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SISSEJUHATUS
Könige talu asub Põlva maakonnas Valgjärve valla lääneosas Hauka külas (hajaküla) (vt ill 1).
Talu paikneb Otepää kõrgustiku idaosas, Saverna - Pilkuse maanteest 300 m. Vahemaa
vallakeskuseni Savernani on 10 km, Tartuni 40 km ja Otepääni 8 km.

Illustratsioon 1. Talu asukoht Eesti kaardil, väljavõte Maa-ameti kaardiserverist

Lõputöö peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade rehielamust ja tema ehitusetappidest,
ümberehitus- ja renoveerimistöödest, analüüsides materjalide kasutust. Töös annan
lühiülevaate piirkonna ja talu ajaloost, analüüsin hoone algupärast ruumistruktuuri, kirjeldan
rehielamu seisukorda ja materjalide kasutust ning annan soovitused hoone edaspidiseks
säilitamiseks. Uurimise alusel pakun välja kuidas on tagatud hoone jätkusuutlik areng ja pärandi
säilimine.
Könige talukompleksi moodustavad rehielamu (1889) ja laut (1923), maakivi ait-laut (1907),
saun (1935), kelder (1935) ja elamu (1937). Kinnistu suuruseks on 42 ha. Hooneid on erinevatel
perioodidel renoveeritud, kuid algupäraseid detaile on püütud säilitada.
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Illustratsioon 2. Asendiplaan, väljavõte Maa-ameti kaardiserverist

Talukompleks on kuulunud 1917. aastast ühele suguvõsale (4 sugupõlve). Olen selle
talukompleksiga isiklikult seotud. Talukompleksi omanik on minu vend Andrus Eenmaa.
Könige talus on elanud minu vana-vanaisa, vanaisa ja isa koos perega ning seetõttu on see minu
jaoks emotsionaalse väärtusega.
Alates 2001. aastast ei elata talus aastaringselt, hooned on kasutusel majandushoonetena.
Omaniku soov on hoone säästvalt restaureerida. Hoone funktsiooni oluliselt ei muudeta.
Töö koostamisel on kasutatud arhiivimaterjale, erinevaid publitseeritud allikaid Eesti
taluarhitektuurist ning suulisi mälestusi.
Väliuuringud teostati 2016. aasta märtsis.
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1. AJALOOLINE ÜLEVAADE
Esimesed teadaolevad leiud Valgjärve ümbrusest pärinevad vanemast rauaajast, sellest ajast
säilinud kalmete uurimisel on selgunud, et Valgjärvel tegeldi põhiliselt maaharimise ja
karjakasvatusega aga ka kalapüügi, küttimise, metsmesinduse ja koduse käsitööga.
Ajaloodokumentides mainitakse Valgjärve mõisa esmakordselt 1553.a. Weissensee (Wytten
sehe) nime all. Piiskopivõimu ajal oli “Valgrimois” Tiisenhausenite perekonna omandiks ja
läks Liivi sõja käigus neilt üle Reinhold Ansepile. 1625.a. andis Rootsi kuningas Gustav Adolf
Valgjärve mõisa rendile. Aastail 1683 – 1752 kuulus Valgjärve mõis (ill 3) Bergide suguvõsale,
edasi vahetusid omanikud kiiresti ja neid oli üle kümne.1

Illustratsioon 3. EAA.3724.5.2828, väljavõte Kanepi kihelkonna maade kaartist

1917. aastal võeti mõis Töörahva Nõukogu Täidesaatva Komitee poolt üle ja valiti
töölisvanemate nõukogu, kes pidi mõisat edaspidi haldama. Pärast Vabadussõda jagati
mõisamaid eelkõige Vabadussõjas käinutele ja eestimeelsetele inimestele. Valgjärve viimane
ametlik mõisaomanik Müller lahkus Poolasse, mõisamaid jagati nüüd nõukogude võimu
pooldajatele.

1

Valgjärve küla arengukava aastateks 2010-2019,
http://www.valgjarve.ee/files/documents/kolmas%20sektor/arengukava2010-2019.pdf
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1873. aastal mõõtis Liivimaa rüütelkonna maamõõtja Otto Tarrask Könige talumaad ja märkis
kaardile (ill 4 ja lisa 3).

Illustratsioon 4. EAA.2486.3.250 Könige talumaade kaart

23. aprillil 1874 aastal sõlmis talupoeg Adam Palloson ja Walgjäve mõisa omanik Woldemar
von Müller Könige nr 20 talu ostu-müügi lepingu. Kannapä kihelkonnas asuv talu maksis kokku
3100 hõberaha. A. Palloson maksis sissemaksena 525 rubla ning 2 hüpoteeki pandikirjades
summas 1000 ja 600 ning ülejäänud 975 rubla maksis 5% intressi 5 aasta jooksul.2
Kanepi kihelkonna hoonete hindamisel 1909. aastal oli Könige talus elamu ja 2 abihoonet.
Elamu oli 26 jalga (7,93 m) pikk, 19 jalga (5,79 m) lai. Laut oli 10 jalga (3,05) pikk ja 19 lai
(5,79 m) ning saun oli 11 jalga pikk (3,35) ja 8 jalga (2,4 m) lai. Elamu, laut ja saun oli palgist
ja laastukatusega.3
7. märtsil 1917. aastal ostis Eduard Einman (Eenmaa) Adam Pallosoni käest Könige nr 20 talu
6031 rubla eest.
1927. aastal Könige talu hoonestuse hindamisel oli elumajas 3 tuba, köök ja sahver, eluruumi
pikkus 9.50 m, laius 7.20 m, kõrgus 3.00 m. Elumaja ehitusmaterjaliks oli ümarpalk ning hoonel
oli laastukatus.
1937. aastal müüs Eduard Einman Valgjärve valla korralduskomisjoni otsuse alusel Könige 20

2
3

EAA.2469.1.8675 , Liivimaa Maakrediitselts, Laenutoimikud , Valgjärve mõis (Weissensee), Köningi nr. 20
EAA.3724.1.1197, Toimik Kanepi (Kannapäh) kihelkonna hoonete hindamise kohta. Köide I, 1909
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Illustratsioon 4 Ida Eenmaa lastega

Illustratsioon 5. Eduard Eenmaa lastelastega

talust eraldatud väikekoha „Saare“ 85 krooni ja 25 sendi eest Peeter Langile.
Könige Talundilehelt selgub, et 1939. aastal oli talus 5 hoonet ning 42,27 ha enne maareformi
omandatud ainuomandis olev talumaad. Talus elasid Eenmaa Eduard (ill 5) (s 1882), Eenmaa
Liine (s1884), poeg Eenmaa Jaan (s 1908), minia Ida (ill 4) (s 1917), laps Elvi (ill 4 ja 5) ja 2
palgalist töötajat. Elumajade arv oli 2, uus elamu (1937) oli 4 eluruumiga, seinad puust ja laastu
katus, aluspindala 91 m2. Rehielamu (1889) oli 2 eluruumiga. Elumajas ja laudas ei olnud
elektrit ning vesivarustus oli ainult laudas. Rehielamule ehitati juurde laut (1923). Talus oli 4
hobust, 8 lehma, 3 vasikat, 12 siga, 6 lammast, 2 mesipere.4
1947. aasta märtsil anti 1940. aasta Maadeklaratsiooni ja 1944. aasta Maaseaduse alusel Jaan
Eenmaale ja tema perele tasuta põliseks pidamiseks maakoht Könige 20 lahusmaatükis 28,87
ha.5
1947. aastal sundvõõrandati talu majandushooned, loomad ja osaliselt maa. Kolhoosi loomad
(noorloomad) olid Könige talu laudas kuni 1971. aastani.
1962. aastal toodi Könige talu hoonetesse elekter.
2001. aastal suri taluperenaine Ida Eenmaa ja pärast seda ei ole talus aastaringselt elatud.
Aastatel 1991-2002 oli talu peamiseks tegevusvaldkonnaks piimakarjakasvatus (ca 10 lehma)
ning 2002. aastast teraviljakastatus ning mesindus. 2008. aastani kasutati rehielamu kuivatit
vilja kuivatamiseks.

4

ERA.1831.1.3912 Talundilehed ja kokkuvõtted Valgjärve valla talundite kohta, 1939

5

Erakogu, ENSV akt nr 163, talupidajatele maa põliseks pidamiseks kinnistamise kohta
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2. KÖNIGE TALU HOONEKOMPLEKSI KIRJELDUS
2.1. Taluõue planeering
Talu hoonekompleks koosneb järgmistest hoonetest:
1. elumaja
2. maakivist ait-laut
3. puidust rehielamu
4. kelder
5. suitsusaun

Illustratsioon 5. Talu asendiskeem, 1 elumaja, 2 ait-laut, 3 rehielamu, 4 kelder, 5 suitsusaun

Hoonestus paikneb ümber ristkülikukujulise õueala, millest eemal paikneb saun. Muruga
kaetud õu on umbes 2000 m2. Rehielamust ida pool kasvab lehis ja tamm ning hoovi sissesõidu
lähedal saar, hoovi keskel kasvavad kased. Elumaja ümber on viljapuuaed ja marjapõõsad ning
sirelihekk. Elumaja lõunaküljel on iluaed püsililledega. Viljapuuaias paikevad 12 mesitaru.
Talu väravad ja latt- ja roigasaiad ei ole säilinud. Sissesõiduvärava kõrval oli jalgvärav.
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Viljapuuaeda ja iluaeda ümbritses lippaed ning köögiviljaaed oli loomade eest kaitstud
roigasaiaga.
Hoonestusest on lammutatud amortiseerunud kergehitised ja rajatised – lauda lähedal
paiknenud käimla ning maakivi lauda lääneküljel asunud küün.

2.2. Elumaja
Elumaja on ehitatud 1935. aastal. Viilkatusega tüüpiline XX sajandi esimesele veerandile
iseloomulik eluhoone (ill 6). Looduskivist vundamendiga elamu mõõdud on 11,7 x 7,5 m.
Tahutud palkidest seinad on kaetud rõhtlaudisega (täispunnlaudis). Algselt oli katus kaetud
laastudega, mis hiljem on asendatud eterniitkattega. Elumajas on esik, neli tuba, köök ja sahver
ning veranda (ill 7). Majal on kaks välisust, üks avaneb taluõue pool ning teise ukse kaudu
pääseb klaasitud veranda kaudu viljapuuaeda.

Illustratsioon 6. Elumaja

Elumaja on rahuldavas seisukorras. Elumaja aknad, uksed ja veranda aknad vajavad kiiresti
restaureerimist.
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Illustratsioon 7. Elumaja põhiplaan

2.3. Kaevud

Illustratsioon 8. Lauda veepump

Talul oli 2 kaevu, mõlemad olid puuvooderdusega salvkaevud. Rakked olid ümarpalkidest,
kaevud olid pealt kaetud kaanega. Üks kaev oli vinnaga, teist kaevu kasutati ainult lauda veega
varustamiseks. Säilinud on lauda veepump (vt ill 8). Mõlemad kaevud on hävinenud.
11

2.4. Suitsusaun
Suitsusaun (vt ill 10) on ehitatud 1935. aastal. Hoone mõõtmed on 2,9 x 6,1 m. Rõhtpalkehitis
koosneb kahest ruumist, seinad on tahutud palkidest ning nurgakonstruktsiooniks on puhasehk tappnurk. Vundament on lõhutud maakividest. Hoone viilkatusel on laastukate, mida on
korduvalt parandatud ning lisatud harjalaud. Esik on ilma laeta ning sauna lagi on laudadest.
Saunal on algupärane kahe ruuduga aken ja sepistatud latthingedega uks. Kerisega ahi asetseb
paremas esinurgas suuga välisukse poole. Lava on piki sauna külgseina ahju ja otsaseina vahel
(vt ill 9). Saunal on betoonpõrand.

Illustratsioon 9. Suitsusauna põhiplaan

Illustratsioon 10. Suitsusaun
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Saun on rahuldavas seisukorras. Sauna alumised palgid on välja vajunud. Sauna korsten on
hävinud ning laastukatusel esinevad läbijooksud. Kiiresti on vaja parandada sauna laastukatus
ning korsten. Pehastunud alumised palgid tuleb välja vahetada.

2.5. Kelder

Illustratsioon 12. Keldri põhiplaan

Kelder on ehitatud 1935. aastal ning renoveeritud 1995. aastal. Keldri peal on eterniitkatusega
ait nn. keldripealne (vt ill 11). Keldril on kaks ust, keldripealseuks avaneb hoovi ning keldriuks
on suunaga sauna poole. Keldri esiku võlvlagi on kaetud väljastpoolt mätastega. Keldri seinad
on maakivist. Keldri põrand on esiku põrandast madalam, mullast põrand on asendatud

Illustratsioon 11. Keldripealne

betoonpõrandaga. Algselt oli keldripealse katusekate laastust, mis oli nõukogude perioodil
kaetud tõrvapapiga ning 1995. aastal asendati eterniitkattega. Keldri seisukord on rahuldav,
uksesillus vajab parandamist. Keldriuksed koos sulustega on vaja restaureerida. Ukse laudise
katkised lauad tuleb proteesida kvaliteetse puiduga ning töödelda ilmastikukindlaks.
Võimalusel kaaluda eterniitkatuse asendamist algupärase laastukattega.
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2.6. Ait-laut
Ait-laut on ehitatud 1907. aastal. Seinad on lõhutud maakividest, seinte paksus on 70 cm.
Algselt oli hoonel laastukatus, mis on asendatud eterniitkatusega. 2005. aastal on eterniitkatus
asendatud talumiljöösse sobimatu punase profiilplekk-katusega (ill 13). Lauda lagi on
servamata lauast, mis on lisatud perioodil, kui laudas olid kolhoosi loomad. Aidas on
laudpõrand, laua laius 24 cm. Katusekonstruktsioonidest on säilinud sarikad (13 tk), millele on
lisatud külgedele toed. Roovitus on täies ulatuses asendatud. Läänepoolses küljes on säilinud
küüni vundament. Uksesillused on parandatud tsemendiga. Hoone ehituskonstruktsioonide
seisukord on hea. Lauda- ja aidauksed koos sulustega tuleb restaureerida ning töödelda
ilmastikukindlaks.

Illustratsioon 13. Maakivist ait-laut

Illustratsioon 14. Maakivist aida-lauda põhiplaan
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2.7. Rehielamu
Könige talu rehielamu (ill 15) on 25 m pikk ja 9 m lai rõhtpalkehitis, rehetuba on rehealusest
kitsam ja kõrgem (rehetoa kõrgus 3,5 m, rehealuse kõrgus 2,5 m). Taolised rehehooned on
tuntud peaaegu kõikjal Kagu – Eestis. Eriti rohkesti leidub neid ala põhjaosas – Põlva ja Kanepi
kihelkonnas6.

Illustratsioon 15. Rehielamu

Ida-lääne-suunalise rehielamu idatiivas on
kambrid, keskel rehealune ja läänetiivas laut.
Rehielamu algne ruumijaotus on põhiosas
säilinud. Rehielamu seinad on püstitatud
tahumata

ümarpalkidest

ning

nurgakonstruktsiooniks on järsknurk (ill.
16). 19 sajandi viimasel veerandil ehitatud
rehielamutel on järsknurk üldine 7

6

7

Illustratsioon 16. Nurgakonstruktsioon - järsknurk

T.Habicht Rehielamu Kagu-Eestis 19.sajandi teisel poolel, lk 14
K. Tihase Eesti Talurahvaarhitektuur, lk 58
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Illustratsioon 17. Rehielamu lõunakülg

Rehetoa seinte pikkus on 7 x 5,5 m, pindala 38,5 m2. Rehealuse seina pikkus 5,4 x 8,6 pindala
46,4 m2. Rehealuse tagaküljel on kitsas aganik (7,1x1,3 m), selle kõrval sahver (külmkamber)
ja rehealuse esiküljel varjualune. Rehetoas on piki hoonet kaks jämedat aamipalki (umbes 35
cm läbimõõduga), parred ei ole säilinud. Reheahi asus rehetoa tagaseinas risti hoonet.
Rehielamu laut ja kuivati ehitati 1923. aastal ning reheahju asemele ehitati kuivati ahi.

Illustratsioon 18. Rehielamu põhiplaan ja ümberehitus etapid ( sinine 1923 ja oranž 1990-2003

Illustratsioon 19. Rehielamu idakülg

Illustratsioon 20. Rehielamu läänekülg
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Peale külgseintes asetsevate pajade (ill 22) oli rehetoal paja (otsapaja) rehetoa ja rehealuse
vahelises seinas. Otsapaja (ill 21) avati ahjukütmisel suitsu, samuti vilja kuivatamisel tekkinud
niiske õhu väljalaskmiseks. 8

Illustratsioon 21. Rehetoa seina otsapaja

Illustratsioon 22. Rehetoa külgseina paja

Eeskojas oli sepikoda, mis 1992 aastal välja lõhuti. Varem köeti kambreid nende vahel asuva
soemüüri abil pliidi alt. 9 Risti läbi hoone oli ehitatud kitsas köök, mille eesosas on esik ja
tagaosas sahver.

8
9

T. Habicht Rehielamu Kagu-Eestis 19.sajandi teisel poolel, lk 30
Rehetare, Vabaõhumuuseumi uurimused 1957-1972, lk 127
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3. VÄÄRTUSED
Üks kaasaegse muinsuskaitsemõtlemise rajajaid, arhitektuuriteoreetik John Ruskin (18191900) on öelnud: „Hoone ilu ei seisne mitte kivides ega kullas, vaid vanuses“. Igal vanal majal
on oma „lugu“, mida ei saa otseselt rahas mõõta. 10
Vastukaaluks üleilmastumisele hindavad inimesed üha rohkem kohalikku pärandit ning kõike,
mis kannab nende identiteeti, sealhulgas traditsioonilisi maastikke ja arhitektuuripärandit. 11
Könige talu (ill 23) annab ülevaate Kagu-Eesti talumajapidamise arenguloost läbi aegade.
Rehielamu väärtuseks on suures osas säilinud ruumistruktuur, palkidest välisseinad,
katusekonstruktsioon, algupärased uksed ja aknad, kambri laudpõrand. Rehielamu koos talu
teiste hoonetega moodustavad väärtusliku tervikliku talukompleksi. Väärtustada tuleb ka
erinevate perioodide ümberehitamise ehitusvõtteid ja materjalide kasutust.
Rehielamu väärtuslikud detailid on kirjeldatud järgmises peatükis ja loetletud lisas 1.

Illustratsioon 23. Vaade Könige talule

10
11

A. Uus ja R. Lõbu, Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks, lk 23
Maa-arhitektuur ja maastik, uurimine ja hoidmine lk 33, Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised I, Tallinn 2008
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4. REHIELAMU MATERJALI KASUTUS, TEHNILINE SEISUKORD JA
SÄILITAMISE ETTEPANEKUD
4.1. Sokkel ja maapind


Kirjeldus

Rehielamul on maakivist vundament, mille sideaineks on lubimört ning hilisemad parandused
on tehtud savi ja tsementmördiga. Hiljem ehitatud lauda vundament on lõhutud maakividest,
vundamendi kõrgus on 1,4 m. Rehealuse ja kambrite osas on vundamendi kõrgus 20-45 cm.

Illustratsioon 24. Lauda vundament



Illustratsioon 25. Rehielamu vundament

Seisukord

Lauda vundamendi (ill 24) nurk on vajunud ning tekkinud on suured praod. Kambrite ja
rehealuse osas ei ole vundament (ill 25) piisavalt kõrge, kuna pinnas on aastatega tõusnud,
mistõttu suureneb niiskuskahjustuste oht.


Ettepanekud

Kogu sokkel vajab lubi-tsementmördiga vuukimist. Koorida pinnas hoone ümbert ja viia
madalamasse tasapinda, rajada kallak hoonest eemale.
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4.2. Välisuksed


Kirjeldus

Rehealusel on kaks väravat, üks esi- ja teine tagaküljel. Rehealuse väravad on mõlemad
kahepoolsed ja avanevad väljapoole. Ukseavad on 170 cm kõrged ja 240 cm laiad. Rehealuse
väravad on asendatud, kuid lõunapoolsel uksel on säilitatud sepistatud hingelatid. Rehealuse

Illustratsioon 26. Eeskoja välisuks

Illustratsioon 28. Kuuri uks

Illustratsioon 27. Rehetoa uks

Illustratsioon 29. Aganiku uks
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põhjapoolne ukse on laudadega kinni löödud. Eeskoja välisuks (ill. 26) on tenderpiitadega
väljapoole avanev. Eeskoja uksesulused: väljas sepishaak koos tabalukiga, sepistatud hinged.

Illustratsioon 30. Rehetoa ukse sepislink kangiga

Illustratsioon 31 Rehetoa välisuks seestpoolt

Rehetoa uks (ill. 27) on tenderpiitadega väljapoole avanev. Rehetoa ukse sulused: sees
sepishaak, sees lingi vastus kangiga, sepistatud hinged. Kuuriuks on püstlaudadest kahel
puitpõõnal, sepistatud hingelatid ja -tapid. Aganiku uks on väljapoole avanev ning sepistatud
hingelattidega.


Seisukord

Rehetoa ja kuuriukse seisukord on rahuldav, sulused roostetavad, osaliselt on lauad pehkinud.
Aganiku ja eeskoja välisuks on ära vajunud, laudade otsad pehastunud ja osaliselt hävinenud.


Ettepanekud

Originaalsed uksed koos sulustega säilitada oma originaalkohal ja restaureerida. Uste laudise
katkised lauad proteesida kvaliteetse puiduga. Säilitada võimalikult palju olemasolevat
materjali ning töödelda need looduslike niiskust tõkestavate ainetega, näiteks linaõliga.
Korrodeerunud detailid puhastada ning katta linaõlivärnitsaga.
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4.3. Siseuksed


Kirjeldus

Eeskambri uks ( ill 32) on sissepoole avanev ja uksel on kõrge aluspakk. Ukseava kõrgus on
160 cm ja laius 82 cm. Külmkambri ukse (ill 33) kõrgus on 180 cm ja laius 79 cm. Uksed on
vertikaallaudisega. Eeskambri ja külmkambri uksesulused: väljas sepislink koos kangiga, sees
lingi vastus. Ustel on sepistatud latthinged.

Illustratsioon 32. Eeskambri uks



Illustratsioon 33. Külmkambri uks

Seisukord

Uksed ja sulused on rahuldavas seisukorras ja tahmunud ning sulused roostetavad. Eeskambri
uksepiit ja aluspakk on proteesitud. Eeskambri uks on seestpoolt lubjatud.


Ettepanekud

Kõik algupärased uksed ja sepised tuleb säilitada originaalkohal kui väärtuslikud detailid.
Roostetanud sulused puhastada ning katta linaõlivärnitsaga.
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4.4. Laed


Kirjeldus

Kambri laes on kaks tahutud laetala ja külg-külje kõrval laudis (laua laius 26 cm), nn. puhaslagi,
mis on lubjatud (ill 34). Laepealne soojustatud savi-liiva seguga. Rehetoa lagi on ümarpalkidest
ning on säilinud kaks aampalki (ill35). Rehealuse lagi on servamata laudadest (laius 30-34 cm)
kaaslaudis. Laudal on servamata laudadest kaaslaudis.

Illustratsioon 34. Kambri lagi



Illustratsioon 35 Rehetoa aampalk

Seisukord

Rehetoa ja kambri lagede seisukord on rahuldav. Rehealuse ja lauda lagi on halvas seisukorras.
Rehealuse ja lauda lae kandekonstruktsioonid vajavad tehnilise seisukorra hindamist.


Ettepanekud

Säilitada kambri ja rehetoa laed. Kambri laed viimistleda lubivärviga. Rehetoa laed puhastada
lahtisest nõest ja mustusest. Rehealuse ja lauda lae kandekonstruktsioonid vajavad toestamist
ning laelaudis asendamist.

4.5. Välisseinad


Kirjeldus

Rehielamu seinad on tahumata kuusepalkidest, mille läbimõõt on 18-23 cm. Palkide vahed on
täidetud samblaga. Nurgakonstruktsiooniks on järsknurk.


Seisukord

Puit on muutunud halliks ning lõunapoolse seina palgid on lõhenenud. Räästa all on palgid
kaetud vetikatega. Lauda seinal on poltidega kinnitatud sirutuspuu seina sirgeks ajamiseks ning
vajumise vältimiseks.
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Illustratsioon 36. Lauda seina sirutuspuu



Illustratsioon 37. Rehetoa sein

Ettepanekud

Säilitada rehielamu algne välisilme ja plaanilahendus. Välja vahetada kambri osa alumine
palgikord, kasutada kvaliteetset originaalilähedast materjali. Alumise palgi alla paigaldada
hüdroisolatsioon (kasetoht). Viia läbi vetikatõrje ja vältida liigniiskust. Hiljem ehitatud ulualuse
seinalaudis eemaldada, et taastada esialgne välisilme.

4.6. Siseseinad


Kirjeldus

Rehealuse ja lauda, rehetoa (ill. 38) siseseinad on ümarpalkidest. Kuivati sein on tahutud
palkidest (ill 38). Kambri seinte sisepinnad on lubikrohvitud, mille all on diagonaalselt seina
löödud pajuvitsad (ill 39) ning sein on värvitud lubivärviga.

Illustratsioon 38. Rehetoa ja kuivati sein



Illustratsioon 39. Tagakambri sein

Seisukord

Kambri siseseinte seisukord on rahuldav. Viimistluskihid on määrdunud ja kulunud, lubimört
palgi vahedest kohati välja pudenenud. Rehetoa seinad on tahmast ja suitsust mustunud.
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Rehetoa ja rehealuse vaheseinal (ill 41) on alumistel palkidel biokahjustused (ill 40). Rehealuse
ja lauda alumine palgikord pehastunud.

Illustratsioon 40. Rehetoa seina biokahjustused



Illustratsioon 41. Rehetoa sein

Ettepanekud

Säilitada kõik olemasolevad siseseinad.

Kambri seintel parandada krohvikahjustused

lubimördiga ja katta lubivärviga. Krohvimisel kasutada originaalile võimalikult ligilähedase
koostisega krohvisegu.

4.7. Põrandad


Kirjeldus

Eeskoja põrand on tsemendist, mille all on
algupärane

munakivipõrand.

Eeskambri

laudpõrand on uue pliidi ehitamisel asendatud
uue laudpõrandaga. Tagakambril on algne
laudpõrand (ill 42), põrandalaua laius on 2223 cm. Rehetoal, rehealusel ja laudal on
tambitud savist põrand.


Seisukord

Illustratsioon 42. Tagakamber laudpõrand

Eeskoja, kambrite ja rehetoa põrandad on heas seisukorras. Rehealuse ja lauda põrandad
vajavad puhastamist, sõnnikukiht ja praht tuleb eemaldada.


Ettepanekud

Tagakambri põrandad säilitada ja vajadusel restaureerida.
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4.8. Aknad


Kirjeldus

Eeskambril ja tagakambril on kaks kahekordset kuue ruuduga akent (ill 43, 44, 45). Tagakambri
põhjaseina aken on laudadega kinni löödud. Aknaklaasid on kinnitatud kitiga, viimistlus
puudub. Raami mõõdud on 85 x 118 cm. Aknad on kinnitatud sepistatud nurkhingedega (ill.
47) ja nurkade tugevduseks on nurgikud ning akendel on tuulehaagid (ill 48). Laudaaken on
horisontaalne 2 ruuduga ühekordse raamiga. Laudaaken ei ole originaal, mõõdud 58,5x76 cm.

Illustratsioon 43. Lõunaseinas eeskambri aken



Illustratsioon 44. Idaseinas eeskambri aken

Seisukord

Akende seisukord on rahuldav, kuid külmkambri aken ( ill. 46) avariiline. 4 klaasi purunenud
(paigatud klaasitükiga), 1 klaas mõranenud. Kitt suures osas irdunud.

Kambri välimised

aknad on rahuldavas seisukorras, kitt suures osas irdunud. Sisemised aknad on heas seisukorras.

26

Illustratsioon 45. Idaseinas tagakambri aken



Illustratsioon 46. Põhjaseinas külmkambri aken

Ettepanekud

Säilitada algupärased aknad. Restaureerida kõik metallmanused, korrodeerunud detailid
puhastada. Vana kitt eemaldada ja klaasimisel kasutada linaõlikitti. Säilitada akende terved
originaalklaasid. Proteesimisel kasutada võimalikult sarnase ristlõikega kvaliteetset puitu.
Aknaraamid värvida traditsioonilise koostisega linaõlivärviga.

Illustratsioon 47. Eeskambri akna nurkhing

Illustratsioon 48. Akna tuulehaak
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4.9. Katusekandmik ja -kate


Kirjeldus

Rehielamu kelpkatus on algselt kaetud kolmekordne laastukattega. 90-ndate alguses pandi
rehetoa ja kambrite osale eterniitkatus. Lauda ja rehealuse katus on kaetud laastudega, mida on
vahetatud 1940. ja 1992. aastal. 70.-80. aastatel oli katus kaetud tõrvapapiga. Säilinud on
algupärased katusekonstruktsioonid. Katusekandmik on pennsarikas konstruktsioonis, kokku
14 sarikapaari. 10 sarikat on nummerdatud, 4 lauda sarikat on lisatud hiljem. Ühendused on
teostatud puitnaaglitega. Katuse sarikad on umbes 15 cm läbimõõduga ning toetuvad
murispuudele. Sarikate vahemaa on 1,5 m. Laastukatte all on tihe roovitus.

Illustratsioon 49. Kambri laepealse katuse kandekonstruktsioonid



Seisukord

Rehetare ja kambri katuse kandekonstruktsiooni ja katusekatte seisukord on hea. Katuse
visuaalsel vaatlusel läbijookse ei esine. Lauda osal on laastukatus, mis on halvas seisukorras,
esinevad läbijooksud ja katusekonstruktsioonid on pehastunud.
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Illustratsioon 50. Lauda laastukatus



Ettepanekud

Vajalik teostada hoone katuse- ja vahelaekonstruktsioonide ehituslikud uuringud. Säilitada
hoone

ajalooline

kandekonstruktsioonid

katusekuju
ja

ja

tarindusviis.

võimalikult

palju

Säilitada

olemasolevat

maksimaalselt

katuse

laastukatet.

Lauda

Illustratsioon 51. Kelpkatuse otsasarikad

katusekonstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks asendada pehastunud konstruktsioonid kvaliteetse
puiduga. Perspektiivis asendada olemasolev eterniitkate laastukattega.
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4.10. Küttekolded ja korstnad


Kirjeldus

Reheahi asus rehetoa kambripoolses nurgas risti hoonet. Ahju tagasein lõikub rehetoa seina ja

Illustratsioon 52. Kuivati

Illustratsioon 53. Rehielamu korstnad

ulatus seinast välja. Reheahi on lammutatud ning asendatud kuivatiga (ill 52). Rehielamul oli
punastest tellistest savimördil laotud korsten ja korstnapits. Algupärane korstnapits ja
korstnajalg lammutati 1992. aastal ning laoti uuesti. Korsten on kahelõõriline punastest
tellistest ja korstnapits on valgest silikaatkivist (ill 53) puhta vuugiga. Algupärane pliit ja
soemüür asendati samuti 1992. aastal.


Seisukord

Kuivati ahi on töökorras. Kuivati oli kasutusel kuni 2008 aastani. Pliit on töökorras.
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KOKKUVÕTE
Könige talu hoonete tehniline seisukord on üldiselt rahuldav, kuid lauda ja sauna
katusekonstruktsioonid ja katusekate on avariiline. Viia läbi ehituslikud uuringud ning
asendada pehastunud konstruktsioonid ja katusekate. Välja tuleb vahetada lauda ja sauna
alumine palgikord, lisada niiskustõke vundamendi ja alumiste palkide vahele. Sauna ja
rehielamu sokkel vajab kogu hoone ulatuses lubi-tsementmördiga vuukimist. Perspektiivis
vajavad restaureerimist kõik talukompleksi kuuluvad hooned ja rajatised - kelder, elumaja ja
ait-laut.
Hoonete avatäited tuleb restaureerida ja töödelda niiskust tõkestavate ainetega. Teostatud tööd
tuleb dokumenteerida ja pildistada, et jäädvustada tööd ja kasutatud materjalid. Edaspidi tuleb
regulaarselt jälgida hoonete seisundit, et hoida ära suuremad kahjustused.
Talu hoonekompleksi säilimiseks on oluline hoonetele aastaringsete kasutusvõimaluste
leidmine. Talu jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks jätkata põllumajandusega. Arvestades talu
asukohta Natura 2000 ja Otepää looduspargi ala piiril on sobivaks tegevussuunaks
mahepõllumajandus ja mesindus.
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LISA 1. Rehielamu väärtuslike detailide loend

Nr
1.

Nimetus
Eeskoja
välisuks

Asukoht
Lõunakülg, asukoht
fotode plaanil nr 26

Manused

Foto

2 hingetappi, raudhaak,
tabalukk

2.

Aganiku
välisuks

Põhjakülg, asukoht
fotode plaanil nr 29

2 latthinge, haak

3.

Rehetoa
välisuks

Lõunakülg, asukoht
fotode plaanil nr 27

1 sepishaak vastusega, 2
sepistatud hinge
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4.

Kuuriuks

Põhjakülg, fotode
plaanil nr 28

2 latthinge, 1 sepishaak

5.

Eeskambri
aken

Lõunakülg, fotode
plaanil nr 43

4 nurgikhinge, 4 nurgikut,
1 tuulehaak

6.

Eeskambri
aken

Idakülg, fotode
plaanil nr 44

4 nurgikhinge, 4 nurgikut,
1 tuulehaak
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7.

Tagakambri
aken

Idakülg, asukoht
fotode plaanil nr 45

4 nurgikhinge, 4 nurgikut,
1 tuulehaak

8.

Külmkambri
aken

Põhjakülg, asukoht
fotode plaanil nr 46

2 nurgikhinge, 2 nurgikut

9.

Eeskambri
uks

Asukoht fotode
plaanil nr 32

1 sepishaak vastusega,
2 sepistatud latthinge
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10.

Külmkambri
uks

Asukoht fotode
plaanil nr 33

1 sepishaak vastusega,
2 latthinge,
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LISA 2. Rehielamu fotode plaan
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LISA 3. Könige talu ostu-müügileping 1874 a
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40

41

LISA 4 .Könige nr. 20 talumaade kaard
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LISA 5. Könige talu akt 1917 a.
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44

45

LISA 6. ENSV akt talupidajatele maa põliseks pidamiseks kinnistamise kohta
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LISA 7. Könige talu talundileht 1939 a.

47

48

49

50

LISA 8. Kinnituskiri Könige 20 talukohast maa eraldamise kohta
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LISA 9. Könige talu hoonete inventeerimis joonised 1996 a
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LISA 10. Foto erakogust
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