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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID    

 

Käesoleva töö eesmärgiks on Jõgeva maakonnas, Põltsamaa linnas, aadressil 

Veski tn 7 asuva Uue-Põltsamaa mõisa peahoone (mälestise reg. nr. 24012), 

kultuuriväärtusega tarindite ja hooneosade inventeerimine, võimalike 

kahjustuste ja seisundi väljaselgitamine, remondi- ja hooldusjuhendi ning 

edasiste restaureerimistööde aluseks jäävate eritingimuste koostamine. 

 

1770. aastatel rajatud varaklassitsistlikus stiilis Uue-Põltsamaa mõisa 

härrastemaja on alates 1980. aastatest seisnud kasutuseta. Seetõttu esineb 

niiskus- ja külmakahjustustest tingitud välisseinte ja krohvpindade lagunemist, 

eelkõige seinte räästa ja soklitsoonis. Probleemiks on sadevee äravoolurennide 

puudumine ja niiskuse imbumine müüridesse. Kuigi hoone katusekate on 

vettpidav, esineb siseruumides kohati niiskuskahjustusi. Hoone väärtuslikud 

originaaltarindid ning algupärased eksterjööri- ja interjööriosad on kohati 

kahjustatud ja vajavad konserveerimist. Omanik kavandab aastateks 2014-2015 

hoone restaureerimist majutuse- ja osalt muuseumina. Hetkel on eelkõige vaja 

tagada kultuuriväärtusega tarindite ja hooneosade jaoks optimaalsed 

säilimistingimused kuni hoone restaureerimiseni. 

  

 

Töö koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid: 

 

1) Genealogisches Handbuch der livländischen Ritterschaft, Bd.: 1, 

Görlitz, [1929]; 

2) Hupel, A. W. Topographische Nachrichten…,  B. I (1774), 

veebipublikatsioon; 

3) Stryk, L. v. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands.  

Dorpat  1877; 

4) Viljandimaa mõisad. Koost Valdo Praust, Tänapäev, 2010; 

5) Põltsamaa Muuseumi fotokogu; 

6) Põltsamaa turismiinfo veebileht: 

http://www.poltsamaaturism.ee/index.php?mode=uus; 

7) Põltsamaa Linnavalitsuse Ehitusosakonna arhiivis leiduvad hoone 

ehitusprojektid ja inventariseerimisplaanid; 

8) Muinsuskaitseameti arhiivis leiduv mälestise pass.  

1974. aastal Epp Kangilaski koostatud ajalooline õiend koos  

omaaegse fotodokumentatsiooniga on kahjuks kaduma läinud, seda ei 

leidu Muinsuskaitseameti ega ka Põltsamaa Linnavalitsuse 

Ehitusosakonna arhiivis.  

 

 

http://www.poltsamaaturism.ee/index.php?mode=uus
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I AJALOOLINE ÜLEVAADE       

1720. a. annetas Peeter I kogu Põltsamaa kihelkonna ning Võisiku ja Soosaare 

mõisa maad Adaverest ja Eistverest kuni Võrtsjärveni oma 

kolleegiuminõunikule (Collegiumsrath) Heinrich Claus von Fickile. 1732. a. 

paleepöörde järel Ficki valdused konfiskeeriti ja tagastati talle alles 1744. 

aastal.  

1750. aastal toimunud Heinrich von Ficki pärandi jagamisel omandasid 

Põltsamaa lossivaldusest eraldatud Uue-Põltsamaa (Niederpahlen, hiljem Neu-

Oberpahlen) mõisavalduse Ficki neljas tütar Christina ja tema abikaasa major 

Jacob Heinrich von Lilienfeld.
1
 Andja mõisas sündinud vennad Lilienfeldid 

tegid keisrinnade Anna Ivanovna ja Anna Leopoldovna õukonnas kiirelt 

karjääri, kuid langesid Jelizaveta Petrovna paleepöörde järel ebasoosingusse. 

Hoone rajaja Jacob Heinrich von Lilienfeld (1716-1785) alustas diplomaatilist 

karjääri Vene õukonnadiplomaadina Pariisi saatkonnas (1741-1743), kuid 

kutsuti Jelizaveta Petrovna paleepöörde järel teenistusest tagasi ja vangistati. 

Tema vend Carl Gustav v. L. ja viimase abikaasa Sofia (Odojevskaja), keda 

süüdistati keisrinna laimamises, saadeti Siberisse asumisele, Jacob Heinrich aga 

pöördus pärast lühiaegsest vangistusest vabanemist tagasi Liivimaale, abiellus 

Christina von Fickiga ja veetis pea kogu ülejäänud elu Põltsamaal. Katariina II 

trooniletõusu järel 1762. a. naasis ta uuesti riigiteenistusse ja täitis 

diplomaatilisi kohuseid Holsteini asevalitseja riiginõuniku ja salanõunikuna.
2
 

Diplomaadiameti kõrval oli Lilienfeldt tuntud ka valgustusmeelse literaadi ja 

ühiskonnateadlasena: Oma peateoses "Das neue Staats-Gebäude in drey 

Bänden" mis ilmus Leipzigis 1767. a. kritiseeris ta absolutismi ja analüüsis 

Euroopa riikide ühinemise võimalusi. See on teadaolevalt esimene teos, kus 

põhjalikult (374 leheküljel) käsitletakse Euroopa riikide liidu loomise ideed. 

1778. a. avaldas ta Riias ühiskonnakriitilise teose „Versuch einer neuen 

Teodicee“ („Uue Teodiike katse“). Alates 1780. aastatest tegeles ta Liivimaa 

talurahva vabastamise temaatikaga, avaldades kaks vastavasisulist ettepanekut: 

"Ueber das Eigenthum und die Freiheit der Bauern", mis avaldati Peterburi 

Vaba Ökonoomilise Seltsi väljaandel ja „Aufsatz mit einem Plan Livlands 

Glück zu befördern“ (1780) mis on saadetud Liivimaa rüütelkonnale ja 

Peterburi keiserlikule majandusteaduste ühingule. Peale selle kirjutas ta 

riigiteenistusest erruläinuna Põltsamaal viibides kaks valgustusliku sisuga 

näidendit: Viiepildilise komöödia "Der Neujahrs-Wunsch" ("Uusaastasoov", 

ilmunud Riias 1758) ja kolmevaatuselise komöödia "Uranie oder die 

Verwandschaft der Liebe und der Freundschaft" ("Urania ehk armastuse ja 

sõpruse sugulus", 1767) ning avaldas juhuluulet.
3
  

                                                 
1 Stryk, lk 380. 
2 Põltsamaa Muuseum.ee 
3 http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=autor&aid=64 

http://www.poltsamaa.ee/index.php?lang=est&linker=true&id=370
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Täiendamaks ettevõtlust Põltsamaal ja parandamaks oma varanduslikku seisu 

rajas J. H. v. Lilienfeld Põltsamaal oma õemehe major W. v. Lauw poolt 

asutatud peeglivabriku kõrvale puudrivabriku, kus kartulitärklisest valmistati 

parukapuudrit ja värvilist näopuudrit. Nii kujunes Lauw ja Lilienfeldi koostöös 

Põltsamaast arenev tööstusasula, kuhu asustati arvukalt saksa käsitöölisi. 

J.H. v. Lilienfeldi järeltulijate kätte jäi Uue-Põltsamaa mõis kuni 1919. aastani. 

1788. aastal võtab valduse üle Christina von Ficki (1722-1788) ja Jacob 

Heinrich von Lilienfeldi poeg Carl Magnus von Lilienfeld (1754-1835), kes 

nagu ta isagi kuulus liberaalsete mõisnike hulka, tundis huvi teaduse ja kaunite 

kunstide vastu ning oli Põltsamaal trükitud A. W. Hupeli teoste sponsoriks. 

Alates 1836. a. jagavad valdust eelmise lapsed Charlotte von Lilienfeld (1788-

1870) ja Carl von Lilienfeld (1790-1875). 1875. a. saab mõisnikuks viimase 

poeg Eduard von Lilienfeld (1825-1903).
4
 ja seejärel tema poeg Friedrich von 

Lilienfeld (1871-193?), kellelt mõis 1919. a. maaseaduse alusel võõrandatakse. 

Kohtuvaidlused maade võõrandamise eest hüvitise nõudes jätkuvad 1930. 

aastateni.
5
 

Alates 1920. aastast on endine härrastemaja kasutusel koolimajana. 1930. 

aastatel oli siin 

Põltsamaa Reaal- 

gümnaasium, hiljem 

kuni 1980. aastateni 

Põltsamaa Keskkool.  

Uue koolimaja 

valmimise järel 1980. 

aastate algul jäi endine 

peahoone kasutuseta.  

1990. aastate lõpul 

müüdi vahepeal juba 

tublisti lagunenud ja 

rüüstatud hoone eravaldusse.  

 

Hoone ehitusloost. Varaklassitsistliku arhitektuuriga mõisahäärber valmis 

stiilitunnuste järgi otsustades tõenäoliselt 1770. aastatel. Nimelt märgib A. W. 

Hupel 1774. aastal, et J. H. Lilienfeldt on oma mõisakeskuse juba väga nägusalt 

kivihoonetega hoonestanud ja lisab 1782. a., et uusi hooneid lisandub siin igal 

aastal
6
 

                                                 
4 Stryk, lk 381. 
5 Genealogisches Handbuch der livländischen Ritterschaft, Bd.: 1, Görlitz, [1929] - http://daten.digitale-

sammlungen.de/~db/bsb00000558/images/index.html?id=00000558&fip=yztsweayaxdsydyztseayayztsxdsydfs

dreaya&no=15&seite=387 
6 Hupel, A. W. Topographische Nachrichten…,  B. I (1774), S.273; B. III (1782), S.303. - 

http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=tekst_detail&eid=29582&fit=true&full=true&lens=tr

ue&loupe=150&off=1&rotation=0&thumb=false&tid=831&zoom=100; 

http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=tekst_detail&eid=30242&fit=true&full=true&lens=tr

ue&loupe=60&off=1&rotation=0&thumb=false&tid=833&zoom=100. 

 

http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=tekst_detail&eid=29582&fit=true&full=true&lens=true&loupe=150&off=1&rotation=0&thumb=false&tid=831&zoom=100
http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=tekst_detail&eid=29582&fit=true&full=true&lens=true&loupe=150&off=1&rotation=0&thumb=false&tid=831&zoom=100
http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=tekst_detail&eid=30242&fit=true&full=true&lens=true&loupe=60&off=1&rotation=0&thumb=false&tid=833&zoom=100
http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=tekst_detail&eid=30242&fit=true&full=true&lens=true&loupe=60&off=1&rotation=0&thumb=false&tid=833&zoom=100
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Hoone täpsem ehituslugu alles ootab selgitamist. Hoonet on 19. ja 20. sajandil 

mitu korda ümber ehitatud, säästes siiski algupärast ruumistruktuuri ja 

väärtuslikumaid interjööre. Interjööre on aegade jooksul vastavalt omanike 

maitsele ka muudetud ja täiendatud. Tõenäoliselt pärineb osa praegustest 

klassitsistlikest interjöörielementidest Carl Magnus von Lilienfeldti ajast 18. ja 

19. sajandi vahetusel, mõned päritolult hilisemad interjöörielemendid 

(historitsistlikud ahjud, puhvetkapp jm) aga 19. sajandi keskpaigast või teisest 

poolest. 19. sajandi teisel poolel on lisatud ka praegused metallkonsoolidele 

toetuvad rõdud, küljele nuhutatud kolmnurkviiluga eeskoda koos betoontrepiga 

ja tänaseks hävinud õhuline puitveranda hooviküljel. 

 

  
Vaade hoone pargifassaadile puitverandaga 20. sajandi algul. 

 
Saali interjöör antiikskulptuuridega 20. sajandi algul. 
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II MÄLESTISE INVENTEERIMINE 

2. Hoone kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike 

hooneosade loetelu 

Uue-Põltsamaa mõisa peahoone on võrdlemisi suur ja esinduslik, 

ristkülikukujulise põhiplaaniga, esifassaadil 14-, pargiküljel aga 19 aknateljega 

kivihäärber, mis tiibade osas on ühe- ja viie keskmise telje ulatuses 

kahekorruseline. Hoone fassaadikülje pikkuseks (juurdeehitusi arvestamata) on 

52,8 meetrit ja otsakülje pikkuseks 19 meetrit. Hoonel on võrdlemisi kõrge 

soklikorrus, mis keskosa ulatuses on kellerdatud. Fassaadipinnad on krohvitud 

ja liigendatud lamedate krohvpilastritega, esifassaadil on kokku 15 ja 

kahekorruselisel keskosal 5 pilastrit. Pargikülje fassaadirütm on tihedam, 

omades 19 ava ja 20 pilastrit. Pargipoolsel kahekorruselisel keskrisaliidil on 5 

aknatelge. Hoone mõlemal otsaküljel on 5 aknatelge ja 6 pilastrit. Hoonel on 

poolkelpkatus, kahekorruselisel keskrisaliidil täiskelpkatus, mis kaetud 

katusekividega. Tsementkividest katusekate on paigaldatud 1990. aastate algul 

ja on vettpidav.  

Avatäited, peale hilisema eeskoja ukse hoone hooviküljel, on kõik algupärased, 

kõik aknad on varustatud sisemiste- ja tagafassaadi keskrisaliidi 5 aknal ka 

välimiste aknaluukidega.  

Hoonel on neli algupärast telliskorstent. Kummalgi fassaadiküljel on neli 

uukakent ja mõlemal keskteljel metallkonsoolidele toetuv konsoolrõdu.  

Ruumistruktuur on anfilaad, mille hoone esiküljel moodustab 7 ja tagaküljel 5 

üksteisele järgneva uksepaari. Esimesel korrusel on kokku 22 ja katusekorrusel 

6 ruumi. Keskmised ruumid on tiibuste abil ka omavahel ühenduses. Hoone 

pikitelje keskel jookseb mõlemas tiivas koridor, kust kahe lihtsa puittrepi kaudu 

pääseb hoone katusekorrusele ja pööningule.  

Hoones leidub arvukalt 18. sajandi lõpust pärinevaid interjöörielemente, sh 

peegelvõlvlaed, puidust seinapaneelid, siseuksed, lambriid, parkettpõrandad, 

samuti seitse glasuuritud kahlitest klassitsistlikku ahju. Tervikuna on säilinud 

üheksa ruumi varaklassitsistlikud interjöörid, ülejäänutes on algupäraseid 

interjöörielemente säilinud osaliselt.  

Järgnevalt antakse ülevaade hoone kultuuriväärtusega tarinditest ja detailidest 

hooneosade kaupa. 

 
A. VÄLISED HOONEOSAD JA TARINDID 

1. VÄLISSEINAD 

 

KIRJELDUS: Hoone välisseinad on krohvitud paekivi- tellis-, ja maakiviseinad. Seinte 

alaosas eenduv kivisokkel, vertikaalselt on seinapinnad akende vahel liigendatud lamedate 

krohvpilastritega, pilastrite kohal vahevöö ja selle kohal profileeritud räästakarniis. Seinte 

katteks lubikrohv, soklil kahes pealmises kihis tugev tsementkrohv.  

SEISUND: Seintel rahuldav kuni halb, räästatsoonis ja karniisil esineb ulatuslikke 

krohvikahjustusi, seinte alaosas on niiskuskahjustusi ning soklitsoonis on tsementkrohvi all 

tellis- ja paekivimüüritis kohati tugevasti lagunenud ja välja varisenud. Hoone loodenurgal 

ruumide 11, 12 ja 13 kohal on osa välisseinast välja vajunud ja vaheseintes läbivad praod.  

VAJALIK TEGEVUS: Konserveerimine: Paigaldada puuduvad sadeveerennid ja 
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sadeveetorud, et juhtida sadeveed müüridest eemale. Lagunenud tsementkrohvikihid ja 

varisenud tellisrusu eemaldada, väljavarisenud seinaosad kinni laduda, kasutades 

olemasolevaga sarnast paest ja keraamilistest tellistest müüriladu ja lubimörti. Väljavajunud 

välisseina osa ruumide 11-13 ees vajadusel kindlustada. Teostada krohviparandused 

olemasolevaga sarnase koostise- ja faktuuriga lubi- või lubi-tsementkrohviga.  

 

2. KATUSETARINDID, KATUSEKATE 

KIRJELDUS: Tsementkividest katusekate algupärastel puitkandjatel, paigaldatud 1990. 

aastate algul 

SEISUND: Katusekate on vettpidav kuid puuduvad räästarennid ja sadevete äravoolusüsteem 

VAJALIK TEGEVUS:  Üksikud äranihkunud katusekivid uuesti kinnitada.  

Paigaldada toimiv sadevete äravoolusüsteem (vt p. 4), mis juhiks sadeveed hoone 

välisseintest ja vundamendist eemale. 

3. KORSTNAD JA KORSTNAPITSID 

 

KIRJELDUS: Neli algupärase kujuga telliskividest korstnapitsi (K1-K4), korstnad on 

keeruka konstruktsiooniga, pööningul ühinevate lõõridega, korsten K1 võlvitud roovialuse 

ruumiga pööningukorrusel. 

SEISUND: Rahuldav 

VAJALIK TEGEVUS:  Korstnapitsidele paigaldada sobiva kujuga, traditsioonilise 

servavaltsiga katteplekid (vajalik tööjoonis). 

 

4. SADEVEESÜSTEEMID 

 

KIRJELDUS: Algselt olnud räästa-aluste ripprennidega sadeveesüsteem, millest on säilinud 

vaid sadeveetorude katked ja konsoolid seintel. 

SEISUND: Konsoolid osalt kasutatavad, toimiv sadeveesüsteem puudub.  

VAJALIK TEGEVUS:  Taastada algupärase kujuga räästa ripprennidega sadeveesüsteem, 

räästa alused sadeveerennid ja sadeveetorud (vt Skeem 2). 

5. VUNDAMENT JA SOKKEL 

 

KIRJELDUS: vt p. 1 

SEISUND: Hoone sokliosas on niiskuskahjustusi, asfaltkate hoone perimeetril hoiab 

vundamendis niiskust ja ei lase müüridel välja kuivada;  

VAJALIK TEGEVUS:  5.1. Juhtida sadeveed sadeveetorude abil hoone seintest eemale (vt 

p. 4); 

5.2. Eemaldada hoone perimeetrilt asfaltkate, uue pinnakattena võib kasutada näiteks 

graniitsõelmeid; 

5.2. vajadusel paigaldada sobiv hüdroisolatsioon (vajalik insenerilahendus). 

6. AKNAD 

 

Algupärased puitaknad A1-A55 (vt inventeerimistabel). 

SEISUND: akende algupärane põhikonstruktsioon ja originaaldetailid valdavalt rahuldavas 

seisundis. Aknad on väljastpoolt suletud luukidega või laudadega kinni löödud. Aknaklaasid 

on kohati katki, puitosadel esineb kahjustusi. 

VAJALIK TEGEVUS:  Aknad restaureerida, säilitades originaalosad (sh lengid, raamid, 

sulused, tervetena säilinud aknaklaasid ja aknaluugid), puuduvad ja kahjustatud akende osad 

taastada originaalosade eeskujul. 

 

7. VÄLISUKSED 

Kaks algupärast välisust VU1 ja VU3, algupärased rõduuksed VU5 ja VU6,  hilisemad 

välisuksed VU2 ja VU4 (vt inventeerimistabel), hilisemad keldriuksed. 

SEISUND: rahuldav-halb, kohati kahjustatud, algupärased uksed VU1, VU3, VU5 ja VU6 
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vajavad restaureerimist. 

8. MUUD VÄLISED HOONEOSAD 

8.1. KIRJELDUS: Puidust eeskoda koos betoontrepiga, avariilises seisundis. 

VAJALIK TEGEVUS:  puitosa demonteerida, säilitades originaaltarindid, 

betoonterrass ja trepp konserveerida, seejärel puitosa taastada. Puuduvad ja 

kahjustatud elemendid asendada algupäraste eeskujul; 

8.2. KIRJELDUS: Sekundaarsed eeskojad põhjapoolsel otsaküljel, avariilised. 

VAJALIK TEGEVUS: sekundaarsed väljaehitused lammutada, säilitada 

graniitaste läve ees. 

8.3. KIRJELDUS: Põhjapoolne juurdeehitus (galerii). Avariiline katus.  

VAJALIK TEGEVUS: paigaldada uus konserveeriv katusekate. 

 

B. SISEMISED HOONEOSAD JA TARINDID 

9. LAED 

KIRJELDUS: Krohvitud peegelvõlvlaed puitkandjatel (vt ruumide inventeerimise tabel), 

kaks võlvlage ruumides 16 ja 17, keldrikorrusel silindervõlvid  

SEISUND: Rahuldav-halb, kohati esineb krohvi- ja niiskuskahjustusi, esimese korruse 

ruumid on umbsed, laed ja stukkdetailid hallitavad. 

VAJALIK TEGEVUS:  Laed vajavad puhastamist ja konserveerimist.  

Niiskusprobleeme lahendaks ruumide parem ventileerimine, milleks tuleb hoolitseda, et õhk 

ruumides liiguks. Vähemalt mõned aknad kõigis ruumides peaksid olema avatavad. Samuti 

tuleb hoolitseda, et õhuvahetus toimuks ahjulõõride kaudu.  

10. SISESEINAD 

 

KIRJELDUS: Algupäraste viimistluskihtidega krohvitud siseseinad, kohati kaetud 

puitpaneelide jm dekoorielementidega. Ruumidest 18, 20 ja 21 on algupärane krohvkate 

eemaldatud 

SEISUND: Rahuldav-halb. Siseseinad on paljudes ruumides kaetud umbsete 

õlivärvikihtidega, mis ei lase niiskusel seintest välja kuivada. Seinad ja laed hallitavad 

VAJALIK TEGEVUS: Eemaldada seintelt ja lagedelt lahti koorunud tapeet ja hilisemad 

õlivärvikihid. Säilinud algupärased viimistluskihid vajavad täiendavat uurimist ja 

konserveerimist 

 

11. PÕRANDAD 

KIRJELDUS: Laud- ja parkettpõrandad 

SEISUND: Rahuldav, kohati halb. Osa algupäraseid parkettpõrandaid on tugevasti 

kahjustatud. 

VAJALIK TEGEVUS: Parkettpõrandad säilitada, mõõdistada, seejärel üles võtta ja  

restaureerida, kasutades maksimaalselt säilinud originaalosi. 

 

12. TREPID 

KIRJELDUS: Kaks lihtsa vormiga puittreppi TR1 ja TR2, trepil TR1 on säilinud ajalooline 

trepipiire ja käsipuu. Teine puittrepp TR2 pärineb 1960. aastatest.  

SEISUND: Rahuldav-halb, vajavad remonti 

VAJALIK TEGEVUS:  Vanem puittrepp TR1 koos piirdega säilitada ja korrastada. 

Nõukogude aegne puittrepp TR2 korrastada või asendada kujunduselt TR1 eeskuju järgiva 

analoogiga.  

13. SISEUKSED 

 

KIRJELDUS: 15 puidust kahe poolega tiibust (uksepaari), 8 ühe poolega tahvelust, üks 

põõnadega lauduks. 

SEISUND: Valdavalt rahuldav (täpsemalt vt siseuste inventeerimise tabel)  
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VAJALIK TEGEVUS: Säilitada ja restaureerida 

 

 

15. TEHNOSÜSTEEMID 

 

KIRJELDUS:  

15.1. Algupärase küttesüsteemi osad (ahjud, tule- ja õhulõõrid, korstnad). 

SEISUND: vajavad korrastamist.  

15.2. Kaks puidust kuivkäimla kabiini ruumides 11/12 ja 22. SEISUND: rahuldav. 

15.3. Muud tehnosüsteemid (elekter veevärk, kanalisatsioon) on päritolult hilisemad 

ja ei ole töökorras.  

VAJALIK TEGEVUS:  Küttesüsteemi osad (ahjud, lõõrid, korstnad) puhastada ja korrastada 

ning võimalusel seada töökorda. 

 

 

C. KAITSEVÖÖND 

16. ÜLDHOOLDUS 

 

KIRJELDUS: Kaitsevöönd on rahuldavalt hooldatud. Vajab pidevat üldhooldust. 

VAJALIK TEGEVUS: 16.1.Võsa ja taimestiku perioodiline eemaldamine seinte äärest;  

16.2. Asfaltkatte eemaldamine peahoone perimeetrilt (vt p. 5).  

 

17. HALJASTUS 

KIRJELDUS: Mõisahooneid ümbritsev pargihaljastus, pargipuud, pargimuru.  

VAJALIK TEGEVUS: 17.1. Sissevarisenud vanad kogumiskaevud peahoone eest kinni 

ajada; 17.2. Regulaarne hooldus vastavalt vajadusele kuid vähemalt kaks korda aastas.  

 

18. HOONED JA RAJATISED 

KIRJELDUS: Hoonega liituv tiibehitus, teenijatemaja (reg nr 24014), vana piirdemüüri osad, 

keldri varemed. 

SEISUND: halb, vajavad korrastamist. 

VAJALIK TEGEVUS: Parandada vaheehitise eterniitkatus, asendades puuduvad ja katkised 

eterniitplaadid tervetega. Ülejäänud hilisemad väljaehitused hoone põhjapoolsel otsaküljel 

võib lammutada, säilitades vaheehitisega külgneva vanema juurdeehituse maakivisokli ja 

trepi graniitastmed. Ukseava VU2 kinni laduda. Samuti võib lammutada silikaadist 

eeskojaväljaehituse hoone idaküljel, kuid sel juhul tuleb sulgeda ka keldripääs.  

 

14. KÜTTEKOLDED 

 

KIRJELDUS: 7 valgetest glasuuritud kahhelahjupottidest algupärast klassitsistlikku 

kahhelahju; üks hilisem 20. sajandist pärinev värvilistest glasuurahjupottidest kahhelahi 

ruumis 12, lisaks mõned nõukogude aegseid lihtpottahjud ja metallkestaga ahjud 

SEISUND: Valdavalt rahuldav, üksikud kivid kahjustatud või puuduvad. 

VAJALIK TEGEVUS: Vajavad restaureerimist. Kõik ahjulõõrid esimesel korrusel tuleks 

puhastada ja avada, et parandada õhuvahetust ruumides.  
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2. 2. Väärtuslike interjööriosade inventeerimine: 

 

TABEL 1: RUUMIDE INTERJÖÖRIOSAD 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 

PLAAN/ 

FOTOD 

1 RUUM 1: 
VESTIBÜÜL 

 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algupärane 

krohvkarniisiga puidust 

peegelvõlvlagi, lubikrohv, 

lubivärv/liimvärv; 
 

halb, osaliselt 

kahjustatud, välisukse 

pool krohvkate ca 1/5 

ulatuses eemaldatud; 

säilinud osa vajab 

puhastamist ja 

konserveerimist, hävinud 

laeosa taastada algse 

eeskujul 

 

SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

krohvitud kiviseinad, üle 

värvitud pruunika 

õlivärvikihiga; 

rahuldav-halb, algsed 

viimistluskihid  kaetud 

hilisemate lubi- ja 

õlivärvikihtidega, 

vajavad konserveerimist 

 

PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid):  

algupärane laudpõrand, 

ning madal lihtsa profiiliga 

piirdeliist;  

rahuldav, kohati kulunud, 

vajab restaureerimist 
 

UKSED (sh lingid, sulused):  

kahe poolega tahveluksed, 

klassitsistliku profiiliga 

piirdeliistud (TÜÜP 1),  

 

Uksel SU25 

tahvelraamistus; ustel 

SU1 ja SU25 

klassitsistlikud 

piirdeliistud ja ukseavade 

põskedel paneeltahveldis  

 

AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

Puuduvad, v.a. välisukse 

valgmik 

puuduvad  

AHJUD: 

Valgetest 

glasuurahjukahlitest 

algupärane ahi A1 

Seisund rahuldav, ahju 

malmuksel säilinud raam 

ja võre 

(Wöhrmann&Sohn), 

ahjuuks puudub 

 

MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): SU25 ukseava 

tahvelraamistus 

rahuldav, restaureeritav  
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

2 RUUM 2  LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus):  

lihtne puidust 

peegelvõlvlagi karniisiga, 

algne lubikrohv 

halb, ca 2/3 laekrohvist 

eemaldatud, laekarniis 

säilinud ruumi kolmel 

küljel, välisseina pool 

puudub 

 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

lihtne krohvipind kaetud 

hilisemate õlivärvikihtidega 

rahuldav-halb, esineb 

niiskuskahjustusi, 

hilisem vineertahveldis 

seintelt eemaldada 

 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem 

laudpõrand (selle all 

algupärane põrand?) 

rahuldav-halb, kulunud ja 

niiskuskahjustustega, 

avada varasema põranda 

olemasolu selgitamiseks 

 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

Algsed tiibuksed SU22 ja 

SU24, mõlemal uksel 

tugevalt profileeritud 

piirdeliistud (TÜÜP 2), 

hilisem koridoriuks  

rahuldav, vajavad 

restaureerimist 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A3 ja A4, mõlemal algsed 

aknalauad 

rahuldav-halb, osa 

klaasiruute katki, vajavad 

restaureerimist 

 

  AHJUD: 

Valgetest glasuurkahlitest 

ahi A7, sokliga, 11 kivirida, 

karniis puudub 

rahuldav, restaureeritav, 

vajadusel võib ümber 

laduda 

 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): mõned vanad 

aknaraamid seina ääres 

hilisem vineerist 

seinatahveldis ja 

elektrikilp seinalt 

eemaldada 

 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

3 RUUM 3 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): Lihtne 

algupärane puidust 

peegelvõlvlagi karniisiga 

säilinud osal rahuldav, 

aknapoolne osa 1/3 

ulatuses eemaldatud 

 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

Seinu katab vana rohekas õli-

või liimvärvikiht 

 

Halb, seintel vanad 

torujuhtmed, hallitus, 

värv koorub, ustest akna 

poole on seinte alaosas 

krohv ca 30cm kõrguselt 

niiskunud ja maha 

varisenud, korhvkate 

vajab restaureerimist 

 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem, nõuk. 

aegne laudpõrand ja 

halb, põrandast läbi 

veetud torud ja juhtmed 
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piirdeliist 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

SU21, SU22, SU23, 

piirdeliist SU22 ja SU23 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A2, aknalaud, aknal orig. 

hinged ja riiv 

vt akende inventeetrimise 

tabel 
 

  AHJUD:  

Ahju A7 valgetest 

glasuurpottidest ahjukülg 

koos ahjuuksega 

(Wöhrmann&Sohn, Riga) 

halb, 7 ahjukivi lõhutud, 

ahjuukse välimine luuk 

puudub 

 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur):  

puuduvad  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

4 RUUM 4 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): karniisiga 

peegelvõlvlagi 

lae aknapoolse osa 

krohvkate ca 1/3 ulatuses 

eemaldatud, R/T 

 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

algne krohvviimistlus ja 

värvikihid, kaetud paksu 

pentaftaalvärvi kihiga 

halb, pindmine värvikiht 

koorub, seinte alaosas 

akende pool on 

krohvkate niiskunud ja 

kohati hävinud 

 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid):  

nõukogude aegne 

laudpõrand 

halb, esineb 

niiskuskahjustusi, 

põranda võib asendada 

uue laudpõrandaga 

 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

SU20, SU21 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A1, orig hinged, 

tuulutusakna pöör 

välisraamil, algup. 

aknalaud 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: 

uuem raudkestaga ahi 

halb, väheväärtuslik, 

võib lammutada ja 

asendada sobivamaga 

 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur):  

nišid akende all, 

krohvitud, rahuldav, 

säilitada 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

5 RUUM 5 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): esinduslikum 

karniisiga peegelvõlvlagi, 

keskel maalitud rosett, 

maalingud 

rahuldav-halb, maalingud 

kaetud hilisema 

lubivärvikihiga, vajab 

puhastamist, 

konserveerimist 

 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

lubikrohv, lubivärv (valge, 

kollakas), nende kihtide 

peal vanad (tsaari-aegsed) 

tapeedikatked 

rahuldav, krohvviimistlus 

restaureeritav 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): ca 20 cm laiustest 

laudadest algupärane 

laudpõrand, reljeefne 

puitlambrii rosettide ja 

girlandidega, selle allservas 

madal põrandaliist 

rahuldav-halb, 

restaureeritav 
 

  UKSED (sh lingid, sulused):   

kahe poolega tiibuksed SU1, 

SU2 ja SU3, kõigil ustel 

klassitsistlik piirdeliist, 

tahvlitel rosetid 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): A5, A6 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: Nurgaahi AHI 2, 

10 kivirida ilma soklita ja 

karniisi alumine vöö, 

karniis puudub, ahjuuks 

Wöhrmann&Sohn, 

välimine luuk puudub 

rahuldav  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): kellakapp 

idaseinal ahju kõrval 

rahuldav, üle värvitud, 

kell puudub 
 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

6 RUUM 6 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algupärane 

peegelvõlvlagi kahekordse 

hammaskarniisiga 

rahuldav  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

originaalkrohv, sinakad ja 

hallikad lubi-

liimvärvikihid, 20.saj. 

alguse tapeedikatkeid 

(indigosinine roosidega 

rahuldav-halb  
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tapeet) 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem 

parkettpõrand, lihtne algup 

kujuga piirdeliist 

rahuldav-halb  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

algupärased tiibuksed SU2, 

SU4, SU5, krohvitud 

uksepõsed, piirdeliistud 

puuduvad 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A7, A8 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: valgetest 

glasuurpottidest kahhelahi 

AHI3 

rahuldav-halb, kolm 

nurgakahlit lõhutud 
 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): akende vahel 

peegliraam, reljeefne 

ornament, ülaosas 

girlandiga; akende all ja 

ümber on paneeltahveldis, 

mujal puudub (on tapeet) 

rahuldav-halb, peegel 

raamis puudub 

(lõhutud?), puittahveldis 

on rahuldavas seisundis 

 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

7 RUUM 7 

SAAL 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): 

hammaskarniisiga 

peegelvõlvlagi, keskel 

laerosett, lubikrohv, stukk, 

pindmise värvi all 

maalingud 

rahuldav-halb, esineb 

kahjustusi, väikesed 

läbivajumised, lagi on 

toestatud. Vajab 

restaureerimist 

59 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

kassettidena liigendatud 

seinapinnad, alaosas 

lambrii, aknaorvades 

puitpaneelid, akende vahel 

peegliraamid 

rahuldav, seintel 

pindmine värv koorub, 

vajab konserveerimist, 

puitpaneelid ja lambrii 

rahuldavas seisundis 

57-61 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): kalasabamustris 

parkettpõrand 

 

halb, 

niiskuskahjustustega, 

vajab restaureerimist 

 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

kahe poolega tahveluksed 

SU3, SU5, SU15, SU16, 

ustel klassitsistlikud 

piirdeliistud (TÜÜP 1) 

rahuldav, vt uste 

inventeerimise tabel 
58 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

vt akende inventeerimise 

tabel 
57, 20-

24. 
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viis akent A24-A28, neist 

kahel: A27 JA A28 ka 

algupärased siseraamid 

  AHJUD: kaks valgetest 

glasuuritud pottidest 

klassitsistlikku kahhelahju 

AHI 2 JA AHI 3 

 

AHI 2-l rahuldav, AHI3 

üks sammas lõhutud, 

ümara ülaosa eesmine 

kivi puudub, vajavad 

remonti-restaureerimist 

62-66 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): lambrii, 

aknaorvade paneeltahveldis 

rahuldav, kohati vajavad 

remonti-restaureerimist 
60, 61 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

8 RUUM 8 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): peegelvõlvlagi 

stukkrosetiga 

rahuldav, vajab 

puhastamist, 

konserveerimist 

72, 74 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

krohv, algne lubivärv, 

akende ülaserva kõrgusel 

reljeefses stukkornamendis 

girlandidest vöö 

rahuldav-halb, vanad 

kihid üle värvitud paksu 

õli- või 

pentaftaalvärviga, mis 

koorub 

73 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): kahest puidust 

diagonaalruutudena laotud 

parkettpõrand 

halb, niiskuskahjustused, 

vajab restaureerimist 
75 

  UKSED (sh lingid, sulused): 

SU4, SU6, ustel laiad 

kumera profiiliga (TÜÜP2) 

piirdeliistud  

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): A9, 

A10, algup. aknalauad 

vt akende inventeerimise 

tabel 
73 

  AHJUD: Klassitsistlik 

nurgaahi AHI 4 
 

rahuldav-halb, üks 

simsikivi lõhutud, vajab 

restaureerimist (vt ka 

ahjude inv. tabel) 

76-78 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): Messingist 

tahmaluugiava (?) ahju 

kõrval 

rahuldav  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

9 RUUM 9 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtkrohvlagi 

rahuldav (hilisem?)  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohv, lubivärv 

rahuldav  
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  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid):  

  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

seinakapi uks 

-  

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

-  

  AHJUD: 

puuduvad 

-  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): vana ahjuuks 

ruum 7 poolsel korstnajalal 

rahuldav 120 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

10 RUUM 10 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): reljeefdekooriga 

kassettlagi ovaalsete 

medaljonidega 

halb, esineb 

krohvikahjustusi ja 

hallitust, pindmised 

värvikihid kooruvad 

109-112 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

krohvipinnal hilisem paks 

pruunikas õlivärvikiht 

halb, pindmine paks 

värvikiht koorub, vajab 

uuringuid algsete 

viimistluskihtide 

olemasolu tuvastamiseks 

 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): tammeparkett 

 

halb, tugevasti 

kahjustatud, vajab üles 

võtmist ja restaureerimist 

(osalt taastamist) 

107 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

kahe poolega tahveluksed 

SU 14 ja SU15, 

klassitsistlikud piirdeliistud 

(TÜÜP 1) ja uksepõskede 

tahveldis  

vt uste inventeerimise 

tabel 
113 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A21, A22, A23, luugid 

vt akende inventeerimise 

tabel 
114 

  AHJUD: AHI 5, lihtne 

valgetest glasuurpottidest 

ilma soklita kahhelahi  

rahuldav, kaks kivi 

lõhutud, vajab remonti 
115 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): seinakapp 

pääsuga ruumi 9, 

ukseavades paneeltahveldis, 

akendel klapitavad luugid 

seinakapp vajab 

restaureerimist, üks 

kapiustest lõhutud 

116 

 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

11 RUUM 11 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtne karniisita 

rahuldav-halb  
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krohvlagi, lubikrohv, 

lubivärv, tapeet 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

lubikrohv, lubivärv, tapeet 

  

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid):  

vana laudpõrand  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

klaasiga uks SU7a 

(seinakapiks ümber 

ehitatud), klassitsistlik 

tiibuks SU6 klassitsistliku 

piirdeliistuga, uks SU7 

ruumi 12 

vt uste inventeerimise 

tabel 
85 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): A11 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: 

ahju AHI 4 tagasein 

koldeavaga 

rahuldav  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): puidust 

käimlakabiin ruumi 12 

poolses vaheseinas 

rahuldav-halb, kabiini 

kohal seinas läbiv pragu 
 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

12 RUUM 12 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtne karniisita 

krohvlagi 

rahuldav-halb  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohvitud seinad 
 

rahuldav-halb  

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): laiadest laudadest 

vana laudpõrand 

rahuldav-halb, 

restaureeritav 
 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

väike kitsas tahveluks SU7 

ja hilisem uks SU8 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A12 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: 1930. aastatest 

pärinev hallidest 

glasuurkahlitest ahi AHI 8 

rahuldav  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): käimlakapp 

ruumi 11 poolses vaheseinas 

rahuldav-halb, kabiini 

kohal seinas läbiv pragu 
 

 

JK. TÄHIS KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK PLAAN/ 
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NR PLAANIL TEGEVUS FOTOD 

13 RUUM 13 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtkrohv 

halb, kohati maha 

varisenud 
 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

krohvitud seinad 

halb, praod välisseina 

pool 
86 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): laudpõrand 

 

halb, nõtkub ja 

mädanikkahjustused, 

vajab asendamist 

 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

lihtsad tahveluksed SU8 ja 

SU9 

vt uste inventeerimise 

tabel 
86, 90 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A13 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: 

puuduvad 

  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 

  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

14 RUUM 14 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtne karniisiga 

krohvlagi 

rahuldav-halb, vajab 

restaureerimist 
92 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohvseinad, üle värvitud 

õlivärviga 

halb, 

niiskuskahjustustega, 

värv koorub 

89 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem nõuk 

aegne laudpõrand 

halb  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

lihtsad algupärased 

tahveluksed SU9 ja SU10, 

viimasel hilisem piirdeliist 

vt uste inventeerimise 

tabel 
90, 91 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A14 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: nõuk aegne 

lihtpottahi ja pliit 

lagunenud pliidi ja ahju 

võib lammutada 
 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 

  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

15 RUUM 15 
KORIDOR 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtkrohv 

  

  SISESEINAD (sh halb, koridor on 1960. 100 
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krohvdekoor, viimistlus): 

lubikrohv ja lubivärv 

aastatel rekonstrueeritud 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem 

laudpõrand 

rahuldav-halb  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

vana välisuks VU3, lauduks 

SU11, hilisem uks SU13 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): 

puuduvad 

  

  AHJUD: puuduvad   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 1960. aastatest 

pärinev trepikoja vahesein 

sobimatu trepikoja 

vaheseina võib 

lammutada 

100 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

16 RUUM 16 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): ristvõlvlagi 

rahuldav  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohvitud kiviseinad 

rahuldav  

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): kivipõrand 

rahuldav  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

vana lauduks SU11 

latthingede ja karplukuga, 

hilisem võreuks SU12 

kaaravas 

rahuldav  

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

osaliselt kinni müüritud ja 

trellitatud aken A15 

rahuldav 96 

  AHJUD: puuduvad   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 

  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

17 RUUM 17 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): krohvitud 

ristvõlvlagi 

rahuldav  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

krohvitud kiviseinad 

rahuldav  

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): vana tellispõrand 

rahuldav 97 

  UKSED (sh lingid, sulused): rahuldav, võreuks  
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ukse SU 12 algupärane 

kaarava ja latthinged 

hilisem 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): 

kinnimüüritud aknaava 

A16 ja aknaava A17 

sepistrellidega 

rahuldav, kinnimüüritud 

aknad avada, vajadusel 

võib taastada algupärase 

aknakuju 

96 

  AHJUD: 

puuduvad 

-  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 

-  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

18 RUUM 18 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algselt krohvlagi 

viimistluskihid täielikult 

eemaldatud 
 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

algselt olnud lubikrohv 

viimistluskihid täielikult 

eemaldatud 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem 

laudpõrand 

halb, 

mädanikkahjustustega, 

vajab asendamist 

101 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

kahe poolega algupärane 

tahveluks, SU14 ja hilisem 

tahveluks SU13 

vt uste inventeerimise 

tabel, piirdeliistud 

puuduvad 

 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

uuem aken A19 ja 

algupärane aken A20 

rahuldav-halb  

  AHJUD: puuduvad   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): vanad kumera 

sillusega kaaravad ruumi 17 

ja ruumi 15 poolses 

vaheseinas 

rahuldav, säilitada ja 

eksponeerida  
102, 105 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

19 RUUM 19 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algselt olnud 

peegelvõlviga krohvitud 

puitlagi, krohvkate 

täielikult eemaldatud (uus 

laudis), säilinud osa karniis 

alaservast 

puittarindil rahuldav, 

taastada algupärase 

kujuga krohvviimistlus 

(karniis ja peegelvõlv) 

 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohvitud kiviseinad, 

akendest kõrgemal 

rahuldav-halb, seintel 

krohvikahjustusi, 

pealmine värvikiht 

koorub 
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profileeritud vahevöö, 

lubikrohv, pinnakihiks 

hilisem õlivärv (kuni 

karniisi vahevööni) ja 

lubivärv 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): algupärane 

kalasabamustris 

parkettpõrand ja madal 

piirdeliist 

rahuldav-halb, vajab 

restaureerimist 
 

  UKSED (sh lingid, sulused): 

kahe poolega algupärased 

tahveluksed SU16 ja SU17 

mõlemal klassitsistlik 

piirdeliist ja SU17 ka 

ukseava puittahveldis 

 121 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

  

  AHJUD: Valgetest 

glasuurkahlitest kamin-ahi 

AHI 6 koos algupärase 

malmist ahjuukse ja 

kaminasüdamikuga, arv. 

19. sajandi keskpaik 

rahuldav, vajab vähest 

remonti 
117-119 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 

ruum täis vanu 

aknaraame, klaasikillud 

jm põrandal 

 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

20 RUUM 20 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus):  
lae krohv ja karniisid 

eemaldatud 
 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  
seinte krohvkate 

täielikult eemaldatud 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid):  

hilisem laudpõrand 

rahuldav-halb, vajadusel 

võib sobivamaga 

asendada 

 

  UKSED (sh lingid, sulused): 

SU17 klassitsistliku 

piirdeliistuga ja SU18 

barokse tugevalt 

profileeritud piirdeliistuga 

rahuldav, 

restaureeritavad, vt uste 

inventeerimise tabel 

 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): A30 ja 

A31, kaks algupärast 

aknalauda, aknaorvad 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: plekk-kestaga 

nõukogude aegne ahi 

 

rahuldav-halb, võib 

lammutada ja asendada 

sobivamaga 

 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): - 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

21 RUUM 21 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus):  
lae krohv ja karniisid 

eemaldatud 
 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  
seinte krohvviimistlus 

täielikult eemaldatud 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): nõukogude aegne 

laudpõrand 

rahuldav-halb  

  UKSED (sh lingid, sulused): 

kahe poolega algupärane 

tahveluks SU18 ja tahveluks 

SU19, piirdeliistud 

puuduvad 

vt uste inventeerimise 

tabel 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

kolm algupärast akent A32, 

A33, A34 ja kolm 

aknalauda 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: nõukogude aegne 

plekk-kestaga ahi 

rahuldav-halb, võib 

lammutada või asendada 

sobivamaga 

 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): puuduvad 

  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

22 RUUM 22 
KORIDOR 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): krohv 

rahuldav-halb, 

mantelkorstna alune 

laeosa puudub 

 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohv, õlivärv, all lubikrohv 

ja värvikihid 

rahuldav-halb, pindmine 

värv koorub 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): nõuk aegne 

laudpõrand 

rahuldav-halb  

  UKSED (sh lingid, sulused): 

ruumi avanevad uksed 

SU19, SU20, SU23 

vt uste inventeerimise 

tabel 
125-126 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

A36 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: puuduvad   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 1) ukse SU20 

kaarsillus; 2) ruumi keskosas 

säilinud vana mantelkorstna 

külgseinad ja  ruumi kohal 

 127 
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korsten K1; 3) puidust 

käimlakapp koridori seinas 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

23 RUUM 23 
TREPIKODA 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lubikrohv, lihtne  

rahuldav  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohv (hilisem?), õlivärv, 

seinte alaosal 

vineertahveldis 

halb, vineertahveldis 

kõmmeldab, värv koorub 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): valdvalt nõuk. 

aegne laudpõrand (1963), 

trepi all aga algupärane 

laiadest laudadest 

laudpõrand 

rahuldav-halb  

  UKSED (sh lingid, sulused): -   

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): - 

  

  AHJUD: -   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): puittrepp TR1 

rahuldav, astmed 

kulunud 
 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

24 RUUM 24 
PÖÖNING 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): avatud sarikad 

ja katusetarindid 

  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

puuduvad, on vaid trepikoja 

ja pööningukambri 

sõrestikseinad 

-  

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): puudub (avatud 

laetalad) 

-  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

puuduvad 

  

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): 

algupärased 

pööninguaknad A51 ja A55 

originaalsulustega ning  

uuemad pööningu 

uukaknad 

v t akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD:-   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

rahuldav 139-141 
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furnituur): korsten K1 

korstna aluse võlviruumiga 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

25 RUUM 25 
(KORSTNA 

ALUNE) 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): võlvlagi 

 140 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

lubikrohv 

  

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): puudub 

taastada põrand  

  UKSED (sh lingid, sulused): 

hilisem plekkvoodriga uks 

SU27  

asendada sobivamaga  

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): 

puuduvad 

 

  

  AHJUD: -   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): - 

  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

26 RUUM 26 
PÖÖNINGU-

KAMBER 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtne krohvlagi, 

algupärane lubikrohv 

  

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

vana krohv säilinud kolmel 

seinal, üks sein lammutatud 

kolmel seinal rahuldavalt 

säilinud, säilitatav, 

restaureeritav 

154 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): laudpõrand on 

üles võetud 

  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

SU26, säilinud vaid ukseava 

taastatav tahveluks  

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): kolm 

algupärast akent A52, A53 

ja A54m aknalauad, ja 

sepishaagid, akende 

talveraamid seina äärde 

tõstetud 

 154 

  AHJUD: ahi on lammutatud   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): puuduvad 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

27 RUUM 27 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algupärane 

krohvlagi karniisiga, 

lubikrohv 

 157, 158 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohvitud seinad, alaosa 

kaetud vineerpaneeliga 

vineertahveldis 

eemaldada 
 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): nõukogude aegne 

laudpõrand 

rahuldav-halb, võib 

asendada sobivamaga 
 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

SU29, uksel klassitsistlik 

piirdeliist (TÜÜP 1), 

uksetahvel hilisem 

  

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

algupärased aknad A39 ja 

A40, aknalauad, 

kremoonid, hinged 

vt ka akende 

inventeerimise tabel 
 

  AHJUD: värvitud lihtpottahi, 

9 kivirida, nõuk. aegne 

ahjuuks koridori poole 

rahuldav, vajadusel võib 

asendada sobivamaga 
157 

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): - 

  

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

28 RUUM 28 LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algupärane 

karniisiga krohvlagi 

krohvkate ca ¼ ulatuses 

kahjustatud 
 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

algupärane krohvvimistlus 

ja lubivärv, seinte alaosa 

katab hilisem 

vineertahveldis, akende 

pool algupärane 

paneeltahveldis 

 153, 156 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): hilisem laudpõrand 

(selle all vana põrand?) 

  

  UKSED (sh lingid, sulused):  

1) algupärane 

varaklassitsistlik 

tahveluks SU30, 

piirdeliist ruumi 

poole;  

1) rahuldav, vajab 

restaureerimist 

2) rahuldav-halb, 

vajab 

restaureerimist 

149-152; 

162 
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2) algupärane 

klaasidega rõduuks 

VU5 (topeltuks) 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): 

algupärane aken A41 

vt akende inventeerimise 

tabel 
 

  AHJUD: nõuk aegne 

lihtpottahi 

  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): akende all 

algupärane paneeltahveldis 

rahuldav, vajab 

restaureerimist 
153, 155 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

29 RUUM 29 

SAAL 2 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): algupärane 

karniisiga krohvlagi (läbi 

kahe vaheseinaga eraldatud 

ruumi) 

halb, laekrohv 

eemaldatud, karniisid 

säilinud. Restaureeritav, 

hävinud osad taastada 

algupäraste eeskujul 

145 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

lubikrohv, seinte alaosas 

kaetud hilisema 

paneeltahveldisega 

vineertahveldis 

eemaldada, vana 

krohvviimistlus 

säilitatav, restaureeritav 

145 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): ca 1/3 ulatuses 

vana, ca 20 cm laiustest 

laudadest laudpõrand.  

halb, lapitud, taastada 

algupärase eeskujul 
 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

Algupärane rõduuks VU6 

ning varaklassitsistlik 

tahveluks SU30, hilisemad 

uksed SU29 ja SU31, millel 

säilinud piirdeliistud 

vt uste inventeerimise 

tabel,  

algupärased uksed koos 

sulustega (sh 

sepishinged) 

restaureerida 

146 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): 

profileeritud impostidega 

algupärased aknad A47, 

A48, A49 ja hilisem 

impostiga aken A50 

 

vt akende inventeerimise 

tabel 

aknad ja algupärased 

sepisdetailid säilitada ja 

restaureerida 

145 

  AHJUD: hilisem lihtpottahi 

nõuk aegse malmuksega 

  

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): rõduuksel VU6 

säilinud algupärane barokne 

oinasarvhing 

 147 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

30 RUUM 30 
KATUSE-

KAMBER 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): lihtne karniisita 

krohvlagi 

rahuldav, soovitav 

säilitada ja korrastada 
 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus): 

krohv säilinud kolmel 

seinal, lubivärv, alaosa 

õlivärviga üle värvitud 
 

restaureerida või taastada 

uue 

lubikrohvviimistlusena 

 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid): ca  1/3 ulatuses 

säilinud vanem punnitud 

laudadest laudpõrand 

(arvat 1930test) 

 

halb, 

restaureerida/taastada või 

teha uus algupäraste 

põrandate eeskujul 

169 

  UKSED (sh lingid, sulused):  

1930. aastatest pärinev 

valgmikuga uks U32, 

säilinud osadena 

korrastada või teha uus 

algupäraste uste eeskujul 
 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused):  

algupärased aknad A43, 

A44 ja A45, 

originaalsulused, 

aknalauad, kahel aknal 

sisemised talveraamid 

vt akende inventeerimise 

tabel. Akende 

talveraamid on tõstetud 

seina äärde. 

173-175 

  AHJUD: ei ole säilinud   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 

irddetailina üks 

seinatahveldise fragment, 

tõenäoliselt 20.s. esimene 

pool, võib kasutada 

näidisena 

 

 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, VAJALIK 

TEGEVUS 
PLAAN/ 

FOTOD 

31 RUUM 31 
PÖÖNING 

LAGI (sh krohvdekoor, 

viimistlus): avatud 

katusetarindid 

rahuldav 144 

  SISESEINAD (sh 

krohvdekoor, viimistlus):  

toolvärk ja sõrestikseinad 

hea 159 

  PÕRAND (sh piirdeliistud, 

lambriid):  

avatud vahelaetarindid, 

käiguteel mõned vanad 

põrandalauad 

eemaldada vahelae-

konstruktsioonidelt 

mineraalvatt, soovitav 

teha käiguteed ja/või 

laudpõrandad 

 

  UKSED (sh lingid, sulused): 

pööninguuks SU31, ukseleht 

puudub, aval säilinud 

piirdeliist säilitada, teha 

uued tahveluksed 
136 
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klassitsistlik piirdeliist 

 

  AKNAD (sh aknalauad, 

aknaluugid, sulused): vanad 

pööninguaknad A42 ja A46 

 

lengil rahuldav, raamid 

puuduvad, teha uued 

aknaraamid A51 ja A55 

eeskujul 

176 

  AHJUD: -   

  MUUD INTERJÖÖRIOSAD 

(sh trepid, seinanišid, 

furnituur): 1) vana puittrepp 

TR2 koos trepipiirdega;  

2) algupärased 

mantelvõlviga korstnad K3 

ja K4 

rahuldav, vajab 

restaureerimist 

2) rahuldav, säilitada ja 

eksponeerida 

134, 160 

 



 29 

TABEL 2: AKNAD JA RÕDUUKSED 
JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 

R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G

 

IM
P

O
S

T
 

V
.R

A
A

M
 

S
. 
R

A
A

M
 

A
.-

L
A

U
D

 

H
IN

G
E

D
 

K
.H

A
A

G
ID

 

T
.H

A
A

G
ID

 

K
R

E
M

O
O

N
 

R
II

V
 

1 A1 19.s. pärinev sisse 

avanevate raamidega, 

kuue ruudu ja nelja 

raamiga topeltaken, 

alumises ruudus 

tuulutusaken, orig. 

manustest säilinud 

välimine tuulutusakna 

pöör 

r/R, viis 

aknaruutu 

katki, ühes 

ülemises 

ruudus 

hiljem sisse 

ehitatud 

tuulutusava 

x  x x x 4

+

4 

    

2 A2 19.s. pärinev sisse 

avanevate raamidega, 

kuue ruudu ja nelja 

raamiga topeltaken, 

alumises ruudus 

tuulutusaken 

r/R, x  x x x 4

v

+

4

s 

   2 

3 A3 19.s. pärinev sisse 

avanevate raamidega, 

kuue ruudu ja nelja 

raamiga topeltaken, 

sisemised luugid 

hingede ja riiviga 

r/R, x  x x x 4

v

+

3

s 

    

4 A4 19.s. pärinev sisse 

avanevate raamidega, 

kuue ruudu ja nelja 

raamiga topeltaken, 

alumises ruudus 

tuulutusaken, 

sisemised luugid 

hingede ja riiviga,  

r/R, 2 tervet 

aknaruutu, 6 

katki 

x  x x x 4

v

+

4

s 

    

5 A5 19.s. pärinev sisse 

avanevate raamidega, 

kuue ruuduga 

topeltaken, nelja välis- 

ja kahe siseraamiga, 

orig manustest 

säilinud hinged, 1 

pöör, 3 riivi, aknaorva 

sisekülgedel 

puitpaneeltahveldis 

rosetiga 

r/R, x  x x x 4

v

+

4

s 

   3 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 
r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G

 

IM
P

O
S

T
 

V
.R

A
A

M
 

S
. 
R

A
A

M
 

A
.-

L
A

U
D

 

H
IN

G
E

D
 

K
.H

A
A

G
I

D
 

T
.H

A
A

G
I

D
 

K
R

E
M

O
O

N
 

R
II

V
 

6 A6 19.s. pärinev sisse 

avanevate raamidega, 

kuue ruudu ja nelja 

raamiga topeltaken, 

alumises ruudus 

tuulutusaken, 

aknaorva sisekülgedel 

puitpaneeltahveldis 

kolme rosetiga 

r/R, vasaku 

paneeli 

rosett 

puudub 

x  x x x 4

v

+

4

s 

    

7 A7 19.s. pärinev kuue 

ruuduga sisse 

avanevate raamidega, 

topeltaken, kolm 

välis- ja kaks 

siseraami, aknaorvas 

paneeltahveldis 

 

r/R x  x x x 4

v

+

4

s 

    

8 A8 19.s. pärinev kuue 

ruuduga sisse 

avanevate raamidega, 

topeltaken, kolm 

välis- ja kaks 

siseraami, alumises 

ruudus tuulutusaken, 

aknaorvas 

paneeltahveldis 

r/R x  x x x 4

v

+

4

s 

   2 

9 A9 19.s. pärinev kuue 

ruuduga sisse 

avanevate raamidega, 

topeltaken, kolm 

välis- ja kaks 

siseraami, manustest 

kaks riivi ja kaks 

tuulutusakna pööra, 

siseküljel luugid, 

aknapõsed krohvitud 

r/R, kaks 

klaasiruutu 

katki 

x  x x x 4

v

+

4

s 

    

10 A10 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sisse 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline, säilinud 

s.- ja välimised riivid 

ning luugi riiv 

r/R, kolmel 

riivil nupud 

puuduvad 

x  x x x 4

v

+

4

s 

   4 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G

 

IM
P

O
S

T
 

V
.R

A
A

M
 

S
. 
R

A
A

M
 

A
.-

L
A

U
D

 

H
IN

G
E

D
 

K
.H

A
A

G
I

D
 

T
.H

A
A

G
I

D
 

K
R

E
M

O
O

N
 

R
II

V
 

11 A11 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline, alumises 

ruudus tuulutusaken, 

millel algup. pöör 

r/R, kolm 

klaasiruutu 

katki 

x  x x x 4

v

+

4

s 

   1

v

2

s 

12 A12 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline, alumises 

ruudus tuulutusaken, 

millel algup. pöör 

r/R, neli 

aknaruutu 

katki, kolm 

tervet 

x  x x x 4

v

+

4

s 

    

13 A13 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline 

h/R/T, kõik 

klaasid 

katki 

x  x o x 4

v 

   1 

14 A14 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline, 

aknapõsed krohvitud 

h/R, 
ülemine 

raam ja ühe 

alumise 

raami 

prossipulk 

lõhutud 

x  x x x 4

v

+

4

s 

    

15 A15 leng ja aknaraamid 

puuduvad, osaliselt 

kinnimüüritud akna 

ühe ruudu kohal 

trellitatud ava 

R/T, võib 

taastada 

algup. 

kujuga akna 

o o o o o      

16 A16 leng ja aknaraamid 

puuduvad, 

kinnimüüritud ava 

T, võib 

taastada 

algup. 

kujuga akna 

o o o o o      

17 A17 osalt (algne?) petikaken, 

paremas alumises 

´´ruudus´´ väike nelja 

ruuduga aken, põsed 

krohvitud, ava 

trellitatud, välisraamil 
nurgarauad, 

sepishinged ja 

puitpöör 

 x  x x o      
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18 A18p petikaken (nišš 

välisseinas) 
R o o o o o      

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G

 

IM
P

O
S

T
 

V
.R

A
A

M
 

S
. 
R

A
A

M
 

A
.-

L
A

U
D

 

H
IN

G
E

D
 

K
.H

A
A

G
I

D
 

T
.H

A
A

G
I

D
 

K
R

E
M

O

O
N

 
R

II
V

 

19 A19 üheksa ruuduga, 

tõenäoliselt 1920.-30. 

aastatest pärinev 

sissepoole avanevate 

mantelraamidega 

aken, 1930tele 

tüüpilised stantsitud 

kremoonid 

h/T, võib 

asendada, 

taastades 

akna algu-

pärase kuju 

ja 6-ruuduga 
raamijaotuse 

x  x        

20 A20 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline, alumises 

ruudus tuulutusaken 

h/R, 

klaasid 

katki, kaks 

alumist 

prossi ja 

tuulutusake

n puuduvad 

x  x x x 4

v

+

4

s 

   1

v

+

2

s 

21 A21 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme ja siseraam 

kaheosaline, 

aknapõsed krohvitud, 

siseküljel klapitavad 

luugid 

r/R, x  x x x 4

v

+

4

s 

   1

v

+

2

s 

22 A22 19.s. pärinev kuue 

ruuduga, sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

ja siseraam 

kolmeosalised, 

alumises ruudus 

tuulutusaken, 

aknapõsed krohvitud, 

siseküljel klapitavad 

luugid 

r/R, vasak 

aknaluuk 

katki, 

paremp 

luuk ja riiv 

säilinud 

x  x 1

/

2 

x 4

v

+

4

s 

   2

v 

23 A23 19.s. pärinev kuue 

ruudu ja sissepoole 

avanevate raamidega, 

topeltaken, välisraam 

kolme-, siseraam 

kaheosaline, 

aknapõsed krohvitud, 

siseküljel klapitavad 

luugid 

h/R, p-pool 

välisraami 

alumine 

pross katki 

ja raampuu 

hävinud, p-

p luugist ½ 

puudub 

x  x x x 4

v

+

4

s 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G

 

IM
P

O
S

T
 

V
.R

A
A

M
 

S
. 
R

A
A

M
 

A
.-

L
A

U
D

 

H
IN

G
E

D
 

K
.H

A
A

G
I

D
 

T
.H

A
A

G
I

D
 

K
R

E
M

O

O
N

 
R

II
V

 

24 A24 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

saali aken, välimine 

raam 3 ja sisemine 2-

osas, ilma aknalauata, 

aknapõskedel ja –

orvas puittahveldis, 

välisraamil kaks 

messingriivi, ülemisel 

raamil algp haakpöör 

r/R, vasak 

siseraam 

puudub 

x  x 1

/

2 

- 4

v

+

4

s 

   2

v 

25 A25 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

saali aken, välimine 

raam 3 ja sisemine 2-

osas, ilma aknalauata, 

aknapõskedel ja –

orvas puittahveldis, 

välisraamil kaks 

messingriivi, ülemisel 

raamil algp haakpöör 

r/R, vasak 

siseraam 

puudub 

x  x 1

/

2 

- 4

v

+

2

s 

   1

v 

26 A26 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

saali aken, välimine 

raam 3 ja sisemine 2-

osas, ilma aknalauata, 

aknapõskedel ja –

orvas puittahveldis, 

välisraamil kaks 

messingriivi, ülemisel 

raamil algp haakpöör 

r/R, 

alumine p-p 

siseraam 

hilisem 

x  x x - 4

v

+

4

s 

   2

v 

27 A27 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

saali aken, välimine 

raam 3- ja sisemine 2-

osas, ilma aknalauata, 

aknapõskedel ja –

orvas puittahveldis, 

välisraamil kaks 

messingriivi, ülemisel 

raamil algp haakpöör, 

orig siseraam+nupu 

silt (nupp puudub) 

r/R x  x x - 4

v

+

4

s 

   2

v

+

1

s 

28 A28 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

saali aken, välimine 

raam 3- ja sisemine 2-

osas, ilma aknalauata, 

aknapõskedel ja –

r/R x  x x - 4

v

+

4

s 

   2

v

+

2

s 
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orvas puittahveldis, 

välisraamil kaks 

messingriivi, ülemisel 

raamil algp haakpöör, 

orig siseraam+nupu 

silt+nupp 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G

 

IM
P

O
S

T
 

V
.R

A
A

M
 

S
. 
R

A
A

M
 

A
.-

L
A

U
D

 

H
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E

D
 

K
.H

A
A
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D
 

T
.H
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A

G
I

D
 

K
R

E
M

O
O

N
 

R
II

V
 

29 A29 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine raam 2 

ja 3-osas, alumises pp 

ruudus tuulutusaken, 

vana aknalaud 

r-h/R, 
vasemal 

raamil 

sisemine ja 

välimine 

pross 

puudu,  

x  x x x 4

v

+

4

s 

   2

v 

30 A30 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine raam 2 

ja sisemine 3-osas, 

alumises pp ruudus 

tuulutusaken, vana 

aknalaud 

h/R, ½ 
ülemisest ja 

alumine pp 

siseraam 

puuduvad, 

ühel riivil 

puudub 

nupp 

x  x x x 4

v

+

4

s 

   2

v 

31 A31 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine ja 

sisemine raam 3-osas, 

alumises pp ruudus 

tuulutusaken, vana 

aknalaud 

h/R, 3-

osaline 

siseraam+ 

hinged 

hilisemad 

x  x x

* 

x 4

v 

   2

v 

32 A32 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine ja 

sisemine raam 3-osas, 

alumises pp ruudus 

tuulutusaken, vana 

aknalaud 

r/R, viis 

aknaruutu 

katki, 

robustne 

hilisem 

tuuleliist  

x  x  x 4

v

+

3

s 

   2

v 

33 A33 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine ja 

sisemine raam 3-osas, 

vana aknalaud 

h/R+T, 5 

välimist ja 5 

sisemist 

ruutu katki, 

hilisem 

lisaraam ja 

hinged 

x  x  x 4

v 

   1

v 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav L
E

N
G
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S
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M
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O

N
 

R
II
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34 A34 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine ja 

sisemine raam 3-osas, 

vana aknalaud 

r/R, 
ülemine 

sisemine 

raam 

puudub 

x  x x  4

v

+

4

s 

   2

v 

35 A35p petikaken (nišš 

välisseinas) 
           

36 A36 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine ja 

sisemine raam 3-osas, 

alumises pp ruudus 

tuulutusaken 

h/R, vasem 

siseraam 

puudub, 

säil. akna-

hingede 

alumised 

pooled 

x  x x

/

o 

 2

s

+

2

v 

   1

v 

37 A37p petikaken (nišš 

välisseinas) 
           

38 A38 6-ruuduga sissepoole 

avanevate raamidega 

aken, välimine ja 

sisemine raam 3-osas, 

aknapõsed krohvitud 

 x  x x x 4

v

+

4

s 

    

 

 T E I N E   K O R R U S            

39 A39 6-aknaruuduga välja 

avanevate välis- ja 

sisse avanevate sise-

raamidega aken püst- 

ja rõhtimpostiga, 

välisraamil 12 

nurgarauda (foto 32) 

ja 4 nupuga hinge, 

siseraamil kremoon. 

Aknapõsed krohvitud, 

profileeritud servaga 

algup. aknalaud 

r/R, kaks 

sisemist 

klaasi 

puuduvad, 

säilinud 

kremoonide 

detaile 

x x x x x 4

v

+

4

s 

  x  

40 A40 6-aknaruuduga välja 

avanevate välis- ja 

sisse avanevate sise-

raamidega aken püst- 

ja rõhtimpostiga, 

välisküljel 12 

nurgarauda (foto 32) 

ja 4 nupuga hinge, 

aknapõsed krohvitud, 

algup. aknalaud 

 x x x x x 4

v

+

4

s 
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NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
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T-taastatav L
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41 VU5 rõduuks, kaks sisemist 

ja kaks välimist kahe 

klaasiruuduga 

ukselehte, nende kohal 

kaks aknaruutu 

r-h/R, üks 

sisemine 

ukseleht 

hingedelt 

maha 

tõstetud 

x  x x  4

v

+

4

s 

    

42 A41 6-aknaruuduga välja 

avanevate välis- ja 

sisse avanevate sise-

raamidega aken püst- 

ja rõhtimpostiga, 

alumises vasakus 

ruudus tuulutusaken, 

välisküljel 12 

nurgarauda (foto 32) 

ja 4 nupuga hinge, 

aknapõsed krohvitud, 

algup. aknalaud 

r-h/R, 

ülemisel 

välimisel 

aknal üks 

sepishing 

x x x x x 4

v

+

4

s 

   1

s

ü 

43 A42 väike pööninguaken, 

säilinud leng 

 x - o - - o o o - - 

44 A43 6-ruuduga algup aken 

rõhtimpostiga, kolme 

raamiga, välimistel 

raamidel sepishinged, 

sisemised hingedeta 

talveraam (eraldi), 

säilinud kaks alumist 

välisraami (foto 175) 

r-h/R+T 
(puuduvad 

raamid) 

x x x x x 4

v 

    

45 A44 6-ruuduga algup aken 

rõhtimpostiga, kolme 

raamiga, välimistel 

raamidel sepishinged, 

sisemised hingedel, 

hilisem kremoon 

r/R x x x x x 4

v

+

4

s 

    

46 A45 6-ruuduga algup aken 

rõhtimpostiga, kolme 

raamiga, välimistel 

raamidel sepishinged, 

sisemisel hingedeta 

talveraam (eraldi), üks 

välimine raam 

kahjustatud 

r-h/R,  x x x x x 4

v 

    

47 A46 väike pööninguaken, 

säilinud leng ja üks 

sepis-tuulutushaak 

 x - o o - o  1   
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 
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E
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R
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M
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O

N
 

R
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48 A47 6-ruuduga rikkalikult 

profileeritud püst- ja 

rõhtimpostiga 

algupärane aken, välja 

avanevad 

nurgaraudadega 

välisraamid ja 

sisemised talveraamid, 

algup. sepishaagid 

(fotod 25-32), 

aknalaud 

r/R x x x x x 4

v 

6 4 -  

49 VU6 
(foto 147) 

rõduuks, kaks sisemist 

ja kaks välimist kahe 

klaasiruuduga 

ukselehte, nende kohal 

kaks aknaruutu, 

sisemisel uksel 

oinasarvhinged  

h/R+T, 

sisemisest 

ukselehest 

säilinud 

vaid osa 

raampuust 

koos 

hingedega  

x - x x - 4

v

+

4

s 

- - - - 

50 A48 6-ruuduga rikkalikult 

profileeritud püst- ja 

rõhtimpostiga 

algupärane aken, välja 

avanevad 

nurgaraudadega 

välisraamid, algup. 

sepishaagid (fotod 25-

32), aknalaud 

r/R x x x x x 4

v 

    

51 A49 6-ruuduga rikkalikult 

profileeritud püst- ja 

rõhtimpostiga 

algupärane aken, välja 

avanevad 

nurgaraudadega 

välisraamid, algup. 

sepishaagid (fotod 25-

32), aknalaud 

r/R x x x x x 4

v 

    

52 A50 6-ruuduga lihtsama 

profiiliga püst- ja 

rõhtimpostiga hilisem 

(19.s.?) aken, 

aknalaud 

r/R x x x x x 4

v 

    

53 A51 väike ühekordse 

raamiga algupärane 

pööninguaken, kaks 

hinge ja kaks 

sepishaaki 

r/R x - x - - 2 1 1 - - 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL  

KIRJELDUS SEISUND, 
MÄRKUSED 

r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 
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E
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N
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54 A52 6-ruuduga algupärane 

aken, välisraam 

sepishingedel, kolm 

vana klaasiruutu, eest 

võetavad talveraamid 

eraldi 

r/R x x x x x 4

v 

    

55 A53 6-ruuduga 

rõhtimpostiga 

algupärane aken, 

välisraam 

sepishingedel, eest 

võetavad talveraamid 

eraldi, välisraamil 3 

vana klaasiruutu, 

ülemine raam hilisem 

r/R+T x x x x x 4

v 

    

56 A54 6-ruuduga 

rõhtimpostiga 

algupärane aken, 

välisraam 

sepishingedel, kolm 

vana klaasiruutu, eest 

võetavad talveraamid 

eraldi, kaks 

sepishaagikonksu 

h/R, üks 

aknapross 

lõhutud, 

kolm 

aknaruutu 

katki 

x x x x       

57 A55 väike ühekordse 

raamiga algupärane 

pööninguaken, kaks 

hinge ja kaks 

sepishaaki 

r/R x - x        
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TABEL 3: SISEUKSED 

 
JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, 

MÄRKUS 
r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav 

L
E

N
G

 

U
.-

L
E

H
T

 (
A

R
V

) 

U
.-

T
A

H
V

L
E
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(A
R

V
 

S
. 

P
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L
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S
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V
. 

P
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L
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S
T

 

H
IN

G
E

D
 (

A
R

V
) 

L
U

K
K

/L
-.

S
IL

T
 

L
IN

K
 

1 SU1 kahe poole ja 4 tahvliga 

klassitsistlik tahveluks, 

rosettidega ruumi 5 

poole, mõlemal küljel 

piirliistud, 

uksepõskedel 

puittahveldis 

r-h/R 
lukutsoon 

lõhutud, 

x 2 4 x x 4 o o 

2 SU2 kahe poole ja 4 tahvliga 

klassitsistlik tahveluks, 

rosettidega uksekülg ja 

piirliistud ruumi 5 

poole, uksepõskedel 

puittahveldis 

r-h/R, uks 

värviga 

määritud, 

üks rosett 

katki 

x 2 4   4 x x 

3 SU3 
(foto 53, 

54) 

kahe poole ja 4 tahvliga 

klassitsistlik tahveluks, 

rosettidega tahvlid ja 

paneeltahveldis ruumi 5 

poole, saali pool 

uksetahvlitel kassett-

raamistus  

r/R x 2 4 x x 4 o o 

4 SU4 kahe poole ja 4 tahvliga 

klassitsistlik tahveluks, 

klassitsistlik piirdeliist 

ruumi 8 poole 

r/R, uksel 

lukusildi 

jälg  

x 2 4 x - 4 o o 

5 SU5 saali avanev kahe 

poolega klassitsistlik 

tahveluks, ruumi 6 pool 

krohvitud põsed 

r-h/R, ühe  

uksetahvli 

ülaosa 

kahjustatud 

x 2 4 x - 4 o o 

6 SU6 kahe poolega, nelja 

tahvliga klassitsistlik 

tahveluks 

r/R, ruumi 

11 pool kaks 

piirdeliistu 

puuduvad 

x 2 4 o x 4 o o 

7 SU7a 
(foto 85) 

ühe ukselehega, ülal 

nelja klaasiruudu ja all 

ühe tahvliga tahveluks, 

piirdeliist ruumi 11 

pool, kaks nupuga 

hinge, lukk ja käepide 

puuduvad  

r/R, ukse 

taga kinni 

müüritud 

ava 

x 1 1 x - 2 o o 
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JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, 

MÄRKUS 
r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 
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K
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-.

S
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T
 

L
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K
 

 SU7 ukseleht puudub, 

säilinud vaid leng kitsas 

ukseavas koos kitsa 

piirdeliistuga, arv 1920. 

aastad? 

r (leng), 

algse ruumi-

jaotuse 

taastamisel 

võib 

eemaldada 

x o o x o o o o 

8 SU8 lihtne viilungiga 

tahveluks koos lihtsa 

piirliistuga ruumi 12 

poole, arv 1920d 

r, algse 

ruumi-

jaotuse 

taastamisel  

teisaldada 

x 1 2 x - 2 o o 

9 SU9 
(foto 90) 

mõisa-aja lõpust või 

1920test pärinev kitsas 

profileeritud viilungiga 

tahveluks, kitsas 

piirdeliist ruumi 13 

poole, kaks 

koonusnupuga hinge 

r/R, 

lukuoasa 

asendatud  

x 1 2 x - 2 o o 

10 SU10 
(foto 91) 

arv. mõisaaegne lihtsa 

viilungiga tahveluks, 

profileeritud servaga 

leng, kaks nupuga 

hinge,  

h/R, lukuosa 

lõhutud, 

vajab 

proteesimist, 

piirdeliist 

hilisem 

x 1 2 o o 2 o o 

11 SU11 
(foto 94) 

kaarava järgiv, arv. 

algupärane põõnaga 

lauduks latthingedel, 

ilma lengita, karplukk 

siseküljel  

r/R - 1 - - - 2 x x 

12 SU12 robustne võrelaudisega 

ukseleht on hilisem, 

säilinud kaks latthinge 

r/T, taastada 

ukse SU11 

eeskujul 

- o - - - 2 - - 

13 SU13 Ukseavas 1960test 

pärinev nelja tahvliga 

funktsionalistlik uks 

r,  asendada 

sobivamaga 
- - - - - - - - 

14 SU14 kahe poole ja 4 tahvliga 

klassitsistlik tahveluks, 

klassitsistlik piirdeliist 

ja neli nupuga hinge 

ruumi 10 poole 

r/R, ruum 

18 pool 

piirdeliistud 

puuduvad 

x 2 4 x o 4 o o 

15 SU15 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

ruum 10 ukseavas 

paneeltahveldis, saali 

pool uksetahvlitel 

r/R, vajab 

restaureeri-

mist 

x 2 4 x o 4 o o 
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kassett-raamistus (foto 

108) ja piirdeliistud 

(TÜÜP1) 

JK.

NR 

TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, 

MÄRKUS 
r-rahuldav 

h-halb 
R-restaureeritav 

T-taastatav 
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K
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16 SU16 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

saali pool uksetahvlitel 

kassett-raamistus ja 

piirdeliistud (TÜÜP 1) 

(vt foto 58), ruum 19 

pool pl+ ukseava 

paneeltahveldis 

r/R, lukuosa 

kahjustatud, 

vajab 

proteesimist 

x 2 4 x x 4 o o 

17 SU17 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

ruumi 19 pool barokse 

profiiliga piirdeliistud 

(TÜÜP 2) ja ukseava 

paneeltahveldis 

r/R, x 2 4 x x 4 o o 

18 SU18 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

ruumi 19 pool barokse 

profiiliga piirdeliistud 

(TÜÜP 2) ja ukseava 

paneeltahveldis 

r/R, ruumi 

20 poolne 

tuuleliist 

pooleks 

murtud ja 

ruumi 21 

pool puudub 

x 2 4 x x 4 o o 

19 SU19 kahe tahvliga 

klassitsistlik vaheuks, 

uued hinged, alumine 

uksetahvel sisse löödud  

h/R, vajab 

restaureerim

ist 

x 1 2 o o o o o 

20 SU20 kahe tahvliga 

klassitsistlik vaheuks, 

piirdeliist ruumi 4 pool 

säilinud kahe nupuga 

uksehinge alumine pool 

h/R, uks 

ümber 

tõstetud, 

peaks 

avanema 

koridori 

poole? 

x 1 2 x  o  

/

2 

  

21 SU21 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

ruumi 4 pool barokne 

piirdeliist (TÜÜP 2) ja 

ukseava paneeltahveldis 

r-h/R, 

uksetahvlid 

kahjustatud 

x 2 4 x - 4 o o 

22 SU22 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

ruumi 2 pool barokne 

piirdeliist (TÜÜP 2) ja 

ukseava paneeltahveldis 

r-h/R, 

lukuosa 

kahjustatud 

x 2 4 x - 4 o o 
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TÄHIS 

PLAANIL 

KIRJELDUS SEISUND, 
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23 SU23 koridori avanev 

vaheuks, millel olnud 

algup klassitsistlik 

lukusilt (jälg uksel, foto 

50), piirdeliist ruumi 3 

poole, kaks algup. 

nupuga  uksehinge 

r-h/R, x 2 4 x - 2 o o 

24 SU24 kahe poolega 

klassitsistlik tahveluks, 

ruumi 2 pool piirdeliist 

(TÜÜP 2), algup hinged 

ja tuuleliistud 

r/R, x 2 4 x  4   

25 SU25 ukseavas säilinud lengi 

fragment (ruumi 24) 

T, taastada 

uksed 

algupäraste 

tahveluste 

eeskujul 

x o o o o o o o 

26 SU26 ukseava lammutatud T, -´´- o o o o o o o o 

27 SU27 korstna sisse viiv uks, 

hilisem, plekiga üle 

löödud 

T, -´´- o o o o o o o o 

28 SU28 nõukogude aegne 

kilpuks 

T, -´´- o o o o o o o o 

29 SU29 vana leng piirdeliistuga 

ruumi 27 poole, kahe 

ukselehe ja nelja 

tahvliga hilisem uks 

r/R+T,  x 2 4 x - 4 o o 

30 SU30 
(foto 148-

151) 

Kahe ukselehe ja nelja 

tahvliga varaklassitsist-

lik tahveluks, piirdeliist 

ruumi 28 poole, 4 algup. 

nupuga hinge 

 

r/R, lukuosa 

kahjustatud, 

vajab 

restaureeri-

mist 

x 2 4 x - 4 o o 

31 SU31 säilinud vana ukseleng 

piirdeliistuga 

r/R+T, 

taastada 

ukseleht 

x o o x - o o o 

32 SU32 a hilisem (1930test või 

hil pärinev?) 

ülavalgmikuga uks, 

millest säilinud ainult 

üks ukseleht 

h/T, võib 

taastada 

ajalooliste 

uste 

eeskujul 
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33 VU1 nelja ukselehe ja 

ülavalgmikuga algup. 

välisuks (topeltuks), 

siseküljel säilinud 4 

uksehinge ja algup 

lukusilt 

r/R x 4 6 x o 4 1 o 

34 VU2 hilisem, nõuk aegne  

ukseava 

ava kinni 

laduda, 

persp.taasta

da aknana 

        

35 VU3 hoone põhjapoolsel 

otsaküljel asuv kahe 

poolega, nelja  

uksetahvli ja 

ülavalgmikuga vana 

välisuks  

r/R, 

valgmikuosa 

raamistus 

puudub, 

vajab 

restaureeri-

mist 

x 2 6 - - 4 o o 

 

 

TABEL 4: AHJUD 

 
JK.

NR 

TÄHIS  KIRJELDUS SEISUND, 

MÄRKUSED 

R
ID

U
 

S
O

K
K

E
L
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A

R
N
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V
Õ

R
E

 

A
H

J
U

U
K

S
 

1 AHI 1 

(foto 

79) 

Vestibüülis (RUUM 1) asuv 

valgetest glasuurpottidest 

historitsistlik nurgaahi  

r/R, säilinud 

ahju malmukse 

raam ja võre 

(Wöhrmann&

Sohn), ahjuuks 

puudub 

9 x x   

2 AHI 2 

foto 61, 

63/64 

 

 

 

 

  

Ruumi 7 (saali) poolne 

ahjukülg: suurtest valgetest 

reljeefsetest glasuur-

ahjupottidest klassitsistlik 

ahi, esiküljel kaks sammast 

ja ümarkaar, ülal urniga, 

ahjuuks ruumi 5 poole; 

Ruumi 5 poolne ahjukülg: 

10 kivirida ilma soklita ja 

karniisi alumine vöö, 

karniis puudub, ahjuukse 

võre Wöhrmann&Sohn, 

välimine luuk puudub 

r/R, hästi 

säilinud kuid 

vajab 

restaureerimist

, puuduvad 

urnid 

 x x   
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3 AHI 3 
(foto 62) 

 

 

 

 

 

 

(foto 80) 

Ruumi 7 (saali) poolne 

ahjukülg: suurtest valgetest 

reljeefsetest 

glasuurahjupottidest 

klassitsistlik ahi, esiküljel 

kaks ümarsammast ja 

ümarkaar, ahjuuks ruumi 6 

poole; 

Ruumi 6 poolne ahjukülg: 

historitisdistlik, sokli ja 

karniisiga, karniisil ümar 

segmentkaar 

rahuldav-

halb, üks 

sammas 

lõhutud, vajab 

restaureerimist

, puudub 

päiskivi (vrd 

AHI 2, foto 

64/65) ja urnid 

 

 

 

 

 

 

 

10

+ 

x x   

4 AHI 4 
(foto 77-

79) 

Ruumis 8 paiknev 

reljeefsetest kahlitest 

nurgaahi, karniisi all 

orvandimotiiviga, köetav 

ruumi 11 poolt 

rahuldav, üks 

simsikivi 

lõhutud, vajab 

restaureerimist 

10

+ 

x x   

5 AHI 5 
(foto 82) 

lihtne valgetest 

glasuurpottidest soklita ja 

karniisita nurgaahi 

rahuldav, 

kaks kivi 

lõhutud, vajab 

remonti 

11 o o   

6 AHI 6 
(foto 

117) 

Valgetest glasuurpottidest 

historitsistlik kamin-ahi 

ruumis 19 

rahuldav, 

säilitatav, 

restaureeritav 

 x x   

7 AHI 7 
(foto 81) 

Valgetest glasuurkahlitest 

ahi sokliga ruumis 2, 11 

kivirida, karniis puudub 

rahuldav, 

vajadusel võib 

ümber laduda 

 x o   

8 AHI 8 
(foto 83) 

1930. aastatest pärinev 

hallidest glasuurkahlitest 

ahi 

rahuldav, 

soovitavalt 

säilitatav 

 - -   

 
 

 
LISA 1:   INVENTEERITUD HOONEOSADE FOTOD 
LISA 2:   INVENTEERITUD HOONEOSADE PAIKNEMISE SKEEMID 
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III MÄLESTISE SÄILIMISEKS VAJALIKE HOOLDUS- JA  

REMONTTÖÖDE LOETELU 

 
1. Taastada algupärase kujuga sadeveesüsteem tsingitud terasplekist 

räästarennidega ja sadeveetorudega olemasolevatel (foto 37) ja nende 

eeskujul valmistatud sepiskonsoolidel. Sadeveetorude alla paigaldada 

kivirennid kaldega hoonest eemale; 

2. Eemaldada hoone soklimüüride perimeetrilt asfaltkate ning asendada see 

sobivama, müüride väljakuivamist soodustava pinnasekatte, nt 

graniitsõelmetega; 

3. Paigaldada korstnatele uued katteplekid; 

4. Toestada ja korrastada eeskojaväljaehitus hoone esiküljel, säilitades 

demonteeritud puitdetailid. Betoontrepp puhastada ja konserveerida; 

5. Põhjapoolsel otsaküljel olev nurgapoolne eeskojajuurdeehitus (vt Lisa 2, 

Skeem 3) lammutada ja ukseava VU2 kinni laduda. Ukse VU3 ees olev 

sissevarisenud väljaehitus lammutada kuni soklimüürini, mis täita 

liivaga. Säilitada trepi graniitastmed;   

6. Põhjapoolse otsaküljega liituva juurdeehituse (galerii) avariiline 

katusekate asendada uue konserveeriva katusekattega. Ehitise idaküljel 

olevad lampkastid täita liivaga; 

7. Lõunaküljel olev evakuatsioonitrepp demonteerida; 

8. Hoone esifassaadil ruumide 11-12 vaheseina all (endise lamplasti kohal)  

olev väljavarisenud seinaosa kinni laduda, järgides algupärast 

materjalikasutust (maakivi, paas, keraamiline tellis); 

9. Ruumide 11-13 vaheseintele paigaldada krohvimajakad võimalike 

deformatsioonide jälgimiseks. Juhul kui välisseina vajumine jätkub, tuleb 

seinaosa kindlustada; 

10. Eemaldada soklimüüride kahjustatud lõikudelt lahtine tsementkrohv ja 

teostada lagunenud müürilõikude parandused;  

11. Inventeeritud kultuuriväärtusega hooneosade ning algupäraste krohv- ja 

puittarindite säilimise tagamiseks on kõikides esimese korruse ruumides 

vaja tagada senisest parem õhuringlus, milleks on mitu järgnevalt 

loetletud võimalust: 

1) Avada kinnimüüritud keldriaknad ja varustada need trellidega, 

analoogiliselt varem avatud akendele, et tagada keldriruumide parem 

tuulutus;  

2) Akendele paigaldatud ajutistesse luukidesse (NB! mitte saali akende 

algupärastesse luukidesse!) puurida lisaavad õhuringluse 

parandamiseks; 

3) Korrastada igas esimese korruse ruumis (vähemalt ruumides 1, 4, 5, 6, 

7, 8, 10 ja 21) vähemalt üks aken avatavaks, et oleks võimalik 

ruumide perioodiline tuulutamine; 

4) Lisaks on soovitav eemaldada akende ülemised (veel tervena säilinud) 

klaasiruudud ja asendada need nt õhku läbilaskva perforeeritud 

vineeri või võrega, et õhk pääseks hoones paremini liikuma.  
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5) Seada töökorda mõned korstnad ja küttekolded, nii et oleks võimalik 

ruumide perioodiline kütmine;  

6) Tuulutada ja võimalusel ühtlasi kütta ruume regulaarselt, eriti 

kevadisel niiskuse väljakuivamise perioodil (kütmise eesmärgiks ei 

oleks antud juhul mitte ruumide temperatuuri tõstmine vaid hoone 

loomuliku õhuringluse parandamine ja liigse niiskuse eemaldamine 

hoonest); 

12. Siseruumides eemaldada seintelt niiskunud vineertahveldis ja osalt juba 

lahti koorunud umbsed pindmised värvikihid (õli- ja pentaftaalvärv?), et 

seinad saaksid paremini välja kuivada. 

13.  Trepikodade vaheseinad ruumides 15 ja 23 ning muud algset 

ruumistruktuuri risustavad (Skeemidel 3 ja 4 sinisega tähistatud) 

mittekandvad tarindid võib samuti eemaldada; 

14.  Pööningu vahelagedelt eemaldada mineraalvatt (ettevaatust 

käitlemisel!); 

15.  Kahjustatud katusekorruse avatäited tuleks korrastada, kõik säilinud 

originaaldetailid, sh akende talveraamid jm säilitada oma praegusel 

asukohal kuni restaureerimiseni. 

 

 

MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt tehtavate 

hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma ehitusprojektita, kooskõlastatult 

maakonnainspektoriga, arvestades järgnevat: 

p. 1-3 käsitletud tööde teostamiseks esitada kooskõlastamiseks paigaldatavate 

detailide tööjoonised; 

p. 4, 8 ja 10 käsitletud trepi ja soklimüüride parandamiseks esitada remonttööde 

metoodiline kirjeldus; 

enne p.13 kirjeldatud hilisemate vaheseinte lammutamist tellida 

inseneriekspertiis algupäraste vahelaetarindite kandevõime selgitamiseks. 
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IV MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED  
ENDISE MÕISA PEAHOONE RESTAUREERIMISEKS NING 

KOHANDAMISEKS HOTELLIKOMPLEKSI KESKUSE- JA 

MAJUTUSHOONEKS 

 

1. KAVANDATUD TEGEVUSTE ANALÜÜS JA HINNANG 

KAVANDATULE 

 
Omanik kavandab aastateks 2014-2015 hoone restaureerimist hotellikompleksi 

koosseisus, kus peahoone esimene korrus toimiks kompleksi keskuse ja 

restorani, teine korrus hotellina. Peahoone keldrisse on kavandatud köök, 

hotelli abiruumid ja saunakompleks. Esimesel korrusel vasakus tiivas asuks 

restoran koos veinisahvriga, keskosas üritustesaalid ja paremas tiivas muuseum. 

Teisel korrusel keskel seminarisaal ja kaks sviiti ning mõlemal pool tiibades 8 

hotellituba ehk kokku 18 majutustuba. Hoone oleks ühendusgalerii abil 

ühendatud teenijatemajaga, kuhu on kavandatud veel 32 hotellituba. Hotelli 

kompleksi kuuluks veel tallihoone (Veski tn 13), mille esimesele korrusele 

omanik soovib ehitada suure üritustesaali ca 300 m2 ja spa-kompleksi koos 

ujulaga ning teisele korrusele veel hotellitubasid. 

Mõisaturism on Eestis vähearenenud valdkond, toimivaid mõisahotelle on, 

näiteks võrreldes Lätiga, veel võrdlemisi vähe (Lõuna-Eestis vaid kaks 

toimivat) ja Uue-Põltsamaa oma väärtuslike originaalinterjööride ja 

valgustusajastu auraga rikastaks üldpilti oluliselt. Juba 20 aastat kasutuseta 

seisnud mälestisele tähendaks kavandatud funktsioon sisuliselt uue elu algust. 

Teisalt kaasneb uuele funktsioonile kohandamisega hoone kaasaegsetele 

ehitusnormidele kohandamise kohustus. Näiteks Päästeameti normide 

seisukohalt eeldab kavandatav funktsioon (kuni 50 majutuskohta) vähemalt 

kahe tulepüsiva evakuatsioonitrepikoja olemasolu, hoone tuleb jagada 

tuletõkkesektsioonideks ja viia vastavusse tulepüsivusklassi TP2 nõuetega  teise 

ja neljanda kasutusviisi hoonetel.
7
 Lisaks võib algupäraste puidust kande ja 

piirdetarindite tõttu vajalikuks osutuda automaatse tulekustutussüsteemi vms. 

rajamine.  

Hoone uuele funktsioonile kohandamine on võimalik, kuid eeldab hoone 

katusekorruse ja trepikoja sektsioonide põhjalikku ümberehitamist. 

Funktsioonile kohandamisel tuleb tagada algupäraste kande- ja piirdetarindite ja 

kõigi kultuuriväärtusega hooneosade (sh aknad, siseuksed) säilimine.  

Ruumiprogrammi ülekoormamise ja lahenduse komplitseerimise 

(evakuatsiooniteedele esitatavad nõuded jm) vältimiseks on soovitav oluliselt 

vähendada peahoone katusekorrusele kavandatavate majutuskohtade arvu.  

 

 
                                                 
7 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, Vabariigi Valitsuse määrus RT I 2004, 75, 525; RT I 

2007, 53, 357: https://www.riigiteataja.ee/akt/812131 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/812131
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2. UURINGUTE VAJADUS 

 
Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne 

restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia järgmised uuringud: 

1) Hoone seina-, katuse- ja vahelaekonstruktsioonide ehitusajaloolised 

väliuuringud ja inseneriuuringud (sh seenkahjustuste uuringud) koos 

konserveerimisettepanekutega;  

2) Fassaadide ning kultuuriväärtusega puitdetailide (uksed, aknad, rõdud 

jm) krohvi- ja värviuuringud koos algupäraste viimistluskihtide ja 

leidude dokumenteerimisega; 

3) Siseruumide seinte ja lagede ning kultuuriväärtusega 

interjööridetailide viimistluskihtide uuringud koos viimistluskihtide ja 

leidude dokumenteerimise ja konserveerimisettepanekutega. 

 

3. NÕUDED PROJEKTDOKUMENTATSIOONILE 

 
Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 3 on ehitamiseks ja 

restaureerimiseks mälestisel vajalik restaureerimisprojekti (põhiprojekti 

ja tööjooniste) koostamine järgmises kooseisus: 

1) Ehituslik restaureerimisprojekt koos restaureerimistöödeks vajalike 

tööjooniste ja insenerilahendustega; 

2) Hoone välisviimistlusprojekt, mis sisaldab kasutatavate materjalide 

spetsifikatsiooni ja restaureerimistööde metoodilist kirjeldust; 

3) Taastatavate hooneosade ja detailide, sh veranda, sadeveetorude ja 

uute avatäidete  tööjoonised; 

4) Interjööride restaureerimiseks igas ruumis olemasolevate tarindite ja 

viimistluskihtide ning kõigi käesolevas töös loetletud 

kultuuriväärtusega hooneosade käsitlus, restaureerimisel kasutatavate 

materjalide spetsifikatsioon ja tööde metoodiline kirjeldus; 

5) Hoone ümbruse (resp hooneid ümbritseva pargiala) 

vertikaalplaneerimise projekt koos pinnasetööde kirjeldusega; 

6) Elektriseadise jm eriosade projektid koos kultuuriväärtusega hooneosi 

käsitleva tööde kirjeldusega; 

7) Hoone ja hoonega seotud trasside rekonstrueerimiseks või ehituslike 

muudatuste tegemiseks, sealhulgas elektrisüsteemi, sanitaarsõlmede, 

võrkude liitumispunktide vms rekonstrueerimiseks tuleb igakordselt 

koostada vastavaid muudatusi käsitlev ehitusprojekt koos 

kultuuriväärtusega hooneosade ja tarindite käsitlusega. 
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4. KAALUTLUSED JA ETTEPANEKUD HOONE 

RESTAUREERIMISEKS: 

 
Uue-Põltsamaa mõisa härrastemaja restaureerimisel on soovitav lähtuda 

hoone ilme ja interjööriosade taastamisest sellistena, nagu need olid välja 

kujunenud 20. sajandi alguses, st 20. sajandi esimesest poolest 

pärinevatel fotodel identifitseeritaval kujul, koos selleks ajaks aset 

leidnud arhitektuursete muudatuste ja kihistustega. 18. sajandi lõpul või 

19. sajandi algul eksisteerinud arhitektuurse ilme restaureeriv taastamine 

ei ole soovitav, kuivõrd selleks ei ole piisavalt usaldusväärset 

allikmaterjali ja selline lähenemine seaks ohtu hoone ajaloo seisukohalt 

huvipakkuvad hilisemad kihistused.  

Hoone välisilme restaureerimisel tuleks siiski arvestada algupärase 

sümmeetrilise fassaadikompositsiooniga ja seda võimalusel paremini 

esile tõsta. Käesolevate eritingimustega on aktsepteeritud hoone 

põhjaküljel asunud ja praktiliselt juba hävinud hilisemat päritolu 

juurdeehituse (vt foto 36) lammutamine, mis võimaldaks hoone 

algupärast fassaadirütmi (pilastrid) paremini eksponeerida. Juurdeehituse 

mahtu saab hiljem markeerida uue õhulisema hoonemahu 

(ühendusgalerii) abil. Säilinud teenijatemajaga seotud vana vaheehitis (vt 

foto 38-39) säilib ja selle saab edaspidi rekonstrueerida kahe hoone 

vaheliseks ühendusgaleriiks. Hoone arhitektuurse ühtluse ja terviklikkuse 

huvides on ka pargifassaadil ümberehitatud akna A19 algupärase kuju 

taastamine. Akende A15 ja A16 puhul tuleks uuringutega eelnevalt 

selgitada, kas enne juurdeehitust on aknaavad eksisteerinud või on 

algusest peale olnud tegemist petikakendega. 

Hoone kinniehitatud keldriaknad tuleks avada. On väga tõenäoline, et 

hoone all on mitmeid kinni aetud keldriruume, millele viitavad hiljem 

kinnikrohvitud aknaavad. Nende ulatust ja seisundit tuleb aga kõigepealt 

uuringutega selgitada.  

Hoone katusekorruse väljaehitamine on aktsepteeritav tingimusel, et 

ajaloolisi korstnaid ja katusetarindeid edaspidi eksponeeritakse interjööri 

osana. Kavandatav ruumilahendus (hotelli numbritubade paigutus) peaks 

jätma piisavalt ruumi originaaltarindite (korstnad!) eksponeerimiseks ja 

tuleks hoiduda ajaloolise pööninguruumi liigsest killustamisest. 
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5. ERITINGIMUSED HOONE KATUSE JA FASSAADIDE 

RESTAUREERIMISEKS 

 
1) Vastavalt omaniku soovile nähakse ette olemasoleva 1990. aastatel 

paigaldatud katusekatte (ESTSTEINI betoonkivi) asendamine uue, S-

profiiliga keraamilistest katusekividest kivikatusega; 

2) Katuse ümberehitamisel rekonstrueerida olemasolevad, 1990. aastatel 

ehitatud ebaloomulikult järsu katusekaldega uukaknad, taastades 

uukide algupärase (vt foto 1) või vähemalt hoone algupärase 

arhitektuuriga sobiva kuju ja proportsiooni; 

3) Säilitada ja restaureerida vana katusetoolvärk,  kahjustatud 

konstruktsiooniosad proteesida, kasutades sarnase ristlõikega kuiva ja 

kvaliteetset okaspuumaterjali ja traditsioonilisi tappühendusi; 

4) Restaureerida algupärase kujuga profileeritud räästakarniis, 

kahjustatud karniisiosad taastada säilinud lõikude eeskujul; 

5) Restaureerida rõdud (fotod 33-35), rõdude aluslaudisena kasutada 

algupärase profiiliga servaliiste ja voodrilaudist; 

6) Säilitada ja restaureerida algupärased aknaluugid, nende sepishinged 

ja kinnituskonksud (foto 16, 18, 19), puuduvad detailid taastada 

algsete eeskujul; 

7) Taastada algupärase kujuga sadeveesüsteem, puuduvad osad teha 

algupäraste (fotod 11, 12, 37) eeskujul; 

8) Säilitada, restaureerida ja eksponeerida algupärased korstnad, 

taastades korstnapitside algupärane kuju (karniisid). Restaureerimisel 

kasutada keraamilist tellist. Korstnatele paigaldada sobiva 

proportsiooni ja piisava ülekattega katteplekid; 

9) Sadevete äravoolud lahendada nii, et sadeveed juhitaks hoone 

vundamendist ja soklist eemale, tagades selleks vajalikud 

pinnasekalded. Sadeveetorude alla paigaldada (soovitavalt algupärase 

kujuga, graniidist) kivirennid; 

10) Remontida soklimüüritis ja taastada kahjustatud vundamendiosa 

(fotod 5, 7, Skeem 2-3).  

11) Vastavalt uuringute tulemustele selgitada välja kinni aetud 

keldriruumide seisund ning keldriseinte kindlustamise vajadus. 

Restaureerimisel kasutada traditsioonilisi lahendusi ja materjale 

(paekivi + maakivi + keraamiline tellis, hüdroisolatsioonina savi). 

Vundamendi ja keldriseinte katmine või soojustamine kaasaegsete 

isolatsioonimaterjalidega ei ole lubatud; 

12) Elektripaigaldis (elektri jaotus- ja sisestuskilp, sisestuskaablid 

jms.) lahendada hoonele sobivalt ja esitada kooskõlastamiseks koos 

arhitektuurse projektiga. Elektrikilbi, kaablite vm. seadise osade 

paigaldamine fassaadile või selle ette ei ole lubatud;  

13) Säilitada ja restaureerida hoone algupärase fassaadidekoori 

elemendid ja fassaadide värvilahendus uuringute tulemuste alusel. 
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Konstruktsioonide remontimisel ja parandamisel kasutada ainult 

kvaliteetset, kodumaise ehituslubja baasil valmistatud lubimörti või 

lubikrohvisegu, krohvpindade viimistlemisel naturaalset lubivärvi ja 

puitpindade viimistlemisel naturaalset linaõlivärvi; 

14)  Säilitada ja restaureerida kõik algupärased ja hilisemat päritolu 

ajaloolised puitaknad (vt akende inventeerimise tabel, lk 29-35, 

Skeemid 3-4, fotod 21-32; 168-175) ja nende originaalsulused. 

Puuduvad ja kahjustatud akende osad ja detailid, sh sulused taastada 

säilinud originaaldetailide eeskujul. Aknad puhastada, klaasida, 

kittida naturaalse linaõlikitiga ja värvida linaõlivärviga; 

15) Säilitada ja restaureerida algupärane välisuks VU1 koos hingede ja 

sulustega, hooviuks VU3 (foto 93) ning algupärased rõduuksed VU5 

ja VU6 (fotod 146-147, 161);  

16) Hilisema ukse VU2 esine väljaehitus lammutada ja ukse asemel 

taastada aknaava; 

17) Taastada veranda hoone pargiküljel ajaloolistes gabariitides. 

Veranda uksele VU4 teha uued, kujunduselt sobivad ukselehed. 

 

 

6. ERITINGIMUSED HOONE INTERJÖÖRIDE 

RESTAUREERIMISEKS 

 

1) Säilitada esimese korruse ruumide 1-10 ja 18-21 ning katusekorruse 

ruumide 27-29 algupärane ruumistruktuur, seinte ja lagede 

algupärased viimistluskihid ja kõik säilinud kultuuriväärtusega 

interjöörielemendid (vt inventeerimistabel, lk 10-28) ning 

restaureerida uuringute tulemuste alusel ruumide terviklik 

interjöörikujundus; 
2) Säilitada ja restaureerida algupärased siseuksed, ukseavade 

piirdeliistud ja paneeltahveldis (vt uste inventeerimise tabel, fotod 40, 

44-45, 48-49, 52-53, 68, 85, 89-91, 94, 113, 121, 124, 129, 131-132, 

148-151); 
3) Lammutada trepikoja vahesein ruumis 15, restaureerida puittrepp 

TR2 koos piirdega ja taastada trepikoja varasem ruumilahendus 

uuringute tulemuste alusel; 

4) Puittrepi TR1 võib asendada trepi TR2 eeskujul valmistatud uue 

sisetrepiga; 

5) Ruumide 11-14 algupärase ruumistruktuuri taastamist või muutmist 

võib kaaluda pärast interjööriuuringute  teostamist; 

6) Ukseavadesse SU8 , SU12 ja SU13 ning SU24, SU26, SU27, SU 28; 

SU31 ja SU32 teha algupärase kujuga uued tahveluksed algupäraste 

kahe tahvliga tahveluste (SU20 ja SU23, fotod 129, 132) eeskujul; 

7) Säilitada ja restaureerida siseseinte ja lagede algupärase krohvdekoori 

osad ja kultuuriloolise väärtusega ajaloolised viimistluskihid kõigis 

ruumides kus need on säilinud. Taastatavad interjööriosad teha 
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algupäraste eeskujul; 

8) Ruumides 18, 19, 20 ja 21 taastada hävinud krohvviimistlus. Seinte ja 

lagede viimistlemisel kasutada traditsioonilise koostisega kodumaist 

lubikrohvisegu ja lubikrohvile sobivaid traditsioonilisi värvitüüpe 

(sisetööde lubivärv liimvärv või kaseiinvärv); 

9) Pööninguruumid korrastada nii, et see võimaldaks algupäraste 

korstna- ja katusetarindite eksponeerimist; 

10) Pööninguruumide valgustamiseks kasutada olemasolevaid 

pööninguaknaid ja uukaknaid. Katuseakende paigaldamine hoonele ei 

ole lubatud; 

 

7. ERITINGIMUSED MÄLESTISE KAITSEVÖÖNDI 

PLANEERIMISEKS JA HEAKORRASTAMISEKS 

 
1) Planeerida maapind hoone ümbruses selliselt, et see tagaks vajalikud 

pinnasekalded sadevete äravooluks hoonest eemale. 

2) Säilitada ja korrastada mälestise kaitsevööndis asuvad ehitised, 

sealhulgas piirdemüürid ja vana kelder. Keldri võib konserveerida, 

hõlmates selle teenijatemaja juurdeehituse kooseisu (vt kavandatud 

tööde kirjeldust). Ehitiste vahelisel hoovialal asuvad vanad lampkastid 

ja settekaevud võib liivaga täita ja tasandada. 

3) Mistahes mälestise autentsust ja vaadeldavust rikkuvate rajatiste või 

tarindite (panduste vms) rajamine ei ole lubatud; 

4) Mälestiste kaitsevööndi planeerimisel ja heakorrastamisel ning sinna 

uute ehitiste või rajatiste kavandamisel tuleb arvestada 

mõisakompleksi ajalooliselt väljakujunenud tervikliku 

plaanilahenduse, mõisakompleksile ja pargile avanevate kaug- ja 

lähivaadete ning hoonete ja hooviruumi ansamblilise terviklikkuse 

säilitamisega.  



1) Vaade Uue-Põltsamaa mõisa peahoonele loodest; 2) Vaade Uue-Põltsamaa mõisa pea-

hoonele kagust. Näha praeguseks laudisega kaetud avatäited.  

 Fotod: Jaan Vali 2003-2004.  

 

1 

2 



3) Vaade peahoone edelapoolsele keskrisaliidile, rõdu, pilasterliigendus ja aknad A39-A41 

ja rõduuks VU5; 4) Vaade hoone lõunatiivale edelast, aknad A1-A4 ja katuse uukaknad. 

Fotod: Mart Siilivask, 11.04.2012. 

3 

4 



 

5) Veranda-eeskoda ja lagunenud kivitrepp hoone esifassaadil; 6) Hoone lõuna (kagu) 

poolne otsakülg. Katusekorruse aknad A51-A55. Fotod:  Mart Siilivask, 11.04.2012. 

5 

6 



7) Vaade hoone põhja (loode) tiivale edelast. Näha varisenud sokliosa akende A11 a A12 

vahel; 8) Vaade endisele peatrepile ja veranda-eeskojale edelast. Fotod:  Mart Siilivask, 

11.04.2012. 

7 

8 



9) Rõdu kahjustatud põrandaga hoone edelaküljel; 10) Veranda-eeskoja frontoon puitpit-

siga ; 11) Sadeveetoru jäänuk hoone edelaküljel, risaliidi kõrval; 12) Sadeveetoru frag-

ment sepiskonsoolidega hoone lõunanurgal. Fotod:  Mart Siilivask, 11.04.2012. 

9 10 

11 12 



13) Vaade hoone pargifassaadile idast; 14) Vaade hoone pargiküljele kagust koos vaheehi-

tise, piirdemüüri ja teenijatemajaga. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

13 

14 



15) Vaade hoone lõunatiivale idast, keskel nõukoogude ajal veranda kohale ehitatud ees-

koda; 16) Vaade hoone keskrisaliidile idast. Luukidega kaetud saaliaknad A24-A28, katu-

sekorruse aknad A47-A50 rõdu ja rõduuks VU6. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

 

 

15 

16 



17) Krohvikahjustus eeskoja kõrval akna A29 ümbruses; 18) Aknaluugi kinnituspöör ida-

fassaadil; 19) Aknaluugi hing idafassaadil; 20) Saali aken A28 koos tahveldatud aknaorva-

ga siseküljelt. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

17 18 

19 20 



21) Saali akna A27 välimine raam; 22) Riivsulus Akna A27 välimisel raamil; 23-24) Akna-

raami kinnituspöör Akna A27 välimisel raamil. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

21 22 

23 24 



25) Katusekorruse aken A48 siseküljelt; 26) Akna A48 impostide profiilid; 27) Algupärane 

tuulutushaak Akna A48 lengil; 28) Sepishaak akna A48 välisraamil. Sarnased sepisdetailid 

on säilinud akendel A47, A48 ja A49.  Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 
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27 28 



29) Kardinapuu (ruloo?) konsool katusekorruse aknal A49; 30, 32) Sepisnurgarauad Akna 

A49 välisraamil (analoogilised kõigil keskrisaliidi akendel); 31) Akna A49 profileeritud 

impost ja välisraam kinnitushaagiga. Ka mõned vanad aknaruudud on tervena säilinud. 

Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

29 30 

31 32 



33) Rõdu hoone läänefassaadil, aknad A39, A40 ja rõduuks VU5; 34) Rõdu aluslaudise lä-

bijooksukahjustus läänefassaadil; 35) Idapoolne rõdu aknast A49 vaadatuna, rõdu tsingi-

tud terasplekist katteplekk ei ole enam vettpidav. Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

33 

34 35 



36) Vaade hoone põhjapoolsele otsaküljele, hilisema lagunenud juurdeehitusega; 37) Sade-

veetoru algupärase sepiskonsooliga; 38-39) Vana vaheehitis teenijatemaja ja peahoone  

vahel,  mille katus vajab hädasti remonti, perspektiivne hoonetevaheline ühendusgalerii. 

Fotod:  Mart Siilivask, 02.05.2013. 

36 37 

38 39 



40) Ruumi 5 idasein uksega SU3 ja lambriiga; 41) Ruumi 6 läänesein puitpaneeltahveldise-

ga. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

40 

41 



42) Lambrii ruumis 5; 43) Varaklassitistlik lambrii  ja krohvdekoor saali (ruum 7) seinal. 

Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

42 

43 



44) Siseuks SU1 ruumi 1 poolne külg; 45) Ainus säilinud algne ukselink koos lukusildiga; 

46) Aknapõse puitpaneeltahveldis ruumis 5; 47) Sama aknaorva vormistus. 

Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

44 45 

46 
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48) Anfilaad peahoone lääneküljel. Vaade ruumist 5 lõuna suunas, läbi ruumide 1, 2, 3 ja 

4, taustal aken A38; 49) Lukusildi jälg uksel SU23; 50) Ukse SU23 piirdeliist; 51) Ahi AHI 

4. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 
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52) Siseuks SU 3 ruumi nr 5 poolt; 53) Siseuks SU3 saali (ruum nr 7) poolt; 54) Ruumi nr 

5 lae hammaskarniis; 55) Värvikihi all nähtav maalitud laeroseti kontuur ruumis 5. 

Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

52 53 

54 55 



56) Saali (Ruum nr 7) idasein akendega A24, A25 ja A26; 57) Saali (Ruum nr 7) läänesein 

ustega SU3 ja SU5. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

56 
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58) Saali (Ruum nr 7) lae hammaskarniis ja osa seinapaneelist; 59) Ruum nr 7 idasein 

akende ja peeglitega; 60) Ruum nr 7 lambrii ja ukse piirdeliistu vormistus. Fotod: Mart 

Siilivask, 15.05. 2012. 
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61) Ahi nr 2 ruumis 7, üldvaade; 62) Ahi nr 3 ruumis 7, üldvaade; 63/64) Ahi nr 2, detaili-

vaade; 65) Ahi nr 3, sokli detail ja niiskuskahjustus põrandas ahju kõrval. Fotod: Mart 

Siilivask, 02.05. 2013. 

61 

62 

63/64 

65 



66) Peegliraam ruumi nr 6 välisseinal; 67) Peegliraam ruumi nr 7 välisseinal; 68) Uks SU1 

ruumist 1 ruumi 5; 69) Ruumi 19 algupärane parkettpõrand. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 

2013. 
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70) Ruumi nr 8 lae krohvdekoor; 71) Paneeltahveldis Saali (Ruum nr 7) aknaorvas. 

Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

70 

71 



72) Ruumi nr 8 lae krohvdekoor (detail); 73) Aken A10 ruumis 8; 74) Ruumi nr 8 laero-

sett; 75) Ruumi nr 8 parkettpõrand. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 
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76) Ahi nr 4 ruumis 8; 77-78) Ahju nr 4 detailid; 79) Ahi nr 1 ruumis 1; 80) Ahju nr 3 ah-

jukülg ahjuuksega ruumis 6. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

76 

77 

78 
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81) Ahi AHI 7 ruumis 2; 82) Ahi AHI 5 ruumis 10; 83) Ahi AHI 8 ruumis 12; 84) Ahju 

AHI 7 ahjukülg ruumis 23, paremal näha siseuks SU23. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

81 82 

83 84 



85) Siseuks SU7 ruumis 11; 86) Vaade ruumi 13 uksega SU9; 87) Käimlakapi uks ruumi 

11 poolt; 88) Käimlakapp ruumi 12 poolt. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

85 86 
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89) Vaade ruumist 14 läbi koridori ukseavale SU11; 90) Siseuks SU9; 91) siseuks SU10; 

92) Köögiruumi (ruum 14) laekarniis. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

89 90 

91 92 



93) Välisukse VU3 sisekülg Ruumi 15 poolt; 94) Vana laudukse SU11, sisekülg ruumist 16; 

95) Akna A15 aknaava ruumis; 96) Akna A17 aknaava sepistrellidega ruumis 17. Fotod: 

Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

94 93 

95 96 



97) Ruumi nr 17 tellispõrand; 98) Kaarsillusega ukseava SU12; 99) Kinnimüüritud akna-

ava A16 ruumis nr 17; 100) 1960. aastatest pärinev trepikoja vahesein  ja uks SU13 esime-

se korruse koridoris (Ruum nr 15). Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

98 

99 100 
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101) Vaade ruumi nr 18, nii lae kui seinte krohvviimistlus 1990tel toimunud vahelae re-

mondi käigus täielikult eemaldatud; 102) Varasema mantelkorstna (K4) aluse ruumi kaar-

sillusega ava Ruumi nr 18 trepipoolses vaheseinas; 103) Aken A20 ruumis 18; 104) Ruumi 

10 lagunenud parkettpõrand. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

101 102 

103 104 



105) Seinanišš ruumi 18 põhjaseinas säilinud krohvifragmendiga; 106) Ruumi 18 kahjus-

tatud laudpõrand; 107) Ruumi 10 kahjustatud tammeparkett; 108) Siseukse SU15 uksele-

he Saali (Ruum 7) poolne külg, ruumi 10 pool ukseavas paneeltahveldis. Fotod: Mart Siili-

vask, 02.05. 2013. 

105 106 
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109-112) Ruumi 10 algupärane kassettlagi stukkdekooriga. Lael ja seintel hallitus– ja niis-

kuskahjustused. Lagi vajab puhastamist ja konserveerimist. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 

2013. 

109 110 

111 112 



113) Siseuks SU15 ruumi 10 poolt; 114) Sisemised aknaluugid ruumis 10 aknal A21; 115) 

Valgetest glasuurkahlitest ahi AHI 5 ruumis 10 – ahi on nõukogude ajal ümber laotud; 

116) Mõisa-aegne seinakapp ruumis 10,  seinakapi keskel olev uks viib ruumi 9. Osa kapi 

uksetahvleid on sisse löödud. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

113 114 

115 116 



117) Kamin-ahi 6 ruumis 19; 118-119) Kamin-ahju AHI 6 malmsüdamik ja ahjuuks; 120) 

Ahju 5 vana ahjuuks ruumis 9. Riias (firmas ´´Wöhrmann&Sohn´´) valmistatud ahjuuk-

sed pärinevad 19. sajandi keskelt.  Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

117 118 

119 120 



121) Siseukse SU16 ruumi 16 poolne külg ava põskede paneeltahveldise ja piirdeliistuga 

(TÜÜP 1); 122) Siseuks SU18 piirdeliistuga (TÜÜP 2) Ruumi 20 poolt, ruumi lae ja seinte 

krohvviimistlus on eemaldatud; 123-124) Siseukse SU19 ukseava tellissillusega ja ukseleht 

ruumi 21 poolt (alumine uksetahvel lõhutud). Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

121 122 
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125) Algupärane tahveluks SU19 ruumi 22 poolt; 126) Siseukse SU20 ukseava kaarsillu-

sega ruumi 22 poolt; 127) Vana käimlakabiin esimese korruse koridoris (ruum 22); 128) 

Akna A38 sisekülg Ruumis 4. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

125 126 

127 128 



129) Algupärane siseuks SU20 koos piirdeliistuga (TÜÜP 2) Ruumi 4 poolt; 130) Laekar-

niis Ruumis 4; 131) Siseukse SU21 piirdeliist (TÜÜP 2) esiplaanil ning vaade läbi ukse 

SU22 ja ruumide 3 ja 2, Ruumi 1 suunas; 132) Algupärane siseuks SU23 koos piirdeliistu-

ga (TÜÜP 1), ukselehel näha algupärase lukusildi jälg. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

129 130 
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133) Vaade teiselt korruselt sisetrepile TR1, trepp ja piire pärinevad 1960. aastatest; 134) 

Vaade sisetrepile TR2, millel säilinud lihtsa klassitsistliku vormiga trepipiire; 135) Siseuks 

SU29 Ruumi 27 poolt, piirdeliist on algne, ukselehed ilmselt hilisemad; 136) Klassitsistlik 

piirdeliist (TÜÜP 1) katusekorruse pööningule viival siseuksel SU31 (uksetahvel on hili-

sem). Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

133 

136 135 

134 



137) Vaade teise korruse koridori. Ruumi 29 poolne vahesein on hilisem ja pärineb arvata-

vasti 1920. aastatest, ülal näha Ruumi 29 laekarniis; 138) Vaade 1990. aastatel proteesitud 

vahelae– ja katusetarinditele pööningul (Ruum 24); 139) Algupärane telliskorsten K1 pöö-

ningul (Ruum 24); 140) Korstna K1 alune võlvikonstruktsioon pööningul (Ruum 25).  

Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

137 

140 139 
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141) Vaade korstnale K2 ja katusetarinditele; 142) Lõunapoolse otsaseina sisekülg pöönin-

guaknaga A51; 143) Katusetarindid pööningul (Ruum 24); 144) Vahelae– ja katusetarin-

did põhjapoolses pööninguruumis (Ruum 31). Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

141 142 

143 144 



145) Vaade Ruumi 29 akendega A47 ja A48 ning rõduuksega VU6; 146) Algupärane rõdu-

uks VU6, säilinud välimised ukselehed ja siseukse fragment oinasarvhingega; 147) Rõdu-

ukse VU6 sisemise ukselehe fragment 18. sajandi lõpust pärineva oinasarvhinge ja algupä-

rase raamiprofiiliga. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

145 

146 147 



148) 18. sajandi lõpust pärinev varaklassitsistlik siseuks SU30 koos piirdeliistuga Ruumi 

28 poolt; 149-151) Siseukse SU30 varaklassitsistliku viilungiga uksetahvlid Ruum 29 poolt. 

Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 



152) Paneeltahveldis Ruumi 28 välisseinal; 153) Vaade lõunapoolsesse katusekambrisse 

(Ruum 26) - seina najale on toetatud akende A52, A53 ja A54 algupärased talveraamid.  

Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 
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153 



154) Vaade teise korruse koridori, esiplaanil tõenäoliselt 1920. aastatel uue vaheseina 

kandmiseks saali lae kohale riputatud konsooltala; 155) Rõduukse VU5 sisemine ukseleht 

Ruumis 28; 156-157) Vaated Ruumi 27 laele krohvikahjustuse ja algupärase laekarniisiga. 

Ahi ja vineerist seinatahvlid pärinevad 1960. aastatest. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

154 155 

156 157 



158) Vaade korstnale K4 ja sisetrepile TR2 pööningul (Ruum 31); 159) Sisetrepi TR2 piire 

pööningul (Ruum 31). Klassitsismivorme järgiv lihtne trepipiire võib pärineda 1920. aas-

taist. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

158 
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160) Vaade trepile TR2 pööningult; 161) Algupärane rõduuks VU5 ja paneeltahveldis 

Ruumi nr 28 välisseinal; 162) Siseukse SU30 uksetahvel; 163) Vanad liimvärvikihid sise-

ukse SU30 uksepõsel: 20. sajandi lõpukümnenditel on vanad viimistluskihid kaetud umbse 

värvikoorikuga (pentaftaalvärv?), mis seintest välja pressiva kapillaarniiskuse mõjul koos 

pealmiste värvikihtidega seintelt irdub. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 
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164) Ruumi 29 poolitav laud-sõrestiksein; 165-167) Läbivad diagonaalpraod ruumide nr 

11, 12 ja 13 vaheseintes välisseina pool, mis viitavad välisseina vajumisele. Fotodel näha ka 

käimlakabiin, mille all on vana lampkast. Selle kohalt on osa soklimüürist välja varisenud 

(vrd Skeem 3 ja 4 ja foto 7) . Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 

166 
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168) Vaade põhjapoolsesse pööningukambrisse (Ruum 30) akendega A43, A44 ja A45; 

169) Aken A45; 170) Akna A44 algupärane, profileeritud prossiservaga siseraam; 171) 

Akna A43 välisraam profileeritud rõhtimpostiga, traadist tuulutushaagid ja stantsitud 

kremoon pärinevad 20. sajandi esimesest poolest. Fotod: Mart Siilivask, 15.05. 2012. 

168 169 
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172) Aken A45 algupärane välisraam; 173) Akna A45 õhuaken; 174 Aken A43, mille üle-

mine välisraam on talve jooksul kaduma läinud; 175) Pööninguaken A51 hoone lõunapool-

sel otsaküljel säilinud algupäraste haaksulustega. Fotod: Mart Siilivask, 02.05. 2013. 
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174 175 



SKEEM 1  

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA ASENDIPLAAN  

Maa-ameti põhikaardil (ülal) ja Hooneregistri 

1951. a. inventeerimisplaanil (paremal). 



SKEEM 2 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE ESIFASSAAD. HOOLDUSTÖÖDE SKEEM. 
ALUSPLAAN: KOOPIA 1980. AASTATE INVENTEERIMISPLAANIST: EAA M-909-1-10520, L.19. 

1. TAASTADA PUUDUVAD SADEVEERENNID 

JA SADEVEETORUD NING JUHTIDA SADE-

VEED HOONE SOKLIST EEMALE. 

3. EEMALDADA SOKLI PERIMEETRILT ASFALT-

KATE NING ASENDADA SEE GRANIITSÕELME-

TEGA, ET MÜÜRID SAAKSID VÄLJA KUIVADA 

4. KORRASTADA RÕDUD, REMONTIDA KAHJUS-

TATUD SOKLIMÜÜRITIS NING RESTAUREERIDA 

PUITVERANDA JA SELLE ESINE BETOONTREPP 

5. KORSTNAPITSIDELE PAIGALDADA SOBIVA 

KUJUGA KÄSITSI VALTSITUD TSINGITUD TE-

RASPLEKIST KATTEPLEKID 

LAMMUTATAV 

EESKOJA JUURDE-

EHITUS 

3.VARISENUD AVAUS SOKLI-

MÜÜRIS KINNI LADUDA,  

VAJUNUD SEINAOSA  

VAJADUSEL KINDLUSTADA 



SKEEM 3 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

ESIMENE KORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA 1951. AASTA INVENTEERIMISPLAANIST: EAA M-909-1-10520, L.19. 
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EESKODA JA TREPP 

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA (A-aken; VU-

välisuks; SU-siseuks; K-korsten; AHI-ahi; PUNKTIIRJOON tähistab säili-

nud algupäraseid interjööriosi (sh peegelvõlvid, krohvviimistlus, furnituur 

jm) Säilitatavate interjööriosade loendit vt ruumide inventeerimistabelist. 

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI LAMMUTATAV 

KAHJUSTATUD HOONEOSA 

SÄILITATAV ALGUPÄRANE KIVITARIND 

HILISEM KIVITARIND 



SKEEM 4 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KATUSEKORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA 1951. AASTA INVENTEERIMISPLAANIST: EAA M-909-1-10520, L.19. 
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SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA (A-aken; VU-

välisuks; SU-siseuks; K-korsten, AHI-ahi; PUNKTIIR tähistab säilinud algu-

päraseid interjööriosi (sh peegelvõlvid, krohvviimistlus, furnituur jm)  

Säilitatavate interjööriosade loendit vt ruumide inventeerimistabelist. 

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI LAMMUTATAV 

KAHJUSTATUD HOONEOSA 

SÄILITATAV ALGUPÄRANE KIVITARIND 

SÄILITATAV ALGUPÄRANE PUITTARIND 



SKEEM 5 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KELDRIKORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA 1951. AASTA INVENTEERIMISPLAANIST: EAA M-909-1-10520, L.19. 



SKEEM 6 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE INVENTEERIMINE 

HOONE RISTLÕIKED A-B ja C-D. ALUSPLAAN: KOOPIA 1950. AASTATE INVENTEERIMISPLAANIST:  

EAA M-909-1-10520, L.19. 



SKEEM 7 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE,  

PILDISTAMISE SUUNAD: ESIMENE KORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA 1951. AASTA INVENTEERIMISPLAANIST: EAA M-909-1-10520, 

L.19. 
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SKEEM 8 

UUE-PÕLTSAMAA MÕISA PEAHOONE KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE, 

PILDISTAMISE SUUNAD: KATUSEKORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA 1951. AASTA INVENTEERIMISPLAANIST: EAA M-909-1-10520, 

L.19. 
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