
Pae-erimid          Eesti       
raidtöödes



Raidtööde all on siin mõeldud nii klassikaliselt kivist 
tahutud töid kui kaasaegsesl viisil töödelduid 



Paekivi on üldnimetus sadadele
pae-erimitele. 

Esitlusele tulevad seekord vaid

paeläbilõikes kindlal stratigraafilisel
tasemel asuvad

kindla päritolukohaga seotud
ehituskiviks hästi sobivad erimid,

mis on selgunud paeehitiste pikaajalise
vaatluse käigus. 

Esile tõstmist väärib
kümmekond kõige pikema kasutusaja
ja laiema kasutusareaaliga pae-erimit



Miks vajavad nad eraldi
tutvustamist?

Igas pae-erimis on peidus
erinevad ehituslikud

võimalused, mis sõltuvad kivimi
koostisest, struktuurist, 

tekstuurist , survetaluvusest, 
külmakindlusest, poorsusest jne

H. Matve “Paeehitise kvaliteet
sõltub kivis peituvatest
võimalustest ja käsitleja

meisterlikkusest .”



Paekivi erimite
mitmekesisust aitab seletada

SETTIMISMUDEL

Baltika ürgmandri teekonnal  
lõunapoolkeralt troopikasse, 
vastavalt kliima muutustele, 
ning mere sügavnemisele või 

madaldumisele 
kujunesid  setted 

avamere šelfis,
rifivööndis ja laguunis

Seega- tegemist on väga
mitmekesise paevalikuga



Erinevatest
settevöönditest

(faatsiestest)
pärit Siluri kivimid

Foto värskest
puursüdamikust

Saaremaalt
Karala kandist



Esinduspaeliigid kaardipildis



Lisaks omadustele on oluline ka 
raidtööde paekivi

päritolukoha tuvastamine,

mis aitab nii tõstada kui lahendada
ehitusloo probleeme



Paekivi päritolu meie raidtöödes on huvi pakkunud varemgi. 
Juba 30 aasta eest kirjutas H. Üprus: “T. H. Kjellini ja A. Tuulse 
arvates on Anseküla ristimiskivi vaagen importeksemplar, mis 

kuulub Fröjel-kivide hulka… ometi näitas kivi geoloogiline analüüs, 
et kivi on kohapeal valmistatud”

Nüüd 30 aastat hiljem….



Valjala kiriku ristimiskivi

Eriti põnevad on versioonid Valjala kiriku 
ristimiskivi paekivi päritolu kohta:

Kui ta on Ungru kivist, siis toodi ta Haapsalu 
Toomkirikust (?)

Kui ta on Läti kivist, siis toodi ta Riia 
Toomkirikust (?)

Kuna Valjala ja Läti dolomiidid on sarnased, 
saab kindla vastuse vaid Läti

geoloogidega koos kivi uurides

Kuid kivi tundub hoopiski olevat kohalik

(analoogne W-portaaliga)

Kui Valjala ristimiskivi on kohalikust kivist, 

siis Kaur Alttoa järgi valmistati see 
spetsiaalselt  ristisõja lõpetamiseks 

Eestis 1227. a



Valjala dolomiit 
kõrvutatuna ristimiskiviga



Valjala 
dolomiidil 

on piisavalt 
massiivsust, 

et sellest 
ristimiskivi 
valmistada

Paemurd on 
lähedal



Pae-erimite vaatluste lõpptulemusena paerajatistes 
saab anda hinnangu ka kasutatud erimi

sobivusele konkreetseks raidtööks



Kümmekond esinduspaeliiki said tuntuks ja kasutatuks
juba keskajal kindlates piirkondades (aluskaart ENE, 1970 II kd)



Keskaegsetes
raidtöödes kasutatud 

peamised paeliigid

SAARE-LÄÄNE
PIISKOPKONNA 

sh LÄÄNE-EESTI ORDU
ALADELT

said tuntuks

1. Kaarma dolomiit
Saaremaalt

2. Ungru lubjakivi
Läänemaalt

3. Orgita dolomiit 
Märjamaa lähistelt 



KAARMA DOLOMIIT
Saaremaalt



Üks varaseimaid ehitisi Kaarma 
dolomiidist on Kaarma kirik, 1261 



Üks täiuslikumaid 
Kaarma dolomiidi 
kasutusnäiteid –

Kuressaare linnus.
Dolomiidist on nii välised 

kui sisemised kivitööd



Kaarma dolomiit oli kuni keskaja lõpuni kasutusel vaid
Saare-Lääne piiskopkonna aladel,

valdavalt Saaremaa keskaegsete kirikute raidtöödes
kuigi Kaarma dolomiiti on ekslikult peetud ka

Viljandi ordulinnuse konvendihoone kapiteelide materjaliks: 

“Arvuliselt on siin esikohal ümarate paariksammaste kapiteelid, mis on valmistatud
arvatavasti Saaremaa dolomiidist, nagu ka kõik teisedki raidkaunistused “

Kaarma dolomiidist

on ka raidtöö

Lihula muusemis, 14. s



Ka Pärnumaa ühed vanimad
säilinud raidtööd on

Kaarma dolomiidist –
akna kesksambad Audru

mõisa aidal (foto internetist)
ja viinavabrikul

Kunstiajaloolase Ants Heina
sõnul olevat mõisnik

A. Pilar von Pilchau lasknud
need tuua Pärnust vana

ehitusmaterjali laoplatsilt
Millise ehitisega algselt

seotud?



Tõeliseks mõistatuseks jääb
Vana-Pärnu kivist kiriku (1251) ja

Pärnu ordulinnuse paekivi päritolu

Fotokoopia ühest
Pärnu hävinud raidtahvlist
Helmi Üpruse raamatust:

“Raidkivikunst Eestis
XIII-XVII sajandini”

Tegemist on dolomiidiga, mille päritolu
pildi järgi on raske öelda



Millal
Kaarma dolomiit
võeti kasutusele

Tallinnas on seni veel
ebaselge.

(peale Saaremaa 
sattumist Rootsi

võimu alla 1645?) 

Võimalik, et see juhtus
Rooseni maja

vapis ning
liseenide kapiteelides

ja baasides
Pikk t 28, 1670-74



Kaarma dolomiidist raidtööd Pöide kabelil, 18. s
Inge Ligi foto



Kaarma kiviraidur 
Mihkel Martinson 

töötlemas bareljeefi 
Võru pangahoonele.

E.J. Kuusik, A. Soans, 
1938



Esimese Eesti arhitektidele meeldis sageli Kaarma dolomiiti 
kasutada koos teiste pae-erimitega

H. Johanson: Metsakalmistu kabel ja Lasnamäe kool (K+L)



Kaarma dolomiidist
ja Lasnamäe lubjakivist 

mälestusehis
(E.J. Kuusik, 1928) 

Taastatud 2012

Neljandat põlve kiviraidur
Volli Sai (1941-2019)

Saaremaal oma kivitöökoja ees
mälestusehise

Kaarma dolomiidist taastatud
detailidega



Keskaegsetes
raidtöödes kasutatud 

peamised paeliigid

SAARE-LÄÄNE
PIISKOPKONNA 

sh LÄÄNE-EESTI ORDU
ALADELT

said tuntuks

1. Kaarma dolomiit
Saaremaalt

2. Ungru lubjakivi
Läänemaalt

3. Orgita dolomiit 
Märjamaa lähistelt 



UNGRU  LUBJAKIVI
murd Läänemaal Puskus



Ungru lubjakivi ehituslik 
esmakasutamine algas 

tõenäoliselt
Ridala kiriku 

(lääneportaal, 13. s)
ehitamisega ning

piirdus suures osas
samuti Saare-Lääne

piiskopkonna maadega



Ungru lubjakivi
Haapsalu toomkiriku raidtöid

(osa kapiteelide motiive on analoogsed Riia toomkiriku omadega), 13. s



Ungru lubjakivist 
raiddetaile 

Haapsalu linnuse 
muuseumis



Huvipakkuv on
Haapsalu linnusehoovi põhjaseinas ja Käina kirikus 

Kaarma dolomiidi ja Ungru lubjakivi keskaegne kooskasutus,
Kas taotluslik või juhuslik?



Erandina on väljaspool Saare-Lääne
maid Padise kloostris

üks vanimaid raiddetaile (13. s) samuti
Ungru lubjakivist

mitte Vasalemma “marmorist”
nagu ülejäänud ehitis

Ungru    
lubjakivi

Vasalemma 

“marmor”



Harju-Madise
kirik üllatab

samuti
Ungru lubjakivi
kasutamisega –

15. saj
lääneportaalis
ja lõunaküljel

oleva
matusekabeli

ühes raidaknas. 

Vasalemma
“marmorit” näeb

kiriku hilisemas
kivikasutuses



Ungru lubjakivi – sage 16.-17 s. 
raidtöödes Lääne-Eestis

Noarootsi kiriku epitaaf, 1630     
Pühalepa kiriku kantsel, J. Winter, 

1630



Ungru lubjakivi on üks vastupidavamaid
hauaristide materjale.

Neid riste kohtab sageli Lääne-Eesti kalmistutel.
19. s ristid Ridala kirikuaias



Ungru loss, 1893–96
Ungru lubjakivi näidiskasutamine



Ungru lubjakivist
päikesekell

“Nii kaob inimelu lõpmatusse”
Haapsalu rannas

R. Haavamägi, 1924



Keskaegsetes
raidtöödes kasutatud 

peamised paeliigid

SAARE-LÄÄNE
PIISKOPKONNA 

sh LÄÄNE-EESTI ORDU
ALADELT

said tuntuks

1. Kaarma dolomiit
Saaremaalt

2. Ungru lubjakivi
Läänemaalt

3. Orgita dolomiit 
Märjamaa lähistelt 



ORGITA  DOLOMIIT  –
esinduspaekivi Raplamaalt

Ehkki pärit
Saare-Lääne piiskopkonna

maadelt,
leidis keskajal kõige enam

kasutamist
Tallinnas,

kus seda võib leida juba 
14. sajandist



Seni teadaolevalt
vanim raidtöö

Orgita dolomiidist –
Vigala kiriku rist (13.s)

Laiemalt võeti kasutusele
Märjamaa kiriku

ja Tallinna raidtöödes
14. sajandil

15. ja 16. sajandil ka 
Viljandis ja Tartus



Orgita dolomiit – eelkõige raidtööde materjal
Rannavärava vapp, 1529                         akende vahesambad, 16.-17. s



Huvitav on H. Üpruse arvamus Oleviste kiriku
H. Pawelsi kenotaafi kohta. 

“Kenotaaf, mille reljeefid on Saaremaa dolomiidist, seinahaud ja niššide dekoratiivsd
osad Märjamaa kivist…”?

Kaarma dolomiit polnud selleks ajaks veel Tallinnasse jõudnud



Keskaegseid Orgita dolomiidist raidtöid
Viljandi Jaani kirikust Tartu muuseumist



Rootsiaegses Narvas kasutati samuti Orgita dolomiiti lisaks
kohalikule kirjuvärvilisele paekivile ja Gotlandi liivakivile

https://ajapaik.ee/photo/238582/h-poorteni-elamu-portaal-

narvas-detailivaade/

Detailid on praegu Narva Muuseumis

Arhitekt H. Kindlar, portaali skulptor J. Van der
Capelle. 1693

Eesti Arhitektuurimuuseum EAM Fk 8260

https://www.muis.ee/museaalView/2634684


Ka Harjumaal on esinduslikke raidtöid –
Keila –Joa mõisa sammassaal

J. G. Exner, 1831, koos signeeringuga



Orgita dolomiidist

nurgakett Liivi mõisas, 
19. s 

sein kohalikust kivist



Põhja-Eesti ordualadelt
said tuntuks

järgmised olulised keskajal kasutusele võetud
ehituspaeliigid:

Lasnamäe lubjakivi, Orgita dolomiit, Röa dolomiit, 
Vasalemma “marmor”, rõngaspaas, Narva kirju paas, 

Paide ja Mündi dolomiit



LASNAMÄE EHITUSLUBJAKIVI 
Põhja-Eesti tähtsaim ehituspaas

Väo murrus
ja näidispaemurdmine

Kostiveres



Lasnamäe lubjakivi erinevad lõiked
murdmiskihtide

“laksu punane” ja “kirju kärn” piir



Lasnamäe lubjakivi
murdmiskihist “laksu punane”

Tallinna Keskhaigla peasissekäigu postides



Lasnamäe ehituslubjakivist
hilisgooti elamu astmikportaal, raidaknad ja nurgakett, Pikk t 71



Lasnamäe ehituslubjakivi
Keskaegse etiku rekonstruktsioon Raekoja plats 12   

Raidreljeef Justitia,1629



Lasnamäe lubjakivist
sambad

Mustpeade majas

Lasnamäe lubjakivist
hauaplaat, 16. s 
Pirita klooster



Lasnamäe lubjakivi
kasutusnäited

üha teisenevad ajas, 
20. s algus



VASALEMMA “MARMOR”



Ühed vanimad raidtööd
Vasalemma marmorist” 
asuvad Padise kloostris



Kloostri väravakäigus
on hästi näha

sajandite mõju
Vasalemma “marmorile”

Saatuslikuks on saanud siin
1. Teraline struktuur

2. Teramaterjali
nõrk tsementeerituse aste

3. Survetaluvuse
vähenemine

vee ja külmumise toimel

(analoogne häving toimus ka 
mõisa tagaterssil)



Keila kiriku portaal
(J.G. Exner, 19. s)

ja Ohtu Meyendorffide kabel



Niguliste kiriku
pikihoone akna raidraam, 

J.G. Exner 19. s II pool

Väga keeruline on teha
sellisest teralisest kivimist

taolist peent raidtööd.

Sellepärast ongi Vasalemma
“marmorist”suhteliselt vähe

raidtöid



Vasalemma loss, 1890-93
Ehitusinsener Hubert Matve:

“Hoone on ehitatud
Vasalemma marmorist, ära

on kasutatud kõik selles
materjalis kivitahuja jaoks

peituvad võimalused”

Laitse loss, 1890-92



Vasalemma “marmor” oli üheks meelismaterjaliks ka 
esimese Eesti arhitektide

A. Kotli, H. Johansoni ja E.J. Kuusiku jaoks.

Ajalehes Rahva Leht 1939: “Eesti oma riikluse ajastul
on võrdlemisi vähe tarvitatud

looduslikke kive hoonete katteks, 
välja arvatud ehitustegevuse viimased aastad, 

pärast looduslike kivide tarvitamiseeskuju andmist
riiklike ehituste poolt, nagu

Oru lossi ja Kadrioru administratiivhoone
välis- ja sisetööd



Vasalemma “marmor” 
presidendi kantseleis,

Alar Kotli, 1938



Näkitud pinnaga sokkel Westholmi Gümnaasiumis Kevade t 8.
H. Johanson, 1940. Puhastatud survepesuga

Siin on tegemist on väga kvaliteetse ehituskiviga, milles
tulevad hästi esile stüloliitpinnad (olulised kvaliteedinäitajad)



Vasalemma lossi tagaterassi (aastast 2002) trepi tugimüüri
katteplaadid kipuvad juba veidi lagunema. Kivi halb eksponeeritus. 

Stüloliitpinnad on avatud sademetele. Foto 2019



Vasalemma “marmor” on meie kõige enam kasutatud paeliik
hauatähiste valmistamiseks (18. lõpp-20.s keskpaik).



Üks rikkalikumaid Vasalemma “marmorist” hautähiste
poolest on Vilivalla kalmistu

1854                 1864                        1928                  1882(Harju-Risti)



Vilivalla kalmistul on kõige rikkalikum kogum
Vasalemma “marmorist” erikujulisi hauatähiseid

sh seninähtuist ainus rõngasrist



RÖA KIHISTIKU 
DOLOMIIT

Massiivne kivim 
Porkuni lademe 
alumisest osast



Röa dolomiidist pea Juuru kiriku seinal, 13. s
Kadrina kiriku võidukaar, 14-15. s



Porkuni paemuuseum ja 
Porkuni murd (lademe stratotüüpne paljand)  



Röa kihistiku dolomiidist raidtööd Porkunis



Kadrioru lossi kapiteelid on samuti Porkuni murrust
murtud Röa kihistiku dolomiidist, 1725



Röa dolomiidi 
jaoks on kõige esinduslikum ehitis

Inju loss, 1894



RÕNGASPAAS

Heterogeense
materjali ja

biomorfse struktuuri
tõttu on

vähesobiv materjal
viimistlemiseks

Oluline
lubjatoore Eestis



Paeliidu poolt
korrastatud
rõngaspae
murd Tamsalus

Jää poolt
kurrutatud
rõngaspaas

Tamsalus



Rõngaspae
lihvitud pinnad

oma mitmevärvilisuses

Paremal –
Pandiverest pärit
dolomiidistunud

rõngaspae
looduslik pind



Rõngaspaas
Üks vanemaid ja 
esinduslikumaid

rõngaspae kasutusnäiteid 

Vao linnus, 15. s lõpp



Huvipakkuvad on 
Nõo kiriku keskaegsed
(14-15. s) rõngaspaest

raiddetailid arvestades, et 
rõngaspae avamus on kirikust

väga kaugel Põhja –Eestis. 

Kivi võiks olla pärit
Vao kandist, kus alustati
linnuse ehitamist 14. s



Ervita rõngasrist Järvamaal ja
Lähivaade rõngaspaest hauaplaadile Palamuse kirikus, 15. s



Rõngaspaest
Rakke vana 

ringahi

Karinu 
rõngaspaas –

lubjatoore
Rakkes



Lõuna-Eesti ordumaad ja
Tartu piiskopkonna alad 

on paevaesed. 

Raidtöödeks kasutati keskajal 
ordule kuuluvate naaberalade

Paide ja Mündi dolomiiti,
Lasnamäe lubjakivi,

rõngaspaasi, 
Orgita dolomiiti 

Narva ja Läti dolomiiti,



Paide peenpoorne
dolomiit

Paide linnuse nurgaketis   
ja Põltsamaa kiriku 

raiddetailis



Türi kiriku lõunaportaali
raidtööd on samuti

Paide peenpoorsest
dolomiidist



Paide dolomiit 
Viljandi ordulossi detailides, 13. s



Koos Kersti Markuse, Villu Kadaka ja Arvi Haagiga Viljandi
Muuseumis raidtöid uurimas



Mündi dolomiidist raiddetail Viljandi ordulossist

(Tartu Ülikooli muuseum)

Foto Kevin Hayward, 2014



Mündi dolomiidi murd Paide lähedal
Mäo mõisa varemed



Mündi dolomiit Viljandimaal
Pilistvere ja Kolga-Jaani kirikus



Mündi dolomiit

Kolu kõrtsi 

seintes koos maakiviga

(Hea õuesõppe koht

Mündi dolomiidiga
tutvumiseks)



NARVA  ÜMBRUSE  VÄRVILINE  PAEKIVI
Aleksandri kirik (1884) renoveerituna



Algse ehituspae 
eiramine 

renoveerimisel 
ja seinte lappimine

sobimatu paekiviga?



Paul Weddele pühendatud rõngasrist 1521

Hauaplaat Narva muuseumi õuel, 17.s?



Narva haigla
A. Vladovski, 1913



Huvipakkuv on ka teine Nõo kiriku raiddetail – võimalik, et
Narva kivist ? altariplaat, mis on nüüd kiriku lävekiviks



Mis on saanud meie 10 esinduspaeliigist uuel
Eesti ajal

NL aegadel suretati ehituslik paekasutus peaaegu välja
Kui algul oli kasutusel veel 6-7 esinduspaeliiki, siis lõpuks jäi vaid

Kaarma dolomiit Saaremaalt

Paekivi kui viimistluskivi hakati uuesti väärtustama
alates 1980 aastatest

Tänaseks on 10 esinduspaeliigist kasutusel vahelduva eduga 7- 8 

Kaasaega iseloomustab
Mihkel Villandi ütlus: “Asutasime AS Gildemann-i 1992. a. 

sooviga jätkata kiviraiumise traditsioone klassikalises
kujunduses ja kaasaegses tootmisviisis.” 



Tulem NL ajast: kui algas Raine Karbi kolme paeehitise ehitamine,
siis polnud Lasnamäe lubjakivi kusagilt võtta,

see asendati Tagavere dolomiidiga Saaremaalt



Lasnamäe lubjakivist altar EELK Konsistooriumis
A. Joonsaar, 1990



Lasnamäe lubjakivist
Naissaarel, on pühendatud

looduskaitse 700. aastapäevale.
J. Soans, 1997

(kihipaar laksu punane ja kirju
kärn) 

Näide
paekivi kaasaegsest

kasutamiset, 
kus on lähtutud kivi struktuuri ja

tekstuuri heast kooskõlast
teosega



Omapärane Lasnamäe lubjakivi kasutusviis
uues Pirita kloostris, 2000-2001

siledate ja klombitud eenduvate kivide vaheldumine seinas, 



Lasnmäe lubjakivi kasutatakse jätkuvalt nii
fassaadi katteks kui siseviimistluses lihvitult põrandate katteks.
Aga miks mitte ka loodusliku kihipinnaga kattena? (J. Mitti foto),

et esile tõsta meie ürgloodust



Kaarma dolomiit on sage seinakatte materjal
nii sees (KUMU) kui väljas. 

Uudne on dekoratiivse Kaarma “gaselli” kasutamine



Kellaga Ajamaja
Kuressaares, 2005  
Paekivi – Kaarma

dolomiit



Nii reklaamib oma Kaarma dolomiidist tooteid
Reval Stone



Kaarma dolomiidi hea
tundma õppimise koht

Tallinnas Vabaduse pl 5. 1926
Peaaegu nagu paljandis



Ungru lubjakivi
Pärast rohkem kui 50 aastat
kestnud madalseisu võttis

OÜ Lossikivi selle
1990.aastal taas kasutusele

Ungru paekivist toodetakse
täna fassaadi- ja

põrandaplaate ning erinevaid
loodusliku või töödeldud

pinnaga viimistlusmaterjale,
mis toob esile seni varjul

olnud
dekoratiivsuse

nii looduslikul kui lihvitud
pinnal



Tootenäiteid OÜ Ungru Paekivi kodulehelt



Ungru lubjakivi
head õues õppimise kohad Tallinnas: 

Tugimüürid ja trepid Kadrioru pargis Kumu õueala



Orgita dolomiit tänapäeval –
eelkõige kui viimistlusplaadi materjal,

kuid ka sobivaim paeerim skulpturaaalseteks töödeks



Kõige lähedasem raidkivi traditsioonidele
Orgita dolomiidist

Gildemann OÜ toodang:
“Klassikalises kujunduses kuid

kaasaegses tootmisviivis”



Head õuesõppe kohad Orgita dolomiidi nüanssidega tutvumiseks :
Välisministeeriumi ja KUMU õueala seinad



Röa kihistiku dolomiit 
Injust 

Suur tunnustus 
ettevõtjale

Hillar Müürile,
(Linnakivi-Pärtli Paas OÜ)

kes on
selle paeliigi uuesti 
kasutusele võtnud 

Jääkaru polaariumi 
seinad  

(hea õuesõppe koht
Injust pärit Röa

kihistiku dolomiidiga
tutvumiseks) 



Rõngaspae
on  taas kasutusele

võtnud
Põhjakivi OÜ 

( Karinu karjääri kivi Järvamaalt)



Rõngaspaest
tooteid

OÜ Põhjakivi
Kodulehelt



Narva kirju paekivi
Viimase aja üks tegusamaid kiviraidureid Aarne Joonsaar (1929-2010)

esineb Purtse linnuse kolmikportaali ennistamisel, 1990. 



Veel PAEKIVI   VÄÄRTUSTAMISEST 

Paekivist tänukivi Elo Lutsepale
pae- ja lubja-aasta organiseerimise eest, 2022
Autor – disainer Kersti Kristlieb (Kersti foto)



Kersti Kristlieb (fotod )
on avastanud ka Loode –Eesti

paekivi sobivuse eheteks
Kivid on pärit sealsetest
randadest ja sisaldavd

ca 450 MA vanuseid fossiile , mis
tutvustavad Vasalemma “marmori” 

tekke aegset ürgloodust



Rein Einasto püsinäitus Eesti ehituspaekivi tüübid
Tallinna Tehnikakõrgkoolis Pärnu mnt 62 B korpus, III korrus

Foto: Kersti Kristlieb



Seni parimate puit- ja
betoonehitiste kõrval

on aeg
esile tõsta ka 
aasta parim

paeehitis
(paekasutusega

ehitis)

(Paekaart-kell, mis ootab
kivis teostamist

Helle Perens,
Kersti Kristlieb)



Seniks väärib tutvustamist
ja esile tõstmist

Tamsalu 100 Tamme Pargis
Kukelossis müüridele rajatud

ekspositsioon
lubjatööstuse ajaloost Eestis,

koos Eesti paekivinäidiste
kollektsiooniga



Kohta väärtustati
esimese advendi tähistamisega
Kukelossis 28. novembril 2021



Saaremaa paeerimitest vallakaart –
Igale valllale oma kivi, 

ühtlasi mälestuskaart paljuvallalisest ajast



Paldiski linnapea
ametikett, 

mida ehivad
kohalikust paekivist

lihvitud sõõrid,

mis on valmistatud
käsitöömeister

Kuldar Hüti poolt



Paest meeneid
(“mini raidtööd”)

Paeliidu tunnustusmedal, 2002

suurimatele paetegijatele.

Orgita ja Selgase dolomiit

Rahvuskivile pühendatud prees.

Lasnamäe lubjakivi.

Kuldar Hütt



Paest ehteid
autor – metallikunstnik Raili Vinn



Paekivimustrite suur propageeria
tekstiilikuntnik Ehalill Halliste

oma gobeläänidega “Pae peal” Paides 2018 



Beata Vessart tutvustamas
Paide paepäevadel 2018 oma

“pehme kivi” kollektsiooni
“Paekivi ilu hoieldes”

(paemustritega lõuendid, 
kotid, padjad jm) 



Tänukivi
kuulajatele







Eesti
paekivi

Helle Perens



Kaarma kihelkonna kiviraidurid paemurrus     Kaarma kivist korsten
korstnapiipu tegemas 20. s algul.                   Turja külas Saaremaal, 
Saaremaa Muuseumi fotokogu                                     2017



Gotlandilt on pärit teisigi töid
Kunstiajaloolase Anu Mänd kutsel uurisime Haapsalu 

kiriku tornikäiku müüritud altariplaati.
Võrreldes plaati Gotlandil nähtud paekividega selgus, et 

see plaat on väga sarnane Visby lähedal Bro kirikus 
läveplaadi ja põrandaplaatidega



Niguliste kiriku põhjaportaal näis ka olevat üks 
vanemaaid Kaarma dolomiidist ehitisi Tallinnas

(1673-77), kuni selgus, et kujur W. Nack tellis kivi 
hoopis Märjamaalt – seega Orgita dolomiit. 

Sellega võib nõustuda, kuid lõvimaskidega postid 
ja ümarsambad tunduvad olevat siiski

Kaarma dolomiidist.
Selguse võiks tuua kui kohale tuleksid korraga 

Orgita dolomiidi ja Kaarma dolomiidi töötlejad, 
kes oskaksid täpselt vahet teha välimuselt 

küllaltki sarnaste, kuid eriaegsete, 
paeliikide vahel



Veidi lõbusamalt:
Võimalikke tunnustuskive paest

Ungru lubjakivi ja Kaarma “gasell”



Paetunnustus

Miss Estoniale

Kaarma “gasell”



Esinduspaeliikide kasutamise intensiivsuse muutus
erinevatel ajaetappidel Tallinna kesklinna näitel 



Vasalemma “marmorist” vanim ehitis on 
tõenäoliselt Padise klooster



Üks Saaremaa
paekasutus-

piirkondi
tutvustavatest

kaartidest
koos

kivimnäidistega

Kaali
külastuskeskuse

paemuuseum



Stromatopoorlubjakivi Saaremaalt Võhma puuraugust
kõrvutatuna  Ehalill Halliste gobeläänvaibaga



Eesti paekivide mustreid



Eesti paekivide mustreid



Tänukivi 

kuulajatele





Kaasaegne kohaliku kivi kasutus Narvas




