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SISSEJUHATUS

Käesolev uurimustöö on koostatud Võlla-Ellamaa kõrtsihoone põhjal. Hoone asub Pärnu
maakonnas, Aruvälja külas, Luurikõrtsis.. Tegemist on tüüpilise 19.sajandi esimese poole tallkõrtsihoonega mida on aastate jooksul vastavalt vajadusele laiendatud.
Uurimustöö

eesmärgiks

on

anda

ülevaade

muinsuskaitselise

hoone

ajaloost

ja

konstruktsioonidest. Kõrtsihoone on ehitatud mitmes osas ja tänase seisuga jagatud kaheks
erinevaks

kinnistuks.

Vaadeldav

muinsuskaitseline

mälestis

kuulub

omavahel

sugulussidemeis olevatele eraisikutele ja pärandivaidluste tõttu on hooned seisnud kasutuseta.
Muinsuskaitse abiga on siiski tehtud hädapäraseid töid hoone säilimiseks. Ühel poolel
pärijatest on huvi hoone taastada.
Töö käigus on koostatud ülevaade hoone hetkelisest seisukorrast ning kirjeldatud taastamiseks
ja säilitamiseks vajalike tööde hulka. Hoones on säilinud mitmeid ajaloolisi elemente mida on
võimalik restaureerida ja eksponeerida. Kõrtsi jätkuval kasutuseta seismisel on suur oht, et
ajalooline hoone hävineb.

Foto autor: Tarvi Sits 2005
Allikas: https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=16623

Võlla-Ellamaa kõrtsihoone üldandmed:
•

Asukoht: Luurikõrtsi

•

Tunnus 15901:001:0115

•

Ehitusalune pind 405m²

•

Ehitusregistri kood 103051118

•

Krundi suurus 3730m²

•

Mälestise registri number 16623

•

Ehitusperiood 1711-1840
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1. AJALOOLINE ÜLEVAADE
Kõrtsid kui omamoodi külakeskused kuuluvad Eesti kultuuriellu juba vähemalt 15. sajandist,
linnakõrtsid on veelgi vanemad. 17. sajandi lõpul oli peaaegu igal mõisal oma kõrts, mõnel ka
mitu. Rootsi küüdiseaduse kohaselt pidi kõrtsis pakutama igast seisusest ränduritele öömaja,
raha eest toitu, jooki ja hobustele heinu ning vahetatama küüdihobuseid. Seetõttu tuli
maanteekõrtsid varustada tallidega. Et saksad ei soovinud talupoegadega ühes ruumis olla,
jagati kõrtsid lihtrahva ja härrasrahva jaoks pooleks.
Kõrts ei olnud siiski ainult joomakoht. Kiriku kõrval oli kõrts pea ainuke talurahva
kokkusaamise paik. Kui kirikus oli aga sõnaõigus kirikuõpetajal, siis kõrtsis kuulus see
kogukonnale. Kõrts oli sissesõiduhoov ja öömaja teekäijale, see täitis seltsi- ja rahvamaja
ülesandeid, oli meeste kohtumispaik, oli kohakuulamise ja kaubategemise paik.
Kõrtsikultuuri hiilgeaeg jäi 19. sajandisse. Kõrtsikultuur püsis kohalikul piiritustööstusel,
mille toodangut müüdi Vene turule. Piiritusetööstusel oli suur tähtsus ja mõnedel andmetel
moodustas see 1888. aastal isegi 59 protsenti mõisatööstuse kogutoodangu väärtusest.
Maanteede äärde kerkis jõudsalt suuremaid puidust või kivist 1-2 talliga kõrtsihooneid, 1895.
aastal oli Eesti kubermangus 1448 kõrtsi ja teist ligi sama palju Liivimaal. Riigi
viinamonopoli kehtestamisega 1900. aastal enamik kõrtsidest suleti. Edasi tegutsesid nad
viinamonopoli poodidena, einelaudadena, seltsimajadena jms.1

Võlla-Ellamaa kõrtsihoone ajalooline ülevaade

Pärnust umbes 20 kilomeetri kaugusel asuv kõrtsihoone on ehitatud 19 sajandi esimesel
poolel, olles tollel ajal üks tähtsamaid kõrtse ja kokkusaamiskohti Pärnu-Lihula marsruudil.
Vana kõrtsihoone asus Pärnu Kuressaare postitee ääres.
Hoone on ühe korruseline, klassitsistlikus stiilis, massiivsed maakivi seinad on krohvimata,
kõrge murdkelpkatus ja lamekaarsed talliväravad. Üldplaneeringult on see tüüpiline
maanteekõrts, keskel kõrtsiruumid koos kõrtsmiku eluruumidega, kummalgi tiival tallid.
Esifassaad paikneb tee poole. Trapetsikujuline ulualune toetub viiele toskaana kapiteeliga
tugevale sambale. Sajandi lõpus on sellele lisatud teine tall. Algse kõrtsihoone põhikorpust
eraldab hilisemast tallist tulemüür. Kõrtsihoone tagaküljel on hilisemal ajal ehitatud eluhoone.

1

https://www.postitee.ee/avasta-postitee/maanteekortsid Vaadatud 05.04.2020
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Algselt kuulus kõrts Koonga mõisale ja seetõttu kutsuti seda Koonga Ellamaa kõrtsihooneks.
Kõrts asus Koonga ja Võlla mõisa vahel, ning inimesi käis seal mõlemast mõisast mis
muidugi tekitas ka palju tülisid ja konflikte. Lahenduseks otsustas Võlla mõisnik rajada oma
kõrtsi mida kutsuti Võlla Ellamaa kõrtsiks. Võlla kõrts rajati põhimaanteele lähemale mis
tähendas omakorda, et kui Koonga mehed hakkasid koju minema pidid nad mööduma Võlla
kõrtsist, ning vastupidi. Selline kõrtside paigutus tähendas muidugi seda, et kodupoole
liikudes oli vaja ikka naaberkõrtsi meestega tüli norida. Uut kõrtsi oli vaja ka selleks, et teine
maha teha. Võlla kõrtsis müüdi kartuliviina ja Koonga omas piiritust. Teadaolevalt on need
Eestis kaks üksteisele kõige lähemal asuvat kõrtsi, vahemaaks ainult 200 sammu. Võlla kõrtsi
varemed on veel püsti, kuid tugevalt lagunenud. Koonga kõrtsihoone on eri aegadel
paiknenud eri maakondade ja valdade maal, kuid tänaseks jõudnud mälestiste registrisse
nimetusega Võlla-Ellamaa kõrtsihoone.
1902 aastal kolis Jõõprest pärit Jaan Luuri perekond Koonga Ellamaa kõrtsihoonesse, mille
andis neile rendile Koonga mõisnik. Kõrts sai nimeks Luurikõrts. Peremees ehitas juurde teise
talli.
Jaani perekonda kuulusid abikaasa Melanie (Kuusik) Luur ja nende lapsed Herman, August,
Oskar, Aleksander, Marta ja Liide
1922 aastal loodi Luuri kõrtsihoonesse postijaam, kus oli seinapeal suur kast väikeste
kambritega ja kogu piirkonna post pandi sinna.
Lisaks osteti veel kõrvalhoone, kus hakati poodi pidama. Pood põles 1933 maha aga Luuri
pere taastas poe kohe. Tänaseks on see hoone hävinud.2
1984 aastal on Olev Suuder koostanud kõrtsihoonele Arhitektuurimälestise passi. Hoone
tehniline seisund oli juba siis rahuldav. Ukse- ja aknaavade ümbrused lagunenud, sammaste
krohv rikutud, viimistlus aastakümneid uuendamata, hoone ümbrus täiesti korrastamata.3
Umbes sellest ajast on hoone seisnud kasutuseta ja tugevalt lagunenud. Omanikud on teinud
hädavajalike

töid

Muinsuskaitse

ettekirjutuste

järgi.

Kõige

hullemas

seisus

on

katusekonstruktsioonid. Osaliselt jõuti konstruktsioone tugevdada aga kahjuks osa katust
kukkus ka kokku. Õnneks ühel omanikul on huvi mälestist säilitada ja katus taastati
Muinsuskaitseameti toetuse abil.
Hoone on kolhoosi ajal erastatud ja kuulub eraomanikele. Tänasteks omanikeks on õde ja
vend, kes mõlemad on vanemad inimesed. Vanem osa hoonest, kõrtsitoad ja sakstetall, kuulub

2

Aruvälja raamatukogu ajalootuba kogutud info
https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/Passi%20Skaneerimised/Parnu_mk_1/V414.PDF?fbclid=Iw
AR00tqOMMOKiF8iVeCJG-vUiXRBQWG9xrHySz4BH5Tsd17rBc_Y87PkLpiM

3
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vennale kellel puudub kahjuks suurem huvi hoone vastu. Temapoolne hooneosa on olnud
aastaid müügis, kuid põhjendamatult kõrge hinnaga arvestades hoone seisukorda. Selline
olukord pärsib aga õe võimalusi säilitada ja korrastada mälestist kui tervikut. Omanike
sooviks oleks leida investor kes hoone korda teeks ja funktsiooni leiaks.

Foto.Võlla-Ellamaa kõrtsihoone. Autor:Olev Suuder 1984
Allikas: https://register.muinas.ee/ftp/DIGI_2012/fotodjpg/parnu_mk1/Scan-120615-P-V4143.jpg?fbclid=IwAR0Ho-CsxDuA_ALBMy4ohvL1JjWkaEQ5H3MUo5tXhBm2jImaOlaQUom_7nc

Kõrtsihoone põhiplaan.
Allikas:https://register.muinas.ee/m/?menuID=archivalmaterial&action=viewimage&id=2271&image=2:0&fb
clid=IwAR3E7uTDIFLd2CQQ1F8S2H-A5Vec_STnA9BOH7eZsWSIHnf7DvhWfmdDKrs
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Foto.Kõrtsi tagaküljel 70-ndatel juurde ehitatud väljaulatuv osa elumajaks. Allikas: Aruvälja raamatukogu
ajalootuba fotokogu.

Foto.Väljaehitatud osa akende alla kaevati kolhoosi ajal tuletõrje veevõtu koht. Allikas: Aruvälja raamatukogu
ajalootuba fotokogu.
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Foto.Endine talupoegadetalli osa ja kolhoosi ajal väetisekuuri katus vajus raske lume all sisse 2010. Allikas:
Aruvälja raamatukogu ajalootuba fotokogu

Foto.2010 vaade tiigi poolt. Allikas: Aruvälja raamatukogu ajalootuba fotokogu

8

Foto.2015 ehitati tallile uus katus Muinsuskaitseameti toetusega. Allikas: Aruvälja raamatukogu ajalootuba
fotokogu

Foto.2016 ehitas Muinsuskaitseamet oma vahenditega kõrtsitoale uue katuse Tööde käigus puhastati väike osa
majaesisest munakivi sillutisest.Foto allikas: https://www.kv.ee/muua-parnust-ca-20-km-kaugusel-asuv-18-sajii-pool-2649994.html
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2. HOONE MATERJALIKASUTUSE JA TEHNILISE SEISUKORRA
KIRJELDUS
2.1 Hoone ümbrus
Vertikaalplaneering korrastamata. Haljastus hooldamata (Foto1). Avariidest tekkinud praht on
hoone ümber ladestunud (Foto 2). Hoone ees on maakivi sillutis, mis on osaliselt välja
puhastatud.

Foto 1. Vaade teelt esifassaadile. Autori foto aprill 2020

Foto 2. Hoone ümber katuseavariist tekkinud ehitusmaterjalid. Autori foto aprill 2020

10

2.2 Vundament
Hoonel puudub konkreetne vundament. Kandvad välisseinad on laotud liivapinnasele,
suurematele maakividele. Märgata võib eenduvat sokliosa (Foto 3 ja 4).

Foto 3. Hoone tagakülg. Eenduv sokliosa. Autori foto aprill 2020

Foto 4. Juurdeehituse sokiosa tiigi pool. Autori foto aprill 2020

2.3 Välisseinad
Kandvad välisseinad on laotud maakividest. Seina paksus 70-80 cm. Kividevahelised
mördivuugid on täidetud väiksemate kividega, osaliselt vuugid tühjad. Katuseavariide tõttu on
seinad tugevalt väljavajunud. Mitmes kohas märgata suuri pragusid (Foto 5). Seinade
tugevdamiseks on paigaldatud metall tõmmitsad (Foto 6). Kahe hoone vaheline tulemüür on
osaliselt lagunenud. Hoone lõunasein on osaliselt ringiehitatud ja lagunenud (Foto 7). Hoone
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põhjaseinale on laotud nurga tugevdus laiendid (Foto 8). Avatäidete ümbrused osaliselt
lagunenud.
Hoovi poole on 70-datel ehitatud puitkarkass eluhoone. Läbisadude ja mittekasutamise tõttu
juurdeehituse osa halvas seisus. (Foto 9).

Foto 5. Hoone kagunurk. Autori foto aprill 2020

Foto 7. Hoone lõunakülg. Autori foto aprill 2020

Foto 6. Hoone tagakülg. Autori foto aprill 2020

Foto 8. Hoone põhjasein. Nurgatugevdused. Autori
foto aprill 2020

Foto 9. Hoovipoolne juurdeehitus. Autori foto aprill 2020
12

2.4 Sambad
Hoone esifassadi ilutsevad viis toskaana kapiteeliga ümarat sammast. Sambad on tugevalt
ilmastiku poolt kahjustunud. Krohvikiht on pragunenud. Sammaste peal on tammepuust
pakud mille peale toetub hoone katusekonstruktsioon (Foto 10). Sammastel puudub
vundament ja need on vajunud. Osadele sammastele on valatud uus tugi vundament (Foto 11).

Foto 10. Esifassaadil 5 sammast. Autori foto
aprill 2020

Foto11. Samba tugivundament. Autori foto
aprill 2020

2.5 Katus
Hoone katusekonstruktsioonid on osaliselt vahetatud koos katusekatte materjaliga (Foto 12).
Katuselt on eemaldatud pultkatusega väljaehitused. Talupoegade talli katus on ehitatud täiesti
uus, kattematerjaliks kolmekordne laast (Foto 13). Tööd teostati 2015 Arcus projekt
avariiremondi põhiprojekti järgi. Kõrtsitubade katuse kandekonstruktsioon on samuti uus,
kattematerjaliks ajutiselt kaasaegne eterniitplaat (Foto 14). Sakstetalli katus on halvas seisus.
Paigaldatud on lisa metall tugevdusi ja trosstõmbe (Foto 15). Vahelaetalad on enamuses
hävinud (Foto 16). Katusekattematerjaliks sindel mille peale on paigaldatud eterniitplaadid.
Kahe hoone vahel asuva tulemüüri ilmastiku eest kaitseks on ehitatud ajutine katuskõrgendus.
Hoonel puudub sadeveesüsteem.
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Foto 12. Vaade tänavapoolt. Vasakul sakste talli osa, keskel kõrtsi ruumid ja paremal talupoegade tall.
Autori foto aprill 2020
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Foto 13. Talupoegade talli uus katusekonstruktsioon. Autori foto aprill 2020

Foto 14. Laetalade jätkamine, kõrtsitubade katusekonstruktsioon. Autori foto aprill 2020

15

Foto 15. Säilinud on üks laetala, mille ots on mädanenud ja tugevdatud metall talaga. Laetalasid asendavad
metalltõmbid. Sarikapaarid on tugevdatud trosstõmbidega. Autori foto aprill 2020

Foto 16. Eterniitplaadi alune sindel halvas seisus. Hoone katust hoiavad koos tõmbid. Autori foto aprill 2020
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2.6 Avatäited
Avatäited on puidust. Ulualuse esifasaadil paiknevad avad korrapäraselt (Foto 17).
Ajaloolised ukse- ja aknaavad on enamuses säilinud, avatäited halvas seisus (Fotod 18 ja 19).
Osaliselt on säilinud tammeplangust sillused välisseintes (Foto 20). Hoovipoolne
sakstetalliuks vajunud ja halvas seisukorras (Foto 21). Talliväravad vajunud ja puitosa
pehkinud (Fotod 22 ja 23) Esifassaadil paiknevad talliväravate kaarsillused on lagunenud ja
asendatud puiduga (Foto 24). Kolhoosi ajal on tehtud talupoegade talli esifassaadile kaks
aknaava (Foto 25).

Foto 17. Vaade tänavalt esifassaadile. Autori foto aprill 2020

Foto 18. Kõrtsitoa aken. Autori foto aprill 2020

Foto 19. Kõrtsitoa aken. Autori foto aprill 2020
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Foto 20. Kõrtsitoa aken. Autori foto aprill 2020

Foto 21. Talliuks. Autori foto aprill 2020

Foto 22. Lõunapoolne tallivärav. Autori foto aprill
2020

Foto 23. Esifassaadi tallivärav. Autori foto aprill
2020

Foto 24. Puidust kaarsillus. Autori foto
aprill 2020

Foto 25. Talliaken. Autori foto aprill 2020
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2.7 Küttekolded
Hoone keskel on säilinud mantelkorsten (Foto 26). Kõrtsiruumidest ei ole küttekolded
säilinud. Üks kütekolle on välja lõhutud (Foto 27) mille asemele on ehitatud plekk kestaga ahi
(Foto 28). Juurdeehituse osas halvas seisus pliit ja kamin.

Foto 26. Mantelkorsten. Autori foto aprill 2020

Foto 27. Väljalõhutud küttekeha. Autori foto
aprill 2020

Foto 28. Plekkahi. Autori foto aprill 2020
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2.8 Interjöör
Siseviimistlus on tugevalt kahjustunud (Foto 29). Kõrtsitubade puitpõrand on vihmavee
läbisadude tõttu hävinud. Puitvaheseinad on lagunenud. Hoones on säilinud ajalooline
kõrtsileti luuk (Foto 30) ja osaliselt talalagi (Foto 31).

Foto 29. Siseviimistluse kahjustused. Autori foto aprill 2020

Foto 31. Säilinud talalagi. Autori foto aprill 2020

Foto 30. Ajalooline kõrtsiletiluuk. Autori foto aprill
2020
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3.VÄÄRTUSED
Hoone on seisnud aastakümneid kasutuseta ja lagunenud. Katuseavariide tõttu on hoone
väärtuslikud detailid saanud kahjustada või üldse hävinenud. Kõige suurema väärtuse
moodustab hoone kui tervik.

Hoone säilinud algupärasteks väärtuslikeks osadeks on:
•

Kandvad maakivist müürid koos algupäraste avadega (Fotod 5-8)

•

Esifassaadil viis toskaana kapilteeliga ümarsammast (Fotod 10 ja 11)

•

Mantelkorsten (Foto 26)

•

Kõrtsileti luuk (Foto 30)

•

Osaliselt säilinud talalagi (Foto 31)

Esmased hädavajalikud tööd ajalooliste väärtuste säilimiseks:
•

Sulgeda kõik avad, et vältida võõraste ligipääs hoonesse.

•

Hoida katus vettpidavana.

•

Korrastada vertikaalplaneeringut, et sadeveed jõuaks lähedal asuvasse tiiki.

•

Koristada hoonest ehituspraht ja mädanenud puit, vältimaks seente teket.

•

Koristada maja ümbrusest ehituspraht .

•

Hooldada haljastust.

21

4. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED
4.1 Üldtingimused
•

Hoone üldmaht peab säilima, peale ja juurdeehitused ei ole lubatud.

•

Tänapäevaste kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter) hoonesse
paigaldamiseks kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

•

Lubatud lammutada väheväärtuslik puitkarkass juurdeehitus.

•

Säilitada ja eksponeerida munakivi sillutis hoone esisel platsil.

•

Korrastada haljastus. Hoonele liiga lähedal asuvata puude eemaldamiseks taodelda
raieluba.

4.2 Hoone kandetarindid, fassaad, sambad
•

Säilitada krohvimata maakivimüürid.

•

Lubatud parandada praod ja tühimikud maakivi müürides jälgides ajaloolist mördi
koostist ja tooni.

•

Tellida täiendavad uuringud kandekonstruktsioonide kandevõime kohta.

•

Väljavajunud seinaosad tugevdada ja stabiliseerida.

•

Hoonetevaheline tulemüür peab säilima. Katusest väljaulatuv osaliselt lagunenud
müüriosa on lubatud eemaldada. Lubatud avada kinnibetoneeritud ava.

•

Lõunapoolne otsasein lubatud taastada maakivi müüritisena põhjaseina eeskujul.

•

Tugisammaste krohviparandused on lubatud. Kasutada ajaloolisi materjale (nt:
lubikrohv, lubivärv).

4.3 Katus
•

Säilitada ajalooline katusevorm.

•

Koostada projekt sakstetalli avariiliste katusekonstruktsioonide väljavahetamiseks.

•

Konstruktsioonide parandamisek kasutada võimalikult palju säilinud materjali.

•

Katusekattematerjaliks on lubatud kasutada ainult laastu.

•

Ulualuse talalagi tuleb taastada ja säilitada.

22

4.4 Avatäited
•

Säilitada avade asukohad ja suurused.

•

Uusi avasi ei ole lubatud teha.

•

Lagunenud avade ümbrused ja sillused on lubatud korrastada

•

Avatäidete asendamisel tuleb jälgida ajaloolist klaasijaotust. Lubatud on ainult puidust
avatäited.

•

Akendel on lubatud lisada sisemised raamid. Sisemistel raamidel on lubatud kasutada
selektiivklaasi või paketti.

•

Talliväravad on lubatud asendada puitustega mis jälgivad ajaloolist stiili. Säilinud
sepishinged tuleb säilitada ja eksponeerida.

4.5 Küttekolded
•

Mantelkorsten peab säilima, tellida insenertehniline ekspertiis.

•

Küttekolded on lubatud asendada.

•

Korstnapitsi korrastamisel jälgida ajaloolist eeskuju.

•

Korstende lisamine ei ole lubatud.

4.6 Interjöör
•

Säilinud kõrtsiletiluuk tuleb restaureerida ja eksponeerida.

•

Säilitada paekivist vaheseinad.

•

Tellistest ja plokkidest mittekandvad vaheseinad on lubatud eemaldada.

•

Nõukogudeaegsed viimistluskivid on lubatud eemaldada. Paljastunud kandetarindid
võimalusel eksponeerida.

•

Uue ruumilahenduse planeerimisel ei ole piiranguid, kui säilib aknaavade paigutus.

•

Siseviimistluses tuleb kasutada ajaloolisi viimistlusmaterjale.

•

Hoone muldpõrandad on lubatud asendada.

•

Kommunikatsioonide paigaldamine on lubatud pinnapealselt või varjatult ajaloolisi
konstruktsioone oluliselt kahjustamata.
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KOKKUVÕTE
Uurimustöö käigus vaadeldud kõrtsihoonel on ajaloo jookusul olnud erinevad omanikud ja
funktsioonid. Vastavalt vajadusele on omanikud hoonet mitmel korral laiendanud. Hoonega
tutvumisel on erinevad ehitusetapid selgesti eristatavad. Tänased omanikud ei ole hoone
kasutustingimustes kokkuleppele jõudnud ja hoone seisab kasutuseta.
Lagunenud katuste ja katmata avauste tõttu on paljud väärtuslikud detailid kahjustada saanud
või hävinenud. Osaline katuse parandus Muinsuskaitse abiga on olnud suureks abiks lõpliku
hävingu ärahoidmiseks. Õnneks hoone kui tervik on veel säilinud.
Hoone paikvaatlusel selgus, et osa katusest on aga väga halvas seisus ja vajab kiiret
parandamist. See on oluline, et olemasolevad konstruktsioone ja väärtusi säilitada.
Huvitavatest ajaloolistest elementidest on säilinud mantelkorsten ning kõrtsiletiluuk.
Arhitektuurimälestisele oleks vaja kiiresti ühte hoolsat omaniku. Oluline on lõpetada hoonete
kasutult seismine kuni on veel säilinud võimalus ajalooliste väärtuste taastamiseks.
Töö käigus on eraldi punkidena kirjeldatud Muinsuskaitselised eritingimused vaadeldud
ajaloolise väärtuse säilitamiseks ja omanikule abiks edasiste tööde planeerimiseks.
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KASUTATUD KIRJANDUS JA TEISED ALLIKMATERJALID
1

Kultuurimälestiste riiklik register (register.muinas.ee) Vaadatud 03.04.2020

2

Maa-ameti kaardirakendus (xgis.maaamet.ee) Vaadatud 03.04.2020

3

Postitee (www.postitee.ee) Vaadatud 10.04.2020

4

Kinnisvaraportaal (www.kv.ee) Vaadatud 15.04.2020

5

Aruvälja raamatukogu ajalootuba kogutud lood kohalike kõrtide kohta. Külastatud
16.04.2020

6

Suuline info Alvar Siitan. Vestlused 27.03.2020 ja 19.04.2020

Uurimata jäänud arhiiviallikad:
1

Audru vald Koonga küla. Võlla-Ellamaa kõrts. Koonga-Ellamaa kõrtsihoone.
Ettekirjutused arhitektuurimälestiste korrastamiseks. Kd VII. A.Hein. A-2586. 1989.a.
ERA.T-76.1.12844

2

Audru vald Koonga küla. Võlla-Ellamaa kõrts. Koonga-Ellamaa kõrtsihoone.
Ülesmõõtmisjoonised. L.Mutso, I.Kits. Ü-331. 1977.a. ERA.T-76.1.13696

3

Audru vald Koonga küla. Võlla-Ellamaa kõrts. Koonga-Ellamaa kõrtsihoone. Kaust 377.
1975-1976.a. ERA.T-76.1.17517

4

Võlla-Ellamaa kõrtsihoone. Kirjavahetus. 1973-1990.a. ERA.5071.1.163
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LISA 1. Asukohaplaan

Allikas: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised?fbclid=IwAR1RRkqMDwdEyZ3NOr6OvR3Ofi0yXSHctOcsFOtIpLi8LqrlSFYH8f4VfY
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Lisa 2. Krundiplaan

Allikas: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kultuurimalestised?fbclid=IwAR1RRkqMDwdEyZ3NOr6OvR3Ofi0yXSHctOcsFOtIpLi8LqrlSFYH8f4VfY
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Lisa 3. Foto number ja pildistamise suund
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