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Anija mõisa aja lugu
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Ehitus: Sulane OÜ
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Tellija: Anija Vald

Anija mõisa tegevjuht ja ideede autor  

Janne Kallakmaa:

Tahan alustada Juhan Maiste kirjutatud sõnadega  

1. novembril 2020 ilmavalgust näinud raamatust 

„Anija mõisa ajalugu. Aadel ja talupoeg”: 

...Hetkeks võis toetuda valgele pingile, lasta silmal 

libiseda üle roosipõõsaste, nautida kogu valgete mõisa- 

hoonete poolt kujundatud panoraami ja siirduda siis  

pargi tagatipus asuva graniitkividest tagaseina ja selle  

ees asuva nelja valge puidust sambaga paviljonini, mille 

ette oli istutatud viiest paarist pärnadest allee.

See lause loob pildi, milline on Anija mõis 2020. aas-

tal, kuigi restaureerimata on veel nelja valge puidust sam-

baga paviljon jpm. Mitme aasta töö tulemusena avati  

23. augustil härrastemaja, 2019. lõpus aidahoone ning 

korrastati prantsuse park ja inglise pargis õpperada 

„Meelte ja kogemuste tee”. Anijal on nüüd põnev külastus- 

keskus, kus saab tutvuda Eesti mõisaajastuga ning saada  

osa sündmustest. 15. sajandisse ulatuva ajalooga hoonete 

restaureerimisel on pieteeditundega säilitatud ajaloo- 

kihistusi ja jäetud need külastajale nähtavale. Söögitoas 

saab näha 19. sajandist pärit sumedates pruunides too-

nides tapeeti, millel väänlevad mustrisse greifid. Samuti 

leiab söögitoa kapist läbi trepihalli minevast salakäigust 

hõrkroosat marmorit imiteeriva tapeedi, mis on Eesti  

mõisate leidude hulgas tõeliselt haruldane ning kapi ees  

lohud põrandalaudadel, kuhu astudes võid end ette 

kujutada toatüdrukuna… Ainulaadsed on ka Anija mõisa 

stukid fassaadil, need on tõenäoliselt ainsad figuraalsed 

reljeefid Eesti mõisate välisarhitektuuris. Anija mõisa 

külaline saab püsinäitusel „Mõisa aja lugu” elamuslikus ja 

interaktiivses vormis osa lugudest läbi 500 aasta. Püsi-

näituselt leiab muu hulgas katkeid kunstiajaloolase Juhan 

Maiste faktipõhisest romaanist Anija mõisast, aadlikest  

ja talupoegadest. 

Janne Kallakmaa, Mart Keskküla, Ly Renter

1. Vaade restaureeritud Anija mõisa peahoonele. 
 Foto Elvo Jakobson
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Mart Keskküla, projekti üks autor:

Tellija peaeesmärk oli restaureerimise kaudu luua Anija 

mõisa kompleksi unikaalne mõisajastu külastuskeskus 

„Mõisa aja lugu”. Vallale kuulub kompleksist kolm hoonet 

ja ca 10 ha suurune park. Alustati härrastemaja ja aida 

korrastamisest, tühjana ja varemetes seisev teenijatemaja 

ootab veel järge.

Näitleja Andrus Vaarik on Anijat iseloomustanud kui 

„kaunilt räämas mõis”. Meie suurim väljakutse oligi säili-

tada maamõisa väsinud hiilgus. Lagunenud olekust tuli 

leida kesktee, kuidas täita kõik tänapäeva nõuded nii,  

et säiliks midagi sellest räämas olukorrast, ja samas  

luua esteetiline tervik eri kihtidest. Juba esimesel ehitus- 

nõupidamisel leppisime kokku, et kui ehitaja lahkub valmis 

objektilt, siis kõik küsivad, „mis siin siis tehti”?

Selline nagu poolik tegemine – teeme kõik tehnilised 

tööd ära ja siis natuke ka viimistleme, ongi ehitajale kõige 

raskem ülesanne. Otsustasime vältida suuri lõhkumisi 

ja seetõttu jäid paljud kommunikatsioonid nähtavale, 

see aga võimaldas eksponeerida originaalpindasid. Nii 

jäid paljudes tubades alles kihid erinevatest värvitud või 

tapeediga kaetud pindadest. Projektis, aga ka töö käigus, 

määratleti täpsed piirid, kus võib elektrikaableid süvistada 

ja kus ei tohi.

Kõige paremini on Anijal meie meelest õnnestunud 

põrandad. Eri ajastute laud- ja parkettpõrandaid sai säili-

tada tänu sellele, et ei olnud vaja avada põrandaid torude 

ja juhtmete vedamiseks. Nende jaoks leidsime kohad 

seinte sees olemas olevates kanalites või siis äärmisel 

juhul võeti seina äärest lahti ainult üks laud.

Esimest korda tegelesime keldriga, kus kogu põrand 

oli kaetud mõisaaegsete ilusate suurte plaatidega. Kui me 

oleksime hakanud plaate üles võtma ning uusi aluskihte 

ja isolatsioone tegema, oleksid need plaadid kõik puru-

nenud. Otsustasime riskida ja jätta põrand puutumata, 

juhtida pinna- ja sadeveed majast eemale ning leppida 

Meie suurim väljakutse  

oligi säilitada maamõisa  

väsinud hiilgus.

2. Peahoone interjööri vääristab Oldschool OÜ ajalooliste ahjude 
 kogust pärinev 19. sajandi lõpu kahhelahi. Foto Elvo Jakobson
3. Restaureerimise eesmärk oli säilitada midagi ka endisest 
 räämas olekust ja näidata hoone ajaloo erinevaid kihistusi. 
 Foto Elvo Jakobson
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4. Hoones on säilinud eri ajastute laud- ja parkettpõrandad. 
 Foto Elvo Jakobson
5. Keldrites loobuti mõttest teha tänapäevased põranda aluskihid 
 ja säilitati mõisaaegsed suured paekiviplaadid. 
 Foto Elvo Jakobson

mõningate niiskuskahjustustega. Kütte- ja ventilatsiooni- 

torude jaoks võeti lahti ainult meetrilaiune riba seina 

ääres ja paigutati torud põranda alla. Küte lahendati 

radiaatoritega. Põrandaplaatide kadu oli minimaalne ja 

säilis ilus autentne paepõrand. Võideti ajas, materjalis  

ja rahas! 

Aidahoones säilitati arhailine ilme ja maht nii väljas 

kui ka sees. Kontrastiks aga rajati sinna betoonist ja küt-

tega põrandad, mis moodustavad peaaegu viimistlemata 

seina- ja laepindadega tervikliku sünteesi ajaloost ja täna-

päevast.

Ly Renter, Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik 

Anija mõisa peahoone ja aida restaureerimine oli erandlik 

oma avatuse ja isetegijate kaasamisega. SA Anija Mõisa 

Haldus, Muinsuskaitseameti ja ehitaja Sulane OÜ koos-

töös korraldati töötube, mille eesmärk oli õpetada vanas 

majas nägema eri aegade viimistluskihte, nende väärtusi 

ja anda praktilisi tööoskusi inimestele, kelle jaoks on 

oluline säilitada ajalooline ruum. Töötubades restauree-

riti aknaid, uuriti ahjusid ja korstnaid, õpiti lubikrohviga 

krohvima, avati seina- ja laemaalinguid ning restaureeriti 

põrandaid. Ikka teooria ja praktika käsikäes – hommikul 

loeng ning seejärel sai ise käed külge panna. Ei pääsetud 

ka ehitustolmust ja -mürast. 

12. aprillil 2019 istusid huvilised külmas kütmata pea- 

hoones, et õppida tundma küttekoldeid ja korstnaid. Artur 

Ümar Oldschool OÜ-st andis ülevaate ahjude ajaloost 

ja väärtusest. Korstnapühkija Juhan Räni õpetas, kuidas 

puhastada küttekoldeid. Korstnaid küll ei puhastatud, 

kuid kõik peahoone ahjud vaadati koos üle.

25. mail toimunud üle-eestilisel akende restaureeri-

mise päeval, õpetas akende korrastamist Tallinna Ehitus- 

kooli puidu ja restaureerimise õppesuuna juhtõpetaja 

Heli Allikas. Sulane OÜ sättis aida suureks kandelampi-

dega valgustatud töökojaks. Laupäevakult said osalejad 

kaasa restaureeritud aknad ja uued oskused. 

22. novembril oli peahoone restaureerimine sealmaal, 

et oli aeg töötoaks „Vana puitpõrand väärib säilitamist”. 

Anita Jõgiste Muinsuskaitseametist andis ülevaate ajaloo-

listest puitpõrandatest. Restauraator Kalle Kase õpetas, 

kuidas vanu puitpõrandaid puhastada, proteesida, lahti 

võtta, soojustada, viimistleda, kuidas valida sobiv materjal, 

põrandaliistud, mida teha kuivamispragudega.

Lubja kasutamine ehitamises on pikkade traditsiooni-

dega ning õigeid töövõtteid ja materjale kasutades alati 

kindla peale minek. 14. juunil oli salk õpipoisse töökin-

dad käes, kellu ja vuugiraud ämbris, lubikrohviga krohvi-

mise õpitoas. Koolitus oli mälestiste omanikele ja Rebala  

muinsuskaitseala majaomanikele. Koolitaja oli Kermo 

Jürmann OÜ-st Säästvad Ehituslahendused. Mõisa karja-

kastelli paekivist seinamüüride krohvitud proovilapid on 

tänini õppepäeva meelde tuletamas.

2. novembril, kui peahoones jõudis järg seinteni,  

toimus töötuba: „Tapeedid ajaloolistes majades – sise- 

viimistluse kõnekaim materjal”. Anija mõisa tapeedid 

jutustasid oma loo Anija peahoone endiste omanike ilu-

meelest, harjumustest ning sotsiaalsest staatusest MTÜ 

Eesti Ajalooliste Tapeetide Kogu tegijate suu läbi. Õpituba 

algas ettekandega, Eesti tapeedileidudest ning sellele 

järgnes praktiline õpituba – puhastati ja avati tapeedi-

kihistusi. Töötoa käigus avastati 1880. aasta tapeet, mis 

kild killu haaval eemaldati, taastati ja mis avamiseks,  

23. augustiks 2020 kenasti seina sai.
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