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Sissejuhatus
Käesolevas töös antakse ülevaade ja analüüsitakse 2008-2011 Norra ja EMP finantsabiga toimunud
restaureerimistöid üheksas mõisakoolis.
Analüüsi koostamisel on kasutatud allikmaterjalina Kultuuriministeeriumi arhiivis säilitatavaid
projektide aruandlusdokumente, Muinsuskaitseameti arhiivi, Muinsuskaitseameti registri
sissekandeid, Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi materjale, valdade ja koolide juhtide
suusõnalisi tähelepanekuid restaureerimisprotsessist, ülevaate koostaja enda poolt tehtud
tähelepanekuid kohapeal ehituse ajal ja tänapäeval. Suur osa ehitusprotsessis esilekerkinud ja
lahendatud või lahendamata probleeme ei kajastu ilmselt arhiveeritud aruannetes ning nendest on
võimalik veel osa saada asjaosalistega vesteldes ja nõu küsides.
Ülevaates on välja on toodud nii õnnestumised kui ka probleemid ning püütud selgitada probleemide
põhjuseid ja vältimise võimalusi. Antud ülevaates objektidel väljatoodud ebaõnnestumiste pärast ei
tasu asjaosalistel solvuda. Mõte on valgustada probleeme laiemale publikule, et anda tulevastele
tegijatele võimalusi riskidega arvestada ning võimalusel neid vältida. Ülevaates on välja toodud ka
käesoleva töö autori poolt kogetu ja aruannetest tuvastatu. Osa esitatud väited ei pruugi tõesed olla,
vaid tuginevad autori kogemustele ja tõlgendustele.
Tuleb arvestada ka sellega, et osa ehituslikke probleeme ilmuvad päevavalgele alles aastaid hiljem,
ekspluatatsiooni käigus.
Suurema ulatusega on kajastatud ja analüüsitud Kiltsis mõisas toimunud projekti kulgu, kuna objekt
on olnud suuremahuline, mitmekülgne ning annab piisava ülevaate arengutest ühes mõisakoolis.
Võib julgelt öelda, et õnnestumised on kõikide projektide puhul domineerivamad.
Töö esimeses osas antakse kokkuvõtlik ülevaade ja analüüs, järgnevad üheksa osa annavad ülevaate
konkreetses mõisakoolis toimunud projekti realiseerimisest.
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1. Kokkuvõte ja analüüs Eesti mõisakoolides 2008-2011 Norra ja
EMP finantsabiga toimunud restaureerimistöödest
Eellugu
Pikk ettevalmistusprotsess, mille tulemusel eraldati omavalitsusele või riigikoolile mälestiste
restaureerimiseks ja kooli tarbeks kohandamiseks Norra ja EMP finantsabi, sai alguse palju aastaid
varem ja toimus igas mõisakoolis väheke erinevalt.
1990-datel aastatel olid paljud mõisakoolid väga halvas seisus. Osa koolidel puudus isegi veevärk ja
kanalisatsioon. Järk-järgult alustasid omavalitsused mõisates asuvaid koole tänapäeva nõuetele
vastavaks remontima. Parandati või uuendati katuseid, ehitati välja veevarustuse ja
kanalisatsioonisüsteeme, uuendati kütte- ja ventilatsioonisüsteeme, paigaldati uusi elektrisüsteeme.
Oma ressurssidest suudeti mõisakoolides siiski üksikuid ruume, hooneosi remontida. Põhiliselt oldi
sunnitud täitma tervisekaitse ja päästeameti nõudeid – ehitama välja nõuetekohased
sanitaarsõlmed, köögid, evakuatsioonipääsud. Üksikud mõisakoolid remonditi, osaliselt restaureeriti
vajalike ressursside olemasolul ka suuremas ulatuses.
Suur osa mõisakoole olid aga väärikates ajaloolistes hoonetes oma probleemidega hädas ja üksi. Õige
pea jõuti kooli ja vallajuhtide seas arusaamisele, et senini ressursside puudusel ruumide või
hooneosade kaupa toimunud remont ei andnud rahuldavaid tulemusi. Ükskult oma teadmiste
piirides tegutsemine osutus sageli niigi väheste ressursside raiskamiseks. Tekkis vajadus ühe
eesmärgi nimel tegutsevatel mõisakoolidel ühineda, et jagada kogemusi ja koos töötada välja
tulevikuplaane.
1998. a moodustati Laupa Põhikooli kauaaegse direktori Piret Rammo eestvedamisel MTÜ Järvamaa
Mõisakoolide Ühendus. Liikumine laienes õige pea mõisakoolidesse üle Eesti. 2003. aastal asutati
valdkondlik katusorganisatsioon Eesti Mõisakoolide Ühendus.
2001. a alustas Kultuuriministeerium mõisakoolide riikliku programmiga „ Mõisakoolide
kultuuriloolise kompleksi säilitamine ja arendamine tänapäevaseks õpikeskkonnaks 2001-2011“
Aastatel 2002-2011 eraldati riikliku programmi raames kokku mõisakoolide arendamiseks üle 3
miljoni euro. Sellest ligi kolmandik oli mõeldud uuringutele, ehitusprojektidele ja ekspertiisidele.
Omavalitsuste või riigikoolide juhtide initsiatiivil ja mõisakoolide programmi kaasabil telliti paljude
mõisakoolide uuringud ja komplektsed ehitusprojektid restaureerimiseks.

Tähelepanekud tagasi vaadates 9 mõisakooli arenguprotsessi
Ehitusprojekt
Ehitusprojektile eelnevad uurimised olid puudulikud

Ehitusprojektile eelnevad uurimised võib jagada mälestiste puhul arhitektuuriajaloolisteks
uuringuteks ja insenertehnilisteks uuringuteks.
Arhitektuuriajaloolised väliuuringud sisaldavad nii interjööri (värvi, krohvi) kui ka ehitusajaloolisi
uuringuid, kus selgitatakse hoone ehitusetapid, varasem plaanilahendus ja väärtuslikud tarindid.
Uurimiste käigus selgitatakse ajalooliste interjöörilahenduste (ka maalingute) olemasolu ja ulatus.
Hoone insenertehnilised uuringud selgitavad hoone konstruktsioonide ja insenertehniliste
kommunikatsioonide olukorda. Vajadusel uuritakse ka vundamentide rajamissügavust ja pinnasvete
taset.
Ehitusprojektile eelnevad uurimised mõjutavad otseselt projekti kvaliteeti. Kui uuringud on interjööri
osas puudulikud, ei suudeta välja selgitada väärtuslike interjöörilahenduste (näit. maalingute)
olemasolu. Tööde käigus võidakse teadmatusest maalingud hävitada või maalingute avastamisel
takerdub ehitustöö.
Näiteks Väätsa ja Koigi mõisas olid nii arhitektuuriajaloolised uuringud kui ka värviuuringud
puudulikud. Ehituse käigus avastati paljudes ruumides maalingute olemasolu. Selgus ka algne
plaanilahendus.
Ruumide terviklikkuse huvides oli vajalik teha Väätsa mõisa algses projektis suuremaid muudatusi.
Muutusid ka insenertehnilised kommunikatsioonid. Seda kõike oleks saanud ära hoida kui uuringud
oleks tehtud projekteerimise eelselt.
Insenertehnilised uuringud jätsid soovida Kiltsi ja Laupa mõisas. Kiltsis mõisas avastati alles ehituse
käigus, et esisein on välja vajumas. Ehitustööde käigus tehti täiendav projekt ja puuriti vundamendi
alla vaiad. Mõlemas mõisas mindi keldripõrandaga olemasolevast madalamale. Pinnasvete taseme
uuringud olid tegemata. Tööde käigus hakkas vesi keldritesse tulema. Laupa mõisas olid
insenerkommunikatsioonid projekteeritud põranda all, mis jäid vette. Probleemi likvideerimiseks
projekteeriti ja ehitati mõlemas hoones välja drenaažisüsteemid, mis oli omanikule täiendav kulu.
Kasulik on uurida enne projekti vormistamist ka krohvi iseloomu ja püsivust fassaadil (eriti sokli osas),
et anda projektis konkreetsemaid juhiseid ehitajale.
Katuse ja vahelae konstruktsioonide uuringud jätsid soovida Rogosi mõisa põhjatiivas, Olustvere
mõisa tallidel, Olustvere mõisa viinavabrikul.

Puudused ehitusprojektides
Hoone ruumide kohandamisel uuele funktsioonile tuleb arhitektil enam arvestada ehitusfüüsikat ja
praktilisi kogemusi. Keldri või soklikorruse ruumide kasutuselevõtmisel tuleks enam arvestada
ohtudega, mis kaasnevad näiteks pinnase niiskusega. Mitmes restaureeritud mõisakoolis on
kasutuselevõetud keldriruumides niiskusega probleeme.
Osa ehitusprojekte osutusid ehituse käigus puudulikeks. Projekt, mis oleks pidanud olema
lahendatud põhiprojektitasemel jättis eriti arhitektuurses detailikäsitluses soovida.
Probleeme oli arhitektuursete projektide osas Olustvere, Suure-Kõpu, Väätsa, Koigi mõisas.

Mitmesugused konstruktiivsed lahendused, mis peaksid arvestama nii hoone arhitektuurset omapära
kui ka vastupidavust ilmastikule on jäänud projektides käsitlemata või ei täida oma ülesannet.
Pööningu või katusealuse tuulutus on jäänud projektides ebapiisavaks. Lumi sulab talvel katuse
ülaosas ja jäätub neeludes, rennides, katuse alaosas. Tulemuseks tekivad katusele rasked
jääkogumid, jääpurikad, mis lõhuvad katust, põhjustavad veelekkeid ja ohustavad hoone kasutajaid.
Katuse sõlmed ei ole projektides põhjalikult käsitletud. Kuna joonised sageli puuduvad, kasutatakse
mälestistel ehitaja poolt standardlahendusi, mis ajaloolisele arhitektuurile ei sobi ja rikuvad hoone
välisilmet. Palju võib kohata mälestisele ebasobivaid lahendusi plekitööde puhul.
Kergel käel projektides lubatud katusepinna tõstmisel muutub hoone räästa- ja viilukarniiside ilme.
Projektis on jäänud sageli muutused lahendusteta. Ehitaja on sunnitud leidma sinna ise lahenduse,
mis võib rikkuda ajaloolise hoone arhitektuuri.
Terrasside, treppide, rõdude, verandade, soklite hüdrotehnilised lahendused ei ole hästi läbi
mõeldud. Konstruktsioonid lasevad ekspluatatsiooni käigus vett läbi. Omanikul tekib tulevikus suuri
probleeme ja kulutusi konstruktsioonide parandamisel või ümberehitamisel.
Probleemid olid terrassi- või rõdualuste ruumide hüdroisolatsiooni lahenduste puuduste osas Vasta
ja Laupa mõisas.
Vertikaalplaneerimise projektid hoone ümbert sadevete ärajuhtimiseks on ebapiisavalt lahendatud,
vahel puuduvad üldse.

Insenerkommunikatsioonide osad projektides
Tänapäevased insenerkommunikatsioonid peaksid olema mälestistes võimalikult silmatorkamatud.
Ventilatsiooni väljaehitamine soodsa sisekliima loomiseks mõjutab kõige enam mälestist.
Ventilatsiooni projekteerimisel võiks arvestada reeglit: nii vähe, kui võimalik ja nii palju kui vaja.
Enne projekteerimise alustamist tuleks enam uurida kohapealset olukorda ja kasutada maksimaalselt
ära olemasolevaid võimalusi. Osa projekte on ilmselt tehtud laua tagant lahkumata. Väljapakutud
lahendused ei ole teostatavad, lõhuvad mälestise kehandit või rikuvad mälestist esteetiliselt. Vahel
tundub projekte vaadates, et on puudunud väga vajalik koostöö arhitekti ja ventilatsiooniinseneri
vahel.
Õhuvahetus ruumidest on arvestatud maksimaalse arvu inimeste viibimisele ruumis. Seda võib
juhtuda mõnes ruumis kord või kaks aastas. Näiteks õpetajate toas ei ole ilmselt kunagi korraga kõiki
õpetajaid. Ka „täissaali“ üritusi on mõisakoolides suhteliselt harva.
Õpilaste arv maakooli klassides on tavaliselt väike, ruumid samas suured ja kõrged. Peaks kaalutlema
enne täismahulise sundventilatsiooni projekteerimist loomuliku ventilatsioonivõimalusi, kus värske
õhu juurdevool saavutatakse akna kaudu ja väljatõmme korstnalõõride kaudu.
Praktika näitab, et paljudes koolides väljaehitatud ventilatsioone tööle ei pandagi energia kokkuhoiu
huvides. Samas ei ole lahendatud ka loomuliku ventilatsioonide võimalused akende ja vanade
suitsulõõride baasil. Sellisel juhul võib laste tervis tõesti kannatada.

Ventilatsiooni projekte tuli oluliselt tööde käigus muuta Laupa, Suure-Kõpu, Kiltsi, Puurmani ja Väätsa
mõisates.
Aastaid hiljem võib tõdeda, et väljaehitatud sundventilatsiooni süsteeme kasutatakse vaid osaliselt
Puurmani, Laupa, Vasta, Kiltsi, Väätsa mõisas. Tuleks analüüsida põhjalikumalt selliste
kapitaalmahutuste otstarbekust.
Ka projektides väljapakutud küttelahendusi tuli sageli muuta. Kõikidest kohtadest ei olnud võimalik
torusid läbi viia, kavandatud küttekehad ei mahtunud planeeritud kohta (näiteks akna alla) ära.
Kütteallika valikul on järk-järgult üle mindud koolihoonetes varasemalt õliküttelt puiduhakke või
graanulküttele. Kasutatavad on ka maakütte ja õhk-vesi küttesüsteemid. Puurmani mõisa juurde
jõepõhja rajatud maakütte torud ei pidanud kevadisele jääminekule vastu ja purunesid. Süsteem
vajab ilmselt uut lahendust.
Elektriprojekt ei arvestanud kõikidel juhtudel, et tegemist on mälestisega. Krohvi sisse süvistatavad
juhtmed teevad ajaloolisele värvikihile ja krohvile palju kurja. Lubamatu on soonte sisselõhkumine
lagedesse ja väärtusliku interjööridega ruumide seintesse.
Mälestise arhitektuurse projekti autor peab olema läbi vaadanud kõik eriosade projektid ja need
viseerima.
Muinsuskaitseameti kooskõlastus projektil kehtib viis aastat

Norra ja EMP finantsmehhanismide toetuse saanud mõisakoolid
Mitmete aastate pingutusena olid paljude mõisakoolide remondiks ja restaureerimiseks komplektsed
projektid olemas ning jäid ootama rahastamisvõimalusi. Suurele osale ehitusprojektidele telliti
omaniku poolt ka ekspertiis, mis kvaliteetse läbivaatuse korral tõi välja projekti vead ja kitsaskohad.
Oli võimalus projekte veel korrigeerida.
Norra ja EMP finantsabi saamiseks pidi olema taotluse juurde lisatud projekt ja ehituskulude
prognoos (taotluskalkulatsioon). On väga oluline, et prognoos oleks reaalne. Prognoos võimaldab
ehituse tellijal planeerida raha ja hinnata hankemenetluse käigus alla- ja ülepakkumisi.
Omavalitsused tavaliselt tellivad taotluseelarve sõltumatult eksperdilt, projekteerijalt või „tuttavalt
ehitajalt“. Tuttaval ehitajal võivad muidugi oma huvid mängus olla ja eelarve ei pruugi olla
objektiivne.
2006-2007 toimusid Norra ja EMP finantsmehhanismide Euroopa kultuuripärandi kaitse
eelisvaldkonna taotlusvooru raames laekunud projektitaotluste hindamised. Ekspertide poolt
teostatud hinnangute alusel eraldati finantsabi üheksale mõisakoolile projektide realiseerimiseks,
kusjuures omaniku omaosalus pidi olema vähemalt 15% projekti maksumusest.
Esimene tabel annab ülevaate restaureerimisobjektidest, nende omanikest, valdajatest, õpilaste
arvust koolides ja restaureerimistööde maksumusest. Õpilaste arvu muutus koolis viimase kümne
aasta jooksul annab ettekujutuse kooli jätkusuutlikkusest ja arengutest. Mõisakoolid on tabelites
järjestatud projekti finantsmahtude suurusjärjekorras.

OBJEKT

1 Olustvere mõisa viinavabrik
Olustvere mõisa tallid

OMANIK

Eesti Vabariik

2 Kiltsi mõisa peahoone, tiibhooned
3 Laupa mõisa peahoone

Väike-Maarja
vald
Türi vald

4
5
6
7

Puurmani vald
Koigi vald
Kõpu vald
Väätsa vald

Puurmani mõisa peahoone, tõllakuur
Koigi mõisa peahoone
Suure-Kõpu mõisa peahoone
Väätsa mõisa peahoone
Väätsa mõisa park
8 Rogosi mõisa peahoone põhjatiib
9 Vasta mõisa peahoone, koertemaja

Haanja vald
Viru-Nigula vald

KOOL

Olustvere Teenindusja Maamajanduskool
Kiltsi Põhikool
Laupa Põhikool
Puurmani
Gümnaasium
Koigi Põhikool
Kõpu Põhikool
Väätsa Põhikool
Väätsa park
Haanja Kool
Vasta Põhikool

ÕPILASI
TÖÖDE
2000a/2012a MAKS.
tuh.Eur.
270/619
1 425

136/56
145/101

1363
1306

278/120
159/85
115/57
212/110

1180
1130
1090
1000

76/5
129/102

638
603

Rahandusministeeriumi ja kooli omaniku (vald) vahel sõlmiti projekti elluviimise leping.
Finantsabi saanud mõisakoolide ehituse maksumuse prognoosid olid suuremad kui riigihanke
võitnud ehitusettevõtjate pakkumised. Ehitushindade langemist mõjutas ilmselt majandussurutis.
Tänu sellele oli võimalik (kooskõlastatult finantsdoonoritega) teha ehituse käigus päris suuremahulisi
lisatöid.
Osa ehitusprotsessi käigus vajalikke töid oli riigihanke mahust välja jäänud. Näiteks Vasta mõisas
selgus tööde käigus, et fassaadi remondist oli välja jäänud väga vajalik akende remont, mida tuli teha
lisatööde arvelt.
Kui ehitusmaksumus riigihankel oleks osutunud oluliselt suuremaks prognoositust oleks pidanud
tellija kusagilt raha juurde leidma või tunnistama riigihanke ebaõnnestunuks.
Et olemasolevate summadega välja tulla, on võimalus vähendada planeeritud tööde mahtu.
See muudaks aga projekti mahtu ning tuleb kooskõlastada doonoritega.

Projekti juhtimine, riigihanke korraldamine
Omanik moodustas projekti käivitamiseks projekti juhtmeeskonna, kuhu kuulusid omaniku
(vallavalisuse) ja kooli (valdaja) esindajad, projektijuht. Projekti juhtimiseks oli vaja leida vajalike
teadmistega projektijuht. Suurema osa projektide puhul osteti projektijuht väljast sisse.
Projekti juht on üks võtmeisik, kellest sõltub algusest peale projekti õnnestumine. Projektijuht peab
mõistma eesmärki, planeerima ja koordineerima tegevusi ja ressursse.
Kuidas projektijuhid oma ülesandega hakkama said, selle kohta võivad kõige paremini anda
informatsiooni omavalitsuse (tellija) esindajad.
Projektijuht viib vastavalt riigihangete seadusele läbi riigihanke ehitaja leidmiseks.

Riigihanke mõte on konkurentsi tingimustes saada pakkumiste võrdlemise teel parim võimaliku hinna
ja kvaliteedi suhe.
Käesoleva ülevaate koostajal ei olnud ülesannet anda ülevaade mõisakoolide projektide riigihangete
läbiviimise protsessidest ja nende tulemustest.
Samas oli ehitusprotsessi jälgides võimalik tõdeda, kui oluline on riigihanke tulemus. Osa riigihanke
võitnud töövõtjatel puudusid siiski restaureerimistööde tegemiseks vajalikud oskused ja kogemused
(kutsealane pädevus). Seega oleks pidanud riigihanke protsessis enam kontrollima pakkuja
kvalifikatsiooni ja mittevastavad pakkujad hankemenetlusest kõrvaldama.
Omanikul on võimalik kehtestada riigihankel kvalifitseerimistingimused et sõeluda välja parima ja
pädevama ehitaja, kellega sõlmida hankeleping (ehitusleping).
Kõige enam esines probleeme riigihanke läbiviimisel Väätsa mõisa peahoone puhul, kus esimene
riigihange ebaõnnestus ja kaotati ligi pool aastat väärtuslikku ehitusaega.
Allolev tabel annab ülevaate ehitusprojektide autoritest, ehituse peatöövõtjatest ja omaniku poolt
palgatud projektijuhtidest.
OBJEKT

1 Olustvere mõisa viinavabrik
Olustvere mõisa tallid
2 Kiltsi mõisa peahoone, tiibhooned
3 Laupa mõisa peahoone
4 Puurmani mõisa peahoone, tõllakuur
5 Koigi mõisa peahoone
6 Suure-Kõpu mõisa peahoone
7 Väätsa mõisa peahoone
Väätsa mõisa park
8 Rogosi mõisa peahoone põhjatiib
9 Vasta mõisa peahoone, koertemaja

PROJEKT

Proff Projekt OÜ
Proff Projekt OÜ
Mõisaprojekt OÜ
AB Kapiteel OÜ
OÜ Ehitusmaa
R Projekt OÜ
R Projekt OÜ
R Projekt OÜ
Artes Terrae OÜ
R Projekt OÜ
OÜ Vana Tallinn

EHITAJA

Proff Projekt OÜ
AS Parmeron
Ervin Ehitus AS
Pärnu REV AS
AS Tevo
Remet AS
OÜ Vennad Ehitus
AS KEKi Ehitus
Remet AS
AS Semuehitus
OÜ Näpi ehitus

PROJEKTIJUHT

Marika Luik
Marika Luik
Liina Tiimus
Piret Rammo
Advisio OÜ
Advisio OÜ
Tõnu Kiviloo
Europolis OÜ
Europolis OÜ
OÜ Funding
Europolis OÜ

Ehitusleping
Korralik ehitusleping teeb hilisema ehitusprotsessi lihtsamaks, arusaadavamaks. Leping peaks olema
küllalt detailne, et vältida hilisemaid vaidlusi.
Meil toimub mälestistel tööde tegemine põhiprojekti alusel, milles on lahendatud ka kõik mälestise
arhitektuurset lahendust puudutavad tööjoonised.
Mida detailsemalt on tehtud ehitusprojekt, seda kergem on sõlmida ehituslepingut. Sageli soovib
tellija varasematel aastatel koostatud projekti muuta. Sellisel juhul on vajalik koostada täiendav
tellijapoolne lähteülesanne lepingu juurde, kus kirjeldatakse ära projekti muudatused ja vajaduse
korral ka projekti täiendamise-muutmise tingimused, tähtajad.

Ehituslepingus on määratud nii tööde sisu kui ka maht, kvaliteedinõuded, garantiitingimused,
võimalikud sanktsioonid, tööde täitmise ja maksmise tähtajad.
Tööde sisu ja maht peaksid selguma ehitusprojektist. Kvaliteedi nõuete osas (eriti
restaureerimistööde puhul) on olnud ka mõisakoolide restaureerimisel arusaamatusi.
Uute akende või muude ehitusosade puhul võib lepingus viidata RYL-i kvaliteedinõuetele.
Vanade akende puhul tuleks kas projektis või vähemalt lepingu lisas nõutavat tulemust kirjeldada.
Restaureerimisprojektis on kirjutatud et aken restaureeritakse. Puudub detailsem kirjeldus,
missugust tulemust saavutada soovitakse. Kui soovitakse, et aken peaks ka sooja on soovitav
vähemalt ehituslepingus märkida ära, kui suured tohivad olla pilud aknaraami ja piida vahel, kuidas
paigaldatakse sisemistele akendele tihendid jne.
Kuna ajalooliste hoonete restaureerimisel ei ole võimalik väga täpselt määrata tööde mahtusid, siis
on oht, et lepinguväliste tööde puhul hakkab ehitaja raha juurde küsima. On soovitav määrata
erinevate tööde ühiku maksumused lepingus. Kui mahud muutuvad, ei tekki arusaamatusi lisatööde
maksumuse osas.
Suur oli lisatööde osatähtsus Kiltsi, Väätsa, Puurmani, Vasta ja Laupa mõisa puhul.
Tänu soodsal ajal tehtud ehitushangetele olid tellijatel siiski reservid lisatööde tegemiseks.
Suurema objekti puhul on kasulik lepingus määrata ehitusaegse tagatise osa. Tagatiseks võib olla
kindlustusseltsi, panga garantiikiri või deponeeritakse näiteks 10% lepingu maksumusest tellija
arveldusarvele. Sellisel juhul on võimalik ehitaja poolt tööde pooleli jätmisel või pankroti korral saada
garantiiandjalt kulude katteks raha kätte ja tööd ära lõpetada.
Garantiiaeg
Ehitusseaduse järgi on garantiiaeg vähemalt 2 aastat ehitise üleandmise päevast. Restaureerimisiseloomuga töödel (eriti välimiste krohvimistööde osas) on õigem leppida ehitajaga kokku
garantiiajaks 3- 5 aastat. Talvised ilmastikutingimused (lume paksus, külmumistsüklid) on eri aastatel
väga erinevad. Ehitusvead võivad ilmneda alles mitu aastat hiljem. Ka garantiiaja tagatiseks peaks
olema teatud summade deponeerimine või panga garantiikiri. Väga raske on aastaid hiljem sundida
ehitajat puudusi likvideerima. Tuleb muidugi arvestada, et pikem garantiiaeg võib tõsta ehitushanke
maksumust.
Suuri probleeme on olnud omanikul Kiltsi mõisa peahoone ja tiibhoonete ehitustööde juures
ilmnenud puuduste kõrvaldamisega. Peahoone krohv (eriti sokli piirkonnas) irdub seinalt. Krohvitöid
oleks vaja parandada, kuid peatöövõtja on lõpetanud tegevuse peagi pärast ehitustööde lõppu. Ka
ebakvaliteetsed plekitööd tuli omanikul oma kuludega ümber teha.
Lepingu täitmise jälgimine, maksete tegemine
Ettemaksu tegemisest peaks hoiduma. Maksmine on soovitav siduda tööde edenemisega, mitte
kindlate tähtpäevadega. Tehtud tööde mahu määramine ja hindamine fikseeritakse kahepoolse
aktiga. Kasulik fikseerida ka lepingus, et need aktid ei tähenda veel tööde vastuvõtmist.

Kasulik on lisaks tööde valmimise lõpptähtajale fikseerida lepingus ka olulisemate ehitusetappide
vahetähtajad, mille abil on võimalik hinnata lepingu täitmise edenemist.
Ehitajal on loomulik soov võimalikult kiiresti tellijalt raha kätte saada. Tellijal tuleb jälgida, et ehitaja
ei näitaks tegelikust suuremaid tehtud tööde mahtusid. Eriti tähelepanelik tuleb olla siis, kui
teostatud tööde kvaliteet jätab soovida, või on kahtluseid kvaliteedi osas.

Ehitusprotsessi kontrollimine, järelevalve
Omanikujärelevalve
Vastavalt ehituse omanikujärelevalve korrale (RTL 28.01.2011.2) peab ehitise omanik enne ehitamise
alustamist määrama omanikujärelevalve tegija, kelle tegevuse eesmärgiks on ehitusprojektikohane
ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine, ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.
Mõisakoolide töödel võis mitmel objektil märgata omanikujärelevalve ebapiisavat nõudlikkust.
Näiteks mälestise väärtuslikud aknad on remondi käigus puhastatud vanast värvist, kuid pilud on
piitade ja raamide vahel jäänud korrastamata (liialt suured). Aknad lasevad külma sisse.
Akendega oli ja on probleeme Laupa, Kiltsi, Suure-Kõpu mõisal.
Enam oleks tulnud jälgida krohvi- ja plekitööde teostust.
Rohkem peaks omanikujärelevalve jälgima piirdetarindite soojustamist, hüdroisolatsiooni
nõuetekohast paigaldamist.
Omanikujärelevalve osatähtsus ehituses hea tulemuse saavutamisel on väga suur. Sellepärast tuleb
hõivata omale parim võimalik selle ala spetsialist.
Kõikide üldehituslike ja tehniliste tööde kontrollimisega peaks objektil tegelema omanikujärelvalve,
siis jääks autori- ja muinsuskaitselisel järelevalvel enam aega tähelepanu pöörata mälestise
arhitektuursele küljele, väärtuste kaitsele ja eksponeerimisele. Restaureeritud objekte jälgides võib
täheldada, et põhilised vead ja hilisemad probleemid esinevad üldehitustööde osas, mille kvaliteeti
oleks pidanud tööde tegemise ajal jälgima omanikujärelevalve.
Rohkem peaks omanikujärelvalve jälgima kasutatavate materjalide ja seadmete kvaliteeti.
Ekspluatatsiooni käigus ilmneb sageli, et näiteks ukse ja aknasulgurid, lukud lagunevad. Soovida jätab
ka nõrkvooluseadmete kvaliteet. Katustel kasutatavad vihmaveerenni toed ei pea lumesurvele vastu.
Kasutatud tugikonksud on osutunud nõrgaks. Projekti järgi rullmaterjalina paigaldatavat
hüdroisolatsiooni tahetakse ehitaja poolt asendada võõphüdroisolatsiooniga, mis ekspluatatsioonis
ennast ei õigusta. Põhjuseks võib olla ehitaja poolt valitud kõige odavamad materjalid, mis
võimaldavad ehitaja kasumit suurendada.
Allolev tabel annab ülevaate omanikujärelevalve ja Kultuuriministeeriumi poolse järelevalve
teostajatest objektidel.

OBJEKT

1 Olustvere mõisa viinavabrik
Olustvere mõisa tallid
2 Kiltsi mõisa peahoone, tiibhooned
3 Laupa mõisa peahoone
Puurmani mõisa peahoone,
4 tõllakuur
5 Koigi mõisa peahoone
6 Suure-Kõpu mõisa peahoone
7 Väätsa mõisa peahoone
Väätsa mõisa park
8 Rogosi mõisa peahoone põhjatiib
9 Vasta mõisa peahoone, koertemaja

OMANIKUJÄRELEVALVE

KULTUURIMINISTEERIUMI
JÄRELEVALVE

FIE Leili Männik
FIE Leili Männik
Einar Kaldam
Mati Hürenen OÜ

Nele Rohtla
Nele Rohtla
Jaan Vali
Raivo Mändmaa

VT Ehitus ja Projekt
Arc Projekt OÜ. Arvi Soonsein
Väino Kalmann
Linnaehituse AS
Linnaehituse AS
OÜ Ehitusnõunik, M.Ploomipuu
FIE Jaak Kimmel

R. Mändmaa, Nele Rohtla
Raivo Mändmaa
Nele Rohtla
Nele Rohtla
Nele Rohtla
Raivo Mändmaa
Jaan Vali

Allolev tabel annab ülevaate muinsuskaitselise- ja autorijärelevalve teostajatest objektidel.
OBJEKT

1 Olustvere mõisa viinavabrik
Olustvere mõisa tallid
2 Kiltsi mõisa peahoone, tiibhooned
3 Laupa mõisa peahoone
4 Puurmani mõisa peahoone, tõllakuur
5 Koigi mõisa peahoone
6 Suure-Kõpu mõisa peahoone
7 Väätsa mõisa peahoone
Väätsa mõisa park
8 Rogosi mõisa peahoone põhjatiib
9 Vasta mõisa peahoone, koertemaja

AUTORIJÄRELEVALVE

MUINSUSKAITSELINE JÄRELEVALVE

Proff Projekt OÜ, Olav Remmelkoor
Proff Projekt OÜ, Olav Remmelkoor
Mõisaprojekt OÜ, Nele Roht
AB Kapiteel, Jaan Jõgi
OÜ Ehitusmaa, Anu Kulbach
Dest Disainistuudio, Kalju Palo
Dest Disainistuudio, Kalju Palo
FIE Urmas Arike
FIE Urmas Arike

FIE Leili Männik
FIE Leili Männik
Mõisaprojekt OÜ, Nele Roht
Kapiteel AB, Jaan Jõgi
OÜ Ehitusmaa, Anu Kulbach
Arc Projekt OÜ, Arvi Soonsein
Henno Adrikorn
Linnaehituse AS, Sulev Mäeväli
Linnaehituse AS, Sulev Mäeväli
OÜ Ehitusnõunik, Märt Ploomipuu
OÜ Vana Tallinn, Ive Punger

OÜ Vana Tallinn, Ive Punger

Muinsuskaitseline järelevalve
Muinsuskaitselise järelevalve vajaduse mälestise restaureerimisel ja remondil määrab
muinsuskaitseseaduse §35 (1). Autorijärelvalve vajadust tööde ajaks ehitusseadusega ega
muinsuskaitseseadusega ette nähtud ei ole. Ometi on suuremahuliste remont-restaureerimistööde
puhul autorijärelevalve ja juhendamine objektil väga vajalik. Nagu praktika näitab, ei ole ükski
restaureerimisprojekt kõikehõlmav. Ehituse käigus kerkivad esile küsimused, kuidas lahendada üht
või teist sõlme, anda täiendavaid lahendusi, teha projekti muudatusi. Parimaks muinsuskaitselise
järelevalve teostajaks võib pidada autor-arhitekti, kellele juba eelnevalt on objekt tuttav.
Projekteerija omab tavaliselt ka muinsuskaitselise järelevalve tegevusluba. Ühesõnaga, siin on hoitud
ressurssi kokku.

Muinsuskaitselist ja autorijärelevalvet teostati ühe ja sama füüsilise või juriidilise isiku poolt Kiltsi,
Vasta, Laupa ja Puurmani mõisas. Töödel takistusi seoses projektlahenduste puudumisega ei
tekkinud.
Koigi ja Väätsa mõisa tööde puhul oli muinsuskaitseline ja omanikujärelevalve ühildatud ning tellitud
kolmandalt tegevusloaga firmalt. Kuna projektid osutus puudulikuks, telliti mõne aja pärast lisaks
veel autorijärelvalve projekteerijalt. Muinsuskaitselise järelevalve teostajal ei pruugi olla
projekteerimisalast kogemust. Lisaks ei taha tavaliselt üks projekteerija teise tööd ümber teha.
Omanikujärelvalve ja Muinsuskaitseline järelevalve ühes isikus ei ole hea variant.
Omanikujärelvalvet teevad tavaliselt heade insenertehniliste teadmistega isikud, kellel samas võivad
hoopis puududa mälestiste arhitektuurse projekteerimise seotud kogemused.
Olustvere mõisa viinavabrikut ja talli projekteeris sama ettevõtja.
Ettevõtja osutus lisaks veel viinavabriku puhul ehituse peatöövõtjaks. Seega saadi ka vajalik
juhendamine ja tööjoonised jooksvalt kätte. Probleeme ei olnud.
Tallide ehitusel selgus, et konstruktsioonide olukord oli halvem kui prognoositud. Kuna ka projekt oli
puudulik, oli omanikul raskusi täiendavate lahenduste ja jooniste saamisel projekteerijalt. Ehitamine
oli takistatud. Muinsuskaitselist järelvalvet teostas hoopis kolmas ettevõtja.
Parim variant ehituse heaks kulgemiseks on ilmselt siis kui projekteerija ja muinsuskaitseline
järelevalve on ühes isikus. Projekteerija saab viia oma plaanitu ellu.
Mõnel objektil ei ole muinsuskaitselise järelevalve teostaja täitnud talle pandud kohustust. Rogosi ja
Suure-kõpu mõisa muinsuskaitseline järelevalve on olnud rohkem formaalne.
Muinsuskaitselise järelevalve teostaja peab jälgima kultuuriväärtusega tarindite, detailide säilitamist
ja kaitsmist mälestisel ehitustööde ajal. Muinsuskaitselise järelevalve aruandes esitatakse ülevaade
kultuuriväärtusega detailide ja tarindite säilivuse kohta (vt „Muinsuskaitselise järelvalve kord …“(RTL,
22.06.2011,3).
Kui omanik annab objekti enne ehituse algust üle ehitajale peab see toimuma aktiga. Ehituse ajaks
võtab ehitaja omale vastutuse objekti säilimise eest. Koos objekti üleandmisega ehitajale on vaja
fikseerida ja aktiga üle anda ka kõik objektil asuvad arhitektuurselt väärtuslikud detailid. Detailid on
peale kantud üldjoontes põhiprojekti põhiplaanidele. Üksikasjalikud väärtuslike detailide loetelud on
eritingimuste juures. Väljavõte sellest lisatakse üleandmise-vastuvõtmise aktile. Nende olemasolu
tuleb ehitajal enne objekti vastuvõtmist kontrollida ja erinevuste korral aktile märkused lisada (vt
MKS § 40 (3).
Omaniku poolsel objekti valmimisjärgsel vastuvõtmisel ehitajalt peab omanik koos muinsuskaitselise
järelevalvega kontrollima väärtuslike detailide säilimist (olemasolu) mälestisel.

Muinsuskaitselise järelevalve aruanded on paljudel objektidel puudulikud, osal puuduvad üldse.
Põhiline viga aruannetes on väärtuslike tarindite säilivuse ülevaate ja teostusjooniste puudumises.

Muinsuskaitselise järelevalve aruanded puuduvad senini Suure-Kõpu, Koigi, Laupa, Rogosi
mõisahoones teostatud tööde kohta, millega on rikutud muinsuskaitselise järelevalve korda.
Tänapäeval vastutab muinsuskaitselise järelevalve aruande Muinsuskaitseametile esitamise eest
mälestise omanik või valdaja.

Kultuuriministeeriumi poolne järelevalve
Norra ja EMP finantsmehhanismide toetusskeemi järgi oli projektide kulgemise jälgimiseks ette
nähtud Kultuuriministeeriumi poolne järelevalve, mida teostasid lepingu alusel eksperdid. Eksperdid
jälgisid objektil ehitus- ja restaureerimistegevust, sihipärast finantside kulutamist, võtsid osa
nõupidamistest, ehituskoosolekutest, andsid igakuiselt aru Kultuuriministeeriumile projektide
kulgemisest. Nagu aruannetest selgub, on järelevalve teostajad sageli ka juhtinud asjaosaliste
tähelepanu kõrvalekaldumisele kvaliteedist või headest ehitustavadest.

Tähelepanekuid remont-restaureerimistööde käigust
Tööde läbiviimiseks mälestisel oli vaja omanikul taotleda Muinsuskaitseametist luba. Samas Laupa
mõisa peahoone tööd toimusid ilma Muinsuskaitseameti loata.
Objektide ehitustööde aruannetes ei olnud märgata, et restaureerimistööde käigus oleks jälgitud
mälestise väärtuslike detailide säilivust. Ametlikult ei olnud ehitajale üle antud restaureeritavat
hoonet või selle osa ja käsitletud üksikasjalikult arhitektuurseid detaile ja nende säilivust. Sama
puudus esines ka omaniku poolt objekti vastuvõtmisel ehitajalt.
Projekt oli vananenud
Aastatega projektid teatavasti vananevad. Muutuvad nii muinsuskaitselised tõekspidamised ja
nõuded, muutub hoone tehniline olukord, vananevad insenertehniliste süsteemide lahendused,
muutuvad funktsionaalsed vajadused. Seega peaks projekti enne riigihanke välja kuulutamist
tähelepanelikult üle vaatama ja vajadusel kaasajastama.
Projektide valmimisajast ja ehitusajast annab ülevaate järgnev tabel.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

RESTAUREERITAV OBJEKT
Olustvere mõisa viinavabrik, tall
Kiltsi mõisa peahoone, tiibhooned
Laupa mõisa peahoone
Puurmani mõisa peahoone, tõllakuur
Koigi mõisa peahoone
Suure-Kõpu mõisa peahoone
Väätsa mõisa peahoone, park
Rogosi mõisa peahoone põhjatiib
Vasta mõisa peahoone, koertemaja

EHITUSPROJEKT
2006
2003
2005
2006
2004
2004
2005
2006
2000/2005

RESTAUREERIMISAEG
04.2008-06.2009
06.2008-11.2010
06.2008-08.2010
09.2009-05.2011
09.2008-09.2009
06.2008-12.2010
02.2010-04.2011
06.2008-12.2008
06.2008-09.2009

Projektid olid ehituse alustamise ajaks kaks kuni kaheksa aastat vanad. Vanemate projektidega
objektidel tuli ette ümberprojekteerimisi või lahenduste muutmisi ehitustööde käigus. Esines ka
objekti autori või tellija soovi ehitustööde käigus lahendust muuta. Nii tuli korrigeerida jooksvalt Kiltsi
mõisa sisetreppide (2003), Suure-Kõpu mõisa peatrepi (2004), Vasta mõisa fassaadi ja rõdu (2000)
ning Väätsa mõisa siselahenduse (2005) projekti.
Lammutustööde ja konstruktsioonide avamise käigus selgus konstruktsioonide olukord, mis oli
prognoositust halvem. Oli vaja projekteerija poolt anda uusi lahendusi, jooniseid. Jooniste
puudumine takistas tööde tegemist näiteks Olustvere tallihoonetel, kus katusekonstruktsioonid olid
suures ulatuses pehkinud.
Kõige rohkem tuli ümber teha ehituse ajal ventilatsiooni projekte, mis oluliselt takistas teiste
ehitustööde tegemist ja suurendas maksumust.
Väga oluliselt muutsid tööde läbiviimise protsessi Väätsa mõisas tööde käigus avastatud maalingud.
Tööde mahud suurenesid nii uurimistööde, konserveerimistööde kui ka interööritööde osas.
Keerulisematel objektidel ilmnesid ehitus-restaureerimistööde käigus mitmesugused varjatud
asjaolud ja oldi sunnitud tööde käigus korduvalt projektlahendusi muutma. Kokku esitati doonoritele
näiteks Kiltsi mõisa restaureerimisel ligi 10 muudatustaotlust. Lisatöödena teostati seal arheoloogilisi
uurimisi, maalingute avamisi ja konserveerimisi, täiendavate keldriruumide restaureerimist, drenaaži
rajamist ja muid töid.
Ehitusprotsessis jättis sageli peatöövõtja poolne ehituse juhtimine ja allettevõtjatega koostöö
soovida. Peatöövõtja oleks pidanud enam jälgima allettevõtjate tööd ja nõudma selle kvaliteeti.
Puudusi oli näitaks Kiltsi ja Suure-Kõpu mõisa interjööri tisleri ja põrandatöödel, mida tegid
allettevõtjad. Kiltsi mõisas jättis mustrilise parketi paigaldustäpsus jättis soovida, kasutatud
puitmaterjali kvaliteet ei vastanud nõuetele.
Töö anti välja alltöövõtjatele, kelle töölistel puudusid vajalikud oskused, tööriistad ja kogemused.
Näiteks krohvitööde tegijatel puudusid tööoskused Suure-Kõpu, Kiltsi ja Väätsa mõisa fassaadi
krohvimisel. Tehtud töid tuli korduvalt lasta ümber teha. Eriti halb oli olukord karniiside
restaureerimisega, kus uute karniiside vormistamisel ei osatud isegi šabloone ja juhtliiste kasutada.
Akende restaureerimistööd olid enamus objektidel puudulikud. Aknad viidi objektilt töökotta,
puhastati seal, kititi ja toodi tagasi. Puudus kohapealne akende restaureerimine, kus oleks
kõrvaldatud liialt suured pilud lengide ja raamide vahel.
Probleeme oli tegevusluba omavatel töövõtjatel restaureerimisoskustega.
Töö käigus saadi alles aru, et ehitajal puudusid vastava ettevalmistusega restauraatorid.
Peatöövõtjatel puudusid ka eelnevad kokkulepped spetsiaalseid restaureerimistöid tegevate
firmadega.
Kiltsi mõisa peahoone siseviimistlustöödel tuli kohapeal alles hakata töölisi välja õpetama. Näiteks
siseseinte krohvi- ja värvipindade puhastamiseks, parandamiseks, ühtlustamiseks ja

lõppviimistlemiseks tuli kohale tellida oskustega restauraatorid, kes tehnoloogia kohapeal välja
töötasid, ja töömehed välja õpetasid. Vajalike oskustega spetsialistide arv on Eestis piiratud.
Puurmani mõisa peahoone fassaadi remonttööd olid väga keerulised. Tuli alles ehituse käigus välja
töötada lahendus, kuidas remontida ja viimistleda erineva faktuuriga, pinna sileduse ja veeimavusega
krohvipinda ja dekoori. Sisetöödel oli tõeliseks katsumuseks reljeefsete siseinterjööri elementide
säilitamine, puhastamine ja viimistlemine. Ka siin töötati alles tööde käigus välja tööde tehnoloogia.
Samal objektil tekkisid probleemid ka kommunikatsioonide paigaldamisega. Elektrijuhtmed olid
jäänud varasematel aastatel tehtud II korruse remondil I ja II korruse vahelisse laekonstruktsiooni
paigaldamata, nagu oli ette nähtud ehitusprojektis. Et mitte lõhkuda väärtuslikku laedekoori, oldi
sunnitud valgustid paigaldama seintesse. Seegi tõi paratamatult kaasa ajalooliste viimistluskihtide
kahjustusi mälestisel.
Mitmel objektil ei jälginud ehitusettevõte juhid kohapeal töömeeste tehtud töö kvaliteeti. Eriti halb
on olukord välistingimustes mitmesuguste hüdroisolatsioonitööde kvaliteediga, kus väikegi eksimine
või lohakus maksab hiljem kurjalt kätte. Rõdu või terrassi katted lasevad mitmel objektil vett läbi.
Vigu esineb rõdude ja terrasside kalletega, mis ei taga vee eemalejuhtimist seinast ja ustepakkudest.
Soovida jätab ka korralik konstruktsioonide soojustamine. Mõnegi katuse räästas on talvel
jääpurikad. Omanikule tähendab see täiendavaid küttekulusid.

Tööde mahu, restaureerimistööde aja ja kvaliteedi seos
Kulude abikõlblikkuse periood oli Norra programmi projektide puhul 26.11.2007 kuni 30.04.2011.
Kiirematel omanikel õnnestus riigihanke läbiviimise ja lepingute sõlmimise järel käivitada ehitustööd
objektil 2008. aasta suveks. Restaureerimistööde puhul peab ehituseks planeeritud aeg võimaldama
teha töid õige tehnoloogiaga. Kõige olulisem on õige tehnoloogia järgimine mälestise välistel krohvija värvitöödel.
Suuremate fassaaditööde puhul on minimaalne aeg selleks kaks suveperioodi. Hea on, kui tehtud
tööde parandamiseks jääb veel kolmas suvi. Soklite krohvimisel on kasulik esimesel aastal teha
proovikrohvimine ja jälgida selle käitumist talveperioodil.
Krohvitöödega fassaadi sokli osas oli ehituse ajal ja on ka praegu probleeme Kiltsi, Väätsa, Vasta ja
Puurmani mõisas.
Kiltsi mõisas oli tegelikult kolm suve fassaaditöödeks. Ometi tööd ei sujunud krohvijatel vajalike
oskuste puudumise tõttu. Peatöövõtja vahetas krohvitöid teostanud allettevõtja välja. Palju tööd tuli
ümber teha. Samas on soklipiirkonnas senini probleeme krohvi püsimisega seinal.
Ka Suure-Kõpu mõisas oli probleeme krohvitööde kvaliteediga. Samas teostati seal suur osa
fassaaditöid juba esimesel suvel ära. Järgmisel kahel suvel oli võimalik jälgida krohvi käitumist ja teha
vajalikke parandusi.
Väga piiratud krohvitööde tegemise aeg oli Väätsa mõisas (üks suvi). Objektil on tehtud hiljem
krohviparandusi garantiikorras.

Tundub, et puudub ka vajalik krohvikihtide hooldamine krohvi kivistamisperioodil.
Restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruannetes puudub informatsioon krohvisegu
koostise, kihtide ning krohvikihi hooldamise kohta tööde käigus.
Restaureerimistööde kvaliteet sõltub välitööde puhul nii aastaajast kui ka ilmastikust. Krohvitöid
väljas on soovitav teha maikuust kuni augusti lõpuni. Ometi krohviti ja värviti välisseinu ka selleks
mittesobival ajal (septembris) Väätsa, Suure-kõpu ja Kiltsi mõisas.
Ehituse algusperioodil on tööde tempo madal ja kaotatakse palju väärtuslikku aega. Lõpu poole
hakkab ehituseks allesjäänud ebapiisav aeg dikteerima kiirustamist ja kannatab tööde kvaliteet.
Liialt lühike oli ehitusperiood Puurmani ja Väätsa mõisa töödel, mis jäid abikõlblikkuse perioodi
lõppu. Sellisel puhul kannatab kindlasti ehituskvaliteet.
Komplitseeritud on ehitustegevus, kui hoones toimub õppetöö ja objekt antakse ehitajale üle osade
kaupa. Kooli toimimine ja tööde läbiviimine peavad seejuures olema kooskõlas, kokkulepete täitmine
garanteeritud.
Keeruline oli kooli õppetöö ja ehitusprotsessi paralleelse kulgemise organiseerimine Laupa mõisa
peahoones, kus hoone anti ehitajale üle korruste ja ruumide kaupa. Ehitusaeg suudeti siiski kooli
poolt üle elada. Parem variant on muidugi korraga kogu hoone vabastamine ehitusprotsessiks.
Ehituse planeerimisel tuleb jätta piisaval määral varuaega, et lasta ebaõnnestunud töid ümber teha
või isegi äärmisel juhul ehitajaga leping katkestada.
Kõpu mõisa peahoone restaureerimistöödel oli varutud ettenägelikult piisav varuaeg ja finantsid, et
rahulikult jälgida tööde püsivust, kvaliteeti ja lasta seda vajadusel ümber teha.
Probleeme ja närvilisust tekitab ehitustööde lõpu poole ka rahapuudus nii tellija kui ka ehitaja poolt.
Enamus suurema maksumusega tööde eest on ehitajale raha juba üle kantud. Raha hakkab lõppema,
kuid tööde lõpp on kaugel. Sageli tuleb ümber teha ka varasemaid töid. Järelejäänud raha eest ei ole
allettevõtjad või töömehed nõus tööd lõpetama.
Sageli toimubki ehitusprotsessis taluvuse piiride kompamine. Omanik koos järelevalvetega soovivad
parima kvaliteediga tulemust, ehitaja loodab töö ära teha võimalikult väheste kuludega, et saada
kasumit.
Ehitajat võib halva kvaliteediga tehtud tööde ümbertegemisi nõudes survestada teatud piirideni,
mille ületamisel võib ta hoopis loobuda kohustuste täitmisest, ehitus seiskub ning protsess jätkub
kohtus. Tuleb arvestada, et ehitajal on võimete, oskuste ja taluvuse piir.
Kiltsi mõisa peahoone ehitushanke võitnud peatöövõtja pakkumine oli kolmandiku võrra odavam
teistest pakkumistest. Samas oli objekt tööde mahtu ja keerukust arvestades ehitajale suur risk.
Suurte raskustega suudeti korduvalt töid ümber tehes lõpuni vastu pidada. Garantiitööde ajaks oli
aga ettevõtja oma tegevuse lõpetanud.
Lepingu lõpetamine lepingutingimuste rikkumise tõttu on olnud päevakorral ka teiste objektide
puhul.
Selline on muidugi äärmuslik olukord, mille arenguid on raske hinnata.

Parem on muidugi kogu projekti meeskonnaga teha tihedat koostööd ja proovida kitsaskohtadest üle
saada. Objekti edukast valmimisest tunnevad kõik osapooled rõõmu.
Vaatamata paljudele probleemidele suudeti kõigis üheksas Norra ja EMP finantstoetust saanud
mõisakoolis kokkulepitud ehitus-restaureerimistööd tähtajaks lõpetada.

Restaureerimisjärgne hooldus. Olukord restaureeritud mõisakoolides tänapäeval
Iga ehitis vajab ekspluatatsiooni käigus hoolt. Samas peaksid tehnilised lahendused viima hooldamise
mahu minimaalseks. Ei ole näiteks normaalne, et katustelt peab talvel lund alla kühveldama. See
tegevus võib hoopis vigastada katust ja tuua uusi probleeme.
Regulaarselt tuleb jälgida katuse ja vihmaveerennide, torude olukorda ja toimivust.
Kui katuse neeludes või räästa peal tekivad jäävallid, võib põhjuseks olla katusepinna kõrgem
temperatuur, mis võib olla põhjustatud soojusisolatsioonikihtide puudulikkusest, liiga soojast
pööningust või katusekonstruktsioonide ebapiisavast tuulutusest. Jääpurikad talveperioodil räästas
tähendavad ka olulist soojakadu ja kulu omanikule.
Kevadel või talvisel sulaperioodil tuleb jälgida, et vihmaveetorude all ei oleks lumevallide tõttu
takistatud sulavee eemale juhtimine hoone seintest.
Hoolega tuleb vaadata ka mitmesuguste verandade, rõdude, terrasside olukorda. Vaja jälgida, et
välisukse pakud ei oleks sulaperioodil vee sees. Terrassi- ja rõdupõrandate hüdroisolatsiooni kihtide
lekkimisel on juba järgnevate aastate jooksul näha värvi ja krohvikahjustusi karniisidel, seintel.
Põhjused tuleb välja selgitada ja likvideerida. Välisaknad vajavad tihedamat hooldamist kui siseaknad.
Värvi koorumisel välisakendelt on ilmselt kasutatud ehitaja poolt vale värvi. Kui garantiiaeg on läbi,
tuleb ilmselt oma kuludega aknad uuesti puhastada ja värvida.
Enamus restaureeritud mõisakoolides on hilisem hooldus tagatud. Hoone ümbrused ja pargid on
hästi korrastatud. Fassaadidel ( Laupa, Vasta, Kiltsi, Väätsa, Puurmani mõis) esineb krohvikahjustusi,
mida proovitakse likvideerida garantiiremonttööde käigus või selle möödumisel omal kulul. Laupa
mõisa peahoonel on ehitaja lubanud oma kuludega ümber teha rõdude ja terasside
hüdroisolatsioonitööd ja krohviparandused.
Sisetöödest vajavad kõige enam hooldamist põrandad. Õliga kaetud puupõrandad vajavad
regulaarselt töötlemist ja hooldamist, muidu riknevad need kiiresti ning vajavad lähemas tulevikus
uut remonti.
Tänu hooldusele on põrandad restaureeritud koolides üldiselt hästi vastu pidanud. Probleeme on
Kiltsi mõisa parkettpõrandaga, mille lipid tõusevad (kõmmelduvad) talvisel kütteperioodil
põrandapinnast kõrgemale.
Probleeme on kooli ruumide siseseinte (eriti koridoride) alumiste osadega, mis kipuvad liimvärvide
puhul määrduma.
Seinu puhastatakse regulaarselt pesemisvahenditega. Aja möödudes tuleb seina alaosad üle värvida.

Meeldiv on tõdeda, et käsitletud mõisakoolide omanikud ja juhid on nii koolikeskkonda kui ka
kultuurpärandit süsteemikindlalt kümnekonna aasta jooksul arendanud.
Kuna maakoolides õppivate õpilaste arv on enamikus käsitletud mõisates tunduvalt langenud, on
järk-järgult lisaks koolifunktsioonile hakatud hooneid kasutama kogukonna vajadusteks.
Oskuslikult on ära kasutatud välisabi võimalusi ning selle tulemusel on kogukonnad saanud
hästifunktsioneerivad kultuurikeskused, mille mõju on vallast kaugemale ulatuv.
Kõik üheksa mõisakooli on lisaks haridusasutusele kujunenud kultuuri- ja turismiobjektiks.
Projekti tulemuste säilitamiseks võtsid välisabi saanud mõisakoolide omanikud peale projekti
lõppemist kohustuse hooldada mõisakooli jätkuvalt ja luua tulemuste säilitamiseks fondi, kuhu
paigutada 10 aasta jooksul iga aasta vähemalt summa, mis moodustab 0,5 % projekti
kogumaksumusest.
2012. aastal käivitati Kultuuriministeeriumis viieks aastaks kavandatud jätkuprogramm „Mõisakoolid
2012-2016“, mis jätkab mõisakoolide arendamist paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning
atraktiivseteks turismiobjektideks.
2013. aastal avaneb taotlemiseks Euroopa Majanduspiirkonna 2009 – 2014 toetustest rahastatav
kultuuripärandi säilitamise ja väärtustamise programm, mis on suunatud mõisakoolidele.
Loodame, et läbitud programmi õppetunnid aitavad meil veel paremini ära kasutada soodsaid
võimalusi ja anda paljudele mõisakoolidele väärtustatud sisu ja laialdased kasutamisvõimalused.

Kokkuvõtteks
Töö eesmärk oli anda ülevaade ja analüüs mõisakoolides Norra ja EMP finantsabiga toimunud
restaureerimistöödest.
Analüüsi koostamisel jõudsin järeldusele, et mõisakooli restaureerimistööde hea tulemus sõltub väga
paljudest varasematest ettevalmistusetappidest ja järjekindlast projekti arendamisest .
On oluline juba eelnevalt kaalutleda, kas planeeritav funktsioon hoonesse sobib ja mälestist ei
kahjusta? Kas planeeritav funktsioon on jätkusuutlik, kulutused otstarbekad?
Oluline on leida hea projekteerija, keda omanik võib usaldada ja kes valmistab tasemel projekti.
Projekteerija korraldab mälestise uurimistööd ja eritingimuste koostamise projekteerimistöödeks.
Nagu ehitustööde käigust ja hilisemast ekspluatatsioonist selgub, on vaja enam tähelepanu pöörata
järgnevatele projekti osadele:
1. Ehitusprojektile eelnevad uurimised on vaja teha põhjalikumalt.

a. interjööriuuringud (maalingud, värvilahendused, kaetud konstruktsioonid).
b. insenertehnilised uuringud (katuse ja vahelagede kandekonstruktsioonid, krohvi püsivuse
uuringud, vundamendi ja pinnasvee taseme uuringud, lõõriuuringud).
2. Arhitektuursed ehitusprojektid on vaja lahendada detailsemalt.
a. katusesõlmed
b. fassaadisõlmed
c. rõdud verandad
d. akende ja uste remondijuhend
3. Konstruktiivsed ehitusprojektid peaksid rohkem arvestama ehitusfüüsikaga, kliima iseärasustega.
a. niiskus keldriruumide kasutuselevõtul
b. soojustamine, hüdroisolatsioon ja katusekonstruktsioonide tuulutamine katusealuste pindade
kasutuselevõtmisel
c. rõdude, terrasside hüdroisolatsioon valesti paigaldatud, ei pea ilmastikule vastu
d vertikaalplaneerimine ja vihmavete äravool puudulik hoone ümber
4. Ventilatsiooni projektid ei arvesta, et tegemist on mälestisega.
a. ventilatsiooni projekt tehakse laua taga, kohaliku olukorraga tutvumata; koostöö arhitekti ja
inseneri vahel puudulik
b. ventilatsiooni paigaldamine lõhub mälestise konstruktsioone, kasutamata olemasolevad kanalid
c. ventilatsiooniprojekt on ebaratsionaalne, väga suuremahuline ja kallis ehitamisel
c. väljaehitatud ventilatsioon on ekspluatatsioonis kallis ja ei leia kasutamist
5. Elektrijuhtmete paigaldamisel vältida ajalooliste konstruktsioonide lõhkumist (krohvilaed).

Valmis ja Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud projektiga võib minna vastavatest fondidest
toetust taotlema.
Tuleb arvestada, et projekt aastatega vananeb, ümberprojekteerimine maksab hulga raha, lisaks
kulub aega. Projektile on kasulik teha asjatundlik ekspertiis.
Kuna finantsabi fondide raha on tavaliselt piiratud, ei pruugi kogu kavatsetav arengukava taotluse
limiiti ära mahtuda. Hea on jagada kogu arenguprotsess väiksemateks selgelt piiritletud etappideks.
Raha eraldamise korral ei tohi aega kaotada, vaid alustada kohe riigihanke ettevalmistamist.
Vajaduse korral on kasulik palgata projektijuht.

Riigihanke korralik ettevalmistamine ja läbiviimine võimaldab saada parima võimaliku ehitaja.
Töövõtulepingust ehitajaga sõltuvad hilisemad tulemused. Lepingu sõlmimisel arvestada, et
restaureerimistööde puhul peab ehituseks planeeritud aeg võimaldama teha töid õige tehnoloogiaga
(eriti välised krohvitööd).
Omanikujärelevalve olgu hea oma ala spetsialist, nõudlik tööde kvaliteedi suhtes ja kaitsku omaniku
huve. Jälgida tuleb eriti tööde alguses ehitaja kutseoskusi, vajadusel juhtida tähelepanu puudustele
või isegi peatada selguse saamiseks ehitusprotsess.
Muinsuskaitselise järelevalve töö võiks usaldada ehitusprojekti autor-arhitekti hoolde.
Muinsuskaitseline järelevalve ei tohi olla formaalne vastutaja. Jälgida arhitektuursete väärtuste
(detailide) säilimist objektil.
Kui projekt on tasemel, ehitajal on oskused, järelevalvajad tunnevad oma tööd ning kogu
juhtmeeskond on huvitatud parima tulemuse saavutamisest, on pool võitu saadud.

Ettepanekud mõisakoolide programmi raames õppekursuste läbiviimiseks
Kuna mõisakoolide restaureerimistöödega on selgunud mitmete projektide arengutes ühised
kitsaskohad on ettepanek mõisakoolide programmi raamides viia läbi koolitusi teemadel:
„Riigihangete korraldamine parima ehitaja leidmiseks mälestisel“
„Tervisekaitselised ja majanduslikud kaalutlused loomuliku ventilatsiooni või sundventilatsiooni
projekteerimiseks“.
„Akende restaureerimise õpituba. Missugune peab olema restaureeritud aken?“

2. Olustvere mõis

Restaureeritud Olustvere viinavabrik 2012. a.
Olustvere mõisakompleksis tegutseb Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool mis on riigi
finantseerimisel toimiv kutseõppeasutus.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool sai Norra finantsabi projektile EE 0031:
„Olustvere mõisakompleksi kui arhitektuurimälestise säilitamine ja kasutusvõimaluste laiendamine“.
Projekti kogumaksumus oli 1 425 000 Eurot, millest Norra finantsabi oli 1 212 043 Eurot.
Ligikaudu pool summast kulus viinavabriku restaureerimistöödeks, teine pool tallide
restaureerimiseks.
Olusvere mõisa projekti eesmärgiks oli säilitada , restaureerida ja kasutada Olustvere
mõisakompleksi läbi multifunktsionaalse toimimise kultuuri- ja haridusasutusena. Eesmärgiks oli
renoveerida mõisakompleksi kuuluv viinavabrik ja tallid, et säilitada ajastut ja kultuuri jäädvustavad
hooned ja kindlustada pärandi avalik kasutamine. Renoveeritud hooned olid ette nähtud
haridusprogrammi raamides praktikakohana pärandtehnoloogiatega tutvumiseks ja seal
praktiseerimiseks. Eesmärgiks oli ka turismi edendamine ja piirkonna atraktiivsuse tõstmine.
Viinavabrik oli projektiga ette nähtud ehitada keraamika- ja klaasikojaks, kus külastajatele
demonstreeritakse ja on võimalik õppida keraamika- ja klaasesemete valmistamise kunsti. Muuseumi
osa tutvustab Olustvere viinavabrikut ja viinapõletamise ajalugu. Hobusetalli baasil loodi võimalus
koduloomade farmi pidamiseks, kus õpilased ja külalised näevad missuguseid loomi on Olustvere
mõisas peetud ja kuidas loomapidamine toimub. Hoonete kasutuselevõtuga tekis uusi töökohti ja
sisustatakse õpilaste ja kohalike elanike vaba aega.

Olustvere mõisa lühike ehituslugu ja hoonete olukord enne
restaureerimistööde alustamist.
Olustvere mõisast on teateid 16. sajandist. Esinduslik peahoone rajati 1900. aastal. Peahoonet
ümbritseb park ja majandushoonete kompleks. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli eelkäija
alustas tegevust 1914. aastal Kõo mõisas. 1920. aastal jätkas kool tegevust Olustvere mõisas Eesti
Aleksandri Põllutöökooli nime all. 1978. aastal alustati koolile uue õppekompleksi väljaehitamist ja
peagi koliti õppetöö kaasaegsetesse õppehoonetesse mõisakeskuse servas. Praktikabaas jäi vanasse
mõisasüdamesse. Missioonitunde ja hea tahtmise tulemusel on Olustveres hästi säilinud ajalooline
mõisasüda. Kompaktselt asuvad mõisasüdames ligi 30 majandus- ja eluhoonet, moodustades
erinevast ajast pärit meeleoluka ansambli. Enamus ajaloolistest hoonetest on viimastel
aastakümnetel restaureeritud, korrastatud ja kasutusele võetud. Restaureerimist ja uut
kasutusotstarvet ootasid veel 19. saj. II poolel ehitatud endine viinavabrik ja tallikastell.
Viinavabriku hoone (reg. nr 14575) rajati 1850. aastatel. Viinavabrikus lõpetati viina valmistamine
1949. a. Hiljem oli hoones saekaater ning 1964. a. kasutati hoonet töökojana. Viimastel aastatel oli
hoone kasutamata ja lagunes. 2005. aastal restaureeriti viinavabriku kõrge korsten.

Olustvere mõisa viinavabrik ja härjatall 2002. a.

Olustvere mõisa tallikastell 2002. a.

Suletud siseõuega tallid (reg. nr 14572) rajati 1860. aastatel. Hoone tiibades asusid hobusetall,
loomapidamisruumid, vankrikuur ja tallmeistri elamu. Hooned olid senini osaliselt kasutuses kuid
väga halvas tehnilises olukorras.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Nii viinavabriku kui ka talli restaureerimisprojekti koostas 2006. aastal OÜ Proff Projekt, arh. Olav
Remmelkoor.
Projektijuhtijuhtimist teostas objektil Marika Šadeiko (Luik)
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ja OÜ Proff Projekti vahel sõlmiti viinavabriku
restaureerimise osas 31.03 2008. ehitusleping. Alltöövõtjana tegi töid OÜ Silindia.
Luba restaureerimistöödeks väljastati Muinsuskaitseametist viinavabrikule 2.04.2008 kehtivusega
01.07.2009.
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ja Parmeron AS vahel sõlmiti leping tallide remontrestaureerimistöödeks 16.05. 2008.
Luba restaureerimistöödeks väljastati Muinsuskaitseametist tallile 03.06.2008 kehtivusega
1.09.2009.
Omanikujärelvalvet ja Muinsuskaitselist järelvalvet teostas mõlemal hoonel FIE Leili Männik.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Nele Rohtla.

Restaureerimistööde kulg
Viinavabriku restaureerimistöödega alustati 2008. aasta aprillikuus.
Alguses lammutati silikaattellistest juurdeehitused, eemaldati täitepinnas hoone ümbert.
Katuselt eemaldati kattekihid ja selgus, et suur osa katuse kandekonstruktsioone oli pehkinud.
Kogu katusekonstruktsioon tuli lahti võtta ja asendada pehkinud osad. Säilis vaid katuse
kandetoolvärk.
2008. a. maikuus ehitati drenaaži viinavabriku ümber, eemaldati sees vanad põrandad ja selle alune
pinnas. Jätkus vanade katusekonstruktsioonide avamine ja uute ehitamine. Ehitusprojekt jättis
soovida vajalike tööjooniste puudumise osas, mida tuli autorijärelvalve käigus juurde teha.
Paralleelselt ehitustöödega koostas OÜ Proff Projekt lisajooniseid pinnase tugimüüri, vundamentide,
treppide ja katuste osas. Põrandate rajamisel tulid välja mitmesugused viinavabriku tehnoloogilised
konstruktsioonid ja veekanal, mida mõõdistati ajaloo tarvis.
Juunis jätkus katuse puitkonstruktsioonide proteesimine ja ehitamine. Kirdeosas ehitati
juurdeehitusele uut vundamenti ja seina. Katlamajale ehitati uus korsten.
Juulis olid sarikad ja roovid paigaldatud ja põhihoone aluskatusega kaetud. Hoone sees rajati uusi
põrandaid, seintel taastati ajaloolisi silluskaari ja avade põski.

Augustis jätkus sees põrandate ja lagede ehitus, seinte ning maakivimüüri puhastus ja viimistlemine.
Katused kaeti savikiviga.
Septembris taastati aknaavade ümbruseid, põrandatele tehti liivaluseid, ehitati betoontreppi,
paigaldati uusi akna- ja ukseplokke. Lisaks krohviti seinu, lagesid, paigaldati elektrijuhtmeid. Hoone
lõunaküljele rajati raudbetoonist tugimüüre, mis viimistleti maakiviga.
Oktoobris remonditi linnasekeldri võlvi, paigaldati hüdroisolatsioon ja mätaskatus. Jätkusid
tugimüüride ja seinte viimistlustööd, avade vormistus, paigaldati uksi ja aknaid. Esines
restaureerimistehnoloogia rikkumisi, kui avatäiteid paigaldati montaaživahuga.

Viinavabriku restaureerimistööd toimusid oktoobris 2008 uue katuse all
Novembris ja detsembris toimusid põhitööd siseruumides, kus ehitati põrandaid, krohviti seinu,
viimistleti maakivi- ja tellispindu. Ruumi seintele paigaldati kütteradiaatoreid, seadistati graanulkütte
katelt.
Jaanuaris jõudis ehitusjärg korteriruumide restaureerimiseni, restaureeriti trepp, aknalauad, ehitati
põrandad, viimistleti seina ja laepindu.
Veebruaris ja märtsis jätkusid siseviimistlustööd kogu hoones.
Aprillis vormistati (eksponeeriti) endist praagatünni käärimisruumi põrandas. Maikuuks oli sellel
peal karastatud klaas. Samal ajal seadistati ventilatsiooniseadet.
Maikuus jätkusid lõppviimistlustööd kogu hoones- nii sees kui ka väljas. Hoone ümbruses toimusid
vertikaalplaneerimised, teede korrastamised.
Viinavabriku restaureerimistööd võeti vastu 2. juunil 2009. Vaegtöödest jäid veel teostada osaliselt
vertikaalplaneerimist, piirded välistrepile ja tugimüürile.

Objekti pidulik avamine toimus 28. juunil.
OÜ Silindia poolt teostatud ehitustöödega võis kokkuvõttes rahule jääda.

Olustvere viinavabrik 2010. a.

Viinavabrikus asuv klaasikoda 2010. a.

Klaasesemete ekspositsioon viinavabrikus 2010. a.

Muuseumituba viinavabrikus 2010. a.

Tallide restaureerimise ettevalmistustöödega alustati 2008. aasta maikuus.
2008. aasta juunis algasid ehitustööd katusekatte ja vaheseinte lammutamisega hobustetalli osas.
Alustati ka pinnasest väljapuhastatud maakivimüüritise vuukimisega.
Ettevalmistustööde käigus selgus, et ehitusprojekti maht ei olnud küllaldane. Juba tööde alguses tuli
tellida projekteerijalt (OÜ Proff Projekt) täiendavaid lahendusi nii katuse kandekonstruktsioonide

remondi, avatäidete, vertikaalplaneerimise, ventilatsiooni ja muus osas. Tuli tellida ehitusprojekti
autorilt järelevalve ja täiendavad tööjoonised.

Juulis jätkati katusekonstruktsioonide avamist, puhastati ja vuugiti maakivimüüritist. Toimus põranda
aluste ettevalmistus betoneerimistöödeks, veetrassi paigaldus.
Augustis jätkati seinte remonti, avatud katusekonstruktsioon kaeti kilega.
Septembris aeti hobusetalli osas sarikaid ühele joonele. Toimus pehkinud konstruktsioonide
proteesimine, vahetus. Objektil jättis soovida heakord. Põrandatesse paigaldati küttejuhtmeid,
teostati betoneerimistöid.
Oktoobris jätkati katusekonstruktsioonide remonti, proteesimist, asendamist, hakati roovitust ja
vahelage rajama. Sees rajati siseseinu, väljas paigaldati kanalisatsiooni- ja veetrassi. Hoonesse
paigaldati elektriseadet.

Tallide restaureerimistööd 2008. a. oktoobris

Katuse kandekonstruktsioonide restaureerimistööd 2008. a. oktoobris

Novembris toimus katusekonstruktsioonide ehitus ja kivikatuse rajamine hobustetalli osas. Hobustele
ehitati bokse, ruumidesse paigaldati valgustust, küttetorustikku, soojustati laepealset, paigaldati
ventilatsiooniagregaat.
Sügisel selgus, et konstruktsioonide proteesimise mahud kujunesid väga suureks ja tööd venisid.
Liialt suures ulatuses oli lammutatud vanu katuseid. Konstruktsioonid olid avatud pikka aega
sademetele. Selgus, et ehitajal (alltöövõtjal) puudusid vajalikud kogemused katuse
kandekonstruktsioonide proteesimiseks. Palju tööd tuli ümber teha.
2008. aasta detsembris toimusid katusekonstruktsioonide remonttööd lõunatiivas. Ehitati tõllakuuri
katuse kandepostide vundamente. Ehitustööd olid graafikust maas. Tellija tegi ehitajale ettepaneku
lepingu katkestamiseks. Ehitaja vahetas välja projektijuhi, objektijuhi. Lahendus leiti
katusekonstruktsioonide remondi alltöövõtja väljavahetamisega. Hobusetalli osas jätkati
siseviimistlustöödega. Hobusetalli toodi hobused talveks sisse.
2009. aasta jaanuaris jätkati katusetöödega lõunatiivas. Lisaks alustati läänetiiva tõllakuuri katuse
kandekonstruktsioonide remonti.
Veebruaris paigaldati lõunatiivale katusekatet. Tõllakuuri kohal restaureeriti toolvärki ja sarikaid,
paigaldati roovitus ja aluskile.
Tallmeistri majas (põhjatiivas) lammutati ja remonditi katusekonstruktsioone.
Märtsis jätkusid katusekonstruktsiooni remontimised tallmeistri majas. Sees paigaldati
küttesüsteemi, restaureeriti puitseinu. Tõllakuurile paigaldati kivikatust.
Aprillis jätkati katusekivide paigaldust tallmeistri majale. Sees valati põrandaid ja keldritreppi. Lisaks
paigaldati uksi ja aknaid, teostati siseviimistlust, ehitati põrandaid. Sisehoovis teostati
vertikaalplaneerimist, paigaldati kellatorni postid.
Maikuus jätkusid tallmeistri majas krohvimistööd. Sisehoovis ja tõllakuuri all taastati munakivi
sillutist, ehitati kellatorni katust. Sisetöödena paigaldati valgustust, jätkati viimistlust, ehitati
põrandaid.
Juunis ehitati peavärava kaaravadega müüri ning lõpetati viimistlustöid.
Tallide ehitustööd võeti vastu 29. juunil vaegtööde aktiga.
Objekt avati pidulikult 11. juulil 2009. aastal.

Tallikastelli restaureerimistööd lõpetati 2009. a. juunis

Tallis leidsid hobused jälle ulualuse. Foto 2009.

Tallikastellis leidis koha unikaalne puuhobuste kogu. Foto 2010.

Tähelepanekuid Olustvere mõisas toimunud ehitusprotsessist.
Uuringud
Suuri probleeme tekkis objektidel eelnevate insenertehniliste uuringute puudulikkuse tõttu, mis
tööde sujuvat teostamist takistasid. Nii viinavabrikul kui ka tallidel olid vahelae ja katuse
kandekonstruktsioonid suures osas pehkinud.
Viinavabriku ajalooline ehituskehand ja tehnoloogilised konstruktsioonid oli vähe uuritud. Alles
ehitustöö käigus selgusid veekanalite kulgemised ja seadmed põranda all.

Projekt
Kuna uurimistööd olid puudulikud, siis ka projektlahendused ja tööde prognoositavad mahud ei
olnud vastavuses tegelikkusega.
Peatöövõtja (Proff Projekt OÜ) ja projekti autor olid viinavabriku puhul üks firma. Seega lahenes
täiendavate jooniste ja juhendite andmine paremini kui tallide puhul, kus projekti parandused ja
autoripoolne juhendamine tuli tellida täiendavalt. Viimasel objektil takerdusid tööd vajalike
lahenduste puudumise tõttu.

Tööde organiseerimine, ehitamine
Projekti juhtimine oli Olustveres asjalik, kõikidele kitsaskohtadele prooviti leida operatiivselt
lahendused. Ajaliselt oleks võinud ehitusprotsessi isegi pikendada, valida soodsamaid ilmastikuolusid
välitöödele.
Viinavabriku tööde organiseerimine läks ladusamalt kui tallide puhul. Suudeti anda projekteerija
poolt jooksvalt täiendavaid lahendusi ja tööjooniseid.

Viinavabrikus Proff Projekt OÜ-le allettevõtjana tööd teinud OÜ Silindia sai restaureerimistöödega
hästi hakkama. Tööde teostamise eest andis Muinsuskaitseamet neile 2009 aastal tänukirja.
Tallide puhul ei sujunud koostöö alguses hästi. Puudusi oli nii projektis kui ka ehitaja oskustes.
Tallide restaureerimisel jäid nii peatöövõtja (AS Parmeron) kui ka allettevõtjad töödega hätta.
Tugevalt jättis soovida AS Parmeroni tööde organiseerimine objektil. Tööd toimusid ehitusprahi
keskel. Remondi ajaks avatud katusekonstruktsioonid jäeti sademete eest pikka aega katmata.
Töömeestel puudusid puidu restaureerimistööde oskused ja puudus ka pädev juhendamine.
Suurte raskustega ja alltöövõtjate väljavahetamisega suudeti objekt siiski tähtajaks valmis ehitada.
Sellega kannatas kindlasti restaureerimistööde kvaliteet.
Muinsuskaitselist ja omanikujärelvalvet teostas mõlemal objektil Leili Männik, kes sai oma tööga
hästi hakkama ning teda tunnustati selle eest 2009 aastal Muinsuskaitseameti tänukirjaga. Olustvere
mõisa viinavabriku klaasi- ja keraamika õppetöökojaks ja muuseumiks kohandamise
muinsuskaitselise järelevalve aruanne valmis Leili Männikul märtsis 2010. Olustvere mõisa tallide
remonttööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne valmis Leili Männikul veebruaris 2010.

Mälestiste ja läbiviidud tööde seisukord tänapäeval
Olustvere mõisast koos arvukate ajalooliste hoonete ja pargiga on saanud silmapaistev õppe ja
kultuurikeskus, mis tegutseb edukalt ka turismivaldkonnas.
Projekti käigus said Olustvere suures hooneteansamblis restaureeritud ja kasutusele võetud
viinavabrik ja tallid.
Endises viinavabriku hoones tegutseb klaasi- ja keraamikatöökoda ning muuseum. Muuseumi osa
tutvustab Olustvere viinavabrikut ja viinapõletamise ajalugu. Samuti on seal fotoekspositsioon 20.
sajandi alguse Eesti viinavabrikutest. Hoone ajalooline kehand on restaureeritud ja
restaureerimisprotsessi järel hästi säilinud. Hoone on varustatud kaasaegse sisseseadega, mille abil
on võimalik õppida ja ise proovida käsitööesemete valmistamiskunsti.
Restaureeritud tallides asub turismi kõrgperioodil infopunkt ning lisaks hobustele ja koduloomadele
on võimalik näha Voldemar Luha unikaalset puuhobuste kollektsiooni püsiekspositsiooni ja Ilmar
Tilga linnutopiste kogu ning mitmesuguseid hobutööriistu.
Restaureerimisjärgselt on tallid hästi säilinud.
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli populaarsus ja õpilaste arv kasvab. Praegu õpib
ametkoolis 619 õpilast . Vastavalt praktikabaasi arendamisele võetakse õppekavasse uusi praktilisi
erialasid. Keraamika- ja klaasikoja valmimine andis Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile
võimaluse kutseharidusõppes ette valmistada ning käivitada keraamika õppekava 2012 aasta lõpus.
Jätkub klaasimeistri õppekava väljatöötamine., mis loodetakse käivitada 2013 aasta lõpus. Eesti
toidu, põllumajanduse ning maaelu tutvustamise projekti raames külastavad koolide õpilased
Olustvere mõisa. Viinavabriku ja talli hoonete renoveerimine ning sisustamine andsid projekti
tegevuste jaoks täiendavad võimalused. 2012 aastal külastas selle projekti käigus mõisa 2300 õpilast.

Olustvere mõisakompleksi külastavate turistide arv tõuseb aasta aastalt, ulatudes 2012. aastal
25 000-ni.
Eriti populaarsed on külastajate hulgas mõisa uhke peahoone, keraamika-klaasikoda, leivakoda,
käsitöökoda, tall ja park.
Rakendust leiavad remonditud mõisahoonetes ka kohalikud elanikud, kes viljelevad käsitööd ja
saavad müüa oma toodangut turistidele.

3. Kiltsi mõis

Lääne-Virumaal Kiltsi mõisas asub Väike-Maarja vallale kuuluv Kiltsi Põhikool.
Kiltsi vald sai Norra finantsabi projektile EE 0029
„ Kiltsi mõisakooli rekonstrueerimine“
Projekti maksumus oli 1 362 962 Eurot, millest Norra finantsabi 1 157 129 Eurot.
Projekti eesmärk oli restaureerida riiklik arhitektuurimälestis – Kiltsi mõisa peahoone ja luua
rekonstrueerimisega hoones tegutsevale Kiltsi koolile nõuetekohased töö ja puhketingimused,
parandada lasteaia tingimusi ning väärtustada Kiltsi mõisa ajalugu tutvustades oma kodumõisas
Adam Johann Krusensterni elu ja tegevust.
Projekti raames restaureeriti mõisa peahoone seest ja väljast ning lisaks remonditi tiibhoonete
(valitsejamaja ja tõllakuur-ait) katused ja fassaadid.

Kiltsi mõisa peahoone (reg.nr 16079) ja tiibhoonete ( valitsejamaja reg. nr
16082; tõllakuur-ait reg. nr 16081) lühike ehitusajalugu ja olukord enne
restaureerimistööde alustamist

Kiltsi mõisa peahoone 2003. a.

Kiltsi mõisa peahoone kohal asus 15. sajandil vasallilinnus. Vasallilinnus purustati Liivi sõjas 1558.
1790. aastaks ehitati linnuse varemed ümber suurejooneliseks varaklassitsistlikuks mõisahooneks.
Endise linnuse müüride ette rajati pidulik kolmnurkfrontooniga fassaad. Kahelt poolt on fassaadiga
kaarjalt galeriide abil ühendatud põhjapoolne valitsejamaja ja lõunapoolne tõllakuur-ait, mis kõik
koos moodustavad piduliku auhoovi. Peahoonest lõuna ja ida pool on park, lääne pool allikatiik ja
põhja pool majandushooned. Kiltsi kool paikneb mõisa peahoones võõrandamisjärgselt, 1921.
aastast.
1950. aasta tulekahjuga hävisid tiibhoonete katused, mis hiljem taastati.
1995. aastal ehitati välja taastatud katusega tõllakuuri esimesele korrusele kolm klassiruumi ja wc
(proj. AS Eesti Restauraator, arh. A. Kann; ehitas AS Jõhvi Restauraator).
1997.a. toimusid peahoone trepihallis ehitustööd. Tehti läbimurdega otsepääs I korruse
trepipodestilt peahoone läänepoolsetesse ruumidesse. Kooli funktsioneerimine muutus
mugavamaks.
2000. aastal toimusid parempoolse tiibhoone remontööd, kuhu ehitati köök ja lasteaiaruumid.
2000. aastal alustati peahoones arhitektuuriajaloolisi uuringuid, mis kestsid vaheaegadega ligi 10
aastat (Mõisaprojekt OÜ, Nele Rohtla). Sondeeriti interjöörimaalinguid I, II ja III korrusel, lisaks tehti
arheoloogilisi uuringuid I korruse põranda all linnuse kehandis.
2002. aastal valmis peahoone restaureerimiseks arhitektuurne põhiprojekt, 2003. aastal
sisekujunduse põhiprojekt.

Peahoone lõunakülg 2003. a.

Peahoone läänekülg 2003. a.
2003. aastal remonditi peahoone läänepoolset osa I korrusel ja ehitati keldrikorrusel välja katlamaja
(ehitaja AS Antaares).
2004. aastal kindlustati peahoone lääneosa vundamente vaiadega. Hiljem tehti veel mitmesuguseid
väiksemamahulisi ehitus- ja remonttöid.
Enne viimaste restaureerimistööde algust oli mõisa peahoone fassaad halvas olukorras, pikemat aega
remontimata, katus lasi sadevett läbi, katuse kandekonstruktsioonid pehkinud. Siseruumidest oli
remonditud trepihall ja osa I korruse lääneosa ruume. Tiibhoone fassaadid olid remontimata,
katused vajasid vahetamist.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Riigihanget töövõtja leidmiseks aitas vallal korraldada Telora-E AS.
Projekti administratiivjuht oli Liina Viikberg (Tiimus).
Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihanke tulemusel tunnistati 6.05.2008 ehitushanke
võitjaks Ervin Ehitus AS.
Peatöövõtu lepingu sõlmis Väike-Maarja Vallavalitsus ehitusfirmaga Ervin Ehitus AS 3.06. 2008.
Allettevõtjatena võtsid hoone ehitus ja restaureerimistöödest osa:
Tartu Kõrgem Kunstikool, Heli Tuksami ja Tuuli Puhveli juhendamise – maalingute restaureerimine
Wieseland OÜ – krohvi ja karniiside kinnitamised, pindade viimistlus, maalingute restaureerimine
KAR Grupp AS – maalingute restaureerimine, vapi restaureerimine
Silby OÜ – Peahoone katuse ja kandekonstruktsioonide restaureerimine

Eksklusiivehitus OÜ – Tiibhoonete katused
Puko OÜ – peahoone fassaaditööd
Omafassaad OÜ – tiibhoonete fassaaditööd
Plekimees OÜ – Peahoone katuse plekitööd
Parkett Rumma OÜ – uued parkettpõrandad.
Muinsuskaitseamet väljastas loa töödeks 10.06.2008 kehtivusega 11.06.2009.
Omanikujärelvalvet teostas objektil Einar Kaldam.
Muinsuskaitselist- ja autorijärelvalvet teostas OÜ Mõisaprojekt , arh. Nele Rohtla.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Jaan Vali

Restaureerimistööde kulg
Ehitus ja restaureerimistöid alustati mõisa peahoonel 2008. aasta juunis fassaadile tellingute
ehitamisega, fassaadide puhastamisega ja krohvimisega.
Pööningul alustati vana laesoojustuse eemaldamist, katusekonstruktsioonide restaureerimistöid.
Hoonelt eemaldati vana katusekate.
Juulikuus jätkusid fassaaditööd. Suures ulatuses proteesiti sarikaotsi ja vahelaetalasid. Halvim
olukord oli saali kohal.
Augustis jätkati katusekonstruktsioonide remonti, paigaldati savikividest katusekatet, tehti katuse
plekitöid. Plekitööde kvaliteet jättis soovida ja tuli ümber teha. Lõunaküljel alustati rõdu taastamist.

Katuse ja vahelae kandekonstruktsioonide proteesimine peahoone pööningul augustis 2008.
Katusekonstruktsioonide remondi juures avastati peafassaadi vertikaalist väljavajumine, mis vajas
stabiliseerimist. Uurimistel selgus, et peafassaad on rajatud ebakindlale vundamendile. Telliti projekt
esifassaadi vundamendi kindlustamiseks.
Sisetöödena alustati lagedel ja seintel maalingute avamist.
Septembri kuul jätkusid katusetööd, remonditi korstnapitse. Septembri esimesel poolel tehti veel
fassaadil krohviparandusi. Lõunaküljel taastatirõdu.
Sees alustati I korruse põranda all arheoloogilisi kaevamisi. Avastati mitmed linnuse ruumid. II
korrusel puhastati hilisematest värvikihtidest seinu ja lagesid, uuriti ja avati maalinguid.

Arheoloogiliste kaevamistel avastati septembris I korruse põranda all linnuse keldriruumid.

Oktoobris jätkati katuse ning vintskappide ehitust. Lõunaküljel jätkati rõdu taastamist. Esiküljel
toimus vundamentide tugevdamine puurimise ja vaiade injitseerimise teel.

Injektsioonvaivundamendi rajamine peahoone esiseina alla oktoobris 2008.
Sees jätkati pehkinud vahelae talade remonti. Osa II korruse ruumides oli ajalooline krohv lae laudise
küljest lahti vajunud, vajas osaliselt asendamist, osaliselt kinnitamist.

II korruse laetalad olid pehkinud ja laekrohv laudiselt irdunud. Foto okt. 2008.

II korruse ruumides jätkati pindade ja maalingute puhastamist, alustati põrandate remonti.
Novembris selgus tuisuga, et aluskatteta katusekivid on vajalik alt määrida lubiseguga, et takistada
lume sattumist pööningule. Pööningule hakati välja ehitama ventilatsioonikambrit ja torusid.
Tiibhoonetel uuriti katusekonstruktsioonide olukorda ning anti lahendused kandevõime tõstmiseks.
Teisel korrusel jätkusid novembris ja detsembris pindade puhastamised, maalingute avamised
lagedel seintel. Siseseinte krohvimisel ja viimistlemisel selgus, et ehitajal puudusid vajalikud oskused
krohvi ja värvipindade restaureerimiseks. Tuli organiseerida tööliste väljaõpe objektil.
Toimusid uste ja akende restaureerimistööd.
Ventilatsiooniprojekti korrigeerimiseks oli vajalik tellida olemasolevate lõõride uuringud.

Peahoone lõunakülje rõdu taastamine nov. 2008.

Katusel jätkati novembris vintskappide ehitust.

Novembris paigaldati pööningule ventilatsioonitorusid.

Jaanuaris 2009 selgus, et veetase avatud keldriruumides on kõrge ja vaja on leida lahendus drenaaži
rajamiseks. Keldriruumides taastati vaheruumi võlv, puhastati seinu ja tehti ettevalmistusi avatud
ruumidele uue raudbetoonlae rajamiaeks.
Teisel korrusel jätkati ajalooliste interjöörilahenduste väljapuhastamist , katsetati ja õpetati välja
töömehi krohvi- ja värvipindade restaureerimiseks.
Veebruaris jätkusid keldris müüride ja krohvipindade konserveerimistööd. Teisel ja kolmandal
korrusel jätkati interjööri pindade puhastamist ja ettevalmistust viimistluseks. Teostati viimistluse
proovilappe. Suurt tähelepanu tuli muinsuskaitselisel järelvalvel pöörata õigete materjalide
kasutamisele sisetöödel.

Komisjon vaatab üle avatud pompei toa maalinguid jaanuaris 2009.

Väljakaevatud keldriruumis taastati võlvlagi. Foto jaan. 2009.

Keldriruumi seinal konserveeriti keskaegsed krohvijoonistused. Foto veebr. 2009

Märtsis jätkusid krohvipindade ja maalingute konserveerimistööd ning pindade viimistlemised.
Objektil töötasid mitme firma restauraatorid. Muret tekitas olukord, kus restauraatoritel puudusid
püsivad lepingulised suhted peatöövõtjaga.
Ventilatsiooniprojekti otsustati muuta lihtsamaks ning ökonoomsemaks.
Aprillis jätkati fassaadi restaureerimistöid. Keldrikorrusel lõpetati arheoloogilised uuringud ja jätkati
müüride konserveerimisega.
Siserestaureerimistööde käigus selgus, et tööde maht, millega ehitaja lepingus arvestas oli tunduvalt
väiksem vajalikust. Väljastpoolt restaureerimistööde sisseostmine muutis ehitamise ja
restaureerimise tunduvalt kallimaks. Jätkusid interjööri pindade puhastamised ja pindade
ettevalmistused lõppviimistluseks.

Kevadel 2009 jätkati fassaadi restaureerimistöid.

Maikuus jätkusid fassaadikrohvi ja karniiside restaureerimistööd, alustati tornikuplite uuendamist.
Sees jätkusid krohvipindade viimistlustööd, maalingute konserveerimised. Krohvijad ja maalrid on
õppinud restauraatoritelt väärtuslike pindade restaureerimise võtteid. Tulemustega võib rahule
jääda.

Väärtusliku laekrohvi kinnistamine mais 2009.
Juuni kuus jätkusid väljas tornikuplite ehitus ja fassaaditööd. Sees toimusid krohvipindade
viimistlustööd. Esimesed ruumid on saanud värvikatte, osa põrandaid õlitatud. Jätkusid uste ja
akende restaureerimistööd.

Esimese ruumi viimistlus hakkas juunis valmima.
Juulis jätkusid fassaaditööd. Krohvikarniiside tõmbamisega ei saanud ehitaja hakkama. Korduvalt tuli
tööd ümber teha. Sees jätkati maalingupindade avamist, konserveerimist ja ruumide viimistlemist.

Värvi eemaldamisel avanesid väärtuslikud maalingud. Foto juuli 2009.
Augustis jätkusid fassaadi krohvitööd. Krohvijate oskused jätsid soovida.
Sees toimusid interjööripindade viimistlustööd, avati uusi maalinguid ning konserveeriti-restaureeriti
varem avatuid. Kooliaasta alguseks anti osa ruume restaureeritult kooli käsutusse.
Septembri esimesel poolel lõpetati järelevalve nõudel krohvitööd. Krohvitööde tegemise oskus jättis
tublisti soovida. Palju tööd tuli järgneval aastal ümber teha.
Sees jätkusid viimislustööd. Tööd krohvipindade ja maalingute restaureerimise osas olid aeglustunud,
kuna puudusid vajalikud lepingud allettevõtjate-restauraatoritega.

Maalingute puhastamine hilisematest kihistustest võttis palju aega. Foto sept. 2009.

Oktoobris jätkati peahoone kuplitele plekkkatuste rajamist. Tiibhoonete katuse remondil otsustati
ehitaja soovil säilitada varasem katusepind ja ehitada uus katus selle peale. Ehitajat hoiatati riskide
eest, mis võivad kaasneda katusakende tõstmisega ja veepidavuse tagamisega.
Sees jätkati maalingute puhastamist, pindade ja ruumide viimistlemist.

Väärtusliku laemaalingu all olev krohv vajas lakke kinnitamist. Foto okt. 2009

Torni seina ja laemaalingute avamine oktoobris 2009.
Novembris ehitati lõunapoolsele tiibjoonele uut kivikatust, lõpetati peahoone tornide katuseid,
vintskappe.

Novembris valati keldrikorrusel avatud ruumidele uus raudbetoonlagi. Restaureeriti esimese ja II
korruse vahelist ja II ja III korruse vahelist puittreppi. Teistel korrustel jätkusid viimistlustööd.
Tornides ja idapoolsetes ruumides avati ja konserveeriti maalingukihte.

Lõunapoolse tiibhoone katusekatte ehitus. nov. 2009.

Peahoone II ja III korruse vahelise trepi restaureerimine nov. 2009.
Detsembris jätkati väljas lõunapoolse tiibhoone katuse ehitust. Ehitajal tekkis suuri raskusi uukide
ehitusega. Plekitöödega ei saanud rahule jääda.

Katusetööde oskusest jäi allettevõtjal puudu. Hulk töid tuli korduvalt ümber teha. Foto dets. 2009
Detsembris ehitati keldrikorrusel põrandaid . Ülemistel korrustel jätkati maalingute
konserveerimisega ja ruumide viimistlemisega.
Jaanuaris 2010 jätkati peahoone keldrikorrusel viimistlustöid, põrandate ehitust, paigaldati
elektriseadet.
I korrusel valmis köök, kus on restaureeritud vana pliit. II korrusel konserveeriti seina- ja
laemaalinguid, viimistleti pindu, restaureeriti parkettpõrandat põhjapoolses tornis ja puitpõrandat
lõunapoolses tornis. III korrusel restaureeriti ahju.

Restaureeritud rõdu jaanuaris 2010.

Restaureeritud ajalooline köök jaanuaris 2010.
Veebruaris jätkusid siseviimistlustööd peahoones. Puitpõrandate ehitusel esines töö kvaliteedis ja
täpsuses suuri puudujääke, millele juhiti ehitaja tähelepanu. Suurde saali alustati parketi
paigaldamist.

Torniruumi restaureerimine veebr. 2010.
Märsis jätkus II korrusel parkettpõrandate ehitus. Ilmnes, et parketi materjal ei olnud
projektikohane, selle ehitusel ei jälgitud vajalikku tehnoloogiat, vajaka jäi töö täpsusest.
Töökojast kohale toodud seinalambriid olid tehtud väärast materjalist. Need saadeti töökotta
tagasi.

Samal ajal jätkusid ruumides seinapindade viimistlustööd, maalingute konserveerimised.
Keldris ehitati võimlemisruumi rõdu trepiga.

Parkettpõranda ehitusel jättis kvaliteet jättis soovida. Foto märts 2010
Aprillis alustati põhjapoolsel tiibhoonel kivikatuse ehitust.
Peahoone keldris olid lume sulamisega kaasnevad veeprobleemid. Otsustati drenaaži
pikendada, et ära lõigata pealepressivad veesooned.
Peahoone ja kolmandal korrusel jätkusid interjööri restaureerimistööd.
Mai kuus jätkusid põhjapoolse tiibhoone katuse ehitustööd. Tööoskustest jäi palju puudu.
Katus ei katnud korralikult räästaid, töö tuli ümber teha.
Peahoone krohvimistöödega oldi graafikust mahajäämus.

Peahoone sees jõudsid ruumide restaureerimistööd lõpusirgele.
Juunis jätkusid tiibhoonete katuste ehitustööd. Palju tehtust tuli ümber teha. Eriti jättis
soovide plekitöö katuseuukide juures. Katusakende lahtivõtmisel selgus, et põhjapoolse
tiibhoone katuse soojustus oli tehtud katuse rajamise ajal väga lohakalt. Õigem oleks olnud
siiski kogu varasem katus maha võtta ja teha karralikult katusekonstruktsioonide
tugevdamine, soojustus ja aluskatus.
Lahendamata oli jäänud hoonete ümbruse vertikaalplaneerimine ja katendite ehitus, mis oli
plaanis välja ehitada pargi rekonstrueerimisega.
Peahoone juures ei olnud juuni kuu lõpuks jätkunud veel krohvimistööd, mis tähendas hea
krohvimisaja möödumist.
Peahoone sees jätkusid viimistlustööd. Kohale ei olnud veel saabunud seinalambriid.
Juuli kuus jätkati tiibhoonete katuste ehitust. Töödel avastati mitmeid puuduseid, mis tuli
ümber teha. Aluskatus ei ulatunud peale karniiside vormistamist üle räästaääre, katuseuukide
plekitööd olid tehtud oskamatult. Vanad velux katuseuugid tõsteti remondikomplektide abil
kõrgemale. Ei ole garantiid, et veluxakende vahele vesi ei satu.
Peahoone fassaadidel toimusid krohvitööd, karniiside viimistlused. Restauraatorite abiga
konserveeriti perekonnavapp.
Sees lõpetati seinapindade viimistlust. Puusepad paigaldasid valminud lambriisid.
Puuseppade töö oli lohakas, puidu ja krohvipinna vahele jäid suured vaod, mis loodeti täita
mastiksiga. Tööd tuli korduvalt ümber teha.
Keldriruumides tekkis väljast läbi avatud uste tuleva sooja õhu toimel suur niiskusesisaldus,
mille toimel hakkasid puitkonstruktsioonid hallitama. Objektil keelati sooja niiske välisõhu
laskmine keldrisse ja toodi kohale niiskusimur. Sisekliima sellega paranes.
Vald pöördus finantsabi juhtorganite poole palvega pikendada objekti valmimistähtaega aasta
lõpuni.

Kiltsi mõis. Põhjapoolse tiibhoone katuse ehitus. Foto juuli 2010

Katusetööd Kiltsi mõisa lõunapolsel tiibhoonel. Foto juuli 2010
Augusti kuus jätkusid peahoone fassaaditööd. Esikülje karniise tuli lasta korduvalt ümber teha.
Krohvijatel puudusid vajalikud oskused, töölised vahetusid.
Ka tiibhoonete katusetöödel ei suudetud töid korralikult lõpetada, vahetusid töömehed, aga
asi oluliselt ei paranenud. Tiibhoonete ümber oli tegemata vertikaalplaneerimine, mis takistas
sokli juures krohvitööde lõpetamist.
Peahoone keldrikorrusel lõpetati viimistlust, paigaldati valgustid ja nõrkvooluseadmed. Teisel
ja kolmandal korrusel toimus lõppviimistlus, valgustite paigaldus. Enamus ruumidest oli

töömehed lahkunud. Soovida jättis akende restaureerimine. Aknad ei sulgunud korralikult ja
tuulega lasid vett läbi.
Üle tähtaja minevate tööde osas tuli ehitajal teha üksikasjalik tööde nimekiri koos põhjuste selgitusega,
mahtude ja lõpetamise tähtaegade äranäitamisega.
Septembri kuus lõpetati peahoone fassaadil krohvi ja värvitööd. Tiibhoonete katustel tehti korduvalt
plekitöid ümber.
Peahoone keldris pikendati drenaaži, et vältida vee valgumist keldrisse. Kõigil korrustel jätkas ehitaja
puuduste kõrvaldamist, vastavalt nimekirjale ja järelvalvajate märkustele.

Peahoone saal on valminud. Foto september 2010

Pompei maalingutega ruum on valminud. Foto september 2010

Kiltsi mõisa peahoone vaade. Foto okt. 2010

Kiltsi mõisa lõunapoole tiibhoone. Foto okt. 2010

Kiltsi mõisa peahoone põhjapoolne tiibhoone. Foto sept. 2010.

Kiltsi põhikooli direktor Alar Krull ja projekti autor Nele Rohtla viimaseid puuduseid kirja panemas.
Foto sept. 2010
Oktoobriks 2010. Olid fassaaditööd lõpetatud. Avastatud puudused ja võimalikud
talvekahjustused otsustati jätta garantiitöödeks. Plekitööd tiibhoonete uukide juures jätsid
endiselt soovida. Sisetöödel peahoones jätkati puuduste kõrvaldamist.
Hoonete ümbruses toimusid vertikaalplaneerimise tööd ja teede rajamised.
Mõisa peahoones kõrvaldati novembri kuus viimaseid puuduseid viimistluses, tehti värviparandusi.
Akende sulgemised ja avamised olid raskustega seotud ning need tuli ehitajal veel kord korrastada.
Ehitise ülevaatuse akt vormistati 11.11.2010, kus pandi kirja komisjoni poolt avastatud puudused ja
määrati kõrvaldamise tähtajad.

Kiltsi mõisa peahoone pidulik avamine toimus 27.11. 2010.

Kiltsi mõisa peahoone vaade põhjast. Foto nov. 2010

Peahoone lõunakülg 2010. a. oktoobris.

Peahoone võimlemishall keskaegses keldris 2010. a. oktoobris

Põhjapoolse tornialune ruum 2010. a. oktoobris

Tähelepanekuid Kiltsi mõisas toimunud ehitusprotsessist.
Uuringud
Projekti eelsed interjööriuuringud olid teostatud piisava põhjalikkusega mitmete aastate jooksul. Osa
uuringuid jäi paratamatult restaureerimistööde aega. Kuna ehitusprotsess oli kavandatud piisava
pikkusega, suudeti sellega oluliselt töid takistamata hakkama saada. Ventilatsiooni uue lahenduse
projekteerimiseks viibisid olemasolevate lõõride ja konstruktsioonide uuringud. Neid oleks saanud
teostada varasemalt.
Ehitusprojekt
Ehitusprojekt oli lahendatud põhjalikult kuid kuue aasta jooksul aegunud. Muutunud oli nii
koolifunktsionaalsed vajadused kui ka autori ja Muinsuskaitseameti muinsuskaitselised
tõekspidamised. Juba objekti restaureerimistööde käigus vormistati 2008. aasta sügisel ja
2009. aasta kevadel projekti muudatused ja kooskõlastati need Muinsuskaitseametiga.
Jooksvalt anti autor-arhitekti (Nele Rohtla) ja inseneri (VirgoEiche) poolt vajalikke lahendusi ja
jooniseid esilekerkinud ehitusprobleemidele.

Ehituse juhtimine, ehitamine, järelevalve
Projekti realiseerimise ja restaureerimistööde aeg oli piisava pikkusega, nagu näha allpool:
Peahoone katusetööd toimusid 2008 aasta juunist 2010. aasta septembrini.
Peahoone fassaaditööd toimusid 2008 aasta juunist 2010. aasta augustini (kolmel suvel).
Peahoone siseruume restaureeriti 2008 aasta juulist 2010. aasta septembrini.
Vasakpoolse tiibhoone katusetööd toimusid 2009. aasta oktoobrist2010. aasta oktoobrini.
Parempoolse tiibhoone katusetööd toimusid 2010. aasta aprillist 2010. aasta oktoobrini.
Tiibhoonete fassaaditööd toimusid 2010. aasta aprillist 2010. aasta septembrini.
Kuna objekt oli keeruline ja ehitus-restaureerimistööde käigus ilmnesid mitmesugused varjatud
asjaolud, oldi sunnitud tööde käigus korduvalt projektlahendusi muutma. Kokku esitati doonoritele
ligi 10 muudatustaotlust. Lisatöödena teostati arheoloogilisi uurimisi, maalingute avamisi ja
konserveerimisi, täiendavate keldriruumide restaureerimist, drenaaži rajamist ja muid töid.
Mälestise restaureerimisest ja remondist võttis osa suur hulk ehitusettevõtjaid, juhtijaid,
kontrollijaid, kes andsid endast parima.
Samas esines ka puuduseid tööde kulgemisel.
Omanikujärelvalve oleks pidanud rohkem nõudlik olema kasutatud materjali ja ehitustööde
kvaliteedi osas. Korduvalt sai objekti komisjoni poolt juhitud tähelepanu akende

restaureerimistöödel ja abihoone katusetöödel esinevatele puudustele. Lõplikult ei suudetudki
kõiki puudusi kõrvaldada ja omanikul on ka tulevikus ekspluatatsiooni käigus sellega
probleeme.
Peatöövõtulepingu sõlminud ehitusfirma alahindas tööde keerukust ja mahtu.
Töid viidi läbi võimete piiril. Restaureerimistööde lõpuks olid ehitaja ressursid lõppenud ja
firma ei olnud enam suuteline garantiiajaga ettenähtud ehituslikke vigu kõrvaldama. Ka side
alltöövõtjatega jäi pealiskaudseks. Allettevõtjad, kes olid kaasatud ehitustööde protsessi ei
tundnud paljudel juhtudel oma tööd. Neid tuli alles hakata välja õpetama. Puudusi esines
krohvitöödel, katusetöödel, põrandatöödel, puusepatöödel ja mujal. Tööde lõpptähtajaks olid
küll suurem osa puuduseid kõrvaldatud kuid kõike ei olnudki enam võimalik ümber teha
ressursside lõppemise tõttu.
Suurt osa on etendanud protsessi põhjalikus ettevalmistuses ja heas kulgemises Väike-Maarja
valla ja Kiltsi Põhikooli juhtkonna initsiatiiv ja operatiivne tegutsemine.
Tuleb esile tõsta objekti autorit Nele Rohtlat, kes kogu hingega võttis osa mälestise uurimisest,
projekti koostamisest ja autorijärelvalvest. Tänu Nele Rohtlale ja tema sujuvale koostööle
restauraatoritega, on Eestis juures üks mõnusa õpikeskkonnaga ja ajaloolise sisuga mõisakool
ning silmapaistev konserveerimis- ja restaureerimistööde näide.

Olukord mõisakoolis tänapäeval
Mõisa peahoones jätkab endiselt tegevust Kiltsi Põhikool,
ekspluatatsioonitingimused on restaureerimise järgselt head.
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Kooli

Peahoone ja tiibhoonete ümbrused on kenasti korras hoitud, park hooldatud.
Möödunud ajale on restaureeritud hooned suhteliselt hästi vastu pidanud. Ühest kohast vintskapi
kõrval laseb katus vahetevahel vett läbi. Probleeme on välisseinte krohvi püsivusega, kus krohv on
sokliümbruses irdunud. Kahjustusi esineb ka üksikutes kohtades karniisidel, kus sademed on krohvi
kahjustanud. Kahjustusi ei ole kahjuks võimalik nõuda ka peatöövõtjalt (AS Ervin Ehitus on pankrotis).
Vallal tuleb endal probleemid likvideerida.
Hoone sees on restaureerimistööd hästi säilinud. Puudusi on akende juures, mis lasevad külma sisse ja
ei ole hästi suletavad. Puuduseid on ka uue parketi juures, mille osad kipuvad niiskuse kahanedes lahti
kerkima ning uute puitpaneelide juures, mis on osaliselt seintelt irdunud. Hoone põrandaid
hooldatakse regulaarselt.
Hoone sisekliimaga probleeme ei pidavat olema.
Peahoone sundventilatsioonist töötab vaid alumiste ruumide osa. Ülemise korruse ventilatsioon ei
tööta. Peahoone töötab puidugraanulite küttel. Temperatuuriga hoones probleeme ei ole.
Kokkuvõtlikult võib lugeda konserveerimis- ja restaureerimistööd Kiltsi mõisa peahoones hästi
õnnestunuks. Maksimaalselt on välja toodud objekti pikk ajalugu keskajast kuni tänapäevani. Kogu

hoone on vaatamist väärt - keldrist kuni pööninguni. Eriti unikaalsed on hoones avastatud, avatud ja
konserveeritud maalingud. Hoone on kohandatud tänapäevaseks õpikeskkonnaks, varustatud
kaasaegsete insenerkommunikatsioonidega ja toimib hästi.

Aktiivselt võtab Kiltsi põhikool osa mõisakoolide liikumise üritustest, mõisa külastavad turistid.
Kiltsi mõisa peahoones tegutseb A. J. von Krusensterni nimeline MTÜ, mis tutvustab admirali elu ja
tegevust. On avatud muuseum.
Mõisa peahoones toimuvad ümbruskonna pidulikud üritused, kontserdid.

4. Laupa mõis
Järvamaal Laupa mõisas asub Türi vallale kuuluv Laupa Põhikool.
Türi vald sai Norra finantsabi projektile EE 0036:
„Laupa mõisakooli restaureerimine“
Projekti kogumaksumus oli 1 306 000 Eurot, millest Norra finantsabi oli 1 109 813 Eurot.
Projekti eesmärk oli mõisa peahoone restaureerimine ja kohandamine kooli ja kogukonna
vajadusteks.

Laupa mõisa peahoone lühike ehitusajalugu ja olukord enne
restaureerimistööde alustamist.
Historitsistlikus stiilis Laupa mõisa peahoone rajati 1913. aastal. Peale mõisate võõrandamist kolis
Laupa kool 1922. aastal mõisahoonesse. Mõisa peahoone (reg.nr 15131) koos pargi ja abihoonetega
on ehitismälestistena riikliku kaitse all. Mõisakompleksi kuuluvad veel park ja mitmed abihooned
mõisasüdames .
1997 - 1998 toimusid peahoone katuse restaureerimistööd. 1998 . aastal toimusid treppide, rõdude
restaureerimistööd. 2000. aastal toimusid fassaadi restaureerimistööd (OÜ Retaren). Samal ajal tehti
remonti võimlas, aulas, katlamajas. 2002. aastal remonditi kooli söökla.

Laupa mõisa peahoone 2005. a.
2003. aastal tehti treppide, terrasside osas varasemate, ebaõnnestunud tööde parandusi. 2004.
aastal teostati hoone ümbruse vertikaalplaneerimine ja teede rajamine. 2004-2005. aastal
restaureeriti osa siseruume. Kõik tööd toimusid arh. Jaan Jõgi projekti ja juhendamise all. Mõisakool
oli enne Norra projekti alustamist küll väliselt remonditud ja kaunis, kuid funktsionaalselt halvasti

toimiv, tehnilised kommunikatsioonid aegunud, interjöör kulunud. Aegade jooksul oli mälestis
kaotanud palju oma väärtusest. Lisaks oli hoone halvasti soojustatud, terrasside ja rõdude juures olid
suured ilmastiku kahjustused, mis rikkusid hoone ilmet.

Trepi remont 2003. a.

2004.a. teostati hoone ümber vertikaalplaneerimine ja paigaldati teekate. Foto 2004. a.

Luksuslike verandade hüdroisolatsiooniga olid ka varem probleemid. Foto 2005. a.

Keskne trepihall 2005. a.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Laupa mõisa peahoone restaureerimise ehitusprojekti koostas 2005. aastal OÜ AB Kapiteel ( arh. Jaan
Jõgi).

Projekti juhtimiseks sõlmiti jaanuaris 2008 leping Türi Vallavalitsuse ja endise kauaaegse kooli
direktori Piret Rammo vahel. Samal ajal alustati arhitektuurse projekti autori Jaan Jõgi kaasabil
konsultatsioone riigihanke ettevalmistamiseks. Riigihanke pakkumiste tähtaeg oli 24.03.2008.
Laupa mõisa peahoone restaureerimiseks sõlmis Türi Vallavalitsus riigihanke tulemusel lepingu
17.05.2008 AS Pärnu REV-iga.
Kahjuks puudub Muinsuskaitseameti registris märge mälestise restaureerimistööde loa kohta. Jääb
arusaamatuks, kas tööd toimusid ilma loata? Võimalik, et põhjus oli Muinsuskaitseameti kohaliku
inspektori vahetumises sellel ajal.
Laupa mõisa restaureerimistööde omanikujärelvalvet teostas OÜ Valby, projektijuht Mati Hürenen.
Leping autorijärelvalve ja muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks sõlmiti Türi vallavalitsuse ja OÜ
AB Kapiteel vahel 2008. aasta juunis.
Muinsuskaitselist- ja autorijärelvalvet teostas arh. Jaan Jõgi.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Raivo Mändmaa.

Peahoone restaureerimistööde kulg
Laupa mõisahoones tuli remontida ja restaureerida siseruumid ja fassaad, lisaks ehitati uued
kaasaegsed küttesüsteemid, ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, elektrisüsteemid. Hoonel
laiendati keldrikorrust nelja ruumiga garderoobi tarbeks ja rajati sinna pääsuks ja kooli paremaks
funktsioneerimiseks uus trepp.
Peahoone restaureerimistööd algasid 2008. aasta juunis.
Esimesena alustati lammutustöödega mõisa peahoone keldrikorrusel. Esifassaadis eemaldati
trepialust täidet, sisestati avasid maakivimüüri. Hoonele koostati uus nõrkvooluseadmete projekt
ning tehti muudatusi arhitektuurses projektis.
Juuni- ja juulikuus jätkati uue keldriosa süvendamist, seintele sügavamate vundamentide rajamist.
Lisaks restaureeriti uksi, aknaid, jätkusid tehniliste süsteemide (KV, VK, EL) ehitustööd.
Augustis oli vanale puidust keldritrepile rajatud raudbetoon kandekonstruktsioon. Uutele ruumidele
oli valatud raudbetoon laed. Suur osa tehnilisi kommunikatsioone oli korrustele paigaldatud. Osaliselt
takerdus ventilatsioonisüsteemide ehitus, mida oli vaja ökonoomsuse ja interjööri huvides muuta.
Samal kuul oli tööjärg jõudnud keldripõrandate rajamiseni. Vihmane suvi tõi välja vee ja
niiskusprobleemid keldris, mille kõrvaldamine nõudis projektlahendust. Probleeme tekitas ka
garderoobide lae veekindlus terrasside all.
2008. aasta septembris projekteeriti täiendavalt keldrikorruse kuivendamiseks drenaaž, mis ka välja
ehitati. Jätkusid seinte ja lagede viimistlustööd, ehitati põrandaid. Keldrikorrusel jõuti söögisaali ja
köögiruumide viimistluseni, restaureeriti paeplaatidest põrand.

Oktoobri alguses alustati ruumide kütmist. Samal ajal jätkati keldriruumide viimistlemist. Probleeme
tekitas garderoobi ruumidesse valguv pinnasvesi. Otsustati projekteerida lõunaküljele peatreppide
ette drenaaž.
Novembris jätkus keldrikorruse viimistlemine, rajati uut sissepääsutrepikoda. Väljas ehitati jõepoolse
välistrepi vundamenti.
Detsembri kuus rajati hoone lõunapoolsesse külge drenaaž et vähendada pinnasvete survet keldrile.
Valminud oli ventilatsioonikamber, toimus keldriruumide viimistlemine. Osa keldriruume ei saanud
värvida niiskuse tõttu seintes.
Jaanuaris 2009 jätkusid tööd keldrikorrusel. Valmis sai keldri ja I korruse vahel rekonstrueeritud
trepp, mis keldrikorrusel ümbritseti tuletõkke klaasseinaga.
Veebruaris toimusid tööd esimese korruse ruumides, uue keldri kohal. Toimus aluspõrandate ehitus.
Samal ajal käisid maalingute uuringud esindusruumides. Jätkusid ventilatsiooni jaoks vähem mälestist
kahjustavate lahenduste otsingud.
Märtsis toimusid restaureerimistööd esimese korruse ruumides, ehitati kaminat saali. Väljas
paigaldati põhjapoolse terrassi esiseid graniittreppe.

Krohvimistööd I korruse ruumis märtsis 2009
Aprillis toimusid restaureerimistööd spordisaali abiruumides, peatrepikojas, saalides.
Mai lõpuks vabastati kooli poolt ehitajale restaureerimistöödeks kogu I korrus.
Juuni lõpus jätkati keldriruumide värvimistöid. Esimesel korrusel jätkusid restaureerimistööd,
pahteldamised, värvimised, parkettpõrandate paigaldus. Saali kamina ehitus ebaõnnestus. Ehitaja ei
saanud oma tööga hakkama ning tehtud tööd tuli ümber teha. Jätkus ventilatsiooni väljaehitus uue
lahenduse järgi.

Lisatöödena ehitati suvekuudel verandadele ja terrassidele uued hüdroisolatsioonid, katted ja
vihmavete äravoolusüsteemid.
Juulis lõpetati keldriruumide värvimistööd. Enne seda oli teostatud ehitaja poolt välisterrasside
hüdroisolatsioonitööd, mis veelekke peatas. Jätkusid esimese korruse ruumide viimistlustööd,
paigaldati viimasena koridori põrandat. Jätkus restaureeritud uste ja akende paigaldamine. Esimese
ja teise korruse vahelise trepi betoonalus sai valatud.
Augusti lõpuks olid valmis I korruse klassiruumid, spordiruumid, direktori ja kantseleiruumid. Keldri
ja I korruse vahele paigaldati trepile tuletõkke klaassein. Samal ajal valmis hoone
ventilatsioonisüsteem. Septembri alguses anti ehitaja poolt koolile üle I korruse ruumid. Tööd
jätkusid lõunaveranda viimistlustöödega ja sama ruumi katuseterrassi hüdroisolatsioonitöödega.
Oktoobri ja novembri kuus jätkusid restaureerimistööd mõisahoone II korruse läänepoolses osas.
Detsembri kuuks oli kogu ülemine korrus haaratud restaureerimistöödega.
2010. aasta jaanuaris jätkusid viimistlustööd II korruse saalis, koridorides, klassiruumides,
tualettruumides. Veebruaris toimus II korruse saali lava ümberehitus, millega loodi võimalus
kasutada lava alust toolide hoiupaigana.
Paralleelselt ehitustöödega toimusid interjööri ja maalingute uuringud ning ettevalmistatud
pindadele kanti trafarettmaalingud.
Märtsis valmis uue betoonalusega ja puiduga kaetud vana koridoritrepp I ja II korruse vahel. II
korrusel jätkusid viimistlustööd.
Aprillis jätkusid tööd II korrusel. Mahajäämus tekkis mõisa I ja II korruse vahelise esindustrepi
restaureerimistöödega. Restaureeritud kõrgetele akendele konstrueeriti spetsiaalseid avamissulgemiskange.
Mai lõpuks andis ehitaja koolile üle II korruse saali ja osa klassiruume. Tööd jätkusid II korruse
idapoolsetes ruumides.
Juulis jätkusid viimistlustööd II korruse idapoolsetes ruumides, lõpetati peatrepi piirde
restaureerimist. Samal ajal jätkusid fassaadi viimistlustööd, rõdude, terrasside treppide
korrastamine.
Augustis lõpetati restaureerimistööd II korruse ruumides. Ehitaja tegeles kogu hoones viimaste
ehitusdefektide kõrvaldamisega, paranduste tegemisega.
Restaureeritud mõisakooli pidulik avamine toimus 17. 09. 2010.

Mõisahoone restaureeritud peafassaad 2010. a.

Mõisahoone jõepoolne külg 2010. a.

Verandalt rajati uus trepikäik alla garderoobi. Foto 2010. a.

Keskne trepihall sai piduliku ilme. Foto 2010. a.

Keldri võlvsaal 2010. a.

Keldri ja I korruse vaheline trepp. Foto 2010. a.

Klassiruum 2010. a.

Restaureeritud mõisakooli pidulik avamine 17.09.2010. a.

Kontsert avamispeol muusikasaalis 17.09.2010. a.

Tähelepanekuid Laupa mõisas toimunud ehitusprotsessist
Uuringud
Arhitektuuriajaloolised uuringud olid hoones tehtud aastate jooksul piisaval määral.
Insenertehnilised uuringud pinnasvete taseme kohta hoone ümber, keldri põranda all ja jões
erinevatel aastaaegadel olid tegemata. Uurimata jäid ka rõdude, trepiterrasside konstruktsioonide
märgumise põhjused.
Projekt
Ehitusprojektis oli funktsionaalne, arhitektuurne kui ka muinsuskaitseline osa lahendatud hästi. Julge
oli otsus hoone funktsionaalse toimimise huvides võtta kasutusele seni pinnasega täidetud
soklikorruse osa hoonest ja terrasside alune.
Samas oli projektis lahendamata pinnasvee tõrje.
Soovida jätsid ka konstruktiivsed lahendused rõdude ja treppide hüdroisolatsiooni osas. Tagajärjeks
oli konstruktsioonide märgumine ja lagunemine ilmastiku toimel.
Ehituse juhtimine, ehitamine, järelevalve
Projekti meeskonna koostöö oli Laupa mõisa restaureerimisel väga hea. Oma ülesannet täitsid hästi
nii omanik, projektijuht, muinsuskaitseline järelevalve ja objekti autor-arhitekt. Eriti tahaks esile
tõsta Piret Rammo tööd projekti juhina, Jaan Jõgi tööd arhitektuurse ehitusprojekti autorina ja
muinsuskaitselise järelevalve teostajana, kes leidsid operatiivselt lahendusi ehitustööde käigus
esilekerkinud kitsaskohtadele.

Ehitustöödeks oli planeeritud piisava pikkusega aeg.
Kuna kooli õppetööd ei olnud võimalik ehituse ajaks mujale kolida toimusid ehitustööd hoone osade
ja korruste kaupa. Hästi oli läbi mõeldud kooli toimimine ja ehituse läbiviimine paralleelselt.
Suurimaks probleemiks kujunesid niiskusprobleemid konstruktsioonides. Probleemid takistasid tööde
läbiviimist ja lõpetamist keldris.
Keldri põrandaaluste insenervõrkude trassid olid juba ehituse ajal pinnasvees. Ehituse ajal oldi
sunnitud projekteerima ja välja ehitama drenaaž koos ümberpumpamisjaamaga keldripõranda all ja
drenaaž peahoone ette.
Lisaks pinnasvee probleemidele lasid sadevett läbi ka garderoobi kohal olevad terrassikatted, rõdud,
kus võeti konstruktsioone lahti ja ehitati ümber.
Suuremaks kui algselt projektis ja ehituspakkumises kujunesid fassaadi restaureerimistööd, mida sai
teha ehitushanke ja osaliselt ka ventilatsioonitööde odavnemise arvelt.
Rohkem tähelepanu oleks pidanud omanikujärelvalve pöörama fassaadi, rõdude ja treppide
hüdroisolatsioonitööde kvaliteedile. Soovida jättis ka akende restaureerimistööde kvaliteet, kus
aknapraod on jäänud liialt suured ning sulgurid ei tööta hästi.
Ehitaja töös võis märgata ebatäpsust ka näiteks keldrikorruse kivist põranda ääreliistude
paigaldamisel.
Sisemiste restaureerimistöödega võis üldkokkuvõttes rahule jääda.
Vaatamata mainitud puudustele valmis restaureerimistööde tulemusel funktsionaalselt hästitoimiv
koolihoone, mida on võimalik kasutada ka külakogukonna hüvanguks.
2009. aastal tunnistati Laupa Põhikool konkursi «Eesti kaunis kool» võitjaks, auhinda käis üle andmas
Eesti Vabariigi president härra Toomas Henrik Ilves.

Olukord mõisakoolis tänapäeval
Laupa mõisa peahoones asub endiselt Laupa Põhikool. Koolis õpib 101 last.
Ehitustehniliselt on mõisa peahoones probleeme fassaadi rõdude ja trepistikega, mille põrandakatted
lasevad vett läbi ja selle tulemusel irdub krohv seintel ja karniisidel.
Põhjusi nimetatud tööde ebaõnnestumise osas on mitmeid. Juba hoone algne arhitektuur ei arvesta
põhjamaist karmi kliimat. Hoone algse rajamise käigus võeti kasutusele soojemas lõunamaa kliimas
levinud terrasside- rõdudega lopsakas fassaadi dekoor. Kahjuks ei ole ka viimati teostatud tööd
ennast õigustanud. Välise vaatluse põhjal tundub viga olema hüdroisolatsioonis, mis ei tilguta vett
üle karniisi vaid on lõpetatud krohvikihi taha ja laseb vee krohvikihti. Vee külmumise tulemusel
krohvikihis puruneb ja irdub krohv.
Tööd tuleb lähemas tulevikus ehitajapoolse garantii käigus ümber teha.

Probleemiks on koolis ka sooja mittepidavad aknad. Restaureerimistööde kvaliteet jätab soovida.
Akendel suured vahed, mis lasevad külma sisse.

Krohvikahjustused on põhjustatud rõdupõranda hüdroisolatsiooni puudulikkusest. Foto 2013.
Sisemised restaureerimistööd on hästi säilinud.
Sisekliimaga koolipere sõnul probleeme ei ole. Soklikorrusel töötab ventilatsioon, kuna seinad
(garderoobis) on veidi niisked. II korrusel ventilatsiooni tööle ei panda, kuna polevat vajadust.
Kooli köetakse kütteõliga.
Laupa külas elab ligi 200 elanikku. Restaureerimis- ja renoveerimistööde tulemusel paranesid koolis
oluliselt õpi- ja olmetingimused. Kool jätkab normaalset funktsioneerimist, lisaks toimuvad
mõisahoones kontserdid, küla üritused. Mõisakooli külastab arvukalt turiste. Aktiivselt võetakse osa
mõisakoolide liikumise üritustest. Mõisast on kujunenud ümbruskonna silmapaistev kultuurikeskus.
Mõisakool annab tööd ligi 30 inimesele.

5. Puurmani mõis

Puurmani mõisa peahoone 2013. a.
Jõgevamaal Puurmani mõisas asub Puurmani vallale kuuluv Puurmani Gümnaasium.
Puurmani vald sai Norra finantsabi projektile EE 0047:
„ Puurmani mõis turismiobjektina“.
Projekti eesmärk oli väärtusliku arhitektuuripärandi säilitamine, suurendades hariduse kvaliteeti ja
parandades kohalikku elukeskkonda.
Projekti maksumuse kalk. oli 1 180 000 Eurot, millest Norra finantsabi 1 002 024 Eurot.
Ligikaudu 50% summast kulus peahoone restaureerimistöödeks ja teine pool lisatöödeks (tõllakuuri
jne).
Projekti raames restaureeriti mõisa peahoone I korrus, fassaadid ja katus, korrastati hoone ümbrus,
teostati vertikaalplaneerimine ja rekonstrueeriti tõllakuur tööõpetuse ruumideks.

Puurmani mõisa peahoone (reg. nr. 23988) ja tõllakuuri ( reg nr. 23996) lühike
ehitusajalugu ja olukord enne restaureerimistööde alustamist.
Uhke neorenessanss stiilis peahoone valmis mõisas 1881. aastal. Võõrandamisjärgselt kolis
mõisahoonesse kool 1923. aastal. 1954. aastal muudeti kool täielikuks keskkooliks. 2005. aastal
nimetati kool ümber Puurmani Gümnaasiumiks.
1994. aastal asendati mõisa peahoone eterniidist katusekate profiilplekist katusekatte vastu. Katuse
kandekonstruktsioonid ja pööningu vahelagi jäid korralikult remontimata. Teostatud töö oli
ebakvaliteetne. Halvas olukorras olid hoonel lisaks torn ja fassaad.

2003. aastal teostati peahoone keldrikorruse renoveerimistööd, ehitati välja koolisöökla (projekt
Ehitusmaa OÜ, A. Kulbach).
2004-2006 aastal valmis etappidena peahoone restaureerimistööde projekt ( Ehitusmaa OÜ, arh.
Anu Kulbach). Paralleelselt toimusid fassaadi ja interjööri uuringud.
2005. aastal toimusid restaureerimistööd peahoone II korrusel (teostaja AS Eviko).
Enne ehitustööde algust oli mõisa peahoone fassaad pikemat aega hooldamata ja räämas, katus ei
olnud vettpidav, katuse kandekonstruktsioonid vajasid remonti. Hoone sokkel oli niiskuse mõju all,
vertikaalplaneerimine sadevete eemalejuhtimiseks oli tegemata. Hoone sees oli veel restaureerimata
esimene korrus, uuendamist vajasid küttesüsteemid.
Puurmani mõisa endine tõllakuur on ehitatud tõenäoliselt 19. saj. II poolel mõisahoovi piirava müüri
äärde. Hoone oli pikemat aega hooldamata, kasutamata. Hoone katus ja vahelagi olid
amortiseerunud, müürid osaliselt lagunenud.
2006. aastal valmis projekt tõllakuuri renoveerimiseks kooli käsitöömajaks (OÜ Ehitusmaa, arh. Anu
Kulbach).

Peahoone katus ei pidanud vett ja fassaadi olukord oli halb. Foto 2006. a.

Peahoone katus ei olnud enne remonti vettpidav. Foto 2006. a.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Puurmanni Vallavalitsus sõlmis 2009. aasta veebruaris lepingu firmaga OÜ Advisio Consulting
projekti juhtimise ja ehitushanke läbiviimise osas.
2009. aasta suvel teostati KAR Grupi poolt mõisa peahoones täiendavaid viimistluseuuringuid.
Puurmani mõisahoone remont-restaureerimise riigihanke (ehitushanke) avamine oli 16.07.2009.
Parima ehituspakkumise teinud OÜ Tevo-ga sõlmiti restaureerimistööde leping 30.07.2009 (fassaadi
ja katuse osas). Novembri lõpus avati esimese korruse restaureerimistööde riigihange, mille võitis OÜ
TEVO.
Leping sisetööde osas sõlmiti sama ettevõtjaga 17.12.2009.
Allettevõtjatena teostasid restaureerimistöid sees AS KAR Grupp, AS Restor, OÜ Vana Tallinn jt.
Muinsuskaitseametist väljastati luba fassaadi- ja katusetööde tegemiseks 60.08.2009 tähtajaga
31.07.2010.
18.01.2010 väljastati Muinsuskaitseametist vallavalitsusele luba peahoone sisemisteks
restaureerimistöödeks tähtajaga 31.07.2010.
Omanikujärelvalvet teostas peahoone ehitustöödel VT Ehitus ja Projekt OÜ.
OÜ Ehitusmaa-ga (arh. Anu Kulbach) sõlmiti muinsuskaitselise järelevalve leping augustis 2009.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas peahoone restaureerimistöödel Raivo Mändmaa.

Tõllakuuri renoveerimistöödeks käsitöö klassideks väljastati Muinsuskaitseametist luba 11.11.2010,
kehtivusega 31.05.2011.
Puurmani mõisa tõllakuuri renoveerimiseks sõlmis Puurmani Vallavalitsus lepingu OÜ Tevo-ga
22.11.2010.
Omanikujärelvalvet teostas tõllakuuri ehitusel VT Ehitus ja Projekt OÜ, Heino Puide.
Muinsuskaitselist järelvalvet teostas tõllakuuri renoveerimistöödel Ehitusmaa OÜ, arh. Anu Kulbach.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Nele Rohtla.

Peahoone restaureerimistööde käik
Peahoone restaureerimistöid alustati 2009. a. septembris. Lõunafassaadil alustati
trepikonstruktsioonide avamist, aluskonstruktsioonide uurimiseks. Telliti ajaloolise fassaadikrohvi
koostise uuring.
Oktoobris võeti töösse fassaadi puhastamine ja katuse uuendamine. Samal ajal restaureeriti aknaid ja
valati lõunafassaadil trepi alust.
2009. aasta oktoobris valmis ka peahoone I korruse sisekujunduse projekt ( AS Restor, arh. Reet
Saluver).
Novembris jäid tööd fassaadil seisma. Jätkus katuse kandekonstruktsioonide remont, katte vahetus ja
akende restaureerimine.

Fassaadi restaureerimistööd seiskusid külmade saabudes. Foto veebruar 2010
Detsembris jätkus peahoone katusekatte vahetus, aknauukide ehitus. Samal ajal vabastati ehitajale I
korrus. Ajaloolise viimistluse uurimistööde käigus sondeeriti saali interjööri. Saali algne
seinaviimistlus kujutab endast vaha ja õli baasil teostatud liivakivi imitatsiooni (marmoreeringut).

Saali seinal avanes sondeerimisega väärtuslik marmoreering. Foto 2010
2010. aasta jaanuaris tegi Tartu Kõrgema kunstikooli õppejõud Heli Tuksam saalis avatud
viimistluskihtide eksperthinnangu. Jõuti otsusele puhastada osaliselt välja marmoreeringu
originaalosa ja suuremas osas teha koopia ainult viimaseid viimistluskihtide eemaldades.
Projektijärgne voldiksein saali ja talveaia vahel otsustati ära jätta, et anda saalile suurem avarus.
Otsustati muuta ka ventilatsiooni ja elektri lahendust, et säästa mälestist lõhkumistest. Ventilatsioon
otsustati lahendada I korrusel akende ja olemasolevate korstnalõõride kaudu loomulikul tõmbel.
Varasema II korruse remondiga oli jäetud põranda alla ( lae sisse) paigaldamata elektrijuhtmed.
Nüüd tuli leida uusi võimalusi esimese korruse ruumide valgustamiseks lagesid rikkumata.

Elektrikaableid oldi sunnitud süvistatama lae karniisi varju. Foto 2010.
Samal ajal jätkusid katusetööd, uukide ehitus, akende restaureerimine.

Veebruaris avati saali seinte pealmiseid viimistluskihte, puhastati lage pealmistest värvikihtidest.
Saali parkettpõrand vajas suures ulatuses asendamist. Jahisaalis puhastati puitlage ning avastati
seintel vana tapeet. Ajaloolist tapeeti avastati ka teistes ruumides, mis nähti ette eksponeerida. Ustel
avastati lehtkulla ribad. Jõuti seisukohale mitte puhastada uksi ja paneele puidu pinnani. Eemaldada
vaid pealmised värvikihid. Avati ka nurgatorni aknaavad, mis olid kinni müüritud. Ruumidesse
paigaldati elektrijuhtmeid.
Märtsis jätkati katusetöid, uukide ehitust, restaureeriti aknaid. I korrusel jätkus uste, seinte ja lagede
puhastamine, viimistlemine. Alustati fuajee kivipõranda taastamist. Ruumides restaureeriti vanu ja
ehitati uusi parkettpõrandaid.
Aprilli kuuks suudeti katusetööd lõpetada, akende restaureerimine jätkus. Lõunaküljel jätkati
treppide restaureerimist. Sees jätkusid interjööri restaureerimis- ja viimistlustööd.
Maikuus jätkus väljas fassaadi puhastamine ja restaureerimine, paigaldati karniisiplekke. Teostati ka
trepi balustraadi betoonitöid. Sees jätkusid viimistlustööd, restaureeriti metallist keerdtreppi,
paigaldati puitpaneele.
Juuni ja juuli kuus jätkusid fassaaditööd. Peatrepi betoonalus osutus valatuks vale sammuga ja tuli
uuesti teha. Siseruumides jätkusid restaureerimis- ja viimistlustööd. Juuli kuuks olid kõik põrandad
peale saali oma valmis. Jätkus saali parketi ehitus, vana parketiosa eksponeeriti.
Augustis lõpetati esimese korruse sisetööd. Jätkus fassaadi restaureerimine. Valmis reservide arvelt
lisaeelarvest tehtud graniidist peatrepp. Restaureerimistööd sees olid teostatud üldiselt
kvaliteetselt. Kool alustas uut kooliaastat kaunites ruumides.
Restaureerimistööd peahoone I korrusel võeti vastu 25.08.2010.
Peahoone fassaadi ja katusetööd võeti vastu oktoobris 2010.

Lisaeelarvest rekonstrueeritud maaküttesüsteem võeti vastu jaanuaris 2011.
Peahoone ümbruse vertikaalplaneerimine võeti vastu aprillis 2011.
2010. aasta novembris valmis OÜ Ehitusmaal (Anu kulbach) peahoone restaureerimistööde
aruanne.
Samal aastal valmis OÜ Vana Tallinn poolt interjööri restaureerimistööde aruanne.

Tõllakuuri restaureerimise käik
2010. aasta sügisel alustati lisaeelarvest tõllakuuri renoveerimist. Tööd algasid
katusekonstruktsioonide avamise ja uurimisega. Katuse avamisel selgus, et kandekonstruktsioonid
olid pehkinud ja tuli asendada.

Koostati uued katuse ja vahelae konstruktiivsed joonised, mis valmisid 2010. aasta novembris.
Novembris hakati ka katusekonstruktsioone lammutama. Detsembris jätkati lammutamist, puhastati
hoone sisemus.

Tõllakuuri katus on lammutatud, ehitustöid takistab külm ja lumi. Foto dets.2010
Jaanuaris 2011 püstitati sisekandesinad, vanadele müüridele rajati r/b vöö.
Veebruaris paigaldati laetalasid, ehitati uusi katuse kandekonstruktsioone. Külmade ja lumesajuga
aeglustusid tööd. Talve tingimustes restaureerimise iseloomuga müüritöid teha ei saanud. Oli vaja
oodata kevadet, et teha töid lubimördiga.
Märtsis jätkusid katusekonstruktsioonide ehitused, siseseinte ja treppide ehitus.
Aprillis oli hoone kaetud uue savikivi katusega, paigaldatud katusaknad, restaureeritud osa
maakivimüüri pindu.
Jätkusid sisemised ehitustööd, kommunikatsioonide paigaldamised. Töö oli väga pingeline. Norra
projekti finantseerimise aeg hakkas lõppema.

Tõllakuuril on uus katus peal. Foto aprill 2011
Tõllakuur valmis käsitöömajaks ja võeti vastu 2011. aasta mais.
Suure kiirustamisega suudeti siiski objekt valmis saada.
Restaureerimistööde osatähtsus oli tõllakuuri osas tagasihoidlik. Tegemist oli rohkem ajaloolise
hoone müüride ärakasutamisega uuefunktsioonilise hoone rajamiseks.
Tõllakuuri renoveerimistööde tulemusel valmis käsitöömaja, kus põhikorrusel on poiste tööõpetuse
klassid, sanitaarsõlmed, küttesõlm. Teisel korrusel leidsid koha tütarlaste käsitöö ruumid ja
õppeköök.
Puurmani mõisa peahoone ümbruse vertikaalplaneerimine toimus lisaeelarvest 2010. aasta lõpus ja
2011. aasta kevadel.
Nii Puurmani mõisa peahoone kui ka tõllakuuri pidulik avamine toimus augustis 2011.

Tähelepanekuid Puurmani mõisas toimunud ehitusprotsessist.
Uuringud
Peahoone osas olid projekteerimisele eelnevad uuringud teostatud, kuid need ei olnud piisavad, et
koostada sisekujunduse projekti. Uuringud teostati KAR grupi poolt veel 2009 a. suvel ja jätkusid
ehituse käigus. Sisekujunduse projekt valmis 2009. a. novembris. Suurenesid restaureerimistööde
mahud dekoori restaureerimisel (stukk, marmoreeringud, tapeedid).
Ehituse alguses ei olnud ka päris selge, kuidas restaureerida hoone keerulisi fassaade. Tuli teostada
täiendavad uuringud nii fassaadikrohvi kui ka värvi osas. Oli kahtlusi, et krohvi ja värvikihid ei jää
varasemale pinnale pidama. Uuringud olid ebapiisavad ka välistreppide kandevõime osas. Õnneks
tehti projekti muudatused operatiivselt ehituse käigus. Ehituse käigus selgusid ka vajadused
remontida katuse kandekonstruktsioone suuremas mahus.
Projekt

Projektis oli arhitektuurne osa lahendatud hästi. Samas nelja aasta jooksul peale projekti valmimist
muutusid kooli vajadused. Arhitektuurses projektis tuli teha muudatusi, täiendusi.
Ventilatsioonilahendus esimese korruse osas oleks mälestist oluliselt kahjustanud. Ehituse käigus
jäeti sundventilatsioon esimesel korrusel ära ja lahendati see loomuliku ventilatsiooniga lõõride
kaudu.
Tööde organiseerimine, ehitamine
Restaureerimistööde aeg oli liialt lühike. Ehitustööd peahoonel tuli vastavalt lepingule teostada ühe
aasta jooksul. Keeruliste ja suuremahuliste fassaadide restaureerimistöödel võib juhtuda
ebaõnnestumisi, mida peaks olema võimalik ümber teha järgneval aastal. Juba järgneval aastal
ilmnes, et osa kohtades pudenes fassaadil krohv, mida pidi nüüd garantiiajast ümber tegema.
Puurmani mõisahoonet on ehitatud (osaliselt ka projekteeritud) etapiti, korruste kaupa. Kuigi projekt
oli terve hoone kohta, ei suudetud kõiki vajalikke kommunikatsioone varasematel aegadel etapiti
välja ehitada. Teise korruse ehitamisel jäid paigaldamata põrandakonstruktsiooni esimese korruse
laevalgustuse juhtmed. Nüüd tuli ruumide valgustamiseks teha täiendavaid väärtuslike
konstruktsioonide süvistamisi (lõhkumisi), et esimesele korruse ruumidele valgust anda.
Ilmselt oleks pidanud varasem omanikujärelvalve tähelepanelikumalt jälgima kogu hoone
ehitusprojekti.
Ehitaja sai oma põhiülesannetega hakkama. Ka allettevõtjad, kes teostasid restaureerimisiseloomuga
töid andsid endast parima. Muinsuskaitselist järelvalvet teostas objekti autor- arhitekt, kes suutis
jälgida mälestisel toimuvat nii muinsuskaitsjana kui ka arhitektina ja anda jooksvalt täiendavaid
lahendusi ja jooniseid.
Reservide ärakasutamine lisatöödeks
Kuna tänu majanduslangusele kujunesid ehitushankega peahoones toimunud tööd odavamaks, oli
võimalik teha projekti raames lisatöid. Suurenesid restaureerimistööde mahud siseruumides, ehitati
kvaliteetsem graniidist peatrepp
Projekti lisatöödena kavandatud tõllakuuri ehituse algus venis Norra finantsmehhanismidega
kooskõlastamiste tõttu 2010 aasta lõppu. Talvekuudel kaotati ilmastiku tõttu palju ehitusaega. Selle
tõttu suudeti suurte raskustega kokkulepitud ajaks (aprilli lõpuks) põhitööd ära teha. Kiirustamine
mõjutab alati ehituse kvaliteeti.
Lisatöödena tehti veel peahoone ümbruse verikaalplaneerimine ja hoone viimine
maaküttesüsteemile.

Olukord mõisakoolis tänapäeval
Peahoone ja tõllakuuri restaureerimise järgsel 2011 ja 2012 aastal on KIK-i ja LEADER toetusel
renoveeritud suures osas mõisahoone ümber olev park, teostatud vertikaalplaneerimine, rajatud
pargiteed ja valgustus (töö maksumus kokku ligi 265 tuh. eurot).

Mõisa peahoones asub endiselt Puurmani Gümnaasium, mis järgneval õppeaastal muudetakse
põhikooliks. Koolis õpib 120 õpilast, millest jääb järgi põhikooli umbes 100 õpilast.

Mõisa peahoone esiveranda. Foto 2013

Ehitustehniliselt on mõisa peahoones probleeme soojaleketega pööningul ja lume sulamisega
katusel, mille tulemusel laseb katus osa neeludes vett läbi. On ettepanek varustada neelud
küttekaablitega. Lekkinud on ka peaeeskoja katus.
Fassaadidel esineb üksikutes kohtades krohvi irdumist, mille põhjuseks võib olla nii katuselekked,
puudulikud plekitööd kui ka halb krohvinake. Akende restaureerimise kvaliteet jätab soovida.
Akendel suured vahed, mis lasevad külma sisse.

Peahoone lõunapoolsed trepi ja fassaad. Foto 2013.

Sisemised restaureerimistööd on hästi säilinud. Pinnavee kapillaartõusuga on keldris probleeme, on
soolakahjustusi seinte alaosas.
Regulaarselt hooldatakse õlitatud puitpõrandaid.

Peahoone trepihall. Foto 2013
Sisekliimaga koolipere sõnul probleeme ei ole. II korruse ventilatsioon on küll välja ehitatud ja
varustatud ventilatsioonikambriga pööningul, kuid seda eriti sageli sisse ei lülitata. Ruume
ventileeritakse akende kaudu.
Kütteks ehitati koolile välja maasoojuspump. Jõe põhja paigaldatud torustikke vigastasid kevadised
jääminekud ja süsteem ei tööta. Hooneid köetakse õli ja õhk-vesi soojuspumpadega.

Peahoone restaureeritud saal. Foto 2013

Peahoone selles ruumis asub õpetajate tuba. Foto 2013

Mõisahoone esimesel korrusel asub raamatukogu. Foto 2013
Renoveeritud tõllakuuris viiakse edukalt läbi kooli tööõpetuse tunde, ehituslikke probleeme ei ole.
Hoone on varustatud õhk-vesi soojuspumbaga, ventilatsiooniga, mis tagavad normaalse sisekliima.

Puurmani mõisa tõllakuuris asub käsitöömaja, Foto 2013

Poiste tööõpetuse klass tõllakuuri I korrusel. Foto 2013

Õppeköök tõllakuuri II korrusel. Foto 2013
6.10.2011. loodi vallavolikogu otsusega Puurmani mõisa sihtasutus, mille eesmärgiks on
mõisakompleksi tegevuse toetamine, kooli kinnistul asuva kinnisvara, ehitiste ja rajatiste haldamine.
Sihtasutus vahendab eraldatud finantseeringuid, kasutab rajatisi ja parki kultuuri, spordielu ja turismi
arengu eesmärgil.
Kool jätkab normaalset funktsioneerimist, lisaks toimuvad mõisahoones kontserdid, konverentsid,
küla üritused. Mõisast on kujunenud ümbruskonna silmapaistev kultuurikeskus.

6. Koigi mõis

Koigi mõisa peahoone 2004. aastal
Järvamaal Koigi mõisas asub Koigi vallale kuuluv Koigi Põhikool.
Koigi vald sai Norra finantsabi projektile EE 0037:
„Koigi mõisakool kui arhitektuuri- ja kultuuripärandi hoidja“.
Projekti kogumaksumus oli 1 130 039 Eurot, millest Norra finantsabi oli 960 000 Eurot .

Projekti eesmärk oli mõisa peahoone restaureerimine ja kohandamine kooli ja kogukonna
vajadusteks.

Koigi mõisa peahoone lühike ehitusajalugu ja olukord enne
restaureerimistööde alustamist.
Mõisa peahoone ehitati 1771. aastal varaklassitsistlikus stiilis. Mõisasüdamikus asuvad kompaktselt
veel park, valitsejamaja, meierei, aednikumaja ja teisi abihooneid. 1920. aastast tegutseb mõisa
peahoones kool. 1964. aastal ehitati kooli tarbeks uus tiibhoone. 1995-1996 aastal remonditi
konstruktsioone ja vahetati peahoonel katusekatet, ehitati välja veevarustus ja kanalisatsioon,
remonditi sanitaarsõlmed.
1995. aastal valmis peahoone fassaadi restaureerimisprojekt (proj. AS Eesti Restauraator, arh. Aarne.
Kann).
1998. aastal värviti hoonel fassaadi.
2002. aastal valmis peahoone esise vertikaalplaneerimise- ja sadevete ärajuhtimise projekt (proj.
R.A.E. OÜ)

2003. aastal valmis esiterrassi ja saali põranda restaureerimise projekt, millega kavatseti asendada
seenkahjustustega põrandad uutega (proj. R. Projekt, arh. Kalju Palo).
2004. aastal teostati peahoone esise vertikaalplaneerimine ja eemaldati niiskuse tõttu tekkinud
seenkahjustused alumise korruse põrandates, ehitati uusi põrandaid.
Enne käesoleva projekti realiseerimist oli mõisahoones tehtud osalisi restaureerimistöid, kuid
enamus ruumides oli interjöör ja konstruktsioonid kulunud, hoone funktsionaalne toimimine jättis
soovida. Probleeme oli hoones insenerkommunikatsioonidega, mis olid vananenud. Väliselt oli
probleeme katuse veepidavusega, fassaadilt oli värv ja krohv suures osas irdunud, trepid lagunenud.

2004. aastal lasi katus sademeid läbi

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Arhitektuurse ja sisekujunduse põhiprojekti Koigi mõisa peahoone restaureerimiseks koostas
OÜ R Projekt (arh. Kalju Palo) 2004. aastal. Konstruktiivne osa projekteeris Paide EKE Projekt, eriosad
projekteeris VIP Projekt OÜ.
11. veebruaril 2008. sõlmis vallavalitsus Funding OÜ-ga mõisahoone renoveerimistööde
projektijuhtimise lepingu.
Riigihange restaureerimistöödeks kuulutati vallavalitsuse poolt välja 14. juulil 2008.
Koigi valla ja Remet AS vahel sõlmiti 17(22).09 2008 ehituse töövõtuleping, täitmise tähtajaga
5.10.2009.
Luba Koigi mõisa peahoone restaureerimistöödeks väljastati Muinsuskaitseameti poolt 25.09.2008
kehtivustähtajaga 1.09.2009.

Omaniku- ja muinsuskaitselist järelvalvet teostas ARC Projekt OÜ, Arvi Soonsein.
Autorijärelvalvet teostas hilisema lepingu alusel Dest Disainistuudio OÜ, arh. Kalju Palo.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Raivo Mändmaa.

Restaureerimistööde kulg
Ehituse ettevalmistus- ja lammutustööd toimusid 2008. a septembris, oktoobris. Eemaldati
pööningult soojustuskihid, kaevati lahti vundamendid, paigaldati hüdroisolatsiooni.
Novembris ehitati tagaterrassi alusvundamenti. Sees restaureeriti uksi, aknaid, tugevdati
põrandatalasid, ehitati välja kütte-, ventilatsiooni-, veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja elektriseadmeid.
Lisaks rajati uut soojasõlme keldrisse.
Konstruktsioonide avamisel ja töö käigus toimunud sondeerimise tulemusel avastati mitmes ruumis
lae- ja seinamaalinguid (trafarettmaalingud).
Restaureerimisprojektis ei olnud maalingute restaureerimist käsitletud. Tuli kaaluda võimalusi
maalingute konserveerimiseks reservide arvelt.
Tööde käigus selgus, et paljude ehitusosade kohta puudusid projektlahendused. Peeti läbirääkimisi
projekti autoriga (Kalju Palo) autorijärelvalve tingimuste osas ning sõlmiti leping.

2008.a. novembris toimusid põhitööd hoone sees

2008. a novembris avanes II korrusel unikaalne põranda kandekonstruktsioon

Akna puhastamine värvikihtidest novembris 2008
Detsembris paigaldati uusi uksi, restaureeriti aknaid, krohviti seinu, restaureeriti seinatahveldust,
korrastati ja ehitati uusi põrandaid. Vana trepi asukohta hakati uut treppi rajama.
Jaanuaris ehitati siseseinu, põrandaid, laekonstruktsioone, paigaldati insenertehnilisi
kommunikatsioone. Hoones tuli enamus põrandad uuendada.
Pööningu konstruktsioonide avamisel selgus, et katus ei ole vettpidav. Kuna aluskatuseks oli
ruberoid, siis puudus võimalus parandada läbilaskmise kohti. Ehitaja tuli välja ettepanekuga kogu

katus maha võtta ja uuesti paigaldada. Projektis selle jaoks raha ei olnud. Tehti ettepanek teha tööd
reservide arvelt.
Veebruaris ja märtsis 2009 toimusid sisemised krohvimistööd, laekarniiside restaureerimine,
viimistlustööd, värvimine. Vestibüülis valati uue trepi raudbetoonist kandekonstruktsioone. Samas
korrastati plaatidest põrandaid. Muuseumi ruumis avati ja konserveeriti maalinguid. II korrusel
ehitati uusi vaheseinu.
Aprillis 2009 toimusid sees lagede ja seinte viimistlustööd ning kütte ja ventilatsioonisüsteemide
rajamised. Esiveranda raudbetoonist rõduplaadi valamisel hakkas rõdu sammastik hoonest
eemalduma. Insenerkonstruktor andis lahenduse konstruktsioonide stabiliseerimiseks.
Mais alustati lisaeelarvest vana katuse lammutamist ja uue katuse ehitust. Lisatöödena toimusid sees
maalingute avamised, puhastamised, taastamised. II korrusel toimus põrandate ehitus ja unikaalsete
põrandakonstruktsioonide eksponeerimine. Enamus restaureeritud avatäidetest sai kohale
paigaldatud.
Juunis ehitati väljas katust, tagatreppe, esiterrassi, puhastati survepesuga fassaade, krohviti,
viimistleti seinu, restaureeriti rõdu. Sisetöödest jätkati seinte ja lagede viimistlemist, põrandate
ehitamist.

Juulis 2009 teostati fassaaditöid ja remonditi katust

Fassaadi puhastati värvikihtidest 2009. a. juulis survepesuga

Räästakarniiside korrastamine ja korstnaotsa remonttööd juulis 2009

Juulis hakkas katus valmis saama, ehitati katusaknaid, korrastati karniise, korstnaid, paigaldati
vihmaveerenne. Plekitööde kvaliteet katuseuukidel ja frontoonidel jättis soovida. Sees jätkus uue
sisetrepi vormistamine puiduga.

Augustis jätkati fassaadi viimistlemist lubivärvidega. Sisetööd olid saanud valmis. Kooli saabus uus
mööbel.
28. augustil 2009. vormistati komisjoni poolt objekti ülevaatuse ja vastuvõtmise akt.
Septembris sisustati vastvalminud hoonet. Muuseumituba varustati stendide ja eksponaatidega.
Koigi mõisa peahoone pidulik avamine toimus 2. oktoobril 2009. aastal.

Peahoone restaureerimistööd valmisid septembris 2009

Tähelepanekuid Laupa mõisas toimunud ehitusprotsessist
Uuringud
Projektile eelnevad arhitektuuriajaloolised uuringud mõisa peahoones olid ebapiisavad ega andnud
ettekujutust hoone varjatud väärtustest. Alles tööde käigus avastati seintel ja lagedel maalingud.
Enne projekteerimist ja keldrisse küttesõlme planeerimist oleks pidanud uurima pinnasvete taset ja
kõikumist sesoonselt.

Projekt
Projekt osutus ehitustööde käigus puudulikuks, mis takistas sujuvat ehituse käiku. Pigem oli projekti
puhul tegemist eelprojekti tasemega. Lisaks ei olnud ehitustööde alguses sõlmitud projekti autoriga
autorijärelvalve lepingut, mis oleks võimaldanud operatiivselt lahendada detailküsimusi.
Koigi mõisa peahoone restaureerimistööde kohta puudub senini muinsuskaitselise järelevalve
aruanne. Seega puudub ka ettekujutus, missuguseid muudatusi tehti ehituse käigus võrreldes
projektiga.

Ehituse juhtimine, ehitamine, järelevalve

Tööde läbiviimise aeg oli kavandatud 11 kuud, mis oli küllalt lühike aeg, eriti väliste krohvitööde
osatähtsust silmas pidades.
Väliste krohvimistööde ja plekitööde kvaliteet jätab tänu ühesuvisele tööde läbiviimisele ja
kiirustamisele soovida. Juba restaureerimise järgsel aastal esines värvi ja krohvi irdumist
korstnapitsidelt, rõdu karniisilt ja soklilt. Plekitööde kvaliteet on objektil halb. Katteplekid on
paigaldatud kohmakalt, hoone arhitektuuri mitte arvestades. Plekkseppadel on puudunud vajalikud
oskused restaureerimistöödeks.
Ümberprojekteerimise ulatus ei olnud ehitustööde käigus väga suur. Pigem tuli jooksvalt anda
lahendusi, mida projektis ei olnud.
Vaatamata sellele, et varasemad konstruktsioonide ja siseviimistluse uuringud olid mälestises tehtud
puudulikult, suudeti tööde käigus juht- ja järelvalveorganite koostöö tulemusel teha veel täiendavaid
uuringuid, operatiivselt muuta projektlahendust ning leida kokkulepe finantseerijatega täiendavate
tööde tegemise suhtes reservide ja ehituse odavnemise arvelt. Kui kvaliteetsena selline kiirustades
tehtud uurimine ja konserveerimine õnnestus, on omaette teema.
Kahjuks puudub senini Muinsuskaitselise järelevalve aruanne, kus restaureerimise protsessi oleks
lahatud ja jäetud järgnevatele põlvedele selge ülevaade mälestises toimunust.
Mõisa peahoone sai tervikuna renoveeritud nii seest kui ka väljast. Hoone siseruumides on
eksponeeritud nii ajaloolist plaanilahendust kui ka mitmesuguseid interjöörielemente ja
konstruktsioone. Avastatud maalingud on eksponeeritud osaliselt. Interjööri kujundamisel on
kasutatud maalingu trafarettmustri kopeerimist. Huvitavate detailidena on eksponeeritud II korrusel
mantelkorstna läbilõige ja klaaspõranda all laekonstruktsioonid.

Mälestise ja läbiviidud tööde seisukord tänapäeval
Koigi mõisa peahoones tegutseb endiselt Koigi Põhikool, kus õpib 85 õpilast.
Mõisahoone on kujunenud polüfunktsionaalseks ümbruskonda teenindavaks kultuurikeskuseks.
Parempoolne tiib koos juurdeehitusega on seotud kooli igapäevase toimimisega. Seal paiknevad
garderoobid, õpetajate tuba, direktori kabinet, paar klassiruumi, hilisemas juurdeehituses klassiruumid. Mõisahoone keskosas paiknevat saali kasutab nii kool kui ka kohalik kogukond.
Mõisahoone vasakus tiivas asuvad huvitegevuse ruumid ja muuseum. Teisel korrusel asub arvutiklass,
kunsti- ja käsitööklass ning raamatukogu.
Ehitustehniliselt on mõisahoonel peale ehitustööde lõppu probleeme soojaleketega ja katuse
veepidavusega. Katuslae soojustamine väljaehitatud pööningu osas on jäänud ebapiisavaks, lisaks on
katusekonstruktsiooni tuulutus puudulik. Esirõdu hüdroisolatsioon lekib, karniisil on märgata vee
jälgi. Vääralt paigaldatud plekimütside tõttu irdub korstnapitsidelt krohv. Sokli osas on kohati
märgata krohvi ja värvi irdumist. Omanik jälgib katuse olukorda, vajadusel vahetatakse katkisi kive,
eemaldatakse lund katuselt, parandatakse vihmaveerenne.
Ruumides on teostatud restaureerimistööd säilinud hästi. Restaureeritud akende osas koolil
probleeme ei ole. Sisemistele akendele ei ole ka paigaldatud pakettklaasi.

Sisekliima on hoones hea. Töötab hoones väljaehitatud sundventilatsioon. Keldris esineb lume
sulamise ajal põrandal pinnasvee tõusuga probleeme.
Hoonet köetakse lähedal asuvast katlamajast hakkepuidu ja kütteõliga.
Valla ja kooli juhtkond on projekti realiseerimise tulemusega rahul. Kooliruume hoitakse ja
hooldatakse heaperemehelikult.
Kokkuvõtteks võib öelda, et restaureerimis- ja renoveerimistööde tulemusel paranesid Koigi koolis
olmetingimused. Kool jätkab normaalset funktsioneerimist, lisaks toimuvad mõisahoones
ümbruskonnale kontserdid ja muud kultuuriüritused. Mõisakooli külastab arvukalt turiste. Aktiivselt
võetakse osa mõisakoolide liikumisest. Mõisakool on kujunenud ümbruskonna tõmbekeskuseks.

Koigi mõisa peahoone jaanuaris 2013

Renoveeritud klassiruumis läheb õppetöö hästi. Foto jaanuar 2013

Kooli muuseumitoas on näha ajaloolisi maalinguid seintel ja laes. Foto jaanuar 2013

7. Suure-Kõpu mõis
Viljandimaal Suure-Kõpu mõisas asuva Kõpu Põhikooli omanik on Kõpu vald
Kõpu vald sai Norra finantsabi projektile EE 0028:
„ Kõpu mõisahoone renoveerimistööd ajaloolise miljöö säilitamiseks ja restaureerimiseks“.
Projekti planeeritav kogumaksumus oli 1 089 626 eurot, millest Norra finantsabi oli 926 183 eurot.
Projekti eesmärk oli mõisa peahoone esimese- ja soklikorruse restaureerimine, kooli ja kogukonna
tarbeks kohandamine ning kaasaegsete kommunikatsioonidega varustamine. Lisaks oli eesmärgiks
peahoone fassaadide restaureerimine.

Suure-Kõpu mõisa peahoone (reg. nr 14554) lühike ehitusajalugu ja olukord
enne restaureerimistööde alustamist.
Kõpu mõisa peahoone ehitati 1847. aastal klassitsistlikus stiilis. Kool asub mõisahoones 1922. aastast.
Suuremad ümberehitustööd viidi hoones läbi 1961-1962. Peahoones lammutati vana puittrepp ja
ehitati kaks uut korrustevahelist betoontreppi.
1993. aastal paigaldati hoonele uus valtsplekk katus. Õige pea selgus et katusetööd osutusid
ebakvaliteetseks ja katus polnud vettpidav.
1998. aastal vahetati peahoone esimesel korrusel suur osa aknaid.
Samal aastal remonditi katuse räästaid.
2002. aastal valmis koolile uus täismõõtmeline võimla, rekonstrueeriti katlamaja.
2003. aastal viidi läbi mõisahoones interjööri ja maalingute uuringud. Samal aastal parandati katust ja
ehitati välja pööningu tuulutus.
2005. aastal jätkati interjööri ja maalingute uuringuid.
2006-2008. aastal restaureeriti söögisaal, konserveeriti maalinguid.
2006. aastal ehitati hoonesse välja ventilatsioonisüsteemid, rekonstrueeriti küttesüsteemid, hoone
perimeetrile ehitati horisontaalne hüdroisolatsioon. Hoone ümber rajati sade- ja pinnvee drenaaž.
2007. aastal paigaldati elektrisüsteeme, restaureeriti kunstiklass, täiustati pööningu tuulutust.
Enne Norra finantsabiga projekti oli peahoone esimese (välja arvatud söögisaal) ja keldrikorruse
(välja arvatud söökla) ruumid enamuses remontimata. Fassaad oli räämas ja rõdud lasid vett läbi.
Katuse veepidavus jättis soovida.
Varasematel aastatel Kõpu mõisa peahoones väljaehitatud ventilatsioonisüsteemid olid
ebaratsionaalsed, kohmakad ja rikkusid hoone arhitektuurset sisekujundust. Ventilatsioon tuli täiesti
uuesti projekteerida. Hoone plekist katusekate oli paigaldatud väga oskamatult (ebakvaliteetne
ühekordne valts). Tuli kaaluda uue katusekatte ehitust, et vältida uusi kahjustusi remonditud hoones.

Hoones oli läbi viimata kogu ulatuses interjööri uuringud. Vajalik oli teha enne seinte puhastamist
täiendavaid uuringuid.
Ehitusprojekt oli aastatega aegunud ja kooli funktsionaalsed vajadused muutunud.
Keskne nõukogude aegne kapitaalne trepp, mis oli projektiga ette nähtud säilitada, ei võimaldanud
restaureerida keskset trepihalli. Õigem oli projekteerida ja ehitada restaureerimise käigus uus trepp,
mis lubas avada hoonet läbiva ajaloolise anfilaadsüsteemi.

Suure-Kõpu mõisa peahoone. Foto 2002. a.

Marmorsaalis oli 1998. a. võimla.

Söögisaal restaureeriti 2006. aastal, enne Norra projekti. Foto 2008

Vahesaali eri ajastust pärit laedekoor. Pealmine papjeemašee (mälutud paber). Foto 2008

Varasemalt normide järgselt projekteeritud ja välja ehitatud ventilatsioonisüsteemid tuli uuesti teha,
kuna oli nii arhitektuurselt kui ka majanduslikult ebaotstarbekad . Foto 2006

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Arhitektuurse projekti Suure-Kõpu mõisa peahoone restaureerimiseks koostas OÜ R. Projekt 2004.
aastal.
2008. aasta jaanuaris valmis korrigeeritud peahoone restaureerimise põhiprojekt (R. Projekt, arh.
Kalju Palu)
Projektijuht oli objektil Tõnu Kiviloo.
Kõpu vald viis läbi ehitushanke 2008. aasta kevadel (läbirääkimistega hankemenetlus).
Peatöövõtu lepingu sõlmis Kõpu vallavalitsus ehitusfirmaga „Vennad Ehitus OÜ“ mais 2008.
Alltöövõtjad - Aamoks OÜ (sisetööd), OÜ Bennur (avatäited). Restaureerimisiseloomuga tööd
(maalingud, laed, põrandad) teostas OÜ Vana Tallinn.
Restaureerimistöödeks väljastati Muinsuskaitseametist luba 23.04.2008 kehtivusega 01.03.2011.
Omanikujärelvalvet teostas objektil: Väino Kallmann
Muinsuskaitseline järelevalve: Henno Adrikorn.
Autorijärelevalve: Kalju Palo
Muinsuskaitselist järelvalvet pidi teostama Muinsuskaitseameti loa järgi Henno Adrikorn. Tegelikult
asendas teda objektil Dest Disainistuudio OÜ, Kaljo Palu, kes ühtlasi tegi autorijärelvalvet ja andis
jooksvalt arhitektuurseid lahendusi.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Nele Rohtla.

Peahoone restaureerimistööde kulg
Ehitus ja restaureerimistöid alustati 2008. aasta juunis fassaadi restaureerimisega. Lammutati endine
katlamaja.
Sees alustati värviuuringutega, pindade puhastamisega.
Juulis jätkusid fassaaditööd. Fassaadi pesemisel ja vana värvi eemaldamisel selgus, et suur osa
krohvipindu oli varasematel aastakümnetel tehtud suure tsemendisisaldusega krohviga. Selle
eemaldamine nii suures ulatuses oleks hoonele paratamatult kahju tekitanud. Samas ei saanud
tsementkrohvi katta ka väga õhukese lubikrohviga, mida ehitaja pinna ühtlustamiseks tegi.
Sees jätkusid seina ja laepindade puhastamised, üldehitustööd.
Augustis sai selgeks, et krohvitööd välisseintel ei vastanud headele ehitustavadele. Avade küljed ei
olnud sirged, vertikaalsed. Halvasti olid tehtud ka plekitööd fassaadil. Sellele juhiti ehitaja
tähelepanu. Palju jättis soovida kogu üldine töökultuur, korratus ehitusobjektil. Ehitajapoolne
ehitusnõupidamiste protokollimine jättis soovida. Tehti ettepanek, et nõupidamiste protokolli teeb
omanikujärelevalve.

Fassaadi puhastatakse värvist ja lahtisest krohvist. Foto 2008 august

Krohvimise ja plekitööd jätsid soovida. Foto 2008 august
Septembris 2008. katkestati krohvimistööd, et vaadata kuidas töö talve üle elab ning jätkata
krohvimistöid korralikumalt järgneva aasta suvel.
Oktoobri kuus lammutati trepihalli betoontreppi, jätkati seina ja laemaalingute avamist, pindade
puhastamist.

Betoonist inetu trepp on trepihallist lammutatud. Foto nov. 2008
2008. aasta novembriks oli vana peatrepp trepihallist lammutatud. Suuri takistusi sisetööde osas tegi
ventilatsiooni ümberprojekteerimise venimine, mis omakorda takerdus proovipuurimiste ja
lõõriuuringute taha seintes. Hoonesse paigaldati elektriseadet.
Uus ventilatsiooni projekt valmis alles 2009. a. jaanuaris. Ventilatsioonisüsteem läks lihtsamaks ja
ajaloolisesse hoonesse sobivamaks.
Tööde kulgemist hakkas takistama allettevõtja OÜ Aamoks makseraskused, kes oli tööd tellinud
restaureerimistöid tegevalt OÜ Vana Tallinnalt.
Veebruaris jätkusid interjööri pindade puhastamised hilisematest kihtidest. Marmorsaalis teostati
kunstmarmori restaureerimistööd, stukklae viimistlust.
Märtsis selgus, et kunstmarmori parandused maalimise teel erinesid tumeduse poolest liialt
originaalteostusest. Tuli katsetada uusi pindade ühtlustamise võimalusi, tellija soovis originaaltehnika
kasutamist. I korrusel remonditi, uuendati aknaid.
2009. aasta aprillis valmis projekteerija poolt uus katuseprojekt. Sees jätkati pindade viimistlemist.
Kevadega ilmnes, et välised krohvitööd on sokli osas ja katusekarniisi all ebaõnnestunud, krohv
pudenes.

2009. aasta mais katkestati allettöövõtu leping firmaga OÜ Aamoks. Alustati katusetöödega ja uute
ventilatsioonisüsteemide väljaehitamisega. Maikuus jätkusid fassaaditööd, remonditi rõdusid.
Talvised külmakahjustused tuli eemaldada ja uuesti teha. Sees jätkusid interjööri viimistlustööd.
2009. aasta juunis ja juulis jätkati fassaadi krohvitöid. Hästi olid kulgenud maalingute ja aaderduse
restaureerimine siseruumides.
Augustis lõpetas Vana Tallinn trepihalli seinte aaderduse restaureerimistööd, alustati
juugendmaalingute restaureerimist kõrvalruumides. Väljas lõpetati fassaadi krohviparandused ja
alustati välisvärvimist.
Septembris lõpetati fassaadi värvimistööd.
Oktoobris lõpetati katusetööd. Jätkusid siseruumide restaureerimistööd. Marmorsaalile ehitati
ventilatsioon ja alustati selle ette kamina ehitust. Trepihallis ehitati peatreppi.

Maalingute avamine 2009. aasta novembris
2009. aasta novembris ja detsembris ehitati trepihalli uut peatreppi , kusjuures tuli mitu korda
parandada teostatut. Lõpetati viimistlustöid ruumide lagedel ja seintel, jätkus parkettpõrandate ja
kamina ehitus.
2010. aasta jaanuaris jätkusid remont-restaureerimistööd I korrusel ja keldris. Ehitati peatrepi
puitviimistlust.
2010. aasta kevadel ilmnesid fassaadi keskosas karniisidel ja seinte ülaosas suured
niiskuskahjustused. Põhjuseks olid pööningul soojalekked, pööningu soojustuse puudulikkus ja
ventilatsioon. Marmorsaali osas teostati vana parketi restaureerimistöid.

Mais jätkusid sisetööd I korrusel ja keldris. Soovida jättis marmorsaali paigaldatud kamina töö
täpsus. Töö tuli ümber teha. Ruumidele jätkati parkettpõrandate paigaldamist.
Välitöödest paigaldati hoone ümber munakividest pandust. Puudus seni veel hoone ümbruse
vertikaalplaneerimise projekt.
2010. aasta juunis paigaldati esifassaadi terrassile metallpiirded ja tehti korda graniittrepp.

Restaureeritud lagi 2010. aasta juunis
Juulis lõpetati siseruumide restaureerimistöid, kunstmarmorist seinte viimistlust, ehitati uusi
kahhelahjusid pompeimaalingutega söögisaali.
2010. aasta septembris ilmnesid kahjustused papjeemašee karniisi restaureerimistööde osas, millel
tekkisid vormikahjustused. Peatrepi puidust piiret käsipuuga ei suudetud ehitaja poolt rahuldavalt
vormistada. Puuseppade- restauraatorite oskused jätsid soovida. Tööd tehti korduvalt ümber, kuid
head tulemust ei saavutatudki.

Kogemuste puudumise tõttu esines papjeemašee restaureerimisel probleeme. Foto nov. 2010
Oktoobris ja novembris jätkati projektijuhi ja omanikujärelvalve valvsa pilgu all puuduste
kõrvaldamist. Omanik ei jäänud rahule marmorsaali kulunud parkettpõranda restaureerimistöödega.
21. detsembril 2010. toimus mõisahoone restaureerimistööde vastuvõtmine ja vormistati vaegtööde
akt.
Restaureeritud hoone pidulik avamine toimus 1.04.2011.

Peahoone 2011 a kevadel

Esiveranda 2011. aasta kevadel

Restaureeritud trepihall 2010. aastal

Arvutiklass 2010. aasta sügisel

Marmorsaal 2011. aasta jaanuaris

Söögisaal 2011. a. jaanuaris

Suure-Kõpu mõisahoone pidulik restaureerimisjärgne avamispidu 10.4.2011

Kõpu vallavanem ja projektijuht Tõnu Kiviloo avab pidulikult aastatepikkuse töö tulemusel
restaureeritud Kõpu mõisakooli

Tähelepanekuid Suure-Kõpu mõisas toimunud ehitusprotsessist.
Uuringud
Projekti eelsed interjööriuuringud olid teostatud piisava põhjalikkusega mitmete aastate jooksul. Osa
uuringuid jäi paratamatult restaureerimistööde aega. Kuna ehitusprotsess oli kavandatud piisava
pikkusega, suudeti sellega oluliselt töid takistamata hakkama saada. Ventilatsiooni uue lahenduse
projekteerimiseks viibisid olemasolevate lõõride ja konstruktsioonide uuringud. Neid oleks saanud
teostada varasemalt.
Ehitusprojekt
Ehitusprojekt jättis soovida nii funktsionaalsest küljest, muinsuskaitseliselt kui ka detailse
läbilahendamise poolest. Õnnelikul kombel oli omanikul mitme aasta jooksul võimalik süveneda
hoonesse, selle väärtustesse ja projekti. Omaniku soovi muuta projekti ja taastada tööde käigus
hoone anfilaadsüsteem ning ajalooline trepihall võib pidada õigeks. Hoone arhitektuuriajalooline
terviklikkus ja väärtus sellega kasvas. Projekti insenertehnilised osad ei arvestanud palju , et tegemist
on mälestisega. Eriti jättis soovida ventilatsiooni projekt, mis varasemate ehitusetappide käigus ka
kahjuks ellu viidi. Suhteliselt palju tuli tööde käigus muuta projekti.

Ehituse juhtimine, ehitamine, järelevalve
Projekti realiseerimise ja restaureerimistööde aeg oli piisava pikkusega planeeritud. Oli võimalik
jälgida tehtud tööde kvaliteeti ja välitöödel ilmastikukindlust. Peale ei surunud projekti
realiseerimise ja finantseerimise tähtajad. Ebaõnnestud tööd oli võimalik lasta rahulikult ümber
teha. Unikaalse iseloomuga töödel nagu kunstmarmoriga seina ja papjeemašee karniisi
restaureerimine esines probleeme, nagu kõikide uute tundmatu iseloomuga töödega. Väga raskeks
kujunes ka marmorsaali originaalpõranda restaureerimine, mis oli viimase piirini kulunud ja
kahjustatud. Originaalpõrand küll säilitati, restaureeriti, kuid ekspluatatsiooni käigus võivad tekkida
probleeme selle hooldamise ja parandamisega.
Restaureerimistööde käigus esines mitmeid probleeme, mis olid seotud nii ehitajate kutseoskustega
kui ka tehnoloogia rikkumistega. Katuse (tehti projektiväliselt) ja fassaaditööd vajasid korduvalt
ümbertegemist. Uue trepihalli peatrepi piirde ja käsipuu teostus ei õnnestunudki ehitajal. See oleks
tulnud täiesti uuesti teha, vajadusel oskused väljastpoolt sisse ostes.
Projekti käigus vahetati välja II korruse aknad, remonditi ja osaliselt (7 tk) restaureeriti I korruse
aknad.
Projekti realiseerimise meeskond töötas hästi. Kõik toimus vallavanema, kui projektijuhi valvsa pilgu
all. Projekteerijat esindas ja ilmselt teostas ka muinsuskaitselist järelvalvet Kalju Palo, kes sai
kokkuvõttes rahuldavalt oma ülesannetega hakkama.
Kahjuks on restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne senimaani
Muinsuskaitseametile esitamata.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et restaureerimistööd on õnnestunud. Hoone ajaloolised väärtused on
esile toodud, eksponeeritud.
Hoone kaunis fassaad restaureeriti ja katus uuendati. Keldrikorrusele ehitati välja kaasaegne kooli
garderoob, sanitaarsõlmed, kodundusklass. Hoone I korrusel lammutati vana peatrepp ja ehitati
uus, mis võimaldas restaureerida piduliku trepihalli ja taastati ajaloolise plaanilahenduse. Enamus
esimese korruse ruumides restaureeriti ajalooline interjöör. Restaureerimistööde käigus avati
ruumide seintel palju unikaalseid maalinguid, taastati stukklaed ja parkettpõrandad. Kogu hoone sai
kaasaegsed insenerkommunikatsioonid. Kaasaegne kooli ja kultuurikeskuse funktsioon on hoonesse
sisse sobitatud seda kahjustamata. Ruumid kohandati koolitöö, pidulike sündmuste, muuseumi ja
raamatukogu tarvis.

Olukord mõisakoolis tänapäeval.
Kõpu Põhikoolis õpib tänapäeval 57 õpilast. Kuigi kooli õpilaste arv on aastatega langenud,
funktsioneerib kool ja kohalik kultuurikeskus heal tasemel. Restaureeritud koolihoone ruume on
võimalik kasutada nii koolil kui ka kogukonnal.

Restaureeritud ruumid sees ja fassaadid väljas on möödunud aastate jooksul hästi säilinud.
Suuremaid viimistluse lagunemisi ei esine.
Puudusi on märgata akende puhul. Akende remontööd ei õnnestunud hästi. Aknad ei hoia sooja.
Paigaldatud ventilatsioonisüsteemid (välja arvatud köök ja WC) ei leia kasutust ja on lõpuni välja
ehitamata. Ventilatsiooni agregaadid on pööningule osaliselt senini paigaldamata.
Omaniku sõnul ei õigusta normikohaste ventilatsioonisüsteemide väljaehitamiseks ja
ekspluatatsiooniks kuluvad summad ennast. Suurtes, kõrgetes ruumides saab väikese laste arvuga
klassides hakkama loomuliku ventilatsiooniga.
Mõisahoone ja võimla kütmine toimud küttepuudega endisest kuivatist ümberehitatud katlamajast.
Küttepuude kasutamine õigustab ennast majanduslikult metsarikkas piirkonnas.
Suure-Kõpu mõis on tänu arendustele kujunenud piirkondlikuks kultuuri- ja turismikeskuseks. Mõisa
peahoones peetakse lisaks koolile konverentse, kontserte, ümbruskonna pidulikke sündmusi. Kõpu
alevikust on kujunenud hinnatud elu- ja töökeskkond, atraktiivne turismipiirkond. Piirkond meelitab
juurde uusi elanikke ja ettevõtjaid. Kõpu küla on Soomaa värav ja tugipunkt.

8. Väätsa mõis

Väätsa mõisa peahoone esikülg 2000. a.
Järvamaal Väätsa mõisas asub Väätsa vallale kuuluv Väätsa Põhikool.
Väätsa vald sai Norra finantsabi projektile EE 0049:
„Väätsa mõisa kaudu eelduste loomine põhikooli ja külastuskeskuse arendamiseks Väätsa vallas“
Projekti kogumaksumus oli 1 000 000 Eurot, millest Norra finantsabi projekti realiseerimiseks oli
839 743 Eurot.
Projekti eesmärk oli nii mõisa peahoone restaureerimine kui ka pargi renoveerimine.
Ligikaudu 2/3 projekti maksumusest kulus peahoone restaureerimiseks ja 1/3 pargi renoveerimiseks.

Väätsa mõisa peahoone ja pargi lühike ehitusajalugu ja olukord enne
restaureerimistööde alustamist.
Varaklassitsistlikus stiilis mõisa peahoone rajati 18. sajandi viimasel veerandil. Algselt oli
kelpkatusega hoonel kasutuses kõrge põhikorrus ja selle all võlvitud soklikorrus. Hiljem ehitati hoone
pööningule keskne ruum ning korrustevaheline trepp. 1925. aastast paikneb mõisahoones kool.
Esimesel korrusel muudeti 1959. aasta remondiga kooli tarbeks plaanilahendust, moodustati keskne
koridor. 1977. aastal ehitati mõisahoonele kooli tarvis juurdeehitus ning ilmselt kaeti ka samal ajal
mõisa peahoone ruumide laed ja seinad laudisega. Algsed aknad vahetati põhikorrusel 1996-1999.

aasta remondiga välja plastikakende vastu. 2000. aastal paigaldati hoonele uus savikividest katus
(ehitaja AS Paide KEK).
2003. aastal restaureeriti peahoone saal (ehitaja AS Paide KEK; Parkett Rumma OÜ).
Enne restaureerimistööde algust 2009. a. olid peahoone välisseinad kaetud tsemendi sisaldusega
pritskrohviga. Tagakülje rõdu oli hävinud, välistrepid lagunenud. Hoone võlvitud soklikorrus oli
põhiliselt säilitanud algse plaanilahenduse. Avariiohus oli hoone kagunurga sein koos võlviga seal
asunud lampkasti veelekete tõttu. Detailidest olid säilinud põhikorruse uksed, osa laudpõrandaid,
hilisem korrustevaheline sisetrepp, kesksel saaliruumil poolsambad. Enamus põhikorruse ruume oli
kaetud laudisega ja selle alused seinapinnad varjatud.
Väätsa mõisasüdames asuvad lisaks peahoonele veel park ja üksikud ajaloolised majandushooned.
Väätsa mõisa park on ilmselt rajatud 18. sajandi II poolel nn prantsuse stiilis regulaarse pargina,
millele lisandus 19. sajandil looduslik nn inglise pargiosa.
Väätsa mõisa park oli enne renoveerimistööde algust pikemat aega vähese hooldusega, risustatud
võsa ja juhuslikult kasvama hakanud puudega. Hävinud ja hooldamata olid nii pargi keskteljel asunud
tiik saarega kui ka vastassuunas kõrgemal kohal asuvad varemed (võimalik, et kunagine peahoone).
Pargiteed olid juhuslikku laadi, piirdemüür lagunenud.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Väätsa mõisa peahoone restaureerimise ehitusprojekti koostas 2005. aastal R. Projekt OÜ, arh.
Urmas Arike.
Projekti juhtimise leping sõlmiti Väätsa Vallavalitsuse ja OÜ Europolis vahel 2009. aasta märtsis.
Väätsa mõisa peahoone restaureerimiseks väljastati muinsuskaitseametist luba 16.06 2009
kehtivusega 30.09.2010.
Väätsa mõisa peahoone restaureerimiseks sõlmis Väätsa Vallavalitsus ehitushanke tulemusel lepingu
alles 3.02.2010 AS KEKi Ehitusega. Viivituse põhjus oli riigihanke menetluse venimine ja kahtlused
odavama ehitusmaksumuse teinud firma nõuetele vastavuse osas. Riigihange menetlus tunnistati
19.10.2009. Väätsa Vallavalituse otsusega kehtetuks ja alustati uut avatud hankemenetlust.
Leping omanikujärelvalve ja muinsuskaitselise järelevalve teostamiseks sõlmiti Väätsa vallavalitsuse
ja Tallinna Linnaehituse AS vahel 3.08.2009. Muinsuskaitselist järelevalvet teostas Sulev Mäeväli.
Väätsa mõisa pargi projekti koostas Artes Terrae OÜ 2008. aastal, lisaks projekteeris Urmas Arike
2010. aastal pargitiigile silla ja saarele paviljoni.
Väätsa mõisa pargi renoveerimisleping sõlmiti Väätsa Vallavalitsuse ja AS Remet vahel 27.08.2009
lõpptähtajaga 30.08.2010.
Väätsa mõisa pargi renoveerimiseks väljastati Muinsuskaitseameti luba 27.01.2010 kehtivusega
10.09.2010.

Omaniku- ja muinsuskaitselist järelvalvet teostas Väätsa pargi renoveerimisel Tallinna Linnaehituse
AS, vastutav spetsialist Sulev Mäeväli.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Väätsa mõisa peahoone ja pargi töödel Nele Rohtla.

Peahoone restaureerimistööde käik
Peahoone restaureerimistööd algasid 2010. aasta veebruaris. Mõisahoonest koliti välja seal olnud
arvuti ja muusikaõpetuse klassid. Esimesena hakati eemaldama esimesel korrusel seinu katvat
laudist, et jõuda krohvipinnani.
Märsis teostati soklikorrusel ja pööningul lammutustöid, pindade puhastamist. Esimesel korrusel
alustati OÜ Vana Tallinn poolt värviuuringuid, mille käigus avanesid mitmes ruumis maalingu
fragmendid. Maalingud osutusid väärtuslikuks. Samas seisatas maalingute uurimine peahoone
esimesel korrusel restaureerimistööd ja insenerkommunikatsioonide paigaldamised.
Seinte avamised hilisematest kihistustest selgitasid algse plaanilahenduse ning tekkis vajadus teha
projektis suuremaid muudatusi. Seda nii arhitektuurses kui ka konstruktiivses osas.
Samal ajal puhastati ja uuriti ajaloolisi suitsulõõre, et neid ära kasutada ventilatsiooni tarvis.
23. märtsil viibis Väätsal olukorda hindamas Kultuuriministeeriumi ja riikliku mõisakoolide programmi
esindajad, et leida lahendusi tekkinud olukorrale ja täpsustada objektil edaspidise tegevuse kava.

Kesksaal märtsis 2010, kui laudis on seintelt eemaldatud

Sama saal detsembris 2010
Edaspidi hakkas meeskonnatöö Väätsa mõisas paremini minema.
Vald esitas finantseerijatele taotluse lisatööde rahastamise ja ehituse valmimise tähtaja pikendamise
osas.
Aprillis jätkusid maalingute avamised I korrusel. Töid juhtis Eva Mölder OÜ Vana Tallinnast. , keldris
valati põrandaid. Väljas alustati fassaadilt tsementkrohvi eemaldamist.
Mai kuus toimus objektil koosolek, kus pandi asjaosaliste poolt paika maalingute avamise kava
ruumide kaupa. Maalingud otsustati avada ja konserveerida neljas ruumis. Juunis olid mõisa
peahoones restaureerimise tööd ajagraafikust tunduvalt maha jäänud. Tööd ei edenenud ka
väljaspool fassaadi krohvimistöödel. Juuni kuus paigaldati hoone ümber drenaaži, teostati
krohviparandusi välisseintel, ehitati läänetreppi, lõunatreppi.

Fassaaditööd 2010. aasta suvel

Juulis teostatud krohvimistööd fassaadil ei tahtnud õnnestuda. Ehitajal puudusid oskused eriti
karniiside tegemise osas, mida tuli korduvalt ümber teha.
Juuli lõpuks ei olnud veel saabunud uusi aknaid. Ilma akende paigalduseta ei saanud sees ja väljas
krohvitöid lõpetada.
Augusti lõpuks olid Tallinnast, Rekmani tehases toodetud aknad saabunud ja paigaldatud kohale
varasemate plastikakende asemele.
Krohvimistööd väljas jätkusid septembri kuus, mis oli ohtlik krohvi püsivuse seisukohalt.
2.09.2010. toimus Muinsuskaitseameti nõuniku Kais Matteuse, Kunstiakadeemia õppejõu Hilkka
Hiiopi ja KAR Grupi restauraatori Sirje Soroki kokkusaamine mõisas ning pandi paika kontseptsioon
avatud maalingute konserveerimiseks.
Edaspidi jätkusid maalingute konserveerimis- ja restaureerimistööd AS KAR-Grupi poolt.
Septembri kuus jätkati fassaadi krohvimisi ja värvimistöid, mis oli juba vastuolus heade
ehitustavadega. Kuna välisfassaadi krohvitööd jäid sügisesse ja pinnaühtlus jättis soovida, otsustati
teostatud tööd kevadel üle vaadata ja parandused teha.
Samal ajal ehitati peahoonel idakülje rõdu ning lõuna- ja läänetreppi. Katusel teostati remonttöid (
osa katusekivide ja roovide eemaldus, uue aluskatuse paigaldus), korrastustöid. Hoone ümber
paigaldati kallaksillutist.

Peahoone siseseintel avati värvikihtide alt maalinguid. Foto sept. 2010

Sama maaling konserveeritud kujul

Avatud maalinguga friis sept. 2010

Sama maalingufriis konserveeritud kujul

Oktoobris jätkusid sisemised viimistlustööd, maalingute konserveerimistööd, interjööri kujundamine.
Osa lagesid vajasid täiendavat ajaloolise krohvi kinnitamist.
Ehitati uus I ja II korruse vaheline trepp. Välistöödest jätkus idakülje rõdu ehitus.
Novembri kuus jätkati sisemisi krohvimistöid. Ka seal jättis kvaliteet kohati soovida. Esines ka
arusaamatusi, kus läänepoolse sissepääsu juures oleva toa pooleldi avatud laemaalingud ilma
fikseerimata uuesti kinni kaeti.
Objektil paigaldati insenerkommunikatsioone, ehitati uusi parkettpõrandaid I korrusel. Väljas jätkati
rõdu ja treppide ehitust. Rõdule valati raudbetoonplaat ja kaeti see võõphüdroisolatsiooniga.
Sise- ja välistööd olid nii palju graafikust maas, et oli selge - tööd jätkuvad veel 2011. aastal.
Projekti realiseerimiseks taotleti ajapikendust. Lisaks oli vaja teha mitmesuguseid lepinguväliseid
töid, milleks sõlmiti ehitajaga täiendavaid lisakokkuleppeid. Oluliselt oli suurenenud maalingute
konserveerimise ja eksponeerimise ning interjööri ja ajalooliste hoone osade restaureerimise maht.
Koolile telliti uus mööbel vastavalt sisearhitekt Taisi Kadariku (OÜ Lunge ja Co) projekti alusel ning
osteti kodundusklassi köögitehnika.
Detsembris jõudsid maalingute konserveerimistööd lõppstaadiumisse, teostati interjööri
lõppviimistlust, põrandate viimistlust. Hoonesse paigaldati valgustid.
25.01.2011.võeti mõisa peahoone vaegtööde aktiga vastu. Välitöödest jäid lõpetamata fassaaditööd,
trepid ja tagafassaadi rõdu.

9.02.2011 avati pidulikult restaureeritud mõisa peahoone.
Restaureerimistööd mõisa peahoones toimusid 2010. aasta veebruarist 2011. aasta veebruarini.
Tegelikult jätkusid välised ehitustööd 2011. aasta maini. 2011. aasta aprillis vaadati omaniku,
järelevalvete ja ehitaja poolt üle fassaadi talvised kahjustused. Kahjustatud oli sokli alumine osa,
osaliselt karniisid, värvi ja krohvipinna ühtlus jättis soovida. Maikuus jätkati krohviparandusi ja
värviparandusi. Treppidele paigaldati graniidist katteplaadid, lõpetati rõdu ehitus kapiteelide
paigaldusega.
2010. aastal on arhiveeritud OÜ vana Tallinn Väätsa mõisa peahoone siseviimistluse uuringute
aruanne ja KAR Grupp AS-i Väätsa mõisa peahoone krohvimaalingute konserveerimistööde aruanne.
Lisaks on arhiivi jõudnud Sulev Mäevälja koostatud Väätsa mõisa restaureerimistööde
muinsuskaitselise järelevalve aruanne ja restauraator Margus Liiva koostatud Väätsa mõisa
puitdetailide restaureerimistööde aruanne.

Pargi renoveerimistööde käik
Väätsa mõisa pargis alustati vanade haigete puude eemaldamist 2010. aasta märtsis. Kevadel
alustati pinnasetöödega, pargiteede rajamisega, pargi valgustuse kaablite ja postide paigaldamisega,
tiigi puhastamisega. Suvekuudel jätkusid pargiteede rajamised ja vanade varemete konserveerimine.
Mõisa ümbrus sai kõvakattega teed. Pargis toimusid puude ja põõsaste istutamised.
Pargitiigi saarele projekteeriti sild ja paviljon lisaeelarvest.
Pargi põhietapi tööd võeti ehitajalt vastu 14.09.2010.
Edasi jätkus tiigisilla ja paviljoni ehitus. Lisatöövõtu leping sõlmiti 11. okt.2010. Objekt võeti vastu
11.01.2011. Pidulik pargi avamine toimus 9.02.2011.
Pargis toimunud töid hinnates võib öelda, mõisasüda ja kooli ümbrus sai korrastatud. Parki ei olnud
vanade ja väärikate puude väärtuse tõttu võimalik restaureerida. Pargis toimus säilitav korrastamine,
mille käigus toodi välja pargi rajamise põhimõtted ja taastati varemete, tiigi ja paviljoni rajamisega
pargi mõtteline telg. Park sai käiguteed ja pimedal ajal valgustuse. Laste tarvis kujundati varemete
pealne kelgumäeks.
Pargi restaureerimistööde kohta on Muinsuskaitseameti arhiivi laekunud 2010. a. Sulev Mäevälja
koostatud muinsuskaitselise järelevalve aruanne.

Tähelepanekuid Väätsa mõisas toimunud töödest
Uuringud
Projektile eelnevad arhitektuuriajaloolised uuringud mõisa peahoones olid ebapiisavad ega andnud
ettekujutust hoone varjatud väärtustest.

Kultuuriministeeriumi poolse järelevalve teostaja, Nele Rohtla ettepanekul võeti laudise
eemaldamise järel seintel ja lagedel ette täiendavad uurimistööd, mis andsid ka õige pea tulemusi.
Tekkis selgus ajaloolises ruumilahenduses ja avanesid mitmetes esindusruumides maalingud.
Väärtuslike interjööride eksponeerimise ja ruumide terviklikkuse taastamise vajadus tõi kaasa ka
vajaduse teha projektis muudatused - nii arhitektuurses osas kui ka tehnilistes kommunikatsioonides.
Rohkem oleks tulnud enne projekteerimist ja ehitust uurida lõunapoolse otsaseina vajumise
põhjuseid, mis olid kaasa toonud keldrivõlvi varisemise.
Projekt
Projekt ei arvestanud hoone ajaloolise plaanilahendusega ja väärtuslike interjööridega ning tuli
restaureerimistööde käigus mälestise rikkumise vältimiseks ümber teha.
Ebaratsionaalselt ning mälestist kahjustavalt oli lahendatud tehnilised kommunikatsioonid, mida tuli
ümber projekteerida.
Õnnestunuks võib pidada samas projektiga ettenähtud uue korrustevahelise trepi rajamist , millega
anti evakuatsioonipääsud soklikorrusele ja pööningule.

Ehituse juhtimine, ehitamine, järelevalve
Ehitushanke läbiviimise ebaõnnestumisega ja peatöövõtjaga lepingu sõlmimise viivitamisega kaotati
palju nappi ehitusaega. Fassaaditöid ei suudetudki ühe aasta jooksul lõpetada.
Väätsa mõisa peahoone restaureerimise käigus toimusid suuremahulised muudatused võrreldes
projektiga.
Maalingute avamise, konserveerimise ja eksponeerimise teemadel tekkis ägedaid diskussioone
Kultuuriministeeriumi poolse järelevalve, muinsuskaitselise järelevalve , projekti autori,
muinsuskaitseameti, omaniku ja ehituse peatöövõtja vahel. Põhiküsimus seisnes maalingute avamise
ulatuse, säilitamise, eksponeerimise ja maksumuse valdkonnas. Kultuuriministeeriumi poolne
järelevalve toetas oma kogemustele tuginedes suures ulatuses maalingute uurimist, avamist ning
eksponeerimist. Muinsuskaitseline järelevalve väitis, et avama ei peaks kogu maalingute pinda vaid
jätta tulevastele uurijatele võimaluse jätkata tulevikus uurimist. Mehhaanilise avamisega läheb
paratamatult osa kihitusi kaduma, seega kahaneb ka tuleviku uurijatel uurimiste tulemuslikkus (vt
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne 2011).
Tellijal ja ehitajal oli raskusi algse lepingu raamides jätkata ehitustöid. Ei olnud ka piisavalt teavet, et
hinnata hoone arhitektuuriajaloolist väärtust ja sellest kaasnevaid kohustusi.
Ainult tänu sellele, et hanke käigus kujunesid tööd plaanitust odavamaks ning osa töid oli võimalik
ära jätta, sai teha nii projektimuudatusi kui ka täiendavaid maalingute avamisi ja restaureerimistöid
mõisahoones. Restaureerimis- ja konserveerimistööde maht kasvas oluliselt.
Töö käigus jõuti suures osas kõiki osapooli rahuldava tulemuseni. Väärtuslikumad maalingud said
uuritud, konserveeritud, eksponeeritud ning rikastasid oluliselt ruumide interjööri.
Omanikujärelvalve oleks pidanud hoolsamini jälgima katuse remonditööde kulgu ja kvaliteeti.

Hiljem on selgunud, et katus laseb mitmest kohast sademeid läbi.
Ehitustööde teostuse kvaliteet jättis soovida - seda eriti väliste krohvi- ja värvitööde osas.
Hästi õnnestus ajaloolise, keldrist II korrusele kulgeva puittrepi restaureerimine ja rekonstrueerimine,
mille käigus kasutati nii säilinud osasid kui ka mõisahoonest remondi käigus eemaldatud vana
puitmaterjali.
Hoone põhikorrusel taastati suures ulatuses algne plaanilahendus. Põhikorruse põrandad vahetati
uute parkettpõrandate vastu. Osa vanu laudpõrandaid säilis uute põrandate all.
Restaureerimise käigus säilitati ja eksponeeriti nii omal kohal kui ka pööningul seinal mitmesuguseid
ajaloolisi detaile, mis jutustavad hoone ajaloost.
Kahjuks ei anna Muinsuskaitselise järelevalve poolt koostatud aruanne täit ülevaadet
restaureerimisprotsessist ega vasta ka kehtestatud määrusele. Vajaka jääb restaureerimistööde
käigus toimunud mälestise projekti muudatuste dokumenteerimisest. Esitamata on teostusjoonised
ja väärtuslike detailide säilimise aruanne.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et Norra finantsabiga korraldatud Väätsa mõisa projekti kulg jättis küll
soovida kuid asjaosaliste ühise töö tulemusel suudeti siiski mälestis restaureerida, väärtustada ja luua
koolile ja kogukonnale hea õpi- ja kultuurikeskkond. Eraldi tuleks tunnustada Kultuuriministeeriumi
poolse järelvalvaja , Nele Rohtla tegevust, kes oma kogemustele tuginedes suutis organiseerida
ehitustööde käigus suuremahulisi interjööri uurimus- ja konserveerimistöid, mis andsid kokkuvõttes
mälestisele lisaväärtuse.

Restaureeritud maalingutega ruum 2011. aastal

Ka varem restaureeritud saal sai värskendava remondi. Foto 2011

Väätsa mõisa peahoone peale restaureerimistöid 2011.a.

Väätsa mõisa park peale renoveerimistöid 2011. a.

Mälestise ja läbiviidud tööde seisukord tänapäeval
Väätsa Põhikool on Järvamaa suurima õpilaste arvuga põhikool. Koolis õpib kaasajal 110 õpilast.
Valla põhieesmärk antud projektiga oli lastele heade õppetingimuste loomine ja mälestises kultuurija külastuskeskuse rajamine, mis sai täidetud.
Ehitustehniliselt on mõisahoonel peale ehitustööde lõppu probleeme katuse veepidavusega ning
sokli osas krohvi ja värvi irdumisega.
2012. aasta talvel selgus, et katus laseb mõnest kohast sademeid läbi. Tööd tuleb lähemas tulevikus
ehitajapoolse garantii korras ümber teha. Probleemiks on mõisahoonel ka uued puitaknad, mis
omaniku andmetel ei pea sooja. Niiskuskahjustusi esineb soklikorruse siseseintel.
Sisekliimaga koolipere sõnul probleeme ei ole. Soklikorrusel töötab ventilatsioon ööpäevaringselt.
Ülakorrusel töötab ventilatsioon, kui toimub õppetöö või üritused.
Kooli köetakse lähedalasuvast katlamajast õliga. Alates märtsist 2013 on plaan üle minna hakkepuidu
küttele.
Kokkuvõtteks võib öelda, et restaureerimis- ja renoveerimistööde tulemusel paranesid koolis
olmetingimused. Kool jätkab normaalset funktsioneerimist, lisaks toimuvad mõisahoones
ümbruskonnale kontserdid ja muud kultuuriüritused. Mõisakooli külastab arvukalt turiste. Aktiivselt
võetakse osa mõisakoolide liikumisest. Mõisakool koos pargiga on kujunenud ümbruskonna
tõmbekeskuseks.

9. Rogosi mõis

Rogosi mõisa kastellilaadne peahoone. Vaade kagust 2001. a.
Võrumaal Rogosi (Ruusmäe) mõisas asub Haanja vallale kuuluv Haanja Kool.
Haanja vald sai Norra finantsabi projektile nr EE0032:
„Rogosi mõisa põhjatiiva renoveerimine“
Projekti kogumaksumus oli orient. 638 286 €, millest Norra finantsabi oli 542 543 €.
Projekti eesmärgiks oli Rogosi mõisa peahoone tiibehitises asuva rahvamaja renoveerimine
kultuurikeskuseks.

Rogosi mõisa peahoone lühike ehitusajalugu ja olukord enne
restaureerimistööde alustamist.
18. saj. pärit barokne Rogosi mõisa peahoone koos kastellilaadselt suletud siseõue moodustavate
tiibhoonetega on erandlik nähtus Eesti mõisaarhitektuuris. Rogosi mõisas asub varasem Ruusmäe ja
praegune Haanja Kool 1934. aastast. Rogosi mõisas asuv Ruusmäe Põhikool ühendati Haanja
Põhikooliga 2000. aastal. Nimeks sai Haanja-Ruusmäe Põhikool. Kahes koolis oli 2000 aastal kokku
180 (Ruusmäel 76) õpilast. 2007. aastast sai Rogosi mõisas haridust 6. klassini. 2011. aastal liideti
põhikooliga Haanja Lasteaed. Uueks nimeks sai õppeasutusele „Haanja Kool“. Kool asub kahes
teineteisest 11. kilomeetri kaugusel asuvas külas. Rogosi mõisa peahoones tegutseb 1- 3 klass ja
lasteaia liitrühm.
Rogosi mõisa peahoone varasemad restaureerimistööd olid kestnud ligi kümme aastat. Suletud
siseõue moodustavad tiibhooned olid saanud uue sisu ja näo. Aastatel 1995-2000 on korda on tehtud
kooli tarbeks vajalikud trepikojad, muuseum, söökla, internaadi ööbimisruumid, tööõpetuse- ja
spordiruumid, katlamaja, kellatorn (projekteeris Restauraator Projekt OÜ, arh. Arne Kann) . Lisaks on
korrastatud ümbritsev park, paisjärv ja laululava. Restaureerimata oli veel keskne mõisa

härrastemaja, kus asub ka kool ja lasteaed ning rahvamaja – põhjapoolne tiib. Ette oli valmistatud nii
koolimaja kui ka rahvamaja restaureerimise projektid.
Rogosi mõisa park läbis aastatel 2007-2008 renoveerimiskuuri (OÜ Aigren).
Kokku oli vald aastatel 1997-2008 teostanud Rogosi mõisas ja pargis renoveerimistöid 1,6 miljoni
Euro eest (Haanjamaa Oma Leht, 2008. aug.)
Kuna koolilaste arv Ruusmäel oli kahanenud kriitilise piirini otsustas vald pöörata põhitähelepanu
kompleksis asuva rahvamaja korrastamisele, et luua kogukonnale kui ka koolile paremad
kultuuritingimused. Renoveeritav põhjapoolne tiibhoone, kus asub rahvamaja oli enne tööde algust
halvas tehnilises seisus.

Rogosi mõisa peahoone tiibhoonetega Maaameti kaardil

Vaade värava alt peahoonele 2001. a.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Rogosi mõisa põhjapoolse tiibhoone rekonstrueerimise projekti koostas 2006. aastal OÜ R Projekt,
arh. Urmas Arike.
Projekti juhtimist teostas OÜ Funding (Taivo Piik).
Märtsis 2008 viidi vallas läbi riigihange Rogosi mõisa peahoone põhjatiiva ehitustöödeks. Riigihanke
võitjaks osutus AS Semuehitus.
Rogosi mõisa peahoone põhjatiiva renoveerimiseks sõlmis Haanja Vallavalitsus AS Semuehitusega
töövõtulepingu nr 340.
Luba renoveerimistöödeks väljastati Muinsuskaitseameti poolt 10.04.2008 kestvusega 31.12.2008.
Omanikujärelvalvet ja muinsuskaitselist järelvalvet teostas OÜ Ehitusnõunik, Mart Ploomipuu.
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne on senini esitamata.
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Raivo Mändmaa.

Rogosi mõisa peahoone põhjatiiva renoveerimistööde kulg
Töid alustati 2008. a. juunis konstruktsioonide avamis- ja lammutustöödega. Avamistööde käigus
selgus, et suurem osa katuse kandekonstruktsioonidest olid pehkinud. Praktiliselt tuli kogu
katusekonstruktsioon , siseseinad, põrandad ja avatäited välja vahetada. Projekt nägi ette
konstruktsioonide säilitamise, seega tuli projekti täiendada. Kuna autorijärelvalvet ei olnud
restaureerimisprojekti autorilt tellitud, siis ehituse käigus tekkivatele probleemidele leiti lahendus
omaniku järelevalve ja ehitaja läbirääkimistega. Lahendus kooskõlastati projekteerijaga.
Täiendatud renoveerimisprojektiga vahetati ulatuslikult välja amortiseerunud konstruktsioonid.
Ajaloolisest hoonest säilisid vaid vundamendid, keldriosa ja välisseinad. Põrandad, uksed ja aknad,
vahelaed ja katusekonstruktsioonid rajati uuesti. Kogu hoonesse rajati uued
insenerkommunikatsioonid - elekter, vesi, kanal, küte- ja ventilatsioon.
Juulis 2008 lõpetati lammutustööd remonditi olemasolevad keldri ja I korruse müürid ning alustati
katuse, lae ja põrandakonstruktsioonide ehitust.
Augustiks olid lõpetatud katusetööd, paigaldati kohale plekist katuseuugid. Seintel teostati
krohvitöid ja paigaldati hoonesse insenerkommunikatsioone. Septembri kuus oli katuslagi
soojustatud, lõpetatud ka sise- ja välisseinte krohvimine. Hoone sai väljast värvitud. Saali ja lava
küttesüsteemi projekti muudeti. Kuna saal oli kitsas, siis võtnuks radiaatorid saali seinal palju ruumi
ära. Uue lahendusega paigaldati küte põranda sisse.

Renoveerimistööd põhjatiivas 2008. a. septembris

Renoveerimistööd põhjatiiva saalis 2008. a. septembris

Oktoobrilõpuks olid lõpetatud välised tööd, paigaldatud olid uued uksed ja aknad. Hoone ümber oli
teostatud vertikaalplaneerimine ja taastatud katendid. Jätkusid sisemised viimistlustööd saalis,
korteris, olmeruumides, paigaldati kütte ja ventilatsioonitorustikke, elektriseadmeid.

Novembris jätkusid siseviimistlustööd, saalis, jõusaalis, olmeruumides. Paigaldati põrandakatteid
ning sanitaar- ja ventilatsiooniseadmeid.
11.detsembril toimus objekti lõppülevaatus ja vormistati vastuvõtuakt, mis tunnistas objekti
kasutuskõlblikuks.
20 detsembril 2008 avati kultuurikeskus pidulikult.

Tähelepanekuid Rogosi mõisas toimunud töödest

Uuringud
Rogosi mõisa peahoone põhjapoolse tiibhoone projekteerimisele eelnevad uurimistööd osutusid
pealiskaudseteks. Seega tuli ka projekti ehituse käigus muuta. Välja tuli vahetada enamus hoone
ajaloolisi konstruktsioone. Säilisid vaid kivist kandeseinad. Nimetatud hooneosa muinsusväärtus on
peale remonti suhteliselt väike. Ajaloolistest säilinud ja eksponeeritud detailidest võib nimetada
tellistest lautud müüriosa ja interjööris seinal olevat trafarettmustrit.

Projekt
Projekti realiseerimise käigus oli vaja teha mitmeid muudatusi, täiendusi, mille kohta esitati
muudatustaotlused ja mida sai teostada tööde odavnemise arvelt.
Samas on jäänud muinsuskaitselise järelevalve aruande puudumise tõttu korralikult
dokumenteerimata ja põhjendamata otsused, mis tingisid renoveeritava mõisa peahoone põhjatiiva
kogu puitkonstruktsiooni lammutamise.

Tööde organiseerimine, ehitamine
Riigihanke läbiviimine, töövõtulepingu sõlmimine ehitajaga ning projektijuhi ja järelvalvajate leidmine
läks vallal ladusalt.
Omaniku, omaniku (muinsuskaitselise) järelvalve, ehitusprojekti autori ja ehitaja vaheline koostöö
paistis tööde käigus sujuvat hästi. Suudeti operatiivselt korrigeerida projekti, leida jooksvalt
lahendusi .
Projekt realiseeriti planeeritud 18 kuu asemel 7 kuuga. Restaureerimistööde osatähtsus, mis oleksid
rohkem aega võtnud, oli suhteliselt väike. Põhitingimus oli ühe suve jooksul hakkama saada
restaureerimisiseloomuga välimiste krohvimistöödega ja hoone sügisvihmadeks katuse alla saada.
Restaureerimise sisuga fassaaditöödega võis rahule jääda. Müürid on kaetud uue krohviga.
Plekitööde oskus jättis soovida nii katuseuukide kui ka korstnate osas. Samuti kasutati tugevama
tsingitud pleki asemel tehases värvitud plekki.
Kokkuvõttes täitis projekt oma ülesande - seni kasutult seisnud ja lagunenud hoonetiib sai uue elu.

Projekti käigus renoveeritud Rogosi mõisahoone põhjatiiba sai kodu küla kultuurikeskus. Selles on
saal, mida kasutab ka kool, spordisaal, olmeruumid, infopunkt , kabinet ja majapidaja korter.

Olukord kaasajal
Koos varem korrastatud peahoone tiibadega ja ümbritseva pargiga on Rogosi mõisakompleks
kujunenud avalikus kasutuses olevaks hästi funktsioneerivaks külakeskuseks, kus on võimalik saada
ka väikelastel haridust. Rogosi (Ruusmäe) mõisas tegutseb endiselt Haanja Kooli 1-3 klass, kus õpib
kokku 5 õpilast. Lisaks on samas lasteaiarühm, kus käib 13 last. Õppetöö toimub varasematel
etappidel renoveeritud peahoone lõunatiivas (kastelli edelanurgas).
Norra ja EMP finantsabiga renoveeritud põhjatiivas tegutseb kultuurikeskus. Renoveeritud hoone on
möödunud ajale hästi vastu pidanud. Üksikutes kohtades esineb fassaadil värvi ja krohvi irdumist
sokli ümbruses - eriti vihmaveetorude juures. Hoones väljaehitatud ventilatsioonisüsteem on
kasutusel. Hoonetiibasid köetakse kombineeritult maasoojuspumba (torud järves) ja õlikatlaga.
Keskset peahoonet, milles veel remonti ei ole tehtud, talvel ei köeta.
Hoonetiibades tegutseb lisaks külamuuseum, raamatukogu, mitmesugused huvialaringid, spordisaal.
Kompleksis korraldatakse kontserte, õppekogunemisi, konverentse. Võimalik on üürida ruume
perekondlikeks või seltskondlikeks üritusteks. Kooli sööklat on võimalik kasutada toitlustamiseks
ürituste puhul. Lõunatiivas asuvad ka ööbimisruumid. Mõisa siseõues ja pargis toimuvad regulaarselt
rahvarohked laulupäevad, sügislaadad, jaanipäevaüritused.
Haanja Kool võtab aktiivselt osa mõisakoolide külastusmängust „Unustatud mõisad“. Nagu kogu
Kagu-Eestis väheneb ka Ruusmäel elanike arv. Ehk on Rogosi mõisas tehtu suutnud leevendada neid
linnastumise protsesse luues siia meeldiva elamisväärse keskkonna.
Perspektiivis peab vald oma eesmärgiks säilitada Ruusmäel vähemalt esimene kooliaste (1-3 klass).

Rogosi mõisa peahoone põhjatiib restaureeriti 2008. aastal kultuurimajaks. Foto valla kodulehe
pildigaleriist.

Vaade renoveeritud Rogosi kultuurimaja saalile. Foto valla kodulehe pildigaleriist.

10. Vasta mõis

Vasta mõisa peahoone 2012. aastal
Lääne-Virumaal Vasta mõisas asuva Vasta Põhikooli omanik on Viru-Nigula vald.
Viru-Nigula vald sai Norra finantsabi projektile EE 0023:
„ Vasta mõisakompleksi arendamine piirkondlikuks haridus- ja koolituskeskuseks“.
Projekti kogumaksumus oli 602 694 eurot, millest Norra finantsabi oli 477 596 eurot.
Projekti eesmärk oli Vasta mõisa peahoone fassaadide ja rõdude restaureerimine, algklasside
õppehoone (endine koertemaja) rekonstrueerimine ja ümbruse vertikaalplaneerimine.
Tööde odavnemise arvelt suudeti restaureerida veel endise tõllakuuri avariiline katus, korrastada
peahoone aknad.
Maksumusest kulus 55% algklasside majale, 25 % peahoone fassaadile ja 20% tõllakuuri katuse
remondiks.

Vasta mõisa peahoone (reg. nr 16043) ja koertemaja (reg. nr 16047) lühike
ehitusajalugu ja olukord enne restaureerimistööde alustamist.
Vasta mõisa peahoone on ehitatud 18/19.sajandi vahetusel. Mõisasüdames asuvad lisaks park ja
majandushooned. Peahoonega koos, esiväljaku külgedel asuvad veel koertemaja, ait, tõllakuur ja
teenijatemaja. 1867. a. asutatud Vasta kool kolis vabanenud Vasta mõisa peahoonesse 1939. aastal.
1967. aasta paiku ehitati klassi- ja töökoja ruumideks endine mõisa koertemaja.
1997. a. koostati peahoone rekonstrueerimise projekt (proj. AS Akvar).

1998- 1999.a. ehitati mõisahoones välja ventilatsioonisüsteemid, elektriinstallatsioon.
1999. a. Ehitati aidahoone lääneossa katlamaja, kuhu paigaldati vedelküttekatel (ehit. Viola Ehitus
AS).
2000. a. vahetati peahoone katus (osaliselt remonditi katuse kandekonstruktsioonid ja vahelae talad)
ja remonditi avatäiteid ( ehitaja AS Facio Ehitus).
2000. a. koostati peahoone rõdude taastamise projekt (OÜ Vana Tallinn).
2000. a. koostati peahoone välisviimistluse pass (OÜ Vana Tallinn).
2001. aastal ehitati kooli käsitööklasside ruumideks idapoolne osa mõisa aidast.
2002. aastal teostati peahoone I ja II korruselõunatiivas remonttöid (ehitaja Sado Kaubahoov AS ).
2003. aastal koostati peahoone I ja II korruse osaline remondiprojekt (OÜ Vana Tallinn).
2003. aastal teostati peahoone I ja II korrusel remonttöid, ehitati välja köögiplokk (ehitaja Sado
Kaubahoov AS, järelevalve OÜ Vana Tallinn). II korruse seintel avastati maalingud.
2004. aastal teostati mõisahoone II korrusel värviviimistluse uuringuid (OÜ Vana Tallinn, Merike
Limberg).
2004. aastal teostati peahoone esirõdu ehitus, I korruse klassiruumid, peatrepp ning osa siseruumid
sai remonditud (AS Sado Kaubahoov).
2005. aastal valmis peahoone lähiümbruse vertikaalplaneerimise projekt (OÜ Vana Tallinn, arh. Ive
Punger).
2005. aastal valmis koertemaja klassiruumideks ümberehituse projekt (proj. OÜ Vana Tallinn, arh. Ive
Punger).
2006. aastal vahetati katlamajas katel, alustati kütmist puidugraanulitega, õlikatel jäi reservi.
Enne Norra ja EMP finantsabiga restaureerimisprotsessi algust oli mõisa peahoone sisemiselt
remonditud, osaliselt restaureeritud. Välistöödest oli restaureerimata välisseinad, aknad, tagarõdu
tegemata hoonete ümbruse vertikaalplaneerimine. Koertemaja (algklasside ) hoone
katusekonstruktsioonid ja vahelagi olid pehkinud. Avariilises olukorras olid ka projekti käigus
lisaeelarvest taastatud tõllakuuri katusekonstruktsioonid.

Vasta mõisa peahoone esikülg 2004. a.

Vasta mõisa peahoone tagakülg 1997. a.

Vasta mõisa koertemaja 1997. a.

Projekti realiseerimise ettevalmistused
Projektijuhtimise teenust osutas vallale Europolis OÜ.
Riigihanke pakkumiste võitjaks tunnistati 14.04. 2008. a. Näpi Ehitus OÜ.
Viru-Nigula vald sõlmis töövõtulepingu OÜ Näpi Ehitus-ega 27. mail 2008. a.
20.05.2008 väljastati Muinsuskaitseametist luba restaureerimistöödeks kehtivusega 15.09.2009.
Omanikujärelvalvet teostas objektil FIE Jaak Kimmel (leping 09.06.2008).
Muinsuskaitseline ja autorijärelvalve : OÜ Vana Tallinn, arh. Ive Punger (leping 09.06.2008).
Kultuuriministeeriumi poolset järelvalvet teostas Jaan Vali.

Restaureerimistööde kulg
Ehitus ja restaureerimistöid alustati 2008. aasta juunis peahoone tagarõdu lammutamisega ning
koertemaja katusekonstruktsioonide ja vahelae lammutamisega.
Juulikuus ehitati peahoone tagakülje uue veranda vundamente, puhastati fassaadi lahtisest värvist ja
krohvist, tehti müüriparandusi sokli ümbruses. Koertemajal korrastati müüre, murti sisse uusi
aknaavasid, valati silluseid.
Augustis jätkus tagakülje rõdu ehitus, puhastati ja krohviti välisseinu. Selgus, et peahoone akende
remont on välja jäänud ehituspakkumisest. Otsustati, et vähemalt välisaknad remonditakse
lisaeelarvest. Koertemaja juures toimus silluste ja vahelae valamine.

Septembris valati peahoone tagakülje rõdule põrand, jätkati rõdu külgede katmist maakiviga.
Septembris katkestati peahoone fassaaditööd. Koertemajal lõpetati lae valamine ja jätkati
räästakarniiside ehitamist.

Septembris 2008 oli koertemajal lagi valatud ja tehti karniise.
Oktoobris kaeti peahoone tagarõdu põrand soojustusega ja valati selle peale kalletega betoonikiht.
Koertemajal ehitati katusekonstruktsiooni ja paigaldati aluskatust.
Novembris sai paigaldatud peahoone rõdule hüdroisolatsioon ja tööd seiskusid talveks.
Koertemajas jätkati katuse ja otsakelba aluste seinte ehitust. Hoonesse saadi sisse küte.

Oktoobris 2008 ehitati koertemajale katusekonstruktsiooni

Rõdutööd seiskusid detsembris 2008

2009. a. jaanuaris paigaldati koertemajale kivikatust ja tehti sisetöid.
Veebruaris alustati lisatöödena peahoone akende remonti. Koertemajas jätkusid katusetööd ja sees
viimistlemised.
Märtsis jätkus peahoone akende remont. Rõdu all olevale sööklaruumile tehti viimistlustöid.
Peahoonel selgus aprillis, et sokli ümber on suured krohvikahjustused. Lahtine krohv tuli eemaldada
ja pinnad uuesti krohvida. Rõdule ehitati piirdebalustraadi. Koertemaja sees jätkusid viimistlustööd.

Peahoone tagarõdu balustraadi ehitus aprillis 2009.
Mais jätkusid peahoonel müüri- ja krohvitööd. Tagaküljel jätkati rõdu ehitust. Koertemajal krohviti
välisseinu ja tehti siseviimistlustöid.
Juunis jätkati peahoonel krohvimistöid ,ehitati tagarõdu. Koertemajal jätkati seinte krohvimist,
siseviimistlustöid.
Juuli kuus teostati peahoone ümber vertikaalplaneerimist. Hoone tagaküljel tehti rõdule põrandat,
viimistleti treppe ja balustraadi. Koertemajal ehitati esiküljele verandat ja tehti siseviimistlust.
2009. aasta juulis alustati lisalepingu ja eelarve alusel tõllakuuri katusekatte lammutamist ja
konstruktsioonide remonti. 2009. aasta märtsis oli valminud tõllakuuri katuse restaureerimistööde
projekt (AS KEK Invest).

Peahoone ümbruse vertikaalplaneerimine ja teekatte aluse ehitus juulis 2009.

Tõllakuuril remonditi 2009. aasta juulis katuse kandekonstruktsioone

Septembri kuus lõpetati peahoone ümber vertikaalplaneerimist ja teekatete ehitust. Koertemajal
lõpetati välis- ja siseviimistlust. Hoonete väliskülgedel teostati värvimistöid, lõpetati akende remonti.
Tall-tõllakuuri ehitusel jätkati katuse kandekonstruktsioonide remonti.
2009. aasta septembris said peahoone juures fassaadi ja rõdu restaureerimistööd ning ümbruse
heakorrastustööd valmis. Ka koertemaja rekonstrueerimistööd lõpetati. Hoone sai ajaloolise vormi
ja tänapäevase sisu, koos juurdekuuluvate insenerkommunikatsioonidega. Lisaeelarvest said katuse
kandekonstruktsioonid remonditud ja uue valtsplekk-katuse tõllakuur. Sellega olid kooli õues kõik
hooned ja ümbrus korrastatud. Uus kooliaasta võis alata.
2011. aasta jaanuaris valmis peahoone fassaadide ja rõdude restaureerimistööde, koertemaja
klassiruumideks ümberehituse tööde ja tõllakuuri katuse restaureerimistööde muinsuskaitselise
järelevalve aruanded (OÜ Vana Tallinn, arh. Ive Punger).

Tähelepanekuid Vasta mõisas toimunud ehitusprotsessist.
Uuringud
Peahoone fassaadi sokli olukorda oli vähe uuritud. Niiskes keskkonnas oli lisaks krohvile irdunud
seinast müüriosi. Seina ääres olid liivaga täitmata endised lampkastid, mis ohustasid vundamentide
stabiilsust. Akende olukord oli korralikult üle vaatamata. Aknapealsed sillused olid osaliselt ära
vajunud, põhjused selgitamata. Esikülje rõdu hüdroisolatsiooni olukord oli uurimata.
Projekt
2000. aastal valminud peahoone fassaadi restaureerimise ja rõdu taastamise projekt oli vananenud.
Muudatusi tuli teha jooksvalt tööde käigus. Rõdu projektis olid lahendamata hüdroisolatsiooni ja
katendite paigaldamise sõlmed, puudusid vajalikud veesooned piirete aluspindadel jne. Fassaadi

projektis oli käsitlemata akende remont. Lahendamata jäi otsafassaadi risustava sidekaabli
paigaldamine maakaabliks.

Koertemaja projekt oli lahendatud vajalikul tasemel.

Tööde organiseerimine, ehitamine
Aeg restaureerimistööde läbiviimiseks oli piisav. Kaks suve krohvitöödeks oleks pidanud tagama
vajaliku kvaliteedi. Tööde käigus selgus, et restaureerimistööd ei piirdunud vaid krohviparandustega.
Lahti tuli kaevata paljudes kohtades vundamendid, eemaldada lahtised vundamendiosad ja need
uuesti üles ehitada. Selle tõttu venisid fassaaditööd esimesel aastal.
Krohvitööd toimusid suures osas järgmisel aastal, krohvikihid ei saanud korralikult enne järgmiste
kihtide lisamist kivistuda.
Tulemuseks olid juba järgnevatel aastatel krohvi pudenemine sokliosas.
Peahoone välise remondi riigihankest oli välja jäänud akende remont. Kavandatud oli vaid akende
värvimine.
Remondi käigus remonditi ja vahetati lausa välja ka osa esikülje aknaid vanade lengide sees.
Projekti meeskond täitis oma ülesannet hästi.
Muinsuskaitselist – ja autorijärelvalvet teostanud OÜ Vana Tallinn projekteerijad täitsid oma
ülesannet hästi. Lisaks anti hulk lahendusi, jooniseid ehituse tarvis.
Ka omanikujärelvalve täitis oma ülesannet hästi.
Ehitaja tähelepanu tuli korduvalt juhtida puudustele fassaaditöödel. Seda eriti sokli remondi osas.
Lõppkokkuvõttes sai ehitaja oma ülesannetega siiski hakkama.
Tööd valmisid tähtajaks. Kuna tänu majanduslangusele kujunesid ehitushankega peahoones ja
koertemajas toimunud tööd odavamaks, oli võimalik teha projekti raames lisatöid. Lisatööna
remonditi veel tõllakuuri katus, remonditi aknad.
Vallavanem Ervins Veitsurs võttis ise aktiivselt osa ehituskoosolekutest, oli ehituse käiguga kursis ja
leidis operatiivselt võimalused kõigi valda puudutavate probleemide lahendamiseks.

Olukord mõisakoolis tänapäeval
Mõisa peahoones ja koertemajas jätkab endiselt tegevust Vasta Põhikool, kus õpib 102 last.
Kooli õpitingimused on seoses algklasside ruumide valmimisega koertemajas palju paremaks
muutunud. Rohkem on õhku ja ruumi on nüüd peahoones.

Peahoone tagarõdu all, kus asub sööklaruum on probleeme niiskusega, mis tungib läbi
trepikonstruktsioonide ja rikub viimistlust.
Peahoones talvel palju sundventilatsiooni ei kasutata, see tegevat ruumid külmaks.
Küttesüsteemidega probleeme hoones ei ole.
Soovida jätab akende (eriti nõukogude ajal vahetatute) olukord, mis ei pea sooja.
Ehitaja on välisfassaadil kahel viimasel aastal teinud garantiikorras fassaadi sokliosas krohvi ja
värviparandusi. Krohv kipub sokli niiskes tsoonis irduma. Koertemajas toimub endiselt algklasside
õppetöö. Tõllakuuris hoitakse kooli küttevaru, lisaks laste jalgrattaid ja kooli inventari.
Kool jätkab Vasta mõisas normaalset funktsioneerimist, lisaks toimuvad mõisa peahoones küla
üritused. Aktiivselt võetakse osa mõisakoolide liikumise üritustest, mõisa külastavad turistid.
Kooli käsutuses olevad mõisahooned, õu ja park on hästi hooldatud.

Peahoone ümbrus sai 2009. aastal uued teekatted

Rekonstrueeritud rõdu peahoone pargiküljel

Koertemajja said uued ruumid algklassid. Foto 2012

Tõllakuuril valmis septembris 2009 uus katus. Foto 2012

