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1. SISSEJUHATUS 

 

Tarva doktoraat asub Pärnu maakonnas Koonga vallas Tarva külas. Siinne hoonetekompleks 

asub vahetult Mihkli – Oidrema maantee ääres. Doktoraadi elamu paikneb põhja-lõuna 

suunaliselt, praeguse peasissepääsuga põhja suunas (algne, patsientidele mõeldud sissepääs 

paiknes läänes). Hoone mõõdud: pikkus  ca 23 m, laius ca 19,5 m. 

19. saj. lõpukümnenditel valminud ehitis on arhitektuurimälestisena kaitse all (reg. nr. 16672). 

Doktoraadi peahoone näol on tegemist 19. sajandi mõisaarhitektuuri erandliku näitega ning 

siinse hoonetekompleksi vaieldamatu dominandiga.  

Lisaks elamule on siin kultuurimälestisena riikliku kaitse all veel järgnevad hooned: Tarva 

doktoraadi tall-tõllakuur (reg. nr. 16673), kaev (reg. nr. 16674), haigla (reg. nr. 16675) ja 

kelder (reg. nr. 16676).  

Käesolevad eritingimused on tehtud, et võiks alustada hoone restaureerimiseks vajaliku  

projektdokumentatsiooni koostamisega. Omanik Holden Arge´l on  soov muuta hoone 

aastaringselt elamiskõlblikuks, et seda oleks võimalik edaspidi rentida mõnele majutusega 

tegelevale ettevõttele. Antud mälestise seisukohalt on see igati õigustatud ja sobiv lahendus. 

Hoone tehnilist seisukorda on juba 2004. aastal loetud avariiliseks. Tollane 

Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor Eduard Rajari on siis märkinud järgmist: 

„2004.a. tuleb hoone lugeda avariiliseks. Katuse läbijooksudest tingituna on 2. korruse 

laetalad osaliselt olematuks muutunud ja laed ripuvad vaid laudade küljes. Nimetatud 2 aasta 

jooksul on tunduvalt suurenenud praod N-küljes, endise lampkasti kohal on sein alla vajunud 

ja müüritise kihid kohati üksteisest irdunud. Hoone kagunurga (kellerdatud hooneosa) N-

küljele on lisandunud pragusid 2. korruse akna piirkonnas, need on suurenenud, samuti on 

eelmisel aastal tekkinud praod S-küljel silmnähtavalt suurenenud, seega vajub hoone SO-nurk 

täies mahus välja. Katusekate: sindli peal olev eterniit on kohati vett läbilaskev. Kaunilt 

kujundatud paekivist korstnapitsid on täis vertikaalpragusid ja on muutunud ohtlikeks 

varisemisohu tõttu. Hoone omanik on suhtunud oma võimaluste piires elamusse väga hoidvalt 

ja püüdnud omal jõul igati hoonet päästa.―
1
 Käesoleval hetkel, st seitse aastat hiljem, tuleb 

tõdeda, et olukord ei ole paranenud, kuid õnneks ka mitte drastiliselt avariilisemaks 

muutunud.  

Siinsete eritingimuste koostamisel on olnud suureks abiks Holden Arge 2010. aastal Tallinna 

Tehnikakõrgkooli ehitusteaduskonna hoonete ehituse erialal valminud lõputöö „Tarva 

doktoraadi elamu tehnilise seisundi hindamine ja restaureerimise ettepanekud―. 

 

 

Väliuuringud teostati 2011.a. märtsis. 

                                                 
1
 Kultuurimälestiste riiklik register http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=16672 

 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=16672
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DOKTORAADI ELAMU 

 

Põhikaart ja ortofoto 

Väljavõtted Maa-ameti kaardilt 

 Mälestis   M: 1:1891 

 

 

2. KASUTATUD DOKUMENTATSIOON NING ALLIKAD 

 

Muinsuskaitseamet: 

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

 

Eesti Ajalooarhiiv: 

 Tarva. Hooneregistri toimikud. Tarva küla, Tohtri. EAA P-1184.2.5284 

 Doctorat Tarva. Keblas – Weltz – Arohof. Veltsa ja Aru mõisad. 1874-1940. 

EAA.2486.1.2289 

 

Riigiarhiiv: 

 „Tarwa tohtri ja hospidali― asutuse põhikiri. 1920.a. ERA 14.9.976 

 Riigikantselei toimik. Siseministri ettepanek ja Kodanliku Eesti Riigihoidja otsuse 

ärakiri. Sihtasutise „Tarwa Arsti ja Haigemaja Asutuse― wara üleandmise asjus Lääne 

Ajutisele Maavalitsusele. 1937.a. ERA 31.3.16167b 

 Lääne Maakonnavalitsuselt end. Sihtasutise „Tarva arsti- ja haigemaja― varanduse 

Pärnu Maavalitsuse omanduseks ülevõtmise ja Soontaga jsk. arstimaja ehitamise 

kohta. 1937 – 1940. ERA 1097.1.3414 

 

Kirjandus: 

 Hein, A. Eesti mõisaarhitektuur historitsismist juugendini. Tallinn, 2003. 

 

Muu: 

 Arge, H. „Tarva doktoraadi elamu tehnilise seisundi hindamine ja restaureerimise 

ettepanekud―. Tallinna Tehnikakõrgkool, ehitusteaduskond, hoonete ehituse eriala.  

Lõputöö. Tallinn, 2010. 

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

http://register.muinas.ee/
http://xgis.maaamet.ee/
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3. LÜHIKE AJALOOLINE ÜLEVAADE JA KIRJELDUS  

 

 „Tarva Arsti ja Haigemaja Asutus― oli rajatud Vigala majoraat-mõisa omaniku Bernhard von 

Uexkülli
2
 poolt 1873. aastal eesmärgiga ülal pidada arsti- ja haigemaja arstiabi andmiseks 

asutajale Mihkli kihelkonnas kuuluvate mõisate ja teiste samas piirkonnas asuvate mõisate 

elanikkudele, kelle omanikud kokkuleppel sihtasutise nõukoguga maksid asutise kulude 

katteks kindlaksmääratud summa. Sihtasutise eesmärgi taotlemiseks määras asutaja 

sihtasutisele 25 tiinu suuruse maatüki ühes hoonetega arsti- ja haigemaja asukohaks. 

Sihtasutise sissetulekuallika moodustasid peamiselt annetused, mille tõttu asutis võis pidada 

ametis arsti, makstes talle palka ligi 2 400 rubla aastas. Sihtasutise tegevust juhtis nõukogu, 

mille koosseisu kuulusid asutaja mõisate omanikud, Vigala ja Mihkli kirikute õpetajad ja 

asutise arst, kuna järelevalvet teostasid kaks revidenti, valitud Mihkli ja Vigala kirikute 

konventide poolt suurmaaomanikkude või rüütlimõisate rentnikkude seast.
3
 (Vt lisa 1) 

1920. aastal koostatud „Tarwa tohtri ja hospidali― asutuse põhikirjas seisab — Asutuse 

eesmärk on, Läänemaal olewa Mihkli kihelkonna rahwale wõimalust anda arstilisi abinõusid 

saada ja nimelt: 1) Ühe arsti nimetatud kihelkonnas olewas tohtri majas Tarwa ülespidada, 2) 

tohtri maja Tarwa juures ühe hospidali ülespidada, 3) Warandusetuile ja haigedele abinõud 

anda.
4
  

Majas asusid peale arsti korteri veel vastuvõtu-, protseduuride- ja operatsiooniruum.
5
 Et aga 

arst asus kõrvalises kohas ja sinna juurde kuuluv ringkond üldiselt kitsas, siis olid tohtri 

sissetulekud sedavõrd väiksed, et seal ükski arst kaua ei püsinud ja koht enamalt jaolt 

vakantne seisis.
6
 1937. aastal otsustati tegevuse lõpetanud Sihtasutise „Tarwa Arsti ja 

Haigemaja Asutuse― vara anda üle Lääne Ajutisele Maavalitsusele, misjuures maavalitsus pidi 

seda vara kasutama Mihkli kiriku ümbruskonna elanikkude tervishoiu ülesannetes.
7
 1940. 

aastal otsustas Lääne Maavalitsus anda Pärnu Maavalitsusele üle tegevuse lõpetanud „Tarva 

arsti- ja Haigemaja Asutuse― vara, mis koosnes muuhulgas: 

1. Arsti elumajast, paekivist, ühekordne mansardkorraga, tahvelkivi katusega, kr. 6500.- 

2. Endisest haigemajast, paekivist, sindlikatusega, kr. 2000.- 

3. Tall-kuur-aidast ühise katuse all, paekivist, sindlikatusega, kr. 1000.- 

4. Keldrist, paekivist, võlvitud. 

5. Küünist, palkehitus, õlgkatusega, kr. 1000.- 

6. Sealaudast, palkehitus, sindlikatusega, kr. 500.- 

7. Krundist, kus asuvad nimetatud hooned, mis on eraldatud endisest Keblaste Veltsa - Aru 

mõisast „Tarva Haigemaja talu― nime all, kinnistus nr. 151. Krundi suurus 25,67 tiinu, 

maksustamiseks hinnatud 70,81 pkrbl.; põldu 7,71 tiinu, heinamaad 10 tiinu, karjamaad 7,11 

tiinu ja kõlbmatut maad 0,85 tiinu, hinnatud kr. 800.-
8
 

                                                 
2
 Maanõunik, Eestimaa kuberner, Vigala vallakohtu asutaja; Vigala, Veltsa ja Keblaste mõisate omanik. 

3
 Riigikantselei toimik. Siseministri ettepanek ja Kodanliku Eesti Riigihoidja otsuse ärakiri. Sihtasutise „Tarwa 

Arsti ja Haigemaja Asutuse― wara üleandmise asjus Lääne Ajutisele Maavalitsusele. 1937.a. ERA 31.3.16167b 
4
 „Tarwa tohtri ja hospidali― asutuse põhikiri. 1920.a.ERA 14.9.976 

5
 http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=16672 

6
 Lääne Maakonnavalitsuselt end. Sihtasutise „Tarva arsti- ja haigemaja― varanduse Pärnu Maavalitsuse 

omanduseks ülevõtmise ja Soontaga jsk. arstimaja ehitamise kohta. 1937 – 1940. ERA 1097.1.3414. Lk 4. 
7
 Riigikantselei toimik. Siseministri ettepanek ja Kodanliku Eesti Riigihoidja otsuse ärakiri. Sihtasutise „Tarwa 

Arsti ja Haigemaja Asutuse― wara üleandmise asjus Lääne Ajutisele Maavalitsusele. 1937.a. ERA 31.3.16167b 
8
 Lääne Maakonnavalitsuselt end. Sihtasutise „Tarva arsti- ja haigemaja― varanduse Pärnu Maavalitsuse 

omanduseks ülevõtmise ja Soontaga jsk. arstimaja ehitamise kohta. 1937 – 1940. ERA 1097.1.3414. Lk 7. 
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Hoone edasisest käekäigust ei ole palju teada. Aastatel 1933 – 1940 oli selle rentnikuks 

August Hansu poeg Otson.
9
 1940. aastal anti Tarva arstimajast Kaitseliidu Pärnumaa Maleva 

Veltsa rühmale üks kuni kaks tuba.
10

  

1950ndatel oli hoones Tarva kahekasklassilise kooli internaat ja õpetajate korterid. Perekond 

Arge valdusesse läks hoone aastal 2000.  

 

1875. aastal valminud Tarva doktoraadi peahoone on Ants Heina andmetel koopia 

Staffordshire'is asunud Trenthami lossi valvurimajast (viktoriaanlik neogootika).
11

 Täpsem 

oleks ehk siiski öelda, et hoone on saanud viimaselt mõningaid stiililisi mõjutusi.  

 

   
1. Arsti maja 1920ndatel aastatel. (Foto: Richard Arge kogust) 

 

 
2. Trentham, West Midlands, England. (Foto: internet) 

 

                                                 
9
 Samas.Lk 19-20. 

10
 Samas.Lk 39. 

11
  http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=16672 
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Tegemist on kõrge kelpkatusega ühe põhikorruse ja katusekorrusega lubikrohviga krohvitud 

ning valge lubivärviga värvitud paekivihoonega. (Vt lisad 2-5) Majale annavad dünaamilise 

rütmi läänefassaadi eenduvad-taanduvad mahud ning ebasümmeetrilise paigutusega 

vintskapid katusepinnas. Üks vintskap pärineb1953. aastast. Katus on algselt olnud kaetud u 

60x15 cm suuruste kiltkivitahvlitega. W-fassaadil eenduva endise eeskoja ja ooteruumi 

katusekatteks oli kimm. 1953. aastal eemaldati katuselt kiltkivid (müüdi maha) ning kaeti 

kõik katused eterniidiga. Katusest ulatub välja 4 korstnapitsi (3 algset, baaside, vahevööde ja 

karniisidega ning 1 hilisem, silikaattellistest). Hoone on kaguosas kellerdatud. Muudetud on 

mõningate avade kuju ja funktsiooni; osad avad kinni müüritud.  Aknad on osaliselt algsed, 

osaliselt asendatud. Lõunafassaadil paiknenud lahtine veranda on teadmata ajal lammutatud 

(fotod 3 ja 4).  

 

 
3. Lõunafassaadil paiknenud veranda. (Foto: Richard Arge kogust) 

 

 
                             4. Kunagise veranda koht aastal 2010. (Foto: Holden Arge) 
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Interjööris on pilkupüüdvaks koridori paekiviplaatidest põrand. Sisekujunduselt on hoone 

olnud lihtne, sirgete lubjatud krohvitud lagede, lubjatud krohvitud seinte  (hiljem 

tapetseeritud) ja laudpõrandatega. Siseuksed tahveldatud. Arsti vastuvõturuumi aknaorvas 

lambrii. Operatiivsete protseduuride ruumis ja arsti puhkeruumis leidub trafarettmustreid. 

50ndatest pärinev trafarett teisele korrusele viivas trepikojas. Trepikoda koos betoontrepiga 

rajati 1953. aastal. Hoones on säilinud mõned vanad lihtpottidest ahjud ja üks pliit ning mitu 

hilisemat ahju ja pliiti. Ruumiprogrammist kõneledes saame toetuda Richard Arge 

andmetele, mille kohaselt ruum nr 1 oli kasutusel patsientide ooteruumina — siin oli väike 

esik ning siit kulges ka trepp I korrusele; nr 2 oli arsti vastuvõturuum, nr 3 operatiivsete 

protseduuride ruum, nr 4 arsti puhkeruum, nr 5 käimla ja pääs keldrisse, nr 6 hiljem rajatud 

trepikoda (algne ruumi otstarve teadmata), nr 7 köögiteenija ruum, nr. 8 köök, nr 9 ravimite 

hoiuruum (hilisem kauplus), nr 10 koridor ja nr 11 eeskoda. (Vt lisa 6) II korrus oli algselt 

vaid osaliselt välja ehitatud. Arsti eluruumid võisid paikneda tubades nr 20, 21 ja 22 (vt lisa 

7). Ülejäänud II korruse ruumid ehitati välja hiljem, 1950ndatel aastatel, kui siia paigutati 

elama internaatkooli õpetajad. 

Hetkel seisab hoone tühjana. Ruume kasutatakse panipaikadena.   

 

 
5. Trafarett ruumi nr 3 seinal. 

 

 
6. Vaade läänest (Foto: H. Arge) 
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4. KIRJELDUS, SEISUKORD, UURIMIS-PROJEKTEERIMISVAJADUS JA 

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED 

 

4.1. Hoone ümbrus 

KIRJELDUS 

Hoone on Mihkli-Oidrema maantee poolt hästi vaadeldav. Tee ääres markeerib krundi 

piiri kuusehekk. Elamu S-küljel kaks suurt pärna, millede vahel paiknes kunagi ringtee. 

Kagu-poole jääb saun, idas asetseb hiljuti restaureeritud tall-tõllakuur, mida kasutatakse 

kuurina. Lõuna pool paikneb endine haiglahoone, mis on jagatud kahepere elamuks. 

Maapinna kallakud on doktoraadi elamust eemale, O-suunas. 

 

SEISUKORD 

Hoone ümbrus on hästi hooldatud ja hoitud. Pärnade katusele ulatuvaid oksi on pügatud. 

Kriitiline piirkond O-fassaadil lampkasti läbiviigu piirkonnas, kuhu on tekkinud sadevett 

koguv lohk.  

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Vertikaalplaneeringu projekt (koos sadevetesüsteemi projektiga).  

 

ERITINGIMUSED 

4.1.1. Jätkata hoone ümbruse heaperemeheliku hooldusega. 

4.1.2. Teostada vertikaalplaneering. Vihmaveetorude alla ehitada hüdroisolatsiooniga 

kividest laotud äravoolurennid. 

 

 

 

 
7. Vaade kagust. (Foto: H. Arge) 
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4.2. Katusekandmik ja - kate 

KIRJELDUS 

Pennsarikaskonstruktsioonis rood- ning luipsarikatega kelpkatus. Kaldenurk 45 kraadi. 

Sarikate ristlõige 160x160 mm ja samm 1330 mm. (Foto 8) 

Katusest ulatub välja 7 vintskappi (6 algset ja üks hilisem — 1953.a.) ning 4 

korstnajalga. W-fassaadi originaalvintskappidest S-poolne on konstruktiivsetel põhjustel 

üleni puidust (teistel viiluväli kivist). Puidust on ka hilisem vintskapp. Lihtne tuulekast 

on olnud valgeks lubjatud. Katuseharjal paiknes algselt tuulelipp (vt foto 1). 

Eraldi väikese kaldega katused on N-eeskojal ning W-fassaadi eenduvatel mahtudel.  

Algne katusekattematerjal oli kiltkivi, mida on säilinud vintskappide külgedel (foto 9). 

W-fassaadi eenduva hoonemahu katust on algselt katnud sindlid, mis on ka olemasoleva 

eterniitkatte all säilinud (foto 10). Kas sindlitega on olnud kaetud ka teised lameda 

kaldega katusemahud, ei ole teada. Eterniitkate paigaldati kõikidele katustele 1953. 

aastal. 

Hoonel puuduvad vihmaveerennid ja -torud.    

 

SEISUKORD 

Katusekonstruktsiooni olukord on hea. 

Katusekatte olukord avariiline: eterniit amortiseerunud, mitmeid läbijooksu-kohti on 

püütud käepäraste vahenditega parandada (foto 11). Sademetele avatud on katust 

läbivate korstnajalgade läbiviigud. Vintskappide olukord rahuldav, tuulekasti olukord 

hea. 

Vihmaveerennide ja -torude puudumine on enesega kaasa toonud niiskusprobleemid 

hoone eenduvate mahtude ja põhikehandi nurkades ning sissepääsude ees (trepilt ustele 

pritsiv vesi). (Foto 12)  

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Projekteerida hoonele vajalik sadevetesüsteem (koos vertikaalplaneeringu 

projektiga).  

ERITINGIMUSED 

4.2.1. Hoone välisgabariitide muutmine ei ole lubatud. Peale-, juurde- ja ümberehitused 

ei ole lubatud. 

4.2.2. Säilitada ja restaureerida ajalooline katusekuju ja tarindusviis.  

4.2.3. Säilitada maksimaalselt katuse kandekonstruktsioonid, tagada kõikide elementide 

kandevõime. 

4.2.4. Restaureerimismeetod olgu proteesimine olemasolevaga võimalikult sarnase 

ristlõikega kvaliteetse puiduga. 

4.2.5. Originaalvintskapid restaureerida. W-fassaadil olevalt S-poolselt vintskapilt 

eemaldada horisontaalne punnlaudis, paigaldada krohvimatid ning krohvida 

traditsioonilise lubikrohviga, valgendada lubivärviga. 

4.2.6. Lubatud eemaldada hilisem vintskapp W-fassaadil. Juhul kui see säilitatakse, 

restaureerida selle laudis ning värvida valge linaõlivärviga. 

4.2.7. Tuulekast lubjata või värvida valge linaõlivärviga. 

4.2.8. Katuse kattematerjalide osas lubatud kolm varianti: 

a) Katuse põhimaht katta kiltkivitahvlitega, kolm madala kaldega katusemahtu                       

katta kimmidega (veetihedam kui sindel), tõrvata kvaliteetse männitõrvaga. 

b) Kõik katused katta kimmidega, tõrvata kvaliteetse männitõrvaga. 

c) Kõik katused katta käsitsivaltsitud tsingitud terasplekiga. 

4.2.9. Paigaldada projektis ette nähtud sadevetesüsteem. 
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                          8. Katusekonstruktsioon.              9. Kiltkivitahvlid. 

 

 
10. Sindlid W-fassaadil. 

 

          
        11. Parandatud katus W-fassaadil.                         12. N-eeskoja kagunurk. 

                      (Foto: H. Arge)                      (Foto: H. Arge)  
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4.3. Korstnad ja korstnapitsid 

KIRJELDUS 

Hoonel on neli massiivset paekividest laotud korstnat. Pööningul paiknevad korstnajalad 

on olnud algselt krohvimata. Hiljem osaliselt krohvitud. (Vt foto 8) 

Korstnapitside osas tuleb tõdeda, et tegemist on äärmiselt meisterliku ning peene 

paekivitööga (faasitud). Lisaks on kõik neli korstnapitsi veidi erinevate 

proportsioonidega, lisades katusemaastikule dünaamikat. W-fassaadi N-poolne 

korstnapits on kõige jässakam (foto 13) W-fassaadi S-poolne aga seevastu kõige 

sihvakam (foto 14). O-fassaadi S-poolse korstnapitsi ülaosa on teadmata ajal 

lammutatud ning asendatud silikaattellistest lihtsa lahendusega (foto 15). O-fassaadi N-

poolne korstnapits sarnaneb enim W-fassaadi N-poolsele, on aga viimasest veidi kõrgem 

(foto 16). Korstnapitsid on olnud lubjatud. Hiljem on neisse tekkinud pragusid püütud 

tsementmördiga parandada.  

 

SEISUKORD 

Korstnajalgadel pigi- ja niiskuslaigud (foto 17).  

W-fassaadi S-poolse korstnapitsi olukord avariiline — pikipraod. Teiste olukord 

pealiskaudsel vaatlusel veidi parem. Silikaattellistest ülaosaga korstnapitsi vana baasi 

vuukidest mört pea täielikult välja pudenenud — avariiline. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Korstnajalgade ja –pitside seisukorra insenertehniline ekspertiis. 

 O-fassaadi S-poolse korstnapitsi ülaosa tööjoonis. 

 Korstnapitside plekist mütside ja sädemepüüdjate tööjoonised. 

 

ERITINGIMUSED 

4.3.1. Säilitada korstnajalgade ja –pitside olemasolevad asukohad. 

4.3.2. Vajadusel on lubatud korstnajalgade ja –pitside uuesti üles ladumine, kasutades 

selleks võimalikult palju olemasolevat originaalmaterjali.  

4.3.3. Taastada olemasolevate eeskujul O-fassaadi S-poolse korstnapitsi ülaosa. 

Materjalina kasutada paekivi. 

4.3.4. Paigaldada korstnapitsidele võimalikult silmatorkamatud plekist mütsid. 

4.3.5. Kui hoonele rajatakse tõrvatud puitkatus, paigaldada korstnapitsidele kindlasti 

sädemetepüüdjad! 

4.3.6. Korstnapitsid viimistleda valge lubivärviga. 
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                   13. W-fassaadi N-poolne korstnapits.       14. W-fassaadi S-poolne korstnapits.  

 

                                 
           15.  O-fassaadi S-poolne korstnapits.                16. O-fassaadi N-poolne korstnapits.  

 

 
17. Korstnajalg pööningul. 
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4.4. Vundament, sokkel ja välisseinad  

KIRJELDUS 

 Hoone on rajatud lubimördil paekivist madalvundamendile paksusega 1200 mm. 

Sokkel eendub välisseina tasapinnast 50 mm ning selle kõrgus maapinnast on 

keskmiselt 500 mm. Horisontaalse hüdroisolatsioonina on vundamendi ja seina 

vahel kasutatud kasetohtu.
12

 (Foto 18) Sokkel võis olla algselt krohvimata. 

Viimati on sokkel olnud lubikrohviga krohvitud ja valge lubivärviga värvitud. 

Hoonel on kolm hiljem rajatud betoontreppi ja üks algne paekivitrepp. Trepp 1: 

lihtne, 2-astmeline betoontrepp N-sissepääsu ees (foto 19). Trepp 2: lihtne, 2-

astmeline betoontrepp N-fassaadi eeskoja loodenurgas, kuhu oli nõukogude 

perioodil aknaava asemele rajatud uks, mis viis kaupluseruumi (foto 20). Trepp 

3: 3-astmeline betoontrepp O-sissepääsu ees (foto 21). Trepp 4: 5-astmeline 

keldrisse viiv hoone ehitusaegne paekivitrepp (foto 22).   

 Välisseinad on laotud paekivist, paksusega 800 mm, müüritise sideaineks on 

lubimört. Välisseinad on seestpoolt kaetud roomati ja lubikrohviga, kohati 

roomatt puudub. Fassaadid on kaetud pritskrohviga (lubi) ning värvitud valge 

lubivärviga.
13

 

N-fassaadil eeskoda, mille O- ja W-seinas aken. Kummalgi pool eeskoda hoone 

põhimahu seinas kinnimüüritud aknaava (W-poolne oli nõukogude perioodil 

ukseks ümber ehitatud). (Foto 23)  

W-fassaadi keskosas eenduv hoonemaht, kus paiknes algne sissepääs — ukseava 

aknaks ümber ehitatud. S-poolse hoonemahu viiluvälja ülaosas ristküliku-

kujuline nišš, kus võis paikneda mingit laadi tähis. (Fotod 6, 24 ja 25) 

S-fassaadil kolm akent. Keskmine on olnud algselt uks, mille ees paiknes avatud 

puidust veranda (jälg seinal loetav). (Vt fotod 3 ja 4) 

O-fassaadil 4 algset akent ning 1950ndatel aastatel aknast ümber ehitatud uks 

koos selle kohal samast ajast pärineva trepikojaaknaga (vt foto 7). 

SEISUKORD 

 Tehtud välitööde käigus ei õnnestunud vundamente lähemalt uurida. Kaudsete 

tunnuste põhjal võib oletada, et hoone O-fassaadil ning eriti kagunurgas on 

vundamendi olukord problemaatiline. Mujal tundub vundamentide olukordolevat  

rahuldav. Samas piirkonnas sokkel avariiline — mört vuukidest välja 

pudenenud, kivid ära vajunud (foto 26). Parandusi on püütud teha 

tsementmördiga. Olukorra on tinginud keldri sissepääsust N-poole jääva käimla 

lampkasti läbiviigu kandevõime vähenemine. Lisaks on pinnast omalt poolt 

uhtunud tekkinud lohku voolanud sadeveed. Mujal leidub soklil mitmeid 

tsementmördiparandusi, lubikrohv ja vuugitäide 90% ulatuses maha varisenud. 

W-fassaadil sokli ülaservale antud sadevete kaitseks tsementmördiga kalle. Siin 

ka sokli üldseisukord parem. 

Treppide 1 ja 3 olukord rahuldav, trepp 3 sammaldunud, trepp 4 vajab 

korrastamist. 

 Välisseintel leidub kogu hoone ulatuses pragusid. Avariilisteks tuleb lugeda N-

eeskoja kagunurka (vt foto 12) ning O-fassaadi S-osa (vt foto 26). Kergemad 

niiskuskahjustused N-eeskoja loodenurgas ning W-fassaadi eenduva hoonemahu 

nurkades. Suurem krohvikahjustus ka S-fassaadi vintskapist allpool (foto 27).  

                                                 
12

 Arge, H. „Tarva doktoraadi elamu tehnilise seisundi hindamine ja restaureerimise ettepanekud―. Tallinna 

Tehnikakõrgkool, ehitusteaduskond, hoonete ehituse eriala.  Lõputöö. Tallinn, 2010. Lk 13-14. 
13

 Samas, lk 15. 
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UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Insenertehniline ekspertiis selgitamaks välja, kas hoone juures on liikumised 

peatunud või pragude tekkeprotsess kestab edasi. Paigaldada „majakad―. Ühtlasi 

selgitada välja, kas seintele on tarvis paigaldada müüriankrud. Anda lahendused 

vundamentide ja seinte stabiliseerimiseks. 

 Uute treppide tööjoonised.  

 Uurida W-fassaadi S-poolse mahu viiluväljas olevat nišši — kas siin leidub jälgi 

mingitlaadi tähise paiknemisest?  

 

ERITINGIMUSED 

4.4.1. Hoone välisgabariitide muutmine ei ole lubatud. Peale-, juurde- ja ümberehitused, 

mis muudavad hoone algset kehandit, ei ole lubatud. 

4.4.2. Algsete avade asukohta ja suurust muuta ei ole lubatud. Avade täpsemad 

eritingimused on ära toodud peatükkides 4.5 ja 4.6.  

4.4.3. Eemaldada sokli välispinnalt irdunud ning murenenud krohvikiht ja 

tsementmördiga tehtud parandused. 

4.4.4. Soklit mitte krohvida. Vuukida lubimördiga (või lubitsementmördiga). Eenduvale 

osale anda kalle kas lubitsementmördiga või katta antud kalle lisaks 3-4 mm paksuse 

tinaplekiga, millel peab olema kindlasti veidi üleulatuv veenina. 

4.4.5. Lubatud trepp 1 asendamine sobivama paekivist trepiga. 

4.4.6. Lammutada trepp 2. 

4.4.7. Lubatud trepp 3 lammutamine, kui sealne sissepääs kaotatakse. Kui sissepääs 

säilib, lubatud trepi asendamine sobivama paekivist trepiga. 

4.4.8. Korrastada trepp 4. 

4.4.9. Eemaldada seintelt tsementmördiga tehtud parandused. Eemaldada lubikrohv. 

Stabiliseerida seinad, täita praod. Krohvida traditsioonilise lubikrohviga, värvida valge 

lubivärviga (sh vintskapid). 

4.4.10. Soovi korral lubatud taastada S-fassaadil paiknenud verandat markeeriv terrass. 

Mitte katustada! 

 

 

      
                  18. Sokkel O-fassaadil. (Foto: H. Arge)                               19. Trepp 1. 
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20. Trepp 2. (Foto: H. Arge)     21. Trepp 3. (Foto: H. Arge)         22. Trepp 4. (Foto: H. Arge) 

 

 

      
             23. N-fassaad. (Foto: H. Arge)                        24. W-fassaad. (Foto: H. Arge) 

 

           
             25. Nišš W-fassaadil.          26. Sokli ja seina olukord O-fassaadil.  (Foto: H. Arge) 

                                            

 
27. Krohvikahjustus S-fassaadil. (Foto: H. Arge) 



 16 

4.5. Välisuksed (VU) 

KIRJELDUS 

Hoonel on hetkel kaks välisust (üks N-fassaadil, teine O-fassaadil), millele lisanduvad 

keldri luugid ja uks. Algselt oli sissepääse 4: W-fassaadil, S-fassaadil ja N-fassaadil ning 

sissepääs keldrisse. W-fassaadi ja S-fassaadi sissepääsud on hiljem akendeks ümber 

ehitatud. O-fassaadi sissepääs on rajatud nõukogude perioodil seal varem paiknenud 

akna asemele. Ajutiselt paiknes 1950ndatel aastatel uks ka N-fassaadi W-poolse akna 

kohal. See müüriti aga hiljem täielikult kinni.   

VU1: N-fassaadi uks. Ava on 1953. aasta remondi käigus silikaattellistega väiksemaks 

müüritud. Ukseava mõõdud 950x2500 mm, ülaosas tuulutusava (valgmikuaken) 

kõrgusega 300 mm, mida katab seestpoolt traatvõrk.
14

 Tegemist on lihtsa, ühe lehega 

tahveluksega. Värvitud rohelise õlivärviga. Ukse kõrval seinal pikk haak ukse lahti 

hoidmiseks. (Foto 28) 

VU2: O-fassaadi uks. Valgmikuaknaga (kõrgus 650 mm) kaheleheline uks, mille 

avamõõdud on 1400x2850 mm.
15

 Värvitud pruuni õlivärviga. (Foto 29) 

VU3a: Kahe lehega keldritrepi luuk. Vertikaallaudadest, kummalgi tiival 4 puitpõõna. 

Väljast kaetud plekiga. Väärtuslikud metallmanused: 4 hinge, 2 pikka haaki. Seespool on 

olnud riiv. (Fotod 30 ja 31) 

VU3b: Ühe lehega ukseraam, millele on kinnitatud reformvoodi võrk. Tuulutusuks. (Vt 

foto 31) 

 

SEISUKORD 

VU1 ja VU2: värv koorunud, alaosas niiskuskahjustused, metallmanused korrodeerunud.  

VU3a: plekk korrodeerunud, ukselehtedel ja lengi alaosas niiskuskahjustused. 

VU3b: rahuldav, metallmanused korrodeerunud.  

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Uute uste ja nende metallmanuste tööjoonised ja värvilahendused. 

 Keldriruumi ventilatsioonilahendus. 

 

ERITINGIMUSED 

4.5.1. Uusi ukseavasid ei ole lubatud rajada. 

4.5.2. Restaureerimisel ja uute avatäidete rajamisel kasutada kõrgekvaliteedilist 

okaspuitu. 

4.5.3. Kõik ukselehed ja lengid kruntida linaõlikrundiga, värvida linaõlivärviga. 

4.5.4. VU1 lubatud eemaldada. Asendada kas uue, sobiva uksega või avada ukseava 

algsetes gabariitides ning paigaldada sinna kahe lehega uks (eeskujuks võtta SU1).  

4.5.5. VU2 lubatud eemaldada. Asendada kas uue sobiva uksega või taastada sellele 

kohale aken (eeskujuks võtta kõrval asuv suurem originaalaken).  

4.5.6. VU3a restaureerida. Katta tsingitud terasplekiga. Metallmanused töödelda 

roostetõrjevahendiga. 

4.5.7. VU3b lubatud eemaldada ja asendada uue sobivama võreuksega. Koos sellega 

lahendada keldriruumi üldine ventilatsioon (õhuringlus). 

4.5.8. Soovi korral lubatud taastada W-sissepääs (foto 32).  

 

 

                                                 
14

 Arge, H. Lk 18. 
15

 Samas. 
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                                     28. VU1 väljast.        29. VU2 väljast. (Foto: H. Arge)     

 

                        
 30. VU3a väljast. (Foto: H. Arge)            31. VU3a seest ja VU3b väljast. (Foto: H. Arge)         

 

 

 
32. Algne W-sissepääs. (Foto: H. Arge) 
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4.6. Aknad (A) 

KIRJELDUS 

Hoonel leidub nelja erinevat tüüpi aknaid: 2, 3, 4, 6, ja 9 ruuduga. On nii topelt- kui ka 

ühekordse raamiga aknaid. Mõnel aknal on olnud puidust luugid väljaspool ning mõnel 

seespool. Suurem osa aknaid on algsed. Esimese korruse originaalakendel paekivist 2-

astmelised veelauad. 

A1: Kahese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken N-eeskoja W-küljel. Seespool 

trellid. Väärtuslikud metallmanused: 1 vana haak. (Foto 33) 

A2: Üheksase ruudujaotusega topeltraamidega aken W-fassaadil. Väärtuslikud 

metallmanused: 4 aknaluukide hingetappi väljapool. (Foto 34) 

A3: Kolmese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken W-fassaadil. Väärtuslikud 

metallmanused: 2 vana haaki. (Foto 35) 

A4: Kuuese ruudujaotusega topeltraamidega aken W-fassaadil. Algselt on siin olnud 

uks, mis hiljem aknaks ümber ehitatud. Väärtuslikud metallmanused: 1 vana haak. (Foto 

36) 

A5: Üheksase ruudujaotusega ühekordse raamiga aken W-fassaadil. Väärtuslikud 

metallmanused: 2 vana haaki. (Foto 37) 

A6: Kolmese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken W-fassaadil. (Foto 38) 

A7: Üheksase ruudujaotusega ühekordse raamiga (sees üks raam kolmest) aken W-

fassaadil. (Foto 39) 

A8: Kolmese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken W-fassaadil. Leng värvitud 

tumepruuniks. (Foto 40)  

A9: Kuuese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken S-fassaadil. (Foto 41) 

A10: Üheksase ruudujaotusega topeltraamidega aken S-fassaadil. Keskmine sisemine 

raam puudub. Algselt paiknes siin veranda uks, mis teadmata ajal koos veranda 

lammutamisega aknaks ümber ehitati. (Foto 42) 

A11: Kuuese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken S-fassaadil. Seespool puidust 

luugid. Seespool võimalik tuvastada värvikihte: tumepruun, helepruun, valge.  

Väärtuslikud metallmanused: 4 mantelhinge raamidel, 6 mantelhinge luukidel. (Fotod 43 

ja 44) 

A12: Kuuese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken O-fassaadil. Seespool on olnud 

sarnaselt A11-le puidust luugid. Väärtuslikud metallmanused: 3 vana haaki. (Foto 45) 

A13: Kolmese ruudujaotusega topeltraamidega aken O-fassaadil. Väärtuslikud 

metallmanused: 2 nurkhinge välimisel raamil. (Foto 46) 

A14: Kuuese ruudujaotusega topeltraamidega aken O-fassaadil. Väärtuslikud 

metallmanused: 4 nurkhinge välimisel raamil, 5 vana haaki. (Foto 47)  

A15: Kuuese ruudujaotusega topeltraamidega aken O-fassaadil. Väärtuslikud 

metallmanused: 2 luugi hingetappi lengil, 3 vana haaki. (Foto 48)  

A16: Kahese ruudujaotusega topeltraamidega aken N-eeskoja O-küljel. Väärtuslikud 

metallmanused: 2 nurkhinge. (Foto 49) 

A17: Neljase ruudujaotusega topeltraamidega aken N-vintskapil. (Foto 50) 

A18: Neljase ruudujaotusega topeltraamidega aken W-fassaadi N-poolsel vintskapil. 

(Foto 51) 

A19: Neljase ruudujaotusega topeltraamidega aken W-fassaadi keskmisel vintskapil. 

(Foto 52) 

A20: Neljase ruudujaotusega topeltraamidega aken W-fassaadi S-poolsel vintskapil. 

Väärtuslikud metallmanused: 6 vana haaki. (Foto 53) 

A21: Kuuese ruudujaotusega ühekordse raamiga aken W-fassaadi S-poolsel viiluväljal. 

Väärtuslikud metallmanused: 1 nurkhing, 3 vana haaki. (Foto 54) 
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A22: Neljase ruudujaotusega ühekordse raamiga aken S-fassaadi vintskapil. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 nurkhinge, 1 nurkhinge tapp, 4 vana haaki. (Foto 55) 

A23: Neljase ruudujaotusega ühekordse raamiga aken O-fassaadi S-poolsel vintskapil. 

Väärtuslikud metallmanused: 4 nurkhinge, 8 vana haaki. (Foto 56) 

A24: Neljase ruudujaotusega topeltraamidega  uus aken O-fassaadi N-poolsel vintskapil. 

(Foto 57) 

 

SEISUKORD 

Enamikul akendest kitt ja värv irdunud. Paljudel kitt asendatud liistudega. Värv 

koorunud, kohati puudub täielikult. Metallmanused korrodeerunud. Esineb 

niiskuskahjustusi, kuid üldiselt on kõik aknad rahuldavas ja restaureeritavas seisukorras. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Puuduvate aknaraamide (sh metallmanused) ja -luukide tööjoonised. 

 Värviuuringud (aluseks A11 ja selle luugid), mille põhjal koostatakse akende 

värvilahendusprogramm. 

 

ERITINGIMUSED 

4.6.1. Uusi aknaavasid ei ole lubatud rajada. 

4.6.2. Säilitada ja restaureerida kõik olemasolevad lengid ja raamid, kui ei ole 

määratud/lubatud teisiti. 

4.6.3. Restaureerimisel kasutada võimalikult kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.6.4. Võimalusel säilitada kõik olemasolevad metallmanused, restaureerida ja 

taaskasutada need. Kindlasti säilitada ja restaureerida eraldi välja toodud väärtuslikud 

metallmanused!  

4.6.5. Lengid ja raamid kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga. Värvilahendus 

antakse värviuuringute põhjal. Välimistel raamidel klaasid kittida linaõlikitiga. 

4.6.6. Kõikidele akendele lubatud sisemiste raamide lisamine.  

4.6.7. Sisemistele raamidele lubatud soovi korral pakettklaaside lisamine. Kui neid ei 

lisata, siis ühekordsed klaasid kittida samuti linaõlikitiga. 

4.6.8. Alumise korruse akende paekivist veelaudadele anda sadevete ärajuhtimiseks kalle 

kas lubitsementkrohviga või paigaldada sinna aknaplekid. 

4.6.9. Valmistada A2 ja A15 väljapoole sobivad luugid. 

4.6.10. A4 asemele lubatud sobiva ukse taastamine. Väärtuslikule metallmanusele leida 

sellisel juhul koht mõne teise akna juures.  

4.6.11. A12 taastada A11eeskujul sisemised puidust luugid.   
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                          33. A1.                                      34. A2. Aknaluukide hingetapid. 

 

            
                                      35. A3.                                            36. A4. 

 

                            
                                      37. A5.                                                  38. A6. 
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                                    39. A7.                                            40. A8. 

 

             
                        41. A9.                                                   42. A10. 

 

             
                   43.  A11.                           44. A11 sisemised luugid. 
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                                         45. A12.               46. A13. 

 

                                  
                                           47. A14.                                       48. A15. 

 

             
                       49. A16.                                                              50. A17 seest. 
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            51. A18 seest.     52. A19 seest.                          53. A20 seest.                                             

 

        
                                54. A21 seest.                                                    55. A22 seest.  

 

       
            56. A23 seest.                                                    57.  A24. 
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4.7. Siseuksed (SU) 

KIRJELDUS 

Kõik hoone ehitusaegsed uksed on tahveluksed. II korrusel pärineb suur osa uksi 

1950ndatest aastatest, kuna enne 1953ndat aastat oli II korrus vaid osaliselt välja 

ehitatud (S-osa). II korrusel leidub ka vanu, kuid väidetavalt mitte olemasoleva hoone 

juurde kuuluvaid uksi. 

SU1: Keldriuks. Uus laudadest uks uutel hingedel. Väärtuslikud metallmanused: 2 

hingetappi originaallengis. (Foto 58)  

SU2 ja SU3: Kaks laudadest ust N-eeskotta hiljem sisse ehitatud käimla ja panipaiga 

ees. (Foto 59) 

SU4: Laudadest uks N-eeskotta hiljem sisse ehitatud W-poolse panipaiga ees (foto 60). 

SU5: Kahe lehega tahveluks, mis viib N-eeskojast koridori. Ülal neljase ruudujaotusega 

valgmikuaken. Väärtuslikud metallmanused: 4 mantelhinge. (Foto 61) 

SU6: Ühe lehega tahveluks ruumi nr 9. Koridori poolt valge, ruumi nr 9 poolt pruun. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 62) 

SU7: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 9 ja 1 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 63) 

SU8: Kahe lehega tahveluks ruumide nr 1 ja 10 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 4 mantelhinge. (Foto 64) 

SU9: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 1 ja 2 vahel. Ühelt poolt kaetud pruuni ning 

teiselt poolt punaka õlivärviga. Ruumi nr 1 poolt ukseava kinni krohvitud. Väärtuslikud 

metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 65) 

SU10: Ukseleht puudub. Originaalleng ruumide nr 2 ja 3 vahel. Kaetud pruuni 

õlivärviga.  (Foto 66) 

SU11: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 3 ja 10 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 67) 

SU12: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 3 ja 4 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 68) 

SU13: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 4 ja 5 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 69) 

SU14: Kaks hilisemat käimla ust. Ülal valgmikuaken. (Foto 70) 

SU15: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 5 ja 10 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 lukusilti, 2 mantelhinge. (Foto 71) 

SU16: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 6 ja 10 vahel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 latthinge. (Foto 72) 

SU17: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 7 ja 10 vahel. Ühelt poolt pruuni ja teiselt poolt 

valge õlivärviga kaetud. Väärtuslikud metallmanused: 2 latthinge. (Foto 73) 

SU18: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 8 ja 10 vahel. Kaetud rohelise õlivärviga. 

Väärtuslikud metallmanused: 2 latthinge. (Foto 74) 

SU19: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 12 ja 13 vahel. (Foto 75) 

SU20: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 13 ja 14 vahel. (Foto 76) 

SU21: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 13 ja 15 vahel. (Foto 77) 

SU22: Ühe lehega tahveluks ruumis nr 15. Katusealuse panipaiga uks. (Foto 78) 

SU23: Katusealuse panipaiga ukse leng. (Foto 79) 

SU24: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 13 ja 16 vahel. (Foto 80) 

SU25: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 13 ja 17 vahel. Ühelt poolt kaetud valge 

õlivärviga, teine pool lakitud. Väärtuslikud metallmanused: 1 lukusilt, 2 mantelhinge. 

(Foto 81) 

SU26: Ühe lehega panipaiga uks ruumis nr 17.  Kaetud valge õlivärviga. Väärtuslikud 
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metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 82) 

SU27: Kahe lehega tahveluks ruumide nr 13 ja 18 vahel. Ühelt poolt kaetud pruuni , 

teiselt poolt beeži õlivärviga. Väärtuslikud metallmanused: 4 mantelhinge. (Foto 83) 

SU28: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 12 ja 18 vahel. Ühelt poolt kaetud pruuni 

õlivärviga, teine pool lakitud. Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 84) 

SU29: Kahe lehega klaasidega tahveluks ruumide nr 18 ja 19 vahel. Kaetud pruuni 

õlivärviga. Väärtuslikud metallmanused: 4 mantelhinge. (Foto 85) 

SU30: Vertikaallaudadest panipaiga uks. Kaetud pruuni õlivärviga. (Foto 86) 

SU31: Ühe lehega tahveluks ruumide nr 19 ja 20 vahel. (Foto 87) 

SU32: Kahe lehega tahveluks ruumide nr 18 ja 21 vahel. Ühelt poolt kaetud pruuni , 

teiselt poolt valge õlivärviga. Väärtuslikud metallmanused: 4 mantelhinge. (Foto 88) 

SU33: Laudadest panipaiga uks ruumis nr 21. Väljast värvitud helerohelise õlivärviga, 

seestpoolt viimistlemata. Väärtuslikud metallmanused: 1 pöör, 2 mantelhinge. (Foto 89) 

SU34: Laudadest panipaiga uks ruumis nr 22. Väljast värvitud halli õlivärviga, 

seestpoolt viimistlemata. Väärtuslikud metallmanused: 2 mantelhinge. (Foto 90) 

SU35: Ühe lehega uks ruumide nr 12 ja 22 vahel. (Foto 91) 

SU36: Üks käimla ja teine panipaiga uks ruumis nr 12. (Foto 92) 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Värviuuringud, mille põhjal koostatakse siseuste värvilahendusprogramm. 

 Puuduvate lengide, uste ja metallmanuste tööjoonised. 

 

SEISUKORD 

Kõikidel ustel leidub suuremaid või väiksemaid kahjustusi. Originaallukkusid ei ole 

säilinud. Mõned uksed puuduvad. Olemasolevate siseuste üldist seisukorda võib aga 

lugeda rahuldavaks. 

SU1: Niiskuskahjustused, mis viitavad keldri sisekliima probleemidele. Metallmanused 

korrodeerunud. 

 

ERITINGIMUSED 

4.7.1. Uusi ukseavasid ei ole lubatud rajada. 

4.7.2. Säilitada ja restaureerida kõik olemasolevad uksed, kui ei ole määratud/lubatud 

teisiti. 

4.7.3. Restaureerimisel kasutada võimalikult kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.7.4. Säilitada ja restaureerida eraldi välja toodud väärtuslikud metallmanused. 

4.7.5. Puuduvad lingid, lukusildid ja –südamikud valida võimalikult ajastutruud.    

4.7.6. Piidad ja ukselehed kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga (värvitoon 

määratakse värviuuringute põhjal). 

4.7.7. Eemaldada SU2, SU3 ja SU4 koos vaheseinaga (vt pt 4.9.). 

4.7.8. Valmistada olemasolevate eeskujul puuduvad uksed: SU10, SU23. 

4.7.9. Lubatud SU1, SU14, SU19, SU20, SU21, SU22, SU24, SU31, SU35 ja SU36 

eemaldamine ja asendamine sobivamatega.  

4.7.10. Lubatud ruumide 20 ja 21 vahele seal kunagi paiknenud ukse taastamine. 
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    58. SU1. Hingetapid.                      59. SU2 ja SU3.                              60. SU4. 

    

 

 

 

      
               61. SU5.                                      62. SU6.                                  63. SU7. 
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                                   64. SU8.                                                   65. SU9.                                        

 

   
66. SU10 leng. 

 

 

     
              67. SU11.                                   68. SU12.                                      69. SU13. 
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                 70. SU14.                                   71. SU15.                              72. SU16. 

 

 

 

 

     
                73. SU17.                                           74. SU18.                                  75. SU19. 
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               76. SU20.                                 77. SU21.                                       78. SU22. 

 

 

 

 

 

     
            79. SU23.                                80. SU24.                                        81. SU25. 
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                        82. SU26.                                                      83. SU27. 

 

 

 

           
            84. SU28.                                              85. SU29.                                86. SU30. 
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             87. SU31.                              88. SU32.                                           89. SU33. 

                 

 

 

    
               90. SU34.                                  91. SU35.                                 92. SU36.  
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4.8. Laed 

KIRJELDUS 

 Keldril paekividest laotud viimistlemata silindervõlvlagi (foto 93). 

 N-eeskojal valgeks lubjatud kaaslaudislagi (foto 94). 

 Esimese korruse vahelae kandekonstruktsiooni moodustavad u 150x250 mm 

jämedused 1000 mm sammuga puittalad. Talade vahed on täidetud liivaga.
16 

Laelaudisel krohvimatid, millel valge lubivärviga kaetud lubikrohv.  

 Teise korruse pööninglae konstruktsioon sarnaneb esimese korruse omale. 

Ruumis nr 13 krohvitud lagi kaetud punnlaudisega.  

SEISUKORD 

 Keldri lae olukord hea. 

 N-eeskoja lael niiskuskahjustused. 

 Esimese korruse kõikidel lagedel leidub mõrasid. Olukord ruumide kaupa: 

Nr 1: mõrad, nake nõrgenenud, krohv mitmel pool irdunud, akende piirkonnas 

katuse läbisaju tõttu suures ulatuses alla varisenud, aluslaudisel 

niiskuskahjustused (fotod 95 ja 96). 

Nr 2: mõrad, SU9 kohal krohvivaringu koht parandatud puitkiudplaadiga (foto 

97). 

Nr 3, 4, 6, 7, 8, 9: mõrad. 

Nr 5: käimla osas krohvivaring, mõrad (foto 98). 

Nr 10: mõrad, krohv väikeses ulatuses maha pudenenud. 

 Teise korruse lagede olukord varieerub rahuldavast avariiliseni. Olukord ruumide 

kaupa:   

Nr 13: niiskuskahjustused (foto 99). 

Nr 14: mõrad, krohvivaringud, pigilekked (foto 100). 

Nr 15, 16: mõrad, krohvivaringud (fotod 101, 102). 

Nr 17, 20, 22: mõrad. 

Nr 18: laes varinguauk (foto 103). 

Nr 19: mõrad, niiskuskahjustused. 

Nr 21: lagi kummis, talad pehastunud, N-osas varinguauk, avariiline! (Foto 104) 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Ruumide nr 18 ja 21 laekonstruktsioonide insenertehniline ekspertiis. 

ERITINGIMUSED 

4.8.1. Säilitada ja restaureerida olemasolevad laed ja nende tarindusviis, kui ei ole 

määratud/lubatud teisiti. 

4.8.2. Kandekonstruktsioonide restaureerimisel kasutada võimalikult kõrgekvaliteedilist 

okaspuitu. 

4.8.3. Lubatud lagesid katva mõralise ja kahjustunud lubikrohvi eemaldamine. Krohvida 

laed uuesti traditsioonilise lubikrohviga, värvida valge lubivärviga (va keldri lagi). 

4.8.4. Teise korruse laepealne lubatud soojustada tselluvillaga. Rajada käiguteed. 

4.8.5. N-eeskoja kaaslaudislagi restaureerida, viimistleda valge lubivärviga. Lubatud 

soovi korral lae katmine krohvimati ja lubikrohviga.  

4.8.6. Ruumi nr 1 laest lubatud läbi viia trepp. Algne trepp asetses ruumi S-seina ääres. 

(Vt foto 105)  

4.8.7. Eemaldada punnlaudis ruumi nr 13 laest. 

4.8.8. Ruumile nr 21 rajada vana eeskujul uus lagi. 

                                                 
16

 Arge, H. „Tarva doktoraadi elamu tehnilise seisundi hindamine ja restaureerimise ettepanekud―. Tallinna 

Tehnikakõrgkool, ehitusteaduskond, hoonete ehituse eriala.  Lõputöö. Tallinn, 2010. Lk 19. 
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                      93. Keldri lagi ja S-sein.                                        94. N-eeskoja lagi. 

 

 

   
     95. Ruumi nr 1 lagi.              96. Ruumi nr 1 lagi.                  97. Ruumi nr 2 lagi.  

 

           

                  
                              98. Ruumi nr 5 lagi.                               99. Ruumi nr 13 lagi.     

 

 

 
100. Pigileke ruumi nr 14 laes. 
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                 101. Ruum nr 15 lagi.                                     102. Ruum nr 16 lagi.          

 

 

 

   

                                       
                       103. Ruum nr 18 lagi.                                   104. Ruum nr 21 lagi. 

 

 

 

 
 105. Kunagine trepi asukoht ruumis nr 1.  
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4.9. Siseseinad ja viimistlus 

KIRJELDUS 

 Keldril ja keldri trepikäigul paekividest laotud viimistlemata seinad (vt foto 93). 

 Esimesel korrusel lubjakivist 600 ja 800 mm paksused seinad,
17

 kaetud 

lubikrohviga, algselt viimistletud lubivärviga, hiljem kaetud mõnes ruumis 

emailvärviga, mõnes tapetseeritud (hetkel kõik tapeedid eemaldatud). 

Välisseinad seestpoolt soojustatud pilliroomattidega (roliit). Korrusel leidub ka 

hilisemaid, laudadest kergvaheseinu. Seinte kirjeldus ruumide kaupa: 

Nr 11: Mõlemal pool püstlaudadest valgeks värvitud vahesein — vasakul käimla 

ja panipaik, paremal panipaik (vt fotod 59 ja 60). 

Nr 10 ja 9: Seinad kaetud u 2m kõrguseni tumerohelise emailvärviga. Süvistatud 

elektrijuhtmete sooned täidetud tsementmördiga. (Fotod 106 ja 107). 

Nr 1: Algselt seinad värvitud virsikukarva lubivärviga (vt foto 105). 

Nr 2: Aknaorvas u 70 cm kõrgune tahveldisega lambrii (tuvastatud värvikihid: 

valge, oliiviroheline) [foto 108]. Ülalpool tuvastatud seinal helepruuni, 

tumepruuni ja valge lubivärvi kihtide jälgi. 

Nr 3: Seintel tuvastatud valge, helerohelise, pruunikate lilledega trafareti (vt foto 

5), beeži ning valge lubivärvi kihtide jälgi. 

Nr 4: Seintel tuvastatud sinistes toonides trafarett, millel hilisem (ilmselt 

1950ndatest aastatest pärinev) roosakate lilledega trafarett (foto 109). 

Nr 5: U 150 cm kõrguseni sein kaetud tumerohelise emailvärviga. Käimla ja 

panipaiga vahel laudadest kergvahesein. (Vt foto 70)  

Nr 6: U 150 cm kõrguseni sein kaetud tumerohelise emailvärviga, ülalpool 

1950ndatest aastatest pärinev hõbedase värviga helerohelisele taustale trükitud 

trafarett (foto 110). 

Nr 7: Leidub mitmeid erinevaid värvikihte (foto 111). 

Nr 8: U 150 cm kõrguseni sein kaetud tumerohelise emailvärviga. Selle all 

beežikas värvikiht (foto 112). 

 Teisel korrusel on siseseinteks puitkarkass-seinad paksusega 180-200 mm, mis 

on mõlemalt poolt kaetud laudise ja sellele kinnitatud krohvimattidel 

lubikrohviga. Karkassi vahed on täidetud saepuruga.
18 

Seinad viimistletud 

lubivärviga, hiljem kaetud mõnes ruumis emailvärviga, mõnes tapetseeritud 

(hetkel kõik tapeedid eemaldatud). Seinte kirjeldus ruumide kaupa: 

Nr 14: U 150 cm kõrguseni sein kaetud helerohelise värviga, mida piiritleb 

pruunikas horisontaaljoon. N- ja O- seinal kasutatud ulatuslikult tsementkrohvi. 

W-seinal, ahju taga, 1950ndatest aastatest pärinev laineline trafarettmuster. (Foto 

113). 

Nr 15: Sein kaetud akna ülemise ääreni rohelise värviga, selle all roosa (foto 

114). 

Nr 16: U 150 cm kõrguseni sein kaetud helerohelise värviga, mida piiritleb must 

horisontaaljoon (foto 115). 

Nr 17: Hele sein, u 150 cm kõrgusel roheline horisontaaljoon. 

Nr 18: Hele sein. 

Nr 19: U 150 cm kõrguseni sein kaetud roosa lubivärviga, pliidi ümbruses 

tumerohelise emailvärviga (foto 116). 

Nr 20: Hele sein, mustunud. 

                                                 
17

 Arge, H. Lk 16. 
18

 Samas. 
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Nr 21: U 150 cm kõrguseni on sein olnud algselt kaetud roosa lubivärviga, mida 

piiritleb tumepunane horisontaaljoon (foto 117). 

Nr 22: Seinad kaetud sinakashalli värviga (foto 118). 

 

SEISUKORD 

 Keldri seinte olukord hea. 

 Esimese ja teise korruse ruumide seinte seisukord üldiselt rahuldav — leidub 

pragusid, värvikihtide irdumist. Ruumis nr 5 katab talvekuudel seinu keldrist 

tuleva niiskuse mõjul härmatis, ruumis nr 7 seinad mustunud, ruumide nr 14 ja 

19 seinte ülaosas korstnajala piirkonnas pigilaigud. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Seinte ja lambrii värviuuringud. 

 

ERITINGIMUSED 

4.9.1. Säilitada ja restaureerida kõik vaheseinad, kui ei ole määratud/lubatud teisiti. 

4.9.2. Eemaldada tsementmördiga tehtud krohviparandused. Asendada need struktuurilt 

ja koostiselt võimalikult originaalilähedase lubikrohviga. 

4.9.3. Katta seinad (va keldriruumis) kas lubi-, kriit- või kaseiinvärviga. Lubatud ka 

tapetseerimine. Siseviimistluses lähtuda soovitatavalt värviuuringute tulemustest. 

4.9.4. Lubatud lammutada kaks puidust vaheseina ruumis nr 11. 

4.9.5. Eemaldada ruumide nr 10, 9, 5, 6, 7, 8 ja 19 seintelt emailvärv. 

4.9.6. Restaureerida ruumis nr 2 paiknev lambrii. 

4.9.7. Eksponeerida ruumides nr 3 ja 4 leiduvate trafarettmaalingute sondaažid. 

4.9.8. Ruumis nr 6 lubatud käimla ja panipaiga vahelise puidust kergvaheseina 

lammutamine.  

4.9.9. Lubatud muuta ruumide nr 12, 13, 14, 15, 16 ja 17 siseseinte paigutust.  
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             106. Ruum nr 10.                                                    107. Ruum nr 9. 

 

 

 
108. Lambrii ruumis nr 2.   

 

 

                
      109. Trafarett ruumis nr 4.          110. Trafarett ruumis nr 6.            111. Ruum nr 7. 
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        112. Ruum nr 8 seinapind.                   113. Ruum nr 14.                114. Ruum nr 15. 

 

 

 

           
                       115. Ruum nr 16 seinapind.                                 116. Ruum nr 19.  

 

 

    
                        117. Ruum nr 21.                                                        118. Ruum nr 22. 
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4.10. Põrandad 

KIRJELDUS 

 Keldril muldpõrand (foto 119). 

 N-eeskojas ja ruumis nr 6 (1953. aasta remondi käigus rajatud trepikojas) 

betoonpõrand. 

 Ruum nr 10 — koridoril paekiviplaatidest pinnasele toetuv põrand (vt foto 106). 

 Esimese korruse ruumides nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ja 9 on mitmes kihis pruuni 

õlivärviga kaetud laudpõrandad. Laagide vahed täidetud liivaga. Ruumi nr 5 

põrandas kahe lehega keldriluuk — metallmanused: 4 lühikest latthinge (foto 

120).  

 Teisel korrusel laudpõrandad. Ruumides nr 20, 21 ja 22 ilmselt ehitusaegsed, 

mujal 1953. aastal toimunud remondi-aegsed. Kaetud pruuni ja rohelise 

õlivärviga. 

 

SEISUKORD 

 Keldri põranda seisukord hea. 

 Betoonpõrandad ebaühtlased. 

 Paekiviplaatidest mõned mõranenud, kuid olukord üldiselt hea. 

 Esimese korruse laudpõrandate olukord üldiselt hea, va ruumi nr 1 loode- ja 

edelanurgas, kus esineb katuse läbijooksust tingitud põrandalaudade pehastumist 

(fotod 121 ja 122) ning ruumi nr 8 kagunurgas, kust on teadmata põhjusel u 1m² 

ulatuses põrandalauad eemaldatud (foto 123). 

 Teise korruse põrandate olukord hea. 

 

ERITINGIMUSED 

4.10.1. Keldrile lubatud soovi korral paekiviplaatidest põranda rajamine. 

4.10.2. Betoonpõrandate asemele lubatud kas laud- või paekivipõrandate rajamine. 

4.10.3. Puhastada paekiviplaatidest põrand. Põranda pesuveele võib lisada veidi vedelat 

rohelist seepi, mis moodustab materjali pinnale kerge kaitsva kihi ning annab õrna läike. 

Kui seebilahust kasutatakse esmakordselt, on seepi soovitatav lisada 2–3 teelusikatäit 10 

liitri vee kohta. Igal järgmisel pesukorral ei tarvitse seepi lisada. Mõistlik on seda teha 

siis, kui põrandapind taas matiks muutub. Edaspidistel seebilahuse kasutuskordadel 

piisab, kui seepi lisatakse pool teelusikat 10 liitri vee kohta. 

4.10.4. Säilitada ja restaureerida olemasolevad laudpõrandad kasutades selleks 

võimalikult kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.10.5. Puhastada põrandalauad värvist, õlitada  ja vahatada (korduv vahatamine 

kuulugu regulaarse hoolduse juurde). 

4.10.6. Korrastada ruumis nr 5 paiknev keldriluuk ühes selle juurde kuuluvate 

metallmanustega. 
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              119. Keldri muldpõrand.                              120. Keldriluuk. 

 

 

      
  121. Põrand ruumi nr 1 loodenurgas.              122. Põrand ruumi nr 1 edelanurgas. 

  

 

 
123. Põrand ruumi nr 8 kagunurgas. 
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4.11. Küttekolded 

KIRJELDUS 

Esimesel korrusel 5 ahju ja 2 soemüüriga pliiti. Teisel korrusel 6 ahju ja 3 soemüüriga 

pliiti.  Küttekolded ruumide kaupa: 

 Ruumis nr 9: Hilisem, seinast eemal seisev põletatud tellistest (ülal 

silikaattellised) soemüür koos Pioneer pliidiga (foto 124). 

 Ruumis nr 1: Lihtpottidest originaalahi, ülal karniis, all sokkel. Kaetud pruuni 

õlivärviga. Väärtuslikud detailid: Malmist ahjuuks. (Fotod 125 ja 126)  

 Ruumis nr 2: Hilisem lihtpottidest ahi (foto 127). Kaetud pruuni õlivärviga. 

Algselt oli siin kamin.  

 Ruumis nr 3: Lihtpottidest nišiga originaalahi. All sokkel. Kaetud pruuni 

õlivärviga. Väärtuslikud detailid: Malmist ahjuuks, 4 konksu. (Foto 128) 

 Ruumis nr 4: Lihtpottidest originaalahi, all sokkel. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud detailid: Malmist ahjuuks. (Foto 129)  

 Ruumis nr 7: Lihtpottidest originaalahi, mis külgneb soemüüriga. Kaetud pruuni 

õlivärviga. Väärtuslikud detailid: Malmist ahjuuks, siiber, soemüüril tahmaklapp. 

(Foto 130)  

 Ruumis nr 8: Lihtpottidest originaal soemüür ja soojakapiga pliit. Väärtuslikud 

detailid: soojakapi uksed, siiber, ventilatsioonilõõri klapp. (Foto 131)   

 Ruumis nr 14: Hilisem lihtpottidest ahi, kõrval soemüür, millel laineline trafarett 

(foto 132). 

 Ruumis nr 15: Hilisem lihtpottidest pliit koos soemüüriga (foto 133). 

 Ruumides nr 16 ja 17: Hilisemad ümmargused plekiga kaetud ahjud (fotod 134 ja 

135). 

 Ruumis nr 19: Hilisem lihtpottidest pliit ja soemüür. Kaetud rohelise õlivärviga. 

(Foto 136) 

 Ruumis nr 20: Hilisem laineplekiga kaetud ahi ja ruumis nr 12 paikneva 

originaalahju W-külg (foto 137). 

 Ruumis nr 21: Loodenurgas lihtpottidest originaalahi. Kaetud pruuni õlivärviga. 

Väärtuslikud detailid: Malmist ahjuuks, siiber, ruumis nr 20 tahmaluuk. (Foto 

138) Kirdenurgas hilisem pliit ja ruum nr 22 originaalahju W-külg, kus 

väärtusliku detailina siiber (foto 139).  

 Ruumis nr 22: Hilisem lihtpottidest ahi (foto 140). 

SEISUKORD 

 Küttekollete olukord on pealiskaudsel vaatlusel ebarahuldav, osaliselt avariiline. 

 Ruumis nr1: karniis vigastatud, nr8 pliit varemeis, nr19 kolded lagunenud. 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Küttekollete tehnilise seisukorra ekspertiis. 

 Uute küttekollete tööjoonised (eeskujuks võtta originaalahi ruumis nr 1). 

 Uute võimalike küttesüsteemide projekt. 

ERITINGIMUSED 

4.11.1. Restaureerida algsed küttekolded ja nende juurde kuuluvad metalldetailid 

ruumides nr 1, 3, 4, 7, 8 ja 21(ahi loodenurgas ja soemüür kirdenurgas).  

4.11.2. Lihtpottidest ahjusid mitte värvida. 

4.11.3. Lubatud lammutada ahi ruumis nr 2 ja asendada see soovi korral sobiva 

kaminaga.  

4.11.4. Lubatud lammutada küttekolded ruumides nr 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 (pliit) 

ja 22. ning asendada need  sobivamatega. Juhul kui hoone üldine küttesüsteem muutub, 

ei ole nende asendamine kohustuslik.  
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      124. Ruumis nr 9.              125. Ruumis nr 1.              126.  Ruum nr 1 ahju uks. 

 

               
             127. Ruumis nr 2.                128. Ruumis nr 3.              129. Ruumis nr 4. 

 

             
                 130. Ruumis nr 7.                       131. Pliit ja soemüür ruumis nr 8. 
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                132. Ruumis nr 14.                       133. Ruumis nr 15.           134. Ruumis nr 16. 

 

               
135. Ruumis nr 17.            136. Ruumis nr 19.                         137. Ruumis nr 20. 

 

              
            138. Ruumis nr 21.           139. Ruumis nr 21.                140. Ruumis nr 22.        
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4.12. Trepid 

KIRJELDUS 

 Keldrisse viivad 5-astmeline puittrepp ja 4-astmeline paekivitrepp (foto 141).  

 Teisele korrusele viib 1953. aastal rajatud kahemarsiline betoontrepp (foto 142). 

 

SEISUKORD 

Treppide olukord on hea. 

 

UURIMIS- JA PROJEKTEERIMISVAJADUS 

 Uute treppide tööjoonised. 

 

ERITINGIMUSED 

4.12.1. Säilitada ja restaureerida keldrisse viivad trepid. 

4.12.2. Lubatud betoontrepi lammutamine ning kas: a) samasse kohta uue, sobivama 

puittrepi rajamine, või: b) vahelagede taastamine olemasolevate eeskujul. 

4.12.3. Ruumis nr 1 lubatud seal kunagi paiknenud teisele korrusele viiva trepi 

taastamine. Trepp olgu ajaloolise kaldega (vt tumedam joon seinapinnal) ning paiknegu 

oma algses asupaigas (vt foto 105).  

4.12.4. Pööningule pääsemiseks paigaldada ruumi nr 12 lakke luuk-trepp. 

 

 

 

 

 

        
                         141. Keldritrepid.                             142. Trepp II korrusele. 
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5. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSTE KOOND 

 

4.1. Hoone ümbrus 

4.1.1. Jätkata hoone ümbruse heaperemeheliku hooldusega. 

4.1.2. Teostada vertikaalplaneering. Vihmaveetorude alla ehitada hüdroisolatsiooniga kividest 

laotud äravoolurennid. 

 

4.2. Katusekandmik ja – kate 

4.2.1. Hoone välisgabariitide muutmine ei ole lubatud. Peale-, juurde- ja ümberehitused ei ole 

lubatud. 

4.2.2. Säilitada ja restaureerida ajalooline katusekuju ja tarindusviis.  

4.2.3. Säilitada maksimaalselt katuse kandekonstruktsioonid, tagada kõikide elementide 

kandevõime. 

4.2.4. Restaureerimismeetod olgu proteesimine olemasolevaga võimalikult sarnase ristlõikega 

kvaliteetse puiduga. 

4.2.5. Originaalvintskapid restaureerida. W-fassaadil olevalt S-poolselt vintskapilt eemaldada 

horisontaalne punnlaudis, paigaldada krohvimatid ning krohvida traditsioonilise lubikrohviga, 

valgendada lubivärviga. 

4.2.6. Lubatud eemaldada hilisem vintskapp W-fassaadil. Juhul kui see säilitatakse, 

restaureerida selle laudis ning värvida valge linaõlivärviga. 

4.2.7. Tuulekast lubjata või värvida valge linaõlivärviga. 

4.2.8. Katuse kattematerjalide osas lubatud kolm varianti: 

a) Katuse põhimaht katta kiltkivitahvlitega, kolm madala kaldega katusemahtu                       

katta kimmidega (veetihedam kui sindel), tõrvata kvaliteetse männitõrvaga. 

b) Kõik katused katta kimmidega, tõrvata kvaliteetse männitõrvaga. 

c) Kõik katused katta käsitsivaltsitud tsingitud terasplekiga. 

4.2.9. Paigaldada projektis ette nähtud sadevetesüsteem. 

 

4.3. Korstnad ja korstnapitsid 

4.3.1. Säilitada korstnajalgade ja –pitside olemasolevad asukohad. 

4.3.2. Vajadusel on lubatud korstnajalgade ja –pitside uuesti üles ladumine, kasutades selleks 

võimalikult palju olemasolevat originaalmaterjali.  

4.3.3. Taastada olemasolevate eeskujul O-fassaadi S-poolse korstnapitsi ülaosa. Materjalina 

kasutada paekivi. 

4.3.4. Paigaldada korstnapitsidele võimalikult silmatorkamatud plekist mütsid. 

4.3.5. Kui hoonele rajatakse tõrvatud puitkatus, paigaldada korstnapitsidele kindlasti 

sädemetepüüdjad! 

4.3.6. Korstnapitsid viimistleda valge lubivärviga. 

 

4.4. Vundament, sokkel ja välisseinad 

4.4.1. Hoone välisgabariitide muutmine ei ole lubatud. Peale-, juurde- ja ümberehitused, mis 

muudavad hoone algset kehandit, ei ole lubatud. 

4.4.2. Algsete avade asukohta ja suurust muuta ei ole lubatud. Avade täpsemad eritingimused 

on ära toodud peatükkides 4.5 ja 4.6.  

4.4.3. Eemaldada sokli välispinnalt irdunud ning murenenud krohvikiht ja tsementmördiga 

tehtud parandused. 

4.4.4. Soklit mitte krohvida. Vuukida lubimördiga (või lubitsementmördiga). Eenduvale osale 

anda kalle kas lubitsementmördiga või katta antud kalle lisaks 3-4 mm paksuse tinaplekiga, 

millel peab olema kindlasti veidi üleulatuv veenina. 

4.4.5. Lubatud trepp 1 asendamine sobivama paekivist trepiga. 
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4.4.6. Lammutada trepp 2. 

4.4.7. Lubatud trepp 3 lammutamine, kui sealne sissepääs kaotatakse. Kui sissepääs säilib, 

lubatud trepi asendamine sobivama paekivist trepiga. 

4.4.8. Korrastada trepp 4. 

4.4.9. Eemaldada seintelt tsementmördiga tehtud parandused. Eemaldada lubikrohv. 

Stabiliseerida seinad, täita praod. Krohvida traditsioonilise lubikrohviga, värvida valge 

lubivärviga (sh vintskapid). 

4.4.10. Soovi korral lubatud taastada S-fassaadil paiknenud verandat markeeriv terrass. Mitte 

katustada! 

 

4.5. Välisuksed (VU) 

4.5.1. Uusi ukseavasid ei ole lubatud rajada. 

4.5.2. Restaureerimisel ja uute avatäidete rajamisel kasutada kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.5.3. Kõik ukselehed ja lengid kruntida linaõlikrundiga, värvida linaõlivärviga. 

4.5.4. VU1 lubatud eemaldada. Asendada kas uue, sobiva uksega või avada ukseava algsetes 

gabariitides ning paigaldada sinna kahe lehega uks (eeskujuks võtta SU1).  

4.5.5. VU2 lubatud eemaldada. Asendada kas uue sobiva uksega või taastada sellele kohale 

aken (eeskujuks võtta kõrval asuv suurem originaalaken).  

4.5.6. VU3a restaureerida. Katta tsingitud terasplekiga. Metallmanused töödelda 

roostetõrjevahendiga. 

4.5.7. VU3b lubatud eemaldada ja asendada uue sobivama võreuksega. Koos sellega 

lahendada keldriruumi üldine ventilatsioon (õhuringlus). 

4.5.8. Soovi korral lubatud taastada W-sissepääs (foto 32). 

 

4.6. Aknad (A) 

4.6.1. Uusi aknaavasid ei ole lubatud rajada. 

4.6.2. Säilitada ja restaureerida kõik olemasolevad lengid ja raamid, kui ei ole 

määratud/lubatud teisiti. 

4.6.3. Restaureerimisel kasutada võimalikult kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.6.4. Võimalusel säilitada kõik olemasolevad metallmanused, restaureerida ja taaskasutada 

need. Kindlasti säilitada ja restaureerida eraldi välja toodud väärtuslikud metallmanused!  

4.6.5. Lengid ja raamid kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga. Värvilahendus 

antakse värviuuringute põhjal. Välimistel raamidel klaasid kittida linaõlikitiga. 

4.6.6. Kõikidele akendele lubatud sisemiste raamide lisamine.  

4.6.7. Sisemistele raamidele lubatud soovi korral pakettklaaside lisamine. Kui neid ei lisata, 

siis ühekordsed klaasid kittida samuti linaõlikitiga. 

4.6.8. Alumise korruse akende paekivist veelaudadele anda sadevete ärajuhtimiseks kalle kas 

lubitsementkrohviga või paigaldada sinna aknaplekid. 

4.6.9. Valmistada A2 ja A15 väljapoole sobivad luugid. 

4.6.10. A4 asemele lubatud sobiva ukse taastamine. Väärtuslikule metallmanusele leida 

sellisel juhul koht mõne teise akna juures.  

4.6.11. A12 taastada A11eeskujul sisemised puidust luugid.  
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4.7. Siseuksed (SU) 

4.7.1. Uusi ukseavasid ei ole lubatud rajada. 

4.7.2. Säilitada ja restaureerida kõik olemasolevad uksed, kui ei ole määratud/lubatud teisiti. 

4.7.3. Restaureerimisel kasutada võimalikult kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.7.4. Säilitada ja restaureerida eraldi välja toodud väärtuslikud metallmanused. 

4.7.5. Puuduvad lingid, lukusildid ja –südamikud valida võimalikult ajastutruud.    

4.7.6. Piidad ja ukselehed kruntida linaõlikrundiga ja värvida linaõlivärviga (värvitoon 

määratakse värviuuringute põhjal). 

4.7.7. Eemaldada SU2, SU3 ja SU4 koos vaheseinaga (vt pt 4.9.). 

4.7.8. Valmistada olemasolevate eeskujul puuduvad uksed: SU10, SU23. 

4.7.9. Lubatud SU1, SU14, SU19, SU20, SU21, SU22, SU24, SU31, SU35 ja SU36 

eemaldamine ja asendamine sobivamatega.  

4.7.10. Lubatud ruumide 20 ja 21 vahele seal kunagi paiknenud ukse taastamine. 

 

4.8. Laed 

4.8.1. Säilitada ja restaureerida olemasolevad laed ja nende tarindusviis, kui ei ole 

määratud/lubatud teisiti. 

4.8.2. Kandekonstruktsioonide restaureerimisel kasutada võimalikult kõrgekvaliteedilist 

okaspuitu. 

4.8.3. Lubatud lagesid katva mõralise ja kahjustunud lubikrohvi eemaldamine. Krohvida laed 

uuesti traditsioonilise lubikrohviga, värvida valge lubivärviga (va keldri lagi). 

4.8.4. Teise korruse laepealne lubatud soojustada tselluvillaga. Rajada käiguteed. 

4.8.5. N-eeskoja kaaslaudislagi restaureerida, viimistleda valge lubivärviga. Lubatud soovi 

korral lae katmine krohvimati ja lubikrohviga.  

4.8.6. Ruumi nr 1 laest lubatud läbi viia trepp. Algne trepp asetses ruumi S-seina ääres. (Vt 

foto 105)  

4.8.7. Eemaldada punnlaudis ruumi nr 13 laest. 

4.8.8. Ruumile nr 21 rajada vana eeskujul uus lagi. 

 

4.9. Siseseinad ja viimistlus 

4.9.1. Säilitada ja restaureerida kõik vaheseinad, kui ei ole määratud/lubatud teisiti. 

4.9.2. Eemaldada tsementmördiga tehtud krohviparandused. Asendada need struktuurilt ja 

koostiselt võimalikult originaalilähedase lubikrohviga. 

4.9.3. Katta seinad (va keldriruumis) kas lubi-, kriit- või kaseiinvärviga. Lubatud ka 

tapetseerimine. Siseviimistluses lähtuda soovitatavalt värviuuringute tulemustest. 

4.9.4. Lubatud lammutada kaks puidust vaheseina ruumis nr 11. 

4.9.5. Eemaldada ruumide nr 10, 9, 5, 6, 7, 8 ja 19 seintelt emailvärv. 

4.9.6. Restaureerida ruumis nr 2 paiknev lambrii. 

4.9.7. Eksponeerida ruumides nr 3 ja 4 leiduvate trafarettmaalingute sondaažid. 

4.9.8. Ruumis nr 6 lubatud käimla ja panipaiga vahelise puidust kergvaheseina lammutamine.  

4.9.9. Lubatud muuta ruumide nr 12, 13, 14, 15, 16 ja 17 siseseinte paigutust. 
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4.10. Põrandad 

4.10.1. Keldrile lubatud soovi korral paekiviplaatidest põranda rajamine. 

4.10.2. Betoonpõrandate asemele lubatud kas laud- või paekivipõrandate rajamine. 

4.10.3. Puhastada paekiviplaatidest põrand. Põranda pesuveele võib lisada veidi vedelat 

rohelist seepi, mis moodustab materjali pinnale kerge kaitsva kihi ning annab õrna läike. Kui 

seebilahust kasutatakse esmakordselt, on seepi soovitatav lisada 2–3 teelusikatäit 10 liitri vee 

kohta. Igal järgmisel pesukorral ei tarvitse seepi lisada. Mõistlik on seda teha siis, kui 

põrandapind taas matiks muutub. Edaspidistel seebilahuse kasutuskordadel piisab, kui seepi 

lisatakse pool teelusikat 10 liitri vee kohta. 

4.10.4. Säilitada ja restaureerida olemasolevad laudpõrandad kasutades selleks võimalikult 

kõrgekvaliteedilist okaspuitu. 

4.10.5. Puhastada põrandalauad värvist, õlitada  ja vahatada (korduv vahatamine kuulugu 

regulaarse hoolduse juurde). 

4.10.6. Korrastada ruumis nr 5 paiknev keldriluuk ühes selle juurde kuuluvate 

metallmanustega. 

 

4.11. Küttekolded 

4.11.1. Restaureerida algsed küttekolded ja nende juurde kuuluvad metalldetailid ruumides nr 

1, 3, 4, 7, 8 ja 21(ahi loodenurgas ja soemüür kirdenurgas).  

4.11.2. Lihtpottidest ahjusid mitte värvida. 

4.11.3. Lubatud lammutada ahi ruumis nr 2 ja asendada see soovi korral sobiva kaminaga.  

4.11.4. Lubatud lammutada küttekolded ruumides nr 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 (pliit) ja 22. 

ning asendada need  sobivamatega. Juhul kui hoone üldine küttesüsteem muutub, ei ole nende 

asendamine kohustuslik. 

 

4.12. Trepid 

4.12.1. Säilitada ja restaureerida keldrisse viivad trepid. 

4.12.2. Lubatud betoontrepi lammutamine ning kas: a) samasse kohta uue, sobivama puittrepi 

rajamine, või: b) vahelagede taastamine olemasolevate eeskujul. 

4.12.3. Ruumis nr 1 lubatud seal kunagi paiknenud teisele korrusele viiva trepi taastamine. 

Trepp olgu ajaloolise kaldega (vt tumedam joon seinapinnal) ning paiknegu oma algses 

asupaigas (vt foto 105).  

4.12.4. Pööningule pääsemiseks paigaldada ruumi nr 12 lakke luuk-trepp. 
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6. VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE JA KONSTRUKTSIOONIDE LOEND JA PLAANID 

 

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 VU3a O-fassaad 4 hinge, 2 pikka haaki 

2 1 vana haak A1 - 

3 4 aknaluukide 

hingetappi  

A2 - 

4 2 vana haaki A3 - 

5 1 vana haak A4 - 

6 2 vana haaki A5 - 

7 4 + 6 mantelhinge  A11 koos luukidega - 

8 3 vana haaki A12 - 

9 2 nurkhinge  A13 välimine raam - 

10 4 nurkhinge, 5 vana 

haaki 

A14 - 

11 2 luugi hingetappi, 3 

vana haaki 

A15 - 

12 2 nurkhinge A16 - 

13 6 vana haaki A20 - 

14 1 nurkhing, 3 vana 

haaki 

A21 - 

15 2 nurkhinge, 1 

nurkhinge tapp, 4 

vana haaki 

A22 - 

16 4 nurkhinge, 8 vana 

haaki 

A23 - 

17 2 hingetappi SU1  

18 SU5 N-eeskoda 4 mantelhinge 

19 SU6 Ruum nr 9 2 mantelhinge 

20 SU7 Ruum nr 9 2 mantelhinge 

21 SU8 Ruum nr 1 4 mantelhinge 

22 SU9 Ruum nr 2 2 mantelhinge 

23 SU11 Ruum nr 3 2 mantelhinge 

24 SU12 Ruum nr 3 2 mantelhinge 

25 SU13 Ruum nr 4 2 mantelhinge 

26 SU15 Ruum nr 5 2 lukusilti, 2 mantelhinge 

27 SU16 Ruum nr 6 2 latthinge 

28 SU17 Ruum nr 7 2 latthinge 

29 SU18 Ruum nr 8 2 latthinge 

30 SU25 Ruum nr 13 1 lukusilt, 2 mantelhinge 

31 SU26 Ruum nr 17 2 mantelhinge 

32 SU27 Ruum nr 18 4 mantelhinge 

33 SU28 Ruum nr 12 2 mantelhinge 

34 SU29 Ruum nr 19 4 mantelhinge 

35 SU32 Ruum nr 21 4 mantelhinge 
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36 SU33 Ruum nr 21 1 pöör, 2 mantelhinge 

37 SU34 Ruum nr 22 2 mantelhinge 

38 Keldriluuk Ruum nr 5 4 latthinge 

39 Ahi Ruum nr 1 Malmist ahjuuks 

40 Ahi Ruum nr 3 Malmist ahjuuks, 4 konksu 

41 Ahi Ruum nr 4 Malmist ahjuuks 

42 Ahi + soemüür Ruum nr 7 Malmist ahjuuks, siiber, 

soemüüril tahmaklapp 

43 Soemüür + 

soojakapiga pliit 

Ruum nr 8 soojakapi uksed, siiber, 

ventilatsioonilõõri klapp 

44 Ahi Ruum nr 21 Malmist ahjuuks, siiber,  

tahmaluuk 

45 Ahi Ruum nr 21 Siiber 

 

 

 

Plaanide alused: 1. ja 2. korruse plaan. Holden Arge. 2011. 
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I KORRUSE PLAAN 
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II KORRUSE PLAAN 
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Väärtusliku detaili nr 
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7. FOTODE JA ILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI 

 

1. Arsti maja 1920ndatel aastatel. (Foto: Richard Arge kogust) 

2. Trentham, West Midlands, England. (Foto: internet) 

3. Lõunafassaadil paiknenud veranda. (Foto: Richard Arge kogust) 

4. Kunagise veranda koht aastal 2010. (Foto: Holden Arge) 

5. Trafarett ruumi nr 3 seinal. 

6. Vaade läänest (Foto: H. Arge) 

7. Vaade kagust. (Foto: H. Arge) 

8. Katusekonstruktsioon.    

9. Kiltkivitahvlid. 

10. Sindlid W-fassaadil. 

11. Parandatud katus W-fassaadil. (Foto: H. Arge)  

12. N-eeskoja kagunurk. (Foto: H. Arge) 

13. W-fassaadi N-poolne korstnapits.    

14. W-fassaadi S-poolne korstnapits. 

15.  O-fassaadi S-poolne korstnapits.      

16. O-fassaadi N-poolne korstnapits.  

17. Korstnajalg pööningul. 

18. Sokkel O-fassaadil. (Foto: H. Arge)             

19. Trepp 1. 

20. Trepp 2. (Foto: H. Arge)   

21. Trepp 3. (Foto: H. Arge)  

22. Trepp 4. (Foto: H. Arge) 

23. N-fassaad. (Foto: H. Arge)        

24. W-fassaad. (Foto: H. Arge) 

25. Nišš W-fassaadil.      

26. Sokli ja seina olukord O-fassaadil.  (Foto: H. Arge) 

27. Krohvikahjustus S-fassaadil. (Foto: H. Arge) 

28. VU1 väljast.     

29. VU2 väljast. (Foto: H. Arge)     

30. VU3a väljast. (Foto: H. Arge)           

31. VU3a seest ja VU3b väljast. (Foto: H. Arge)         

32. Algne W-sissepääs. (Foto: H. Arge) 

33. A1.                                      

34. A2. Aknaluukide hingetapid. 

35. A3.                                           

36. A4. 

37. A5.                                    

38. A6. 

39. A7.                                         

40. A8. 

41. A9.                                                  

42. A10. 

43. A11.                          

44. A11 sisemised luugid. 

45. A12.            

46. A13. 

47. A14.                         

48. A15. 
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49. A16.                                                              

50. A17 seest. 

51. A18 seest.    

52. A19 seest.                     

53. A20 seest.                                             

54. A21 seest.                                                   

55. A22 seest.  

56. A23 seest.                                              

57.  A24. 

58. SU1.                                

59. SU2 ja SU3.                        

60. SU4. 

61. SU5.                                  

62. SU6.                                  

63. SU7. 

64. SU8.                                                   

65. SU9.                                        

66. SU10 leng. 

67. SU11.                                 

68. SU12.                          

69. SU13. 

70. SU14.                                    

71. SU15.                             

72. SU16. 

73. SU17.                                           

74. SU18.                                

75. SU19. 

76. SU20.                                  

77. SU21.                                      

78. SU22. 

79. SU23.                                

80. SU24.                                        

81. SU25. 

82. SU26.                                                     

83. SU27. 

84. SU28.                                               

85. SU29.                                

86. SU30. 

87. SU31.                              

88. SU32.                                            

89. SU33. 

90. SU34.                                   

91. SU35.                                 

92. SU36. 

93. Keldri lagi ja S-sein.                                       

94. N-eeskoja lagi. 

95. Ruumi nr 1 lagi.              

96. Ruumi nr 1 lagi.                 

97. Ruumi nr 2 lagi.  

98. Ruumi nr 5 lagi.                                
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99. Ruumi nr 13 lagi.  

100. Pigileke ruumi nr 14 laes. 

101. Ruum nr 15 lagi.                                      

102. Ruum nr 16 lagi.  

103. Ruum nr 18 lagi.                                   

104. Ruum nr 21 lagi. 

105. Kunagine trepi asukoht ruumis nr 1.  

106. Ruum nr 10.                                                         

107. Ruum nr 9. 

108. Lambrii ruumis nr 2. 

109. Trafarett ruumis nr 4.         

110. Trafarett ruumis nr 5.            

111. Ruum nr 7. 

112. Ruum nr 8 seinapind.                   

113. Ruum nr 14.                 

114. Ruum nr 15. 

115. Ruum nr 16 seinapind.                                  

116. Ruum nr 19.  

117. Ruum nr 21.                                                         

118. Ruum nr 22. 

119. Keldri muldpõrand.                                

120. Keldriluuk. 

121. Põrand ruumi nr 1 loodenurgas.              

122. Põrand ruumi nr 1 edelanurgas. 

123. Põrand ruumi nr 8 kagunurgas. 

124. Ruumis nr 9.              

125. Ruumis nr 1.              

126.  Ruum nr 1 ahju uks. 

127. Ruumis nr 2.                 

128. Ruumis nr 3.               

129. Ruumis nr 4. 

130. Ruumis nr 7.                     

131. Pliit ja soemüür ruumis nr 8. 

132. Ruumis nr 14.                      

133. Ruumis nr 15.           

134. Ruumis nr 16. 

135. Ruumis nr 17.           

136. Ruumis nr 19.               

137. Ruumis nr 20. 

138. Ruumis nr 21.          

139. Ruumis nr 21.                 

140. Ruumis nr 22.        

141. Keldritrepid.                             

142. Trepp II korrusele. 

 

 

Kaanefoto: Richard Arge kogust. 

 

Vt. lisad 8 ja 9: Pildistamise suunad. 
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8. LISAD 

 

1. Doctorat Tarva. Keblas – Weltz – Arohof. Veltsa ja Aru mõisad. 1874-1940. 

EAA.2486.1.2289 

2. Vaade põhjast. Holden Arge. 2011. 

3. Vaade läänest. Holden Arge. 2011. 

4. Vaade lõunast. Holden Arge. 2011. 

5. Vaade idast. Holden Arge. 2011. 

6. I korruse plaan. Alus: 1. Korruse plaan. Holden Arge. 2011. 

7. II korruse plaan. Alus: 2. Korruse plaan. Holden Arge. 2011. 

8. Pildistamise suunad. I korrus. Alus: 1. Korruse plaan. Holden Arge. 2011. 

9. Pildistamise suunad. II korrus. Alus: 1. Korruse plaan. Holden Arge. 2011. 
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I KORRUS 
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II KORRUS 
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I KORRUS 

 

 

 
 

 
 

LISA 8 
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Foto nr ja pildistamise suund 
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II KORRUS 
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Pööning 
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11 

17 

50 

114 

51 

52 

82 

53 

54 

55, 89 
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57 

75 
76 

77 
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102
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81 
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83, 99 

84, 85 

86 

137 
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88 

91, 140 

92 

100 
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113 
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136 

138 

Foto nr ja pildistamise suund 


