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Kaarma Püha Peetri ja Pauli kiriku stratigraafiliste ja maalitehniliste uuringute 
tulemused.
ARUANNE

Vaatlus läbi viidud 19-22 august 2004 a. Riikliku Pühakodade Programmi raames EKA 
Restaureerimise Teaduskonna poolt.

Aruande koostaja: W.Schmid

Eva Möldri poolt 2000. a läbi viidud ulatuslike stratigraafiliste uuringute (Kaarma kirik. Uuringud 
2000. Rändmeister Oü. Koostaja: E. Mölder. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A- 4571), varem 
kogutud andmete interpretatsiooni (publitseeritud: Markus, Kersti; Kreem, Tiina-Mall; Mänd, Anu. 
Kaarma kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet,2003) ning sellele lisanduvate Hiiop/Schmidi poolt 2004 
läbi viidud uuringutulemuste põhjal on võimalik püstiada kiriku ajalooliste dekoratiivsete 
siseviimistluskihtide orienteeruv kronoloogia.

Siiski jääb kronoloogia fragmentaarseks ja kohati hüpoteetiliseks, mis on peamiselt tingitud 
järgnevatest asjaoludest:

1. kirikus on läbi viidud kaks ajaloolist suuremastaabilist renoveerimist, mis sisaldasid ulatuslikke 
muudatusi nii hoone ehituslikus struktuuris kui siseviimstluses (ca. 1270, ca. 1407);

2. kiriku erinevate osade lahknevad stratigraafilised situatsioonid, mida on raske omavahel 
vastavusse viia;

3. erinevatel perioodidel väga sarnaste tehnikate ja materjalide kasutamine: peene faktuuriga 
lubja/graniitliiva krohvid, jämeda tekstuuriga lubjakihid, lihtsad punased lineaarsed 
dekoratsioonid;

4. lubjale maalitute dekoratsioonide fragmnetaalne säilivus.

Siseviimistluse stratigraafia vaatluse tulemused 2004 a.
läbi viidud Eesti Kunstiakadeemia, Muinsuskaitse ja Restaureerimise kateedri poolt ( Hiiop/Schmid)

Kaarma kiriku siseviimsitluskihtide stratigraafilise uuringu läbiviimiseks on erilise tähtsusega 
piirkonnad, mis vastavad dateeritavatele konstruktsioonielementidele: 

Võtmeala 1:
Pikihoone E-seina “uute”, ca. 1407. a ehitatud võlvide (vt: orienteeruv ehitusajalugu) kohal 
katusealuses ruumis säilinud viimistluskihid ja dekoratiivsed maalingud. 
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: selles piirkonnas on näha 
dekoratiivseid maalinguid, mille hulka kuuluvad kollakaspunane ümarrist kilpkaare (A) kohal , punane Malta 
rist võidukaare (B) ja kilpkaare vahelisel alal ning punane kvaaderdekoratsioon nii kilpkaarel kui võidukaare 

selles piirkonnas, mis jäi 1407 a võlvide struktuuriga katmata
Foto: W. Schmid (08/2004)

Võtmeala 2:
Pikihoone praeguste, ca. 1407 ehitatud võlvide viimisluskihid ja dekoratiivsed maalingud. 

Pikihoone W-võlvik: 1407 ehitatud võlvid
Foto: W. Schmid (08/2004)

Võtmeala 3:
Pikihoone läänepoolsed aknapalendid ja akendest madalamale jäävad seinaalad, mis ajavahemikul 
ca. 1728 kuni 1989 olid kaetud sise- (ja välis-) tugipiilaritega. Kõik selles piirkonnas leiduvad 
viimistluskihtid dateeruvad seega perioodi enne selle ala varjamist tugipiilarite müüritisega, s.t 18. 
saj esimele veerandile eelnevasse aega. 
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Pikihoone N/W-võlvik (termin?): ca.1728 kuni 1989 sise- ja väilistugipiilariga kaetud aken
Foto: W. Schmid (08/2004)

Perioodil 19-22 august 2004 oli Hiiop/Schmid`l võimalus üle vaadata kolm eelpool kirjeldatud 
piirkonda (vt: allpool esitatud andmed). Erandina võtmeala 1,  kinnitasid vaatlustulemused 
olemasolevat teadmist siseviimistluskihtide stratigraafiast. 

Startigraafiliselt olulise tähtsusega ala on ka kooriruumi N-sein, millel on säilinud kiriku 
oluslisemad seinamaalingute fragmendid. Nagu kogu kooriruum, ei elanud ka see sein üle 
ehituslikke muudatusi pärst algkiriku rajamist 13. saj-l. N-seinal ja osaliselt ka E-seinal säilinud 
maalingufragmendid dateeruvad erinevatesse perioodidesse. Need taasavati ja restaureeriti 1970-
ndatel. Suuremahulisi rekonstrueerimisi ja ülemaalinguid sisaldanud konserveerimine-
restaureerimine teeb raskeks piirkonna stratigraafilised vaatlused. Varasemate maalingute avamine 
tõi kaasa hilisemate kihtide peaaegu täieliku eemaldamise (muuhulgas eemaldati ka 18. saj lõppu 
kuuluvad dekoratsioonid).   
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Kooriruumi N-sein on kiriku kõige ulatuslikemate seinamaalingutega piirkond (kuigi seda restaureeriti 
suuremahuliselt 1970nadatel): (A) kaks risti, mida peetakse kiriku kõige varasemate maalifragmentide hulka 

kuuluvaiks, (B) kiriku esimesse ehitusetapi (enne ca.1270) teise dekoratsioonifaasi kuuluvad maalitud 
roosaken, linnavaate fragment ning liilia kilpkaare tipus, (C) kiriku kolmanda ehitusetapi (ca.1407) 

dekoratsioonide juurde kuuluv fragment, mis kujutab Püha Christophorust, eremiiti ja hoonetegruppi, (D) 
väike fragment 18. saj marmorimmitasiooni, mis peaaegu täielikult eemaldati 1970ndate restaureerimistööde 

käigus.
Foto: W. Schmid (08/2004)

Koori N-seina välisküljel säilinud maalingudetail (palmetifriis) ning fragmendid müüritise 
välisviimistlusest on dateeritavad algkiriku perioodi. Praegu käärkambri teisele korrusele jäävad 
sisepinnad moodustasid esimese suurema ümberehituseni (pärast pikihoone algsete võlvide 
kokkukukkumist) ühekorruselise käärkambri katuse kohale jääva välisfassaadi (rohkem 
informatsiooni vt: arhitektuurne välisviimistlus).

Käärkambri teisel korrusel asuv maalitud friis, mis oli ca. 1270. aastani kooriruumi põhjapoolse välisfassaadi 
kaunistus

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Võtmeala 1 stratigraafiline situatsioon.

Pikihoone E-seina keskosas praeguste võlvide kohal katuse aluses ruumis asuvad 
siseviimistluskihid saavad kuuluda üksnes aega, mil kirik oli kaetud puitlaega või sellele eelnenud, 
13.saj-l kokku varisenud ristvõlvidega pikihoone perioodi. Viimane variant on arvestatav üksnes 
nende võidukaare kohal olevate viimistluskihtide puhul, mis vastavad algsetest võlvidest allapoole 
jäävale alale (s.t poolkaarjas kilpkaarega piiratud seinaala, millele pidi toetuma 13. saj idapoolne 
võlvik). 

Selles piirkonnas on näha dekoratiivseid maalinguid, mille hulka kuulub kollakaspunane ümarrist 
idakilpkaare kohal, punane Malta rist võidukaare ja idakilpkaare vahelisel alal ja punane 
kvaaderdekoratsioon nii kilpkaarel kui võidukaare võlvide kohale jääval alal.

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare kohal asuva ümarristi detail
Foto: W. Schmid (08/2004)

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: Malta rist ja punane 
kvaaderdekoratsioon võidukaarel

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Varasemad vaatlused (Kaarma kirik. Uuringud 2000. Rändmeister Oü. Koostaja: E. Mölder. 
Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4571; Markus, Kersti; Kreem, Tiina-Mall; Mänd, Anu. Kaarma 
kirik. Tallinn: Muinsuskaitseamet,2003) on esiatnud vastuolulisi andmeid. Vastavalt 
publikatsioonile “Kaarma kirik”, Tallinn: Muinsuskaitseamet,2003, kuulub Malta rist I 
ehitusetappi, s.t algse võlvitud pikihoone juurde. See lubjati üle koos ümarristi lisamisega, mis 
dekoreerib puitlaest allapoole jäävat ala (II ehitusetapp). Vastavalt E.Möldri andmetele(Kaarma 
kirik. Uuringud 2000. Muinsuskaisteameti arhiiv, säilik A-4571) on kronoloogia vastupidine. 2004 
aasta vaatlus pakub välja kolmanda võimaluse: mõlemad ristid maaliti üheaegselt ning kuuluvad 
samasse dekoratsioonikihistusse. 

Vaatlus näitab, et mõlemad ristid on maalitud katkematule beežikale lubjakihile. Jämeda 
tekstuuriga, selget jälgitavate pintslitõmmetega lubjakiht asub kilpkaare kohale jääval alal ühtlasel 
(siledal) lubja/graniitliiva krohvil. Seda krohvi iseloomustab suurte graniitosakeste (< 10mm) 
sisaldus, mida leidub ka pealispinna lähedal. Tõenäoliselt eelistasid omaaegsed ehitusmeistrid 
suureteralist krohvi, et tasandada konarliku pinnaga kividest ja kivifragmentidest laotud müüritise 
äärmiselt ebaregulaarset pinda. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: Malta risti detail külgvalguses. Näha 
on maalingut kandva beežika lubjakihi selgeid pintslitõmbe jälgi. Sarnaseid jämeda tekstuuriga lubjakihte 

kasutati mitmetel erinevatel perioodidel ja seetõttu on neist dateerimisel raske lähtuda
Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: detail maalitud ümarristist, mis näitab 
mördi valmistamiseks kasutatud liiva terade suurust; maalitud ala lubjakiht on natuke õhem kui Malta ristiga 

maalingul; sarnast jämeda tekstuuriga lupja leidub sama mördiga kaetud maalinguteta piirkondadelt 
(täpsemalt, N/E nurgast)

Foto: W. Schmid (08/2004)

Sama krohvitüüp esineb ka teistel praeguste võlvide peale jäävatel seinapindadel: täpsemalt, N/E 
nurk (moodustades E-seina keskosa dekoreeritud alaga katkematu pinna). Nendes piirkondades on 
krohv kaetud sarnase koreda lubjakihiga, kuid maalitud dekoratsioonid puuduvad. Huvitav on siiski 
märkida märja krohvi sisse tõmmatud sirklijälgede olemasolu N/E-nurga põhjaküljel, mis 
sarnanevad märkimisväärselt ümarristi ettevalmistusjoontega. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: fragment N-seinal näitab märja 
krohvi sisse tõmmatud sirklijälgi, mis märkimisväärselt sarnanevad ümarristi ettevalmistusjoontega.

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: (A) jämeda tekstuuriga lubjakiht 
suureteralisel lubja/graniiliiva mördil (jätkab võidukaare maalingutega lubja kihti), (B) 1407. a võlvi pind

Foto: W. Schmid (08/2004)

Triumfikaare ja idakilpkaare vahelisel alal asub sama koreda tekstuuriga lubja kiht peeneteralisel 
lubja/graniitliiva krohvil. Sama krohviga on tasandatud ka võidukaare ja kilpkaare ladumiseks 
kasutatud kiviblokkide vahelised ebaregulaarsused. Samuti on selle krohviga korrigeeritud müüri 
ladumisel tekkinud kilpkaare tipu märkimisväärset nihet triumfikaare kesktelje suhtes. Seejuures on 
raidkiviblokkide sile pind kaetud vaid otse kivi pinnale kantud lubjakihiga. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare parempoolse osa detail, 
mis näitab (A) kaare originaalset tippu, (B) konstruktsiooniviga korrigeerivat peeneteralist mörti ja (C) kaare 

kuju korrigeerivat punast joont
Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare parempoolse osa detail, 
mis näitab alasid (A), kus peeneteralise vuugimördiga on tasandatud kiviblokkide vahelised 

ebaregulaarsused ja (B) dekoreeritud lubjakihi fargmente, mis on kantud otse kiviblokkide siledale pinnale
Foto: W. Schmid (08/2004)

Näib, et kahe erineva krohvitüübi kasutamine samas piirkonnas oli tingitud kahte erinevat tüüpi 
aluspinna vajadusest: väga ebaregulaarne seinamüüritis kilpkaare kohal ja tahutud kiviblokkidest 
laotud kahe kaare vaheline piirkond. Kahe krohvitüüb vahel puudub selgesti eristatav ühendusjoon, 
mis viitab pigem nende üheaegsele; s.t “märg märjale”, kasutamisele. Ka krohvile kantud beežika 
tooniga lubjakiht moodustab perfektse jätkuva pinna. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare detail, mis näitab beežika 
lubjakihi perfetset jätkumist ülemise ja alumise poole vahel; ülemisel poolel katab lubjakiht jämedateralist 
mörti, seevastu alumisel poolel on sama lubja kiht kantud otse siledatele raidkividele, mille vuugivahesid 

täidab peeneteraline mört. Nooled näitavad kahe mörditüübi ligikaudset piiri.
Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare detail, mis näitab 
viimistluskihi jätkuvust (A) Malta ristiga dekoreeritud ala (aluseks peeneteraline mört), (B) kilpkaare alumise 

osa, (C) kilpkaare frontaalse osa (peeneteraline vuugimört ja otse kivipinnale kantud lubjakiht) ja (D)
ümarristiga dekoreeritud ala (aluseks jämedateraline mört) vahel.

Foto: W. Schmid (08/2004)

Märja lubikrohvi sisse vajutatud ettevalmistusjooned näitavad, et kilpkaare kohal olev ümarrist 
konstrueeriti sirkli abil. Fakt, et maalija alustas tööd veel märjale alusele viitab taotlusele kasutada 
pigmentide sidumiseks karboniseerumise protsessi (s.t fresko tehnikat). Hüpoteesi kinnitab ka värvi 
vedel ja küllalt transparentne pinnale kandmine. Malta risti puhul ettevalmistusjooni ei märka, kuna 
need polnud tõenäoliselt vajalikud selle lihtsama vormi ja vähem keeruka geomeetria tõttu. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: ümarristi detai, mis näitab lubjaga 
kaetud krohvi teralisust ja märja mördi / lubjakihi sisse vajutatud ettevalmistavaid sirklijooni; fakt, et kunstnik 

asus tööle, kui aluskrohv oli veel värske, viitab kavatsusele siduda pigmendid freskona.
Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: ümarristi detail, mis näitab värske 
krohvi sisse vajutatud sirkli auku ettevalmistavaid sirklijooni

Foto: W. Schmid (08/2004)

Hoolimata erinevast krohvikoostisest ja maalitehnikast (ettevalmistusjoonte puudumine Malta risti 
puhul) viitavad kaks elementi mõlema risti üheaegsele teostusele:
1. ettevalmistava krohvi/lubjakihi pinna perfektne jätkuvus;
2. mõlema risti välise piirjoone teostamine sarnase (sama?) halli värviga ning nii kilpkaarel kui 

võidukaarel maalinguga kaasnev punane kvaaderdekoor. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: ümarristi detail kilpkaare kohal; 
sinised nooled märgivad hallikaid piirjooni

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: Malta rist ja kvaaderdekoratsioon 
triumfikaare kohal; sinised nooled märgivad hallikaid piirjooni

Foto: W. Schmid (08/2004)

Ümarrist on maalitud E-seina sellesse piirkonda, mis ei oleks olnud nähtav kilpkaarele toetuva 
ristvõlvi puhul (s.t 13 saj alguse võlvide puhul). Niisiis peab kuuluma kahe ristiga dekoratsioon 
perioodi, mil pikihoonet kattis puitlagi (ca. 1270-ca.1407). 

Varaseimat pikihoone E-seina dekoratiivset skeemi praeguste võlvide kohal dokumenteerivad 
üksnes väikesed fragmendid. Kilpkaarel, kahe risti aegset kihistust kandva lubjakihi all 
identifitseeritavad varem eksisteerinud dekoratsiooni kihid on järgmised:
1. punase värvi jälgedega varasema lubjakihi fragmendid, mis on tõenäoliselt seostatavad 

varaseima kvaadermaalinguga;
2. fragmentaalne valge joone segment (laius: ca. 1,5 cm), mis on kantud otse kivipinnale ja/või 

vuugivahedesse. Seda peetakse kiriku varaseimaks kvaaderdekoratsiooniks. 

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare detail, mis näitab (A) otse 
katmata kivipinnale kantud valge kvaadrijoone fragmenti, (B) esimese punase kvaaderdekoori jälgi valkjal 

lubjakihil, mis katab ka kiviblokkide pinna, (C) ümarristi ja Malta risti kihistusse kuuluvat punast 
kvaaderdekoori.

Foto: W. Schmid (08/2004)



13

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare detail, mis näitab (A) 
ilmselt esimest punase kvaadri kihistust kandva lubjakihi jälgi, mis kulgeb kahe risti aegse 

kvaaderdekoratsiooni fragmentide all
Foto: W. Schmid (08/2004)

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: kilpkaare detail, mis näitab otse kivi 
pinnale kantud valge joone fragmenti (esimene kvaaderdekoratsioon) ning kahe risti aegsesse 

dekoratsioonikihistusse kuuluva beeži lubja ja punase kvaadermaalingu fragmente
Foto: W. Schmid (08/2004)

Triumfikaare kvaaderdekoratsioon ja Malta risti punane värv on kaetud teise tumedama punase 
värvi kihiga. Küllalt paksult ja vähem voolavalt (s.t sekona) peale kantud värv peab olema seotud 
kas hilisemate parandustega ja/või liiga nõrgaks osutunud algse kahvatu kollakaspunase värvi 
originaalse korrigeerimisega. 
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Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: võidukaare detail, mis näitab 
esimese kahvatupunase kvaadri ülemaalimist tumedama punase joonega

Foto: W. Schmid (08/2004)

Pikihoone E-seina keskosa - katusealune ruum praeguste võlvide peal: (Malta risti detail) sinised nooled 
märgivad tumedama punasega üle maalitud alasid

Foto: W. Schmid (08/2004)

Võtmeala 2 stratigraafiline situatsioon.

2004. aasta vaatlus piirdus pikihoone keskvõlvikuga, mis oli ligipääsetav tänu käimaolevate 
konserveerimis-restaureerimistööde otstarbel püstitatud tellingutele ning läänevõviku selle osaga, 
millele on juurdepääs orelirõdult. 
Hiljuti avatud keskmise võlviku  siseviimistluskihtide (eemaldatud olid vaid osaliselt pealmised 
kihid) üldine vaatlus näitas, et jälgitav on ainult üks dekoratiivne kihistus, mis sisaldab punast 
kvaadermaalingut beežikal lubjakihil. Lubjakiht on märkimisväärselt paks (ca.2-3mm) ja 
iseloomulikult robustse tekstuuri ning selgelt jälgitvate pintslilöökidega. Ainult kahel N- ja S-seina 
kilpkaarel on jälgi varasema punase kvaadermaalingu kihistusest. Suuremate aladena säilinud 
esimene dekoratsioonikihistus on eriti selgesti loetav S-kilpkaarel. Maaling asub erakordselt tugeval 
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ja küllalt siledal lubjakihil, mis kinnitub perfektselt aluseks olevale kivipinnale. Lubi on teise kihiga 
väga sarnast beeži tooni, kuid dekoorijooned on teostatud tumedama ja sinakama  punase tooniga. 
Värvi pinnale kandmise voolavus ning pigmendikihi tugev kohesioon viitavad selle teostusele 
märjale lubjale (s.t fresko tehnikale). Arvestades, et varasemat kvaaderdekoratsiooni leidub ainult 
kilpkaartel, mis on esimeste võlvide ajast säilinud struktuurielemendid, on väga tõenäoline nende 
kuuluvus I või II ehitusetappi.

Pikihoone keskvõlvik - S-kilpkaare detail: kaks punase kvaaderdekoori kihti; (A) esimest kihistust (mis 
tõenäoliselt kuulub I või II ehitusetapi juurde) iseloomustab erakordselt tugev ja küllalt sile lubjakiht, mis 

kinnitub perfektselt aluseks olevale kivipinnale; lubi on järgneva kihiga väga sarnast beeži tooni, kuid 
dekoorijooned on teostatud tumedama ja sinakama punase tooniga; värvi pinnale kandmise voolavus ning 

pigmendikihi tugev kohesioon viitavad selle teostusele märjale lubjale (s.t fresko tehnikale); (B) teine punase 
kvaadri kiht, mida peetakse 1407 võlvide lainsaks dekoorikihiks, on maalitud beežile, iseloomulikult robustse

tekstuuriga lubjale
Foto: W. Schmid (08/2004)

Pikihoone keskvõlvik - S-kilpkaare detail: kaks punase kvaaderdekoori kihti (detail eelmisest fotost); (A)
esimene kihistus (mis tõenäoliselt kuulub I või II ehitusetapi juurde); (B) teine kihistus, mida peetakse 1407 

võlvide lainsaks dekoorikihiks
Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone keskvõlvik - S-kilpkaare detail: kaks punase kvaaderdekoori kihti; (A) esimene punase kvaadri 
kihistus (mis tõenäoliselt kuulub I või II ehitusetapi juurde); (B) teine punase kvaadri kihistus, mida peetakse 

1407 võlvide lainsaks dekoorikihiks (maalitud beežile, iseloomulikult robustse tekstuuriga lubjale); (C) hilisem 
lubjakiht

Foto: W. Schmid (08/2004)

Teine punase kvaaderdekoratsiooni kihistus (s.t paksul lubjakihil olev kiht), mis näib olevat 
peaaegu kogu 1407. a võlvide ulatuses viimistluse esimene ja ainus dekoratiivne kiht, on jälgitav ka 
mõningatel avamata aladel võlvide ja W-seina ühenduskohas(orelirõdu kohal).
Läänevõlviku kahte võlvi eraldaval vööndkaarel on dekoratsioon säilinud kiviblokkide 
ühenduskohtades. Punane värv on kantud otse, lupjamata peeneteralise krohvi siledale pinnale. 
Kohal, kus vööndkaar saab kokku seinaga, kulgeb punane joon osaliselt vöönkaare peeneteralisel 
krohvil ning sama pintslijoon jätkub robustselt lubjatud seinapinnal. Analoogilist situatsiooni, kus 
punane joon on säilinud üksnes  kiviblokkide vahelisi vuuke täitval lupjamata krohvifragmendil, 
leidub ka keskvõlviku võlvidel. On üsna tõenäoline, et peenestruktuuriline krohv kattis algselt kõiki 
raidkivi elemente. See stratigraafiline situatsioon, mis nõuab jätkuvat uurimist, võib viidata kahe 
kvaadermaalingu kihistuse olemasolule kindlalt 1407 a võlvide juurde kuuluvatel 
strutuurielementidel (s.t esimene peeneteralisel krohvil, teine paksul lubjakihil). 
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Pikihoone keskvõlvikut jagav vööndkaar: punane joon, mis kuulub 1407 a. võlvide kvaadredekoori juurde; 
värv on kantud lupjamata sileda peeneteralise mördi pinnale, mida on kasutatud vuugivahede täiteks (vrdl. 

järgneva fotoga); pildi alumisel poolel on näha hilisemad lubjakihid
Foto: W. Schmid (08/2004)

Pikihoone läänevõlvikut jagava vööndkaare kokkusaamispunkt W-seinaga (termin): 1407 a võlvide 
kvaaderdekoori juurde kuuluv punane joon; värv asub otse lupjamata peeneteralisel mördil, mida on 

kasutatud vuugivahede täiteks; analoogilist situatsiooni, kus punane joon on säilinud üksnes  kiviblokkide 
vahelisi vuuke täitval lupjamata mördifragmendil, leidub ka keskvõlviku võlvidel; on üsna tõenäoline, et 
peenestruktuuriline mört kattis algselt kõiki raidkivi elemente; see võib viidata kahe kvaadermaalingu 

kihistuse olemasolule kindlalt 1407 a võlvide juurde kuuluvatel strutuurielementidel (s.t esimene 
peeneteralisel mördil, teine paksul lubjakihil) (vrdl. eelmise fotoga)

Foto: W. Schmid (08/2004)

Pikihoone läänevõlvikut jagava vööndkaare kokkusaamispunkt W-seinaga (termin): (A) sile peeneteraline 
lubja/graniitliiva mört; (B1) 1407. a kvaaderdekoor vööndkaare siledal vuugitäite mördil; (B2) sama punase 

kvaadrijoone jätkumine W-seina jämeda tekstuuriga lubja-alusel; (C1-3) hilisemad lubjakihid (ilma dekoorita); 
sinine nool: sondaaž, mis näitab hilisemate lubjakihtide hulka

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Võtmeala 3 stratigraafiline situatsioon.
Pikihoone kaks läänepoolset akent olid alates 1728.a kaetud sisemiste tugipiilaritega. 1989. a need 
eemaldati. Üle nelja sajandi avatud olekut (teoreetiliselt jäid seinastruktuurid muutmatuks alates 13. 
saj) on jätnud neile piirkondadele üllatavalt vaese pinnaviimistluse stratigraafia. 
Müüritis on kaetud peene, sileda lubja/graniitliiva krohviga, mida omakorda katab õhuke lubjakiht. 
Tõenäoliselt on need kaks kihti üheaegsed, kuna nad moodustavad ühtse tervikliku kehandi. Selle 
peal asetseb tumebeež lubjakiht, mis lõunapoolsel aknal kannab jälgi lihtsast punasest 
dekoratsioonist (näha on kahe vaevaltmärgatava väikese ümarristi fragmente). Kolmas ja viimane 
kiht koosneb peenest lubja/graniitliiva krohvist(eelmisest kihist heledamat tooni), mida on 
kasutatud lokaalselt eelmise kihi kahjustuste parandusteks. Parandatud (st ainult kohati taas-
krohvitud) pind on seejärel kaetud paksu (2-3mm) selgelt eristatavate pintslitõmmetega rohmakalt 
pinnale kantud lubjakihiga, mis meenutab 15 saj renoveerimistööde käigus kõigile kiriku 
tasapindadele kantud lubjakihti (vt: võtmeala 2: võlvid, W-sein).

Pikihoone läänevõlviku lõunapoolne aken - aknapalendi  detail: (A) peen, hästi silutud lubja/graniitliiva mört, 
mida kattev õhuke lubjakiht (B) on tõenäoliselt mördiga üheaegne, kuna nad moodustavad ühe tervikliku kihi; 

(C) tumebeež lubjakiht punase värviga maalitud ümarristi jälgedega (sinised nooled); (D) peen 
lubja/graniitliiva mört (varasemast mördikihist heledamat tooni), millega parandati eelmises kihis tekkinud 

kahjustustusi ja mis on kaetud paksu, robustse tekstuuriga lubjakihiga. See lubjakiht sarnaneb 
märkimisväärselt 15. saj alguse renoveerimstööde käigus kasutatuga

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Pikihoone W-võlviku lõunapoolne aken: aknapalendi detail, kus on näha suurem ala robustse tekstuuriga 
paksu lubjakihti, mis sarnaneb 15. saj alguse renoveerimistööde käigus kasutatule.

Foto: W. Schmid (08/2004)

Arhitektuurne välisviimistlus.
Välisfassaadil on säilinud vaid üksikud ajalooliste krohvi- ja lubjakihtide fragmendid.19?? 
fassaadid restaureeriti peaagu täielikult, täites avatud vuugivahed lubikrohviga. Seetõttu ei paku 
suurem osa fassaadidest võimalust uurida ajaloolisi välisviimistluskihte. 
Erandi moodustavad pikihoone läänevõlviku aknad, mis olid 1725/28-1989 täielikult varjatud 
aknaid nii seest kui väljast katvate tugipiilaritega. Mõlema akna ümbrused, eriti aknapõsed, evivad 
rikkalikku krohvi- ja lubjakihtide stratigraafiat, mis omakorda tõestab, et ajalooliselt oli 
välisfassaadide müüritis kaitstud viimistluskihtidega. 

Foto: W. Schmid (08/2004)

Unikaalse dokumendina on Kaarma kirikus säilinud välisviimistluse fragmendid, mis tõenäoliselt 
kuuluvad esimesse ehitusperioodi. Need on säilinud käärkambri teise korruse lõunaseinas, mis 
suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul moodustas kooriruumi välisfassaadi ning seega asusid algse 
ühekorruselise käärkambri katuse kohal. Asjaolu, tänu millele need kihid säilisid, on ülemise 
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fassadiosa muutmine uue kahekorruselise käärkambri katusealuseks. Seinapind jäi puutumatul kujul 
püsima tänaseni. 

Käärkambri teisel korrusel asuv maalitud friis, mis oli ca. 1270. aastani kooriruumi põhjapoolse välisfassaadi 
kaunistus

Foto: W. Schmid (08/2004)

Samas on säilinud ka vuugimördi fragmente, mida kooriruumi püstitanud müürsepad kasutasid
suurte kiviblokkide vahede täitmiseks. Lubjast ja peenest graniitliivast koosneva mördiga on silutud 
suuremate kiviblokkide ebaregulaarsused ning seejärel on sinna sisse pressitud vertikaalsed ja 
horisontaalsed jooned, mis immiteerivad hästilaotud raidkividest müüritist. Sarnast tehnikat kasutati 
välisfassaadide restaureerimisel 19??.a.

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Foto: W. Schmid (08/2004)

Foto: W. Schmid (08/2004)

Paremal poolel, algselt kooriruumi katuse kivikarniisi all, on säilinud suur maalitud friisi fragment. 
Ümarmotiivid, mis moodustavad dekoratiivse ornamendi, on sirkliga värskesse krohvi vajutatud 
ning pigmendid on kantud otse märjale krohvile. Krohvi koostis ja värv on väga sarnased kõrval 
säilinud vuugimördile. On väga tõenäoline, et mõlemad dekoratsioonid (st. freskotehnikas 
palmetifriis ja sisse pressitud joontega vuugimört) pärinevad samast etapist, kuid friisi alumise osa 
puudumise tõttu ei ole võimalik määrata kahe dekoratsiooniskeemi omavahelist ühendust. 
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Detail, mis näitab käärkambri W-seina sekundaarset lisamist varem eksisteerinud ja juba dekoreeritud koori 
N-fassaadi vastu.

Foto: W. Schmid (08/2004)

Dekoratiivse maalingu detail, mis näitab märja krohvi sisse sirkli abil vajutatud ettevalmistusjoonte ja tugevalt 
lahjendatud värvi kasutamist.

Foto: W. Schmid (08/2004)
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Kokkuvõtlik orienteeruv viimistluskihtide kronoloogia pärast 2004 a. läbi viidud stratigraafilisi 
uuringuid

ca. 
1261

ca. 
1270

1. Ühelööviline pikihoone
Lihtsad arhitektuursed dekoratsioonid / värviskeemid: 

1.1. Valgeks lubjatud tasapinnad ja katmata kivipinnaga struktuurielemendid (roided, kilpkaared 
jms), mis olid kaunistatud otse kivile kantud valge kvaaderdekooriga.  

1.2. Interjööripindade katmine kollaka lubjakihiga; roiete ja muude struktuurielementide 
kaunistamine punase kvaadermaalinguga, mida hiljem täiendatakse mustade joontega. 

Keerulised maalitud dekoratsioonid / maalingud: 
1.1.Kooriruumi N-seina kaks risti ja käärkambri teise korruse maalitud friis (algselt kooriruumi N-

seina välisfassaadi dekoratsioon). 
1.2.Kooriruumi N-sein: roosaken, seina vasakul poolel olev linnavaate fragment ja stiliseeritud 

liiliad kilpkaare tipus. 

ca. 
1270

enne 
1407

2. Puulaega pikihoone 
Lihtsad arhitektuursed dekoratsioonid / värviskeemid: 

2.1. kirik valgendatakse ja struktuurielemendid dekoreeritakse punase kvaadermaalinguga. 

Keerulised maalitud dekoratsioonid / maalingud: 
2.1. Võidukaare kohale (nüüd võlvide pealne ruum) maalitakse ümarrist ja Malta rist. 

ca.
1407

3. Kahelööviline pikihoone 
Lihtsad arhitektuursed dekoratsioonid / värviskeemid: 

3.1. Kõik pinnad kaetakse kergelt beežika lubjakihiga; roided, vööndkaared ja teised uute võlvide 
detailid dekoreeritakse koos varem eksisteerinud struktuurielementidega punase kvaadriga. 

Keerulised maalitud dekoratsioonid / maalingud: 
3.1. Sellesse etappi paigutatakse kooriruumi N-seina paremal poolel asuv punase lineaarmaalingu 

fragment, millel on kujutatud püha Christophorus (säilinud üksnes kaks suurt jalga), munk ja 
hoonetegrupp. 

pärast
1407

4. Hilisemad kihistused
Lihtsad arhitektuursed dekoratsioonid / värviskeemid: 

4.1.Lõputul hulgal peamiselt valgeid, aga ka koloreeritud lubiviimistluskihte, mis kuuluvad 
erinevatesse renoveerimise ja ülemaalimise perioodidesse ning mille täpset kronoloogiat on 
võimatu kindlaks määrata. 

4.2. Alates 19. saj maaliti kiriku interjöör vähemalt kolmel korral üle, kasutamata  märkimisväärset 
dekoratiivset maalingut. 

Keerulised maalitud dekoratsioonid / maalingud: 
4.1. 17. saj algusest pärinev tumepunane lineaarne kõrv- joonornament, mida leidub peamiselt 

käärkambri esimesel korrusel, aga ka Fromholt Bergi mälestaustahvli ümber pikihoone N-
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seinas ning põhjaportaali ümber. 
4.2. 18. saj lõpul dekoreeritakse kooriruum võlvideni ulatuva kollase marmorimmitatsiooniga hallil 

taustal. Pikihoone N- ja S-seinal triumfikaare läheduses säilinud must akantusornament 
dateerub tõenäoliselt samasse dekoreerimise etappi. 

4.3. 19. saj algusesse dateeritud kahe paralleeljoone vahel kulgev siksakornament, mis jookseb
kogu pikihoone ja koori ulatuses umbes kahe meetri kõrgusel põrandast ning ümbritseb N- ja 
W-portaali. 


