. Kujutise jooned on pehmed ja madala kontrastsusega 
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(Joonis 4) ning on tundlikud valguse, niiskuse ja temperatuuri kõikumiste suhtes 

(Architectural Drawing Reproduction). 

 

Joonis 4. Aniliintrükk fotokoopia (Psap.Library.Illinois) 

 

Hektograaf – loodi 1870. aastal. Kõige enam leidis kasutust see koopia liik käsikirjaliste 

dokumentide paljundamisel, harvem kasutati seda tehniliste jooniste puhul. Hektograafid 

sarnanevad geel-litograafidele ja diasotüüpidele (Architectural Drawing Reproduction). 

     Sünonüümid: Chromograph, Copygraph, Gelatine method, Dry copy, Hektograph 

(Architectural Drawing Reproduction)............................................................................. 

      Koopiatel on toonilt hele ja sile pind, kujutis on kergelt hägusate piirjoontega. Kujutise 

värvus on tavaliselt must, kuid esineb ka sinakat (Joonis 5), lillakat ning pruuni tooni. Ei 

kannata tugevat UV-valgust, ajapikku kujutis koopial tuhmub (Camp, A. 2018). 

 

Joonis 5. Hektograaf fotokoopia (Psap.Library.Illinois) 
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Diasotüüp – leiutati aastal 1880, algselt oli kasutusel värvimistehnikana tekstiilitööstuses. 

Kopeerimise tööstusesse jõudes tehti alguses negatiivkoopiaid, millel oli hele kujutis 

tumedal taustal. 1890. aastal loodi positiivkoopia ning seda hakati laialdaselt kasutama, 

kuna selle tootmine oli teistest seni leiutatud fotokoopiatest kõige odavam (Camp, A. 

2018). 

Sünonüümid: Ozalid, Sunprints, whiteprint, Ammonia, Primuline  process prints, Dyelines 

(Library of Congress).................................................................................................... 

     Tunnusmärkideks on iseloomuliku terava lõhnaga siledapinnaline paber, millel on kerge 

läige. Tausta toon on varieeruv heledast toonist kergelt lillakani ning paber võib olla 

säbrulise pinnaga. Kujutise joone teravus oleneb paberi ja trüki kvaliteedist, toon on 

enamasti must või sinakas (Joonis 6), kuid esineb ka lillat, seepia pruuni või punast. 

Diasotüübi kõige iseloomulikumaks tunnuseks võib pidada seda, et lehe tagumine külg on 

heledam kui pealmine. Koopiad on tundlikud temperatuuri kõikumiste ja intensiivse 

valguse suhtes (Camp, A. 2018). 

 
Joonis 6. Diasotüüp fotokoopia (Flickr) 

 

Van Dyke – protsessi patenteeris H. Shawcross 1889. aastal. Van Dyke negatiivkoopiaid 

kasutati sageli vaheetappidena, kui oli vaja teha parandusi või luua lõpp-produktina 

positiivne tsüanotüüp või positiivne Van Dyke koopia (Architectural Drawing 

Reproduction).  

     Sünonüümid: Maduro, brownprint, brownline, seepia-tehnika (Camp, A. 2018). 

Joonte piirjooned on teravad, mikroskoobi all on metalne läige. Negatiivkoopiatel on hele 
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kujutis pruunil taustal (Joonis 7), positiivkoopial vastupidi. On tundlik valguse ja 

temperatuuri kõikumiste suhtes (Camp, A. 2018). 

 

Joonis 7. VanDyke fotokoopia (Architectural Drawing Reproduction) 

Geel-litograafia – leiutati 1900. aastal ning kogus kiiresti populaarsust, kasutati edukalt 

teise maailmasõja ajal ning koopiaid tehti ka lõuendile ja kartongile (Camp, A. 2018).     

Geel-litograafiat trükiti ka juba olemasoleva kujutisega poolläbipaistvale kopeerpaberi 

tagumisele poolele, et näidata koopias tehtud muudatusi (Architectural Drawing 

Reproduction). 

     Sünonüümid: Ferro-gelatin, Lithoprint, Gel-litho, Cyanotype gelatin, Graph process, 

Ordoverx, Velograph (Camp, A. 2018)................................................................ 

     Geel-litograafia koopiaid arvatakse tihtipeale olevat originaal tušijoonistena, kuna 

koopia kujutise jooned on tumedad, intensiivsed ja teravad ning tint asetseb heledal pinnal. 

(Architectural Drawing Reproduction).................................................................................... 

 

Fotostaat – see fototehnika leiutati 1909. aastal Kodak78 poolt ning seda sai luua ainult 

Kodaki enda valmistatud masinaga (Camp, A. 2018). ............................................................ 

Sünonüümid: Rectigraph, Stat, Photostatic print (Architectural Drawing Reproduction). 

     Iseloomulikuks tunnusmärgiks on kergelt läikiva tumeda pinnaga koopia, millel 

paberikiud ei ole nähtavad (Joonis 8). Tumedal pinnal on kujutis terava ja selge joonega, 

toonilt enamasti hall või valge. On tundlik niiskuse ja temperatuuri kõikumiste suhtes 

(Šumanov, T. 2019)... 
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.............................................................................................................

 

Joonis 8. Fotostaat koopia (Architectural Drawing Reproduction) 

 

 

2.3. Raudgallus-trükk 

 

Raudgallus-trüki fotokoopia sünonüümid on: ferro-gallic, iron gall prints, black-line 

process, ink process, Poitevin’s process, Colas process (Camp, A. 2018). 

     Raudgallus-trüki protsessi fotokoopiate ilmutamisel esitles esmakordselt 1861. aastal 

prantsuse päritolu Alphonse Louis Poitevin, kes oli ametilt keemik, insener ja fotograaf 

(Prabook). 1860. aastate ajal nõudsid veel üksikud ehitusbürood projektide puhul 

joonistatud plaane (Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 45). Seega raudgallus-trüki tehnika 

leiutamine tuli konkreetselt heledapõhjaliste koopiate vajalikkusest ja nõudlusest, millel 

oleks tindi sarnane joon (Joonis 9) ning saaks vajadusel teha parandusi, märkmeid, 

kustutada vigu ning oleks võimalik ka koloreerida.  Kuigi raudgallus-trüki koopia tegemise 

protsess oli keerukam ja maksumus kaks korda kallim kui näiteks keskmise tsüonotüübi 

valmistamine, kasutati just seda fotokoopia tehnikat Euroopas laialdaselt 20. sajandi 

esimeses pooles. Võrreldes tsüanotüübiga oli raudgallus-trüki eeliseks hele taust ning 

vastupidavus valguse, niiske keskkonna ja kliima muutuste suhtes. Seetõttu oli raudgallus-

trüki koopiaid lihtsam hoiustada ning lugeda kaevandustes või laevadel. (Price 2010: 174) 

     Protsessi kasutati 1930ndateni. Ajapikku see iganes ning võeti kasutusele odavamad, 
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uuemad ja efektiivsemad koopia tegemise tehnikad nagu näiteks diasotüüp (Kissel, E & 

Vigneau, E. 2009: 46). 

 
Joonis 9. Raudgallus-trükk koopia (foto: töö autor) 

 

2.3.1. Raudgallus-trüki tootmise protsess 

Raudgallus-trükk koopia protsess sobis määrdunud või kahjustatud kalkapaberile tehtud  

plaanide kopeerimiseks,  kuna valesti läinud jäljendid ja katkised kohad sai protsessi 

käigus eemaldada ning sai luua puhtaid fotokoopiaid. Lisaks sellele lubas valge taust 

arhitektidel ja inseneridel teha märkeid, muudatusi ja värvida. (Kissel, E & Vigneau, E. 

2009: 46)...................................................................................................................................  

     Koopiaid oli võimalik teha erineva kaaluga paberitele ja riidele kuid ka reprodutseeritud 

kalkariidele, isegi kui materjal mida taheti kopeerida oli linane, millele oli eelnevalt tehtud 

tindiga jooned (Price 2010: 174). Raudgallus-trükk fotokoopiaid saab luua kolme erinevat 

tehnikat kasutades, kuid üldine protsess on sama (Joonis 10). 
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Joonis 10. Raudgallus-trükk koopia loomine (autori teostatud) 

Lahuse vanni kasutamine – esimene ehk originaal protsess loodi 1861. aastal Alphonse 

Louis Poitevin’i  poolt ning selles kasutati kahte vedelikuga vanni. Esimene vann sisaldas 

keemilist lahust, et koopiale tekiks kujutis ning teises vannis oli vesi, milles koopia pesti 

jääkainetest puhtaks. Sellise fotokoopia ilmutamine vajas umbes 10-12 minutit otsest 

ultraviolettvalgust, et piirjooned oleksid täielikult nähtavad. (Kissel, E & Vigneau, E. 

2009: 46) 

Alphonse Louis Poitevin’i loodud protsessis kasutati (Brown, G. E. 1900: 71): 

● 10 grammi kolloidi, milleks oli kummiaraabik; 

● 20 grammi rauasoola, milleks oli raudkloriid; 

● 10 grammi rauasoola, milleks oli raudsulfaat; 

● 10 grammi orgaanilist hapet, milleks oli viinhape; 

● 0,3 liitrit vett. 

Eelsensibiliseeritud ehk tundlikuks muudetud aluspaber koos poolläbipaistvast materjalist 

joonisega asetati ultravioletvalguse käes olevasse retseptis kirjeldatud lahuse vanni 

(Brown, G. E. 1900: 71). Valguse käes muutus mitte kinni kaetud kohtades kummiaraabik 

vees lahustuvaks.   Raud(III)soolad ultraviolettkiirguse käes muutusid raud(II)sooladeks, 

mis on vees lahustuvad. Kinni kaetud kohtades kummiaraabik ei lahustunud ning 

raud(III)soolad muutusid raudgallaadi pigmendiks, mis on raua ja galliumi 

kompleksühend. Seejärel asetati lahuse seest võetud aluspaber veega täidetud vanni, et 

paberi pinnalt välja pesta vees lahustunud kummiaraabik ja raud(II)soolad. Valminud 
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koopia kujutis oli nii välimuselt kui ka keemiliselt väga sarnane raudgallus tindile. 

(Architectural Drawing Reproduction)............................................................................. 

     Protsessi käigus võis koopia taustale tekkida violetne või hallikaslilla toon ning seda oli 

raske eemaldada, seetõttu oli veega vannis koopia pesemise etapp eriti suure tähtsusega. 

Tavalist kraanivett oli riskantne kasutada, kuna see võis sisaldada raua või rooste ioone, 

mis oleksid käivitanud tanniinhappe või gallushappega reaktsiooni ning see oleks võinud 

tekitada koopiale plekke. Ilmutamise käigus kortse, plekke ja muid mittesoovitud märke 

sai eemaldada koopialt õrnade tõmmete abil pehme karvaga pintsliga (Price 2010: 

175)............................................................................................................ 

     Pulbri kasutamine – teise raudgallus-trükk koopia loomise viisi arendas välja 1885. 

aastal ettevõte Shawcross ja Thompson. Nemad leidsid mooduse, kuidas koopia loomise 

protsessis jätta välja happevanni kasutamine (Architectural Drawing...). 

Shawcross ja Thompson kasutasid protsessis  (Brown, G. E. 1900: 72): 

● 3,8 grammi raud(III)soola milleks oli raudsulfaat; 

● 3,8 grammi raud(III)soola, milleks oli raudkloriid; 

● 1,4 grammi kolloidi, milleks oli želatiin; 

● 2,4 grammi soola; 

● 0,45 grammi orgaanilist hapet, milleks oli viinhape; 

● 29,5 milliliitrit vett. 

Selleks oli vaja eelsensibiliseeritud kuiva paberit, millele puistati lahust pulbrina peale. 

Pulbris olid raud(III)soolad kokku liidetud želatiini, viinhappe ja soolaga. Soola oli lisatud 

täiteainena, mis muutis koopia tausta vähesel määral heledamaks (Brown, G. E. 1900: 73) .  

     Enne ultraviolettvalguse kätte seadmist asetati pulbriga kaetud aluspaberi peale 

poolläbipaistvast materjalist joonis. Valguse käes hakkas katmata kohtades želatiin 

lahustuma ning raud(III)soolad muutusid vees lahustuvaks raud(II)sooladeks. Kinnikaetud 

kohtades, kus želatiin ei olnud lahustunud, reageerisid raud(III)soolad viinhappega, 

moodustades värvilise ühendi, mis on väga sarnane raudgallus tindile. Valgusele 

reageerinud värvusetud jääkained, sool ja lahustunud želatiin pesti veevannis maha. (Price 

2010: 174)................................................................................................................................. 

     Seda retsepti järgides jäi koopiale pruunikas-must kujutis. Pruunikas-violetset kujutist 

oli võimalik saavutada, kui lisaainena doseeriti dekstriini, mis on tärklise vahesaadus või 
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glükoosi, mis tõstis kujutise ilmumise kiirust aluspaberile. (Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 

46)......................................................................................................  

     Eelsensibiliseerimise kasutamine – pärast 1900. aastat arendas ettevõte Scherling’s 

Chemical välja tehnika, milles segati omavahel želatiin ja gallushape ning liideti 

raudkloriidiga. Seda lahust kasutati paberi sensibiliseeriva protsessina. Paberit immutati 

lahuses ning seejärel kuivatati. (Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 46) 

 Scherling’s Chemical kasutasid protsessis (Brown, G. E. 1900: 73): 

● 1,4 grammi kolloidi, milleks oli želatiin; 

● 4,3 - 5,7 grammi orgaanilist hapet, milleks oli gallushape; 

● 1,4 - 2,2 grammi raud(III)soola, milleks oli raudkloriid; 

● 29,5 milliliitrit etanooli. 

 

Paberi eelsensibiliseerivas lahuses muudab raudkloriid želatiini mittelahustuvaks seniks, 

kuni  kuiv sensibiliseeritud paber asetatakse koos poolläbipaistva joonisega 

ultraviolettvalguse kätte. Valguse käes hakkab kinni katmata kohtades želatiin lahustuma 

ning raudkloriid muutub vees lahustuvaks raud(II)kloriidiks (The Key to Griffin’s...). 

Kinnikaetud kohtades, kus želatiin ei olnud lahustunud, reageerib raudkloriid 

gallushappega, moodustades raudgallaadi pigmendi, mis on väga sarnane raudgallus 

tindiga. Taustpinnal valgusele reageerinud värvusetud jääkained ja lahustunud želatiin 

pestakse veevannis maha.(Price 2010: 174) 

Lihtsustatud valem: Fe
3+

 
 
+ orgaanilised anioonid  

valgus
 >  Fe

2+  
+ oksüdeerunud produkt. 

Koopia ilmutamisel valgusid jooned laiali vähese valgustamise tulemusena ning tegid 

taustpinna lillakaks ja laiguliseks. Ülevalgustamine põhjustas nõrku ja ebaühtlase pinnaga 

jooni. Vähesel valgustamisel tulenevat tumedat lillakat tausta sai heledamaks muuta kui 

švammiga tupsutada koopiale kahe protsendilist viinhapet või lahjendatud 

vesinikkloriidhapet. On märgitud, et värvi muutnud ja laigulised taustad tekkisid siis, kui 

koopiaid hoiustati niisketes või rõsketes keskkondades. Et jooned ei kahjustuks ja taust 

oleks heledam, kanti koopiale nõrka väävelhappe lahust. Valminud koopialt sai defekte ja 

valesid jooni eemaldada kaaliumoksalaadi lahusega (Price 2010: 175-176). Valminud 
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koopiate alkoholi, oksaalhappe või maarjajää vannis leotamine võis tõsta joonte tihedust 

või muuta tausta heledamaks (Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 46).  

 

2.3.2. Iseloomulikud tunnused 

 

Raudgallus-trükk koopia iseloomulikeks tunnusteks on tumedad  metalse läikega 

piirjooned heledal või valgel taustal. Joonte toon võib varieeruda mustast ja pruunikast 

sinakaslillani (Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 46).............................................................  

     Vanemad koopiad, mis ilmutati happevanni tehnika põhjal, kipuvad olema vähem 

stabiilsed ning joonte toon muutub pruunikaks  ja tuhmub kiiremini kui koopiatel, mis on 

loodud ainult veevanni kasutades (Price 2010: 177). Vanematel koopiatel võib taustpind 

ajaga muutuda helepruuniks, millel on lillakas alatoon. Koopiatel on kujutis paberkiudude 

sees ning joon on taustaga tasapinnaline, mis tuleb koopia ilmutamise protsessis kasutatud 

tihkest kolloidist. Mikroskoobi või luubiga uurides on kujutise piirjooned kergelt 

säbrulised (Camp, A. 2018)........................................................................................... 

     Ajaliselt hiljem loodud koopiad, mille ilmutamisel kasutati tanniinhapet või gallushapet 

pulbrina, kipuvad olema teralise pinnaga. Koopiate kujutise tonaalsus varieerub 

tumepruunist sinakas-mustani, taust on valge või heleda tooniga. Uuematel koopiatel 

asetseb kujutis paberkiudude peal ning joon on kergelt pinnapealse kumera kihiga. 

Mikroskoobi või luubiga uurides on kujutisel kergelt hägusad ja säbrulised piirjooned 

(Price 2010: 177)............................................................................................................. 

     Raudgallus-trükid on väga tundlikud valguse suhtes. Ajaga kujutise jooned tuhmuvad ja 

hakkavad kaotama oma pigmenti ning kontrastsus muutub madalaks. Ebasobiva 

hoiustamise tulemusena võivad kujutise jooned täielikult haihtuda. Tausta värvimuutus on 

ühtlane ja enamasti muutub heledama poolseks kahvatu pruuniks või õrna lavendli tooni 

(Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 46). 
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2.3.3.  Paberi lagunemine 

 

Raudgallus-trüki koopia tegemiseks peab paber olema omadustelt küllaltki tugev ja sobivas 

mõõdus, et hoida ära keemilisest töötlusest tulenevat paberi kiiret lagunemist (Brown, G. 

E.1900:72)............................................................................................................................... 

     Paber koosneb tselluloosi molekulidest, mis lihtsustatud vormis on glükoosi molekulide 

ketid, mis on ühendatud hapniku sildadega. Koopia ilmutamise protsessist paberisse 

imbunud jääkhapped lõhuvad hapniku sildu ning seetõttu põhjustavad tselluloosikettide 

murdumise. Kui tselluloosiketid murduvad, kaotab paber elastsuse ning muutub hapraks ja 

rabedaks. Paberi kiud ei ole enam paindlikud, vaid  jäigad ja murduvad (The Key to 

Griffin’s Canberra)................................................................................................................... 

     Raudgallus-trükk koopia kujutise sete sisaldab raudgallaati, mis on happeline ja 

küllaltki raske ning võib seetõttu söövitada kahjustunud paberisse süvendeid, mille tõttu 

võivad tekkida augud (Architectural Drawing Reproduction).  

 

2.3.4 Hoiustamine 

 

Arhitektuuriliste ehitusplaanide koopiaid loodi kiiresti ja odavalt ning neil oli lühiajaline 

utilitaarne eesmärk. Seega ei loodud koopiad pikaajaliselt püsima (Architectural Drawing 

Reproduction). 

     Raudgallus-trükk koopiate kõrge happelisuse tõttu ei ole soovitatav kontakt teiste 

pabermaterjalidega. Koopiate vahel peaksid olema pH-neutraalsed vahelehed või 

toetusalused. Koopiad võivad olla tundlikud aluselisuse suhtes, eriti niiskes keskkonnas. 

Seetõttu on mõistlik mitte hoida neid happelisi trükke puhverdatud materjalidega koos 

(Kissel, E & Vigneau, E. 2009: 46).................................................................................  

     Raudgallus-trükk koopiad on tavaliselt suuremõõtmelised ning neid tuleks hoiustada 

horisontaalses asendis sahtlites, mis on valmistatud kas emailitud terasest, roostevabast 

terasest või anodeeritud alumiiniumist (Architectural Drawing Reproduction). Metalli 

anodeerimine on elektrokeemiline protsess, mille tulemusel paksendatakse metallist 

objektide naturaalset oksiidikihti (Tibnor). Erineva tehnikaga loodud fotokoopiaid tuleb 

https://et.wikipedia.org/wiki/Elektrokeemia
https://et.wikipedia.org/wiki/Metallid
https://et.wikipedia.org/wiki/Oksiid
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hoiustada eraldi, et vältida koopiate degradeerumist. Raudgallus-trükk koopiaid ei ole 

soovitatav hoiustada aluselistes ümbristes. Ümbrised peaksid olema hoiustatavate sahtlite 

suurused ning ühes ümbrises ei tohiks olla rohkem kui 12 koopiat. Kahjustunud 

kahjustunud koopiate lehed peaksid olema hoiustatud pH-neutraalsete lehtede vahel, et 

need üksteisest eraldada ja kaitsta (Architectural Drawing 

Reproduction)........................................................................................ 

     Kui koopiaid ei ole võimalik hoiustada horisontaalselt, on vältimatul juhul 

aktsepteeritud ka rulli keeratud hoiustamine. Väga kahjustunud ja haprate koopiate rullides 

hoiustamine ei ole soovitatav. Koopiad, mille paberi omadused on head ning mis on 

piisavalt tugevad, et neid rullides hoiustada, tuleb koopiad toestada pH-neuraalsete 

vahelehtedega ning rullida need võimalikult laia diameetriga pH-neutraalsetes papptorude 

ümber. Torud tuleb hoiustada horisontaalasendis. Fotokoopiaid ei tohi hoiustada kokku 

voldituna, kuna see tekitab koopiatele murdejooni ja paberi deformatsiooni. Kõik 

hoiustamiseks kasutatavad materjalid peavad läbima PAT-testi (Photographic Activity 

Test), mis vastavad ISO standardile 18916:2007..................................................................... 

     Raudgallus-trükk fotokoopiate eksponeerimine ei ole soovitatav, kuna need on 

äärmiselt tundlikud valguse suhtes ning paber on oma omadustelt väga habras. Võimalusel 

kasutada eksponeerimisel fotokoopiate duplikaate. Vältimatul originaalide eksponeerimisel 

peab näituse alal olev valguse tase olema madal. Kasutusel peavad olema nõuetekohased 

filtrid, et minimeerida ultraviolettvalguse taset. Väljapaneku vitriinid peaksid olema 

suletud ning fotokoopiad peaksid olema toestatud ja raamistatud PAT-testi (Photographic 

Activity Test) läbinud materjalidega, mis vastavad ISO standardile 18916:2007.  
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3. WALDHOFI TSELLULOOSIVABRIKU PLAANIDE 

KONSERVEERIMINE 

 

Lõputöö praktilise osa konserveeritavateks objektideks on kaks Rahvusarhiivi säilikut 

Pärnu Waldhofi tselluloositehase ehitusplaanidega. Säilikute tähised on EAA.298.2.137 ja 

EAA.298.2.138 ning need moodustavad ühtse kollektsiooni. Konserveerimistööde 

eesmärgiks seati objektide edasise kahjustumise peatamine ning säilimise tagamine. 

Järgnevas peatükis antakse ülevaade objektide seisukorrast ja kahjustustest ning 

kirjeldatakse konserveerimisprotsessi ja tulemusi. 

 

3.1. Uuringud 

 

Enne objektide kirjelduse alustamist ning konserveerimistööde planeerimist oli vajalik 

välja selgitada, mis tehnikat on fotokoopiate loomisel kasutatud. Selleks osaleti lõputöös 

ülalpool kirjeldatud koolitusel “The Identification and Care of Architectural Drawings and 

their Reproductions”, mille raames tutvustati ja identifitseeriti erinevaid fotokoopiaid  19. 

sajandi lõpust kuni 20. sajandi alguseni. Konsulteeriti koolitust läbi viinud köite- ja 

paberikonservaator Amandine Camp’iga ning vaadeldi visuaalselt Waldhofi 

tselluloosivabriku ehitusplaane. Fotokoopiate üldiseid tunnusmärke jälgides muutus 

tõenäoliseks Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiate loomise tehnikaks  

kas raudgallus-trükk tehnika või diasotüüp....................................................................... 

     Tehtud järelduste kinnitamiseks tuli koopiatele teha rauaioonide määramise test 

indikaatorpaberiga, et määrata kindlaks koopiatel raudgallustintide olemasolu. Kasutati 

Hollandi teadusinstituudis ICN välja arendatud indikaatorpabereid, mida turustab 

Preservation Equipment Ltd (PEL). Indikaatorpaberid on immutatud kemikaaliga 

batofenantroliin, mis annab raud(II)ioonidega reageerides punase värvusega ühendi.  

Punane värv indikaatoril ei ole vees lahustuv ning on originaalile ohutu, kuna tekkiv 

värvaine ei migreeru materjali (Lehtaru 2007: 14). Uuring viidi läbi mõlemast säilikust 

kahel juhuslikult valitud kaardil, milleks olid L1 ja L27. Mõlemat koopiat testides  

muutusid indikaatorid punaseks, mis kinnitasid raud(II)ioonide olemasolu.  
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Järgnevalt konsulteeriti Eesti Vabaõhumuuseumi paberikonservaatori Tea  Šumanoviga. 

Koos juhendajaga vaadati üle Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiate 

iseloomulikud tunnused, mille põhjal selgitati välja, et tegemist on raudgallustrükk-

tehnikas fotokoopiatega.....................-.....................................................................................  

     Ajapikku muutuvad pabermaterjalid happelisemaks, mis tuleneb tselluloosi kiudude 

lagunemisest. Happelise paberi mehaanilised omadused muutuvad vähem vastupidavamaks  

ning paber vananeb kiiremini (Lehtaru 2007: 12). Paberi normaalne happelisus jääb 6,0 - 

7,0 vahele, sellest madalam tulemus on happeline paber ning kõrgem on aluseline (Konsa 

2008: 48). Juhuslikult välja valitud kaartidel L1 ja L27 teostati kontaktmeetodil pH 

mõõtmine Metler Toledo MP.120 abil. Mõlemal fotokoopial viidi läbi test paberi paremas 

alumises nurgas. Koopia L1 pH tulemus oli 3,4 ning koopial L27 oli see 3,6. Testi tulemus 

näitas, et mõlemad koopiad olid tugevalt happelised. 

  

3.2. Objektide kirjeldus  

 

Säilikus EAA.298.2.137 sisaldab 11 ja säilik EAA.298.2.138 12 erinevas suuruses 

raudgallus-trükk tehnikas fotokoopiat, mis moodustavad ühtse Waldhofi tselluloosivabriku 

ehitusplaanide kollektsiooni. Peatükis on tähistatud koopiaid L-tähega, millele on lisatud 

koopia järjekorranumber. Kollektsiooni fotokoopiad on loodud mitme erineva omadusega 

paberkandjatele ning neid on hoiustatud kokku voldituna ilma kaitseümbriseta. 

     Säiliku EAA.298.2.137 fotokoopiad on recto poolelt kollaka alatooniga helepruunid 

ning verso poolelt helebeežid. Recto on lehe pealmine pool ning verso on lehe tagumine 

pool. Koopiad on murdejoonte kohtadest muutunud tumepruuniks. Paber on oma 

omadustelt keskmisest paksem ja jäik, kuid murdejoontel on paberi pind pehme ja 

narmendav. Selle säiliku kõikidel fotokoopiatel on recto poolel lillaka tooniga venekeelsed 

ehitusplaane kinnitavad templid, millel on musta tindiga kirjutatud 4. detsember 1899. 

aasta. Saksakeelsed pealkirjad ja mõõtkavad on tehtud koopiate ilmutamise protsessi 

käigus, venekeelsed pealkirjad on kirjutatud musta tindiga hiljem. Koopiate verso poolel 

on punase rasvakriidiga kirjutatud numbrid ning koopiatel L26, L28 - L30, L33, L35 - L37 

ja L39 on verso poolele kirjutatud sinise ja musta tindiga käsikirjalised tekstid. Kõikidel 

plaanidel on verso poolel lillaka tooniga arhiivi templid, kus on musta tindiga ära märgitud 
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arhiivi leidandmed: fondi number, nimistu number, säiliku number ja lehe 

number........................................................................................ 

     Säiliku EAA.298.2.138 fotokoopiad on loodud kahele erinevat tüüpi õhukesele 

paberkandjale, mis mõlemad on omadustelt jäigad ja rabedad. Koopiad L4, L7, L9, L11, 

L18 ja L19 on heleda tooniga nii recto kui ka verso poolel. Koopate L1, L5, L8 ja L13 - 

L15 recto pool on keemilistest protsessidest muutunud tumedamaks pruuniks, millel on 

kerge lavendli alatoon. Verso pool on aga heledam ja kerge kollaka alatooniga. Selle 

säiliku kõikidel fotokoopiatel on recto poolel sinaka tooniga venekeelsed templid 

“Русское акцioнерное общество Целлюлозной фабрики Вальдгофь" ja “Заведующий 

Целлюлозной фабрикою Вальдгофь" ning nende juurde on kirjutatud musta tindiga 

allkirjad (Lisa 1, foto 17). Koopiatele L4, L13 - L15 ja L18 - L19 on saksakeelsed 

pealkirjad tehtud koopiate ilmutamise protsessi käigus, vene keelsed pealkirjad on 

kõikidele selle säiliku koopiatele musta tindiga kirjutatud hiljem. Plaanide verso poolel on 

grafiitpliiatsiga kirjutatud arhiivi leidandmed: fondi number, nimistu number, säiliku 

number ja lehe number (Lisa 1, foto 15). Koopiatel L1, L7 - L9, L11 ja L13 - L15 on verso 

poolel niiskustundlikud käsikirjad ja sinise tooniga trükitud tekst. L4, L5, L8, L10  ja L18 

verso poolel on niiskustundlik lillaka tooniga arhiivi tempel. 

 

3.3. Kahjustuste kirjeldus 

 

Säilikute EAA.298.2.137 ja EAA.298.2.138 paberid on fotokoopiate keemilistest 

töötlusprotsessidest happelised, jäigad, rabedad, on kaotanud painduvuse ning krõbisevad. 

Ehitusplaanide servad ja nurgad on haprad. Paberite seisukorda on halvendanud ka 

ebasobivad keskkonna- ja hoiustamistingimused, mille tõttu on paberid laines ning 

deformeerunud.  

     Paberi pind on määrdunud, tolmune ning esineb üksikuid ekskremente ja sõrmejälgi 

(Lisa 1, foto 7). Kokku voldituna hoiustamise tõttu on plaanid murdejoontelt muutunud 

pruunikaks ning on koltunud. Fotokoopiad ühtse kollektsioonina on jaotatud kahjustuste 

ulatuse järgi kolmeks: kõige vähem kahjustunud, keskmise kahjustusega ning 

fragmentideks lagunenud koopiad.................................................................................... 

     Kõige vähem kahjustunud on fotokoopiad L4, L7, L11, L19, L26, L27, L35 ja L36. 

Koopiad L4, L7, L11 ja L19 on ilmutatud õhukesele heledale beežika alatooniga 
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paberkandjale, mis on recto ja verso poolelt sama tooni. Paber on omadustelt jäik ja rabe 

ning murdejoontel on tekkinud kuni 4 cm pikkused lõhed. Koopiad L26, L27, L37 ja L36 

on ilmutatud paksemale paberile, mille verso pool helepruun, kuid recto pool on muutunud 

tumedamaks, millel on lavendli alatoon. Koopiatel on murdejoontel tekkinud kuni 6 cm 

pikkused lõhed. Fotokoopiatel L27 ja L36 on alumistes servades pisirebendid. 

     Keskmise kahjustusega koopiatel on murdejoontes lõhed, servades rebendid ning esineb 

kadusid. Koopial L5 on õhukesel paberkandjal, millel jookseb kaardi keskelt pikk 

murdejoon, mille tõttu võib paber pooleks murduda. Koopial L8 on õhukesel heledal 

paberil, millel on recto pool muutunud pruuniks. L8 keskel üleval servas on eraldunud 4,5 

cm x 4 cm laiune fragment ning verso poolel keskel all servas on  20,5 cm pikkune 

varasem parandus. Koopial L9 on murde joonte kohtades üleval servas kaks 15 cm pikkust 

rebendit. Kogu koopia ulatuses on murdejoonte kohtades lühikesi lõhesid. Koopial L18 on 

üleval vasakus servas ära murdunud 5 cm x 9 cm laiune nurk, ülemises servas on kaks 

pikka rebendit. Plaanidel L25, L28 - L30, L33, L37 ja L39 on murdejoontel kuni 4 cm 

pikkused lõhed kogu plaanide ulatuses.............................................................................. 

     Kõige rohkem kahjustunud koopiad L1 ja L13 - L15 on fragmentideks lagunenud ning 

esineb pisikesi kadusid. Koopia L1 on lagunenud üheksaks erineva suurusega fragmendiks 

(Lisa 1, foto 5). Fotokoopia on suurte mõõtmete tõttu kokku liimitud kahest erinevast 

koopiast, seetõttu on recto poolel kaks erinevat tooni. Koopiad on omavahel kokku 

liimitud tundmatu vees lahustuva pruuni liimiga. Koopia L13 on lagunenud murdejoonte 

kohtadest kaheteistkümneks erineva suurusega tükiks ning üleval vasakus nurgas on kadu 

mõõtudega 20 cm x 6 cm. Koopia L14 on lagunenud neljaks erineva suurusega 

fragmendiks ning koopia L15 seitsmeks.....           ........................................................ 

  

3.4. Konserveerimisülesanne 

 

Praktilise töö eesmärgiks on säilikute EAA.298.2.137 ja EAA.298.2.138 kahekümne 

kolme raudgallustrüki-tehnikas fotokoopia, mis moodustavad ühtse Waldhofi 

tselluloosivabriku arhitektuuriliste ehitusplaanide kollektsiooni, konserveerimine. 

Konserveerimistööde ülesandeks on peatada objektide edasine kahjustumine, koopiate 

seisundi parendamine ning nende edasise säilimise tagamine. Kõik fotokoopiad on  
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hoiustatud kokkuvoldituna tolmuses ja ebasoodsas keskkonnas, mis on tekitanud 

koopiatele deformatsioone ning niiskuse ja temperatuuri kõikumisest tulenevaid kahjustusi. 

Vastavalt materjali seisukorrale tuleb valida sobivad töövahendid. Fotokoopiatele tehakse 

kuivpuhastus, lehed sirutatakse ning parandatakse.  

 

3.5. Konserveerimistööde kava 

 

1. Fotografeerimine 

2. Dokumenteerimine 

3. Uuringud (pH määramine, raudgallustindi identifitseerimine, fotokoopia tehnika 

määramine) 

4. Konserveerimisplaani koostamine 

5. Kuivpuhastus 

6. Vajaminevate liimide valmistamine 

7. Fotokoopiate niisutamine, märgtöötlus 

8. Fotokoopiate parandamine 

9. Fotografeerimine 

10. Digikoopiate teostamine  

 

3.6. Konserveerimisprotsess 

 

Konserveerimisprotsessi alustati fotokoopiate laiali laotamise ja lahtiste fragmentide kokku 

sobitamisega. Sellele järgnes objektide vaatlemine, kahjustuste määramine ja 

dokumenteerimine. Koopiad fotografeeriti enne konserveerimise alustamist, et jäädvustada 

arhivaalide algne seisukord. Fotode jäädvustamiseks kasutati Rahvusarhiivile kuuluvat 

fotoaparaati Canon EOS M3. Konserveerimisprotsessi kirjeldamiseks kasutati 

Rahvusarhiivi nõuetele vastavat protokolli „Tööde album. Konservaator tase 6“. 
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3.6.1. Fotokoopiate kuivpuhastus  

 

Fotokoopiate kahjustuste kirjeldusele ja dokumenteerimisele järgnes objektide 

puhastamine tolmust ja mustusest. Kõiki fotokoopiaid ja eraldunud fragmente puhastati 

recto ja verso poolelt. Esmalt kasutati tugeva tolmu (Joonis 11) ja lahtise mustuse 

eemaldamiseks pehmet kitsekarvadest puhastuspintslit, seejärel kasutati paberi pinnal 

puhast mikrokiudlappi (Joonis 12). Üksikuid putukate ekskremente eemaldati õrnalt 

skapelliga.  Naturaalsest kummist puhastuskäsna ning pehme ja sileda struktuuriga 

kustutuskummi kasutati kinnisema mustuse eemaldamiseks. Kuna koopiad olid äärmiselt 

määrdunud, siis viimasena oli vaja kasutada paberi pinna maksimaalse võimaliku puhtuse 

saavutamiseks uut ja puhast mikrokiudlappi.  

 

 
Joonis 11. Fotokoopiate tolmune pind 

 
Joonis 12. Paremal on kasutatud mikrokiudlapp 

kuivpuhastuse alguses ja vasakul on sama 

mikrokiudlapp puhastamise lõpus. 

          

3.6.2. Vajaminevate liimide valmistamine 

 

Fotokoopiate eraldunud fragmentide fikseerimiseks kasutati metüültselluloosi 3%-list 

vesilahust. Selle valmistamisel pandi klaasanumasse 30g SCMC ja 970 ml vett ning segati 

magnetsegajal. 

     Fotokoopiate paranduspaikade liimimiseks kasutati nisutärklisekliistri liimi. Selle 

valmistamisel kasutati 24 g nisutärklisekliistrit ja 160 ml vett. Liimi keetmisel kasutati 
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automaatsegajaga keedupotti 30-35 minutit. Liimi jahutati mikserdamisega ning hiljem 

lahjendati veega sobiva konsistentsi saavutamiseks. Liim aeti kaks korda sõelast läbi, et 

liimis ei oleks tükke ning struktuur oleks ideaalne. Fotokoopiate parandamise tööprotsessi 

ajamahukuse tõttu keedeti liimi neli korda. 

 

 

 3.6.3. Fotokoopiate sirutamine ja parandamine 

 

Fotokoopiate kokkuvoldituna hoiustamise tulemusena olid terve Waldhofi 

tselluloosivabriku ehitusplaanide kollektsiooni koopiad laines, deformeerunud ning jäigad. 

Paberite sirutamiseks kasutati kahepoolset Gore-Tex® kompressi (joonis 13). 

 
Joonis 13. Gore-Tex® kompress. 

(Dobrusski, S. 1991: 5). Kohandatud autori poolt. 

 

Säiliku EAA.298.2.137 fotokoopiaid sirutati laiaulatusliku lainelisuse ja kortsumise tõttu 

Gore-Tex® kompressi vahel kolm korda. Fotokoopiad olid loodud paksemale 

paberkandjale ja seetõttu deformatsioonid ei sirgunud kahe Gore-Tex® kompressi 

kasutamise korral. Iga koopia niisutamise kestus oli 5-8 minutit, kuna paber oli oma 

omadustelt väga happeline ja niiskustundlik ning hakkas kiiresti lainetama. 

     Säiliku EAA.298.2.138 plaane sirutati Gore-Tex® kompressi vahel kaks korda, kuna 

koopiad olid loodud õhemale paberkandjale ning koopiate lainelisus ja deformatsioon oli 
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keskmine. Iga koopia niisutamise kestus oli 5 minutit, kuna paberid olid oma omadustelt 

happelised ning hakkasid väga kiiresti lainetama. Kompressi vahel eemaldati koopial L8 

varasem ebasobiv parandus (Lisa 1, foto 22). Koopia L1 koosnes kahest osast, mis olid 

omavahel kokku liimitud tundmatu pruuni tooni liimiga. Gore-Tex® kompressi vahel 

koopia niisutati ning eraldati kokku liimitud osad siluri abil (joonis 14). Niiskunud liim 

eemaldati niiske vatiga. 

 
Joonis 14. Tundmatu päritoluga pruunikas liim 
 

Fotokoopiate liigselt niiskuma hakkavatel kohtadel eemaldati niiskus kuiva puhta vatiga 

ning koopiate kokku voltunud ääred korrigeeriti siluriga. Iga niisutamise etapi järel asetati 

paberid villaste viltide ja raskuste alla kuivama ja sirguma ning seejärel filterpaberite 

vahele stabiliseeruma.....    ................................................................................................  

     Säiliku EAA.298.2.137 fotokoopiad on loodud paksemale helepruunile paberkandjale. 

Parandustööde tegemiseks sobis toonimata 16g/𝑚2 jaapani paranduspaber. Säiliku 

EAA.298.2.138 koopiad on loodud õhukesele heleda pinnaga paberkandjale, 

parandustööde tegemiseks sobis toonimata 9g/𝑚2 loorpaber. Enne parandustööde 

alustamist pandi koopiate rebendite ja katkiste kohtade peale polüesterkile ning joonistati 

veepintsli abil täpsed paranduspaigad (Lisa 1, foto 19, 20). Fotokoopiate rebendid, 

murdejoonte lõhed ning katkised kohad toestati loorpaberi või jaapani paranduspaberiga 

fotokoopiate verso poolelt.............   .................................................................................. 

     Üldmahus parandati fotokoopiaid Gore-Tex® kompressi vahel ning parandamist 

alustati kõige vähem kahjustunud fotokoopiatest, plaane parandati ükshaaval. 

Paranduspaigad eelniisutati etanooli ja vee seguga. Vett imava kartongi peal liimistati 

ükshaaval paranduspaigad õhukese liimikihiga, et vältida niiskustundlike koopiate lainesse 
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minemist. Liimainena kasutati veega vedeldatud nisutärklisekliistrit....................................  

     Niiskunud fotokoopiate paber muutus Gore-Tex® kompressi vahel pehmeks. Seetõttu 

asetati paranduste tegemise ajal koopiate katkiste kohtade alla pleksiklaas, et paranduste 

liimimise ja silumise ajal oleks paberi pind piisavalt tugev ning toestatud. Koopiate 

paranduspaiku siluti teflonist vooliluuga läbi Hollytex’i ja polüesterkile ning seejärel 

eemaldati koopia alt pleksiklaas. Fotokoopiate parandustööde suure mahukuse tõttu asetati 

valminud paranduspaikadele ajutine vildiga kaetud metallist raskus senikauaks, kuni kõik 

koopia katkised kohad oli parandatud. Parandatud paberid asetati villaste viltide ja raskuste 

alla kuivama ning sirguma (Joonis 15)............................................................................. 

 

 
Joonis 15. Suuremahuliste koopiate sirutamine raskuste all 

 

Kuivades oli koopia L5 paranduspaik laines ning tulemus oli mitterahuldav. Lainesse 

läinud paranduspaika niisutati õrnalt vee ja etanooli seguga ning loorpaber eemaldati 

pintsettide abil. Koopial puhastati allesjäänud liim niiske vatiga ning asetati Gore-Tex® 

kompressi niiskuma. Seejärel pandi koopia L5 villaste viltide ja raskuste alla kuivama ning 

sirguma. Gore-Tex® kompressi vahel fotokoopiate L18 ja L19 esimeste väiksemate 

paranduste tegemise alustamisel hakkasid koopiad koheselt tugevalt lainetama. Parandusi 

siluti läbi polüesterkile Hollytex’i teflonist silumisluuga. Tulemus paranes, kuid otsustati 

koopiad panna villaste viltide ja raskuste alla kuivama. Fotokoopiate L5, L18 ja L19 suure 

niiskustundlikkuse tõttu otsustati parandused teha kuivanud koopiatele, mille all oli kuiv 

vilt. Otsustamisel lähtuti ka sellest, et koopiate kahjustuste tase oli keskmine ning kõik 

parandused tehti järk-järgult, et vältida lainetuse tekkimist. Protsess oli küll aeganõudev, 

kuid toimis hästi. Liimainena kasutati natuke paksema konsistentsiga nisutärklisekliistrit 
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kui eelnevalt oli kasutatud. Vett imava kartongi peal liimistati ükshaaval paranduspaigad 

õhukese liimikihiga, et minimeerida paranduspaikade liigne niiskumine. Igale tehtud 

parandusele asetati peale vildiga kaetud raskus. Kõikide paranduste valmides pandi 

koopiad suurte viltide, plaatide ja raskuste alla kuivama. Hiljem ladustati fotokoopiad 

filterpaberite vahele stabiliseeruma ning lõppviimistlusel eemaldati skapelliga parandatud 

ja kuivanud koopiatelt üleliigne paranduspaber................................................................. 

 

 

3.6.4. Fragmentideks lagunenud koopiate parandamine 

 

Kolmanda astme kahjustustega ehk fragmentideks lagunenud koopiaid parandati mitmes 

osas. Koopiate fragmente fikseeriti recto poolelt väikeste loorpaberi ribadega, liimainena 

kasutati metüültselluloosi 3%-list vesilahust (joonis 16). Koopiaid parandati tagumiselt 

poolelt toonimata 9g/𝑚2 loorpaberiga, liimainena kasutati veega vedeldatud 

nisutärklisekliistrit. 

 
Joonis 16. Fragmentideks lagunenud tükkide fikseerimine 
  

Koopia L13 oli lagunenud murdejoonte kohtadest kaheteistkümneks erineva suurusega 

tükiks ning L14 neljaks erineva suurusega tükiks. Mõlemad koopiad on ristküliku 

kujulised, seetõttu otsustati kumbki kaart jaotada kaheks ruuduks ja alguses ruudu sisse 

kuuluvad tükid omavahel ühendada ja parandada Gore-Tex® kompressi vahel, et nad 

mahuksid väiksemasse pressi. Koopiad sirguvad pressis viltide vahel tõhusamalt ja 

efektiivsemalt kui viltidega raskuste all. Pressist tulnud parandatud ruudukujulised osad 
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ühendati omavahel kuiva vildi peal ning asetati suurte viltide ja metallist raskuste alla 

kuivama. Koopia L15 oli seitsmeks erineva suurusega fragmendiks lagunenud ning oma 

mõõtudelt on kahest eelnevast plaanist suuremamõõdulisem ning ei mahtunud pressi alla. 

Seetõttu parandati kaart kahes osas kuiva vildi peal. Kuivama pandi koopia suurte viltide ja 

metallist raskuste alla.........................   ........................................................................... 

     Oma suurte mõõtmete tõttu oli koopia L1 kokku liimitud kahest erinevast koopiast ning 

seetõttu oli koopia recto poolel kaks erinevat tooni. Koopiad olid omavahel kokku liimitud 

tundmatu vees lahustuva pruuni liimiga, mis eemaldati Gore-Tex® kompressi vahel. 

Seejärel koopia üheksa fragmenti parandati ja liideti omavahel kokku nii, et tekkis  kaks 

eraldi olevat fotokoopiat. Eraldi olevad tükid liimiti omavahel kokku nii, nagu see oli 

algselt olnud. Liimina kasutati nisutärklisekliistrit. Seejärel pandi koopiad suurte viltide, 

plaatide ja raskuste alla kuivama....................................................................................... 

     Hiljem ladustati fotokoopiad filterpaberite vahele stabiliseeruma. Kolmanda kahjustuste 

astmega fotokoopiatelt eemaldati skapelliga recto poolel olevad ajutised toestusribad. 

Viimistlemisel eemaldati kuivanud paberitelt skapelliga üleliigne paranduspaber. 

 

3.7. Konserveerimistööde tulemuste analüüs 

 

Teostatud tööde tulemusel konserveeriti kaks Rahvuarhiivi säilikut Pärnu Waldhofi 

ehitusplaanidega (EAA.298.2.137 ja EAA.298.2.138). Ebasobivate hoiustamistingimuste 

ja temperatuuri ning niiskuse kõikumise tagajärjel oli objektidel tekkinud  laiaulatuslikud 

deformatsioonid ning rebendid. Arhivaalidel esines katkiseid kohti ning kadusid. 

Konserveerimistööde tulemusena peatati fotokoopiate edasine kahjustumine ning tagati 

edasine säilimine. Gore-Tex® kompressi kasutamise tulemusena muutus fotokoopiate 

paber oma omadustelt painduvamaks ning vastupidavamaks. Töödes kasutati pööratavaid 

materjale, et vajadusel oleks võimalik eemaldada tehtud muudatusi ning lisatud materjale. 
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3.8. Säilitamine ja hoiutingimused 

 

Raudgallus-trükk fotokoopiate säilitamise optimaalne temperatuur on 2-18°C ning 

suhteline õhuniiskus peab olema vahemikus 30–50%. Temperatuur ja suhteline õhuniiskus 

tuleb hoida lubatud piirides stabiilselt ning nii madalal kui võimalik, tuleb vältida 

kõikumisi. Koopiaid on vaja hoida pimedas. Eksponeerimine ei ole soovitatav, kuna 

raudgallus-trükk koopiad on haprad ning äärmiselt tundlikud valguse suhtes. Fotokoopiaid 

tuleb transportida ja hoiustada horisontaalselt pH-neutraalsete vahelehtede vahel hästi 

toestavate ja sobivate mõõtmetega ümbristes. Raudgallus-trükk koopiad on niiskes 

keskkonnas aluseliste materjalide suhtes tundlikud. Materjalid peavad olema läbinud PAT- 

testi (Photo Activity Test, ISO 18916:2007)......................................................................  

     Digiteeritud plaane või jooniseid üldjuhul uurimissaali ei väljastata. Väljalaenutamisel 

tuleb arhivaalid pakendada vastavalt arhiivi eeskirjade järgi, transportimine ja 

pakendamine ei tohi tekitada uusi kahjustusi. Arhivaalide käsitlemiseks tuleb kasutada 

puuvillaseid kindaid. Originaalide eksponeerimise puhul tuleb kasutada spetsiaalseid 

vitriine, kus on tagatud nõuetekohased materjalid, valgus- ja keskkonnatingimused. Sellisel 

juhul ei tohi objekti pinna valgustugevus olla üle 50 lx ja UV-kiirguse komponent mitte üle 

50 μW/lumen. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Waldhofi tselluloosivabriku 

ehitusplaanide fotokoopiate identifitseerimise protsessist ja konserveerimistöödest.  

     Esimeses peatükis anti lühiülevaade Waldhofi tselluloosivabriku ajaloost ning 

ehitusplaanide fotokoopiate päritolust. Teine osa keskendus fotokoopiate identifitseerimise 

koolitusele, mis toimus 25.-28. septembril 2018. aastal Tartus Rahvusarhiivi Noora majas. 

Koolitusel tutvustati 19. sajandi lõpu kuni 20. sajandi alguse fotokoopiaid ja nende 

tunnusmärke. Programmi viis läbi Prantsusmaalt pärit vabakutseline köite- ja 

paberikonservaator Amandine Camp. Kontsulteeriti Amandine Camp’i ja Eesti 

Vabaõhumuuseumi paberikonservaatori Tea  Šumanoviga ning identifitseeriti Waldhofi 

tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiad...................  ................................................  

     Lõputöö kolmandas osas kirjeldatakse Waldhofi vabriku ehitusplaanide 

konserveerimistööde protsessi. Fotokoopiad olid muutunud paberi keemilisest töötlemisest 

kuid ka ebasobivatest säilitamis- ja hoiustamistingimustest jäigaks ning olid 

deformeerunud. Fotokoopiad puhastati, sirutati Gore-Tex® kompressis ning parandati 

loorpaberi või jaapani paranduspaberiga. Liimainena kasutati nisutärklise kliistrit ning 

järgiti pööratavuse printsiipi...........................................................................................  

     Lõputöö lisana on esitatud praktilist tööd kirjeldav konserveerimisprotokoll, Waldhofi 

tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiate ülesvõtted enne ja pärast konserveerimist 

ning praktilise töö materjali kulu arvestus........    ........................................  

     Tehtud konserveerimistööde tulemusena peatati fotokoopiate kahjustumine ning tagati 

edasine säilimine. Konserveeritud Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaanide 

fotokoopiatest on tehtud  tagatis- ja kasutuskoopiad, mis on kättesaadavad Saaga 

keskkonnas ja arhiivide uurimissaalides kohapeal. 

  

http://www.ra.ee/saaga
http://www.ra.ee/saaga
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SUMMARY 

 

Conservation of ferrogallic prints in example of Waldhof pulp mill building plans 

Lisann Treial 

Supervisors: Küllike Pihkva, conservator of paper, level 7 

                     Kurmo Konsa, PhD 

Department of Leather Design and Conservation 

The aim of this present study was to give a brief overview of Waldhof pulp mill building 

and their architectural plan’s history. Also it introduced the architectural drawing 

reproductions identification and history from the end of the 19th century to the beginning 

of the 20th century. The second part of the research is practical conservation work that 

includes the documentation of Waldhof pulp mill building plans condition. 

     First part of the study focuses on the Waldhof pulp mill history and where it was 

located. The chapter also includes a brief overview of the Waldhof pulp mill building plans 

history and where they were supposedly made...................................................................  

     The second part of the thesis gives an introduction of the workshop that took place in 

Tartu, in The National Archives of Estonia. The workshop course was about identification 

and care of architectural drawings and their reproductions. The workshop was conducted 

by Amandine Camp, who is french bookbinding and paper conservator. The chapter is also 

about Waldhof pulp mill building plans reproductions identification and technique. 

     The third part focuses on the documentation and conservation of Waldhof pulp mill 

architectural drawings reproductions. The reproductions were produced on paper, but very 

unstable and fragile. The plans were stored in inappropriate environmental conditions and 

that caused extensive deformations. Prints were highly acidic, brittle and very sensitive to 

light, because of that some reproductions were broken into fragments. Waldhof pulp mill 

architectural drawings reproductions were dry cleaned and then straightened in Gore-Tex® 

compress. The compress also made reproductions little less acidic and gave back their 

flexibility. The ruptures and fragments of compressed papers were supported from the back 

side with noncoloured  9g/𝑚2 tissue paper or noncoloured 16g/𝑚2 japanese tissue paper. As 

adhesive, the wheat paste was used on all repairs. Back-up and daily use copies of Waldhof 

pulp mill architectural drawing reproductions were made. The copies are available in the 
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database Saaga and also at the archives’ reading rooms.......................................................  

     As the conservated reproductions are still acidic, therefore contact with other 

documents is not recommended. The prints should be isolated and stored within pH-neutral 

and unbuffered materials that  pass the Photographic Activity Test (PAT). Displaying is 

not recommended, because the reproductions of architectural drawings are very light 

sensitive and brittle. 

 

 

 

 

 

  

http://www.ra.ee/saaga
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LISA 1 

Kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu otsusega 
nr 6.1-7/20 

Kutse andmise korra lisa nr. 4-b 

TÖÖDE ALBUM 

Konservaator tase 6, paberikonservaator 

                                               
(spetsialiseerumine)

 

 

 

Lisann Treial / Küllike Pihkva Konservaator, tase 7 

Teostaja nimi / Juhendaja 

 

Rahvusarhiiv, Tartu osakond 

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond) 

 

● Objekti andmed 

 
Nimetus Планы цеппюлозной фабрики Вальдгоф, Пернов 

Autor  

Dateering 1898-1907 

Mõõtmed (k×l×s) L1:108,3cm x 130cm 

L4: 73,5cm x 72,8cm 

L5: 28,5cm x 28,5cm 

L7: 92,2 cm x 116,1cm 

L8: 80,7cm x 132cm  

L9: 82,3cm x 131,2cm 

L11: 72,6cm x 133,0cm 

L13: 43,2cm x 96,8cm 

L14: 95,5cm  x 48,4cm 

L15: 77,0cm x 97,3cm 

L18: 80,1cm x 110,4cm 

L19: 49,0cm x 122,1cm 

L25, L26: 65,5cm x 108,5cm 

L27, L28: 85,5cm x 55,0cm 

L29, L30: 159,3cm x 95,2cm 

L33: 76,2cm x 110,4cm 

L35: 68,6cm x 99,4cm 

L36: 73,0cm x 107,6cm 

L37: 79,4cm x 163,3cm 

L39: 104,5cm x 99,8cm 

Omanik Rahvusarhiiv 

Tähis EAA.298.2.138. leht 1, 4-5, 7 - 9, 11, 13-15, 18-19 

EAA.298.2.137. leht 25-30, 33, 35-37, 39 

 

1. Konserveerimistööde eesmärk 

 
Konserveerimist vajavate fotokoopiate edasise kahjustumise peatamine, seisundi parandamine, 

edaspidise säilimise tagamine ning koopiate ettevalmistamine digiteerimiseks. 
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Tööde teostamise aeg märts - august 2019 

 

2. Objekti iseloomustus ja uurimine 

 
Kirjeldus 

(liik, materjalid, tehnika, konstruktsioon, 

lisandid, pealdised, märgid, tekstid jne) 

 

Säilikus EAA.298.2.137 on 11 ja säilikus 

EAA.298.2.138 on 12 erinevas suuruses raudgallus-

trükk tehnikas fotokoopiat, mis moodustavad ühtse 

Waldhofi tselluloosivabriku ehitusplaade 

kollektsiooni. Fotokoopiate loomisel on kasutatud 

mitut erinevate omadustega paberit. Koopiaid on 

hoiustatud kokku voldituna, ilma kaitseümbriseta. 

Mõlema säiliku paberid on määrdunud, rabedad, 

jäigad ja murdejoontelt kolletunud (foto 2, 4 ja 7). 

Säiliku EAA.298.2.137 koopiate recto poolel on 

niiskustundlik tempel (foto 11) ning niiskustundliku 

tindiga kirjutatud venekeelne pealkiri. Joonised ja 

saksakeelsed pealkirjad koos mõõtkavadega on 

fotokoopiatele ilmutatud. Paberite verso pooltel on 

niiskustundlikud arhiivi templid (foto 12) ning 

punase rasvakriidiga kirjutatud numbrid. Kaartidel 

L26, L28, L29, L30, L33, L35, L36, L37 ja L39 on 

verso poolele kirjutatud raudgallus-tindiga 

käsikirjalised tekstid. L37 kaardi verso poolel on 

niiskuse tundlik laiali läinud tint (foto 13). 

Säiliku EAA.298.2.138 koopiatele on recto poolele 

niiskustundliku tindiga kirjutatud venekeelsed 

pealkirjad. 

Fotokoopiatel L4, L13 - L15 ja L18 - L19 on ka 

saksakeelsed pealkirjad, mis on ilmutatud 

fotokoopia tegemise käigus.  

Koopiatel L1, L7 - L9, L11 ja L13 - L15 on verso 

poolel niiskustundlikud käsikirjad ja sinise tooniga 

trükitud tekst. 

L4, L5, L8, L10  ja L18 verso poolel on 

niiskustundlik lillaka tooniga arhiivitempel (foto 

16). Igal koopial on arhiivitähised verso poolele 

kirjutatud grafiitpliiatsiga (foto 15). Paberite recto 

pooltel on niiskustundlikud venekeelsed templid 

ning käsikirjalised allkirjad (foto 17).  

Ajalooline uuring 

(legend, autori v töökoja märgistus, 

signatuur,  rariteetsus/eksemplarsus jne) 

Säiliku EAA.298.2.137 fotokoopiatel on recto 

poolel all paremal nurgas märge „Berlin“, kuhu on 

lisatud koopia ilmutamise kuupäev. Kõrvale on 

lisatud niiskustundlik tempel, kuhu on kirjutatud 

koopiate kinnitamise kuupäev 4.detsember 1899. 

aasta (foto 13). 

Säiliku EAA.298.2.138 koopiate recto poolel on 

templid kirjadega Русское акцioнерное общество 

Целлюлозной фабрики "Вальдгофь" ja 

Заведующий Целлюлозной фабрикою 

"Вальдгофь" (foto 17). 

Uuringud/testid 

(materjalide, kahjustuste ja üldseisundi 

Tintide ja templite niiskustundlikust testiti puidust 

tikkudega, mille otsa oli keeratud õhuke kiht niisket 
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määramiseks; selleks kasutatud 

metoodika kirjeldus) 
vatti. Säiliku EAA.298.2.137 kõikidel koopiatel on 

niiskusele tundlikud nii recto kui ka verso pooltel 

olevad templid ning recto poolel olevad venekeelsed 

pealkirjad.  Koopia L37 verso poolel on 

niiskusetundlik laiali läinud tint (foto 13). 

Säiliku EAA.298.2.138 koopiatel on recto poolel 

niiskusele tundlikud vene keelsed käsikirjalised 

pealkirjad, templid ja allkirjad. Koopiatel L1, L7 - 

L9, L11 ja L13 - L15 on verso poolel 

niiskustundlikud käsikirjad ja sinise tooniga trükitud 

tekst. 

Koopiatel L1 ja L27 viidi läbi raud(II)ioonide 

määramise test indikaatorpaberiga, mille tulemused 

olid positiivsed................................ ...........................     

pH mõõdeti Metler Toledo MP.120 abil kahel 

juhuslikult valitud koopial recto poolelt alt paremast 

nurgast. Koopial L1 pH 3,4 ja koopial L27 pH 3,6. 

Andmed varasemate konserveerimis-

restaureerimistööde teostamise kohta 

Koopial L8 on tehtud varasem ebasobiv parandus 

(foto 22). Kasutatud on heleda tooniga õhukest 

paberit, mis on liimitud vees lahustuva tundamtu 

päritolu pruunika liimainega (foto) 

Kirjandus- ja arhiiviallikad Kasutati: Arhiiv Infosüsteem (AIS). 

 

 

 

3. Objekti seisund enne konserveerimist 

 
Seisundi kirjeldus Fotokoopiad on haprad, rabedad ja liigutamisel on 

jäigad. Koopiate pind on määrdunud, tolmune (foto 

2 ja 7) ning on üksikuid putukate ekskremente. 

Paberi servad ja murdejooned on toonilt muutunud 

kollakas pruuniks ning on  koltunud. Paberi 

happelisusest on koopiate nurgad ja servad äärmiselt 

haprad. Koopiate kokkuvoldituna hoiustamise 

tulemusel ning niiskuse ja temperatuuri kõikumised 

on põhjustanud paberil laine ning deformatsiooni. 

Sellest tingituna on tekkinud murdejoontesse lõhed 

(foto 8 - 9), kortsud ning rebendid (foto 10). 

Säilikute EAA.298.2.137 ja EAA.298.2.138 

fotokoopiad ühtse kollektsioonina on jaotatud 

kahjustuste ulatuslikkuse järgi kolmeks: 

Esimene aste: pisirebendite ja pinnamustusega on 

koopiad L4, L7, L11, L19, L26, L27, L35 ja L36.  

Teine aste : koopiatel L5, L8, L9, L18, L25, L28 - 

L30, L33, L37 ja L39 on kokkuvoldituna 

hoiustamise tulemusel tekkinud murdejoontele 

lõhesid, rebendeid ning auke (foto 8-10). Koopial 

L18 on üleval vasakus servas ära murdunud 9 cm 

laiune nurk (foto 3). Koopial L8 on keskel üleval 

servas eraldunud 4 cm laiune fragment ning verso 

poolel keskel all servas on  20,5 cm pikkune 

varasem parandus (foto 22). Eraldunud fragmendid 
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olid ümbrikus kokkumurtud kaartide vahel. 

Kolmas aste: fragmentideks lagunenud koopiatel L1, 

L13 - L15 on pisikesi kadusid kogu koopia ulatuses. 

Koopial L13 puudub paremal ülemises servas 20cm 

laiune fragment. 

Üldhinnang objekti seisundile Halb. Fotokoopiatel on ebasobivatest hoiustamise 

tingimustest ning niiskuse ja temperatuuri 

kõikumistest tulenevaid keemilisi ja mehaanilisi 

kahjustusi. Paberi seisukorda on halvendanud ka 

koopiate keemiline töötlusviis, mille tõttu paber on 

kaotanud elastsuse ning on rabe.  

 

 

4. Konserveerimiskava 

 
Tööde loetelu ja metoodika valiku 

põhjendus. Ohuriskide määratlemine ja 

ohutuks tööks vajalike abinõude 

planeerimine. 

 

Dokumenteerimine ja fotode tegemine Fotokoopiate kahjustuste kaardistamine, 

puuduvate fragmentide õigetesse kohtadesse 

asetamine ning fotode tegemine. Seisundi kirjeldus 

enne konserveerimist. 

Kuivpuhastus Enne märgtöötlust tuleb kõik fotokoopiad 

puhastada recto ja verso poolelt. Määrdumise ja 

mustuse eemaldamiseks tuleb vastavalt objekti 

seisundile valida töövahendid. 

Lahtise tolmu eemaldamiseks tuleb valida pehme 

karvaga pintsel ja mikrokiudlapp. Putukate 

ekskrementide ja kinnisema mustuse 

eemaldamiseks sobib skalpell ning piisavalt pehme 

struktuuriga naturaalne kustutuskumm. 

Märgtöötlus  Enne parandustööde alustamist tuleb fotokoopiatel 

ebasoodsatest hoiustamistingimustest tekkinud 

deformatsioonid ja kortsud sirutada. Otsese 

koopiate ja vee kokkupuute vältimiseks on 

võimalik Gore-Tex® kompressi abil paberit 

niisutada vajalikus ulatuses. Niisutatud 

fotokoopiatel on võimalik deformatsioonid 

likvideerida silumise abil. Koopiad asetatakse 

viltidega pressi ning hiljem filterpaberite vahele 

stabiliseeruma. 

Vajaminevate liimide valmistamine Pabermaterjalide parandamiseks kasutatakse 

sobiva konsistentsi ja struktuuriga 

nisutärkliskliistrit, mis valmistatakse 

automaatsegajaga keedupotis. Lahti tulnud 

fragmentide fikseerimiseks kasutatakse 

metüültselluloosi 3%-list vesilahust. 

Parandamise eeltöö  Polüesterkile ja veepintsli abil täpsete 
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paranduspaikade tegemine. 

Parandamine Enne parandustööde alustamist tuleb 

fragmentideks lagunenud fotokoopiate tükid 

paigutada õigetesse kohtadesse ning need 

fikseerida recto poolelt ajutiste toestusribadega. 

Fotokoopiate rebendid, murdejoontest tekkinud 

lõhed ning katkised kohad toestatakse paberi verso 

poolelt sobiva värvuse ja paksuse loorpaberiga või 

jaapani paranduspaberiga. Liimainena kasutatakse 

sobiva struktuuri ja konsistentsiga nisutärklise 

kliistrit.  

Kuivanud fotokoopiatelt tuleb skapelliga 

eemaldada recto poolel olevad ajutised 

toestusribad. Lõppviimistlemisel tuleb eemaldada 

skapelliga fotokoopiatelt üleliigne paranduspaber. 

Dokumenteerimine ja fotode tegemine Konserveerimise järgne seisundi kirjeldus ja 

fotode tegemine. 

Digikoopia Konserveeritud fotokoopiatest luuakse digiteeritud 

tagatis-ja kasutuskoopiad, mis tulevikus on 

kättesaadavad ja kasutatavad Saaga keskkonnas 

või arhiivide uurimissaalides kohapeal. 

 

 

 

5. Konserveerimistööde kirjeldus 

 
Teostatud tööd Kasutatud materjalid ja töövahendid 

Dokumenteerimine ja fotode tegemine  ● fotoaparaat Canon EOS M3 

  

Tööle kulunud aeg 8,5 h. 

Kuivpuhastus 

Kuivpuhastusel kasutati esmalt kitsekarvadest 

puhastuspintslit tugeva tolmu ja lahtise mustuse 

eemaldamiseks, seejärel mikrokiudlappi.  

Naturaalsest kummist puhastuskäsna ning pehme ja 

sileda struktuuriga kustutuskummi kasutati 

kinnisema mustuse eemaldamiseks. Üksikuid 

putukate ekskremente eemaldati õrnalt skapelliga. 

Koopiate pinna maksimaalse võimaliku puhtuse 

tagamiseks kasutati viimase etapina paberite pinnal 

uut ja puhast mikrokiudlappi. Kõiki fotokoopiaid 

puhastati recto ja verso poolelt. 

● kitsekarvadest puhastuspintsel 

● mikrokiudlapp 

● naturaalsest kummist kustutuskumm 

Hardtmuth 300/30 ja 300/60 

● naturaalsest kummist puhastuskäsn 

(Smoke Sponge, Pel) 

● skapell 

● silur 

● seakarvadest pintsel 

 

 

Töötluse aeg 28 h. 

Niisutamine ja sirutamine 

Kahepoolse Gore-Tex® kompressi abil sirutati kõiki 

fotokoopiaid, mille tulemusena vabaneti koopiate 

deformatsioonidest. Laiaulatusliku lainelisuse ja 

kortsumise tõttu niisutati kõiki säiliku 

EAA.298.2.137 fotokoopiaid Gore-Tex® kompressi 

vahel kolm korda. Fotokoopiad olid loodud 

paksemale tselluloosist paberile. Iga koopia 

niisutamise kestus oli 5-8 minutit, kuna paber oli 

oma omadustelt väga happeline ja niiskustundlik 

 

● silur 

● vatt 

● vildiga kaetud metallist raskused 

● filterpaberid 

● villased vildid 

● raskusplaadid 

● polüesterkiled 

● sünteetilised vildid 

● Gore-Tex®- 1tk, kokku murtuna 
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ning hakkas lainetama. Säiliku EAA.298.2.138 

plaane sirutati Gore-Tex® kompressi vahel kaks 

korda, kuna paberite deformatsioon oli keskmine. 

Fotokoopiad olid loodud õhemale tselluloosist 

paberile. Iga koopia niisutamise kestus oli 5 minutit, 

kuna paberid on oma omadustelt happelised ning 

hakkasid koheselt lainetama. 

Koopal L8 eemaldati Gore-Tex® kompressi vahel 

varasem ebasobiv parandus (foto 22). 

Liigselt niiskuma hakkavatel kohtadel tupsutati 

niiskus kuiva puhta vatiga ning kokku voltinud ääred 

korrigeeriti siluriga. Iga niisutamise etapi järel 

asetati paberid villaste viltide ja raskuste alla 

kuivama ja sirguma. Viimase sirutamise etapina 

pandi fotokoopiad filterpaberite vahele 

stabiliseeruma. 
Gore-Tex® kompress. (Dobrusski, S. 1991: 5). 

Kohandatud autori poolt. 

Töötluse aeg 21,5 h. 

Vajamineva liimi valmistamine  

Nisutärklisekliistri liimi valmistamisel kasutati 24 g 

nisutärklist ja 160 ml vett. Liimi keetmisel kasutati 

automaatsegajaga keedupotti 30- 35 minutit. Liimi 

jahutati mikserdamisega ning hiljem lahjendati 

veega sobiva konsistentsi saavutamiseks. Viimase 

etapina aeti liim kaks korda sõelast läbi, et liimi 

struktuur oleks ideaalne. Fotokoopiate parandamise 

töö ja ajamahukuse tõttu keedeti liimi neli korda.  

Koopiate lahtiste fragmentide fikseerimiseks 

kasutatava metüültselluloosi 3%-lise vesilahuse 

valmistamiseks pandi klaasanumasse 30g SCMC ja 

970 ml vett ning segati magnetsegajal. 

● automaatsegajaga keedupott 

Preservation Equipment Ltd 

● nisutärklisklis (Wheat Starch 

Adhesive, University Product the 

Archival Company®) 

● metüültselluloos SCMC (Sodium 

carboxy methyl Cellulose, 

Preservation Equipment Ltd) 

● vesi 

● mikser 

● klaasanum 

● plastmassist anum 

● sõel 

● spaatel 

 

Töötluse aeg 6,5h.  

Parandamine 

Kõige rohkem kahjustunud koopiate puuduolevad 

fragmendid sobitati õigetesse kohtadesse ja fikseeriti 

paberi recto poolelt väikeste loorpaberi ribade ja 

metüültselluloosi abil (foto 21). Enne parandamist 

pandi koopiate rebendite ja katkiste kohtade peale 

polüesterkile ning joonistati veepintsli abil täpsed 

paranduspaigad (foto 20). Säiliku EAA.298.2.137 

koopiate parandamisel kasutati 16g/𝑚2 toonimata  

jaapani paranduspaberit ning säiliku EAA.298.2.138 

koopiatel 9g/𝑚2toonimata loorpaberit.  

Fotokoopiaid parandati Gore-Tex® kompressi vahel, 

parandamisega alustati kõige vähem kahjustunud 

koopiatest. Enne liimimist paranduspaigad 

eelniisutati etanooli ja vee seguga. Ükshaaval 

õhukese kihina liimistati paranduspaigad vett imaval 

kartongil. Liimainena kasutati veega vedeldatud 

nisutärklisekliistrit. Fotokoopiate  rebendid, 

murdejoonte lõhed ning katkised kohad toestati 

● toonimata loorpaber 9g/m
2 

● toonimata jaapani paranduspaber 

16g/m
2 

● veega vedeldatud nisutärkliskliister 

● metüültselluloos SCMC 

● sünteetiline pintsel 

● naturaalse seakarvaga pintsel 

● silur 

● veepintsel 

● teflonist vooliluu 

● Hollytex  

● polüesterkile 

● filterpaberid 

● vett imav kartong 

● pleksiklaas 

● skalpell  

● spreipudel veega 

● puhas vatt 

● naturaalsest puuvillast vatitikud 
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loorpaberi või jaapani paranduspaberiga  verso 

poolelt. 

Paranduse tegemise ajal oli koopia alla asetatud 

pleksiklaas, et liimimise ja silumise ajal oleks pind 

piisavalt toestatud. Vajadusel siluti paranduspaika 

teflonist vooliluuga läbi Hollytex’i ja polüesterkile 

ning seejärel eemaldati koopia alt pleksiklaas. Verso 

poolel tehtud parandustele asetati ajutine vildiga 

kaetud metallist raskus. 

Kuivades oli koopia L5 paranduspaik laines ning 

tulemus oli mitterahuldav. Paranduspaika niisutati 

vee ja etanooli seguga ning loorpaber eemaldati 

pintsettide abil. Koopial puhastati allesjäänud liim 

niiske vatiga ning koopia asetati Gore-Tex® 

kompressi. Seejärel pandi koopia L5 villaste viltide 

ja raskuste alla kuivama ning sirguma. 

Fotokoopiate L5, L18 ja L19 intensiivse 

niiskustundlikuse tõttu tehti parandused kuivanud 

koopiatele. Liimainena kasutati nisutärklisekliistrit. 

Parandatud paberid asetati villaste viltide ja raskuste 

alla kuivama ning sirguma. Hiljem ladustati 

fotokoopiad filterpaberite vahele stabiliseeruma. 

Kolmanda kahjustuste astmega fotokoopiatelt 

eemaldati skapelliga recto poolel olevad ajutised 

toestusribad. 

Viimistlemisel eemaldati kuivanud paberitelt 

skapelliga üleliigne paranduspaber. 

● vildiga kaetud metallist raskused 

● villased vildid 

● raskusplaadid 

 

Töötluse aeg 116h. 

Dokumenteerimine ja fotode tegemine Kasutati fotoaparaati Canon EOS M3 

Digikoopia  

Konserveeritud fotokoopiatest on tehtud digiteeritud 

tagatis-ja kasutuskoopiad, mis on tulevikus 

kättesaadavad ja kasutatavad Saaga keskkonnas. 

Fotokoopiaid digiteeris Benno Aavasalu. 

Tööajakulu järelarvestus Konserveerimistöödeks kulus aega 180.5 

töötundi. 

Hinnang tulemusele Fotokoopiate konserveerimistööde 

tulemusena on tagatud plaanide edasine 

säilimine. Gore-Tex® kompressi 

kasutamise tulemusena on koopiate 

paberi omadused paranenud ning on 

palju elastsemad. Paber on vastupidavam 

ning paremini käsitletav. Siiski 

fotokoopiate keemilisest loomise 

töötlusviisist on paberid happelised ja 

valgustundlikud ning ei sobi 

eksponeerimiseks ega uurimissaali välja 

laenutamiseks. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ra.ee/saaga
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6. Illustratiivne materjal  

 

Enne konserveerimist recto ja verso poolelt  

 

Foto 1. Leht 27, recto (näidiskaart kahjustuste 1. 

astmest) 

Foto 2. Leht 27, verso (näidiskaart kahjustuste 1. 

astmest) 

 
 

 

 

Foto 3. Leht 18, recto (näidiskaart kahjustuste 2. 

astmest) 

Foto 4. Leht 18, verso (näidiskaart kahjustuste 2. 

astmest) 
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Foto 5. Leht 1, recto (näidiskaart kahjustuste 3. 

astmest) 

Foto 6. Leht 1, verso (näidiskaart kahjustuste 3. 

astmest) 

  

 

 

 

 

Kahjustused ja konserveerimine 

 

Foto 7. Lahtine mustus Foto 8. Murdjoontel tekkinud lõhed ja augud 
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Foto 9. Murdejoonel tekkinud lõhe  Foto 10. Ebasoodsatest tingimustest tekkinud rebend  

 
 

Foto 11. Säiliku EAA.298.2.137 
fotokoopiatel asetsev niiskustundlik tempel 

Foto 12. Säiliku EAA.298.2.137 koopiatel asetsev 
niiskustundlik arhiivi tähis 

 
 

 

Foto 13.Laiali läinud meedium enne 

konserveerimist kaardil L37  

Foto 14.  Laiali läinud meedium pärast 

konserveerimist kaardil L37 
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Foto 15. Säiliku EAA.298.2.138 koopiatel 

asetsev grafiitpliiatsiga kirjutatud arhiivi tähis 

Foto 16. Näide niiskustundlikust templist kaartidel L4, 

L5, L18 ja L19 

  
 

 

Foto 17. Säiliku EAA.298.2.138 koopiate 
näidis niiskustundlikest templitest ja 

allkirjadest  

 

 

 
 

 

 

Foto 18. Kihistunud rebend recto poolel. Foto 19. Näide täpse paranduspaiga joonistamisest 

veepintsli abil. 
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Foto 20. Näide paranduspaikade 

organiseerimisest 

Foto 21. Fragmentide fikseerimine ajutiste 

toestusribade abli 

  
 

 

Foto 22. Koopia L8 varasem parandus enne 

konserveerimist verso poolel 

Foto 23. Koopia L8 parandus verso poolel 
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Konserveerimise tööde tulemus recto ja verso poolelt  
 

Foto 23. Leht 27, recto (näidiskaart kahjustuste 1. 

astmest) 

Foto 24. Leht 27, verso (näidiskaart kahjustuste 1. 

astmest) 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 25. Leht 18, recto (näidiskaart kahjustuste 2. 

astmest) 

Foto 26. Leht 18, verso (näidiskaart kahjustuste 2. 

astmest) 
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Foto 27. Leht 1, recto (näidiskaart kahjustuste 3. 

astmest) 

Foto 28. Leht 1, verso  (näidiskaart kahjustuste 3. 

astmest) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Juhend konserveeritud objekti säilitamiseks ja kasutamiseks 

 

 

Raudgallus-trükk fotokoopiate säilitamise optimaalne temperatuur on 2-18°C ning 

suhteline õhuniiskus peab olema vahemikus 30–50%. Temperatuur ja suhteline õhuniiskus 

tuleb hoida lubatud piirides stabiilselt ning nii madalal kui võimalik, tuleb vältida 

kõikumisi. Koopiaid tuleb hoida pimedas, eksponeerimine ei ole soovitatav, kuna 

raudgallus-trükk  koopiad on haprad ning äärmiselt tundlikud valguse suhtes. Fotokoopiaid 

tuleb transportida ja hoiustada horisontaalselt pH-neutraalsete vahelehtede vahel hästi 

toestavate ja sobivate mõõtmetega ümbrises. Raudgallus-trükk koopiad on niiskes 

keskkonnas aluseliste materjalide suhtes tundlikud. Materjalid peavad olema läbinud PAT- 

testi (Photo Activity Test, ISO 18916:2007).  

Digiteeritud plaane või jooniseid üldjuhul uurimissaali ei väljastata. Väljalaenutamisel 

tuleb arhivaalid pakendada vastavalt arhiivi eeskirjade järgi, transportimine ja 

pakendamine ei tohi tekitada uusi kahjustusi. Arhivaalide käsitlemiseks tuleb kasutada 

puuvillaseid kindaid. Originaalide eksponeerimise puhul tuleb kasutada spetsiaalseid 

vitriine, kus on tagatud nõuetekohased materjalid, valgus- ja keskkonnatingimused. Sellisel 



54 

 

juhul ei tohi objekti pinna valgustugevus olla üle 50 lx ja UV-kiirguse komponent mitte üle 

50 μW/lumen. 

 

Kuupäev: 01.09.2019 

     Allkiri: Treial  
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LISA 2 
  

Säilik EAA.298.2.137 

Nr. Saksakeelne pealkiri Venekeelne pealkiri Pealkirja tõlge Mõõtmed 

(k×l×s) 

L25 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Maschinenstube des 

Pumpwerks und 

Filterationsanlage 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Машинное помпщенiе 

насосной станцiй и 

фильтры 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Pumbajaama ja 

filtrite masinaruum 

65,6cm x 

108,0cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

  

  

L26 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Maschinenstube des 

Pumpwerks und 

Filterationsanlage 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь 

Машинное помпщенiе 

насосной станцiй и 

фильтры 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Pumbajaama ja 

filtrite masinaruum 

65,5cm x 

108,5cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L27 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Wasserturm 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Водонапорная бвшня 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Veetorn 

86,5cm x 55  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L28 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. Wasserturm 

 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Водонапорная бвшня 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Veetorn 

86,5cm x 

55,0cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

 
 

 
 

L29 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Holzpulzerei 

 

 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Отдпленiе для 

приготовленiя 

древесный массы 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Puidu massi 

töötlemise osakond 

159,3cm x 

95cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L30 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Holzpulzerei 

 

 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Отдпленiе для 

приготовленiя 

древесный массы 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Puidu massi 

töötlemise osakond 

159,3cm x 

95cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L33 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Grundriss der III. und etage 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Плань 3го эмажа 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

3. korruse plaan 

76,2cm x 

110,4cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

 
 

 
 

L35 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Kocherbau 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Варочное здание 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Söögisaal 

68,6cm x 

99,4cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L36 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Grundriss der I. und II. etage 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Плань 1го и 2го этажей 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

1. ja 2. korruse 

põrandaplaan 

73,0cm x 

107,6cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L37 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Aufbereitung 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Размыльченiе 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Ettevalmistusruum 

79,4cm x 

163,3cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

  

  

L39 Zellstofffabrik Waldhof, 

Pernau. 

Speise & badeanlage 

 

vene keeles: 

Цеппулозная фабрика 

Вальдгофь, Перновь. 

Столовая и кухня 

Tselluloosivabrik 

Waldhof, Pärnu. 

Söökla ja köök 

 

104,5cm x 

99,8cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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EAA.298.2.138 

Nr saksa keelne pealkiri vene keelne pealkiri Pealkirja tõlge Mõõtmed 

(k×l×s) 

L1 - Проекть для увеличения 

варочнаго отдиленiя на 

Целлюлозной фабрики 

Вальдгофь  близь г. 

Пернова  

Waldhofi 

tselluloosivabriku 

keetmisosakonna 

laiendamise projekt 

Pärnu linna lähedal 

108,3cm x 

130cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 



63 

 

  

  

L4 Erweiterungsbau der 

Aufbereitung  

Плань пристройки кь 

подготовительной 

отдиленiя  

Ettevalmistuso 

sakonna 

juuurdeehitusplaan 

73,5cm x 

72,8cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L5 - Сиmуацioнный план Asendiplaan 28,5cm x 

28,5cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L7 - Увеличенiе помищенiя 

печей для обжиганiя 

сирнаго колчедана   

Püriidi põletusahjude 

ruumi suurendamine 

92,2 cm x 

116,1cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

  

  

L8 - Проекть кь пристройки II 

бумагодилателной машины 

на целулозной фабрики 

Вальдгофь 

Waldhofi 

tselluloosivabriku II 

paberitöötlemismasina 

juurdeehituse projekt 

80,7cm x 

132cm  

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L9 - Пристройка котелнаго 

помищенiя для в новыхь 

котловь на целлнолозной 

фабрики Вальдгофь бл гор 

Пернова  

Tselluloosivabriku 

Waldofi Pärnu linna 

lähedal uute katelde 

katlaruumi juurdeehitus 

82,3cm x 

131,2cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

 

 

 
 

L11 - Увличенie помеищенiя 

щелока 

Leelise valmistamise 

ruumi laiendus 

72,6cm x 

133,0cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 



67 

 

 
 

 
 

L13 Magazin Schnitt. 

Magazin Ansicht. 

Продольный разризь 

амбара.  

Фасадь амбара  

Aida pikilõige. Aida 

fassaad 

43,2cm x 

96,8cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

  

  

L14 Längenschnitt. Поперечный разризь 

амбара.  

План амбара  

Aida läbilõige. Aida 

plaan 

95,5cm  x 

48,4cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L15 Chemikalien Bereitung 

der Wasserklärung. 

Домь для приготовленiя 

химическихь продуктовь 

для очистки воды 

Keemiliste      

veepuhastusvahendite  

valmistamise hoone 

77,0cm x 

97,3cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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L18 Erweiterungsbau des 

Büttenraumes der 

Laugenbereitung. 

Пристройка кь помищенiю 

для чановь и 

компрессоровь щелочнаго 

отиленiя  

Leelise vaatide   ja 

kompressorite osakonna 

ruumi  juurdeehitus 

80,1cm x 

110,4cm 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 

 
 

  

L19 Erweiterungsbau des 

Büttenraumes der 

Пристройка кь помещенiю 

для чановь щелочнаго 

Leelise vaatide 

osakonna ruumi 

49,0cm x 

122,1cm 
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Laugenbereitung отдиленiя juurdeehitus 

Enne konserveerimist Pärast konserveerimist 
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LISA 3 

Materjali kulu arvestus 

 

Materjal Kogus Ühiku hind Summa 

9 g/m
2 

loorpaber u 2m
2
 

16 €/m
2 

32 € 

16 g/m
2  

jaapani 

paranduspaber 

u 1m
2
 6 €/m

2
 6 € 

Nisujahutärklis 72g  23.47 €/kg  1,7 € 

Metüültselluloos 30g 58.75 €/kg 1,76 € 

etanool 10ml =7,85g 16,2 €/kg 0,13 € 

      Kokku: 41,59  € 

 

 


