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SISSEJUHATUS

1. Koidula 16 esifassaad.

Objekt: Koidula 16
Objekti asukoht: Koidula 16, Kadriorg, Tallinn, Harjumaa
Kuuluvus: Elamu, kolme korteriga
Ehitusaasta: 1890, pole mälestis
Objekti valiku põhjendus: Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade elamu Koidula 16
tehnilisest olukorrast ja esitada säilitamise ettepanekud. Koidula 16 hoone on Kadriorus
Koidula tänaval ainuke maja, mis on jõuliselt otse tänava ääres ning paistab silma teisel
korrusel paikneva väljaulatuva ärkel- verandaga. Hoone on tingituna krundi kujust avatud
tänavale otsaseinaga. Objektil on mitu ehitusjärku: originaalkehand, ennenõukogudeaegne
juurdeehitis ja nõukogudeaegne juurdeehtis. Erinevad ehitusjärgud teevad objekti keeruliseks
kuid huvitavaks. Töö paremaks jälgimiseks ja erinevatest ehitusjärkudest tingituna on
täpsemad restaureerimis- ja ehitusvõtted kirjeldatud vahetult materjali kasutuse ja tehnilise
sesiukorra kirjeldamise juures. Objekt on kirjeldatud välise vaatluse tulemusel, töö
koostamisel on pääsetud pööningule.
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2. Maa- ameti geoportaal, asukohaplaan.

3. Maa- ameti geoportaal, krundiplaan.

5

1. AJALOOLINE ÜLEVAADE
Krunt millel käsitletav hoone paikneb on esmalt ostetud 1883 1, omandajaks Jaan Nulk.
Koidula 16 historitsistliku2 elamu kahekordse originaalkehandi ehitus on tõenäoliselt alguse
saanud 1890, ajast mil pärinevad esimesed joonised ja vaated3, sinna lisatud ka krundi plaan.
Paekivi- vundamendil olev ehitis on tänava ääres oma otsaseinaga (ill 1). Hoone sellise
asetuse määrab krundi kuju tänava suhtes (ill 3). Otsasein (põhja suund) on maja
esifassaadiks, milles on rohkelt ehisdetaile. Maja originaalkehandil on teise korruse kohal
külm pööning. Esifassaadi teisele korrusele on ehitatud väljaulatuv ärkel- veranda, mis
paikneb juba kõnnitee kohal. Maja originaalkehand on pealt vaadates ristkülikukujuline,
erandiks väljaulatuv ärkel- veranda. Maja katusel puuduvad vintskapid ja aknauugid kuid
originaaljoonisel on planeeritud kaunistustega lipuvarras. Hoone on ehitatud rõhtsalt asetatud
tahutud palkidest (tuvastatav pööningul). Maja keskosas on ka väike madal kelder, selle trepp
objekti lääne seinas. Originaalkehandisse on planeeritud algselt mõlemale korrusele üks
korter, mõlemal oma sissepääs. Esimese korruse korteri sissepääs lääne seinast, teise korruse
korteri sissepääs tänavaäärsest uksest. Eraldi sissepääs ja trepikoda on objekti lääne seina
hoovipoolses osas, sealt pääseb ühte ruumi põhikorterit läbimata. Sel moel on tegemist
tõenäoliselt teenijatoaga, tendents kordub teisel korrusel. Viimati mainitud trepikoja kaudu
pääseb ka pööningule. 1891 omandab ostulepingu põhjal kinnistu Julia Maria Sarevits, kes
võib olla esimene hoonega krundi omanik4. Hoonel on hiljem mitmeid omanikke.
Järgneb objekti ennenõukogudeaegne ehitus- etapp. Objekti tagumisse ossa on juurde
ehitatud ühekordne osa, mis on nihutatud hoone keskteljelt tugevasti läänekaarde. Elanik
Harry Püssa andmetel on sarnaselt originaalkehandile ka see maht ehitatud rõhtsalt
asetsevatest tahutud palkidest5. Juurdeehitis ise on lihtne. Paraku ei näe me enam selleaegset
välisviimistlust, juurdeehitist on viimase kümnendi jooksul renoveeritud. Juurdeehitisega
seoses tekib eraldi korter, millel eraldi sissepääs. Selle tõttu ehitatakse tagumine trepp ümber
trepiks, millel kaks ust. Raske on määratleda millal täpselt algas korterite arvu suurenemine
majas, kuid see juurdeehitus on sellest esimene märk. Pole teada kas tegemist on teenijatoaga
või üürikorteriga.
Hoone esimeseks nõukogudeaegseks juurdeehitisteks6 on idaküljel paiknev ühekorruseline
hoone- osa, mis ehitati algselt eeskojana ja nüüd kasutuses korteri osana. Teine juurdeehitis on
lääneküljel kahekorruseline väike väljaulatuv hoone- osa, mis ehitati korterite käimlateks ja
on praegu panipaigad. Selleaegseid juurdeehitisi on võimalik eristada ehitusmaterjalide- ja
konstruktsioonide erinevast käsitlusest ja töö kvaliteedist. Vundament pole enam laotud
paekivist, seda asendab lohakas silikaat- tellise ladu. Elanik Harry Püssa andmetel on kandvad
seinad ehitatud puitsõrestikseintena, mitte palkseintena7. Nendel juurdeehitistel on
välisviimistluses kasutatud teistsuguseid puitprofiile võrreldes originaalkehandiga.
Nõukogude okupatsiooniga seoses muudeti maja kuue korteriga elamuks.

____________________
1

Tallinna Linnaarhiiv, 381L Alev II, lk 1

2

Muinsuskaitseameti arhiiv, ERA.T-76.1.12357, lk 1

3

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv, Koidula 16, 1883a. joonis

4

Tallinna Linnaarhiiv, 381L Alev II, lk 1

5

Intervjuu Harry Püssaga 18. IV 2016. Märkmed autori valduses.

6

Tallinna Linnaplaneerimise Amet, linnaplaneerimise ja ehituse arhiiv, Koidula 16, 1947a. Tallinna linna, Mere rajoonis Koidula tän. 16

asuva majavalduse plaan
7

Intervjuu Harry Püssaga 1. IV 2016. Märkmed autori valduses.
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2. VÄÄRTUSED
Koidula 16 hoone on Koidula tänaval üks väheseid ajaloolisi hooneid, mis ulatub otse
tänavale ning ületab tänavajoont oma väljaulatuva teisel korrusel paikneva ärkel- verandaga.
Selle maja paiknemise järgi saame ettekujutuse varem kulgenud tänavast ning seda
ümbritsenud miljööst. Maja on nõukogude okupatsiooni ajal jäänud ette liikluskorralduses
planeeritud muutustele. Sellega seoses on hoone kantud mahalammutamisele kuuluvate
hoonete hulka. Õnneks on maja lammutamisest pääsenud. Viimast arvesse võttes kasvab maja
väärtus veelgi, kui algupärase Kadrioru ja selle tänavate olemuse kandja.
Objekti kõige väärtuslikum ehitusosa on originaalkehandi rikkalik esifassaad oma
väljaulatuva ärkel- verandaga (ill 4). Lisaks väärib säilitamist tervikuna kogu maja
originaalkehandi puitfassaad, koos akende ja ustega. Kõik puitprofiilid, mida on fassaadis
kasutatud on väärtuslikud ja loovad majast ühtse terviku. Väärtused on ka vanad ajaloolised
värvikihid puitfassaadis, mis väärivad säilitamist.

4. Originaalkehandi rikkalik esifassaad.

7

3. MATERJALIKASUTUS JA TEHNILINE SEISUKORD
3.1. VUNDAMENT
Hoone originaalkehandil ja ennenõukogudeaegsel juurdeehitisel on lintvundament, laotud
paekivist kus sideaineks lubimört. Vundament on madal, maapinnast 30- 40cm. Paekivi ladu
vundamendis on pigem praktiline, mitte esinduslik. Siit võib järeldada, et vundamendis olevat
paekivi pole planeeritud eksponeerida ja see on jäetud ülekrohvimist ootama. Vundamendi
tehniline seisukord on hea, vundamendis pole suuri lõhesid ega vajumisi. Mõnevõrra
problemaatiliseks võivad vundamenile saada hoone läheduses kasvavate puude juurestikud.
Vundamendis pole märgata niiskus- ega külmakahjustusi. Lubimört on püsinud sideainena
hästi. Osaliselt on märgata tsementmördiga tehtud parandusi vundamendi seintel. Hoone
ennenõukogudeaegne juurdeehitis on ca 10 aastat tagasi renoveeritud, mille käigus on
vundament armeeritud ja betooni valatud. Hoolitsev kuid paekivivundamendi eripärasusi
mitteteadev tegutsemisviis ei lase enam paekivivundamendil hingata ja hakkab sõlme
nõrgestama. Lahenduseks oleks betooni eemaldamine ja vundamendi sokli krohvimine
lubikrohviga. Lubikrohv on traditsiooniline krohv, mis ei kahjusta paekivivundamenti ja seob
end väga hästi paekiviga. Lubikrohv kaitseb soklit niiskuse eest ja tagab vundamendis oleva
niiskuse väljakuivamisvõime. Lubikrohvile lisada kuni 20% tsementi krohvimahust, lisada
jahvatatud keraamikat (poti või tellise puru)8. Sarnaselt võib krohvida ka originaalkehandi
vundamendi sokli, eelnevalt eemaldada tsementmört. Originaalkehandi vundamendi ossa on
rajatud väike väga madal kelder, kõrgus vaevalt 1,6m. Sissepääs keldrisse objekti lääneseina
trepilt. Keldri osas on vundamendi soklis imeväiksed aknaavad.
Hoone nõukogudeaegsete juurdeehitiste vundament on laotud silikaattellistest. Ladu on
osaliselt krohvitud, osaliselt mitte. Ladu hoidev mört on mõnevõrra irdunud. Objekti
läänepoolse juurdeehitise vundament on põhivundamendiga samal kõrgusel. Silikaattelliste
ladu pole eksponeerimist väärt ja selle võib lubikrohviga üle krohvida, eelnevalt pesta.
Objekti idapoolse juurdeehitise vundament on põhivundamendist 20cm madalam (ill 5).

5. Nõukogudeaegse idapoolse juurdeehitise madalam vundament.

____________________
8

Joosep Metslang, Vana maamaja. Tallinn: Tammerraamat, 2012, lk 103
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Vundament on ehitatud liiga madal. Kõnnitee üleasfalteerimise tõttu on vundament oma
kõrguses tugevasti kaotanud. Juurdeehitise osas on vundament uppunud asfaldisse ja asfaldi
kõrgus on juba jõudnud puidust väliseinani. Objekti selles sõlmes on suur niiskuskoormus ja
niiskuse väike väljakuivamisvõime. Lisaks oht mädanike ja seenhaiguste tekkele. Olukorda
tuleb kindlasti muuta. Vundament tuleb viia hoone põhivundamendiga samale kõrgusele. Sel
kõrgusel olev vundament jääb ka asfalteeritud kõnniteest kõrgemale. Vundamendi
kasvatamisel tuleb väliseina alumine osa avada. Juurdeehitise välisein tuleb eelnevalt
toestada. Puitsõrestikule ehitatud väliseina alumine vöö tõuseb vundamendi kasvamise võrra
ülespoole. Vundamendi
kasvatamisel
kasutada
silikaattellistega
kokkusobivaid
ehitusmaterjale. Vundament krohvida samuti lubikrohviga. Vundamendi kõrgendusele
ehitatav uus sõrestikseina alumine vöö ja muud parandused peavad ära kandma neile
langevaid koormusi. Kirjeldatava sõlme võib lasta üle kontrollida ehitusinseneril.
3.2. VÄLISEIN
Koidula 16 originaalkehandi ja ennenõukogudeaegse juurdeehitise näol on tegemist
rõhtpalkmajaga. Seda näeb hästi pööningul, kus viimased ülelubjatud palgiread on nähtaval.
Rõhtsalt asetsevad palgid on tahutud kanti, palkseina paksus on ca 18cm. Palgivahed on
takutatud. Akna - ja ukseavade külgedel on tenderpostid, mis on ühtlasi viimaste lengideks.
Tenderpost on kohati näha välisel vaatlusel. Tenderpostidel on hoone konstruktsioonilisest
aspektist väga tähtis ülesanne – need hoiavad koos rõhtpalkseina katkestusi, mis on
põhjustatud akendest ja ustest. Sein püsib tänu tenderpostidele stabiilne ja sirge, ei hakka
„lainetama”. Kahjuks on osad tenderpostid eemaldatud nõukogude ajal esimesel korrusel
akende ja tagumise ukse väljavahetamise ajal. Uued aknad ja uks on fikseeritud koos uute
lengidega seina selliselt, et üks tenderpost on ettejäämise tõttu eemaldatud, sellel poolel katab
uus akna välipiirdeliist lengi ja laudise vahelise pilu. Teine tenderpost on alles jäetud, sinna on
tekkinud „topelt- leng” ja selle paksust ei ulatu enam piirdeliist katma, vana lengi ja laudise
vaheline pilu on kaetud plekiga (ill 6). Maja konstruktsiooni paremaks kindlustamiseks ja

6. Akna parempoolne tenderpost on eemaldatud, et uus lengiga aken avasse ära mahuks. Akna piirdeliist ei kata
vasakul pool uut aknalengi, tenderposti ja laudise otsi, kohta katab inetu sobimatu plekk.

originaal fassaadilahenduse taastamiseks tuleb taastada esialgne olukord. Puuduvad
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tenderpostid tuleb uuesti fikseerida, need tuleb valmistada selliselt, et nad sobivad akende ja
ukse lengideks.
Väliseina viimistluses on vale profiiliga laudist. Sellest võib järeldada, et laudis ja/ või
rõhtpalksein on saanud eelnevalt kahjustusi. Küsitav on kahjustunud kohtade paranduste
kvaliteet. Tööd on tehtud nõukogude ajal, mil ehitusmaterjalide ja tööriistade kättesaadavus
oli piiratud. Piiratud oli ka oskustööliste arv, traditsiooniliste töövõtete pärandamine tihti
katkenud. Vale profiiliga kaetud väliseina osad tuleb kindlasti avada. Üle kontrollida kõik
väliseina parandused. Kahjustunud või muu materjaliga asendatud palgid tuleb seinast
eemaldada. Välisein tuleb parandada originaalmaterjaliga, palk palgiga. Selleks võib kasutada
vanamaterjaliladudest leitavat vana palki, selle puudumisel kasutada uut palkmaterjali, mis
peab olema kuivanud ja vana seinaga ristlõikes samades mõõtmetes. Palgiparandustes
kasutada pool- poolega sidumistehnikat. Ühenduskohtade kinnitamiseks kasutada puupunne,
võib kasutada ka välitingimustesse sobivaid naelu ja kruve. Kõik palgivahed korralikult
takutada.
Objekti nõukogudeaegsed juurdeehitised on tehtud ajal, mil kandvad seinad ehitati
puitsõrestikena ning palksein oli muutunud harulduseks. Juurdeehitistel on hoone
originaalkehandiga erinev laudis, mis tuleb eemaldada. Eemaldamise järel saab teha vajalikud
parandustööd väliseintes, täiustada seinasoojustust ja paigaldada tuuletõke. Kriitiline koht on
hoone idaküljel paikneva juurdeehitise vundamendi ja alumise seinavöö sõlm. Kõnnitee
üleasfalteerimise tagajärjel on asfalt tõusnud ning jõudnud laudiseni (ill 7).

7. Juurdeehitise madalama vundamendi tõttu on kõnnitee üleasfalteerimise tagajärjel jõutud juba laudiseni.

Probleem on põhjustatud juurdeehitise liiga madalast vundamendist, see on ehitatud 20cm
madalam. (vt. ka 3.1. vundament). Sõlm tuleb kahjustuste peatamiseks kindlasti avada ning
materjalikasutust tuleb muuta. Juurdeehitise vundament tuleb ehitada samale kõrgusele
originaalvundamendiga, sellest tingituna ehitada uus sõrestikseina alumine vöö, kindlustada ja
tugevdada seinakonstruktsiooni. Ehitustööde ajal toestada juurdeehitis, ennetada selle
vajumisi. Välitöödest tingituna muutub tõenäoliselt juurdeehitise põrandakonstruktsioon.
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3.3. KATUS JA SELLE KONSTRUKTSIOON
Hoone originaalkehandi katuse konstruktsiooniks on profileeritud otstega sarikad, mida
toetavad pärlinid ja postid. Katus on olnud algselt valtsplekk- katus, hetkel amortiseeruv
eterniit. Katusekatte väljavahetamise ajal on osa sarikaid katkestatud ja jätkatud. Töid on
tehtud ebaprofessionaalselt. Katus tuleb avada sarikateni, valesti parandatud sarikad
väljavahetada, järgida originaalide mõõtmeid ja kuju. Taastada räästasõlm, kus sarikatele on
paigaldatud tihelaudis. Roovitis ja aluskate
paigaldada tänapäevasel viisil, järgnevalt
paigaldada uus käsitöö valtsplekk- katus ja vihmaveetorud. Juurdeehitistel on osaliselt
korralik käsitöö valtsplekk- katus. Nende sõlmi jooksvalt kontrollida, teha parandusi eelpool
mainitud viisil.
3.4. AKNAD
Objekti originaalkehandil on aknad olnud neljal korrusel. Selleaegsed aknad on
traditsiooniliselt valmistatud tihedasüülisest okaspuidust, klaasid on ette kititud linaõlikitiga,
aknad on värvitud linaõlivärviga, toon valge.
Keldriaknad on madala sokli tõttu olnud väga väiksed. Hetkel aknaavades aknad puuduvad ja
need on täis laotud paekive. Avade kinnikatmisel on tihendamiseks kasutatud
polüuretaanvahtu. Avad tuleb taastada esialgsel moel.
Esimesel korrusel pole säilinud ühtegi originaalakent. Üks idaseina aken on kinni ehitatud,
koha markeering säilitada. Aknad on välja vahetatud nõukogude ajal. Nõukogude ajal välja
vahetatud akendega koos on eemaldatud osaliselt tenderposte, mis olid originaalakende
lengideks (vt. 3.2. Välisein). Tenderpostid on ette jäänud uutele aknalengidele, laiusmõõtude
tõttu. Majal on tekkinud olukord, kus tenderposti alles jäänud akna poolel on tekkinud nn.
topelt- leng. Topelt- lengi paksus on suurenenud sedavõrd, et akna välipiirdeliist ei ulatu seda
enam katma. Need kohad on kaetud plekiga. Selle olukorra õigeks lahenduseks saab olla
akende väljavahetamine. Praegused aknad tuleb eemaldada koos selle lengiga. Taastada tuleb
tenderdus – puuduvad tenderpostid paigaldada, mõõdud võtta olemasolevatelt tenderpostidelt.
Tenderpostide puit peab olema kuivanud ja tihedasüüline. Uued tenderpostid peavad olema
originaalile sarnaselt valtsiga, et sinna saaks paigaldada vana akna koopia. Esimese korruse
akende ruudujaotus on olnud sama, mis teise korruse akendel, sealt saab üle kanda mõõdud.
Aknad valmistada originaalile sarnaselt kaheraamsed, eelistades kasutada lülipuitu. Välimisel
aknal tuleb klaasid kindlasti ette kittida traditsioonilise linaõlikittiga. Kasutada 3-4mm
paksust klaasi, vanamaterjaliladudest võib leida vana klaasi. Aknad viimistleda linaõlivärviga,
toon valge. Akna furnituuris järgida olemasolevates originaalakendes kasutatud elemente.
Teisel korrusel on originaalaknad säilinud originaallengides ehk tenderpostides. Välisel
vaatlusel paistab akende olukord enamasti rahuldav, on tehtud hooldusremonti. Hooldamata
aknad tuleb restaureerida. Selleks tuleb aknad nummerdada, kontrollida akende kinnilahtikäidavust ja teha vastavad märkmed. Akende paremaks restaureerimiseks on mõistlik viia
need töökotta. Akendelt tuleb eemaldada lahtine värv, säilitada ajaloolised väärtuslikud
värvikihid, lihvida ettevaatlikult liivapaberiga. Pehkinud puit tuleb kõrvaldada ja teha
puiduplommimised. Aknad tuleb esmalt kruntida värnitsa- tärpentiini krundiga, krunt tagab
värvi ja kiti nakkuvuse puiduga. Aknad tuleb ette kittida linaõlikittiga, klaaside fikseerimiseks
kasutada klaasitifte. Aknad värvida õhukese linaõlivärvi kihiga vähemalt kaks korda,
vajadusel enam. Akna furnituuride viimistlemisel kasutada ajastutruid võtteid. Eraldi
äramärkimist väärivad säilinud algupärased ärkel- veranda aknad, mis on põhiakendest
erineva ruudujaotusega (ill 8). Aknad restaureerida eespool mainitud meetodil.
Pööningukorruse aknad on osaliselt säilinud. Aknad restaureerida eespool mainitud
meetodil. Puuduvad aknad valmistada originaali koopiatena.
Juurdeehitistes olevad aknad erinevad originaalkehandi algupärastest akendest. Pole teada
kui palju on aknaid nendes osades vahetatud. Soovitav on uued aknad valmistada puidust,
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aknad peavad jääma tagasihoidlikeks ja originaalkehandi väärtust mitte kahandama.

8. Esifassaadis säilinud erinevad originaalaknad.

3.5. UKSED
Objekti originaalkehandi tänavapoolne valgmikuaknaga välisuks on säilinud originaalina ja
korrastatud. Sel kahepoolsel uksel on raampuus kolm tahvlit, keskel tuuleliist. Tagumisel
ühepoolsel uksel puudub parempoolne lengiks olev tenderpost, tegemist on väljavahetatud
uksega. Paremaks lahenduseks on uus uks, mis võtab eeskuju tänavapoolsest uksest, taastada
ukseava tenderdus. Ennenõukogudeaegse juurdeehitise ukseava on korterite remontide käigus
suletud. Ukse koha saab markeerida piirdeliistudega. Nõukogudeaegse juurdeehitise idaseinas
olev tehase uks ei sobi vana maja juurde. Uks peab olema valmistatud puidust, peab jääma
tagasihoidlikuks ja sulanduma kogu hoone mahuga. Uste restaureerimisel tulevikus kasutada
samu meetodeid, mis akende juures (vt. 3.4. Aknad).
3.6. VÄLISVIIMISTLUS
Objekti originaalkehandi välisviimistluses on kasutatud hööveldatud puitprofiile, fassaad on
hooldamata. Suuremat osa fassaadi katab profiiliga rõhtlaudis, seda on kasutatud hoone
kõikidel seintel. Akendel ja ustel on profileeritud katteliistud. Hoone esifassaad on väga
rikkalik, lisaks profiiliga rõhtlaudisele on seal kasutatud palju muud. Esimese korruse akende
all on karniis ja püstilaudis, lisaks on karniis ka kahe korruse vahel. Teise korruse keskel on
tänavale ulatuv uhkeldav ärkel- veranda, mida kandvad toed on ühtlasi fassaadikaunistusteks.
Teise korruse akende all on samuti karniis ja rõhtne silelaudis, kus aknaalused kohad on
raamistatud laiade laudadega, raamistuses veel omakorda raamistusliist (ill 9). Kahe akna
kohal veel kaunistusega karniis. Teise ja pööningukorruse vahel samuti karniis.
Pööningukorrusel on lihtne püstilaudis, korrust rikastavad profileeritud otstega pärlinid, mille
alla kinnitatud kaunistustoed. Esifassaadi seina otsades on pilastrid. Kogu fassaad väärib
restaureerimist, säilitada tuleb maksimaalselt originaalset puitmaterjali. Erilist tähelepanu
tuleb pöörata esifassaadi restaureerimisele, kõiki detaile tuleb käsitleda äärmise
ettevaatlikusega. Profiile ei tohi kahjustada, nende kuju peab säilima. Kui originaalprofiilides
on pehkinud puitu tuleb see välja vahetada. Uued profiilid peavad olema originaalide koopiad.
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9. Karniisid ja raamistused.

Sarnaseid profiile ei tohi kasutada. Originaalkehandi välisviimistluses on hetkel ka vale
profiiliga laudist, see tuleb asendada originaali koopiatega. Fassaadi restaureerimisel
eemaldada puitpindadelt lahtine värv, selleks kasutada kraabitsaid. Laudise küljes olev
ajalooline värv säilitada. Elektrilisi tööriistu nagu nurklihvija mitte kasutada sest oma kõrge
pöörete arvu tõttu lihvivad nad puitpinda liiga jõuliselt ning kahjustavad profiile. Väiksemad
augud ja täkked täita linaõlikittiga. Fassaad pesta enne värvimist korralikult puhtaks.
Selleaegsed puitfassaadid on algupäraselt värvitud linaõlivärviga. Fassaad värvida ka nüüd
vähemalt 2 korda linaõlivärviga. Värv tuleb pintsliga puitpinda sisse hõõruda, kasutada ei tohi
värvirulli. Värvitoonid peavad olema ajastutruud, pigem pastelsed. Pastelsuse tekkele aitab
kaasa linaõlivärvi kriidistumine. Hoonele on määratud sobilik värvipass.
Ennenõukogudeaegne juurdeehitis on renoveeritud, kaetud originaalkehandist erineva uue
laudisega, piirdeliistudega.
Nõukogudeaegsetel ilmetutel juurdeehitistel on samuti
originaalist erinev laudis, piirdeliistud. Viimaste laudis ja fassadilahendus ei erine sedavõrd
originaalist, et seda võiks säilitada ja sellega rõhutada erinevate ajastute ehitisosi. Kui üldse
saab nõukogudeaegse laudisega rõhutada ehitisosa?
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4. SÄILITAMISE ETTEPANEKUD
Objekti originaalkehandi maht tuleb säilitada tervikuna. Selle küljest ei tohi eemaldada
ehitusosi, viimaste hulka kuuluvad ka kõik välisviimistluses olevad originaalsed detailid (ill
10). Aknad, uksed ja fassaad tuleb restaureerida eelnevates alalõikudes kirjeldatud viisidel.
Asendatud erineva väljanägemisega ehitusosad ja detailid tuleb välja vahetada olemasolevate
originaalide koopiatena. Näiteks nõukogudeajal väljavahetatud akna asendamisel teha
koopiad hoones paiknevatest säilinud originaalakendest. Taastada akende ja uste tenderdus.

10. Säilitamist vääriv originaaldetail.
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KOKKUVÕTE
Objekti tehnilise seisukorra hindamisel on tulnud ette meeldivaid ja ebameeldivaid üllatusi.
Iga objekti külastus on lisanud autorile väljakutseid juurde. Objektiga töötades on autor
veendunud originaalkehandi, kui kõige väärtuslikuma, säilitamise ja selle restaureerimise
võimalikkusest. Originaalkehandi restaureerimisel säilitada maksimaalselt originaalmaterjale,
asendada need koopiatega äärmisel juhul, näiteks pehkinud puidu asendamine uue puiduga.
Kasutada ajastutruid materjale ja viimistlusvõtteid.
Teisejärgulised juurdeehitised teevad autori nägemuses objekti keeruliseks. Kõige lihtsam
oleks need eemaldada, kui vaid ei oleks neis korterite laiendusi ja need seisaksid otstarbetult.
Seega peavad erinevatest ajastutest juurdeehitised säilima, vägivaldselt neid lammutada pole
võimalik. Juurdeehitised peavad jääma tagasihoidlikeks, need ei tohi domineerida
originaalkehandi üle. Samas ei tohi need sarnaneda liigselt originaalkehandiga, erisus peab
olema kergesti märgatav. Autor teeb ettepaneku juurdeehitiste juures kasutada
originaalkehandi profileeritud rõhtlaudisest märkimisväärselt erinevat kuid tagasihoidlikumat
laudist, sama kehtib piirdeliistudega. Juurdeehitiste aknad ja uks ei tohi kahandada
originaalkehandi arhitektuurset väärtust, peavad jääma tagasihoidlikeks.
Töö oluliseks tulemuseks on asjaolu, et selle käigus on objekti restaureerimisest hakanud
huvituma ka selle elanikud – teooriat saab praktikas ära kasutada.
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