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Kes sa oled, konserKes sa oled, 

konservaatorvaator
Kes sa oled konservaator 



Näitustel väljapandud esemete 

            konservaatorid  

 senisest rohkem nähtavaks.  



106 

konservaatorit ja 
digiteerijat

4,3 miljonit museaali

on riigi 
muuseumikogu 

suuruseks



78 konservaatorit  

 

28 digijat  

 

sealhulgas  



Kultuuriministreeriumi 

haldusalasse 

mittekuuluvas  

8  suuremas 

mäluasutuses tegutseb 

26 konservaatorit sh. 

Eesti Rahvusarhiivis 

on neid 16 e. 61,5 %.  



SA Eesti Maaelumuuseumid  

5 konservaatorit  

tegutsevad kõik 

Põllumajandusmuuseumis  

ja nende spetsiifika on 

põllumajandustehnika  



Kultuuriministeeriumi 

haldusalal kokku  

52 konservaatorit ja  

14 digijat 



SA-e Eesti Kunstimuuseum  

12 konservaatorit kelle seas  

maalikonservaatorid,  

paberalusel kunstiteoste 

konservaatorid, 

raami ja skulptuuri 

konservaatorid.  

Lisaks on ka ametis üks 

nüüdiskunsti konservaator 



Eesti Rahva Muuseum 

tegutseb 8 

konservaatorit, kes 

katavad ära valdava 

osa materjali liikidest 

v.a maal. 



Kultuuriministeeriumi 

haldusalas vaadeldud 

24 - jast muuseumist 

17 muuseumis 

konservaatori 

ametikohta ei ole.  



33-st vaadeldud mäluasutusest  

on enim konservaatoreid ja digijaid  

SA-s Eesti Vabaõhumuuseum,   

mille koosseisus tegutseb  

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus  

Kanut  

19 konservaatori ja 5 digijaga.  



maali/polükroomia töökojas on  

5 konservaatorit 

eseme töökojas 6 konservaatorit 

sh. 2 tekstiili konservaatorit 

paberi töökojas 4 konservaatorit 

puidutöökojas 3 konservaatorit 

sh. 1 pehme mööbli konservaator 

metallitöökojas 1 konservaator 



mitmed konservaatorid ja digijad 

töötavad Kanutis osakoormusega, 

kuid selline personalipoliitika on 

tingitud vajadusest kultuuripärandi 

ennistamisel omada väga erinevate 

materjalide spetsialiste samas 

asutuses. 



Täiskohaga konservaatoril on  

aastas umbes 1800 -1850 töötundi.  

2022 a on Kanuti ressurss  

konservaatoritel kokku 26 500 tundi  

digijatel kokku 6500 töötundi.   

85 % töötundidest kasutavad Kanuti 

konservaatorid mäluasutuste tellimuste 

täitmiseks.  



Eseme konserveerimiseks kuluva 

aja prognoosimine. 

*Pildid esemest 

*Eseme seisundi kirjeldus 

*Konservaatori kogemus 

Lõplik tõde eseme kahjustuste 

kohta selgub konservaatori laual  



Pitskleit    340 töötundi 





Digimises on tehnika areng oluliselt  

tõstnud ja tõstmas  digiteenuse mahtu. 

Konservaatori töö on aeganõudev  

käsitöö, kus tehnika areng ei muuda  

seda märkimisväärselt kiiremaks. 

Samas on konservaatoril võimalus  

arendada oma kutseoskuseid ja omandada  

konservaatori kutsetase 



Kultuuri Kutsenõukogu  

otsusega 2016 a kinnitati 

restaureerimise-konserveerimise 

kutseala uued kutsestandardid  

(tase 6, 7, 8) 



Konservaator, tase 6 

On erialase ettevalmistusega,  

*kuid väheste praktiliste kogemustega,  

*järgib täpselt etteantud juhiseid,  

*võib vajada vahetut juhendamist. 

*kogub ja analüüsib erialast informatsiooni. 

*vastutab talle antud tööülesannete  

  täitmise eest. 



Konservaator, tase 7 

On erialase ettevalmistusega  

*praktilise kogemusega vastutav spetsialist, 

*töötab iseseisvalt. 

*juhendab vajadusel konservaatoreid, 

  praktikante jne. 

*kogub ja analüüsib  erialast informatsiooni 

*koostab vajadusel säilitus-ja 

  konserveerimisalaseid juhiseid. 



Konservaator, tase 8 

On erialase ettevalmistusega  

*praktiliste kogemustega tippspetsialist,  

*töötab iseseisvalt ja omal vastutusel,  

*koostab, hindab ja juhib vajadusel kõrge 

  säilivusriskiga  objektide ja kollektsioonide 

  konserveerimisprojekte,   

*kogub ja analüüsib erialast informatsiooni, 

*koostab ning hindab konserveerimis- ja 

  restaureerimismetoodikaid. 



Konservaator saab kutsetaset  

taotleda, tõsta ja pikendada. 

2024 a aprillini korraldab 

kutsetaseme andmist ja  

pikendamist Kanut. 



Kutsekoja andmetel on  

käesoleval ajal Eestis  

6. taseme konservaatoreid 14 

7. taseme konservaatoreid 14 

8. taseme konservaatoreid 1 



Kanutis on kutsetase   

11 konservaatoril ja  

kohe lisandub veel 2,  

seega 2022 a kokku 13   

6. tasemega 3 konservaatorit 

7. tasemega 9 konservaatorit 

8. tasemega 1 konservaator 



Kanut kompetentsikeskusena 

*Mäluasutuste töötajatele 

koolitused, töötoad 

*Üliõpilastele ja kutsehariduse 

õppuritele praktikakoht 

*Metoodiliste materjalide, 

õppevideode koostamine  

*Lugematu arv nõustamisi ja 
konsultatsioone  



Kanutis töötavate meistrite 

juures käivad teadmisi ja  

oskusi omandamas  

praktikandid ning  

ennast täiendamas 

stažöörid  



Eesti Kunstiakadeemia - kunstimälestiste  

konserveerimine 

Pallase Kõrgem Kunstikool  - 

konserveerimine/restaureerimine  

Tallinna Ehituskool  - mööbli restaureerimine 

Haapsalu Kutsehariduskeskus - mööbli restaureerimine  

Tallinna Kopli Ametikool - puukäsitöö  

Kuressaare Ametikool - mööbli restaureerimine,  

keraamika , nahkkäsitöö 



Eriharidus saadud 

Tallinn   

Tartu  

Venemaa - Peterburg ja Suzdal 

Soome - Kurika  





millised on konservaatori/digiteerija 

        väljakutsed töövälisel ajal  





































https://www.youtube.com/watch?v=0uB2DcofupI&ab_channel=AavoKuldsaar 




















