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I Sissejuhatus    
 

 Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud Tartu maakonnas, 

Võnnu vallas, Võnnu alevikus asuva ajaloomälestise,  Võnnu Sõõro (end. Suitsu) 

külakooli hoone (mälestise reg. nr. 4298), avarii-konserveerimistöödeks.  

Mälestise omanik Võnnu vallavalitsus taotles 2008. aasta riigieelarvest toetust 

mälestise katuse avarii-konserveerimistöödeks. Vastav toetus eraldati Võnnu 

vallavalitsusele 2008.a. jaanuaris. Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 1 tulenevalt on 

nimetatud töödeks vaja koostada muinsuskaitse eritingimused. Kuivõrd Võnnu 

vallavalitsusel on pärast esmaseid konserveerimistöid kavas jätkata koolihoone ja 

ümbritseva koolikompleksi korrastamist ning rajada ajaloolisse koolihoonesse 

muuseum, on eritingimustes käsitletud ka raamnõudeid koolihoone ja ajaloolise 

koolikompleksi edasiseks korrastamiseks.  

 

 Eritingimuste ajaloolise ülevaate koostamisel on kasutatud arhiiviallikaid 

(EAA fondid 3449 - Võnnu algkool ja 3265 - Kastre-Võnnu vallavalitsus), Eesti 

Kirjandusmuuseumis ning Võnnu keskkoolis ja Võnnu Teabekeskuses säilitatavaid 

käsikirjalisi ja fotomaterjale, samuti kooli kasvandiku Gustav Mootse mälestusi 

Võnnu külakoolist (G. Mootse. Mineviku mälestused. 1, Võnnu kihelkonna 

ajaraamat 2003, lk 91jj). Keskendutud on koolihoone ehituslooga seotud 

andmestikule. Täiendavaid andmeid kooliga seotud isikute ja sündmuste kohta on 

võimalik leida viidatud allikaist. 

                

 

2.1. Ajalooline ülevaade       

 
 Võnnu külakool on üks vanemaid Eestis, asutatud 1796.

1
 Ligi 80. aastat enne 

koolimaja ehitamist töötas külakool praegusest koolimajast ida pool asunud suures 

puithoones, endises vennastekoguduse palvemajas.
2
 Kooli arhiivis leiduvatest 

materjalidest selgub, et koolitalu maa kuulus kuni 1890. aastani Kurista mõisale, 

kusjuures ühe vakamaa suurune maatükk koos sellel asuvate koolihoonete ja 

päraldistega oli velistekoguduse vöörmündrite ja Kurista mõisniku Stefan de 

Villebois vahelise lepingu kohaselt üle antud valla kogukonnale kooli pidamiseks. 

                                                 
1
  G. Mootse. Mineviku mälestusi. 1. Võnnu  – Võnnu kihelkonna ajaraamat. Võnnu 2003, lk 105 

2
  See hoone lammutati L. Rootsmäe teatel 1925.a. 
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Talu suurus oli 29 tessatiini 342 ruutsülda 42 ruutjalga. 1896. aastal ostis Võnnu 

kogukond koolitalu maad Kurista mõisnikelt välja.
3
 

 

 1861. aastast pärineval Kurista mõisa kaardil (EAA 3724-5-2698) on märgitud 

vallakoolitalu (nr 36) piirid ja kolm hoonet, üks neist kannab nime Schul-Bethaus 

(Kool-Palvemaja), teine on ilmselt Gustav Suitsu sünnikoduks olnud rehetare ja 

kolmas talu kõrvalhoone. Koolimajast 150m kirde-idas oleva talu õuel olevat veel 

1970. aastatel seisnud 1920. aastatel lammuatatud vana palvemaja vundamendi vare. 

Koolitalu juurde kuulus lahustükina 1/6 „Kõrzi-Pallo“ karjamaast. 

 

 1860. aastate lõpul kui kooliskäivate laste arv tõusis üle 60 jäi vana kool-

palvemaja koolile kitsaks. 1873. aastal otsustas Võnnu kirikukonvent lasta koolimaja 

laiendada.
4
 

 1874. aastal ehitati vennastekoguduse palvemaja lähedale uus, ühe suure 

klassiruumi ja ühe koolmeistritoaga koolimaja, praeguse koolihoone vanim 

ehitusjärk.
5
  

 Uus „Koltare“ oli tolle aja mõiste järgi moodne ehitus – väljast laudadega 

vooderdatud ja ookeriga värvitud, laastukatuse ja valgeks lubjatud korstnaga. G. 

Mootse kirjeldab hoonet järgnevalt:  

 Väikesest lagedast õuest viis kolmeastmeline trepp eeskotta, sealt otse edasi 

uks koolmeistri- ja paremat kätt klassituppa. Viimane oli seest krohvitud ja valgeks 

lubjatud, samuti ka lagi. Klassitoas oli kaks rida värvimata koolipinke (igas pingis 

võis vabalt viis õpilast istuda) - hommiku poolt tütar- ja õhtu pool poisslastele, 

samuti ka riidenagid kummalegi sugupoolele. Ukse kõrval laial pingil seisis toober 

joogiveega ja plekist kruusike. Hommikupoolsel seinal rippus suur venekeelne 

maateaduste kaart („Euroopa-Venemaa“), lõunapoolsel seinal paar renessansimeistri 

Corregio koopiat, koolmeistrituppa viiva ukse kõrval suur seinakell ja paremal pool 

nurgas orel. Kateeder asus seljaga vastu ahju, selle kõrval (tütarlaste poolel) 

klassitahvel ja kesk klassituba suur laelamp. Koolipinke oli kummaski reas vist viis. 

Esimestes ridades istusid kolmandat talve iga päev käijad, nende taga teist, siis 

esimest kuna viimane rida oli väikeste (laupäeviti käijate jaoks).
6
 

 

Näib, et uue koolimaja rajamisel juhinduti 1873. aastal Tartus ilmunud W. 

Normanni „Koli-piddamise“ raamatus
7
 antud juhistest. Toome siinkohal olulisemad 

neist: „Kus 50 ehk 60 last igapäev koolis käivad, peab kooli kamber ühte pidi 5 sülda 

ja teisipidi 4 sülda suur olema ja kõige vähemalt 9 ehk 10 jalga seest kõrge, ja ka 

igale poole aknad nõnda seatud, et valgus niihästi esimeste kui tagumiste pinkide 

kohta ühel viisil paistab. Aknad peavad paraja suuruselt olema, 4 ½ jalga (1,37m) 

kõrged ja 3 ½ jalga (1,06m) laiad, ja nii kindlasti tehtud, et talvel külma läbi ei lase. 

                                                 
3
  EAA F 2381-2-8981, l.8 (Tartu Kinnistusameti kinnistutoimik) 

4
 Rootsmäe, l. Võnnu külakooli ajalugu, lk 5. 

5
 Samas, lk 105 

6
 Samas, lk 106 

7
 Normann, W. Õppetus koli-piddamisest ning laste kaswatamisest iseäranis koolmeistrite ja laste wannemate heaks, 

õppetuseks ning juhhatamiseks wälja antud. Tartu, H.Laakmann, 1873, lk 40jj. 
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Kooli kambril olgu oma päralt ahi, mis toa seest on kütta, et kütmise ajal paha õhku 

ja niiskust võib korstnasse kiskuda. Koolmeistri elo-kambritel olgu oma päralt ahi ja 

väike pliit, kus ta võib keeta. Plaan peab nõnda olema tehtud, et mõlematele ahjudele 

üks korsten saab tehtud. Lagi peab heaste sammaldud ja sawitud olema, ja siis kõige 

vähemalt pool jalga mulda lae peale veetud. Põrandat peab niisamuti kuiva mullaga, 

mitte liivaga alt täidetama. Kui kõik nõnda hoolega saab tehtud, siis saab hoone kuiv 

ja hea olema.“  

Kooliruumis pidid olema: sobivate mõõtmetega lauad (15 tolli laiad ja 1 ½ 

sülda pikad) ja pingid, kaks musta tahvlit (4 jalga kõrged ja 3 ½ jalga laiad) - üks 

kirjutamise, teine rehkendamise tarvis, üks kapp kooli raamatute, tahvlite ja tindi 

pottide tarvis.  

Normann lisab ka viis näidisplaani erineva suurusega koolimajade jaoks. 

Võrreldes neid Võnnu koolimaja praeguse ja G. Mootse visandatud ümberehituse 

eelse plaaniga näeme, et lahenduselt sarnane on Normanni plaani nr 1 

ruumilahendus, eriti 5 aknaga otsmine koolituba. Ka klassiruumi akende kõrgus 

vastab ligikaudselt Normanni juhistele. Peamine erinevus seisneb, selles, et Võnnu 

koolihoonel on ära jäetud keskne koda kahe väikese kambriga ja selle arvel on 

suurendatud klassiruumi mõõtmeid. Kandeseina ärajätmine eeldas üsna keerukat 

ripptalale toetuvat  laekonstruktsiooni, mis viitab sellele, et kooli ehitamisel pidi 

osalema vähemalt üks vilunud ehitusmeister. 

Vanim dokument kooli arhiivis on 1891. aastast pärinev ankeet, milles Võnnu 

algkooli kohta on esitatud järgnevad andmed: Kool: asub omas majas; ehitatud: 

1874.a., ehitusmaterjal: puit; tube: 2, neist 1 õpetaja tuba ja 1 klassituba; klassitoa 

pikkus 30 jalga, laius 30 jalga (9,14m), kõrgus 10 jalga (3,04m);  klassiruumil aknaid 

5; akende kõrgus 4 jalga (1,22m); laius 3 jalga (0,91m); põrandate materjal: puit; 

koolimajal puudusi ei ole; pestakse ja köetakse õpetaja arvelt; väljakäigukoht: õues; 

hea veega kaev; õpilaste toitlustamine: omal leival. Kooli majandushooned: ait, saun, 

tall; maad on koolil 30 ruutjalga, mis saadud annetusena, kuulub Kurista mõisale; 

õpikuid oli koolis 7, õppevahenditest olid olemas: suur tahvel, arvelaud, maakaart ja 

eestikeelne gloobus; ajaloo kaart, raamatute ja õppevahendite kapp. Õpilasi oli koolis 

1890.a. esimesel poolaastal 31. 

Õpetajaks oli sel ajal Jaan Gotliebi p. Suits, sündinud 04.05.1853.a. Kurista vallas, 

talupoja seisusest, luteri usku, õppinud ja õpetaja kutse omandanud Võnnu 

vallakoolis, vallaline. Õpetaja palk oli 100 rbl, millest koolimaja kütteks kulus 

poolaastas 30 rbl.  ja valgustuseks 6 rbl 50 kop.
8
 Koolmeistri perekond elas sel ajal 

koolimajast  mõnikümmend sammu põhja pool asunud koolitalu vanas rehetares. 

 1892. aastal saab uueks koolmeistriks Daniel Lodi, kes oli õppinud Tartu 4-

klassilises linnakoolis ja täiendanud end Hugo Treffneri Eragümnaasiumis. 

Koolmeistrina tegutses ta siin 1921. aastani. Kuna uus koolmeister erinevalt oma 

eelkäijast oli perekonnainimene (tal oli 3 last), tõusis päevakorda koolimajale 

juurdeehituse tegemine. 

 1894. aastal hakatigi koolimaja põhjapoolsele otsaküljele kolmetoalist 

koolmeistri korterit ehitama (näib, et selleks kasutati osaliselt ära vana rehetare 

                                                 
8
 EAA F 3449-1-136, l. 23, 23p. 
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materjali). Varsti pärast seda lõhuti vana rehetare lõplikult küttepuudeks maha. 

Hiljem ehitati koolimajast ida poole veel savist tall, laut jt abihooneid.
9
 

 1921. aastal kuulusid koolimaja juurde tall-vankrikuur (koos lakaga), ait 

õunaaias, õuna-aed koos aiamaaga, velistemaja ees olev õu, mida kasutati kooli 

võimlemisplatsina. Kooliõpetaja kasutuses oli kaks tuba: 1) elutuba suurusega 60 m2, 

mida kasutati ka kooli kantseleina, ühe aknaga; 2) väike tuba suurusega 35,6 m2, ühe 

akna ja ühe ahjuga. Koolimaja köök suurusega 41,9 m2, ühe aknaga koos sahvri ja 

teise elutoaga, mis vahepeal olid läinud koolitalu rentniku valdusse, otsustati nüüd 

anda uuesti õpetaja kasutusse.
10

  

 

Võnnu külakoolmeistrid olid: 

Gottlieb Lodi (1813-1840, srn 1841) 

Hindrek Koor (1840-1849, srn 1850) 

Märt Jaagu p. Jakobson (1851-1857) 

Jaan Kerge (G. Mootse ja G. Suitsu vanaisa, 1849-1850, 1857.-1866.a.),  

Johan Kerge (eelmise poeg, G. Suitsu ja G. Mootse onu, 1859-1863),  

Hindrik Gotliebi p. Suits (G. Suitsu isa, 1865-1873, 1877-1887),  

Jaan Gotliebi p. Suits (Gustav Suitsu lell, 1873-1877, 1887-1892) 

Daniel Johani p. Lodi (1892-1921) 

Eduard Sõõro (algkooliõpetaja 1930.-1940. aastail)  

 

 Võnnu algkooli kuulsaim kasvandik, Gustav Suits (30.11.1883-23.05.1956) 

õppis Võnnu külakoolis aastail 1892-1895, sündis ja elas aga mõnikümmend sammu 

eemal asunud koolitalu rehetares.
11

 Gustav Mootse sõnul oli „rehetare“ vana, pikk ja 

massiivne palkehitus kaugele väljaulatuva räästaga, mis asus praegusest koolimajast 

mõnikümmend meetrit põhja pool. Hoone joonis ja põhiplaan on säilinud 

Kirjandusmuuseumis (vt joonis 4). Hoonel oli rehetuba ning piklik, kahe, itta ja 

lõunasse avaneva aknaga elutuba. Rehetarest ida poole jäi velistekoguduse 

palvemaja. Rehetare ja palvemaja vahel (kagu suunas) asusid koolitalu kõrvalhooned 

(ait, laut jt.) ja nende taga viljapuuaed. Rehetarest edelasse jäi koda ühes saunaga ja 

pumbakaev. Loodesse jäi suur tiik ja selle taga mõnekümnest noorest kasest koosnev 

varik, mida Suits kutsus: „mino hiis“. 

 Suitsu luuletuses „Kerkokell“ esineb koht nimega „palo“ – G. Mootse 

kirjeldab seda Sutsule elamusi pakkunud maastikku kui suurte mätaste, kanarbiku ja 

kidurate mändidega kaetud madalat ja liivast ala, mis algas üsna koolimaja lähedalt 

ja ulatus verstapikkuselt üle maantee lõunasse, kuni Võnnu vana surnuaiani. Enne I 

Maailmasõda hakati seda ala kultiveerima ja tee äärde käsitööliste elumaju ehitama, 

praeguseks on see ala jäänud alevi sisse ja maastik tundmatuseni muutunud. 

Kerkokella „oma lell“ on Suitsu koolmeistrist lell Jaan Suits, kes, pärast seda kui pidi 

venestuse survel sunnitud koolmeistriametist lahkuma, teenis leiba Võnnu koguduse 

abiõpetaja ja kellamehena ning kellest külarahva seas peeti hoopis rohkem lugu kui 

                                                 
9
 Samas, lk 105 

10
 EAA, F.3449-1-138, l. 23. 

11
 30 aastat tagasi Võnnus (käsikiri Võnnu keskkoolis) 
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tookordsest, kiusliku mainega kirikuõpetajast Varesest.  

Teadaolevalt käis Gustav Suits Võnnus viimast korda 1943. aasta novembris, 

seoses tema 60. sünnipäevaks Võnnu „Lõokese“ seltsimajas korraldatud aktusega. 

Sellega seoses külastati ka koolimaja: „Juba keskpäeval ilmus juubilar oma 

sünnikohta. Teda ja külalisi tervitas õp. Eduard Sõõro. Siseneti klassiruumi. Lihtne 

külakooli klassituba. Vanad pikad pingid. Hardusega vaatles kirjanik seda ruumi, 

kust kunagi ammu alustati esimesi tarkusevagusid ajama. Enne aktust käidi veel 

kalmistul, kus kirjanik oma ema ja isa hauale asetas lilli ja elupuuoksi. Laulu-

mänguseltsi „Lõokese“ maja oli tungil ümbruskonna rahvast. Orkestrihelide ja 

tormilise aplausi saatel võeti vastu sünnipäevalaps.//“ Muuseas tehti teatavaks, et tee 

koolimajast suure maanteeni on nüüdsest nimetatud Gustav Suitsu teeks. Aktusele 

järgnes koosviibimine Sõõro koolimajas. Hilise õhtutunnini vesteldi peolauas, kus 

kirjanik jutustas oma tööst ja kavatsustest.“
12

 

 Gustav Mootse (27.02.1885-16.06.1957), hilisem Peterburi Kunstiakadeemias 

õppinud kunstnik ja raamatugraafik õppis Võnnu külakoolis aastail 1893-1897. 

Vanemas eas jäädvustas ta mälestused enda ja Gustav Suitsu koolipõlvest. 

  

 Võnnu algkool töötas iseseisvalt kuni 1921. aastani, misjärel liideti Võnnu 4-

klassilise algkooliga
13

. 1920-1951.a. töötasid siin Võnnu kõrgema algkooli kaks 

alamat klassi. Viimaseks koolmeistriks oli Eduard Johani p. Sõõro (1880-1969). 

Pärast kooli sulgemist 1951. aastal jäi vana koolimaja Sõõrode perekonna valdusse. 

Nendelt on ta saanud ka oma praeguse nime.  

 

Koolihoone välisilme ja ruumijaotus on säilinud enam-vähem 1890. aastatel 

toimunud ümberehituse järgsel kujul. Ümberehituse käigus muudeti peaukse ja 

eeskoja asukohta. Ülejäänud osas vastab hoone üsna täpselt Gustav Mootse 

lapsepõlvekirjeldusele. Koolikompleksi kõrvalhoonetest ja rajatistest on säilinud 

saun, kaev, tiik, viljapuuaed, 19. sajandi lõpust 20. sajandi algusest pärinev 

põlishaljastus. Hävinud on tall-vankrikuur, mille varemeid on näha veel 1984. a. 

fotol ja õunaaias asunud ait. Ülejäänud hoonete osas on muutunud vaid nende 

füüsiline seisund ja ümbruse heakord. 

 

Endise koolitalu piirid kattuvad ligilähedaselt praeguse Kase maaüksuste 

piiridega. Endisest koolimajast ida pool asuv Kase kinnistu, kus kunagi asus ka vana 

vennastekoguduse maja, on nüüdseks koolitalust eraldatud kuid selle piirid langevad 

üldjoontes kokku kunagise koolitalu piiridega. Peaaegu samal kujul näeme talupiire 

1862 ja 1882. aasta plaanidel.
14

 Väike osa endise koolikinnistu loodeküljelt on jäänud 

tee õgvenduse alla. Kunagiste külateede kulgemist markeerib koolihoone ees kasvav 

põlispuude rida. Plaanidelt on näha, et koolitalu varasem hoonestus on paiknenud 

praeguse koolihoonega risti, ida-läänesuunaliselt. Uus koolimaja seevastu on 

                                                 
12

 30 aastat tagasi Võnnus. 28. XI.1973 „Edasile“ saadetud artikli käsikiri Võnnu keskkoolis. 
13

 Võnnu kõrgem algkool, mida koolijuhataja nime järgi kutsuti „Kala-kooliks“ tegutses alates 1921. aastast endises 

kihelkonnakooli hoones Võnnu kiriku vastas. 
14

 EAA, F. 3724-5-2698; F. 2381-2-8981, l. 1. 
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paigutatud põhja-lõunasuunaliselt. Põhjuseks ilmselt hommikupoolsel küljel 

paikneva klassitoa valgustus. 

Huvitaval kombel ei ole uut koolimaja 1882.a. plaanile veel märgitud, kuid 

tõenäoliselt on kinnistu plaan valmistatud lihtsalt olemasoleva, 1862.a. mõisaplaani 

alusel. Koolitalu naabertaludest esinevad juba 1862. aasta plaanil praeguseni säilinud 

Marguse ja Klämsi. 

 

2.2.  Koolihoone kirjeldus, ehitusetapid ja ehitiseosade periodiseering 

 

 Praeguseni säilinud ajalooline koolihoone on keskmise suurusega 

ühekorruseline poolkelpkatusega rõhtpalkehitis. Vanem hooneosa on kaetud 21 cm 

laiuse ja uuemad hooneosad 14,5 cm laiuse rõhtlaudvoodriga. Hoone paikneb 

madalal, sideaineta laotud maakivivundamendil. Hoonel on laastukatus, mis hiljem 

on kaetud ruberoidkattega. Katuseräästad on võrdlemisi kitsad ja kujundatud 

puitkarniisidena. Eeskoja esiküljel on saelõike abil kujundatud otstega räästa 

servalauad. Sarnased servalauad on olnud räästal kahel pool otsakelpa (vt foto 7). 

Hoone idafassaadi nurgakonstruktsioone katab laiadest laudadest ja profileeritud 

puitkarniisiga ehitud puittahveldis, karniiside lõpetus otsafassaadil on klassitsistliku 

kujundusega. Hoonel on kahe poolega ja topeltraamidega, ülaosas kolmeks või 

neljaks ruuduks jaotatud aknad. Erandiks on kuueks ruuduks jaotatud 

vertikaalimposti ja sepissulustega köögiaken hoone kirdepoolsel otsaküljel, mis 

pärineb hoone vanemast ehitusjärgust. Samuti on varasemad eeskoja, sahvri ja 

pööningu aknad. Eeskoja akendel on säilinud algupärased, 12,5 cm laiused 

piirdelauad. Sisemised raamid on kõigil akendel mitteavatavad talveraamid. 

Köögiaknal on talveraam varustatud õhuaknaga. Nii välisuks kui ka siseuksed on 

puitpõõnade ja sepishingedega lauduksed. Põrandad on võrdlemisi laiadest 

kuuselaudadest laudpõrandad. Laed siseruumides on poola laudisega talalaed, mis 

lubjatud. Seinad klassitoas ja eluruumides on krohvkattega pilliroomatil ja lubjatud, 

köögis katteta ümarpalkseinad. Hoonel on telliskorsten ja tellistest soemüür hoone 

keskteljel. Klassitoa (ruum 2) ahi on 1930. aastatest pärinev lihtpottahi, elutubades 

(ruum 4 ja 5) ümara kestaga raudahi ja 1960. aastatest pärinev lihtpottahi (ruum 8). 

Hoone on hetkel vaheseintega jagatud 8 ruumiks. Klassituba poolitav sein on 

laudadest ja vineerist kergsein. Ruumi 5 poolitanud algne vahesein on lammutatud ja 

ruumide 7 ja 8 vaheline sein hiljem uuega asendatud. 

 

Koolihoone on ehitatud kahes ehitusjärgus:  

 

I Algsel kujul valmis hoone 1874. aastal.  

II Esimene ja ainus ulatuslikum ümberehitus teostati aastail 1894-1895. 

III 1930. aastatel toimus rida kooli vajadustest tingitud pisiremonte ja 

 ümberehitusi, sealhulgas suurendati aknaavasid ja paigaldati uued aknad.  

 

Koolihoone vanema, I ehitusjärgu moodustab hoone ristkülikuline põhikehand 

ilma eeskoja ja kirde poolse hilisema juurdeehituseta. Võib oletada, et algkujul vastas 
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koolihoone ligilähedaselt W. Normanni plaanidel nr 1 ja 4 esitatule. Jäljed 

klassiruumi põrandas (foto 22) näisid viitavat  hoone keskteljel paiknenud teise 

põikivaheseina kunagisele olemasolule. Hoone välisseintel aga varasema vaheseina 

jälgi ei leidu. Jääb üle oletada, et hoone plaanilahenduse muutmine ja kavandatust 

suurema klassiruumi ehitamine otsustati juba 1874. aastal toimunud ehitustööde 

käigus. Ehituse käigus tehtud muudatustele viitab klassiruumi lae 

riputuskonstruktsioon, mis peab puuduva põikseina koormusi kandma. 

 

Hoone loodeküljel paiknev eeskoda paigutati sellele kohale 1890. aastail. 

Tegemist võib olla varasema eeskojaga, mis pärast kirdepoolse juurdeehituse 

tegemist tõsteti praegusele asukohale. Varasem eeskoda on paiknenud praeguse 

eeskoja ja sellest vasakul asetseva akna vahel, selle jälg seinal on ümberlapitud 

laudise tõttu veel praegugi näha. Kirdepoolse juurdeehitusega sarnane voodrilaudis 

paigutab praeguse eeskoja siiski hoone II ehitusjärku. 

Hoone fassaadidel eristuvad mõlemad ehitusjärgud selgesti erineva laudise ja 

erinevate kujunduselementide, samuti hiljem tekkinud vajumisjälgede tõttu. Vanal 

hooneosal on lai profileeritud fassaadilaudis, hoone edelaküljel on osaliselt säilinud 

ka arhailist nurgakonstruktsiooni (ristnurk) peitev nurgatahveldis koos profileeritud 

räästadetailidega.  

Kirdepoolsel juurdeehitusel on seinad kaetud kitsama laudisega ja vanale osale 

iseloomulikud arhitektuursed kujunduselemendid puuduvad. Ainsaks arhitektuurseks 

kujunduselemendiks on siin kirdefassaadile pöörduv räästakasti lõpetus, mis 

võrreldes edelaküljel leiduvatega on lihtsama ja robustsema teostusega. 

 

1930. aastatel toimunud ümberehituste käigus muudeti aknaavade mõõtmeid ja 

paigaldati uued aknad. Uute akende mõõtmed on 1, 44 x 0,91m.  

Hoone algupärased aknad olid ca 1,2 meetri (4 jala) kõrgused ja paiknesid 

praegustest veidi madalamal, millele viitab kõigi akende alla paigaldatud lisaliist. 

Nendest on tervenisti säilinud vaid hoone kirdeküljel paiknev köögi aken (foto) , mis 

pärineb 1894.a. juurdeehituse ajast. Selle akna mõõtmed on 1,27m x 0,95 m. Aken 

on kuue ruuduga, profileeritud vertikaalimposti, nurgaraudade ja sepishaakidega, 

siseraamiks on mitteavanev talveraam, mille ülemises vasakpoolses ruudus paikneb 

õhuaken. Sarnased aknad on näha 1933. aastast pärineval hoone fotol (foto  ). 

Pööningul on säilinud veel üks ookerkollane akna siseraam mõõtudega 1,16m 

x 0,91m. See aknaraam pärineb ilmselt hoone vanemast ehitusjärgust. Lisaks on 

hoones säilinud kolm 20. sajandi alguse peithingede ja kremooniga varustatud 

kolmeosalise akna välisraami mõõtudega 1,08 x 0,54m (foto 14a-d) ja neli 

kolmeosalise akna välisraami mõõtudega 0,96 x 0,48m kuid nende kuulumine 

koolihoone juurde on kahtlane. Tegemist võib olla mõne teise hoone osadega. 

1929/1930.a. kooli eelarves on kavandatud I ja II klassi koolimaja neli akent 

suuremaks teha, edasi 1934/1935: 14. akna aluslaua tuulekindlaks muutmine ja 

akende kittimine ning 1936/37: klassi aia-poolele kahed välisraamid (vanad mädad, 

ei seisa klaas ees).
15

 Millal täpselt aknad vahetati ei ole teada aga tõenäoliselt toimus 

                                                 
15

 EAA F. 3449-1-134, l. 4, 7 jj. 
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akende aluslaudade parandamine ja kittimine juba pärast uute akende paigaldamist. 

Praegused, ülaosas neljaks ruuduks jaotatud aknad on seega paigaldatud pärast 1933. 

aastat. 

Endisel kujul on säilinud köögi aken hoone kirdefassaadil, mõlemad eeskoja 

aknad, sahvri aken ja pööningu aken. Eeskoja akendel on ainsana säilinud 

algupärased 12,5cm laiused piirdeliistud. Samasugused, 12,5cm laiused piirdeliistud 

on varem olnud kõigil koolimaja akendel, nende jälg on fassaadi voodrilaudisel 

kohati veel selgesti näha. Praegused, ebapiisava ülekattega kitsamad liistud on 

paigaldatud pärast akende vahetamist, kas 1930. aastail või veelgi hiljem. 

Hoonel esineb kahte tüüpi voodrilaudist. Vanal hooneosal on 1874.a. pärinev 

21 cm laiune poolpunn-voodrilaud kitsa, ebamääraselt veenina meenutava 

sisselõikega alaservas. Nurkadel katab seda omakorda ca 40cm laiune nurgalaud, 

mille ülaservas, räästa all paiknes profileeritud liist. 

Juurdeehituse ja eeskoja seinu katab kitsam, 14,5 cm laiune voodrilaud 

tunduvalt laiema veeninaga alaservas. 

Säilinud on hoone algupärane (hiljemalt 1890. aastatest pärinev) 

ruumistruktuur, nn. poola laudisega talalaed (kohati tugevasti kahjustatud), vanad, 

osalt algupärased laiadest punnitud laudadest laudpõrandad, kuus algupärast 

puitpõõnadega laudust koos sepahingede ja sulustega. 1930. aastatest pärinev 

soemüür pliit ja raudahi, punastest tellistest korsten. Seinte, põrandate, vahelae ja 

katuse algupärased ehituskonstruktsioonid (kohati tugevasti kahjustatud), seinte 

krohvviimistlus (kohati kahjustatud).   

Hoone praegused küttekehad on ehitatud pärast 1930. aastat. Erandiks võib 

olla tubade vaheline tellistest soemüür, mis 1921. aastal ümberehitatuna võis säilitada 

üht-teist varasemast. 1921.a. kooli eelarves on nimelt kooli ruumide lupjamine ja 

truupide ümbertegemine.
16

 Koolis köeti sel ajal 2 ahju, üks neist asus klassiruumis, 

teine õpetaja toas.
17

 Need olid 19. sajandi lõpule tüüpilised neljakandilised 

karniisidega lihtpott-ahjud. Üks sellise ahju karniisikivi (foto 36c) on pööningul veel 

säilinud. 1930. a. eelarves oli ettenähtud ahjude parandamine. 1935/36.a. on kavas 

klassi ahi uuesti teha. Ümara metallkestaga „raudahi“ ruumide 4 ja 5 vahel ja 

köögipliit pärinevad ilmselt juba sõjajärgsest ajast. Ümarate nurkadega lihtpott-ahi 

ruumis 8 on vormi järgi otsustades ehitatud 1960. aastatel, ilmselt seoses koolimaja 

kohandamisega elukorteriteks.  

Veel võib kooli eelarvetest välja lugeda, et 1930. aastal on õpetaja toa põranda 

parandamiseks plaanitud osta 21 ruutjalga põrandalaudu ning kavas on köögilae 

remont ja sisemine lupjamine. 1931. aastal on ette võetud uue puukuuri ehitamine, 

mille katusekatteks kulus 5000 sindlit. Sindelkatusega puukuuri näeme ka 1933. 

aastast pärineval fotol ja see on siiani säilinud. Samal ajal on parandatud teiste 

kõrvalhoonete katuseid, 1934-1936.a. pandud kaevule uued pumba palgid. 1938. 

aastal kavandati ka koolimaja värvimist, kuid tundub, et selleni ei jõutud.
18

  

 

                                                 
16

 EAA F. 3449-1-138, l. 19. 
17

 Samas, l. 23. 
18

  EAA F. 3449-1-134, l. 4, 7, 10 jj. 
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3.1. Mälestise ja selle osade väärtushinnangud 

         

 Võnnu algkoolihoone ja ajaloolise koolikompleksi väärtus seisneb eelkõige ta  

seoses eesti rahvuskirjanduse suurkuju Gustav Suitsu lapsepõlve ja loominguga, 

samuti tema koolikaaslase, hiljem tunnustatud kunstniku ja raamatukujundaja Gustav 

Mootsega, kelle mälestused meil võimaldavad selle paiga ajalugu uuesti kogeda. 

Tegemist on Eesti ühe vanema ja auväärsema külakoolihoonega millel on oluline 

koht Võnnu kihelkonna, Tartumaa ja Eesti hariduselus. 

 

Kui Võnnu aleviku ilme ja ümbritsev maastik on tänaseks kohati tundmatuseni 

muutunud, siis vana algkoolimaja ümbrus vana kaevu ja põlispuudega ning 

koolimaja ise on säilinud sedavõrd autentsena, et külastaja võib hõlpsasti end 

kujutleda Gustav Suitsu noorusaega. Seetõttu on paik säilitanud arvestatava 

kognitiivse ja museaalse väärtuse ja omab sellisena ka turismiobjektina suurt 

potentsiaali. 

Samas on ajaloolisel koolihoonel ka suur arhitektuurajalooline väärtus tänu 

hästi säilinud algupäraste ja ajalooliste ehituskonstruktsioonide ja detailide 

olemasolule. Valdav osa hoone konstruktsioonidest ja ehitusdetailidest pärineb ajast 

enne 20. sajandi keskpaika ning neid ei ole rikutud detailide küündimatu asendamise 

ja ülerestaureerimisega, mis on kahandanud paljude sarnaste hoonete väärtust. Kõiki 

algupäraseid detaile ei ole nende praeguse seisundi tõttu küll võimalik säilitada, kuid 

originaalosade piisavalt täpsel dokumenteerimisel on võimalik kõigi 

konstruktsioonide ja detailide taastamine ajalooliselt autentsena. 

 

Eraldi esiletooduna on mälestise väärtuseks:  

 

1) Ajalooline väärtus: Hoone ja paiga aura – säilinud G. Suitsu ja G.  Mootse 

 kooliaegade ajalooline õhustik. 

2) Arhitektuurne väärtus: Hoone võrdlemisi terviklik arhitektuurne välisilme 

 koos eri ehitusetappidest pärinevate  hooneosade, detailide ja ehituslike 

 kihistustega nii eksterjööris kui interjööris, 

3) Arhitektuurilis-ruumiline väärtus: Koolihoonele iseloomulik ruumistruktuur 

 koos säilinud interjööriosade ja ajaloolise inventariga. 

4) Ehitusajalooline väärtus: Ajaloolise koolihoone säilinud

 ehituskonstruktsioonid, kujunduselemendid ja materjalid, nende vanus ja 

 paatina; 

5) Kompleksiväärtus: Säilinud hooviruum, ajaloolised abihooned ja rajatised 

 ning põlishaljastus. 

 

Need on omadused, mille säilitamist ja esiletoomist hoone restaureerimistööde 

kavandamisel tuleb silmas pidada. 
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 Säilinud hooneosadest tuleb kõige väärtuslikumaks lugeda koolihoone 1870. ja 

1890. aastatest pärinevaid ehituskonstruktsioone, samuti samast ajast pärinevaid 

arhitektuurseid fassaadikujunduselemente ja detaile: algseid karniisi- ja 

räästakujunduse elemente, eeskoja räästa kujundatud otstega servalaudu, algupärast 

fassaadilaudist ja nurgatahveldist (foto 1-7). Väga väärtuslik on hoone kirdefassaadil 

säilinud vanemat tüüpi aken koos sepisdetailidega (foto 11a-d). Väärtuslikud on ka 

algupärased vahelaekonstruktsioonid (foto 21), mille säilitamine nende praeguse 

seisundi tõttu on küll keeruline. Siiski tuleks taotleda nii katuse, fassaadi kui ka 

vahelaekonstruktsiooni kõigi vähemkahjustatud originaalosade säilitamist, tugevasti 

kahjustatud osad aga asendada täpselt algupäraste osade originaalkuju järgides. 

 Algupäraste hooneosade kõrval tuleb pöörata tähelepanu ka hilisematest 

ehitusjärkudest pärinevatele ehituslikele kihistustele, mis võimaldavad vaadelda 

hoonet tema kujunemises läbi erinevate ajalooetappide. Siia kuuluvad juurdeehituse 

1890. aastatest pärinev fassaadilaudis (foto 6), 1930. aastatest pärinev klassiahi (foto 

37a), 1950. aastatest pärinev raudahi ja soemüür (foto 37b-c), sõjajärgsest ajast 

pärinev klassitoa seinatahveldis (foto 14b-c). Viimase paremini säilinud osi võiks 

eksponeerida vähemalt ühe klassitoa seina ulatuses. 

 Väärtuslik on säilinud hoone inventar (fotod  ). Väärtuslikumad 

originaalesemed on praegu hoiul Lääniste seltsimajas. Inventari nimekiri ja fotod 

asuvad Võnnu valla teabekeskuses. 
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3.2. Kultuuriväärtusega hooneosade loetelu 

 
 1) Hoone kahest varasemast ehitusjärgust pärinevad ehituskonstruktsioonid, 

kivivundament, rõhtpalkseinad, talalaed, algupärane vahelaekonstruktsioon ja selle 

osad, algupärane katusekonstruktsioon ja selle originaalosad; algupärased ja 

hilisemad palkidest vaheseinad; 

 2) Hoone eksterjöör ja kõik säilinud algupärased fassaadikujunduselemendid, 

sealhulgas: 1870. aastatest pärinev algupärane voodrilaudis; 1890. aastatest pärinev 

hilisem voodrilaudis; algupärane nurgatahveldis ja selle säilinud elemendid; 

algupärase räästakarniisi osad ja räästakujunduse elemendid; eeskoja algupärase 

kujuga räästalauad, eeskoja välisukse ja akende algupärase kujuga välimised ja 

sisemised piirdeliistud; algupärane välisuks (U 1) koos karplukuga; 

 3) Hoone interjöör, algupärane ja hilisem ruumilahendus, vaheseinte ja 

ukseavade asukohad, erinevatest ehitusjärkudest (1870., 1890., 1930., 1950. 

aastatest) pärinevad säilinud sisekujunduselemendid, sealhulgas:  

 algupärased põõnadega lauduksed U2-U7 koos manustega;  

 1930. aastatest pärinev tahveluks (U8);  

 algupärased poola laudisega talalaed ruumides 2/3, 4, 5, 6, 7, 8 ja nende 

 säilinud osad;  

 algupärased ja hilisemad laudpõrandad;  

 telliskorsten (K);  

 klassitoa ahi (K1),  

 metallkestaga ahi ja soemüür (K2);  

 pliit ja soemüür (K3);  

 seinte algupärane krohvkate ja viimistluskihid,  

 köögi tahutud palkidest viimistlemata seinakonstruktsioonid; 

 4) Algupärane köögiaken (A11) koos sepishingede ja manustega; 

 5) Eeskoja akende (A1-A-2) lengid koos sisemiste piirdelaudade ja trellidega; 

 6) Eeskoja seinakapp ja riidenagi; 

 7) Sahvri aken (A 12) koos sepishingedega; 

 8) Pööninguluuk; 

 9) Pööningu algupärane aknaleng; 

 10) Algupärane akna talveraam pööningul;  

 11) 1930. aastatest pärinevad aknad (A3-A10, A13) koos sisemiste   

        piirdelaudade ja manustega 

 12) Hoones säilinud aknaraamid koos manustega. 

  

 Kultuuriväärtusega hooneosade loetelu juurde kuuluvad fotod. Hooneosade 

asukohad on esitatud kultuuriväärtusega hooneosade paiknemise skeemil (Lisa 2).
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3.3.  Mälestise tehnilise seisukorra hinnang    
 

 

Mälestise tehnilise seisukorra hindamisel on lähteandmetena kasutatud: 

 

 - Ehitusinsener Toomas Variku 2001. aastal koostatud ekspertiisiakti „Võnnu 

vallas asuva endise Sõõro koolihoone ja sauna kandekonstruktsioonide tehnilise 

seisukorra kohta“;  

 - SA Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus 2008. a. veebruaris koostatud 

ekspertiisiakti nr E 01 11; 

 - 03.03 ja 11.03. 2008 kohapeal tehtud paikvaatluse ja uuringute tulemusi. 

Uuringute käigus fikseerisin hoone konstruktsioonide seisundit ja kahjustusi ning 

avasin kolmes kohas, hoone edelaküljel ja ruumides nr 2 ja 3  seinakonstruktsioone.  

  

 Hoone vaatluse ja tehtud uuringute tulemustest nähtub, et hoone seisund on 

juba pikemat aega olnud avariiline. Pärast ebakvaliteetse ruberoidkatuse paigaldamist 

1980. aastatel on probleemid pigem veelgi süvenenud. Võib oletada, et just seejärel 

tekkis soodus keskkond seenkahjustuse levikule. Kuna hoone amortiseerunud 

katusekatet ei ole aastate jooksul suudetud korrastada on kahjustused süvenenud ja 

jõudnud kriitilise piirini:  

Vahelaekonstruktsioonid ruumides nr 1, 2, 3, 5 ja 6 on tänaseks juba osaliselt sisse 

varisenud ja varisemisohtlikud.  

 

Märgunud täitega kaetud vahelaekonstruktsioonides ja läbijooksudest kahjustatud 

seinakonstruktsioonides (ruumides nr 1, 2 jm) esineb seenkahjustuse koldeid, mille 

tagajärjel vahelaekonstruktsioonid on osaliselt pruunmädanikust kahjustatud ja 

kohati kaotanud kandevõime). Vahelaekonstruktsioonidest ja talaotstest on hoone 

perimeetril kahjustatud üle 50%. Hoone keskosa ja kagunurk on katuse 

läbijooksudest vähem kahjustatud ja nende seisund on mõnevõrra parem. Kahjustuste 

täpsem ulatus selgub siiski alles konstruktsioonide avamise käigus. 

 

Hoone vundament on madal ja laotud lahtistest põllukividest. Vundament on 

lagunenud ja pinnasesse mattunud. Kohati on ka seinte puitkonstruktsioonid 

pinnasesse mattunud ja hoonesse valgunud sadevetest kahjustatud. Seintesse 

tunginud niiskuse tõttu on alumine raiekord peaaegu kogu hoone perimeetril 

mädanikust kahjustatud ja vajab asendamist. Kahjustatud on ka põrandad ruumides 

nr 1, 3 ja mujal välisseinte ääres. 

 

Hoone ümarpalkidest seinakonstruktsioonid ülalpool alumist raiekorda ja väljaspool 

suuremaid kahjustustekoldeid on valdavalt veel heas või rahuldavas seisundis. Ka 

katusetoolvärk on valdavalt rahuldavas seisundis, suuremaid deformatsioone ei esine, 

lokaalseid kahjustusi esineb  räästatsoonis kus katusekonstruktsiooni osad on seisnud 

kontaktis märgunud vahelaetäitega. 
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Fassaadilaudis on kahjustatud hoone edelaküljel ja seinte alaosas, mujal on see 

paremas seisundis. Laudis on vana, kulunud ja pragunenud kuid säilitatav ning vajab 

üksnes hooldamist. Vaid kahjustatud alumised lauad ja mõned edelakülje laudise 

osad vajavad asendamist. 

 

Olulisemad kahjustused on kantud kahjustuste skeemile (Lisa 3). 

 

Peale koolihoone on avariilises seisundis ka endine kooli saun ja puukuur. Sauna 

katus on pikemat aega olnud katteta ning hoone vahelaed on sisse varisenud ja nende 

puitkonstruktsioonid tugevasti kahjustatud kuid ristnurkühendusega rõhtpalkseinad 

on veel tugevad. Kuna tegemist on väikese hoonega, on selle restaureerimine veel 

võimalik juhul kui hoone kiiresti katustatakse. 

 

Puukuuri katus ja seinte laud-sõrestik-konstruktsioonid on ulatuslikult 

deformeerunud. Kuna tegemist on kaugvaadetes (foto 1, 8) kompleksi väga olulise 

hoonega tuleks kaaluda ka selle hoone säilitamist antud asukohal.  

 

Korrastamist-restaureerimist vajab ka massiivse pumbapalgi ja veepumbaga kaev 

(foto 10, 19aj). Kaevuraketis ja kahjustatud pumbapalk vajavad restaureerimist. 

 

Krundi heakorrastustööde käigus tuleks võsast välja puhastada ja konserveerida ka 

koolihoonest idapool leiduvad endise tall-vankrikuuri vundamendi säilmed. 

          

 

3.4. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele    

      
Võnnu vallavalitsusel ja Võnnu „Lõokese“ seltsil on kavas ajalooline koolikompleks 

kujundada koduloomuuseumiks, mis võiks olla üheks lüliks Tartu maakonna 

muuseumiketis. Mingeid muudatusi hoone välisilmes ja ruumistruktuuris ei 

kavandata. Olemasolevad hooned ja rajatised ning kogu kinnistu on kavas korrastada 

ja leida neile aktiivne kasutus. Vajalik on hoone elektrisüsteemi ja küttekehade 

korrastamine. 

Vallavalitsuse kavatsus on igati tervitatav. Selle realiseerimiseks on aga esmalt vaja 

teostada hoonete esmased konserveerimistööd. 



 15 

4.  Eritingimused konserveerimis- ja restaureerimistöödeks 
 

 

1. ERITINGIMUSED VAHELAEKONSTRUKTSIOONIDE 

DEMONTEERIMISEKS JA PROTEESIMISEKS 

 
1.1. Konserveerimistöid tuleb alustada koolihoone varisemisohtlike 

vahelaekonstruktsioonide toestamisest. Varisemisohtlikud vahelaekonstruktsioonid 

ruumides 2, 3, 6, 7 tuleb toestada piisava ristlõikega kandevõimeliste puittugedega, 

mis kiiluda vahelaetalade alla. Täpsemad juhised annab konserveerimisprojekt. 

1.2. Vahelaekonstruktsioonide toestamise järel tuleb konstruktsioonidelt 

ettevaatlikult eemaldada vahelaetäide. Kas eemaldada tuleb kogu vahelaetäide või 

osutub võimalikuks selle osaline säilitamine tuleb otsustada järelevalve käigus.  

1.3. Vahelaetäide ning seen- ja puidumädanikust tugevasti kahjustatud 

ehituskonstruktsioonide osad tuleb viivitamatult pärast tööde teostamist hoonest ja 

krundilt eemaldada ning utiliseerida. 

1.4. Seda, milliste vahelae osade säilitamine on võimalik tuleb otsustada järelevalve 

käigus, pärast konstruktsioonide avamist. Kogu täidise eemaldamise korral tuleb 

vahelae täitekihid ja originaalkonstruktsioon eelnevalt dokumenteerida. 

1.5. Tervena säilinud ja kergemate kahjustustega vahelaelaudise osad tuleb täite 

eemaldamise järel ettevaatlikult demonteerida. Vahelaelauad tuleb enne 

demonteerimist nende asukoha järgi markeerida ja ladustada nii, et neid hiljem oleks 

võimalik nende endisse asukohta tagasi paigaldada.  

1.6. Tööde teostamise vältel tuleb tagada kõigi mälestise originaalosade, sealhulgas 

siseuste ja põrandate säilimine ja vältida nende kahjustamist. 

1.7. Vahelaekonstruktsioonide proteesimisel kasutada kvaliteetset ja kuiva ning 

algupärasega samasuguse ristlõikega puitmaterjali ja traditsioonilisi tappühendusi.  

1.8. Vahelaekonstruktsioonide kahjustatud osad tuleb taastada originaalkuju järgides, 

kasutades võimalikult palju säilinud originaalosi. Konkreetsemad nõuded töödeks 

annab restaureerimisprojekt. 

 

 

2. ERITINGIMUSED KATUSE- JA KATUSEKONSTRUKTSIOONIDE 

REMONDIKS 
 

2.1.  Enne remont-restaureerimistööde alustamist tuleb hoonelt ettevaatlikult ning 

originaalosi kahjustamata eemaldada need kultuuriväärtusega hooneosad, mida tööde 

vältel ei ole võimalik säilitada oma asukohas, sealhulgas:  kujundatud peadega 

räästalauad; nurgatahveldis ja räästakarniisi säilinud osad; algupärane voodrilaudis; 

 

2.2. Demonteeritavad hooneosad tuleb enne demonteerimist nende asukoha järgi 

markeerida ja pärast demonteerimist ladustada nii, et oleks tagatud nende säilimine ja 

neid oleks hiljem võimalik nende endisesse asukohta tagasi paigaldada. 
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2.3. Katuselt tuleb eemaldada ruberoidkate, kahjustatud vana sindelkate kuni 

roovitiseni ja kinnitusnaelad, lammutada silikaadist korstnapits, parandada roovitise 

kahjustatud osad ning paigaldada hoonele vettpidav ajutine katusekate; 

2.4. Taastada ja uuesti laduda punastest keraamilistest tellistest korstnapits. Korstnale 

paigaldada tsingitud terasplekist katteplekk. Korstna ja kattepleki tööjoonis antakse 

restaureerimisprojektis; 

2.5. Kahjustatud katusekonstruktsioonid tuleb proteesida kasutades selleks 

kvaliteetset ja kuiva, originaalkonstruktsiooniga ristlõikelt sarnaste mõõtmetega 

puitmaterjali; 

2.6. Konstruktsioonide proteesimisel kasutada algupärastega võimalikult sarnaseid 

traditsioonilisi tappühendusi. Konkreetsed nõuded eri tüüpi hooneosade 

proteesimiseks antakse restaureerimisprojektis. 

2.7. Pärast konstruktsioonide proteesimist taastada algupärase kujuga sindlitest (foto   

30b) sindelkatus. Katuse räästavormistus taastada säilinud detailide ja fotode (foto 7c 

ja foto 8) alusel.  

2.8. Katuse räästal taastada algupärase kujuga kujundatud otstega servalauad eeskoja 

servalaudade (foto  7a-d) eeskujul. Taastatavate hooneosade ja detailide tööjoonised 

antakse restaureerimisprojektis. 

2.9.  Katuse räästa ja harjalauad ning katusesindlid tõrvata.  

 

 

3. ERITINGIMUSED HOONE SEINAKONSTRUKTSIOONIDE JA 

FASSAADIDE RESTAUREERIMISTÖÖDEKS  

 
3.1.   Säilitada ja korrastada hoone 1870. ja 1890. aastatest pärinev fassaadikujundus 

kõikides selle elementides. Hävinud ja kahjustatud hooneosad ja fassaadikujunduse 

elemendid taastada säilinud ja fotodel fikseeritud algupäraste osade eeskujul. 

Algupärased fassaadidetailid, mis kahjustuste tõttu asendatakse koopiatega tuleb 

säilitada kuni ehitustööde vastuvõtmiseni. 

 

3.2. Korrastada hoone vundamendid ja kahjustatud seinakonstruktsioonid, sh alumine 

raiekord. Seinapalkide proteesimisel kasutada algupärastega sarnaseid tappühendusi 

(ristnurk) ja töövõtteid (palgid tahutud, varatud). 

 

3.3. Säilitada ja korrastada fassaadi algupärane voodrilaudis hoone vanemal osal ja 

hilisem voodrilaudis eeskojal ja juurdeehitatud hooneosal. Vajadusel tuleb remonti 

vajavate seinaosade algupärane voodrilaudis remondi ajaks seinalt eemaldada ja 

hiljem tagasi paigaldada. Vajalikud asendused kahjustatud seinalõikudes teha täpselt 

samasuguse ristlõike ja profiiliga laudisega. 

 

3.4. Säilitada ja korrastada algupärane nurgatahveldis ( foto  1-4) ning taastada selle 

hävinud osad.  
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3.5. Säilitada ja taastada algupärasel kujul räästakastide laudis ja profileeritud 

laudkarniiside hävinud ja kahjustatud osad eeskojal (foto 7b-d), edelapoolsel 

otsaküljel (foto 3) ja juurdeehitusel (foto 8). 

 

3.6. Säilitada eeskoja akende algupärased piirdeliistud ning taastada kõigi akende 

algupärase laiusega (12,5cm) piirdeliistud eeskoja akende piirdeliistude eeskujul. 

 

3.7. Paigaldada eeskoja ja pööningu aknaavadesse sobivad aknaraamid säilinud 

algupäraste aknaraamide (foto 9, 11, 12) eeskujul. 

 

3.8. Säilitada ja korrastada olemasolevad, 1930. aastatest pärinevad aknaraamid. 

Aknaklaasid kinnitada kitiga, kittimisel kasutada linaõlikitti ja värvimisel 

linaõlivärvi. 

 

3.9. Taastada koolihoone fassaadide algupärane viimistlus. Fassaadipinnad värvida 

algupärase eeskujul ookerkollaseks kasutades naturaalset linaõlivärvi või muldvärvi.  

 

 

4. ERITINGIMUSED HOONE SISEREMONDIKS JA INTERJÖÖRIDE 

RESTAUREERIMISTÖÖDEKS 

 
4.1. Säilitada ja taastada hoone 1890. aastatest pärinev ruumilahendus. Klassituba 

poolitav ajutine vahesein lammutada. 

 

4.2. Taastada (restaureerida) algupärased poola laudisega talalaed ja nende viimistlus 

algupärase eeskujul. 

 

4.3. Säilitada siseseinte algupärane krohvviimistlus. Kahjustatud osad taastada 

algupärase eeskujul. Ruumide varasema kujunduse selgitamiseks teha uuringud. 

 

4.4. Säilitada klassitoa ja teiste ruumide algupärased laudpõrandad. Põrandalaudise 

kahjustatud osad asendada olemasoleva eeskujul sama tüüpi laudisega. 

 

4.5. Säilitada ja restaureerida algupärased siseuksed (U-1 – U7) koos sulustega ja 

nende algupärane viimistlus. 

 

4.6. Säilitada aknalauad ja akende piirdeliistud. Kahjustatud osad taastada 

algupäraste eeskujul. 

 

4.7. Säilitada köögiruumi ja sahvri rõhtpalkseinad algupärasel kujul; 

 

4.8. Säilitada ja korrastada klassitoa ahi, soemüür koos plekkahjuga ja köögipliit. 

Uute küttekollete tegemisel järgida varasemate ahjude eeskuju (karniisiga lihtpottahi) 
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4.9. Säilitada ja eksponeerida osa klassitoa seinapaneelist. 

 

4.10. Klassitoa sisekujundus (ekspositsioon) taastada võimalikult G. Mootse 

kirjelduse alusel arvestades hiljem tehtud muutusi (ukseava ja ahju asukoht). 

 

4.11. Õpetaja kambri sisekujunduses kasutada säilinud Sõõrode perekonna inventari; 

 

4.12. Elektrisüsteem, tulekahjusignalisatsioon, valgustid ja muu vajalik sisseseade 

paigaldada hoone ajaloolisse interjööri sobivalt, vajadusel varjatult. Vastav lahendus 

anda hoone sisekujundusprojektis. 

 

4.13. Turismiinfopunkt on soovitav paigutada ruumi 5.  

 

 

5. ERITINGIMUSED KOOLI TERRITOORIUMI NING ABIHOONETE 

JA RAJATISTE KORRASTAMISEKS 

 
5.1. Säilitada ja taastada kooli õue kujundus koos kõigi säilinud abihoonete ja 

rajatistega. Uute hoonete projekteerimine ei ole lubatud. 

 

5.2. Teostada kooliõue vertikaalplaneerimine, tagades sadevete äravoolu hoonetest 

eemale. 

 

5.3. Korrastada saunahoone ja remontida selle katusekonstruktsioonid; 

 

5.4. Korrastada kaev 

 

5.5. Puhastada võsast endise abihoone vundament. Soovitav on kõigi varasemate 

abihoonete asukohad tähistada. 

 

5.6. Säilitada ja korrastada viljapuuaed, iluaed koos säilinud ilupüüsaste ja 

taimestikuga ning tiik. 

 

5.7. Säilitada olemasolev põlishaljastus. 

 

5.8. Piirete taastamisel järgida ajaloolise piirdeaia (vt foto 7 ja 10) eeskuju. 



  

 

  

  a) 

   b) 
 

1. Ajaloomälestise (reg. nr 4298) „Võnnu Sõõro külakool“ asukoha skeem.  

 a) põhikaart; b) ortofoto 1:10000. KmRR 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

2.  Kurista mõisale maavalduste plaan 1862. Paremal näha koolitalu maaüksus ja 

kool-palvemaja asukoht. EAA F. 3724-5-2698, väljavõte. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  

3. Võnnu Koolitalu maaüksuse plaan (1882) – EAA F. 2381-2-8981, L.1. 

 

  

 
 

4. Võnnu koolitalu rehetare (G.Suitsu sünnikoha) vaade ja põhiplaan (G. Mootse?) 

EKM EKLA C-178. 
 



  

 

  

 

 

 

         
 

 

5. Võnnu koolimaja põhiplaan (G. Mootse?) EKM EKLA C-178. 

 

 

 

 
 

 

6. Algkoolihoone näidispõhiplaan (nr 1). W. Normanni raamatust, 1873. 

Ümberpööratud kujutis sarnaneb Võnnu algkooli plaanile (vt ülal). 

 

 



 

 

 

  
 

7. Vaade koolimajale idast 1933.a. Näha hiljuti paigaldatud sindelkatus.  

 EKM EKLA A-37:4780 

 

 

  
  

8. Vaade koolimajale loodest 1965.a. Taustal näha kõrvalhooneid.  

 EKM EKLA A-37:2551 



 

 

 

  
 

9. Vaade koolimajale loodest 1965.a. Sindelkatus on lagunenud.  

 EKM EKLA B-37:3839 

 

  
 

10. Vaade koolimajale läänest aprillis 1960. EKM EKLA B-37:2890 

 



 

  

  
 

11. Võnnu kihelkonna vallakoolmeistrid 1871.a. Ülemises reas vasakult neljas  

 Võnnu koolmeister Hindrik Suits. EKM B-37:4010. 

 

  
 

12. Võnnu vallakoolmeistrid 1895.a. Esireas vasakult esimene Võnnu koolmeister 

Daniel Lodi. EKM D 37:370. 

  



 

 

 

 

        
 

13. Eduard Sõõro, 1908.a.        14. Koos õpilastega koolimaja ukse ees 1930. aastail 

 

 

 
 

15. Võnnu algkooli õpetajaid ja vilistlasi kooli ukse ees 1930. aastatel.  

 Taustal näha eeskoja räästa vormistus. Foto: Võnnu teabekeskus. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

16. Sõõrode pere koos külalistega kooliaias piknikul 1930tel 

 

 
17. Proua Sõõro istumas kooliõpetaja korteris 1930tel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

18. Vaade Sõõro koolimajale loodest 1984.a. Räni Laanmaa foto. MKA. 

  
 

19. Vaade kooliõuele kaevuga edelast 1984.a. Kaevu taga tall-vankrikuuri vare.  

Räni Laanmaa foto. MKA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

20. Vaade kooliõuele sauna ja kaevuga lõunast 1984.a. Räni Laanmaa foto. MKA.  

 

 

 



I  KOOLI HOONETE JA RAJATISTE ÜLDVAATED 
 

 
 

1. Üldvaade koolikompleksile edelast. Foto Mart Siilivask, 11.03.2008 

 

 
 

2. Vaade koolimaja esiküljele läänest. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 

 



 2 

 

 
 

3. Vaade eeskojale. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 

 

 
 

4. Vaade hoonele edelast. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 

 



 3 

 
 

5. Vaade hoone idaküljele kirdest. Foto Mart Siilivask, 12.01.2007 

 

 
 

6. Vaade hoone ida- ja põhjaküljele kirdest. Foto Mart Siilivask, 12.01.2007 

 



 4 

  
 

7. Vaade hoone põhjaküljele loodest. Foto Mart Siilivask, 12.01.2007 

 

 
 

8. Vaade puukuurile edelast. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 

 



 5 

 
 

9. Vaade saunale edelast. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 

 

 

 
 

10. Vaade kaevule idast. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 



 6 

 
 

11. Tall-vankrikuuri säilmed. Vaade kagust. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 

 

 
 

12. Mälestuskivi Gustav Suitsu sünnikohas. Foto Mart Siilivask, 03.03.2008 
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II KOOLIMAJA FASSAADIDE ARHITEKTUURSED 

KUJUNDUSELEMENDID 
 

   
1. Hoone edelanurk nurgatahveldisega 2. Edelanurgal säilinud originaallaudis ja  

          nurgatahveldis profileeritud ehisliistuga 

 

  
 

3. Edelanurga ja lõunafassaadi säilinud  4. Osaliselt säilinud nurgatahveldis ja  

    algupärane räästavormistus      karniisiosad hoone kagunurgal. 
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5. 1870. aastatest pärinev profileeritud alaservaga algupärane voodrilaudis ja selle mõõtmed. 

Seda tüüpi laudis on säilinud vanema hooneosa lääne, lõuna ja idaküljel. Foto M.Siilivask, 

11.03.2008 

 

  
 

6. 1890. aastatest pärinev fassaadilaudis eeskojal. Selle kõrval akna algupärane piirdeliist. 

Kõrval eri ehitusjärkude ühenduskoht erinevat tüüpi laudistega hoone lääneseinal. 
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   a       b 

  
 c       d 

7 (a-d). Eeskoja räästa algupärase lõikega servalauad a) vasakul ja b) paremal räästal. Fotol b 

on näha algupärase räästakarniisi jälg seinal ja fotol c- väljavõte 1930. aastate fotolt räästa 

algupärase kujundusega. Sarnase otsalõikega räästaservalauad olid ka hoone otsakülgedel 

kahel pool otsakelpa (vt ajalooline foto nr 7). 

 

 a  b 

8. Katuse räästakast a) hoone uuemal osal ja b) üleminekul vanale hooneosale.  
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     a)      b) 

 

9. Eeskoja akna A 2 algupärased välispiirdelauad (a) ja sisepiirdelauad (b). Sellised  

    piirdelauad on enne 1930.a. olnud kõigil akendel. Foto M.Siilivask 03.03.2008. 

 

   
     a)      b) 

 

10. Algse ookerkollase välisviimistluse säilmeid välisukse siseküljel (a) ja uksepiidal (b) 
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     a       b 

 

    

    
     c      d 

 

11. Vanemat tüüpi aken A 11 ruumi 7 põhjaseinal.  a) välis- ja b) siseküljelt. Siseküljel on 

tuulutusaknaga talveraam; c) sepishing akna välisraamil; d) sama akna profileeritud 

vertikaalimpost, välisraami sepishaagid ja tuulutusakna pöördhaak välisraami siseküljel. 
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     a      b 

 

   
     c      d 

 

12 (a-c). Sahvri aken A 12 ja sellel kasutatud vanemat tüüpi sepishinged; d) pööningul 

säilinud vanemat tüüpi akna talveraam, millel ookerkollane originaalviimistlus. 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

  
     a      b 

 

  
     c 

 

13. a) 1930. aastatest pärinev aken A 13 hoone lääneküljel. Piirdeliistude kõrval hästi näha 

varasema aknaava kontuur; b) 1930. aastatest pärinev aken A 8 hoone idaküljel; c) 1930. 

aastatest pärineva akna A 3 sisemine piirdeliist; d) 1930. aastatest pärineva akna A 6 

profileeritud servaga aknalaud. 
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     a      b 

 

  
     c      d 

 

14 (a-d). Klassitoas säilinud 19. sajandi lõpust pärinevad peithingede ja mantelraamidega 

aknaraamid. Akendel on kremoonid. Nende akende kuju ja mõõtmete järgi otsustades ei ole 

tegu koolimaja originaalakendega, tõenäoliselt pärinevad need mõnelt teiselt Võnnu alevikus 

asunud hoonelt. Needki aknad on tükike kohalikku ajalugu ja väärivad säilitamist. 
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     a      b 

 

  
     c      d 

 

15. Koolimaja välisuks a) välis- ja b) siseküljelt vaadatuna; c-d) välisukse karplukk ja riiv. 
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III KOOLIHOONE INTERJÖÖRIOSAD 
 

 

   
     a       b 

 

16. Eeskoja siseuks U 2 ja sepishing selle ukse siseküljel. 

 

 

    a    b    c 

17. Siseuks U3 ja selle ukse link lukusildiga, uksehaak ja ukselukk. 

 



 17 

  
     a      b 

  
     c      d 

 

18. Siseuksed U4 (a) ja U5 (b, c) ning ukse U5 link lukusildiga (d) 

 



 18 

  
     a      b 

 

19. Siseuks U6 (a) ja selle uksepiit ruumist 7. 

 

 

  
     a      b 

 

20. Sahvriuks U7 (a) ja 1930. aastatest pärinev tahveluks U8 (b) ruumis 7 
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21. Klassitoa (ruumi 3) lagi. Laetalade vahel poola laudis mis viimistletud hallikas toonis ja 

hiljem lubjatud. Ruumidel 3, 4, 5, 6 ja 7 on sarnane vahetaekonstruktsioon. Lagi ja laetalad 

olid kaetud papiga. Ruumi nr 3 loodenurga vahelaekonstruktsioon on tugeasti kahjustatud ja 

laetalad „ripuvad õhus“. 
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    a      b 

 

21. a) Ruumi 8 vahelaelaudis; b) Seina krohvviimistlus ruumist 5. Krohv on pilliroomatil. 

 

 

 
 

22. Klassitoa laudpõrand ruumis 2 
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     a      b 

 

22. Klassitoa põrand ruumides 2 (a) ja 3 (b). Põrand on kohati kulunud ja seda on paigatud. 

 

 

     
     a      b 

23. a) Keldriluuk ruumi 5 põrandas. Põranda all on kelder-panipaik; b) ruumide 5 ja 7 

vahelise seina viimistlemata rõhtpalkkonstruktsioon ukse 6 kõrval. Palkseinu on lubjatud.  
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IV KOOLIHOONE EHITUSKONSTRUKTSIOONID 

  
      a      b 

24. Hoone paikneb madalal sideaineta laotud maakivivundamendil. Vundament  

on lagunenud ja kohati pinnasesse mattunud . Foto M. Siilivask 11.03.2008 

 

  
      a      b 

25. a) Raiekordade sidumisel on kasutatud traditsioonilist ristnurkühendust, mida kattis 

praeguseks osalt eemaldatud laudtahveldis. Pildil on hoone loodenurk ja näha lääneseina kaks 

alumist kahjustatud raiekorda; b) Lõunakülje voodrilaudise taga on seinte ümarpalgid hästi 

säilinud. 
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     a)      b) 

26. a) Hoone kagunurga ristnurkühendus ja b) varatud ja külgedelt tahutud seinapalgiotsad 

eeskoja loodenurgal.  

 

  
     a      b 

 

27. a) Endise hoone põhjapoolse välisseina ja sahvri vaheseina konstruktsioonid ning b) 

uksepiida vormistus ruumis 7. 
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     a      b 

 

  
     c      d 

 

28. a-c) Kunagise vaheseina tapid endisel välisseinal, ruumi nr 7 kagunurgas (pliidi kohal). 

Varasem puitvahesein on hiljem asendatud tellistest soemüüriga; d) Ava (akna?) tahutud 

raamistus endisel välisseinal, ruum 7 loodenurgas. 
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29. a) Osa ruumi 7 korralikult tihendatud põhjaseinast. Palgivahed on täidetud kipsiga; b) 

Pööningu otsasein pööninguluugi kõrval hoone põhjaküljel. Palgivahed on samblaga 

tihendatud. 

 

  
 

 

30. a) Hoone katus aastal 2008. Deformeerunud ruberoidkate ei ole vettpidav ja juhib vee 

räästa alla; b) vana sindelkatus ruberoidkatte all.  
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31. katusesarikate harja- ja kelbaühendused. Konstruktsioonid ülalpool räästatsooni on üsna 

hästi säilinud. 

 

 
 

32. Vaade pööningule pööninguluugi juurest lõuna suunas.  
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     a      b 

 

33. a) Klassiruumi (nr 2 ja 3) lae kolmnurkkandja, selle ees osa vanast klassitahvlist; Sarika 

ja penni ühendussõlm. Tapi kinnitamiseks on kasutatud puitnaela.  

 

  
 

 

34. a) Sarikate ühendus tapp põhjapoolse otsaseinaga; b) sindelkatus ja roovitis. 
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35. Hoone sarikad ülalpool penni (a) ja kahjustatud vahelagi sarikate alaosas (b). Vahelaetäite 

sees olevad sarikaotsad võivad olla ulatuslikult kahjustatud. 
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       a 
 

36. a) Vaade pööningule vana korstnaga ja b) korstna lammutatud ülaosa. Algupärane 

korstnapits on asendatud algsest kitsama silikaadist korstnapitsiga. Katus korstna ümber on 

hõre; c) vana ahju karniisikivi pööningult. 

 

 b        c 
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     a      b 

 

  
     c      d 

 

37. a) Klassitoa ahi K1 ruumis 3; b) raudkestaga ahi K2 ruumis 4; c) soemüür ahjuga K2 

ruumis 5; d) pliit soemüüriga ruumis 7. 
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V KOOLIHOONE KAHJUSTUSED 

  
 

 
 

38. Kahjustatud fassaadilaudis hoone lõunaküljel ja vundamenditsoonis 
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39. Pinnasesse mattunud aluspalgid hoone idaküljel ja aluspalgi kahjustus loodenurgas. 

 

  
     a       b 

40. a) Olematu katuseräästas, mis juhib vee hoone konstruktsioonidesse. Katusel sobimatu 

silikaadist korsten, millel puudub veeplekk; b) 1890. aastatel juurdeehitatud hooneosa on 

hoone vanemast osast lahti vajunud. 
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41. Eeskoja (ruum 1) kahjustatud vahelaekonstruktsioon. Talaots on mädanenud ja  

laelaudis koos raske savitäidisega alla vajunud. 

 

 
 

42. Kandevõime kaotanud vahelaetalad ruumi 2 loodenurgas 
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     a      b 

 

  
     c      d 

 

43. a) Kahjustatud seinalõik ruumis 2 ukse U2 ja akna A3 ja akna vahel, krohvi all paljandus 

niiske seeneniidistikust kaetud puit; b) Kahjustatud vahelaelaudis ruumis 2 peaukse kõrval; c) 

kahjustatud vahelagi ja talaots ruumi 4 idaseina ääres;  d) kahjustatud vahelagi ruumi 5 

edelanurgas. 
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 a 
 

  
       b     c 

   
       d     e 

44. a) Ruumi 2 loodenurk allavajunud vahelaega pööningult vaadatuna; b) vahelaekahjustus 

ruumi 5 edelanurgas; c) allavajunud vahelaetäide ruumi 6 kohal; d) aluspalgi kahjustus ruumi 

3 idaseinas, akna A7 juures. Kahjustuse kohal näha algse akna raampuu; e) 

mädanikkahjustus. ruumi 3 põrandas.  



SKEEM 1. HOONE  EHITUSETAPID: 

Tumepruuniga on tähistatud 1874.a. valminud esialgne koolihoone ja kollasega 1894.a. 

valminud juurdeehitused.  

1894 1873-1874 



SKEEM 2. INVENTEERITUD HOONEOSADE PAIKNEMINE 



SKEEM 3. HOONE KAHJUSTUSED:  

Vahelae ja seinte ulatuslikumad kahjustused on markeeritud tumedama värvitooniga. 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

I   ÜLDVAATED  (FOTOD 1-10) 
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LISA 6 - PILDISTAMISE SUUNAD: SKEEM 2 
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LISA 6 - PILDISTAMISE SUUNAD: SKEEM 3  

(OSAD IV-VI, FOTOD 24-48) 
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