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SISSEJUHATUS
Hoone restaureerimisega seotud tööde hulka kuulub ka viimistluskihtide uuring. Hoone
mõistmine algab selle ehitusajaloolise kujunemise, viimistluskihtide ja nende seisukorra
uuringutest, millest saadud informatsiooni alusel tehakse projekteerimis- ja
restaureerimistööd ning hoone kasutamise kava.
Lõputöö objektiks on Tartus Kastani ja Võru tänava nurgal olev elamu aadressiga
Kastani 183. Kastani tänava lihtsa puithoonestuse kõrval mõjub kivist krohvitud seintega
eklektiline juugenddetailidega villa äärmiselt luksuslikuna. Elamul on eenduvad ja
taanduvad osad, mis annavad põhiplaanile keeruka mulje. Elamul on kelder, kaks korrust ja
tänase seisuga kokku 6 korterit. Lõputöö viiakse läbi esimese korruse korteris 2, kus on
neli tuba ja abiruumid.
Tegu on olnud Tartu linna tapamaja direktori elumajaga, mis valmis 1906. aastal ja
võeti linna poolt on vastu 1907. aastal. Arhitekt on Jacques Rosenbaum (1878–1944).
Aastal 2015 tegi restauraator Mari Nõmmemaa omaniku tellimusel viimistluskihtide
uuringud, mille eesmärk oli välja selgitada, kas elamus leidub maalinguid. Töö tulemused
on esitatud „Kastani 183 elamu osade ruumide viimistlusuuringute aruandes“. Käesoleva
töö eesmärk on tuvastatud maalinguid laiaulatuslikumalt avada ning välja selgitada, mis on
nende säilivuse ulatus ja seisukord.
Lõputöös käsitlen täiendavaid siseviimistluskihtide uuringuid ja saali
suuremahulise laesondaaži eksponeerimiseks avamist. Suurem osa uurimistööst on
praktiline, mida toetab kirjalik uurimistöö.
Lõputöö olen jaotanud kolmeks osaks, millest esimeses antakse ülevaade Tartu
linna tapamaja tekkeloost. Peamiselt keskendutakse tapamaja direktori elamule. Lõputöö
teises osas keskendutakse täiendavatele viimistluskihtide uuringutele ja saadud tulemuste
tutvustamisele. Uurimistöö eesmärk on selgitada välja hoone ehitusajaloolised
muudatused, teha restaureerimiseelsed täiendavate viimistluskihtide uuringud ning
paralleelselt võrrelda ja täiendada tulemusi Nõmmemaa „Kastani 183 elamu osade ruumide
viimistlusuuringute aruandega“, dokumenteerida säilinud ajaloolist informatsiooni ja avada
suuremahulised sondaažid, selgitada välja maalingukihtide stratigraafia, samuti maalingute
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säilivus ja seisukord ning pakkuda restaureerimiskontseptsioon. Kõik tehtud sondaažid
vormistatakse sondaažikaartidele ja märgitakse plaanile. Lihtsamatest trafarettmaalingutest
tehakse kontaktkoopiad. Suurematest maalingutest, kus on lae- või seinamaalingu tervik
teada, tehakse illustreerivad joonised. Kõik töös olevad fotod ja illustratiivsed joonised on
autori tehtud, kui pildi juurde ei ole märgitud teisiti.
Lõputöö kolmandas osas esitletakse teostatud suuremahulise laesondaaži avamise,
konserveerimise ja retušeerimise problemaatikat, tööprotsessi ja tulemust. Tegu on saaliga,
kus avati neljandik laemaalist, mille teostamisel rakendasin koolis õpitud teadmisi ja
kogemusi laemaalingu sondaaži näitel. Peamine eesmärk on säilitada laemaalingu sondaaž,
peatada lagunemine ja välja pakkuda restaureerimiskontseptsioon.
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1. ÜLEVAADE KASTANI TN 183 ELAMUST JA AJALOOST
Selles peatükis antakse lühiülevaade Tartu linna tapamaja ajaloost kuni 1933. aastani,
põhirõhk on tapamaja direktori elamul. Tartu linna tapamaja on praegune Sõbrakeskus
aadressiga Võru 55F, direktori elamu asub aadressil Kastani 183.

1.1 Tartu linna tapamaja ajalugu
20. sajandi vahetuseks olid Tartu linna piirid arenevale ehitustegevusele kitsaks jäänud.
Kuna linna piires oli sobivaid ehituskrunte järjest raskem leida, kandus ehitustegevus
linnaäärsetele mõisamaadele. Krundid osteti või võeti pikaajalisele rendile. Kui
19. sajandil laienes linn peamiselt kirde (Raadi) ja edela suunas, siis 20. sajandi algul
jätkus kasv hoogsalt loode ja lõuna suunas Tähtvere ja Karlova mõisa maadel, kus
mõisaomanikud vabu krunte soodsama hinnaga müüma nõustusid. (Siilivask 2006)
Tapamaja ehitamis küsimus Tartus kerkis esimest korda üles 1829. aastal, kuid selle
mõtte teostamisele seisid alati vastu lihunikud. Linnavalitsus olevat sellest informeerinud
ka kubermanguvalitsust, kuid viimane ei olevat sundinud lihunikke nõustuma tapamaja
ehitamisega. Tookordse kubermanguvalitsuse juures ja isegi siseministeeriumis polnud
loomaarsti esindust, kes oleks selgitanud tapamajade tarvidust, mis võis olla põhjuseks,
miks linnavalitsuse algatus ei leidnud kubermanguvalitsuse vastutulekut.
1867. aastal muutus tapamaja ehitamise küsimus Tartus jällegi aktuaalseks, kuid
tagajärjetult. Seekord pöördus linnavalitsus tapamaja ehitamise asjus ka politsei poole.
Linnavalitsuse arvates oleksid kõik linna elanikud ja lihunikud pidanud tapma oma loomi
tapamajas. Samal aastal anti Tartus välja lihaga kauplemise määrus. Ühtlasi pöördus
linnavalitsus tapamaja ehitamise asjas Berliini tapamaja eriteadlaste poole. Berliinist
saabunud plaanidest nähtus, et soovitati ehitada kambersüsteemilist tapamaja eraldi
taparuumiga juutidele ja sigade tapmiseks oli ette nähtud eriruum kolme kuumavee
katlaga. Tapamaja ehitus oleks maksma läinud 40 000 kuldrubla. Et linnavalitsusel puudus
vastav summa, jäi tapamaja seekord ehitamata.
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1893. aastal soovitas tervishoiu komisjon tapamaja ehitamist aadressil Lina 5. 1894.
aastal soovitati tapamaja asukohaks Jaama mõisa lähedal asuvat kohta, kuid sõjaväe
laatsareti lähedus tegi selle koha vastuvõtmatuks. 1896. aastal koostas komisjon tapamaja
ehitamise projekti. Projekti järgi oleks tapamaja ehitus maksnud 75 000 rubla, mille
tapamaja oleks tasunud 38 aastaga. Notar Karl Rosental tõendas 18. detsembril 1899.
aastal, et Tähtvere mõisa omanik Emil Wulf annab oma valdusest linnale maatüki
numbriga 613 Võru postimaantee, Kastani tänava ja raudtee vahelises piirkonnas (foto 1).
(EAA.2381.2.3822)

Foto 1. Kinnistu ost. EAA.2381.2.3822

1901. aastal kutsus linnavalitsus tapamaja ehitamise küsimuse lahendamiseks jälle kokku
komisjoni, millest osa võttis ka ülikooli õppejõude. Jäädi peatuma tapamaja praeguse
asukoha juurde Kastani ja Võru tänava nurgal. See koht vastab ka kõigiti veterinaarsanitaar nõuetele. Ta asub kõrgel kohal ja on raudtee läheduses (1944. Tartu linna tapamaja
40 a. rahva teenistuses. Postimees nr. 10)
Tartu linna tapamaja (foto 3) projekteeris Tartu ülikooli arhitekt (1881–1906)
Reinholt Guleke 1900. aastal, konsultant oli insener Carl Jacoby ja ehitaja saksa ettevõtja
Darmeri firma, kelle kontor asus Pärnus. 1902. aastal võeti ehitamiseks 190 000 rubla
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Foto 3. Tapamaja (Tartu 1927). Autor Valmann Gustav

Foto 4. Tapamaja hoonete plaan (1933)

suurune obligatsioonilaen, mille tapamaja hiljem tasus. Tapamaja hoonete kompleks, välja
arvatud direktori elamu, valmis 16. detsembril 1903. aastal.
Tapamaja tootmishooned on punasest tellisest, neid ühendavad kinnised galeriid.
Tellislaed toetuvad raudtaladele ja dekoorielementidega malmpiilareile. Põrandad on
tsemendist. Avarate akendega peahoone on põhiliselt ühekorruseline, välja arvatud madal
1,5-korruseline osa tiiva lõunaotsas ja kitsas kahekorruseline keskosa viiluga fassaadi
poole, kus ainsateks dekoorielementideks on suur ümar pööninguaken ning murdlõikeline
tellistest hammasfriis. Kõrge telliskorsten on nüüdseks lammutatud. Kõrvalhooned on
peamiselt puidust. Vaatamisväärne on tellistest peavärav. (Raam 1999: 28)
1922. aastani läks kogu tapamaja tulu tapamaja ehitusvõla kustutamiseks. Alles
1925. aastast sai hakata tulu koguma tapamaja fondi.
1933. aastaks oli Tartu linna tapamaja hoonete plaanil märgitud 17 hoonet (foto 4),
number 12 direktori elamu. (ERA.T-6.2.12)

1.2 Tartu linna tapamaja direktori elamu
Tapamaja direktori elamu kohta on arhiivis vähe materjali, hoone jääb tapamaja varju.
Arhiivis erinevaid säilikuid uurides puutusin kokku arhiivi töötaja Raissa Viiraga, kes elab
samas majas korteris 3. Ka tema väidab, et direktori elamu kohta on vähe infot. Järgnevas
tuginetakse kohati Viira jagatud teadmistele hoone ajaloo kohta.
Tartu tapamaja direktor Jaan Valdmann oli rahvuselt eestlane. Viira teadis rääkida,
et Valdmanni isa oli Alatskivi mõisa metsavaht. Valdmann oli lõpetanud loomaarstinduse ja
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töötanud Venemaal. Toona oli see üsna haruldane, kuna eestlasi tol ajal väga palju ülikoolis
ei õppinud, enamasti ikka venelased ja sakslased. Venemaal töötas ta aadliperekonna
juures, kes andis talle väga head soovitused. Ta soovis naasta Eestisse, põhjuseks tõi
tervise, kuid see võis olla ettekääne. Ta rääkis perfektselt saksa, vene ja eesti keelt. (Viira
2017)
Algselt elas Valdmann Tiigi tänaval, kuid tema soov oli elada võimalikult lähedal
tapamajale ja väärikas majas. Valdmann pöördus Tartu linnavalitsuse poole, et talle
ehitataks maja. Tartu linnavalitsus lubas direktorile elumaja ehitada tingimusel, et see
ehitatakse tapamaja kasumi arvel, kui tapamaja hakkab tulu tooma. Kuna hoone ehitas linn,
siis pole see kunagi eraomandis olnud, kuni 1990. aastatel hakkas linn elamus kortereid
müüma. (Viira 2017)
Direktori elumaja projekteeriti 1904. aastal, seda tõendab ka 1903. aasta krundi
mõõdistusjoonis koos hoonetega, kus pole veel peale märgitud tapamaja direktori elamut
(foto 5).

Foto 5. Tapamaja 1903. aasta hoonete plaan (EAA.2623.1.583)

Täpselt pole teada, millal elumaja ehitama hakati, kuid see valmis 1906. aastal ja
võeti linna poolt vastu 1907. aastal. Elumaja arhitektiks on Jaques Rosenbaum (1878–
1943), kes on sündinud Haapsalus. Ta oli Tartu linnaarhitekt 1904–1907. aastal, linna
veterinaararst ja ülikooli õppejõud. Elamu projektjoonis on tema poolt visandlikult
joonistatud-skitseeritud. Teada on, et sel ajal ei jälgitud ehitamisel projekti täpsust, tihti
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tuleb ette, et projekte on lihtsustatud ja peenutsemine tahaplaanile jäetud, nii ka selle elamu
puhul. Elamul on kaks korrust. Esimesel korrusel paiknevad ühiskasutuses ruumid: hall,
söögituba, kabinet, veranda, vannituba, tualettruum, köök, teenijatuba ja sahver. Teisel
korrusel asuvad magamistoad (fotod 6 ja 7). (EAA.2623.1.584)

Foto 6. Eestvaade, I korrus (EAA.2623.1.584)

Foto 7. Tagavaade, II korrus (EAA.2623.1.584)

Kastani tänava lihtsa puithoonestuse kõrval mõjub kivist krohvitud seintega
eklektiline juugenddetailidega villa äärmiselt luksuslikuna. Elamul on eenduvad ja
taanduvad osad, mis annavad põhiplaanile keeruka mulje. Arhitektuuriliselt on hoone
üldmulje veidi raskepärane.
Hoone esiku kivid (foto 9) on pärit Lätist Ulmani tehasest. Sama tehase põrand on
ka arhiivihoones aadressil Juhan Liivi 4, mis on ehitatud aastatel 1901–1904 (foto 10).
(Viira 2017)

Foto 9. Kastani 183 esik

Foto 10. Arhiivihoone Juhan Liivi 4

Elamu ehitamisest 17 aastat hiljem, 1923. aastal teatas tapamaja juhataja, et elamus
on veetorud läbi roostetanud ja lasevad vett läbi. Rõhutati, et parandamist ei saa edasi
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lükata. Seetõttu otsustati direktori elamus veevärk korda teha ja veetorud uuendada.
Parandati ka vihmaveesüsteem. Tol ajal oli direktori elamus seitse ahju ja üks pliit. (ERA.
2966.5.755)
1925. aasta 27. aprillil pöördus linnanõunik esimest korda kirja teel linnavalitsuse
poole, kirjutades, et direktori maja kasutamine läheb linnale kalliks maksma, sest on
ebapraktiliselt ehitatud, seepärast ehitatakse maja kaheks korteriks.
Sama aasta 28. oktoobril teises pöördumises kirjutati, et juhataja elumaja suuremat,
juhataja korterit on võimalik vähendada ja mõne osa juurdeehituse teel üks korter teisele
korrusele juurde teha. Uus korter oli vajalik tapamaja loomaarsti jaoks. See töö läks
maksma 445 000 marka. Linnavalitsus määras krediiti 445 000 marka, mis lubati võtta
tapamaja 1924 aasta tulust. Korterid valmisid 17. detsembril 1925. aastal. (ERA.
2966.5.755)
Ehituse tulemusena oli esimesel korrusel kuus tuba, millest üks teenija tuba. Korteri
juurde kuulusid veel köök, vannituba, rõdu ja kõrvalruumid. Maja teisel korrusel olid neli
tuba ja köök, samuti koos kõrvalruumidega.
Tapamaja ehitustööde kirjeldus kajastub kõige paremini 1933. aasta ülesmõõtmise
joonistel, kus on numbritega märgitud juurdeehitused ja muudatused (foto 11).

Foto 11. Tartu Linna Tapamaja hoonete plaanid. Plaanid koostatud paiklisel mõõtmisel ja ülesvõtmisel 15.
veebruar 1933. a. (ERA.T-6.2.12)
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Segadust tekitab asjaolu, et joonised on 1933. aasta kaustas pealkirjaga „Tartu Linna
Tapamaja hoonete plaanid. Plaanid koostatud paiklisel mõõtmisel ja ülesvõtmisel”. Pidades
telefoni teel aru Egle Tammega, sain teada, et on ennegi ette tulnud olukordi, kus tehti töö
ära ja tegevus seadustati hiljem. (Tamm 2017)
Tapamaja direktori elumaja ehitustöödest saab kõige parema ülevaate fotolt 12, kus
on loetletud tööde nimekiri.

Foto 12. Tapamaja direktori elumaja ümberehitustööde kirjeldus (ERA.2966.5.755)
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1925. aastal kõikide värvimistöödega valmis ei saadud. Kuna krohv kuivas kaua ja
parandused jäid laigulised, siis otsustati, et elamu seinad tuleb kruntida ja 1926. aasta
kevadel lõplikult värvida. Kuid 1926. aasta värvimistöödele lisandus veel akende, uste,
rõdu raudpiirde, alumise siini, vihmaveetoru, väikeste ümarate akende, eesukse ja
trepikäsipuu ning välisaia värvimine ja korstnate õlivärviga värvimine. Teises korteris
värviti tube liimvärviga: seinad kahe värviga sisse löödud ja porte šaploneeritud
maalermeister P. Windi poolt (foto 13). (ERA.2966.5.755)

Foto 13. Üleval vasakul maalemeister P.Wint (ERA.2966.5.755)
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1925. aastal võeti erinevatelt firmadelt hinnapakkumisi raudbetoonist aiamüüri
ehitamiseks. Linnavalitsus valis firma G. Darmer, kes tegi hinnapakkumise summas 4370
marka ja lisas jooniskava (foto 14). (ERA.2966.5.755)

Foto 14. Firma G. Darmeri kirjavahetus linnavalitsusega ja kava (ERA.2966.5.755)

Aastatel 1925–1944 elas majas kaks perekonda ja hoone oli jagatud kaheks:
esimene korrus oli direktori ja teine direktori abi või veterinaararsti kasutuses (ERA.
2966.5.755; ERA.4414.3.768; ERA.4414.3.587; ERA.4414.3.678).
Pärast sõda, nõukogude ajal ehitati elamu sisemus vaheseinte abil vastavalt tööliste
korterite ja ühiselamu vajadustele ümber. Majaraamatute andmetel ulatus korterite arv
kümneni. Majas on elanud tohutu hulk inimesi, nii eestlasi, venelasi, poolakaid kui ka
sakslasi. Nad töötasid Tartu Kalakombinaadis, Tartu Lihakominaadis, Tartu Riiklikus
Ülikoolis, Tartu Külmhoones, Tartu Lauatehases, Tartu Piima- ja Võitööstuses, oli ka
raudteetöölisi ja õpilasi. (EAA.T-1172.4.2-3-73; EAA.T-1172.4.2-3-74)
Aastatel 1947–1964 aastal oli Kastani 183 Tartu Külmhoone kasutuses
(EAA.T-15.1.140b; EAA.T-1172.4.2-3-73). 1961. aastal sooviti Kastani 183 esimesele
korrusele ehitada lasteaed, kuna ENSV Liha- ja Piimatööstuse töölised olid raskustes oma
laste paigutamisega lasteaedadesse. Kohtade arv ei olnud linna lasteasutuste võrgus
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küllaldane ega vastanud kaugeltki vajadustele. Linnavalitsuse tingimus oli vabastada
elanikest esimene ja teine korrus, kus elas kokku seitse perekonda, kuid ENSV Liha- ja
Piimatööstus ei suutnud maja elanikest vabastada ja linnal ei olnud ka neid kuhugi ümber
paigutada. Seega elamusse lasteaeda ei tulnud. (EAA.T-1028.1.94) Nõukogude ajal asus
praeguste korterite 1 ja 2 ruumides Tartu Elamumajanduse Koondise 4. jaoskond.
Elamu teist korrust on väljast muudetud nii palju, kui et 1966. aastal tõsteti
tänavapoolset katust, mis algselt oli suurema kaldega. Tol ajal laiendati põrandapinda,
ehitati esimesele korrusele juurde vaheseinad ja osa uusi küttekoldeid ning teisel korrusel
eemaldati vanad küttekehad ja asendati uutega (foto 15). (EAA.T-1168.2.12768)

Foto 15. 1966. a. plaan (EAA.T-1168.2.12768)

1970. aastal ehitati uus kommunaalprojekt, majja toodi sisse uus veevärk
(ERA.T-2.4-1.18701). 1980. aastal tehti korralik pindade ülesmõõtmine, teisel korrusel
eemaldati vahesein ja esimesel korrusel ehitati korterisse 3 köögi ja tualettruumi vahele
sein (EAA.T.1168.2.12768).
Korteritesse 3–6 sisse kirjutatud inimestel võimaldati aastatel 1996–2000 korterid
erastada. Esimese korruse korterid 1 ja 2, kus seni tegutses Tartu linna Majavalitsus nr 4.
jaoskond, anti rendile. 2015. aastal pani linn oma rendipinna müüki ja see läks erakätesse.
Tänaseks on ruumid jaotatud kaheks korteriks, milles viiakse läbi käesolev lõputöö.
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(vestlus R. Viiraga ja K. Jürissaarega) Enne müümist seisis linnavalitsusele kuulunud
rendipind pikka aega tühjana. 2005. aastal vahetati algupärased aknad plastakende vastu ja
2015. aastal toimus taas akende vahetus, seekord paigaldati kaheraamsed puitaknad ja
puituksed, mis praegu maja kaunistavad. Hooviparkla asemel oli varem aiavaas
purskkaevuga, purskkaevu torud on parkla all siiani olemas (Viira 2017).
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2. VIIMISTLUSKIHTIDE UURINGUD KORTERIS 2
Maalingute restauraator-konservaator puutub tihti kokku viimistluskihtide aruannetega, kas
siis tutvudes teiste tehtutega või neid ise koostades. Kuna tegemist on nii olulise teemaga,
siis valisingi lõputöö teemaks viimistluskihtide uuringud, mis tehti Tartu linnas Kastani
183 asuva elamu esimese korruse korteri 2 ruumides ajavahemikus veebruar kuni mai
2017.

2.1 Uuringute kirjeldus
2015. aastal koostas Mari Nõmmemaa omaniku soovil Kastani 183 elamu mõnede ruumide
viimistluskihtide aruande. Nõmmemaa eesmärk oli välja selgitada, kas elamus leidub
maalinguid.
Käesoleva uurimistöö eesmärk on ruumide kaupa välja selgitada ehitusajaloolised
muudatused, olemasolevate maalingute säilivuse ulatus ja seisukord. Selleks teostatakse
suuremahulised sondaažid ning dokumenteeritakse säilinud ajalooline informatsioon. Soov
on selgitada välja maalingukihtide stratigraafia, samuti maalingute säilivus ja seisukord
ning pakkuda restaureerimiskontseptsioon. Uurimistöös kirjeldan väärtuslikumaid
viimistluskihte, värvikaartidel on märgitud kõik kihid. Uuringute tulemusi saab võtta
aluseks ruumide sisekujunduse projekti koostamisel.
Viimistluskihtide uuringuid tehti sondeerimise teel skalpelli, auruti, liivapaberi,
pehme terasharja, keemiliste ühendite (tehniline piiritus ja atsetoon) ning kuumapuhuri
abil. Sondaažid tehti nii ruumide seintel, lagedel, lae- ja seinakarniisidel, laerosetil kui ka
peegelvõlvil. Kõigil tehtud sondaažidel määrati värvitoonid, mis on vormistatud
värvikaartidele, sondaažid on märgitud plaanile. Värvikaardil on kihid tähistatud
numbritega ja sama kihi erinevad toonid tähtetega, näiteks maalingute ja trafareti puhul.
Värvikaardil määratud toonid võivad algsest erineda seoses värvikihtide
pleekimise, määrdumise ja sideaine kadumisega. Värvitoonid on kleebitud vaid
väljatrükitud uurimistööle. Värvitoonide määramisel on kasutatud Acomix AkzoNobel
ACC värvikaarti.
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Kõigist leitud maalingutest on tehtud fotod. Illustreerivad joonised on tehtud ainult
juhul, kui on teda maalingu terviklahendus. Lihtsamatest trafarettmaalingutest ja mõnest
maalingu detailist on tehtud kontaktkoopiad. Kontaktkoopiad on lisatud ainult väljatrükitud
uurimistööle.
Kõik uuringute lisad on esitatud ruumide kaupa, sinna kuuluvad eelnevalt
nimetatud illustreerivad joonised, värvikaardid, fotod ruumi vaatega ja kontaktkoopiad.
Uurimistöö lõppu on lisatud veel esimese korruse ehitusajaloolised muudatused plaanil ja
sondaažid plaanidel.

2.2 Korter 2
Korter 2 asub esimesel korrusel. Korteri pindala on 115 m2. Korteris olevad ruumid
on märgitud numbritega 1–5 2015. aasta plaanil (foto 16). Korteris on kolm suuremat tuba
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Foto 16. Esimese korruse plaan aastast 2015. Lillaga on märgitud ruumid, kus tehti uuringuid
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2.2.1 Ruum 1
Selles ruumis on tehtud ehitusmuudatusi pärast II maailmasõda. Hoonet kasutati ühiselamu
ja tööliskorteritena, mistõttu oli korterite vajadus suurem ja tekitati vaheseinte abiga ja
ukseava kinnimüürimisega kortereid juurde (foto 17; joonis 17, 1959. a. plaanil). 1980.
aasta plaanil on näha, et vaheseinad on eemaldatud ja ruumi kasutati kontoriruumina, kus
tegutses Tartu Elamumajanduse Koondise 4. jaoskond. 2015. aastal on edelaseina aknaava
arvelt tekitatud uks (foto 17).

Ruum 1. 1906. a. joonisel
EAA.2623.1.584

Ruum 1. 1933. a. joonisel
ERA.T-6.2.12

Ruum 1. 1959. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 1. 1980. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 1. 2006. a. joonisel
Tartu Arhitektuuri osakonna arhiiv

Ruum 1. 2015. a. joonisel

Foto 17. Ehitusajaloolised muudatused ruumis 1

Algselt saalina kasutatud ruum saab tänapäeval köök-elutoa funktsiooni, mida
kaunistab rikkaliku dekooriga ahi. Ehitusaegsed rohke dekooriga ahjud on demonteeritud.
Ahjudetailid on polükroomselt värvitud ja jääb mulje, et seda on tehtud suhteliselt hiljuti,
kuna värv on üsna heas seisukorras (seega puudus vajadus uurida ahju viimistluskihte – A.
Kitseli märkus). (Nõmmemaa 2015)
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Peegelvõlvlael on üks maalingukiht, mis on ehitusaegne. Tegu on juugendstiilis
laemaalinguga. See on maalitud vaba käega, on siluetjas ja kurviline ning kesktelje suhtes
sümmeetriline. Mööda laekarniisi jookseb roosal taustal punaste joonte ja ristidega vöö.
Laemaalingu raskus on suunatud laenurkadesse, kus on sinisele taustale maalitud kurviline
vars, millel ilutsevad türkiissinised lehed ja roosad koloreeritud õied (fotod 18 ja 19).

Foto 18. Ruumi 1 laesondaaź

Foto 19. Türkiissinised lehed ja roosad õied

Maaling on õrnades toonides, domineerivaks värviks on roheline keskses osas ja
äärtes, mida raamistavad sinise, ookri ning aprikoosiroosa peenike joon. Aprikoosiroosa ja
sinise joone vahe on värvitud heleroosa tooniga (lisa 4.2.1).
Lae keskosa kaunistab kaheosaline rosett. Väline sõõr on tõmmatud šablooniga
märja krohvi sisse. Hiljem on sõõri keskele lisatud papjeemašeest valmistatud rosett (foto
20). Roseti kõik reljeefsed pinnad on maalitud erinevate värvitoonidega (lisa 4.2.3).
Laerosetti kaunistab 1 cm paksune sinine joon, mis asub stukist 8 cm kaugusel (foto 21).

Foto 20. Sõõri keskel papjeemaśee

Foto 21. Lähedalt on näha toone
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Papjeemašeel uuringuid ei tehtud, kuna oma vormilt on ta keerukas ning seda oleks
parem teha laual eemaldatuna laest.
Paberist lae- ja seinadekoratsioonide valmistamise mood jõudis Eestisse 19. sajandi
alguses. Kaunistusi sai tellida näiteks Riia ja Peterburi kataloogidest. Kõige tõenäolisemalt
tõid taolisi esemeid Saksamaa-, Prantsusmaa- ja Itaaliareisidelt kaasa baltisakslased, vene
päritolu perekonnad või rändkaupmehed. Et paber on kergelt töödeldav materjal, oli
papjeemašeekaunistuste hind siinsele tellijale taskukohane. 19. sajandi lõpus populaarsust
kogunud papjeemašeest arhitektuurseid interjöörikaunistusi võib vaadelda näiteks SuureKõpu mõisas Viljandimaal ja Uderna mõisas Tartumaal. Papjeemašee-esemed on suures
osas hoolimatute renoveerimistööde käigus või halbade kliimatingimuste tõttu hävinenud.
(Tamm 2006)
Laemaalingut raamistab laekarniis, mis on värvitud kahe tooniga, beeži ja
heleookriga (foto 22; lisa 4.2.2). Peegelvõlvi teine kiht on hallikaspruun, mis visuaalselt
toob lage allapoole (lisa 4.2.4). Teise kihi all on näha, et peegelvõlv on olnud heledam,
kuid on nii kulunud, et pole võimalik välja puhastada.

Foto 22. Ruumi 1 laekarniis

Foto 23. Ruumi 1 seinakarniis

Seinakarniisil on maaling illusoorsete ”hammastega”, millele on kantud varjud ja
mis tekitab mulje profileeritud hammaskarniisist (foto 23; lisa 4.2.5). (Nõmmemaa 2015)
Lae, laekarniisi ja peegelvõlvi väärtuslikke kihte katab õhuke hallikasroosa lubi-/
liimvärvi kiht, mis on pehme terasharjaga eemaldatav, ning on tehtud korduvaid pahteldusi
ja korduvalt värvitud lateksvärviga. Suuremad kahjustused on laepinna keskel,
peegelvõlvil ja seinakarniisil.
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Seinal on kokku kolm viimistluskihti, millest kaks on seinajaotustega
maalingukihid, millest teise puhul on enamik seinajaotuseid üle värvitud (lisa 4.2.6) ning
kolmas on teostatud kaltsutehnikas.
Esimene maalingukiht on ehitusaegne, tegu on seinajaotusega, milles kajastuvad
varasemate perioodide stiilid. Sein on jaotatud kaheks, all jookseb oliivroheline 70 cm
laiune paneeliosa, ülemisel kollakasbeežil osal on tahveldised. Tahveldistel on korduv
trafarett-tehnikas lillemotiiv helebeežil taustal. Jaotusi ääristab ja seinamaalingut lõpetab
1,2 cm laiune punane joon (fotod 24 ja 25).

Foto 24. Ruumi 1 seinasondaaź

Foto 25. Ruumi 1 lillemotiiv

Teine viimistluskiht järgib täpselt algset tahveldust. Teise kihi maaling on tekkinud
jaotuseid üle värvides: alumine vöö värviti tumedamaks pruunikashalliks ja ülemine osa
kollakasbeež värviti halliks. Põhjus võis olla, et olemasolevad toonid ei sobinud (lisa
4.2.6). Esimese ja teise maalingukihi illustratiivne joonis (joonis 1: lisa 4.1.4) annab
ülevaate, milline on seinajaotus olnud. Samasuguse seinajaotusega lahendus esineb Dalia
Klajumené raamatus „Vilniuse interjööri dekoratiivelemendid“ (2015: foto 26).
Seina väärtuslikke kihte on korduvalt pahteldatud ning õli- ja lateksvärviga üle
värvitud. Seina seisukord on halb, mida on põhjustanud seina värvimine õlivärviga.
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Joonis 1. Üleval esimene ja all teine maalingukihi värvilahendus

Foto 26. Foto illustratsioonist.

2.2.2 Ruum 2
Ruumis 2 on ehitusajaloolisi muudatusi vähe (fotot 27). Algselt söögitoana kasutatud ruum
saab tänapäeval magamistoa funktsiooni. 1925. aastal ehitati hoovi poole veranda, mille
tulemusel sai aknast uks, see kajastub 1933. aasta plaanil (foto 27). Pärast II maailmasõda
on loodeseinas kinni ehitatud uks (foto 27).

Ruum 2. 1906. a. joonisel
EAA.2623.1.584

Ruum 2. 1933. a. joonisel
ERA.T-6.2.12

Ruum 2. 1959. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 2. 1980. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 2. 2006. a. joonisel
Tartu Arhitektuuri osakonna
arhiiv

Ruum 2. 2015. a.
joonisel

Foto 27. Ehitusmuudatused ruumis 2
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Sondeerimise käigus selgus, et seinal on kolm väärtuslikumat viimistluskihti: alusjoonis ja
kaks maalingukihti (lisa 5.2.6). Esimese kihi seinamaalingul on kaks trafaretset
taimemotiividega maalinguriba, üks üleval karniisi all laiusega 25 cm (foto 28) ja teine
laiusega 27 cm (foto 29) 89 cm kõrgusel põrandast. Mõlemad maalingud on kantud sama
helekollase taustavärvi peale. Esimese kihi alumine trafarett toetub hallile 19,5 cm laiusele
vööle, mis piirneb kahelt poolt 1,5 cm laiuste tumepunaste triipudega. Hallist vahevööst
põrandani on sein oranžikaspruun. Laekarniisi all jookseb 0,5 cm laiune roosa triip, millel
all omakorda 2 cm laiune tumepunane joon.

Foto 28. Seinakarniisi all jookseb I maaligukiht

Foto 29. Hallil vööl toetuv I maaligukiht

Seina alumisel osal on lopsakas taimemotiividega trafarettmaaling (foto 29), kus
korduvad vaheldumisi viljapeadega ning lopsakate lehtede ja väikeste marjadega motiivid
kollasel taustal. Lehed on ultramariinsinised, marjad ja viljapea ohted on tumepunased.
Sama maalingu all on näha veel üks maalingukiht, kus on punased piirjooned helekollasel
taustal ja mille jaotus seinal on olnud samasugune praegu eksponeeritavaga (fotod 30 ja
31). Arvatavasti on tegu alusjoonisega, sest kui tähelepanelikult vaadata, siis on näha, et
punasega alusjoonis on nihkes.

Foto 30. Punasega alusjoonis

Foto 31. Esimese kihi alusjoonis nihkes
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Teine maalingukiht jäljendab esimest, kuid värvitoonid on erinevad ja ülemine
trafarettmaaling on 5 cm laiem viinamarjakobarate võrra. Karniisi all oleva teise
maalingukihi taust on hallikam, lehed soojemad rohelised ja marjad tumelillakaspruunid
(foto 32). Seina allosas on teise maalingukihi taust sama mis ülemisel, hallikam ja
ultramariinsiniste lehtedega (foto 33).

Foto 32. Teine maalingukiht lae all

Foto 33. Teine maalingukiht seina alumisel osal

Seina alumisel trafaretil on kohati näha parandusi, kus on sinised lehed värvitud
soojema rohelisega (foto 34).

Foto 34. Parandused teisel kihil

Foto 35. Ehisjoon

Kolmandas viimistluskihis on sein 1 cm laiuse ehisjoonega kaheks jaotatud, joon
asub 52,5 cm kaugusel laekarniisist. Alumine osa on värvitud beežiks ja joonest ülalpool
olev osa oli värvitud valgeks (foto 35; lisa 5.2.6).
Seinakarniis on selles ruumis ülesehituselt sarnane karniisiga ruumis 1. Erineb vaid
värvikombinatsioon: siin on maalitud hammasmotiivide puhul kasutatud roosasid ja punast
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tooni (lisa 5.2.5). Seintel on pealmiste kihtidena mitmed makulatuuri- ja tapeedikihtide
jäägid, mille alusel saab väita, et esimesed tapeedikihid on olnud põrandast 260,5 cm ning
nõukogude ajal on tapeet ulatunud kuni seinakarniisini.
Ruumis 2 õnnestus teha laest joonis (joonis 2). Lagi on sarnane Tartus VäikeTähe 1 oleva laemaalinguga (foto 36). Mõlemad laemaalingud on klassitsistlikus stiilis
peegelvõlvlagedega. Laemaaling on sümmeetrilise ülesehitusega, nurkades domineerib
taevasinine toon. Maalingu raamistust kaunistavad nurkades neli veerandringi, mille sees
on tähed. Pikemate külgede keskel asub teineteise vastas kaks lehvikumotiivi.

/.-'(0+*0,
2+10*0)2('1&0%1$0#"!

Ave Kitsel 2017

Foto 36. Väike-Tähe 1 (K.Kullus)

Joonis 2

Laemaaling on õrnades toonidega (lisa 5.2.1), domineerib kollakasroheline
keskosa, mida raamistavad roosa, kollakasroheline ja rohekashall värviriba. Iga värviriba
eraldab punane joon. Aktsendiks on tumedad tähed, mis on arvatavasti üle kullatud, andes
pronksise sära (fotod 37 ja 38).

Fotod 37 ja 38. Ruumi 2 lagi
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Maalingu keskosa kaunistab stukkrosett, mille reljeefsed osad on eri tooni ja millel
on kaks maalingukihti (lisa 5.2.3). Esimesel kihil on õrnad ja soojad toonid nagu roosa,
helepruun ja beež, teisel kihil aga intensiivsemad toonid nagu sinine, hall, roheline ja
punane. Stukkroseti keskel on papjeemašee, mille viimistluskihte ei uuritud samal põhjusel
mis ruumis 1. Laekarniisilt polükroomiat ei leitud (lisa 5.2.2). Peegelvõlv on
seinakarniisiga sama tooni (lisa 5.2.4).
Seina- ja laemaalingu ning laekarniisi seisukord on rahuldav, kuid
väljapuhastamine on keeruline ja aeganõudev, kuna viimistluskihid on teostatud
jämedateralisele krohvile. Peegelvõlvi, laeroseti ja seinakarniisi seisukorrast saab parema
ülevaate, kui pinnad on täies mahus avatud.

2.2.3 Ruum 3

Ruum 3 on ehitatud 1925. aastal ehk teisel ehitusetapil. Pole teada, milleks ruumi algselt
kasutati, arvatavasti magamistoana. Tol ajal jagati elamu kaheks korteriks. Tänapäeval saab
ruum magamistoa funktsiooni. Suurem muudatus on tehtud 2015. aastal, kui muudeti
ukseava asukohta ja kõrgust, eemaldati lihtpottahi ning valati betoonpõrand (foto 39).

Ruum 3. 1980. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 3. 1933. a. joonisel
ERA.T-6.2.12

Ruum 3. 1959. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 3. 2006. a. joonisel
Tartu Arhitektuuri osakonna

Ruum 3. 2015. a. joonisel

Foto 39. Ehitusmuudatused ruumis 3
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Ruumi seintel on näha lihtsat geomeetrilist trafarettmaalingut, mis on teostatud
pruuni värviga ning teostus on robustne (foto 40). Trafarettmaaling asub betoonpõrandast
262 cm kõrgusel ja selle laius on 14,5 cm. Laest 35,6 cm trafaretini on valgeks värvitud.
Samasugune trafarettmaaling on leitud ka Karlova mõisa põhjatiivas, vanema majaosa
teisel korrusel (foto 41) (Toom 2007).

Foto 40. Ruum 3, trafarettmaaling

Foto 41. Karlova mõisa trafarett (A. Toom)

Seinu on korduvalt üle värvitud. Ruumi kahe välisseina ja kahe siseseina viimistlus
on täiesti erinev, kuna tegu on kahe siseseina ja kahe kunagise fassaadseinaga. Seega on
see abiks maja välisfassaadi värvipassi koostamisel. Samuti erineb kogu ruumi viimistlus
teistest ruumidest. Kaks välisseina on krohvitud, millel on vaid kaks kihti. Kahel ülejäänul
siseseinal, kunagistel fassaadseintel, on kokku kuus viimistluskihti, kaks neist krohvikihid
(lisa 6.2.2).
Ruumi 1 ja ruumi 3 vahelises seinas on näha põrandast laeni täislaotud ava (foto
42). Samal fotol on paremal näha kunagise ahju asukoht. Kummaline on see, et mitte
ühelgi ajaloolisel plaanil pole seda ava märgitud. Võib vaid oletada, et esimesel

Foto 42. Kinnilaotud ava ja kunagise ahju asukoht
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ehitusetapil on tahetud sinna teha ukseava, kuid on ehitamise ajal ümber mõeldud ning ava
tellistega täis laotud.
Lae läänenurgas on niiskuskahjustus, mis on tingitud katuse lekkest. Lagi on
krohvitud puitlaastmatile, peegelvõlvita, ei ole ka karniisi ega rosetti. Lagi on korduvalt
ühe tooniga üle värvitud, kokku on neli viimistluskihti (lisa 6.2.1).
Varasemas viimistluskihtide aruandes on fotod, kus on näha suhteliselt madalat
ukseava, mis asus seina keskel, seinal on näha makulatuuri ja tapeedi jääke (fotod 43–45).

Foto 43-45. Ukseava asukoht, tapeedi jäägid seinal ja makulatuur lähivaates (M. Nõmmemaa)

Makulatuuri alumistes kihtides on kasutatud 1930. aastate lõpu ajalehti. (M. Nõmmemaa
2015) Täiendavaid uuringuid tehes ei leitud ruumi seintelt ajalehti ega tapeete, arvatavasti
on need eemaldatud enne betoonpõranda valamist. Seinal on näha, et algselt on olnud
tapeet põrandast 297,5 cm ja hiljem 237 cm, millele viitab tapeediliim seintel.

2.2.4 Ruum 4
Ruum on ehitatud esimesel ehitusetapil. Algselt verandana kasutatud ruum saab tänapäeval
kabineti funktsiooni.
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1925. aastal ehitati kaguseina keskmisest aknast ukseava. Mari Nõmmemaa
kirjeldab oma aruandes ruumi, kus on kaks akent ja kolm kõrvalruumidesse viivat ukseava
(Nõmmemaa 2015). Siit võib järeldada, et tol ajal oli eemaldatud vaheseinad, mida näeme
2006. aasta plaanil (foto 46). Praeguseks on ehitatud uued vaheseinad ehitatud, mis
jaotavad ruumi kaheks osaks, millest väiksem jääb korterile 2 ja suurem korterile 1.

Ruum 4. 1906. a. joonisel
EAA.2623.1.584

Ruum 4. 1980. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 4. 1933. a. joonisel
ERA.T-6.2.12

Ruum 4. 2006. a. joonisel
Tartu Arhitektuuri osakonna arhiiv

Ruum 4. 1959. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Ruum 4. 2015. a. joonisel

Foto 46. Ehitusmuudatused ruumis 4

Seintel on kaks maalingukihti, millest alumine on maalitud suureteralisele krohvile.
Maalingu halva seisukorra on tinginud ruumi kasutus verandana. Esimese maalingukihi
fragmentidest saab vaid oletusi teha. Maalingukihi loetavusele aitab kaasa hilisemate
kihtide eemaldamine, kuid selleks ei näe vajadust. Esimese maalingukiht ei ole selgelt
loetav, säilinud on heledal taustal küpsete kollaste ja säravrohelisega fragmente. Teise
maalingukihi alt on näha küpse kollasega maalitud lehesiluett vartega (foto 47). Kuna tegu
on olnud verandaga, siis võisid seintele olla maalitud toestusega taimeväädid.
Türkiisrohelist leidub isegi aknapõskedel ja akna läheduses on kaks paralleelset
vertikaalset joont (foto 48). Esimese kihi maalingul on sein 2 cm laiuse ja põrandast 75 cm
kõrgusel asuva joonega kaheks jaotatud (lisa 7.2.2).
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Foto 47. Lehe motiiv kollasega

Foto 48. Jooned

Teine maalingukiht, mis on säilinud vaid ukse kohal seina ülaservas, on tagasihoidlikum.
Sein on jaotatud kolmeks. Laemaaling jookseb seinal alla 18,5 cm laiuselt, tekitades seina
ülaserva hallikasrohelise vöö, millel on 0,7 cm laiune punane joon. Hallikasrohelise vöö
lõpetab 15 cm laiune rohelise ja oranži tooniga trafarettbordüür beežil taustal (foto 49).
Võrreldes ruumi 3 trafaretiga on ruumi 4 trafareti teostus kvaliteetsem ja trafarett on laiem.
Seinajaotuse lõpetab 1,5 cm paksune joon, mis on tõmmatud 73,5 cm kõrgusel põrandast
(lisa 7.2.2).

Foto 49. II kihi trafarettmaaling

Foto 50. Võru 39 trafarettmaaling
(K.Ribelus)

Foto 51. Ehisjoon

Sarnane trafarett on leitud Tartus Võru 39 hoovipoolsest toast (foto 50), mida
kasutati varem ja kasutatakse ka tänapäeval köögina (Ribelus)
M. Nõmmemaa aruande fotosid uurides on näha, et seinad on olnud kaetud
ajalehtede ja tapeeditükkidega. Praeguseks on need eemaldatud, seintel on näha
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tapeediliimi jälgi, mille põhjal saab öelda, et tapeedid on ulatunud põrandast 259 cm
kõrgusele ja tapeedi servas on jooksnud ooker ehisjoon (foto 51).
Sirgete servadega lael on kaks väärtuslikku maalingut. Lakke tehti kaks sondaaži,
millest algupärase maalingu sondaaž on avatud akna ja teise kihi maaligu sondaaž ukse
läheduses. Esimese kihi laemaaling on halvas seisus, vaid osaliselt on säilinud
taimornamente. Teise kihi laemaaligu alt kumab algupärane laemaaling. Laemaalingu
fragmentide ja värvitoonide järgi võib oletada, et maaling kuulus esimese kihi
seinamaalingu juurde. Võrreldes teise laemaalingukihiga on teostus peenem ja värvitoonid
õrnad, mis annab laele kergust ja õhulisust (lisa 7.2.1).
Teine maalingukiht on surutud raami, on geomeetriline ja kaunis raskepärane (fotod
52 ja 53). Heledal taustal on geomeetriline kujund, mille moodustavad põimuvad
taimeväädid. Teemanti meenutav kujund asub laenurkades ja lae külje keskel. Nurga
ookriga geomeetrilise kujundi sees on omakorda punasega kujund, millel on säilinud vaid
pigmendi fragmendid. Laeäärt raamistab 17 cm laiune rohekashall raam ja punane joon.

Fotod 52 ja 53. II kihi laemaaling

2.2.5 Ruum 5
Ruum on ehitatud teisel ehitusetapil, 1925. aastal. Algselt verandana kasutatud ruum saab
tänapäeval vaheseinte abiga vannitoa, WC ja esiku funktsiooni. Suurem ehitusmuudatus on
tehtud pärast II maailmasõda: enamik veranda aknaid ehitati kinni ja ruum eraldati
vaheseintega (foto 54).
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Esik. 1933. a. joonisel
ERA.T-6.2.12

Esik. 1980. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Esik. 1959. a. joonisel
EAA.T-1168.2.12768

Esik. 2006. a. joonisel
Tartu Arhitektuuri osakonna arhiiv

Esik. 2015. a. joonisel

Foto 54. Ehitusmuudatused ruumis 5

Sondeerimise käigus selgus, et seina ülemine osa on 37 cm ulatuses valgeks
värvitud, millele järgneb beežil taustal hallikasrohekas trafarettmaaling (foto 55; lisa
8.2.1). Sarnast trafaretti on kasutatud ka Tartus Kalevi 81 tänava elamus (foto 56).

Foto 55. Kastani 183

Foto 56. Kalevi 81 trafarett (K. Ribelus)

Selgelt on näha, et esimese kihi tapeedid on olnud 220 cm põrandast, mida näitab
tapeediliim, mis on hallitama läinud. Nõukogudeaegsed tapeedid on olnud laeni, mida
tõestavad selle aja ajalehtede tükid seinal. Korstnajalga on korduvalt värvitud õlivärviga, et
tagada tuleohutus.
Lagi koos katusega on eemaldatud ning ehitatakse uut. Katus jooksis läbi, mille
tulemusel olid kõik konstruktsioonid halvas seisus.
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2.3 Restaureerimiskonseptsioon

Uuringute põhjal võib öelda, et elamu on rikas maalingute poolest. Kõikides ruumides
leidus kas polükroomset maalingut või trafarettmaalingut, mis on teostatud lubi-/
liimvärvidega. Enamik maalinguid on juugendlikud, kuid leidub ka klassitsistlikus stiilis
lae- või seinajaotustega maalingut, mis on ehitusaegsed. Esineb nii lihtsaid geomeetrilisti
kui ka looklevat juugendstiilis ornamente.
Enamik maalinguid on rahuldavas seisukorras ja ruumilahenduse konserveeriminerestaureerimine või taastamine igati võimalik.
Ruumi 1 laepindade seisukord on rahuldav, suuremad värvikaod esinevad lae
keskel. Ruumi 1 seinamaalingu halva olukorra tingib asjaolu, et maaling on teostatud
suureteralisele krohvile ja üle värvitud õlivärviga, mille tulemusel maalingu
väljapuhastamine ei ole otstarbekas, kuid seina maalingukihid on piisavalt säilinud selleks,
et määrata värvitoonid, kaardistada ja üles mõõta seinajaotus.
Papjeemašeed on soovitav alla võtta ja puhastada. Kuna laerosetid on olnud
koloreeritud, siis papjeemašee all, laerosettide keskmes, võib olla maaling.
Ruumi 2 seina- ja laemaalingu seisukord on rahuldav, kuid väljapuhastamine on
keeruline ja aeganõudev, kuna viimistluskihid on maalitud otse jämedateralisele krohvile.
Peegelvõlvide, laekarniiside, seinakarniiside ja laerosettide seisukorrast saab parema
ülevaate, kui pinnad on täies mahus avatud, siis saab teada, mida ette võtta.
Ruumi 4 esimese kihi maaling lael ja seinal on väga halvas seisus. Soovitan
eksponeerida teist maalingukihti.
1925. aastal juurde ehitatud ruumides 3 ja 5 on lihtsad ühe värviga teostatud
trafarettmaalingud. Laed on algupäraselt heledates toonides, kasutatud on erinevaid murtud
valgeid ja beeže toone. Trafarettmustreid on ühe- ja mitmevärvilisi ning neid on nii
seinapinna ülemises osas kui ka paneelide kohal, ka tahveldis on kaetud üleni
trafarettmustriga. Trafarettmaalingud on omased aastatele 1900–1930, selle elamu
trafarettmaalingud on maalitud 1920. aastate lõpus ja 1930. aastate alguses.
Lisaks leidub esimesel korrusel seina/lage eristavat joon ja kaltsutehnika mustrit.
Ehisjoon elustab ühetoonilisi seinapindu ja ühendab erinevad värvipinnad ühtseks
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tervikuks. Kaltsutehnika ja seina/lage eristav joont on omane 1930.–40. aastatele. Ei pea
oluliseks neid eksponeerida või rekonstrueerida.
Lähtuda tuleks värvitoonidest, mis on sondaažikaartidel. Arvestada tuleb sellega, et
värvitoonide määramisel on valitud kõige ligilähedasem toon.
Algse ruumilahenduse taastamine on igati kohane. Soovi korral võib paremas
seisukorras maalingukihid avada maksimaalses võimalikus mahus. Avatavate maalingute
sees olevate tühimike taastamise kontseptsiooni ja tehnilise lahenduse välja töötamine
lähtub siis maalingute täismahus avamise situatsioonist, kadude hulgast ja suurusest, kuid
see võiks olla kõigis ruumides sarnane. Teine võimalus on sondaažiaken eksponeerimiseks
konserveerida-restaureerida. Kui aga pole soovi eksponeerida, siis võib sondaažiakna katta
väärtuslikke viimistluskihte kahjustamata.
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3. SAALI LAESONDAAŹI KONSERVEERIMINERESTAUREERIMINE
Antud peatükk kirjeldab lõputöö praktilist poolt, mille käigus eksponeerin ühte sondaaži.
Kirjeldan lähemalt konserveeritava-restaureeritava laemaalingu sondaaži tööetappe.
Laemaaling asub hoone esimesel korruse ja on elamu suurim.

3.1 Seisukorra hindamine enne maalingu avamist
Varem pole Kastani 183 elamus teadaolevalt restaureerimistöid tehtud, kuid aastal 2015
koostas Mari Nõmmemaa elamu mõnede ruumide viimistlusuuringute aruande. Tegu oli
eeluuringutega, kus omaniku soovil uuriti, kas korterites üldse maalinguid leidub.
Eelnevalt on saali laemaalingut avatud ruumi idanurgas umbes 0,3 m² ulatuses,
stukkroseti läheduses ja stukkrosetil (fotod 57–59). Avatud sondaažist on näha
polükroomset maalingut, kaarjaid jooni ning lae serva ja nurga jaotust joonte abil. Esialgsel
visuaalsel vaatlusel oli võimalik näha lateksvärvi viimistluskihil mikropragusid.

Foto 57-59. Lae seisukord enne avamist

3.2 Maalingu avamine
Maalingut on korduvalt pahteldatud ja värvitud. Maalingu avamiseks tuli esmalt
eemaldada pealmised viimistluskihid (foto 60). Pealmised kihid, kus oli kasutatud
lateksvärvi, tsementpahtlit ja heledat tänapäeva pahtlit, olid tugevalt maalingukihi küljes,
mille tulemusel osutus nende eemaldamine aeganõudvaks. Maaling on maalitud
suureteralisele krohvile, mis tegi sondeerimise vaevaliseks. Suur osa maalingust avati
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mehaanilisel teel skalpelliga. Laesondaaži
avamiseks kulus 150 skalpellitera nr 20. Kohati
kasutasin aurutit, mille tulemusel lateksvärv ja
tänapäevasem pahtel pehmenes, kuid
tsementbaasil pahtli puhul auruti ei toiminud.
Tsementpahtli puhul osutus kõige paremaks
avamismeetodiks mehhaaniline avamine
skalpelliga. Kõik tsementpahtliga tehtud
kunagised parandused sai eemaldatud. Avamisel
selgus, et maalingut katab hallikaspruun lubi-/
liimvärv, mille eemaldamiseks kasutasin pehmet
terasharja. Laesondaaži sai avamine kestis
poolteist nädalat. Kuna sondaaž ei andnud laest

Foto 60. Avamise protsess

täit ülevaadet, otsustati osaliselt avada ka laerosett,
laekarniis, peegelvõlv ja seinakarniis. Avamine võttis aega kolm nädalat ja ühel inimesel
kulus 132 töötundi

3.3 Maalingu seisukord pärast sondaaži avamist
Pealmiste viimistluskihtide eemaldamisel selgus, et
tegu on juugendliku peegelvõlvlaega, mille keskmes
on papjeemašeest stukkrosett ja maalingut raamistab
laekarniis. Tegu on vabakäemaalinguga, mis on
teostatud liimvärvidega. Laemaaling on kesktelje
suhtes sümmeetriline, nurkades on dekoratiivne
maaling: helesinised türkiissiniste lehtede ja roosade
õitega taimornamendid.
Algupärase laemaalingu seisukord annab
hea ülevaate laesondaaži kahjustuste kaart (foto 61).
Lae seisukord on erinevates osades erinev, samuti

Foto 61. Laesondaaźi kahjustuste kaart

selgus, et erinevad värvitoonid on erinevalt säilinud.
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Esines ka krohvikahjustusi kuni roomatini ning väiksemaid naelaauke ja pragusid. Halvas
seisukorras on peegelvõlv, kus on nihkega praod. Samuti oli laepinnal mehaanilisi
kahjustusi, mis viitavad kunagise vaheseina olemasolule.

3.4 Krohviparandused ja kinnitamine
Enne krohviparandusi eemaldati tolmuimeja ja pintsli abil suurem tolm ning Wishab
käsnaga peenem tolm. Kao kohad niisutati kergelt veega, et lubikrohv paremini nakkuks.
Sügavamate kadude täiteks asetati kadudesse vees leotatud punase tellise tükke, et
parandused oleksid tihedamad ja tugevamad. Suuremad kao kohad krohviti mitmes järgus.
Kadude parandused tehti toonitud lubikrohviga, mille tera suurus on 0–2 mm.
Krohviparandustele tõmmati omakorda roheliseks toonitud peenlubipahtli kiht, et tagada
juba algfaasis terviklikkus. Tulevikus on krohvi ja pahtli toonimise tõttu paranduskohti
kergem eristada (foto 62).

Foto 62. Krohvi kadude parandamine

Foto 63

Peale krohvimistöid krunditi maalingu pind metüültselluloosi krundiga, kus
eelmisel päeval segati kokku liim (500 ml vett ja 5 g metüültselluloosi), mida enne
kruntimist lahjendati (1 osa liimi, 3 osa vett). Sondaaži ulatuses krunditi kogu pind,
kinnitades viimased lahtised osad ja saades tolmuvaba pinna. Kruntimise tulemusel on
maaling loetavam (foto 63).
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3.6 Retušeerimine
Suuremad maalingu kaod taastati vajadusel retušeerimise teel. Retušeerimise eesmärk on
saavutada terviklik tulemus. Retušeeritud kohad peavad olema eristatavad, kuid ei tohi
silma torgata.
Rekonstrueerimine on soovituslik vaid siis, kui selleks on piisavalt informatsiooni,
vastasel juhul tuleks rekonstrueerimist vältida. Hea kooskõla saavutamine
originaalmaalingu ja rekonstruktsiooni vahel sõltub paljuski restauraatori oskuslikkusest ja
võimest teha õigeid otsuseid. (Mora 1984)
Retušeerimist alustasin suurematest pindadest, antud maalingu puhul rohelisega
maalitud lae keskosast. Maalingu nurgas, kus on taimornamendid, otsustasin taandada
sinise maalingu osal kaod ning mitte hakata puuduvaid türkiissiniseid lehti ja õisi
rekonstrueerima. Puuduvad lehe- ja õiemotiivid taastatakse, kui on teada laemaalingu täpne
ülesehitus. Oletuste põhjal rekonstrueerimine on väär. Joonis 3 annab ülevaate laemaalingu
ülesehitusest, kuid joonisel ei ole nurkade lahendust, kus asub taimornamentidega
koloreeritud maaling (joonis 3).

Ave Kitsel 2017

Joonis 3. Ruumi 1 laemaalingu ülesehitus
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Retušeerimiseks kasutati kaseiinvärvi ja pastellkriite ning tehnikaks puäntilismi ja
acqua sporca’t. Konserveeritud-restaureeritud pind eristub nii pintsli käsitluse kui ka tooni
poolest (foto 64). Vastu valgust vaadates eristab retušeeritud osa algupärasest maalingust.
Algupärane on sile, kuid retušeeritud pind matt ja krobeline.

Foto 64. Retuśeeritud laesondaaź
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KOKKUVÕTE
Käesoleva lõputöö peamine eesmärk oli uurida Kastani 183-2 interjööri viimistluskihte.
Uurimistööga koostati põhjalik viimistluskihtide uuring ja dokumenteeriti kõik leiud, töö
annab hea ülevaate korteri 2 viimistluskihtidest. Uuringu raames avati 25 sondaaži, mis on
esitatud 17 värvikaardil. Enamik avamisi on suuremahulised. Tehti kontaktkoopiad
kõikidest lihtsatest trafarettidest ja laemaalingu osadest. Illustratiivseid jooniseid kõigi
ruumi maalingute kohta ei saanud teha, kuna maalingu üldehitus vajab veel uurimist.
Uuringud tõestasid, et Kastani 183 elamu on rikas lae- ja seinamaalingute poolest.
Kõigis uuritud ruumides leidus juugendmaalinguid, kas siis polükroomseid seina- või
laemaalinguid või/ja trafarettmaalinguid. Maalingud on teostatud lubi-/liimvärviga.
Uurimistööd tehes tõdesin, et konservaator-restauraatori esimesi töid on selgeks
teha ja tundma õppida hoone iga seina ehitusmuudatusi. Sellega hoiab ära tühja tööd ja ka
eksimusi. Konservaator vajab küllast fantaasiat, mõtteruumi ja rikkalike ajaloo teadmisi.
Mul on hea meel, et sain teostada uuringuid just selles elamus ja teha koostööd omanikega,
kes oskavad väärtustada ajaloolist interjööri.
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SUMMARY
Restorers-conservators of paintings often come across reports of layers of finishing, either
by studying the work of others or by writing reports themselves. Seeing as this is a very
relevant topic, this thesis generally focuses on studies of layers of finishing.

The object of the thesis is a house located at Kastani Street 183 in Tartu, on the corner of
Kastani Street and Võru Street. The eclectic stone villa with its plastered walls and art
nouveau details looks incredibly sumptuous compared to the simple wooden houses
elsewhere on Kastani Street. The house has protruding as well as recessive parts, making
for a complex-looking layout. The house currently comprises a basement, two storeys and
altogether six apartments. The activities related to my thesis will be conducted in a first
storey apartment, No. 2, which features four rooms and utility rooms.

The building once housed the Director of the Abattoir of the City of Tartu. It was
completed in 1906 and then accepted by the city in 1907. The architect was Jacques
Rosenbaum (1878–1944). In 2015, the owner ordered restorer Mai Nõmmemaa to examine
the layers of finishing in order to establish whether there were any murals inside the house.
The results are presented in the following report “Report on the study of the layers of
finishing in certain rooms of the house at Kastani Street 183”. The aim of this study is to
open the discovered murals on a wider scale and determine their condition and the extent
to which they have been preserved.

The main objective of this thesis is to study the layers of finishing of the interior of the
rooms located at Kastani Street 183, apartment 2. This study involved an in-depth
examination of the layers of foundation whereby all discoveries were documented. This
work provides a good overview of the layers of finishing in apartment No. 2. As part of the
study, 25 sample areas were opened. These are also represented on 17 colour charts and
indicated on the plan. Most openings were large-scale. Contact copies were made of all
simple stencils and parts of the ceiling painting. Illustrative drawings are made of larger
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paintings where there is information on the overall appearance of the mural. Based on the
example of a large-scale ceiling sample area, the thesis describes the problems, work
process and results related to the opening, conservation and retouching process. The room
under question was a hall and a quarter of the ceiling painting was opened up whereby I
applied the knowledge and experience gained in school. The main objective is to preserve
the sample area of the ceiling painting, stop degradation and provide a restoration
conception.

My research revealed that the building has extensive murals. There were either polychrome
paintings or stencils made with whitewashing /glue paint. Most of the paintings were art
nouveau in style, but there were also classicist ceiling or wall paintings dating back to the
time of construction. There were simple geometric as well as winding art nouveau
ornaments. Most paintings are in a satisfactory state and the conservation-restoration or
reconstruction of the layout of the room is very possible.

During this study it became evident that the first task of a conservator-restorer was to
establish and get to know construction changes in every wall of the building. This helps
avoid pointless work as well as mistakes. Conservators need to have a lively fantasy,
freedom to think and deep knowledge of history. I am glad to have been able to carry out
studies in that house and to work with owners who know the value of historic interior
design.
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