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1. SISSEJUHATUS 
 

Virtsu mõisa valitsejamaja asub Lääne maakonnas, Hanila vallas, Virtsu alevikus aadressil 

Puhtu tee 2. Hoone jääb Tallinn-Virtsu maanteest u 1 km ida suunas. Valitsejamaja paikneb 

põhja-lõuna suunaliselt, esifassaadiga lääne suunas. Hoone mõõdud: pikkus ca 28m, laius ca 

12 m.  

18. sajandil teisel poolel rajatud hoone on arhitektuurimälestisena kaitse all (reg. nr. 15448). 

Tegemist on võrdlemisi autentsel kujul säilinud siinse mõisakompleksi arhitektuurilisse 

tervikusse kuuluva kõrvalhoonega.   

Valitsejamaja lähiümbruses on kultuurimälestistena  riikliku kaitse all veel järgnevad hooned 

ja objektid: Vana-Virtsu mõisa ait (reg. nr. 15447), tall-tõllakuur (reg. nr. 15446), peahoone  

kelder (reg. nr. 15442), park (reg. nr. 15443), pargi piirdemüür (reg. nr. 15444) ja 

väravahoone (reg. nr. 15445).  

Käesolevad eritingimused on koostatud, et võiks alustada hoone restaureerimiseks vajaliku  

projektdokumentatsiooni koostamisega. 

Hetkel kasutatakse hoonet elamuna. Omanik Karin Berg soovib maja esimest korrust säilitada 

võimalikult autentsel kujul. Pesemisruumid ja muud kaasaegseid lahendusi nõudvad 

sisseseaded on tulevikus kavas rajada pööningukorrusele. Selline lähenemine on ajaloolise 

hoone puhul igati õigustatud ja aktsepteeritav. 

Hoone tehniline seisukord on võrdlemisi ebarahuldav. Üldine heakord ja hooldus puudulik. 

Probleemsed piirkonnad on katus, tsementkrohviga kaetud välisseinad ning kogu hoone 

perimeetris kerkinud pinnas.  

Valitsejamajale on äsja valminud katuse restaureerimise põhiprojekt koos muinsuskaitse 

eritingimustega katuse restaureerimiseks (arhitekt Vaike Pungas, Tallinn 2010), mistõttu 

alljärgnevalt katuse ja korstnate osa ei käsitleta. 

Arvestades käesoleva töö mahtu ja võimalusi, ei olnud põhjalikumate arhitektuursete 

uuringute teostamine hetkel võimalik. Olulise informatsiooni lisandumist hoone ehitusloo ja 

funktsiooni kohta võib oodata alles pärast hilisemate kihistuste (vineeriga kaetud laed ja 

põrandad, seinapaneelid, tapetseeritud puitkiudplaadid, tsementkrohv) eemaldamist 

restaureerimistööde käigus.    

 

 

 

 

Väliuuringud teostati 2010.a. novembris.  
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                                                       VALITSEJAMAJA           Põhikaart ja ortofoto 

      Väljavõtted Maa-ameti kaardilt 

 Mälestis   M: 1:4192 

 

2. KASUTATUD DOKUMENTATSIOON NING ALLIKAD 
 

Muinsuskaitseamet: 

 Ernesaks, M. ENSV Ehituskomitee Arhitektuurimälestiste Kaitse Inspektsioon. 

Arhitektuurimälestise pass. Virtsu mõisa valitsejamaja. 1984.a. 

 Kolmer, H. Inventariseerimisankeet. 1976.a. Vana-Virtsu. Haapsalu raj. M-266  

 Kultuurimälestiste riiklik register. http://register.muinas.ee/. 

 Pungas, V. Virtsu mõisa valitsejamaja. Muinsuskaitse eritingimused katuse 

restaureerimiseks. Katuse restaureerimise põhiprojekt. Tallinn, 2010. 

 Ranniku, V. Eesti NSV mõisate esialgne ülevaade. Haapsalu rajoon. Köide II. Tallinn, 

1978.a. A-126 

 Sirel, H. Virtsu mõisa ajalooline õiend. Tallinn, 1973. P-1785  

 

Kirjandus: 
 Särg, A. Läänemaa mõisad ja mõisnikud. Tallinn, 2008. 

 Leetmaa, M. Moonakatest ja moonakamajadest 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. 

Suitsutare 3. Tallinn, 2002. 

 

Muu: 

 Ajalooarhiivi arhiiviteatis. 29.01.2009. nr 409. Alus: EAA. 3761.1.148 nr 3519 

 Eesti mõisaportaal.  http://www.mois.ee/laane/virtsu.shtml  

 Geoportaal. http://xgis.maaamet.ee. 

 Karin Bergi kiri 10.11. 2010. 

 Virtsu. http://www.virtsu.ee/ajalugu/virtsu-mois.html 

http://register.muinas.ee/
http://www.mois.ee/laane/virtsu.shtml
http://xgis.maaamet.ee/
http://www.virtsu.ee/ajalugu/virtsu-mois.html
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3. LÜHIKE AJALOOLINE ÜLEVAADE JA KIRJELDUS  

Keskajal oli Virtsu (Alt-Werder, Schloß-Werder) läänistatud von Uexküllide 

aadliperekonnale, kes lasid 15. sajandi keskel tollasele Virtsu saarele ehitada võimsa kivist 

vasallilinnuse. Linnus hävis 1534. a. talvel toimunud lahingus ning jäeti seejärel taastamata. 

1777. aastal omandas mõisa Karl Thure von Helwig, kes rajas siia uue mõisaansambli. 

Mõisasüda ehitati esindusliku barokse kompleksina endise Virtsu saare, praeguse poolsaare 

keskossa, linnusevaremetest u 1,5 km kagu poole.
1
  

 

1. Virtsu mõisa peahoone. (Foto: J. Vali kogust)  

Uhkete baroksete kahhelahjude ning seina- ja laemaalingutega peahoone oli puidust, põhiosas 

ühekorruseline, keskosas kahekorruseline. Üheaegselt peahoonega ehitati mõisa valitsejamaja, 

suured karjalaudad, tallid, aidad, viljarehed jt. majandushooned.
2
 Arhiivifondi „Eesti 

vastastikuse tulekindlustuse selts― kindlustustaotluste hulgas on 26. oktoobril 1878. aastal 

kirjeldatud 18 Virtsu mõisale kuulunud hoonet. Sealhulgas 100-aastane puust kahekordne 

peahoone 18 sülda pikk, 7,5 sülda lai, majas 17 ahju ja 3 kööki, elumaja all pooles ulatuses 

kelder. Peahoone väärtus 17000 rubla. Hoone kaugus valitsejamajast 31 sülda. Kivist 

valitsejamaja vanuseks on dokumendis pakutud 70 aastat. Ühekordne valitsejamaja oli 

kivikatusega, 13 sülda pikk, 8 sülda lai. Valitsejamajas oli 7 ahju ja 2 kööki, väärtus 5000 

rubla. Valitsejamaja kaugus aidast oli 24 sülda. Ühekordse kiviaida vanuseks on pakutud 70 

aastat. Ait oli kaetud rookatusega. See oli 24 sülda pikk ja 5 sülda lai ja sees asus ka üks ahi. 

Aida väärtuseks on pakutud 5000 rubla. Kivist häärber
3
 ja triiphoone vanuses 70 aastat asusid 

2 sülla kaugusel tisleri töökojast. Sõiduhobuste kivist tall asus 20 sülda häärberist ja selle 

vanuseks on pakutud 70 aastat. Kivist postijaam ja kõrtsitall asusid 44 sülda postihobuste 

tallist. Nende vanuseks on pakutud 30 aastat. Postihobuste kivist talli vanuseks on pakutud 15 

aastat. Lisaks figureerivad dokumendis karjase kivimaja, laut, kivirehi, puust sulastemaja, 

kivist põlluküün, kivist linaküün, puust tuulik, kivist sepikoda, Saaremetsa kiviküün ja 

                                                 
1
 Virtsu. http://www.virtsu.ee/ajalugu/virtsu-mois.html 

2
 Eesti mõisaportaal.  http://www.mois.ee/laane/virtsu.shtml 

3
 Ilmselt teenijate- või moonakatemaja. 

http://www.virtsu.ee/ajalugu/virtsu-mois.html
http://www.mois.ee/laane/virtsu.shtml


 5 

tööhobuste kivist tall.
4
 Koos suurejoonelise hoonetekompleksi väljaehitamisega rajati ka 

mõisa ümbruse park. Pargiala piirati kõrge müüriga, mida kattis S-kivist katus. Pargi 

peasissekäiku tähistas monumentaalne väravahoone. Suurem osa pargi maa-alast oli looduslik 

metsapark,  peahoone ees oli regulaarses stiilis barokk-aed, hoone taha jäid juurviljaaed ja 

kasvuhooned.
5
  (Lisa 1) 

1976.a. inventeerimisankeedi asendiplaanilt näeme mõisapargi ja hoonetekompleksi 

tolleaegset olukorda. Pargi algne teedevõrk on selleks ajaks juba muudetud, territooriumile on 

kerkinud mitmed siia sobimatud uushooned: lasteaed, kolhoosikeskus, baari abiruumid ja 

kasvuhooned.  (Lisa 2) Käesoleval hetkel on park küll hooldatud kuid mälestisena halvasti 

säilinud — erinevate ehitiste rajamisega on ajaloolise mõisapargi terviklikkus lõhutud. 

Mõisa puidust peahoone hävis 1917. aastal, mil see Vene sõjalaevadelt Slava ja Grazdanin 

maale tulnud revolutsiooniliste madruste poolt maha põletati. Hoonest säilisid vaid 

keldriruumid, mis 1970. aastatel „Mutionu― baariks kohandati.
6
 

Valitsejamaja kohta teame, et see ehitati 18. saj. teisel poolel peahoonest u 100 m ida suunas. 

(Lisa 3)  Oletatavasti on hoone ehitatud kahes etapis — S-poolne maht varem, N-poolne 

hiljem. Sellele viitab nii hoone seinte erinev paksus (vt lisa 4) kui ka läbi aegade ehitise 

eripäraks olnud erinevad katusekatted maja põhja- ja lõunapoolsel osal. Ilmselt on sellisel 

lahendusel olnud pikka aega puhtalt praktiline põhjus — olemasolevat töökorras katusekatet 

ei vahetatud välja enne kui see oli piisavalt amortiseerunud. Ning kuna hoone N-poolne osa 

oli ehitatud hiljem, tekkiski katusekatete vahetamise vajaduse intervallis nihe. Erinevatele 

ehitusetappidele viitab ka korstnapitside kerge erinevus — S-poolne on tähelepanelikul 

silmitsemisel õige pisut jässakam.   

   

2. Vaade lõunast. (Foto: internet)                      3. Vaade kirdest 1965.a. (Foto: Veljo Ranniku) 

Tegemist on keskmise suurusega, ühekordse, krohvitud pae- ja maakiviseinte ning 

poolviilkatusega ehitisega. Hoonet ilmestavad laiad profileeritud räästa- ja viilukarniisid 

(hetkel kaetud paksu tsementkrohvi kihiga). Poolviilu külgedel on karniis kitsam. Ka kaks 

harjal asetsevat massiivset korstnapitsi on liigendatud vahevööde ja karniisidega. Tähelepanu 

väärivad siinsed tavapärasest erinevad vanemad küttekolded: alaosas suitsukumm, ülaosas 

lõõrkorsten. Oletada võib, et algselt kavandati hoonesse siiski mantelkorstna rajamist, kuid 

                                                 
4
  Ajalooarhiivi arhiiviteatis. 29.01.2009. nr 409. Alus: EAA. 3761.1.148 nr 3519 

5
 Sirel, H. Virtsu mõisa ajalooline õiend. Tallinn, 1973. P-1785. Lk 9-10. 

6
  Eesti mõisaportaal.  http://www.mois.ee/laane/virtsu.shtml 

http://www.mois.ee/laane/virtsu.shtml
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see jäi teadmata põhjusel teostamata. Mantelkorstnale viitavad teise ehitusjärgu plaanil näha 

olevad köögiruumi kumerate, ülespoole ahenevate nurkadega seinad (vt allpool). Hoone katus 

on eri aegadel olnud kaetud erinevate materjalidega: kivi (S-kivi, piibersaba, munk-nunn), 

laast, roog ja eterniit. Hetkel on katus kaetud eterniiditahvlitega. Vaike Pungas on oletanud, et 

hoone katusekuju on teadmata ajal muudetud, olles algselt kelpkatus — sellele osutab 

viiluseinte krohvipinna ja müürilaoerinevus allpool asetsevast seinast.
7
 Käesolevate 

eritingimuste autor peab siiski vähe tõenäoliseks, et eksisteeris vajadus muuta katusekuju  

kelpkatusest poolviilkatuseks.  Põhjalikum müürilao võimalike erinevuste võrdlus ja analüüs 

saab siiski toimuda alles pärast seinte puhastamist tsementkrohvist. V. Pungase 

uurimustulemuste andmeil ehitati olemasoleva katuse kandekonstruktsioon arvatavasti 20. 

sajandi algul, sellele viitab saetud materjal ja suhteliselt väikesed puiduristlõiked.
8
 

Katusemaastikul paikneb mõlema fassaadi keskteljel väike viilkatusega kaetud vintskap. 

Esifassaadil on N-poolse ukse ees varem kahele postile toetuv varikatus 1984ndaks aastaks 

tuulekojaks kinni ehitatud (vt fotod 4 ja 5). Akende algset raamistikku on teadmata ajal 

muudetud. Vahetunud on ka ukselehed. 

 Nagu juba eelpool mainitud, tundub, et hoone on oma põhimahus ehitatud kahes järgus. S-

poolne osa varem, N-poolne hiljem. S-osa kõige imposantsema ruumi keskmes paikneb 

massiivne nelinurkne keskpost, millele toetuvad neli servjoonvõlvi (foto 4). S-seinas näeme 

kinnimüüritud ukseava (foto 5), mis viis järgmisesse, tündervõlviga kaetud ruumi. Siit 

omakorda pääses väikese ukseava kaudu suitsukummiga oletatavasse kolderuumi. Ka see 

ukseava on hiljem kinni müüritud. Kolderuum oli ühenduses lihtsa pika ruumiga. Viimase 

siseseinas paiknevad lõõrid, mis annab alust arvata, et siia võisid mõisa teolised tulla nt 

toidupausidel einet võtma ja end soojendama. Hetkel ruumi O-seinas paiknevad aknad olid 

algselt uksed.  

           

4. Keskpost võlvitud ruumis.              5. Kinnimüüritud ukseava.              6. Kinnimüüritud ukseava kolderuumis. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Pungas, V. Virtsu mõisa valitsejamaja. Muinsuskaitse eritingimused katuse restaureerimiseks. Katuse 

restaureerimise põhiprojekt. Tallinn, 2010. Lk. 2. 
8
 Samas. 
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Alljärgnevalt hüpoteetiline hoone esimese ehitusjärgu plaan. Alus: Elamu plaan. V. Nelis. 

1997. 

 

 
Teises ehitusjärgus valmis arvatavasti hoone N-osa. Siin ära toodud plaan on samuti suuresti  

hüpoteetiline  (Alus: Elamu plaan. V. Nelis. 1997) vajades edasiste uuringute põhjal 

täpsustamist ja parandamist. Enim küsimusi tekitab kolderuumi konstruktiivne ja 

funktsionaalne lahendus. Siin on ära toodud üks võimalikest variantidest. Arvata võib, et 

selles etapis võeti S-poole jäävad ruumid kasutusele abiruumide ja panipaikadena.  

 

   

 

Kolderuum 

Eluruum  

Eluruum  

Teoliste ruum 

Kolderuum 

Köök 

Sahver 

Toad 

Esik 
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Teadaolevalt moodustasid 19. sajandi lõpuveerandil — 20. sajandi alguskümnendil kõige 

arvukama osa mõisate töörahvast moonakad — abielus aastapalgalised mõisasulased, kes 

enamasti leidsid rakendust põllutöödel.
9
 Nende majutamiseks rajati mitmetesse mõisatesse 

spetsiaalseid moonakate korterelamuid ehk moonamaju. Selliste majade põhimõtteks oli 

pakkuda nö kasulikku elamispinda välja võimalikult ökonoomselt. Ilmselt tekkis siingi 

vajadus moonakate majutamise järele. Üks selline hoone võis olla eelpoolmainitud kivist 

häärber (vt lk 4), kuid tõenäoliselt kohandati selleks ka valitsejamaja, kuhu oli võimalik 

paigutada vähemalt kolm moonakaperekonda. Selleks rajati ilmselt just siis N-fassaadile 

lisasissepääs ning sahvrile teine uks ja vahesein/poolvahesein. Endine suurem köök jaotati 

vaheseintega kolmeks ruumiks, ehitati pliit ja soemüür. Hoone S-osa kasutati ilmselt jätkuvalt 

abiruumidena. 

 

Juuresoleval plaanil (Alus: Elamu plaan. V. Nelis. 1997) on kolme erineva värviga ära 

märgitud võimalikud kolm moonakakorterit. Võib oletada, et sellel ajal rajati ka sissepääsu 

ette varikatus ning hoone tagafassaadile juurdeehitus (kanakuut?). Ühtlasi müüriti kinni 

vanema hoone siseuste avad ning rajati esifassaadi S-poolsele ruumile uus sissepääs. Samuti 

võidi siis rajada ühendus uuema hoonemahu kolderuumi ja vanema hooneosa vahel ning võtta 

see kasutusele majandusruumina. 

Kõik ülalpool pakutud lahendused on siiski hetkel vaid hüpoteesi tasandil, oodates uuringute 

järgselt kas kinnitamist või ümber lükkamist.   

        

Praeguse omaniku, Karin Bergi andmetel kuulus vaadeldav hoone enne natsionaliseerimist 

tema vanaonule, kaptenmajor Alfred Valgele. Vabadusristi kavalerid Alfred Valge ja tema 

vend Nikolai Valge olid  Vabadussõjas osutatud teenete eest saanud Virtsu mõisa 

valitsejamaja, mõisasüdame ja siia juurde kuuluvad maad president Pätsilt kingituseks. Alfred 

Valge hukati 1941. aastal Tallinna vanglas. Tema vend Nikolai Valge põgenes Kanadasse ja 

suri seal 1985. aastal. Sõja ajal toimusid  Virtsus  suured lahingud ning valitsejamajas elasid 

vene sõdurid. Seejärel kolis sinna üks pere ning siis omandas hoone kolhoos „Lääne Kalur―, 

kes kasutas siinseid ruume ametpinnana. Omandireformi käigus tagastati hoone Kanadas 

elavale Marie Valgele surnud Nikolai Valge pojanaisele, kes omakorda kinkis maja koos 

mõisasüdames olevate maadega hiljem Karin Bergile. Oma vanaonude mälestuseks pani K. 

Berg talu nimeks Valge talu. Hetkel elab hoones Saksamaalt pärit viielapseline perekond Jöst, 

kes tegeleb lambakasvatusega.
10

 

                                                 
9
 Leetmaa, M. Moonakatest ja moonakamajadest 19. sajandi lõpul – 20. sajandi algul. Suitsutare 3. Tallinn, 

2002. Lk. 13.  
10

 Karin Bergi kiri 10.11. 2010. 
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4. KIRJELDUS, SEISUKORD, UURIMIS-
PROJEKTEERIMISVAJADUS JA MUINSUSKAITSE 
ERITINGIMUSED 
 

4.1. Hoone ümbrus 

KIRJELDUS 

Mõisasüdame poolt tulles tee langeb valitsejamaja suunas ning hoonele lähenedes taas 

tõuseb veidi. Hoone ette jääb avar väljak. Umbes 8 m kaugusel hoone W-seinast kulgeb 

sellega paralleelselt pikk kiviaed, mille põhjaots ulatub Puhtu teeni. Hoonest u 10 m 

loodesse jääb silikaattellistest ehitatud kaevumaja (varem oli kaev hoone lõunaküljel [vt 

foto 2]). Hoonest u 12 m lõuna pool kivist ait. (Fotod 7 ja 8) Aida ja valitsejamaja vahele 

jääb lagunenud kiviaed. Aidast lääne pool puidust kuur. Valitsejamaja O-küljel on 

pinnas tugevasti kerkinud — u 40 cm. Siin ka hoonele liiga lähedal kasvavad puud (üks 

suur ja 2 väiksemat) ja sirelipõõsas. Pinnas langeb hoonest u 18m O-pool kulgeva Puhtu 

tee suunas. N-pool hanede ja kanade aedik ning hoone fassaadile liiga lähedal kasvav 

õunapuu. Liialt lähedal kasvab hoonele ka W-pool üks mägimänd.     

 

SEISUKORD 

Üldine heakord hoone ümbruses ebarahuldav. Majani viiv tee vajab korrastamist. 

Kiviaiad lagunenud ja võsastunud. Pinnas kogu hoone perimeetris kerkinud. Mitmed 

puud kasvavad hoonele liiga lähedal kahjustades oma juurestikuga vundamente ning 

mitte lastes seintel piisavalt tuulduda. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Koostada vertikaalplaneeringu projekt. 

 

ERITINGIMUSED 

 Vajalik pinnase planeerimine.   

 Taastada kiviaiad. 

 Korrastada hooneni viiv tee. 

 Eemaldada hoonele liiga lähedal kasvavad puud: O-poolt üks suur ja kaks 

väiksemat ning sireligrupp; N-fassaadi kirdenurgast õunapuu ning hoone W-

küljelt mägimänd. 

 Kaevumaja krohvida lubikrohviga, katta katus võimalusel samasuguste 

katusekividega, kui valitsejamaja. Juhul, kui ilmneb, et kaevumaja ei vajata, 

rajada selle asemele ajaloolistest eeskujudest lähtuv raketisega kaev (vt foto 2). 

 Lammutada kuur. 

 Soovitus: perspektiivis restaureerida ka hoone juurde kuuluv kivist ait.   
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7. Vaade loodest. Kaevumaja, kiviaed, ait, kuur. 

 

     
8. Valitsejamaja ait. Vaade läänest.    9. Vaade kagust. 

 

 
10. Vaade kirdest. 
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4.2. Vundament ja välisseinad  

KIRJELDUS 

Hoonel on ca 80cm sügavune maa- ja paekividest vundament (foto 11).
11

   

Seinad laotud maa- ja paekivist lubimördil. Räästajoonel paekividest laotud astmeline 

karniis. Seinad ja karniisid on kaetud lubikrohviga ning värvitud valge lubivärviga. 

Viimane viimistluskiht on ca 2 cm paksune tumehall tsementkrohv (pritskrohv). (Foto 

12) 

 W-seinas 3 aknaava, 2 ust ning hilisema juurdeehitusena rajatud punastest 

tellistest seintega (krohvitud samuti tsementkrohviga) eeskoda. (Foto 13) 

 S-seina ülaosas pööninguluuk (algselt paiknes seal aken), alaosas aken ja uks 

(foto 14). Fotol nr 2 on näha suure akna ja ukse vahele jäävat väiksemat ava. 

 O-seina S-osas üks väike ülekrohvitud klaasiga aken ning 2 hilisemat kitsast 

horisontaalakent. Algselt on nende asemel olnud segmentkaarsed ukseavad, mis 

hiljem kinni müüriti (foto 15). Seina keskosas hilisema juurdeehitise müürid, 

mida on katnud pultkatus (vt foto 3). Siin ukseava. N-pool kolm suuremat akent 

ning üks väiksem kinnimüüritud aken (seestpoolt jälgitav). (Foto 16) 

 N-seina ülaosas kuuese ruudujaotusega aken, alaosas vasakul klaasidega 

tahveluks ning paremal väiksem, samuti kuuese ruudujaotusega aken (Foto 17).  

 

SEISUKORD 

Vundamendi seisukord hea. 

Karniisid on osaliselt kahjustunud/lõhutud ning neid katva paksu tsementmördikihi tõttu 

kaotanud oma hoone arhitektuuri esteetiliselt rikastava funktsiooni (foto). 

 W-seinal siin-seal sadevete seinale sattumisest tingitud niiskuslaigud (vt foto 13). 

Eeskojast lõuna pool seina ülaosas amortiseerunud elektrijuhe ja vintskapi N-

küljel sobimatu latern.  

 S-seina keskosas amortiseerunud eterniitkatuselt seinale sattunud sadevetest 

tingitud ulatuslikud krohvikahjustused. Tsementkrohv on alla varisedes 

tõmmanud enesega kaasa ka ajaloolise lubikrohvi. Veel seinal püsivas  

krohvipinnas mõrad. Pööninguluugi vasakpoolse lengi kõrvalt seinamüüritis alla 

varisenud. 

 O-seinal siin-seal sadevete seinale sattumisest tingitud niiskuslaigud. Kuna 

pinnas on siin oluliselt tõusnud, on niiskus tugevasti kahjustanud soklitsoonis 

olevat krohvi (foto 18). Juurdeehituse seintelt krohv ja võimalikud 

viimistluskihid irdunud. Juurdeehituse seinad varingulised/varemetes ja 

võsastunud. 

 Üldine olukord rahuldav, vähesed krohvikahjustused soklitsoonis. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Pärast tsementkrohvi eemaldamist uurida ja dokumenteerida avade vormistust — 

siit peaks selguma, millised avad on hilisemad ning kas leidub seni teadmata 

kinnimüüritud avasid.  

 Pärast tsementkrohvi eemaldamist karniisidelt, võtta säilinud osadelt šabloonid, 

mille järgi on võimalik taastada puuduvaid osi. 

 Uue eeskoja projekt. 

 

                                                 
11

 Väliuuringute teostamise ajal oli hoone N-fassaadi loodenurgas vundament avatud, kuna sealt oli kaevumajani 

kaevatud veetoru paigaldamiseks kitsas kraav. 
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ERITINGIMUSED 

 Eemaldada tsementkrohv, säilitades võimalusel võimalikult palju algset 

lubikrohvi- ja värvi. 

 Krohvida uuesti traditsioonilise koostisega lubikrohviga, värvida valge 

lubivärviga (sh katusel olevad vintskapid).  

 Müüriparandused teostada pae- või maakivide ja lubimördiga. 

 Taastada olemasolevate ja vanade fotode eeskujul hävinenud karniisiosad. 

 Eemaldada W-fassaadilt amortiseerunud elektrijuhe ja sobimatu latern vintskapi 

N-küljelt. 

 Lammutada hilisem sobimatute proportsioonidega eeskoda. Projekteerida uus 

eeskoda. Seinakonstruktsioonid võivad olla kas kivist või puidust. 

Projekteerimisel võtta eeskujuks fotodel nr 2 ja 20 näha oleva varikatuse 

gabariidid. Seinad krohvida lubikrohviga, värvida valge lubivärviga. Katus katta 

kas S-kivi või käsitsivaltsitud tsingitud terasplekiga. 

 O-fassaadilt lubatud lammutada hilisem varemetes juurdeehitus.  

 

 

 

   
11. Vundament.                                                  12. Viimistluskihid seinal.     

 

 

 
13. W-fassaad. 
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14. S-fassaad.                                                                15. Kinnimüüritud ukseava O-fassaadil. 

 

 
16. O-fassaad. 

 

       
17. N-fassaad.                                                  18. Irdunud krohv O-fassaadi soklitsoonis.                           
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4.3. Välisuksed (VU) 

KIRJELDUS 

Esifassaadil, ehk W-fassaadil 3 ukseava.  

VU1: Uus, kitsaste vertikaallaudadega kaetud punakaspruuniks värvitud uks. Pärineb 

ilmselt ajast, mil ehitati punastest tellistest eeskoda. (Foto 19) 

VU2: Kahe lehega, ülaosas klaasitud, alaosas tõenäolistelt tahveldusega (hetkel väljast 

kitsaste vertikaallaudadega ja seestpoolt vineertahvlitega kaetud) uks. Väljast värvitud 

punakaspruuniks, seestpoolt heleroheliseks. (Foto 21) Ukse vasakpoolset lehte on 

võimalik  sulgeda suure haagiga (foto 22). 

VU3: Uuem uks uuemal lengil. Ilmselt on tegemist tahveluksega. Väliskülg kaetud 

kitsaste vertikaallaudadega, sisekülg vineertahvliga, värvitud punakaspruuniks. (Fotod 

23 ja 24) Vana leng värvitud ookerkollase linaõlivärviga. Lengil 2 hingetappi. Vana uks 

on eemaldatud ning paikneb ruumis sees. Tegemist on paksudest vertikaalplankudest 

kahe põõnaga uksega, mille keskosas paikneb kitsas piklik aken. Põõnadel 2 linnupea-

tüüpi sepishinge. Uks on olnud algselt värvitud ookerkollase linaõlivärviga, hiljem 

beežika õlivärviga. (Foto 25)      

VU4 S-fassaadil: Uuem, seest ja väljast kitsaste vertikaallaudadega kaetud 

raamkonstruktsioonis uks. Väline viimistlus punakaspruun, seestpoolt viimistlemata. 

(Fotod 26 ja 27) 

VU5 O-fassaadil: madal ukseava, mis ühendas kunagist oletatavat teoliste ruumi 

juurdeehitusega. Siin on säilinud 2 lengi: sisemine kaetud õrna helesinise lubivärvi 

kihiga, välimisel viimistlus puudub. Välimisel säilinud 2 hingetappi. (Foto 28)  

VU6 N-fassaadil: Tahveluks, ülaosas kolm väikest klaasruutu. Viimistletud 

punakaspruuni värviga. Lengi laius 27 cm. Manused: 2 pendelhinge. (Foto 29) 

 

SEISUKORD 

VU1: Rahuldav. 

VU2: Uks ei püsi kinni. Sulused puudulikud, vasakpoolse ukselehe alumine hing piida 

küljest lahti murdunud. 

VU3: Uus uks hea. Leng rahuldav. Vanal lengil alumine raampuu puudub, hingetapid 

roostetavad. Vana ukse seisukord on rahuldav. 

VU4: Alaosa kergelt pehastunud, ust ei ole võimalik sulgeda. 

VU5: Ukselehed puuduvad. Sisemine ava laudadega kinni löödud. Välimise lengi 

alaosad pehastunud, pinnasesse mattunud. 

VU6: Alaosas putukkahjustus. Ülemine hing väändunud, klaasid kaetud pritskrohviga. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Uue eeskoja projektis antakse sobiv VU1 lahendus. 

 Projekteerida VU2 uus välimine uks. 

 Uurida, kas VU3 on laudise all tahveldis.  

 Projekteerida uus VU4 välimine ning vajadusel ka sisemine uks koos lengiga. 

 Projekteerida VU5 välimine ja sisemine ukseleht. 

 Kavandada VU6 ette madal trepiaste. 

 

ERITINGIMUSED 

 Asendada VU1 uue, hoone arhitektuurse välisilmega sobiva uksega. Ukse 

tööjoonis antakse eeskoja projektis. 

 Restaureerida VU2 (klaasijaotuse vormistamisel võtta eeskujuks fotol nr 20 näha 

olev uks). Klaasid kittida linaõlikitiga, uks värvida naturaalse linaõlivärviga. 
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Tõsta uks sissepoole (vajadusel teha uus leng). Väljapoole lubatud projekteerida 

uus, hoone arhitektuurse välisilmega sobiv kahe lehega uks. Nii tagatakse ruumi 

piisav soojapidavus. 

 Restaureerida VU3 vana uks, metallmanused ja leng. Uks värvida naturaalse 

linaõlivärviga. Restaureerida VU3 uuem (välimine) uks.  

 VU4: lubatud projekteerida uus, hoone arhitektuurse välisilmega sobiv uks. 

Sissepoole lubatud vajadusel rajada soojapidavuse eesmärgil lisauks. 

 Restaureerida VU5 lengid ja 2 hingetappi. Säilitada sisemisel lengil olemasolev 

helesinise lubivärvi kiht — mitte üle värvida. Projekteerida lengidesse sobituvad 

uued uksed.   

 Restaureerida VU6 kasutades selleks võimalikult sarnase ristlõikega kvaliteetset 

puitu. Värvida naturaalse linaõlivärviga. Klaasid kittida linaõlikitiga. Korrastada 

metallmanused. Paigaldada ukse ette sobiv trepp. 

 

 

      
19. VU 1.                             20. Esifassaadi sissepääsud. (Foto: H. Kolmer 1976.a.) 

 

 

 

                             
21. VU2.                                                    22. VU2 seestpoolt.      23. Uuem VU3 väljast. 



 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

         
24. Uuem VU3 seest.           25. Vana VU3.                                   26. VU4 väljast. 

 

 

 

            
27. VU4 seest.                    28. VU5. Hingetapid.                           29. VU6.    
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4.4. Aknad (A) 

KIRJELDUS 

Enamik hoone aknaid on hilisemal ajal välja vahetatud ning nende ruudujaotust on 

muudetud (sh kuuene ruudujaotus asendatud kaheksasega). Esifassaadil on 3 suurt akent, 

millele lisanduvad 4 eeskoja akent ning katusel paikneva vintskapi aken. S-fassaadil üks 

suur aken ning ülal kunagise akna kohal pööninguluuk. O-fassaadil 3 suurt akent ning 

kaks hilisemat varasemate uste kohale rajatud akent. Lisaks 2 väikest akent, milledest 

üks on väljastpoolt täielikult kinni krohvitud ja katusel paikneva vintskapi aken. N-

fassaadil 2 akent. Aknapõsed kaetud paksu tsementkrohvikihiga.  

W-fassaadil: 

A1: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks). Topeltraamidega kaheksase 

ruudujaotusega aken. Manused: 4 algset hingetappi, 4 pendelhinge, 1 varraskremoon. 

Seespool aknalaud. (Foto 30) 

A2: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks). Topeltraamidega kaheksase 

ruudujaotusega aken. Vasakpoolsel välimisel raamil õhuaken. Manused: 6 pendelhinge 

(4 suurt ja 2 väikest), liblikpöör, 1 varraskremoon. Seespool aknalaud. (Foto 31) 

A3, A4, A5 ja A6: Eeskoja aknad. Hilisemad, ilma ruudujaotuseta. (Foto 32) 

A7: Vintskapi aken. Hilisem, kahe väljast valgeks värvitud, seestpoolt viimistlemata 

ruudujaotuseta raamiga aken. Originaallengi sisse on paigaldatud hilisem leng. (Foto 33) 

A8: Topeltraamidega ruudujaotuseta hilisem aken. Leng samuti uus. Väljast värvitud 

valge õlivärviga, seest viimistlemata. Manused: 8 pendelhinge (Foto 34) 

S-fassaadil: 

A9: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks). Topeltraamidega ruudujaotuseta hilisem 

aken väljast punakaspruuniks, seest osaliselt valgeks, osaliselt sinakasroheliseks 

värvitud. Seespool aknalaud. (Foto 35) 

A10: Sekundaarne leng ja vertikaallaudadest pööninguluuk. Aken on teadmata ajal 

eemaldatud. (Foto 36) 

O-fassaadil: 

A11: Väike, ruudujaotuseta trellitatud aken. Originaalleng ja – raam. (Fotod 37 ja 38) 

A12 ja A13: Uus horisontaalne ruudujaotuseta ühekordse raamiga aken ja leng. Aken 

rajatud kinnimüüritud ukseavasse. Raam ja leng väljastpoolt punakaspruuniks värvitud, 

seestpoolt viimistlemata. (Fotod 39 ja 40)  

A14: Vintskapi aknaava. Aken puudub. Originaalleng. (Fotod: kaanefoto, 16 ja 41) 

A15: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks). Topeltraamidega kaheksase 

ruudujaotusega aken. Vasakpoolsel välimisel raamil õhuaken. Manused: 2 vanemat 

hingetappi, 6 pendelhinge (4 suurt ja 2 väikest),  1 liblikpöör, 6 haaki. Seespool 

aknalaud. (Foto 42) 

A16: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks). Topeltraamidega kaheksase 

ruudujaotusega aken. Manused: 4 pendelhinge, 4 haaki. Seespool aknalaud. (Foto 43) 

A17: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks). Topeltraamidega kaheksase 

ruudujaotusega aken. Manused: 4 vanemat hingetappi, 6 pendelhinge (4 suurt ja 2 

väikest), varraskremoon. Seespool aknalaud. (Foto 44) 

A18: Kinnimüüritud aknaava, jälgitav seestpoolt (foto 45). 

N-fassaadil: 

A19: Originaalleng ja kuuese ruudujaotusega ühekordsete raamidega aken. Väljast 

viimistletud valge linaõlivärviga, seestpoolt viimistlemata. Manused: 4 pendelhinge, 4 

haaki, 4 haagi vastust. (Foto 46) 

A20: Originaalleng (värvitud punakaspruuniks).  Kuuese ruudujaotusega ühekordsete 

raamidega aken. Viimistletud valge linaõlivärviga, seespool kahed trellid (jämedamad ja 
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peenemad). Manused: 4 pendelhinge. Seespool aknalaud. (Foto 47) 

 

SEISUKORD 

A1, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A12, A13, A15 ja A17: Rahuldav. 

A2: Lengi alaosas niiskuskahjustused, raamilt värv pudenenud. Sisemised raamid 

seisavad õues ilmastiku meelevallas, klaasid purunenud. 

A7: Raamide alaosad pehastunud, värv koorub. 

A11: Leng ja klaas kaetud halli tsementkrohviga. Leng osaliselt pehastunud, raami 

alaosa kahjustunud. 

A14: Lengi seisukord rahuldav. Aknaava on laudadega kinni löödud. 

A16: Üks klaas purunenud. 

A19: Värv kulunud. Mõned klaasiruudud purunenud, klaase katab pritskrohv. 

A20: Akent on tihendatud Makroflex vahuga. Trellid roostetavad. Klaase katab 

pritskrohv. 

 

ERITINGIMUSED 

 Paigaldada kõikidele akendele aknaplekid.   

 A1, A2, A15, A16 ja A17: Restaureerida leng, aken, metallmanused ja sisemine 

lai aknalaud. Klaasid kittida linaõlikitiga, leng värvida helehalli, raamid valge 

linaõlivärviga. Sisemistele raamidele lubatud pendelhingede ja muude vajalike 

metallmanuste lisamine. Nii sisemistele kui välimistele raamidele lubatud 

soojapidavuse tõstmiseks tuuleliistude lisamine.  

 A3, A4, A5 ja A6 lubatud eemaldada. 

 A7 ja A14: Restaureerida originaalleng, värvida helehalli linaõlivärviga. 

Paigaldada uus, kuuese ruudujaotusega topeltaken (vt fotod 2 ja 20). Klaasid 

kittida linaõlikitiga, raamid värvida valge linaõlivärviga. 

 A8: Paigaldada uus kuuese ruudujaotusega topeltaken koos vajalike 

metallmanustega (vt aknad A1 ja A2). Klaasid kittida linaõlikitiga, raamid  

värvida valge, leng helehalli linaõlivärviga. 

 A9: Restaureerida originaalleng (värvida helehalli linaõlivärviga) ja sisemine lai 

aknalaud, värvida valge linaõlivärviga. Paigaldada uus kuuese ruudujaotusega 

topeltaken koos vajalike metallmanustega (vt aknad A1 ja A2 ning foto 2). 

Klaasid kittida linaõlikitiga, raamid ja leng värvida valge linaõlivärviga. 

 A10: Paigaldada uus leng ja kuuese ruudujaotusega topeltaken (vt foto 2). 

Klaasid kittida linaõlikitiga, raamid värvida valge, leng helehalli linaõlivärviga. 

 A11: Restaureerida leng, raam ja trellid. Leng värvida helehalli, raam valge 

linaõlivärviga, klaas paigaldada linaõlikitiga. Metallmanuste ilmsiks tulekul 

säilitada  ja restaureerida ka need. 

 A12 ja A13: Lubatud 2 varianti: 1) Paigaldada olemasolevatesse avadesse 

kolmese ruudujaotusega topeltaknad (võimalusel kasutada ära olemasolevat 

materjali). 2) Avada kinnimüüritud ukseavasid nii palju, et oleks võimalik 

paigaldada uued lengid ja kuuese ruudujaotusega topeltaknad. Mõlemal juhul 

kittida klaasid linaõlikitiga, lengid värvida helehalli, raamid valge linaõlivärviga.  

 A18: Lubatud akna taastamine. Tööjoonis antakse projektis. 

 A19: Restaureerida leng, aken ja metallmanused. Paigaldada sisemine aken.  

Klaasid kittida linaõlikitiga, leng värvida helehalli, raamid valge linaõlivärviga. 

Välimisele raamile lubatud soojapidavuse tõstmiseks lisada tuuleliist.   

 A20: Restaureerida leng, aken, aknalaud ja jämedamad trellid. Peenemad trellid 

lubatud eemaldada. Soovi korral paigaldada sisemine aken. Klaasid kittida 

linaõlikitiga, leng värvida helehalli, raamid valge linaõlivärviga. Välimisele 
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raamile lubatud soojapidavuse tõstmiseks lisada tuuleliist.   

  

 

    
30. A1.                      31. A2.                                              32. A3, A4 ja A5. 

 

     
33. A7.                          34. A8.                                            35. A9. 

 

     
36. A10 avatäide.                          37. A11 väljast.                 38. A11 seest.   
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39. A12.                                    40. A13.                               41. A14 seest. 

 

 

 

     
42. A15.                                      43. A16.                                    44. A17. 

 

 

 

     
45. A18.                                 46. A19.                                    47. A20. 
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4.5. Siseuksed (SU) 

KIRJELDUS 

SU1: Algselt on see olnud välisuks (vt foto 20), mis aga seoses eeskoja rajamisega 

hetkel käsiteldav siseuksena. Tegemist on kahe lehega ülaosas klaasidega tahveluksega, 

pärinedes ilmselt 20. saj. algusaastatest. Värvitud valge õlivärviga. Manused: 4 

pendelhinge, 2 riivi, 2 riivi vastust. (Foto 48) 

SU2: Kuivkäimla uks. Kaasaegne.    

SU3: Trepialuse panipaiga uks. Hilisem vertikaallaudadest põõnadega uks. Seespool 

vanema ukse leng, millel 2 hingetappi. (Foto 49) 

SU4: Pööningule viiv uks. Hilisem. 

SU5: Ruumide nr 3 ja 8 vaheline  tahveluks (vt lisa 4). Profileeritud piit. Värvitud valge 

õlivärviga. Manused: 2 pendelhinge, 2 pikka lukusilti, 1 väike lukusilt, karplukk. (Foto 

50)  

SU6:  Ruumide nr 8 ja 9 vaheline  tahveluks (vt lisa 4). Sahvri poolt kaetud tõrvpapiga. 

Profileeritud piit. Värvitud valge õlivärviga. (Foto 51) Manused: 2 pendelhinge, haak, 

haagi vastus, 2 hingetappi sahvri pool (foto 52).  

SU7: Ruumide nr 9 ja 10 vaheline (vt lisa 4) kitsas, vertikaallaudadest,  profileeritud 

põõnadel uks (fotod 53 ja 54). Mõlemalt küljelt kaetud tapeediga. Ruumi nr 10 pool 

alaosas vanem, äramärkimist vääriv tapeedikatke (foto 55). Ülalpool leidub tapeedile 

vene keeles kirjutatud sõnu. Manused: 2 pendelhinge, metallist käepide, kramp, koba, 

haak. 

SU8: Ruumide nr 7 ja 10 vaheline (vt lisa 4) uks. Tõenäoliselt on siin tegemist hoones 

säilinud vanima tahveluksega (18. sajand?). Hetkel on uks ruum nr 7 poolt suletud. 

Nähtaval olevale poolele on soojapidavuse lisamiseks kinnitatud tõrvapapp. Uks 

värvitud tumepruuni õlivärviga. Manused: 1 sepishing, 1 hingetapp. (Foto 56) 

SU9: Ruumide nr 7 ja 8 vaheline (vt lisa 4) tahveluks. Ülaosas 3 klaasruutu. 

Profileeritud piit. Värvitud valge õlivärviga. Manused: 2 käepidet, 2 pendelhinge, riiv. 

(Foto 57) 

SU10: Ruumide nr 11 ja 13 vaheline (vt lisa 4) vertikaallaudadest kahe põõnaga uks. 

Viimistlemata. Manused: 2 hingetappi, 2 latthinge (ülemine linnupea-tüüpi), kramp, 

koba. (Foto 58) 

 

SEISUKORD 

SU1, SU2, SU3, SU4, SU7, SU8, SU9: Rahuldav. 

SU5: Üldiselt hea, ukselink puudub. 

SU6: Rahuldav. Ukse ülaosas hiljem sisse saetud u 30x30 cm ava.
12

 

SU10: Halb. Piidal koikahjustused, ukse alaosal kahjustunud, alumine põõn puudub, 

metallmanused roostetavad.   

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 SU8: Teostada värvisondaažid. Uurida, kas uksel on säilinud originaalpiit ning 

veel metallmanuseid. 

 

ERITINGIMUSED 

 SU1: Restaureerida uks ja metallmanused. Paigaldada sobiv lukk, lukusilt ja link. 

Värvida naturaalse linaõlivärviga. Ülaosas taastada prosspulkadega klaasijaotus 

(vt foto 20). Klaasid kittida linaõlikitiga. 

                                                 
12

 K. Bergi andmetel kasutasid vene sõdurid sahvrit sõja ajal kartserina. 
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 SU3: Lubatud olemasoleva ukse eemaldamine (kasutada seda võimalusel mõne 

teise ava täitena) Restaureerida vana leng ja hingetapid. Paigaldada avasse sobiv 

uks (joonis antakse projektis). 

 SU4: Paigaldada uus hoone interjööri terviklahendusega sobiv uks (joonis 

antakse projektis). 

 SU5: Restaureerida uks, piit ja metallmanused, leida lukule sobiv link.  

 SU6: Restaureerida uks, piit ja metallmanused. Haagi asemele lubatud 

paigaldada soovi korral sobiv lukk/käepide. 

 SU7: Restaureerida uks ja hinged. Tapeedikihid lubatud eemaldada. Võimaluse 

korral säilitada näidistükk vanemast tapeedist (vt foto 55). Uks värvida 

naturaalse linaõlivärviga. Paigaldada uksele sobiv käepide või lukk. 

 SU8: Restaureerida uks (võimalik piit) ja metallmanused. Värvisondaažide alusel 

otsustada ukse värvitoon. Värvida naturaalse linaõlivärviga. Paigaldada sobiv 

lukk ja käepide. 

 SU9: Restaureerida uks, piit, hinged ja käepidemed. Klaasid kittida linaõlikitiga. 

Värvida naturaalse linaõlivärviga. Lubatud paigaldada sobiv lukk. 

 SU10: Lubatud asendada uue samatüübilise uksega. Säilitada, restaureerida ja 

taaskasutada 2 hingetappi ja 2 latthinge. 

    

 

      
48. SU1.                                      49. SU3.                                    50. SU5.  
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51. SU6.                                 52. SU6 hingetapp.  53. SU7 sahvri poolt.   54. SU7 teiselt poolt.  

 

      
55. Tapeedikatke SU7 alaosas.                                                     56. SU8. 

 

            
                                 57. SU9.                                               58. SU10.   
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4.6. Laed 

KIRJELDUS 

 Eeskoja kui ajaloolist substantsi mitte omava hooneosa lagesid alljärgnevalt ei 

käsitleta. 

 Ruumide nr 3, 4, ja 6  (vt lisa 4) laed on kaetud kas vineeri või 

puitkiudplaatidega, mistõttu võib nende tegeliku hetkeolukorra hindamine 

toimuda alles interjööris teostatavate restaureerimistööde käigus. Ruumis nr 6 

võime siiski näha akna lähistel ühe purustatud vineerplaadi alt paljastuvaid laudu 

ning nende taga valgekslubjatud seina/lage (foto 59). Võrreldes ruumiga nr 5 on 

siinne lagi ca 1m võrra allapoole toodud. Ruumi nr 5 lagi on ilmselt krohvitud, 

kuid ka selle põhjalikum uurimine ei osutunud hetkel võimalikuks.  

 Ruumides nr 7 ja 8 (vt lisa 4) krohvitud ja valge lubivärviga värvitud kõrged 

peegelvõlvlaed (foto 60).    

 Ruumis nr 9 (vt lisa 4) profileeritud laudadest lagi. Lubjatud. (Foto 61). 

 Ruumis nr 10 (vt lisa 4) servamata laudadest lagi (foto 62).  

 Ruumis nr 13 (vt lisa 4) võlvitud lagi, mida toetab keskne tugipost  (fotod 4 ja 

63). Lagi kaetud lubikrohviga, millel mitu kihti lubivärvi. Üks krohvikiht 

tumenenud (tahm?).  

 Ruumis nr 11 (vt lisa 4) tellistest laotud silindervõlvlagi (foto 64). Ilmselt on siin 

tegu köögi suitsukummiga. 

 Ruumides nr 14 ja 15 (vt lisa 4), mis on tegelikult käsitletavad ühe ruumina 

(vahesein kaasaegne, kuulub lammutamisele) silindervõlvlagi. Aknanišš 

vormistatud servjoontega. (Foto 65) Ruumis nr 15 on lagi kaetud punnlaudadega 

ega ole seega hetkel vaadeldav. 

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis (vt lisa 4) telliskividest 

silindervõlv. Suitsukumm. Viimistlus: lubikrohv, valge lubivärv. (Foto 66) 

 Ruumis nr 16 (vt lisa 4) üheksale talale toetuv servmata laudadest lagi (foto 67).     

   

SEISUKORD 

 Ruumis nr 8 tükk krohvi alla varisenud. 

 Ruumis nr 9 lubi laudadelt ulatuslikult alla pudenenud, lae W-osas üks laud 

puudub (läbisaju koht?). 

 Ruumides nr 10 ja 16 rahuldav. 

 Ruumis nr 13 krohv ja värv kogu lae ulatuses kahjustunud. Palju varinguid. 

 Ruumis nr 11 ulatuslikud krohvikaod. 

 Ruumis nr 14 rohkelt tsementmördiga teostatud parandusi, millest tulenevad  

soolakahjustused (vt akna ümbrus) 

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses kolderuumis lagi avariiline. Pooles ulatuses 

sisse varisenud. Olemasolevas võlvis mõrad. Krohvikahjustused. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Ruumide nr 3, 4, 6 ja 15 lagede seisundi uuring.  

 Teostada ruumile nr 16 eelneva väikese kolderuumi lae insenertehniline 

ekspertiis.  

 

ERITINGIMUSED 

 Eemaldada ruumide nr 1, 3, 4, ja 6 lagedelt vineeritahvlid ja puitkiudplaadid. 

 Säilitada lagede krohv, teha vajalikud krohviparandused, kasutades selleks 

traditsioonilist lubikrohvi. 
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 Värvida lubikrohvitud laed valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 9 laudadest lagi lubjata valge lubivärviga. Vajadusel lubatud  lae 

allapoole toomine. Sellisel juhul peab aga olema tagatud olemasoleva lae 

säilimine ning uue lae sellisel moel paigaldamine, et olemasolev ajalooline 

substants võimalikult vähe kahjustuks.  

 Ruumis nr 10 vajadusel lubatud  lae allapoole toomine. Sellisel juhul peab aga 

olema tagatud olemasoleva lae säilimine ning uue lae sellisel moel paigaldamine, 

et olemasolev ajalooline substants võimalikult vähe kahjustuks.  

 Ruumis nr 13 säilitada võimalikult palju ajaloolist krohvi. Teha vajalikud 

krohviparandused ning krohvida uuesti olemasolevale lubikrohvile võimalikult 

ligilähedase koostisega krohviga, viimistleda valge lubivärviga. Töö teostada 

koos seinte juures tehtavate krohvimis- ja viimistlustöödega. 

 Ruumis nr 11 krohvida lagi lubikrohviga, viimistleda lubivärviga. 

 Ruumides nr 14 ja 15 eemaldada tsementmört, krohvida lubikrohviga, 

viimistleda valge lubivärviga. 

 Taastada ruumile nr 16 eelneva väikese kolderuumi sissevarisenud lagi kasutades 

selleks võimalikult palju säilinud originaalmaterjali (kive leidub põrandal). 

Krohvida lagi lubikrohviga, viimistleda valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 16 lubatud olemasolev lagi katta servatud laudadest puhaslaega. Nt 

kaaslaudis. Viimistleda linaõlivärviga. 

   

 

               
               59.  Lagi ruumis nr 6.                                          60. Ruum nr 8 lagi.                  

 

      
                       61. Ruum nr 9 lagi.                              62. Ruum nr 10 lagi.                            
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            63. Ruum nr 13 lagi.                                            64. Ruum nr 11 lagi. 

 

    
             65. Ruum nr 14 lagi.                                                 66. Suitsukumm. 

 

 
67.  Ruum nr 16 lagi. 
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4.7. Siseseinad ja viimistlus 

KIRJELDUS 

Ruumide nummerdus lähtub lisas nr 4 olevast nummerdusest. 

 Ruumi nr 3 seinad kaetud tapetseeritud puitkiudplaatidega (foto 68). 

Trepialusesse panipaika viiva ukseava juures on võimalik näha ruumi seinte 

algset viimistlust. Tegemist on lubikrohvitud ja lubivärvitud paekiviseintega (vt 

foto 49). Pildil on näha oranži ja rohelist viimistluskihti. 

 Ruum nr 12 (trepialuse panipaiga) seinad kaetud lubikrohviga. 

 Ruumi nr 4 seinte alaosa katab 1,5m kõrguseni halliks värvitud vineer. Ülalpool 

hall lubivärv, mille all omakorda mitu kihti valget lubivärvi. O-poolne vahesein 

on tellistest (soemüür). Sellel väike eenduv karniis. Ukseava kohal tagasiastuv 

nišš — siin võib olla kunagi paiknenud aken. N-seinas tahmaluuk (tegemist on 

korstnajalaga). Ruumi loodenurk kumer. (Foto 69) 

 Ruumi nr 5 kirdenurk on kumer. S-seinas nišš hiljem siia rajatud pliidi tarbeks. 

W-sein soemüür. Seal tahmaluuk. Seinu katab lubikrohv, pliidi piirkonnas 

osaliselt tsementkrohv. Viimistluskihtideks lubivärv, millel sinepikarva 

emailvärv. (Fotod nr 70 ja 71) 

 Ruumi nr 6 seinu ja aknapõski katab vineer/puitkiudplaat. Seintel tapeet. (Foto 

72) 

 Ruumi nr 8 seinu katab ca 2,2m kõrguseni ulatuv tapeediga kaetud papp. 

Aknapõskedel lubikrohv, valge lubivärv. (Vt foto 60) 

 Ruumi nr 7 seinu katab ca 2,2m kõrguseni ulatuv tapeediga kaetud puitkiudplaat. 

W-seinas segmentkarne nišš — siin võis paikneda ahi/pliit (foto 73). Uksepõsel 

tsementkrohviga teostatud parandus. 

 Ruumi nr 9 S-sein vahvärk-stiilis. Krohvitud lubikrohviga, värvitud valge 

lubivärviga. Teised seinad krohvitud samuti lubikrohviga ning värvitud 

lubivärviga. Värvikihid: valge, hall, must (mustunud?). Ruumi poolitab alt 

lahtine vertikaallaudadest vahesein. Lauad kaetud valge lubivärviga. (Foto 74) 

 Ruumi nr 10 S-sein vahvärk-stiilis. Krohvitud lubikrohviga, värvitud valge 

lubivärviga. Teised seinad krohvitud samuti lubikrohviga ning värvitud 

lubivärviga. (Foto 75) 

 Ruumi nr 11 kirdenurk kumer. O-seina alaosas 2 ümarkaarset nišši 

(kinnimüüritud koldeavad?). Seina alaosa täidetud/parandatud silikaattellistega. 

N-sein punastest tellistest, alaosa samuti silikaattellistega parandatud. Ülal 

paremas nurgas tahmaluuk. Seinu katab lubikrohv ja valge lubivärv. (Foto 76) 

 Ruumi nr 13 seinad on kaetud lubikrohvi ja lubivärviga. Ukseava ümbruses 

tsemendiparandused. S-seinas kinnimüüritud ukseava, mille ees on hiljem 

paiknenud mingit laadi küttekolle.  O-seina N-nurga alaosas ca 73cm kõrgune 

värvitud sinine paneel, mis lõppeb punase horisontaaljoonega. Ka kesksel 

tugipostil leidub hilisemaid juhuslikke värvijälgi. (Fotod  4, 5, 63 ja 77) 

 Ruumide nr 14 ja 15 (algselt üks ruum) seinu katab lubikrohv ja lubivärv. 

Rohkelt tsemendiparandusi. Ruum on puidust vaheseinaga kaheks jaotatud. N-

seina ääres kamin ja teiselpool vaheseina keris. Keriseruumi seinad ja lagi kaetud 

laudisega. (Foto 78) Keriseruumi N-seinas näha erinevat tooni lubivärvi kihte: 

terrakota, ookerkollane ja heleroheline (foto 79).  

 Ruumile nr 16 eelneva väikese oletatava kolderuumi W-seinas kinnimüüritud 

ukseava (foto 80), N-seinas silluskaarne ava, mis viib ruumi nr 16 (foto 81). 

Seinu katab lubikrohv ja mitu kihti lubivärvi, sh erinevad hallid toonid. 

 Ruumi nr 16 W-sein algselt rajatud punastest tellistest. Tegemist on ligi 10 m 
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pikkuse soemüüriga (foto 82). Hiljem on seda silikaattellistega parandatud. O-

seinas kaks algset ukseava, mis on hiljem kinni müüritud ning akendeks ümber 

kohandatud (foto 83). Seina N-osas väike kaarsillusega ukseava (foto 84). W-

seina S-nurgas madal nišš, mis võib olla seotud mingit laadi küttekoldega (foto 

85). Seintel lubikrohv ja mitmes erinevas toonis lubivärvi: valge, ookerkollane, 

hall, terrakotapunane, hall (kihid tuvastatud pealiskaudsel vaatlusel). 

 

SEISUKORD 

 Ruumide nr 3, 4, 6 ja 7 rahuldav. 

 Ruum nr 12 seintel krohvikahjustused, S-seinas vertikaalpragu. 

 Ruumis nr 5 seinad tahmunud, emailvärv koorub, vasakpoolsel aknapõsel soolad. 

 Ruumi nr 8 aknapõskedelt krohv ja värv pudenevad. 

 Ruumis nr 9 välimine sein niiskunud, värvikihid pudenevad. 

 Ruumides nr 10 ja 11 krohvi- ja värvikaod. Ruumis nr 11 krohv mustunud 

(tahm?). 

 Ruumis nr 13 ulatuslikud krohvi- ja värvikaod. Pinnad mustunud (tahm?). S-

seina alaosas ja kesksel tugipostil leidub rohevetikat. Tugipostil mõned alumised 

kivid välja langenud.  

 Ruumi nr 14/15 S-seinal soolad. Ajaloolised värvikihid pudenevad. 

 Ruumile nr 16 eelneva väikese oletatava kolderuumi seintel ulatuslikud 

krohvikahjustused. N-seinas suurem vertikaalpragu ning mitmed mõrad. 

 Ruumis nr 16 ulatuslikud krohvi- ja värvikahjustused. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Teostada ruumides nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14/15 ja 16 seinapindade uuringud 

tuvastamaks ajalooliste viimistluskihtide olemasolu ja iseloomu. 

Dokumenteerida. 

 Uurida ruumi nr 11 O-seinas ning ruumi nr 16 W-seina S-nurgas paiknevate 

niššide võimalikku funktsiooni. 

 Selgitada välja, kas ruum nr 12 S-seinas ning ruumile nr 16 eelneva väikese 

oletatava kolderuumi seintes olevad praod ja mõrad on progresseeruva 

iseloomuga. Vajalik insenertehniline ekspertiis. 

 

ERITINGIMUSED 

 Alternatiivina lubivärvile on interjööride viimistlemisel lubatud kasutada   

liimvärvi ja kaseiinvärvi ning pabertapeete.     

 Eemaldada ruumis nr 3 puitkiudplaadid. Seina alaosa lubatud soovi korral katta 

sobiva puitpaneeliga. Ülaosa värvida lubivärviga. 

 Ruum nr 12 seinad krohvida lubikrohviga, värvida lubivärviga. 

 Eemaldada ruumis nr 4 vineerpaneel ning pealmine hall lubivärvi kiht. 

Restaureerida tahmaluuk korstnajalal. Ukseava kohal paiknevasse nišši lubatud 

soovi korral paigaldada üheksase ruudujaotusega  puitaken. 

 Ruumis nr 5 eemaldada emailvärv. Soovi korral lubatud S-poolse 

vaheseina/soemüüri lammutamine. Aknapõsed värvida valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 6 eemaldada seintelt  ja aknapõskedelt vineer/puitkiudplaadid. 

Aknapõsed värvida valge lubivärviga. 

 Ruumides nr 7 ja 8 eemaldada seintelt papp/puitkiudplaat. Aknapõskedel 

teostada lubikrohviga parandused, värvida valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 9 eemaldada välisseintelt pärast dokumenteerimist niiskunud ja liiga 

paksu kihina siin olevad lubivärvi kihid. Vahvärk-sein värvida valge lubivärviga. 
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Soovi korral lubatud puitosad välja puhastada ja katta nt linaõlivärnitsaga. 

Eksponeerida. Vajadusel lubatud eemaldada ruumi poolitav vahesein.   

 Ruumis nr 10 värvida vahvärk-sein valge lubivärviga. Soovi korral lubatud 

puitosad välja puhastada ja katta nt linaõlivärnitsaga. Eksponeerida. 

Krohviparandused teostada lubikrohviga. 

 Ruumis nr 11 teostada lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. 

 Ruumis nr 13 teostada lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. Soovi korral 

lubatud S-seinas oleva ukseava taasavamine ning sellesse sobiva lengi ja ukse 

paigaldamine.  

 Ruumis nr 14/15 eemaldada seintelt tsementkrohv, krohvida lubikrohviga, 

värvida lubivärviga. Teostada värvikihtide sondaaž ning võimalusel eksponeerida 

see. Põhimõtteliselt on lubatud ruumi soovi korral sauna rajamine, kuid see peab 

olema kivimüüridest täielikult isoleeritud (nõutav insenertehniline lahendus).    

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis teostada 

lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. Eksponeerida W-seinas 

kinnimüüritud ukseava. N-seinas paiknevasse avasse lubatud soovi korral 

paigaldada sobiv leng ja uks.  

 Ruumis nr 16 teostada lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. Sobivas kohas 

eksponeerida värvisondaaži riba. 

 Juhul, kui hoone seintele soovitakse lisada soojapidavust, on seda lubatud teha  

pillirooplaatidega, millele võib kanda kas lubi- või savikrohvi. Sellisel juhul 

tuleb tagada ajalooliste viimistluskihtide säilimine pillirooplaatide all. 

 

 

 

         
                                     68. Ruum nr 3.                                         69. Ruum nr 4.                    

 

 
70. Ruum nr 5. 
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71. Ruum nr 5 vaade W-seinale.      72. Ruum nr 6.                          73. Nišš ruumis nr 7. 

 

      
74. Ruum nr 9.                     75. Ruum nr 10.                    76. Ruum nr 11. 

 

   
77. Ruum nr 13.                                   78. Ruumi nr 14/15 vahesein.      79. Värvikihid. 
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                            80. Kolderuum.                                 81. Silluskaarne ava.                 

 

 

        
            82. Ruum nr 16. Vaade lõunast.                              83. Ruum nr 16 O-sein.                                   

 

 

              
                           84. Ukseava ruumis nr 16.                                   85. Nišš. 
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4.8. Põrandad 

KIRJELDUS 

 Ruumide nr 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 põrandad kaetud kas soome papi või 

vineerplaatidega. 

 Ruumil nr 12 muldpõrand. 

 Ruumidel nr 9 ja 10 kivist ning tambitud kruusast põrand. 

 Ruumil nr 11 muldpõrand. 

 Ruumil nr 13 osaliselt muldpõrand (N-pool), osaliselt lubja-kruusa segust 

tambitud põrand (S-pool). Põrandapinnast on ukseni tõusnud 2-astmeline trepp. 

 Ruumis nr 14/15 tsementpõrand. 

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis ja ruumis nr 16 

tõenäoliselt muldpõrand. Ruumi nr 16 põrandaga koos tuleb käsitleda ka 

kunagiste uste juures paiknevaid punastest tellistest madalaid 2-astmelisi treppe 

(foto 86). 

 

SEISUKORD 

 Ruumides nr 9, 10 ja 14/15 põranda seisukord hea. 

 Ruumide nr 11 ja 13 põrandad kaetud linnusõnniku ja olmeprahiga. Trepp 

ruumis nr 13 lagunenud. 

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis põrand ebatasane. O-

osas võlvilt alla varisenud kivid, W-osas süvend. Ruumi nr 16 põrand kaetud 

põhu, sulgede ja linnusõnnikuga. Treppide olukord hea. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Ruumide nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 16 põrandate ja nende tugikonstruktsioonide 

seisukorra uuring. 

 

ERITINGIMUSED 

 Kui ilmneb, et ruumide nr 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 põrandad ja nende 

tugikonstruktsioonid on heas korras, tuleb need restaureerida. Vastasel juhul 

rajada nimetatud ruumidesse uued laudpõrandad kasutades selleks võimalikult 

kõrgekvaliteedilist laia lauda. 

 Soovi korral lubatud rajada ruumile nr 12 kas laud- või kivipõrand (paekivi, 

punane tellis). 

 Ruumide nr 9 ja 10 põrand lubatud soovi korral katta laudadega. 

 Ruumide nr 11 ja 13 põrandad katta paekiviplaatidega. Põrandate alla võib 

paigaldada nt maaküttel põhineva põrandakütte. Restaureerida paekivist trepp.  

 Ruumis nr 14/15 lubatud rajada uus sobiv põrand. 

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis ja ruumis nr 16 lubatud 

kas laud- või paeplaatidest põrandate rajamine. Ruumis nr 16 korrastada 

telliskividest trepiastmed. 

 

  
86. Trepiastmed ruumis nr 16. 
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4.9. Küttekolded 

KIRJELDUS 

Kõik kasutuses olevad küttekolded on uuema-aegsed.  

 Ruumis nr 5 „Pioneer― pliit (vt foto 71). 

 Ruumis nr 7 laineplekiga kaetud ahi (foto 87). 

 Ruumis nr 8 lihtpottidest ahi (foto 88). 

 

ERITINGIMUSED 

 Ruumides nr 5, 7 ja 8 paiknevad küttekolded lubatud lammutada ning asendada 

vajadusel kas kahhel- või lihtpottahjudega. 

 

 

                 
                                 87. Ahi ruumis nr 7.                    88. Ahi ruumis nr 8. 

 

4.10. Muud sisedetailid, sisustus 

KIRJELDUS 
 Pööningule viiv puidust lihtne, ilma käsipuuta trepp (foto 89). 

 

SEISUKORD 

 Halb. Astmed osaliselt pehastunud. 

 

ERITINGIMUSED 

 Restaureerida pööningule viiv trepp kasutades selleks võimalikult sarnase 

ristlõikega kvaliteetset puitu. Lubatud sobiva käsipuu lisamine. 

 

 
89. Pööningule viiv trepp. 
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5. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTE KOOND 
 

Hoone ümbrus 

 Vajalik pinnase planeerimine.   

 Taastada kiviaiad. 

 Korrastada hooneni viiv tee. 

 Eemaldada hoonele liiga lähedal kasvavad puud: O-poolt üks suur ja kaks väiksemat 

ning sireligrupp; N-fassaadi kirdenurgast õunapuu ning hoone W-küljelt mägimänd. 

 Kaevumaja krohvida lubikrohviga, katta katus võimalusel samasuguste 

katusekividega, kui valitsejamaja. Juhul, kui ilmneb, et kaevumaja ei vajata, rajada 

selle asemele ajaloolistest eeskujudest lähtuv raketisega kaev (vt foto 2). 

 Lammutada kuur. 

 Soovitus: perspektiivis restaureerida ka hoone juurde kuuluv kivist ait.   

 

Vundament ja välisseinad 

 Eemaldada tsementkrohv, säilitades võimalusel võimalikult palju algset lubikrohvi- ja 

värvi. 

 Krohvida uuesti traditsioonilise koostisega lubikrohviga, värvida valge lubivärviga (sh 

katusel olevad vintskapid).  

 Müüriparandused teostada pae- või maakivide ja lubimördiga. 

 Taastada olemasolevate ja vanade fotode eeskujul hävinenud karniisiosad. 

 Eemaldada W-fassaadilt amortiseerunud elektrijuhe ja sobimatu latern vintskapi N-

küljelt. 

 Lammutada hilisem sobimatute proportsioonidega eeskoda. Projekteerida uus eeskoda. 

Seinakonstruktsioonid võivad olla kas kivist või puidust. Projekteerimisel võtta 

eeskujuks fotodel nr 2 ja 20 näha oleva varikatuse gabariidid. Seinad krohvida 

lubikrohviga, värvida valge lubivärviga. Katus katta kas S-kivi või käsitsivaltsitud 

tsingitud terasplekiga. 

 O-fassaadilt lubatud lammutada hilisem varemetes juurdeehitus. 

 

Välisuksed (VU)  

 Asendada VU1 uue, hoone arhitektuurse välisilmega sobiva uksega. Ukse tööjoonis 

antakse eeskoja projektis. 

 Restaureerida VU2 (klaasijaotuse vormistamisel võtta eeskujuks fotol nr 20 näha olev 

uks). Klaasid kittida linaõlikitiga, uks värvida naturaalse linaõlivärviga. Tõsta uks 

sissepoole (vajadusel teha uus leng). Väljapoole lubatud projekteerida uus, hoone 

arhitektuurse välisilmega sobiv kahe lehega uks. Nii tagatakse ruumi piisav 

soojapidavus. 

 Restaureerida VU3 vana uks, metallmanused ja leng. Uks värvida naturaalse 

linaõlivärviga. Restaureerida VU3 uuem (välimine) uks.  

 VU4: lubatud projekteerida uus, hoone arhitektuurse välisilmega sobiv uks. Sissepoole 

lubatud vajadusel rajada soojapidavuse eesmärgil lisauks. 

 Restaureerida VU5 lengid ja 2 hingetappi. Säilitada sisemisel lengil olemasolev 

helesinise lubivärvi kiht — mitte üle värvida. Projekteerida lengidesse sobituvad uued 

uksed.   

 Restaureerida VU6 kasutades selleks võimalikult sarnase ristlõikega kvaliteetset puitu. 

Värvida naturaalse linaõlivärviga. Klaasid kittida linaõlikitiga. Korrastada 

metallmanused. Paigaldada ukse ette sobiv trepp. 
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Aknad (A) 

 Paigaldada kõikidele akendele aknaplekid.   

 A1, A2, A15, A16 ja A17: Restaureerida leng, aken, metallmanused ja sisemine lai 

aknalaud. Klaasid kittida linaõlikitiga, leng värvida helehalli, raamid valge 

linaõlivärviga. Sisemistele raamidele lubatud pendelhingede ja muude vajalike 

metallmanuste lisamine. Nii sisemistele kui välimistele raamidele lubatud 

soojapidavuse tõstmiseks tuuleliistude lisamine.  

 A3, A4, A5 ja A6 lubatud eemaldada. 

 A7 ja A14: Restaureerida originaalleng, värvida helehalli linaõlivärviga. Paigaldada 

uus, kuuese ruudujaotusega topeltaken (vt fotod 2 ja 20). Klaasid kittida linaõlikitiga, 

raamid värvida valge linaõlivärviga. 

 A8: Paigaldada uus kuuese ruudujaotusega topeltaken koos vajalike metallmanustega 

(vt aknad A1 ja A2). Klaasid kittida linaõlikitiga, raamid  värvida valge, leng helehalli 

linaõlivärviga. 

 A9: Restaureerida originaalleng (värvida helehalli linaõlivärviga) ja sisemine lai 

aknalaud, värvida valge linaõlivärviga. Paigaldada uus kuuese ruudujaotusega 

topeltaken koos vajalike metallmanustega (vt aknad A1 ja A2 ning foto 2). Klaasid 

kittida linaõlikitiga, raamid ja leng värvida valge linaõlivärviga. 

 A10: Paigaldada uus leng ja kuuese ruudujaotusega topeltaken (vt foto 2). Klaasid 

kittida linaõlikitiga, raamid värvida valge, leng helehalli linaõlivärviga. 

 A11: Restaureerida leng, raam ja trellid. Leng värvida helehalli, raam valge 

linaõlivärviga, klaas paigaldada linaõlikitiga. Metallmanuste ilmsiks tulekul säilitada  

ja restaureerida ka need. 

 A12 ja A13: Lubatud 2 varianti: 1) Paigaldada olemasolevatesse avadesse kolmese 

ruudujaotusega topeltaknad (võimalusel kasutada ära olemasolevat materjali). 2) 

Avada kinnimüüritud ukseavasid nii palju, et oleks võimalik paigaldada uued lengid ja 

kuuese ruudujaotusega topeltaknad. Mõlemal juhul kittida klaasid linaõlikitiga, lengid 

värvida helehalli, raamid valge linaõlivärviga.  

 A18: Lubatud akna taastamine. Tööjoonis antakse projektis. 

 A19: Restaureerida leng, aken ja metallmanused. Paigaldada sisemine aken.  Klaasid 

kittida linaõlikitiga, leng värvida helehalli, raamid valge linaõlivärviga. Välimisele 

raamile lubatud soojapidavuse tõstmiseks lisada tuuleliist.   

 A20: Restaureerida leng, aken, aknalaud ja jämedamad trellid. Peenemad trellid 

lubatud eemaldada. Soovi korral paigaldada sisemine aken. Klaasid kittida 

linaõlikitiga, leng värvida helehalli, raamid valge linaõlivärviga. Välimisele raamile 

lubatud soojapidavuse tõstmiseks lisada tuuleliist.   

 

Siseuksed (SU) 

 SU1: Restaureerida uks ja metallmanused. Paigaldada sobiv lukk, lukusilt ja link. 

Värvida naturaalse linaõlivärviga. Ülaosas taastada prosspulkadega klaasijaotus (vt 

foto 20). Klaasid kittida linaõlikitiga. 

 SU3: Lubatud olemasoleva ukse eemaldamine (kasutada seda võimalusel mõne teise 

ava täitena) Restaureerida vana leng ja hingetapid. Paigaldada avasse sobiv uks (joonis 

antakse projektis). 

 SU4: Paigaldada uus hoone interjööri terviklahendusega sobiv uks (joonis antakse 

projektis). 

 SU5: Restaureerida uks, piit ja metallmanused, leida lukule sobiv link.  

 SU6: Restaureerida uks, piit ja metallmanused. Haagi asemele lubatud paigaldada 

soovi korral sobiv lukk/käepide. 



 36 

 SU7: Restaureerida uks ja hinged. Tapeedikihid lubatud eemaldada. Võimaluse korral 

säilitada näidistükk vanemast tapeedist (vt foto 55). Uks värvida naturaalse 

linaõlivärviga. Paigaldada uksele sobiv käepide või lukk. 

 SU8: Restaureerida uks (võimalik piit) ja metallmanused. Värvisondaažide alusel 

otsustada ukse värvitoon. Värvida naturaalse linaõlivärviga. Paigaldada sobiv lukk ja 

käepide. 

 SU9: Restaureerida uks, piit, hinged ja käepidemed. Klaasid kittida linaõlikitiga. 

Värvida naturaalse linaõlivärviga. Lubatud paigaldada sobiv lukk. 

 SU10: Lubatud asendada uue samatüübilise uksega. Säilitada, restaureerida ja 

taaskasutada 2 hingetappi ja 2 latthinge. 

 

Laed 

 Eemaldada ruumide nr 1, 3, 4, ja 6 lagedelt vineeritahvlid ja puitkiudplaadid. 

 Säilitada lagede krohv, teha vajalikud krohviparandused, kasutades selleks 

traditsioonilist lubikrohvi. 

 Värvida lubikrohvitud laed valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 9 laudadest lagi lubjata valge lubivärviga. Vajadusel lubatud  lae allapoole 

toomine. Sellisel juhul peab aga olema tagatud olemasoleva lae säilimine ning uue lae 

sellisel moel paigaldamine, et olemasolev ajalooline substants võimalikult vähe 

kahjustuks.  

 Ruumis nr 10 vajadusel lubatud  lae allapoole toomine. Sellisel juhul peab aga olema 

tagatud olemasoleva lae säilimine ning uue lae sellisel moel paigaldamine, et 

olemasolev ajalooline substants võimalikult vähe kahjustuks.  

 Ruumis nr 13 säilitada võimalikult palju ajaloolist krohvi. Teha vajalikud 

krohviparandused ning krohvida uuesti olemasolevale lubikrohvile võimalikult 

ligilähedase koostisega krohviga, viimistleda valge lubivärviga. Töö teostada koos 

seinte juures tehtavate krohvimis- ja viimistlustöödega. 

 Ruumis nr 11 krohvida lagi lubikrohviga, viimistleda lubivärviga. 

 Ruumides nr 14 ja 15 eemaldada tsementmört, krohvida lubikrohviga, viimistleda 

valge lubivärviga. 

 Taastada ruumile nr 16 eelneva väikese kolderuumi sissevarisenud lagi kasutades 

selleks võimalikult palju säilinud originaalmaterjali (kive leidub põrandal). Krohvida 

lagi lubikrohviga, viimistleda valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 16 lubatud olemasolev lagi katta servatud laudadest puhaslaega. Nt 

kaaslaudis. Viimistleda linaõlivärviga. 

 

Siseseinad ja viimistlus 

 Alternatiivina lubivärvile on interjööride viimistlemisel lubatud kasutada liimvärvi ja 

kaseiinvärvi ning pabertapeete.  

 Eemaldada ruumis nr 3 puitkiudplaadid. Seina alaosa lubatud soovi korral katta sobiva 

puitpaneeliga. Ülaosa värvida lubivärviga. 

 Ruum nr 12 seinad krohvida lubikrohviga, värvida lubivärviga. 

 Eemaldada ruumis nr 4 vineerpaneel ning pealmine hall lubivärvi kiht. Restaureerida 

tahmaluuk korstnajalal. Ukseava kohal paiknevasse nišši lubatud soovi korral 

paigaldada üheksase ruudujaotusega  puitaken. 

 Ruumis nr 5 eemaldada emailvärv. Soovi korral lubatud S-poolse vaheseina/soemüüri 

lammutamine. Aknapõsed värvida valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 6 eemaldada seintelt  ja aknapõskedelt vineer/puitkiudplaadid. Aknapõsed 

värvida valge lubivärviga. 



 37 

 Ruumides nr 7 ja 8 eemaldada seintelt papp/puitkiudplaat. Aknapõskedel teostada 

lubikrohviga parandused, värvida valge lubivärviga. 

 Ruumis nr 9 eemaldada välisseintelt pärast dokumenteerimist niiskunud ja liiga paksu 

kihina siin olevad lubivärvi kihid. Vahvärk-sein värvida valge lubivärviga. Soovi 

korral lubatud puitosad välja puhastada ja katta nt linaõlivärnitsaga. Eksponeerida. 

Vajadusel lubatud eemaldada ruumi poolitav vahesein.   

 Ruumis nr 10 värvida vahvärk-sein valge lubivärviga. Soovi korral lubatud puitosad 

välja puhastada ja katta nt linaõlivärnitsaga. Eksponeerida. Krohviparandused teostada 

lubikrohviga. 

 Ruumis nr 11 teostada lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. 

 Ruumis nr 13 teostada lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. Soovi korral 

lubatud S-seinas oleva ukseava taasavamine ning sellesse sobiva lengi ja ukse 

paigaldamine.  

 Ruumis nr 14/15 eemaldada seintelt tsementkrohv, krohvida lubikrohviga, värvida 

lubivärviga. Teostada värvikihtide sondaaž ning võimalusel eksponeerida see. 

Põhimõtteliselt on lubatud ruumi soovi korral sauna rajamine, kuid see peab olema 

kivimüüridest täielikult isoleeritud (nõutav insenertehniline lahendus).    

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis teostada 

lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. Eksponeerida W-seinas kinnimüüritud 

ukseava. N-seinas paiknevasse avasse lubatud soovi korral paigaldada sobiv leng ja 

uks.  

 Ruumis nr 16 teostada lubikrohviparandused, värvida lubivärviga. Sobivas kohas 

eksponeerida värvisondaaži riba. 

 Juhul, kui hoone seintele soovitakse lisada soojapidavust, on seda lubatud teha  

pillirooplaatidega, millele võib kanda kas lubi- või savikrohvi. Sellisel juhul tuleb 

tagada ajalooliste viimistluskihtide säilimine pillirooplaatide all. 

 

Põrandad  

 Kui ilmneb, et ruumide nr 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 põrandad ja nende tugikonstruktsioonid on 

heas korras, tuleb need restaureerida. Vastasel juhul rajada nimetatud ruumidesse uued 

laudpõrandad kasutades selleks võimalikult kõrgekvaliteedilist laia lauda. 

 Soovi korral lubatud rajada ruumile nr 12 kas laud- või kivipõrand (paekivi, punane 

tellis). 

 Ruumide nr 9 ja 10 põrand lubatud soovi korral katta laudadega. 

 Ruumide nr 11 ja 13 põrandad katta paekiviplaatidega. Põrandate alla võib paigaldada 

nt maaküttel põhineva põrandakütte. Restaureerida paekivist trepp.  

 Ruumis nr 14/15 lubatud rajada uus sobiv põrand. 

 Ruumile nr 16 eelnevas väikeses oletatavas kolderuumis ja ruumis nr 16 lubatud kas 

laud- või paeplaatidest põrandate rajamine. Ruumis nr 16 korrastada telliskividest 

trepiastmed.   

 

Küttekolded 

 Ruumides nr 5, 7 ja 8 paiknevad küttekolded lubatud lammutada ning asendada 

vajadusel kas kahhel- või lihtpottahjudega. 

 

Muud sisedetailid, sisustus 

 Restaureerida pööningule viiv trepp kasutades selleks võimalikult sarnase ristlõikega 

kvaliteetset puitu. Lubatud sobiva käsipuu lisamine. 
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6. VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE JA KONSTRUKTSIOONIDE 
LOEND JA PLAAN 
 

Alljärgnev tabel koondab endas hoone põhikonstruktsioonidega nõrgemalt seotud osi, mida 

on võimalik hõlpsamini eemaldada. Säilitamisele kuuluvad põhikonstruktsioonid 

(katusetarindid, seinad, laed, põrandad, jms.) on mainitud vastavates peatükkides. 

 

NR. NIMETUS ASUKOHT MANUSED 

1 Välisuks VU2 W-fassaad haak, haagi vastus 

2 Välisuks VU3 vana 

uks 

W-fassaad leng, 2 hingetappi, 2 linnupea-

tüüpi sepishinge 

3 Välisuks VU5 O-fassaad 2 lengi, 2 hingetappi 

4 Välisuks VU6 N-fassaad 2 pendelhinge 

5 Aken A1 W-fassaad 4 algset hingetappi, 4 

pendelhinge, 1 varraskremoon, 

leng 

6 Aken A2 W-fassaad 6 pendelhinge (4 suurt ja 2 

väikest), 1 liblikpöör, 1 

varraskremoon, leng 

7 Aken A7 W-fassaad, pööning leng 

8 Aken A9 S-fassaad leng 

9 Aken A11 O-fassaad leng, trellid 

10 Aken A14 O-fassaad, pööning leng 

11 Aken A15 O-fassaad 2 hingetappi, 6 pendelhinge (4 

suurt ja 2 väikest),  1 liblikpöör, 6 

haaki, leng 

12 Aken A16 O-fassaad 4 pendelhinge, 4 haaki, leng 

13 Aken A17 O-fassaad 4 vanemat hingetappi, 6 

pendelhinge (4 suurt ja 2 

väikest), varraskremoon, leng 

14 Aken A19 N-fassaad 4 pendelhinge, 4 haaki, 4 haagi 

vastust, leng 

15 Aken A20 N-fassaad 4 pendelhinge, jämedad trellid, 

leng 

16 Siseuks SU1 Ruum nr 3 4 pendelhinge, 2 riivi, 2 riivi 

vastust, leng 

17 Siseuks SU3 Ruum nr 3 2 hingetappi, leng 

18 Siseuks SU5 Ruum nr 3 2 pendelhinge, 2 pikka lukusilti, 

1 väike lukusilt, karplukk, leng 

19 Siseuks SU6 Ruum nr 8 2 pendelhinge, haak, haagi 

vastus, 2 hingetappi, leng 

20 Siseuks SU7 Ruum nr 9 2 pendelhinge, leng 

21 Siseuks SU8 Ruum nr 10 1 sepishing, 1 hingetapp, leng 

22 Siseuks SU9 Ruum nr 8 2 käepidet, 2 pendelhinge, leng 

23 Siseuks SU10 Ruum nr 13 2 hingetappi, 2 latthinge (ülemine 

linnupea-tüüpi) 

24 Tahmaluuk Ruum nr 4 (foto 69) - 

25 Tahmaluuk Ruum nr 5 (foto 71) - 
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             Pööningukorrusel.        Alus: Elamu plaan. V. Nelis. 1997. 
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7. FOTODE JA ILLUSTRATSIONIDE NIMEKIRI 
 

1. Virtsu mõisa peahoone. (Foto: J. Vali kogust) 

2. Vaade lõunast. (Foto: internet)  

3. Vaade kirdest 1965.a. (Foto: Veljo Ranniku) 

4. Keskpost võlvitud ruumis.             

 5. Kinnimüüritud ukseava.             

 6. Kinnimüüritud ukseava kolderuumis. 

7. Vaade loodest. Kaevumaja, kiviaed, ait, kuur. 

8. Valitsejamaja ait. Vaade läänest.    

 9. Vaade kagust. 

10. Vaade kirdest. 

11. Vundament.                                                   

12. Viimistluskihid seinal.     

13. W-fassaad. 

14. S-fassaad.                                                                 

15. Kinnimüüritud ukseava O-fassaadil. 

16. O-fassaad. 

17. N-fassaad.                                                  

18. Irdunud krohv O-fassaadi soklitsoonis.                           

19. VU 1.                             

20. Esifassaadi sissepääsud. (Foto: H. Kolmer 1976.a.) 

21. VU2.                                                    

22. VU2 seestpoolt.  

23. Uuem VU3 väljast. 

24. Uuem VU3 seest.           

25. Vana VU3. 

26. VU4 väljast. 

27. VU4 seest.                     

28. VU5. Hingetapid. 

29. VU6.   

30. A1.                       

31. A2. 

32. A3, A4 ja A5. 

33. A7.                          

34. A8. 

35. A9. 

36. A10 avatäide.                           

37. A11 väljast.  

38. A11 seest.   

39. A12.                                     

40. A13.                                

41. A14 seest. 

42. A15.                                       

43. A16.                                     

44. A17. 

45. A18.                                 

46. A19.                                     

47. A20. 

48. SU1.                                       



 41 

49. SU3.                                     

50. SU5.  

51. SU6.                                  

52. SU6 hingetapp.   

53. SU7 sahvri poolt.    

54. SU7 teiselt poolt. 

55. Tapeedikatke SU7 alaosas.                                                      

56. SU8. 

57. SU9.                                                

58. SU10.   

59.  Lagi ruumis nr 6.                                           

60. Ruum nr 8 lagi. 

61. Ruum nr 9 lagi.                              

62. Ruum nr 10 lagi.  

63. Ruum nr 13 lagi.                                             

64. Ruum nr 11 lagi. 

65. Ruum nr 14 lagi.                                                  

66. Suitsukumm. 

67.  Ruum nr 16 lagi. 

68. Ruum nr 3.                                          

69. Ruum nr 4.  

70. Ruum nr 5. 

71. Ruum nr 5 vaade W-seinale.       

72. Ruum nr 6.                           

73. Nišš ruumis nr 7. 

74. Ruum nr 9.                      

75. Ruum nr 10.                     

76. Ruum nr 11. 

77. Ruum nr 13.                                    

78. Ruumi nr 14/15 vahesein.       

79. Värvikihid. 

80. Kolderuum.                                  

81. Silluskaarne ava.    

82. Ruum nr 16. Vaade lõunast.                               

83. Ruum nr 16 O-sein. 

84. Ukseava ruumis nr 16.                                    

85. Nišš. 

86. Trepiastmed ruumis nr 16. 

87. Ahi ruumis nr 7.                    

88. Ahi ruumis nr 8. 

89. Pööningule viiv trepp. 

                         

  

Kaanefoto: Vaade kirdest. Veljo Ranniku 1965.a. 

 

Vt.  Lisa 6. Pildistamise suunad. 
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