
Mälestise väärtuse säilitamine
kohandamisel tänapäevasele 

kasutusele

• Jaan Vali pildivalik ja kommentaarid
• Muinsuskaitseamet



Lapi kuidas jõuad, lõpuks tuleb ikka 
teha suuremahuline remont



ETTEVALMISTUSTÖÖD 
PROJEKTEERIMISEKS

• Tähtis on leida sobiv funktsioon, mis ei 
lämmata mälestist

• Vastavalt soovitud funktsioonile 
koostatakse projekteerimise eritingimused



Eritingimused
• Vajalikul määral esialgsete 

arhitektuuriajalooliste uurimistööde 
läbiviimine (arhiivi- ja väliuuringud)

• Väärtuste analüüs (kehand ja detailid) ja 
muinsuskaitse eritingimused 
projekteerimiseks

• Nõuded täiendavate arhitektuuriajalooliste 
arhiivi- ja väliuuringute vajaduse osas

• Visuaalne tehnilise olukorra ülevaatus, 
ettepanekud insenertehnilisteks 
uuringuteks



Otstarve – funktsioon
On tähtsaim ajaloolise ehitise 

väärtusosa
• Vajaduse tekkimine. Miks on ehitatud?
• Miks on sellesse kohta ehitatud?
• Kas otstarve on ajas muutunud?
• Ajalugu, kihistused jne
• Ka kohandamisel uuele funktsioonile peab 

hoone lugu ja mälu säilima



Talu Läänemaal ca 1910



Talu Järvamaal ca 1910



Talu Viljandimaal ca 1910



Kauba vedu Abja kauplusesse 
Puhk & Pojad firma poolt ca 1935



Pagaritöökoda ca 1930



Lihakauplus ca 1930



Naised pesu pesemas Tartus ca 
1930



Naised verivorsti valmistamas ca 
1930



Koolituba ca 1920



Väike-Maarja raamatukauplus ca 
1920



Mõisaküla linn ca 1910



Võhma lihatööstus ca 1930



Ellamaa elektrijaam Harjumaal ca 
1930



Õlletehas Sakus Harjumaal ca 
1930



Võhma rahvamaja ca 1930



Võhma koolimaja ca 1930



Abja mõisa peahoone



Tääksi rahvamaja ehituslugu



Olustvere vallavalitsus ja kohus



Kõik inimesed on jätnud oma jälje 
kultuurikihti – osa on nähtaval-osa 

on varjatud kujul



Abja nägu 
(tähelepanuväärsemad objektid) 

ca 1930



Hooned olid isiku- ja 
tavapärased.Tääksi küla 

ühismeierei Viljandimaal ca 1930



Kultuuripärandi taga tuleb näha 
inimest. Arhitektuur, ehk 

ehituskunst sisaldab infot, mälu
• Ehituse omanik, iseloom, võimalused
• Arhitekt, ehitusmeister, tavad, stiilid, püüdlused 
• Käsitööline, töövõtted
• Materjalikasutus
• Kaubandussidemed
• Ajalooline areng ja ümberehitused
• Kasutusviis ja selle muutused
• Kasutajad (elanikud, töötajad)
• jne



Pereisa hakkas kodu ehitama





Majaehitustalgud ca 1925



Aknapiida hööveldamine ca 1920



Rõhtpalkhoone



Sama viimistletud laudisega



Kombineeritud rõht ja 
püstpalkhoone



Rõht-ja püstpruss seinad 



Kose rahvamaja. Põhiseinad 
püstpalk, lavakarp karkass



Aknapiidad paigaldatakse 
ladumise ajal



Maakivisein on dekoratiivne ja 
suhteliselt hooldusvaba



Kaunistatud maakivisein
Pärsti mõis



Tarvastu vesiveski



Tellismüüri ladumine







Tellishoone Paides



Puhas tellissein nõuab vähe 
hoolt



Betoonplokkidest seinad 
tööstushoonel



Savisein on hea väljast 
krohvida.



Savisein kardab vett



Sein on laotud saviplönnidest



Võlv seisab tasakaalus. Võlvi 
kannad peavad horisontaaljõud 

vastu võtma



Kergenduskaar ava kohal



Paekivist ukse silluskaar



Sambad, postid



Katusekonstruktsioon toetub 
ulualuse ees sammastele



Samba kiviladu





Ümberkukkunud sammas



Ulualuse ees on Mäetaguse 
mõisa tõllakuuril kaaristu



Karniisi kandeosa laoti 
seinaehitamise ajal



Räästakarniis ja kokkuvajunud 
katus Võhmutal



Karniisi profiilid on vormistatud 
krohviga



Katused. Katusekuju



Kelpkatus



Unkaaukudega kelpkatus



Tõlluste mõisa ait



Madal kelpkatus on kaetud 
plekiga



Murdkelpkatus



Järva-Jaani. Katus on kaetud 
kimmidega 



Sama katus plekiga



Murdviilkatus



Lelle piimaühisus



Poolkelpkatus Peravalla 
algkoolil



Viilkatus u 45 kraadi



Sindelkatus Kursi pastoraadis



Rookatuse ehitus



Rookatus Rannaküla lindlal



Holstre magasiait



Plekkkatus



Mäe talu kuivati Saaremaal



Katuseplekiga saab keerulisi 
kujundeid katta



Aaspere mõisa rotund



Topelt pennid ja toolvärk



Uhtna mõisa peahoone 



Kursi pastoraadi köstrimaja



Loodi mõisa ait



Puidust vahelaed



Tõlluste mõisa vahelagi



Vahelae lauad



Musta vahelae peal oli 
soojustuskiht



Karksi mõis



Põhurullid vahelae soojustuseks
Tõlluste mõis



Poola lagi


