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1. Sissejuhatus 

Mõtteid ja valikuid lõputööks oli algselt mitmeid. Alates vähem tuntud ajaloolistest 

mõisahoonetest kuni plaanini taastada kunagine Friedrich Georg Wilhelm Struwe (1793–1864) 

triangulatsioonitorn Harimäel. Kõik piisavalt väärikad objektid, et nende uurimise kallal tööd 

teha.  

Tulenevalt minu kauaaegsest huvist Eesti mõisate vastu oleks muidugi käepärasem ja mugavam 

olnud põhjalikumalt uurida mõnd mõisakompleksi ja selle sajandite pikkust ajalugu või siis 

minu ametist lähtuvalt võtta uurida üks uhkem paarisaja aasta vanune ahi, mis õnne läbi on end 

veel puutumata kujul tänasesse päeva vedanud. Läks aga teisiti.  

Ette antud soovituslikest tingimustest (vähem tuntud/teatud, pole muinsuskaitse all, objektile ei 

tohi olla varem koostatud restaureerimise või konserveerimise tingimusi jt) oli kõige keerulisem 

ehk leida uurimistööks valitavale objektile hilisemat reaalset kasutust, sest sellistel unustatud 

hoonetel tavaliselt puudub töö tellija koos teostatava tulevikuplaaniga.  

Minule mitmete meelepärasemate objektide osas sai eelnevalt põgusalt maad kuulatud, kohal 

käidud ning kõigi asjaosalistega (omanik, omavalitsus jne) ka vesteldud. Saatse „uue kiriku“, 

kui võimaliku lõputöö objekti juurde jõudes käisin esmalt vallamajas uurimas keda võiks 

huvitada pühakoja varemete saatus ja minu nägemus objekti tulevikust. Tegin ka mõned 

järelpärimised Seto külaseltsi eestvedajatele ning ehitise omaniku, Eesti Kirikute Nõukogu 

(edaspidi EKN) vastava teema kuraatorile tutvustades oma mõtteid Saatse uue kiriku 

võimalikust tulevikust ning sain õige pea mitmed toetavad e-kirjad. Kõik järgnev (Seto 

külaseltsi ja vallajuhtide poolt kiiresti organiseeritud koristustalgud 24. aprillil, EKN lubakiri 

jms) sai ka otsustavaks lõpliku valiku tegemisel.  

Seega võtsin ma käesolevas lõputöös uurida Saatse külas asuvat Peeter-Pauli kiriku säilinud 

müüride seisundit, konserveerimise, hilisema kasutamise ja eksponeerimise võimalusi. 

Uuritav objekt asub Saatse külas (seto murdes Satserina ka Satserinna, Satseri), Setomaa vallas, 

Võrumaal ja kuulub Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule. Peeter-Pauli kiriku vare seisab 

Kannatajanna Praskovja kiriku (ehit. 1801) ja kalmistu kõrval. Enne Eesti omavalitsuste 

haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Värska valda ja Põlva maakonda. 

Töö eesmärk on arhitekt-kunstnik Aleksander Wladovsky viimasele sakraalehitisele anda 

võimalus uuele elule.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Georg_Wilhelm_Struwe
https://et.wikipedia.org/wiki/Triangulatsioon
https://et.wikipedia.org/wiki/L%C3%BChend
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_omavalitsuste_haldusreform
https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_omavalitsuste_haldusreform
https://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rska_vald
https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5lva_maakond
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Saatse kirikuküla vaade  

 

Enne… 
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ja pärast talgupäeva. 

Kuna piiriülene koguduse liikmete regulaarne kirikus käimine pole enam väga tihe siis 

venekeelseid jumalateenistusi praktiliselt ei peeta. Seega pole tänase seisuga tarvis ka kahte 

eraldi kirikut ja uue kiriku taastamine pühakojana pole enam aktuaalne. Kindlasti tuleks aga 

lõpetamata jäänud ehitise seinad vähemalt konserveerida, parandada olemasolev katus ning 

kinnitada lahtised tellised müürides, et säilinud müürid poleks varisemise ohus. Puhastada 

kiriku ümbrus suurematest ja väiksematest puudest, et müürid oleks vabalt vaadeldavad. 

Korjata kokku aastakümnete jooksul kogunenud olmeprügi, lammutada müüride külge ehitatud 

lagunenud puitsarad ning puhastada siseruumid.   
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2. Ülevaade Satserinna koguduse ja kiriku ajaloost 

Oletatakse, et esimene õigeusukirik oli Saatse külas juba 17. sajandil. Alust selliseks oletuseks 

annab üks viiest kellast kirikutornis, millel aastaarv 1679. Võimalik, et see kell on hoopis hiljem 

sinna toodud näiteks mõnest venemaa revolutsiooni järgselt lammutatud kirikust. Pihkvamaa 

arveraamatutes on 1710. a. mainitud Saatse valda. Petseri kloostri kroonika teatel oli Saatse ala 

(погостъ) 1720 Petseri kloostri/kiriku alt juba eraldunud. Saatse kiriku ajaloo uurija preester 

A. Kaljukoski andmetel pärinevad esimesed kirjalikud teated sealsest puidust kirikust 1763. 

aastal keisrinna Katariina II käsul koostatud Pihkva kubermangu kirikute nimekirjast. Puidust 

kirik, mille asukohta tähistab uue kiriku läheduses olev kivist sammas (praeguse peavärava 

lähedal) hävis tulekahjus 18. sajandi lõpus ning uus kivist Usukannataja püha märter Paraskeva 

Pjätnitsale pühendatud kirik (Зачеренская православная церковь святой Пятницы) ehitati 

1801. aastal. Algne lihtne kirikuhoone on säilinud ümberehitatud kujul käesolevas hoones. 19. 

sajandi vältel teostati kiriku juures mitmeid ümber- ja juurdeehitusi. 1839. a. ehitati kiriku külge 

puust kellatorn. Kirikus on vanast puukirikust pärinevad “kuninglikud väravad” ja 15. saj 

kivirist. 1884. a. pikendati kirikuhoonet ja ehitati uus kellatorn. (Lõunaleht, 20 juuni ja 9. juuli 

2015) Preester A. Kaljukoski andmetel (teenis Saatsel 1974-1986)  oli viimane suur kiriku 

remont aastal 1900. Täpsemad andmed remondi ulatuse ja tehtud tööde kohta puuduvad, kuid 

kiriku kroonikas leidub märkus, et remont oli suur ning selle järel „õnnistati kirikuhoonet 

uuesti…“. Ajavahemikul 2014-2017 toimus kirikus ulatuslik restaureerimine, mille käigus 

vahetati katus ja renoveeriti kõik avatäited. Paigaldati ka uued kullatud ristid.  

Siinne kogudus on olnud segakogudus, kuhu on kuulunud nii setod kui ka venelased. Hea 

ülevaate Saatse ja laiemalt kogu tulevase Petserimaa olukorrast annab pikem artikkel „Soeto 

küsimus“, mis ära toodud ajalehes Postimees nr. 197, 31. august 1917. a. Saatse suurim püha 

on päätnitsapäiv (juulikuu viimane reede), mis on ühtlasi kiriku nimepüha. Paraskeva on kreeka 

keeles „reede“, setokeelse nime on püha saanud vene keele kaudu (пятница) ning kirikut on 

kutsutud ka Reede kirikuks. Saatse kirikuga on seotud ainus seto soost pühak Püha Stefanus, 

keda ikoonidel kujutatakse seto rahvarõivais. Stefanus lasti enamlaste poolt 1919. a. maha koos 

preester Isa Vassiliga. Segastel aegadel oli kaduma läinud ka kiriku meetrika raamat, millest 

Satserinna ülempreester D. Dubrovski teavitab Eesti Apostliku Õigeusu Sinodit 25. jaanuaril 

1927. a.  (lisa 1)  

1927. aasta seisuga oli Petserimaa kõige väiksem Satserina vald oma 3000 elanikuga ja kõige 

suurem Irboska vald 8300 elanikuga. Umbes sellel ajal elas Satserinna kogudus üle kriisi, mille 

põhjusi ja arenguid püüan käsitleda eraldi peatükis (Saatserina koguduse lõhe ja uue koguduse 

moodustamine). Koguduse vaimse elu allakäiku kiirendas ka Eesti Apostliku õigeusu Sinodi 

poolt korraldatud kalendrireform, mille tulemusel tekkis Saatserina segakoguduses ja kogu 

Petserimaal suuri pingeid ning tülisid. Enne 1934. a. „Kirikute ja usuühenduste seadusega“ 

alanud õigeusu koguduste ümberkorraldamist rahvuse alusel oli Saatse koguduses 1818 setot ja 

2673 venelast ning teenistusi peeti kahes keeles. 1935. a. 22. augustil otsustas Eesti Apostliku 

Õigeusu Sinod moodustada Satserina eesti koguduse (Waba Maa, nr. 198, 23 august 1935). 

Pärast reformi hakkas tegutsema kaks eraldi kogudust Uus Peeter-Pauli ehk eesti kogudus ning 

vana Praskeva, nüüd puhtalt vene kogudus. Pinged rahvuse ja „õigema“ usu pinnal hakkasid 

rahunema. Esialgu peeti teenistusi vanas kirikus korda mööda, ühel pühapäeval vene ja teisel 

pühapäeval eesti-seto kogudusele eesti keeles. Üsna pea, 1936. a. otsustati uuele Peeter-Pauli 

ehk eesti kogudusele ehitada uus kirikuhoone vanast kirikust umbes 20 meetrit lääne suunda. 

Kahjuks jäi uue kiriku ehitus lõpetamata ja 1941. aastal otsustasid kogudused taas ühineda. 
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1951. aastal kerkis Peeter-Pauli kiriku ehituse jätkumine taas päevakorda, kuid ajad olid uued ja 

nüüd vaid Moskvale alluva õigeusu koguduse tegevusetuse tõttu ei saanud sellest asja. Pooleli 

olevat ehitist kasutati nõukogude ajal autoremonditöökojana. 

Arhiivimaterjalidest on Saatse koguduse ja kiriku ajalooga seonduvalt käesoleva töö raames 

kasutatud Rahvusarhiivis EAÕK Saatse koguduse fondis (EAA.1655.3.578; 1655.3.419 jne.) 

olevaid kirikuprotokolle ning mitmeid artikleid vanadest ajalehtedest. 
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3. Saatserina koguduse lõhe ja uue koguduse moodustamine. 

Peale Vabadussõda, Eesti Vabariigi algusaegadel moodustati Petseri (Setumaa) maakond ja 

uued vallad. Kogu maakonnas oli 1920. aasta seisuga eestlasi vaid 7,4% , pearahvus setud 

25,6% ja venelased 65%. Muud rahvused (lätlased, sakslased, juudid jne.) moodustasid 

üheskoos ülejäänud 2%. Vastmoodustatud valdades oli rahvuslik koosseis erinev kuna uute 

valdade moodustamisel püüti luua just rahvuslikult võimalikult ühtlasi alasid. Mõnedes neist 

olid ülekaalus vene keelsed elanikud aga vastmoodustatud Saatserina vallas olid enamuses 

setud (Setumaa, lk. 41). Saatserina Kannatajanna Praskovja kiriku kogudus oli aga suur ning 

algse kombe kohaselt peeti teenistust enamasti ikka vene keeles. Vastne Eesti vabariik viis läbi 

nö kalendrivahetuse ja see tekitas kogu Petserimaal suuri probleeme ning vastasseisu. Sealsed, 

peamiselt vene keelsed õigeusulised ja vanausulised keeldusid uut kalendrit aktsepteerimast 

ning pidasid oma kirikupühi vana kalendri järgi. See aga häiris tõsiselt nii koolide kui ka muude 

riigiasutuste tööd ja nõnda püüdis riik selle vastu suhteliselt karmide meetmetega võidelda: 

pühade pidamine kirikuis vana kalendri järgi keelati ning keelu rikkujatele määrati karme 

trahve. Koduseid pühade tähistamisi Juliuse kalendri järgi püüti minimeerida. See tekitas 

mõistagi palju paksu verd ning võõrandas eriti Petserimaa venelasi Eesti riigist. Olukorrast 

Saatserina koguduses annab hea ülevaate preester Mihail Wahteri raport Eesti Apostliku 

Õigeusu Sinodile 30. nov. 1921. a., kus viimane kirjeldab üsna värvikalt olukorda koguduses 

ja venelaste vastu töötamisest uuele kirikukorraldusele. Tuues eraldi välja äärmusliku tõiga, et 

„nende“ (loe venelaste) meelest polevat eesti keel oma kõla poolest sobilik teenistuse 

pidamiseks ja kirikulauludeks. Eriti kurvaks ja haledaks teeb olukorra kirjelduses lõik: 

„venelaste tubli laulujuhi hr. Barsovi järel laulab terve rahvas, ka setud kelledel slaavi keelse 

laulu sõnad pähe kulunud ühes nendega. Eesti keelsel jumalateenistusel aga laulab ainult köster 

naesega … „ (lisad 2, 3.) Järgnevate Sinodile saadetud kaebekirjade, pöördumiste ja nõudmiste 

põhjal võib oletada, et pinged vana ja uue korra pooldajate vahel väga suured olid.  

22. veebruaril 1923. a. saadab preester Mihail Wahter Sinodile palvekirja mitte määrata 

Satserinna uueks preestriks Grigori Ponomarjovi kuna see on venelane ega mõista eesti keelt 

(lisa 4). Seda palvet võetakse kuulda ja 28. märtsil 1923. a. määrab ülempiiskop Aleksander 

Saatse koguduse uueks preestriks varem Haapsalus teeninud D. Dobkovski (tema omal soovil) 

pannes viimasele ülesandeks mõlemast rahvusest koguduse liikmete lepitamise ja ühte viisi 

kohtlemise. D. Dobkovskil soovitatakse korraldada teenistused eraldi, ühel pühapäeval vene ja 

teisel eesti-seto keeles. (lisad 5 ja 6) 

1924. aasta jaanuaris olid pinged nõnda suureks paisunud, et kuu alguspäevadel toimus kiriku 

juures kõva sõnelemine, ropendamine ja mõnedel andmetel isegi kähmlus. Sellest teavitab 

Sinodit oma raportiga 7. ja 20. jaan. 1924. a. preester D. Dubkovski. (lisa 7) 

Võime tõdeda, et ka ajakirjandus aitas paanika tekitamisele kaasa. Üks kujukas näide ajalehest 

Rahva Sõna, 9. nov. 1928. a. (lisa 8) 

Nõnda kasvasid pinged selles segakoguduses kuni 1934. aasta „Kirikute ja usuühenduste 

seaduse“  jõustumisega alanud õigeusu koguduste ümberkorraldamiseni rahvuse alusel. Alles 

siis hakkasid pinged rahvuse ja „õigema“ usu pinnal rahunema. 
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4. Uue kirikuhoone ideekonkurss ja ehitamine. 

1935. a. 22. augustil otsustas Eesti Apostliku Õigeusu Sinod moodustada Satserinna Peeter-

Pauli ehk eesti koguduse (Waba Maa, nr. 198, 23 august 1935) ja juba järgmisel aastal võeti 

nõuks uuele Peeter-Pauli kogudusele ehitada uus kirikuhoone. Selle ehitamiseks moodustatud 

komitee eesotsas olid preestrid D. Dubkovski ja E. Mehiste. 1936. a. kevadel korraldati 

ideekonkurss uue Peeter-Pauli kiriku projektile. Kandideerijaid oli mitmeid, nende hulgas 

huvitavamad tööd olid välja pakkunud Aleksander Ignati p. Vladovski (lisa 12) ja M. Uljanov 

(lisa 9), kelle tegevuse kohta arhitektina pole ma kahjuks midagi suutnud leida.  

 

Lisa 9 M. Uljanovi eskiisprojekt. 

 

 

Teedeministeeriumi Ehitusjärelvalve  (tol ajal olid uusehitused ääremaadel just selle ametkonna 

ja ministri halduses) inspektor J. Ostratile esitatud M Uljanovi koostatud Satserinna uue kivist 

kiriku projekt olla koostatud kutseõigusteta isiku poolt ja projekti juurde lisatud eelarve raskesti 

kontrollitav.  

A. Vladovski, kes alles möödunud, 1936 aastal oli tema teenete eest sakraalehituste vallas 

kutsutud ja nimetatud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Sinodi ametlikuks arhitektiks ning kelle 

ülesandeks oligi juhendada ja kavandada õigeusu sakraalhoonete ehitustöid esitas kaks erinevat 

Satserinna uue kiriku projekti.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Apostlik-%C3%95igeusu_Kirik
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Lisa 12 A. Vladovski koostatud 1. eskiisprojekt. 

Esimene (10. aug. 1937) oli vanas nn Pihkva-Novgorodi stiilis (lisad 12, 13, 14, 15), mis aga 

vastavale valitsusasutusele mitmetel põhjustel, eeskätt tema liigse venepärasuse tõttu ei sobinud 

(lisad 16, 17). Teises projektis loobus Vladovski nn Pihkva motiividest (varikatusega eeskoda 

koos kelladega kiriku lõunaküljel) ja võttis aluseks neoklassitsismi ja neogootika traditsioonid 

(lisa 30, 31)  

1938. aasta märtsis esitab A. Vladovski uue, parandatud projekti koos kiriku tööde ja 

materjalide kirjeldusega (lisad 18, 19). 

Lõplik Satserinna Apostliku-Õigeusu Peeter-Pauli kiriku projekt koos ehitustööde ja 

materjalide kirjeldusega ning eelarvega võeti vastu aprillis 1938. Lahtiseks jäi vaid kes võtab 

enda kanda kiriku ehitustööde tehnilise järelevalve (lisa 20). 

Tööde ettevõtjaks määrati I. Visnevski ning ehitajad kutsuti/palgati Petserist ja Mustveest.  

Kivikiriku projektmaksumus Vladovski enda arvutuste kohaselt  oli 18 280 krooni (lisa 19). 

Ehituseks kinnitati Vladovski esitatud teine projekt. Uue kiriku ehituse toetuseks trükiti ka 

korjanduskaarte, mida müüdi üle Eesti (lisa 21). 1939. aasta aprillis pandi pidulikult paika uue 

kirikuhoone nurgakivi ja ehitamine hakkas pihta üsna hoogsalt.  
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Lisa 21 Korjanduskaart uue kiriku ehituse toetuseks (erakogu) 
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Kiriku ehitamine algas 1939. a. kevadel ja praktiliselt lõpetati juba sama aasta sügisel rahaliste 

vahendite nappusel. Jõuti valmis ehitada vaid nelitise seinad kuni katusekarniisini, sest riigi 

toetusel Petseri panga kaudu saadud 10 000 krooni laenuraha oli otsa saanud. 19. juulil 1939. 

a. esitab uue kiriku ehitamise komitee esimees preester E. Mehis komitee nimel metropoliit 

Aleksandrile palve eraldada sinodi kassast veel 3000 krooni selleks, et saaks hoone katuse alla 

viia. Palvele on ka lisatud aruanne senistest töödest ja eelarve (lisad 22, 23). Vastus Sinodi 

kassast 3000 krooni ulatuses laenu saamise palvele oli eitav. Soovitati koguduse jõududega 

hakkama saada (lisa 25). 1939. aasta sügiseks muutusid ka ajad keeruliseks seoses sõjaohu ja 

okupatsioonivägede Eestisse lubamisega. Sinod tegi 1939. aasta oktoobris Saatse Peeter-Pauli 

koguduse juhatusele ettepaneku koguduse kinnisvara laenu saamiseks pantida (lisa 29), kuid 

selline lahendus ei sobinud kogudusele.  

. 
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Lisa 30 Kinnitatud projekti?? Esifassaadi eskiis (Moskvas, erakogu) 
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Lisa 31 Ehitise rõhtne läbilõige  
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Lisa 32. siseukse kavand (Moskvas, erakogu) 
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Veel järgmise aasta sügisel (07.10.1940), kui riigivõim oli juba vahetunud saadab Eesti 

Apostliku Õigeusu Kiriku Sinod Siseasjade Rahvakomissariaadile palvekirja seoses uue kiriku 

edasi/lõpuni ehitamise  rahastamise asjus ja kurdab, et müürid on ilma katuseta juba ühe talve 

seisnud (lisad 41), kuid toetust see palve ei leidnud. 1. okt. 1940. seisuga vabastatakse 

Satserinna preestri ametist (tema omal soovil) ka innukas eestluse hoidja ja uue kiriku ehituse 

eestvedaja E. Mehiste (lisa 40). Järgnevatel keerulistel sõjaastatel polnud kiriku ehitusega 

kellelgi aega tegeleda.  

Uue, Satserinna eesti koguduse Peeter-Pauli kiriku ehitus lõppes üsna inetult. Lugu, mida olin 

kunagi ammu kuulnud kohalike vanemate inimeste käest ja toona lihtsalt kuulujutuks ehk  

folklooriks pidasin sai uurimistöö käigus arhiividokumente uurides ootamatu pöörde. Leidsin 

sellele ka kirjaliku aluse. Saatserina segakoguduse juhatus saadab Metropoliit Aleksandrile 15. 

veebruaril 1943. a. koosoleku protokolli nr. 25 ja kaebab, et keegi Agafon on 900 telliskiva 

maha müünud ja saadud raha maha joonud (lisa 33).  

Ajalehest „Uus Rada“, 25. veebruar 1943 loeme, et Petseri prefekti poolt on karistatud Saatse 

valla mees Agafon Vokksepp (1893-1985) võinormi müügikohustuse mittetäitmise eest 25-220 

RM rahatrahviga või mittetasumisel 5-44 päevase kinnipidamisega (lisa 34). Võimalik, et see 

Agafon Vokksepp oligi sama Agafon, kes ilmselt oli alalises rahapuuduses ega soovinud ka 

saksa okupatsioonivõime toetada. 1943. a. uue Peeter-Pauli eesti-seto koguduse tegevus suleti 

ning uue kiriku ehitamine jäigi pooleli. 

Nõnda jäi ehitus seisma pikkadeks aastateks. Kohalike sõnul ei kaetud vastvalminud müüre 

isegi ajutise katusega ning need said järgnevate sõja aastate jooksul ilmastiku läbi tublisti 

kannatada. Alles peale sõda, nõukogude ajal, 1950. aastate algul oli korraks plaan ehitust 

jätkata, kuid siis saabus kolhooside moodustamise aeg ning tugevad müürid arvati enam sobivat 

kolhoosi töökojaks ja sepikojaks. Kummalisel kombel ilmselt peaksime tänama seda aega, sest 

nõnda sai pooleli jäänud kirik endale vähemalt ajutise katuse ja oli edasisest lagunemisest 

päästetud. Saatse Peeter-Pauli kirik jäigi meile teada olevalt Aleksander Ignati p. Vladovski 

viimaseks sakraalehitiseks ja elumaja Tallinnas, Tõnismägi 16 arhitekti viimaseks tööks Eesti 

vabariigis.   
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5. A. I. Vladovski elu ja lugu  

A. I. Vladovskist on kirjutatud mitmeid raamatuid ning hõlpsasti on netiavarustest leida tema 

kohta peaaegu kõike. Seetõttu püüan tema elu ja lugu käsitleda siin võimalikult põgusalt 

kasutades põhiliselt Andrei Ponomarjovi koguteost "Архитектор-художник Александр 

Владовский. Материалы к творческой биографии". Москва, 2018, Wikipediat, 

arhiividokumente ning fotosid erakogudest. Püüan vaid tähelepanu juhtida mõningatele siiani 

ekslikult arvatud ja kirjutatud (wikipedia.org jt) ebatäpsustele kuulsa mehe elus. 

Aleksander Ignati p. Vladovski (Александр Игнатьевич Владовский ) sündis 10. märtsil 

(27.02. vana kalendri järgi) 1876. a.  Tema isa oli poola soost põlvnev kolleegiumisekretär, 

hilisem riiginõunik Ignati Vladovski (1838–1913), kes oli usinasti teeninud vene riiki ja 

valitsust ning selle eest saanud mitmeid kõrgeid riiklike autasusid, millest tulenevalt 

senativalitsus 5. dets. 1896. a. tõstis kogu tema pere päritavasse vene riigi aadliseisusse.  Seega 

ei põlvnenud Aleksander Vladovski isa poola aadlist nagu siiani on ekslikult arvatud ja 

kirjutatud (wikipedia.org jt.). Selle tõestuseks toon Vene senati otsuse mustandi Aleksander 

Vladovski isale päritava Vene aadlitunnistuse (teenistusaadel) andmise kohta (lisa 35).  

 

Lisa 35 

Aleksander  Vladovski ema Jelizaveta Ankudinova (surn. 1909) oli venelanna, kelle 

biograafiast teada üsna vähe. Vaatamata sellele, et Aleksanderi isa oli rooma-katoliku usku 

ristiti Aleksander õigeusu kommete kohaselt St. Peterburi kommertskooli (tema isa töötas seal) 

Peeter-Pauli kodukirikus (lisa 36). Vladovskid elasid Peterburis, kommertskooli ametikorteris 

Zagorodnõi prospekt 13. Peres oli kuus last. Hariduse sai Aleksander Vladovski sünnilinnas 

Peterburis, kus ta suuresti isa soovil aastatel 1886-1894 läbis Peterburi kommertskooli täieliku 

kursuse ning 1894-1896 viibis sõjaväeteenistuses saades lipniku aukraadi. Noormees oleks 

https://et.wikipedia.org/wiki/1838
https://et.wikipedia.org/wiki/1913
https://et.wikipedia.org/wiki/1909
https://et.wikipedia.org/wiki/1886
https://et.wikipedia.org/wiki/1894
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võinud lähtuvalt haridusest teha hiilgavat karjääri nt äris või panganduses, kuid teda huvitas 

rohkem kunst ja arhitektuur. 1896. a. augustis tegi ta esimese katse astuda Peterburi Kunstide 

Akadeemia juures tegutseva kõrgema kunstikooli arhitektuuri osakonna sisseastumiskatsetele, 

kuid see ebaõnnestus ja sama aasta oktoobris astus Aleksander Vladovski  vabakuulajana 

professor A. O. Tomisko meistriklassi. Pea lasi Aleksander end üle viia arhitekt Leonti Benois' 

meistriklassi, kes hindas kõrgelt noormehe annet ja eriti oskust joonistada. Juba õpingute ajal 

sai ta oma eskiiside ja projektide eest mitmeid rahalisi auhindu, samuti joonistas ta sel perioodil 

illustratsioonid Aleksandr Puškini poeemile "Ruslan ja Ludmilla". Aastatel 1897-1901 läbis ta 

sama kooli juures arhitektuuri õppekava. Akadeemia lõpetas ta 1903. aastal ja talle anti diplom 

arhitekt-kunstniku erialal. 1904. aastal pälvis ta Peterburi Kunstide Akadeemia kaheaastase 

stipendiumi, mida pikendati hiljem veel üheks aastaks. See võimaldas tal aastatel 1904–1906 

reisida enesetäienduse eesmärgil Venemaal ja Lääne-Euroopas. Nendel reisidel valmisid ka 

mitmed joonistused vanadest kirikutest ja muudest arhitektuurimälestistest. Aastatel 1907–

1908 töötas Vladovski Keisrinna Maria asutuste arhitektina, kus tema peamiseks tööks kujunes 

Peterburis aadressile Väike prospekt 32 rajatud viiekorruseline elumaja, mida tuntakse tänu 

fassaadil asuvale laialisirutatud tiibadega tütarlapse kujule ka "ingliga majana". 

1908. aasta tõi Aleksander Vladovski  ellu olulised muutused. 28. septembril abiellus ta Tveri 

kubermangust, lihtrahva hulgast pärit Elena Brodinovaga (1876-1957). Abielu oli lastetu. 

Samal aastal määrati ta Narva Kreenholmi Manufaktuuri (asut. 1857) arhitekti ametikohale, kus 

ta töötas kuni 1919. aastani (ERA, f. T-76, n. 1, s. 11509, lk. 52). Narva perioodil olid tema 

suuremad teostunud projektid Kreenholmi Manufaktuuri haigla (valmis 1913) ja parun von 

Velio Kraavi tn 2 asunud majast ümber ehitatud Narva Poeglaste Gümnaasiumi hoone (valmis 

1916). Hoone sai viimases ilmasõjas küll tublisti kannatada, kuid ehitati 1948. a. uuesti üles ja 

täna kasutab seda Narva Vanalinna kool. Aleksander Vladovski  oli väga produktiivne arhitekt. 

Tellimusi ja töid jagus üle suure Venemaa ning tema majanduslik seis oli nõnda hea, et 1911. 

a. soetas ta endale tolle aja ühe esinduslikuma auto Darracq 14/16 HP, mis oli 100 esimese 

sõiduauto hulgas Eestimaa kubermangus.  

https://et.wikipedia.org/wiki/1896
https://et.wikipedia.org/wiki/Peterburi_Kunstide_Akadeemia
https://et.wikipedia.org/wiki/Peterburi_Kunstide_Akadeemia
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonti_Benois&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Pu%C5%A1kin
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruslan_ja_Ludmilla&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/1897
https://et.wikipedia.org/wiki/1901
https://et.wikipedia.org/wiki/1903
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Keisrinna_Maria_asutused&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4ike_prospekt&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Kreenholmi_Manufaktuur
https://et.wikipedia.org/wiki/Kreenholmi_Manufaktuur
https://et.wikipedia.org/wiki/1913
https://et.wikipedia.org/wiki/Narva_Poeglaste_G%C3%BCmnaasium
https://et.wikipedia.org/wiki/1916
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Ülesvõte tehtud Narvas, fotograaf V. Ljubimovi ateljee ees (EAA, f. 30, n.5, s. 8102). 

Esimese ilmasõja puhkedes 1914. a. mobiliseeriti ka A. Vladovski, kui noorem reservohvitser, 

armee teenistusse. Kuid vabastati Kunstide Akadeemia eestkostel ja palvel teenistusest juba 

1915. a. juulis. (Пономарев, А.Ю. "Архитектор-художник Александр Владовский. 

Материалы к творческой биографии". Москва, 2018, lk. 119) Kuni enamlaste 

võimuhaaramiseni 1917. aastal jätkas A. Vladovski tööd ka mujal Venemaa linnades ja 

kubermangudes, projekteerides peamiselt eramaju aadliperekondade esindajatele. Vene 

impeeriumi hukk tabas teda Narvas, 1920ndate aastate alguses asus ta elama Tallinna. Eesti uue 

arhitektuuri üheks loojaks saav Aleksander Ignatjevitš on näidanud end mitte ainult andeka 

arhitektina, vaid ka kunstniku, publitsisti ja avaliku elu tegelasena.  

Aastatel 1920-1924 oli ta tegev kohaliku vene-saksa kunstiühingu "ARS" liikmena. 1923. aastal 

valmis Vladovski projekteeritud Ellamaa elektrijaam koos selle juurde kuuluva direktori 

majaga ja sarnases stiilis 1932. aastal Kiviõlis valminud põlevkivitöötlemise tehas. 1925. aastal 

valmisid Juhkentali sõjaväehaigla ja elumaja aadressil Valli tänav 4, mille fassaadil on 

jäädvustatud ka arhitekti nimi. Vladovski huvitavamaid Art déco stiilis lahendatud hooneid on 

1928-1929. aastatel Kalamajja rajatud Kalma sauna hoone. 

Samuti jätkas Vladovski tegevust sakraalhoonete projekteerimisel. 1929. aastal projekteeris ta 

Petserimaale Irboska linnuse juurde rajatud Jumalaema Korsuni pühakuju kabeli ja 1934. aastal 

Tallinna Vene tänavale Tallinna Nikolai kiriku juurde rajatud Esimese maailmasõja ohvrite 

mälestuskabel. 1935. aastal projekteeris ta uue hoone tulekahjus hävinud Kopli Nikolai kiriku 

asemele ja 1936. aastal valmis tema projekteeritud (Vladovski tegi projekti tasuta) Püha Jüri 

kabel Loodearmee võitlejate Tallinna Kopli kalmistul. Võttes arvesse Vladovski panust Eesti 

https://et.wikipedia.org/wiki/1920
https://et.wikipedia.org/wiki/1924
https://et.wikipedia.org/wiki/1923
https://et.wikipedia.org/wiki/Ellamaa_elektrijaam
https://et.wikipedia.org/wiki/1932
https://et.wikipedia.org/wiki/Kivi%C3%B5li
https://et.wikipedia.org/wiki/1925
https://et.wikipedia.org/wiki/Valli_t%C3%A4nav_(Tallinn)
https://et.wikipedia.org/wiki/1928
https://et.wikipedia.org/wiki/1929
https://et.wikipedia.org/wiki/Kalma_saun
https://et.wikipedia.org/wiki/1929
https://et.wikipedia.org/wiki/Petserimaa
https://et.wikipedia.org/wiki/Irboska_linnus
https://et.wikipedia.org/wiki/Vene_t%C3%A4nav
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_Nikolai_kirik
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_p%C3%BCha_piiskop_Nikolause_kirik
https://et.wikipedia.org/wiki/Kopli_kalmistu


21 
 

õigeusu kirikuarhitektuuri, nimetas Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku sinod ta 1936. aastal oma 

ametlikuks arhitektiks, kelle ülesanne oli juhendada ja kavandada õigeusu sakraal- ja 

abihoonete ehitus- ja renoveerimistöid. Samuti autasustati teda Piiskop Platoni ordeni I järguga.  

Sõja-aastatel lakkas arhitektuuriline ja ehitustegevus peaaegu täielikult. Alles pärast sõda, 1946. 

aastal kavandas ta fassaadi Lai tänav 27 administratiivhoonele. 1949. aastal projekteeris ta 

Kohtla-Järve lasteaia hoone, mis olla saanud vabariiklikul avalikul konkursil isegi II koha.  

1950. aasta kevadel kuulutati Vladovski koos mitme teise silmapaistva kultuuritegelasega 

kodanlikuks natsionalistiks, mis piiras oluliselt tema võimalusi oma annet ja oskusi rakendada.  

 

 

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_Apostlik-%C3%95igeusu_Kirik
https://et.wikipedia.org/wiki/1946
https://et.wikipedia.org/wiki/Lai_t%C3%A4nav_(Tallinn)
https://et.wikipedia.org/wiki/1949
https://et.wikipedia.org/wiki/1950
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Lisa 38. Kabel Kopli kalmistul. 
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Aleksander Ignati p. Vladovski on öelnud: (minu tõlge) „ma olen enamlastele andnud palju 

tööd, nõnda palju kui ma olen ehitanud kirikuid on nad neid pidanud ümber ehitama…“ (EAM, 

f. 46, n. 1, s. 21, lk. 17) Ümberehitamine aga … pole lammutamine! Ainuke Vladovski 

projekteeritud (tegi seda tasuta ja juhtis ise ehitust) ja nõukogude ajal lammutatud ehitus oli 

valdavalt veel elus olevate endiste Loodearmee võitlejate annetatud summade eest ehitatud ja 

1936. aastal valmis saanud mälestuskabel Tallinnas, Kopli kalmistul. (lisad 37, 38) Kabeli 

hävitamise kuupäev pole küll teada, kuid on väga tõenäoline, et Vladovski pidi oma töö 

lammutamist pealt vaatama ….. 

Aleksander Ignati p. Vladovski suri 4. oktoobril 1950. a. ja on maetud Tallinnas, 

Metsakalmistul. Seitse aastat hiljem suri tema abikaasa Jelena, kes maeti oma abikaasa kõrvale. 

Vladovskite haud on tunnistatud riiklikuks kultuurimälestiseks.  

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kopli_kalmistu
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Aleksander Vladovski ja tema abikaasa haud metsakalmistul 1983. a. 

Tuntumad tööd 

• Narva Kreenholmi Manufaktuuri haigla (1911–1913, praegu Narva Linnahaigla vana 

hoone) 

• Narva Poeglaste Gümnaasiumi, praegu Narva Vanalinna Riigikooli hoone 

(ümberehitatud parun von Velio maja, 1916) 

• Loodearmee võitlejate mälestuskabel Tallinna Kopli kalmistu kõrval 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kreenholmi_Manufaktuur
https://et.wikipedia.org/wiki/Narva_haigla
https://et.wikipedia.org/wiki/1911
https://et.wikipedia.org/wiki/1913
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Narva_Linnahaigla&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Narva_Poeglaste_G%C3%BCmnaasium
https://et.wikipedia.org/wiki/Narva_Vanalinna_Riigikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Parun
https://et.wikipedia.org/wiki/1916
https://et.wikipedia.org/wiki/Kopli_kalmistu
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• Nõmme Ristija Johannese õigeusu kirik (1922–1923) 

• Ellamaa elektrijaam Turba lähistel (1923) 

• Tallinna Juhkentali sõjaväehaigla (1923–1925, praegu Kaitseväe Peastaabi peahoone) 

• Hoone Valli tänav 4, Tallinnas (1925) 

• Tallinna öölokaali Dancing Palace Gloria sisekujundus (1926, praegu ööklubi Astoria) 

• Kalma saunahoone Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval (1928) 

• Juugendstiilis kahekorruseline puumaja Tallinnas aadressil Koidula tänav 10 (1932) 

• Tallinna Kadrioru lossi banketisaali juurdeehitis (1934) 

• Tallinna Püha piiskop Nikolause õigeusu kirik Koplis (1935–1936) 

• Kohtla-Järve lasteaed (1949) 

 

 

 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_N%C3%B5mme_Ristija_Johannese_kirik
https://et.wikipedia.org/wiki/1922
https://et.wikipedia.org/wiki/1923
https://et.wikipedia.org/wiki/Ellamaa_elektrijaam
https://et.wikipedia.org/wiki/Turba
https://et.wikipedia.org/wiki/1923
https://et.wikipedia.org/wiki/1923
https://et.wikipedia.org/wiki/1925
https://et.wikipedia.org/wiki/Kaitsev%C3%A4e_Peastaap
https://et.wikipedia.org/wiki/Valli_t%C3%A4nav_(Tallinn)
https://et.wikipedia.org/wiki/Dancing_Palace_Gloria
https://et.wikipedia.org/wiki/1926
https://et.wikipedia.org/wiki/Astoria
https://et.wikipedia.org/wiki/Kalma_saun
https://et.wikipedia.org/wiki/1928
https://et.wikipedia.org/wiki/Lydia_Koidula_t%C3%A4nav_(Tallinn)
https://et.wikipedia.org/wiki/1932
https://et.wikipedia.org/wiki/Kadrioru_loss
https://et.wikipedia.org/wiki/1934
https://et.wikipedia.org/wiki/Tallinna_P%C3%BCha_piiskop_Nikolause_kirik
https://et.wikipedia.org/wiki/1935
https://et.wikipedia.org/wiki/1936
https://et.wikipedia.org/wiki/1949
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6. Hoone materjalikasutuse ning tehnilise seisukorra kirjeldus, hinnang ja 

ettepanekud.  

 

Hoone on aastakümneid seisnud kasutuseta, kuid tänu ajutisele katusele üllatavalt hästi säilinud. 

Katuseavariide tõttu on hoone kandvad maakivist müürid ja põletatud tellistest karniisid, uste 

ning akende ümbrused (põsed/paled) saanud kahjustada või üldse hävinenud. Mõned 

algupärased akna ja ukseavad on vastavalt kunagise remonditöökoja vajadustele 

silikaattellistega kinni müüritud ning lõuna poolse seina sisse on akna asemele tehtud töökoja 

uks. Õnneks on meil arhiivimaterjalidena säilinud arhitekt A. Vladovski koostatud eskiisjoonis 

ning väga põhjalik eelarve koos ehitustööde ja tarviliste materjalide loeteluga (Lisa 19).   

 

6.1 Hoone ümbrus 

 

Haljastus hooldamata, ehituse ümber võsa ja mõned suuremad puud. Ühismajandi ajast pärit 

koksi hunnikud ja aastakümnete jooksul kogunenud praht on hoone ümber ladestunud ning 

maapinda tublisti tõstnud (foto 1). Hoone esifassaadi poolse külje lähedale (umb. 20 m. 

peauksest) on hiljuti ehitatud kaasaegne pumbamaja, mis ilmselgelt on kirikule liiga lähedal, 

takistab juurdepääsu ja varjab oluliselt vaadet (foto 7). 

 

Ettepanekud 

 

Puhastada kiriku ümbrus suurematest ja väiksematest puudest, et säilinud müürid oleks vabalt 

vaadeldavad. Korjata kokku aastakümnete jooksul kogunenud olmeprügi, lammutada müüride 

külge ehitatud lagunenud puitsarad. Koristada hoone altariruumi poolsest küljest, kus 

ühismajandi ajal oli sisse seatud sepikoda suured koksihunnikud ja vanaraud.  

 

6.2 Vundament ja sokkel 

 

Nagu nähtub A. Vladovski koostatud ehitustööde kirjeldusest (Lisa 19.) on vundament ja sokkel 

põllukividest ning sideaineks lubimört vahekorras 1 osa tsementi, 3 osa lupja ja 12 osa liiva. 

Vundamendipealse sokliosa ja välisseinte vahele on projekti järgi niiskuse eraldamiseks pandud 

rida (kahelt poolt tõrvatud) tõrvapappi. Vundamendi sügavus on 1,2 m ja sokli kõrguseks 0,5 

m. Kahjuks pole vundament ja osa soklist täna enam vaadeldavad, sest aastakümnete jooksul 

hoone ümber ladestunud „kultuurkiht“ varjab selle. Hoone peaukse ja akna kohale tekkinud 

suur pragu (foto 5) võib viidata sellele, et vundament on vajunud. Peasissepääsu ees olnud 

betoonist trepp on lammutatud ja täna seisab selle kohal puidust sara, millel valatud põrand 

(fotod 1, 6).  

 

Ettepanekud 

 

Tulevikus, kui hoone juures põhjalikumad konserveerimise ja restaureerimise tööd plaanis, 

võiks ka ladestunud „kultuurkihti“ koorida tasapinnani (kohati rohkem, kui 50 cm), kus ehitise 

sokkel oleks näha tema algses kõrguses. A. Vladovski koostatud ehitustööde kirjelduses on 

sokli kõrguseks märgitud 0,5 m (lisa 19). Seega võiks antud ehitise tinglikuks nullnivooks võtta 

sokli ja välisseina vahelise joone, mis annaks algselt planeeritud maapinna vertikaalkõrguseks 

-0.5 m. Nõnda toimides oleks võimalik taastada ka algselt planeeritud betoonist trepid peaukse 

ja külgukse ees.    
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Foto 1 

 

6.3 Välisseinad, karniisid, ukse- ning aknaavad  

 

Välisseinad on põhiosas laotud maa- ehk põllukividest, mida A. Vladovski 4. märtsil 1938. 

aastal koostatud eelarve (lisa 19.) järgi kulus kogu ehitusele kokku 595 m3. Ehitise nurgad 

(nurgapilastrid), karniisid (dekoor), ukse- ja aknaavade ümbrused (põsed/paled) on laotud 

põletatud punastest savitellistest, mida kinnitatud eelarve kohaselt kokku on kulunud 37516 

tükki. Sideaineks on kasutatud lubjamörti vahekorras 1 osa tsementi, 3 osa lupja ja 12 osa liiva 

ning vuugid tahutud põllukivide ümber on täidetud tsementseguga. Seinte müüritis on 

ankurdatud metallist ankrutega (lisa 19).  

Välisseinte üldine seisukord on vaatamata aastakümnete pikkusele ilmastikumõjule rahuldav. 

Seinte maakivi osas on vaid mõned üksikud kivid välja kukkunud ja mitmest kohast on kogu 

nelitise ulatuses vuugitäide pudenenud (fotod 3 ja 4). Peaukse kohale on ilmselt vundamendi 

vajumise tõttu tekkinud kogu otsaseina vertikaalselt läbiv pragu (foto 5). Suurimaks kahjuks 

välisseintes tundub olevat hoone lõunakülje aknaava alla ja külgukse asemele lõhutud auk ehk 

töökoja tarbeks tekitatud suur ukseava (fotod 1, 2).  

Karniisid seintel ning räästakarniisid on ilmastiku läbi enam kannatada saanud. Kirikuhoone 

põletatud tellistest nurgad ja karniisid on projekti kohaselt plaanitud katta lubjakrohviga ja 

seega ilmselt ka mitte eriti kvaliteetsetest tellisest ning seguga laotud (lisa 19). Mitmes kohas 

seinakarniisidel on kehvema kvaliteediga tellised murenenud ning mõned sootuks müüritisest 

välja langenud (fotod 2, 8). Kehvas seisus on ka räästakarniisid ja ilmastikust eriti räsitud 

ülemine karniis esifassaadil (foto 5). Põhjuseks kindlasti lagunenud katus selle kohal. Ukse- ja 

aknaavade ümbrused (põsed/paled) välisseintes on samuti kannatada saanud ning mõned 

aknaavad osaliselt kinni laotud kuid üldiselt on nende seisukord rahuldav.   
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Foto 2 
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 Foto 3 
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Foto 5 

 

 

 

Ettepanekud 

 

Maakiviseintest välja kukkunud väiksemad kivid saaks hõlpsasti tagasi panna kasutades 

sideaineks nn valget müürisegu (see sarnaneb värvilt algselt kasutatud lubjamördiga) ja vuugid 

maakivide ümber täita originaali sarnaselt tsemendiseguga. Peaukse kohale tekkinud suurem 

pragu tuleks samuti täita valge müüriseguga ja kahjustatud vuugid kindlustada tsementseguga. 

Hoone lõunaküljel olev külgukse asemele lõhutud suur töökoja ukseava oleks hõlpsasti kinni 

laotav ja algne plaanipärane olukord taastatav. Õnneks on olemas ehitise vana plaan ja mõõdud. 

Hoone põhjaküljel olev aknaava ja karniisid on kenasti säilinud (foto 4). Tõenäoliselt oli ka 

osaliselt hävinud lõunakülje aken koos ukseavaga samasugune. Kirikuhoone altaripoolses ehk 

idaseinas (vana kiriku suunas) oleva aknaava asemele tekitatud kunagise sepikoja uks tuleks 

samuti kinni laduda ja taastada aknaava (foto 9). Põletatud tellistest karniisidel tuleks 

pudenenud tellised kindlasti välja vahetada ja korralikult kinnitada. Puuduvad tellised 

karniisides saaks asendada vanade tellistega, mida hoones ja selle ümbruses on rohkesti leida. 

Sideaineks kasutada valget müürisegu. Akna- ja ukseavade ümbrused peaks samuti korrastama 

ja lahtised tellised korraliku vuugitäitega kindlustama. Pea kõik suuremad aknaavad on osaliselt 

kinni laotud ning seetõttu pole päevavalgust siseruumidesse eriti paista. On võimalik 

olemasolevad aknaraamid uute vastu vahetada ja klaasida, kuid suurema remondi raames peaks 

kinni laotud aknaavad kindlasti avama ja arhitekti poolt kavandatud aknad korralikult paika 

seadma. Ajutiseks lahenduseks võiks olla arhitekti poolt kavandatud aknajooniste põhjal 

(eskiisjoonistel kenasti olemas) teha plastikust aknakatted. Selline lahendus annaks hoonet 

väljast vaadates üsna tõese ettekujutuse arhitekt A. Vladovski nägemusest. Kirikuhoone ilmselt 

ühismajandi ajast pärit peauks on rahuldavas seisus ja selle saaks hõlpsasti kasutuskorda seada 

(foto 6). Külguks hoone lõunapoolses seinas võiks peale ukse- ja aknaava taastamist olla ajutine 

ja lihtne. Kahjuks pole ma siiani leidnud ühtegi arhitekt Vladovski joonistatud vaadet ehk 

eskiisjoonist hoone sellest küljest, aga tõenäoliselt võis külguks algse kava järgi kopeerida 

peaukse stiili.  

 



31 
 

 
 

Foto 6 
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Foto 7 

 

 

 

 

 
 

Foto 8 
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Foto 9 
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6.4 Kirikuhoone siseseinad, võlvid, trepp, põrand ja lagi 

 

Kirikuhoone siseseinad ja välisseinte siseküljed on hoopis paremas seisus. Enamus neist on 

ühismajandi ajal ka krohvitud nagu algse projekti järgi plaanis oligi (fotod 10, 11, 12). Kiriku 

eesruumi ja altariruumi vahele on ajutise lae kõrguseni silikaattellistest vahesein laotud (fotod 

11, 12), mis eesruumi poolt saumuti krohvitud (foto 10). Kiriku eesruumi ja vestibüüli vaheline 

sein on samuti heas korras ja mõlemalt poolt krohvitud. Ukseava on algselt kavandatust pisut 

madalamaks laotud. Heas säilivuses ja krohvitud on ka trepikoja (sisetrepp rõdule ja kellatorni) 

ning tagavakambri seinad koos ukseavadega (vt hoone põhiplaani lisa 31). Eesruumi ja 

vestibüüli vaheline sein on algselt kavandatust (vestibüüli ja trepikoja betoonlae kõrguselt) 

umbes 1,3 m kõrgemaks laotud ja sellele on toetatud ajutise vahelae talad (fotod 13, 14). Algselt 

oli eesruumi lae kõrguseks plaanitud 7,3 m (lisa 39), kuid tänase seisuga on ajutine vahelagi 

umbes 4 m kõrgusel eesruumi betoonpõrandast. A. Vladovski 1938. a. koostatud kiriku ehituse 

eelarves ja ehituse kirjelduse punktis nr. 6 on juttu ka betoonist sisetrepist rõdule, rõdust ja rõdu 

parjääridest (just nõnda on eelarve tekstis kirjutet), mis ilmselt oleks paiknenud kiriku eesruumi 

läänepoolses küljes vestibüüli lae kõrgusel avatuna pühakoja eesruumi.  

Vestibüüli, tagavakambri ja trepikoja põrandad on valatud betoonist nõnda, nagu algselt plaanis 

oli ja need on rahuldavas korras. Eesruumi ja altariruumi põrandad olid algse plaani kohaselt 

(lisa 19, nr. 8) punnitud laudadest. Täna on nendes ruumides aga valatud betoonpõrandad. 

Eesruumi põrandas haigutab sügav kanalikraav nagu tarvilik oli ühele korralikule autoremondi 

töökojale ning altariruumi (hilisem sepikoda) betoonpõrand on kehvas seisus.  

Kirikuhoone sise- ja vahelaed on erinevatel kõrgustel. Eelpool nimetatud kiriku eesruumi lagi 

on algselt plaanitust umbes 3,5 m allapoole tehtud, korralikult krohvitud ja lubivärviga värvitud. 

Laetalad on sobiva jämedusega, heas säilivuses ning pealt kaetud laudadega (foto 15). 

Vestibüüli, tagavakambri ja trepikoja lagi on algse plaani kohaselt valatud betoonist ning heas 

korras.  

Sisetrepp rõdule (nõnda on seda eelarve tekstis nimetatud) on samuti betoonist nagu esialgses 

plaanis seisab (foto 16).  

Võlvid kiriku eesruumis, altariruumis (sepikoda) ja aknavõlvid, mis jäävad eesruumi ajutisest 

laest kõrgemale, on üldiselt heas seisus (fotod 13, 14, 15, 17). Altariruumi välissein sepikoja 

ajutise lae kohal on katkise katuse tõttu ilmastiku poolt rikutud (foto 17). Ka altariruumi puitlagi 

pole heas seisus, sest mõned talad on pikka aega veekahjustusi saanud ning sellest tulenevalt 

üsna pehkinud. Samuti on altariruumi laele eeskätt lindude pesitsuse pärast kogunenud palju 

tuleohtlikku prügi (kuivanud peened oksaraod, linnusõnnik jms).  
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Foto 10 
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Foto 12 

 

 

 
 

Foto 13 
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Foto 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 15 
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Foto 16 

 

 
 

Foto 17 

 

Ettepanekud 

 

Eesruumi ja vestibüüli vaheline ühismajandi ajast pärit uks ning madalamaks laotud ukseava 

võiks tulevikus lammutada ja taastada algne, plaanitud võlviga ukseava ning uks. Õnneks on 

säilinud A. Vladovski eskiisjoonis siseuksest (lisad 32, 31). Kiriku eesruumi ja altariruumi 

vahelise silikaattellistest seina võiks esialgu säilitada, sest sellele toetub eesruumi ajutine lagi. 

Kasutusse võiks jääda ka eesruumi ja altariruumi vahel olev puituks. Altariruumi peaks 
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kindlasti puhastama ühismajandi aegse sepikoja roostest tublisti kahjustatud sisseseadest ning 

sinna kogunenud rämpsust. Altariruumi põrand vajaks korrastamist ning võimaluse korral isegi 

uut betoonpõrandat. Ruumi ajutine puitlagi on sedavõrd kehvas seisus, et selle peaks 

lammutama ja uue lae ehitama tema algselt plaanitud kõrgusele. Nõnda jääks altariruumist 

vaadeldavaks ka eesruumi ja altariruumi vahele jääv suur võlvkaar (foto 14) ning avaneks vaade 

eesruumi kohale plaanitud nö teisele korrusele. 

Eesruumi põrandas haigutava kanalikraavi peaks kindlasti täitma ning katma betooniga. 

Põhjaseina ääres ühismajandi aegadest seisev mitu tonni kaaluv treipink võiks sinna jääda (foto 

10). See oleks kui valus meenutus möödunud aegadest. Eesruumi lagi on alt poolt vaadates 

krohvitud ja heas korras, kuid pealt poolt (ehk siis tinglikult teise korruse põrand) vajaks 

mitmed lauad välja vahetamist ja kinnitamist (foto 13). Plaanitavale teisele korrusele ulatuvad 

suured võlvkaared on samuti rahuldavas korras ega vaja põhjalikku korrastamist. Parandust 

vajaks vaid paar kohta välisseintes, mis on ilmastiku poolt kahjustatud. Tulevikus võiks teist 

korrust kasutada näitusesaalina.  

Vestibüüli, tagavakambri ja trepikoja olukord ehituslikult on samuti rahustavas korras. Need 

vajaksid vaid koristamist ja mõnd kosmeetilist krohviparandust. Sisetrepp on hästi säilinud.  

 

  

 

6.5 Katus  

 

Hoone paikvaatlusel selgus, et osa katusest on väga halvas seisus ja vajab kiiret 

parandamist. Katus altariruumi kohal on üldiselt rahuldavas korras. Sarikad ja roovitis korralik 

ning eterniitplaadid terved. Tarvis oleks vaid paigaldada harjaplekk ja võimalusel ka sadevee 

rennid. Katused otsakarniiside kohal on aga väga halvas seisus (fotod 1, 5). Need tuleks 

kindlasti lammutad ja uued ehitada. Altariruumi katus vajaks samuti korrastamist ning 

võimalusel sadeveerenne.   
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7. Kokkuvõte 

 

Töö käigus sai põgusalt uuritud Saatse koguduse ja kiriku ajalugu, hea sõnaga meenutatud 

arhitekt A. Vladovskit, antud põgus ülevaade hoone tänasest seisukorrast ning kirjeldatud selle 

korrastamiseks, säilitamiseks ja konserveerimiseks vajalike tööde hulka. 80. aasta tagusest ajast 

on kirikuhoone õnneks säilinud kogu mahus. Säilinud on mitmeid ajaloolisi elemente mida 

oleks võimalik esmalt konserveerida ja tulevikus vajadusel restaureerida ning eksponeerida. 

Kõiki neid tõid oleks tulevikus võimalik edukalt teostada kuna on säilinud arhitekti põhjalik 

tööde ja materjalide kirjeldus ning ehitusjoonised. Endise pühakoja jätkuvalt kasutuseta 

seismisel on suur oht, et ajalooline hoone hävineb. Käesolevad soovitused ja ettepanekud said 

tehtud selleks, et võiks alustada hoone restaureerimiseks vajaliku projektdokumentatsiooni 

koostamisega.  

Vaatamata minu võimaluste piires üsna põhjalikele otsingutel pole mul senini õnnestunud leida 

A. Vladovski koostatud ja võimude poolt lõplikult kinnitatud Saatse Peeter-Pauli kiriku ehituse 

projekti. Võimalik, et see (vähemalt üks koopia) on segastel aegadel sattunud ja jäänud 

Venemaale. Vihjeid selleks annavad mõned eskiisjoonised (lisa 30, 32), mida A. Ponomarjov 

on kasutanud oma raamatus "Архитектор-художник Александр Владовский. Материалы к 

творческой биографии". Москва, 2018. ning mis tema väitel (olen ise korduvalt vestelnud 

autoriga) pärinevad ühe Moskva kollektsionääri kogust. Just nimelt eskiisjoonis (lisa 30) 

kirikuhoone esifassaadist sarnaneb üsna täpselt olemas oleva, säilinud kirikuhoone 

esifassaadiga (foto 5).  

Teades põgusalt Saatse küla olusid ja Seto külaseltsi igasuviseid tegemisi (mitmed 

vabaõhuetendused ja muud lustmängud) selles piiriäärses nulgas tärkas mul mõte, et miks mitte 

ei võiks kunagi pooleli jäänud kiriku ehitis teenida tänagi külarahvast ja turiste/külalisi, keda 

aasta aastalt üha enam eksib sinna kanti. Lisaks Saatse kirikukoguduse liikmed, kes saaks peale 

kiriku ja surnuaiapühasid korrastatud „uues“ kirikuhoones jalga puhata. 

Plaan on pooleli jäänud kirikuhoone korrastada ja kohandada see Saatse infopunkti tarbeks 

(tänase seisuga selline koht Saatses puudub), kus palaval suvepäeval teelised varju võiks leida 

ja samas ka kohaliku küla ning kiriku ajalooga tutvuda. Paaril viimasel suvel on Saatse 

ümbruses korraldatud ka suuremaid arheoloogilisi uurimistöid ja kaevamisi arheoloog Arvis 

Kiristaja eestvõtmisel ning sealt on välja kaevatud nii mõndagi huvitavat, mida võiks tulevikus 

püsinäitusel uudistamiseks üles seada. Võimatu poleks teelistele ka tassike tsaivett pakkuda. 

Teisele korrusele (kiriku eesruumi kohal) võiks peale põhjalikumat remonti sisse seada pinnad 

nt kohaliku käsitöö eksponeerimiseks. Selliste mõtetega saigi vallaametnike ette astutud ja Seto 

külaseltsi eestvedajatega nendel teemadel mõtteid vahetatud.  

Arvestades koha ja hoonega seotud asjaosaliste (vallajuhid, Seto külaselts, EKN ja 

külaelanikud) huvi ning entusiasmi esmalt vana kirikuhoone ümbrus koristada, hoone 

kasutuskõlblikku korda seada ja seda juba lähitulevikus kasutama hakata pole vähimatki 

kahtlust selles, et just Satserinna Peeter-Pauli kirik oli lõputööks õige valik ja minu 

tagasihoidlik uurimistöö läheb nö asja ette.   

Minu enda jaoks oli see aga huvitav seiklus valdkonda, millest mul varem erilisi teadmisi 

polnud. Olen selle eest kõigile asjaosalistele väga tänulik. 
A. Vladovski projekteeritud kirikuhoone lõpuni ehitamine ja uhke kellatorn uuele Peeter-Pauli 

kirikule (lisa 30) jääb kindlasti kaugemasse tulevikku, aegadeks, kui riigil ja kogudusel on 

piisavalt vahendeid andeka arhitekti kavandatud viimane sakraalehitis lõpule viia. Võimalik, et 
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selleks ajaks on ka kõik rahvuste, kiriku- ja usutülid meie kirjus ühiskonnas lahendatud ning 

pühakoda saab ka sisse õnnistatud nagu korda ja kohus. Kindlasti võiks vähemalt lihtsam 

mälestustahvlike kummardusena arhitekt Aleksander Ignati p. Vladovskile tema viimase 

sakraalehitise seinal olla. 

 

Esmased hädavajalikud tööd: 

 

• Koristada maja ümbrusest kolhoosiajast pärit vanaraud, õlifiltrid, plastprügi ja endises 

sepikojas (asus altariruumis) kasutatud kivisöe hunnikud. 

• Puhastada hoone ümbrus võsast ning eemaldada ehitisele liiga lähedal kasvavad 

suuremad puud, et kiriku säilinud müürid oleks vaadeldavad. 

• Koristada hoonest ehituspraht ja olmeprügi. 

• Sulgeda kõik avad, et vältida võõraste ligipääs hoonesse. 

• Parandada katus ja hoida see vettpidavana. 

• Vabastada ladestunud „kultuurkihist“ ehitise sokliosa ning korrastada 

vertikaalplaneeringut nõnda, et sadeveed ei kahjustaks vundamenti. 
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8. Kasutatud kirjandus ja kohalike meenutused 

Eesti III: Setumaa: maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu: Eesti Kirjanduse 

Selts, 1928.   

EAA.1655.3.656 

Пономарев, А.Ю. "Архитектор-художник Александр Владовский. Материалы к 

творческой биографии". Москва, 2018.  

Пономарев, А. Ю. "Архитектор А. Владовский". Москва, Сам Полиграфист, 2015 

Червова, Т. "Архитектор-живописец А. И. Владовский", Таллинн, Русское 

академическое общество Эстонии, 2016 

Kalm, M. "Aleksander Wladovsky – akademismist art deco'sse".  – Eesti 20. sajandi 

arhitektuur. Tallinn, Prisma Prindi Kirjastus, 2001 

Saatse küla elanike Volli ja Helju Mikitalo meenutused (11. ja 24.04.2021). 

Fotod erakogudest 

DIGAR, artiklid vanadest ajalehtedest 

Saatse kiriku ajaloo uurija preester A. Kaljukoski arhiiv EAA. 
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52 
 

 



53 
 

 



54 
 

 

Lisa 7 



55 
 

 

Lisa 8. 
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Lisa 28 
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Lisa 29. 
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Lisa 30. Ilmselt kinnitatud projekti esifassaad. 
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Lisa 31. Ehitise rõhtne läbilõige. 
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Lisa 32. siseukse kavand. 
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Lisa 33 
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Lisa 34 
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Lisa 35 Aleksander Vladovski isale päritava Vene aadlitunnistuse andmise otsus. 
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Lisa 36. väljavõte A. Vladovski sünni kohta  
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Lisa 37. Kabel Kopli kalmistul. Eskiis  
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Lisa 38. Kabel Kopli kalmistul. 
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Lisa 39. Lõige AB 
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