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1. SELETUSKIRI
1.1 Üldandmed
Ahja mõisa peahoone
Põlvamaa, Ahja vald, Ahja alevik, Tartu mnt 23 a/1
Ahja Vallavalitsus
RESTOR AS, Lai tn 29, Tallinn
Ahja mõisa peahoone põhiprojekt, töö nr 07-017
RESTOR AS, Lai tn 29, Tallinn
(MKA tegevusluba E 186/2004)
Vastutav spetsialist Liis Keskküla (MKA tegevusluba VS 374/2008)
: OÜ PÄRN PROJEKT
Vastutav spetsialist Kalev Pärn (MKA tegevusluba VS 359/2008-E)
: OÜ PÄRN PROJEKT töö nr. 2018-04 MA
: Ehitismälestis nr. 23656, arvel alates 16.11.1999

Objekti nimetus :
Objekti aadress :
Tellija
:
Projekteerija
:
Projekt
:
Töövõtja
:
Järelevalve
Töö nr.
Objekti liigitus

Projektalal asuvad mälestised:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ahja mõisa peahoone, registri nr 23656
Ahja mõisa park, registri nr 23657 , ( looduskaitse alune park, nr KLO1200163)
Ahja mõisa piirdemüürid, registri nr 23658
Ahja mõisa ait-kelder, registri nr 23659
Ahja mõisa tall-tõllakuur, registri nr 23660
Ahja mõisa valitsejamaja, registri nr 23661
Ahja mõisa sepikoda, registri nr 23662
Ahja mõisa jahimaja, registri nr 23663
Ahja mõisa jahimaja tall, registri nr 23664

Skeem 1. Ahja mõisa peahoonega seotud muinsuskaitsealused objektid (Maa-ameti kaardiserver)
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1.2 Üldist
Aruanne on koostatud Ahja mõisa peahoone restaureerimistööde kohta. Lepingupartneriteks
tööde teostamisel olid Ahja Vallavalitsus tellija osas, ning tööde teostajana AS RESTOR, kes
võitis Ahja Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke „Ahja mõisa peahoone projekteerimisja rekonstrueerimistööd koolihooneks”. Uuringuid ja projekteerimistöid alustati peale
töövõtulepingu sõlmimist veebruaris 2017.a ning restaureerimistööd lõpetati augustis
2018.aastal. Töid finantseeriti objekti algfaasis Ahja valla omavahenditest. Seoses
haldusjaotuse muutusega 2017 aastal võttis lepingu üle valdade ühinemise järel moodustatud
Põlva vald. Leping sisaldas uuringute tegemist, uute eritingimuste koostamist, projekti
koostamist põhi-ja tööprojekti staadiumis koos kõikide eriosadega projekteerimisega ning
hoone restaureerimis- ja ehitustöid koos kasutusloa väljastamisega. Tellija eesmärk oli
restaureerida pikalt kasutuseta seisnud mõisahoone ja kohandada hoone põhikooli nõuetele
vastavaks. Alusdokumentideks hanke korraldamiseks olid kõik varasemad uuringud,
muinsuskaitse eritingimused ja OÜ Restauraatorprojekti poolt koostatud põhiprojekt ja
koolihooneks kohandamise eskiisprojekt.
Tööde käigus tugevdati hoone põhikonstruktsioone ja lisati puuduolevad konstruktsioonid,
restaureeriti fassaad ja avatäited, teostati siseviimistlustööd, uuendati välisvõrgud ning rajati
kaasaegsed hoone tehnosüsteemid.
Aruande koostaja tegi objektil ka omanikujärelevalvet. Järelevalvet on teostatud objektil
viibimisel ning ka töökoosolekute toimumise ajal. Kõik tekkinud probleemid, küsimused ja
vastuvõetud otsused on fikseeritud töökoosolekute protokollides. Projektimuudatused on
fikseeritud teostusjoonistel. Kuna töövõtja oli objektil ka projekteerija rollis, oli võimalik
vajadusel operatiivselt koostada täiendavaid jooniseid. Töövõtja ülesandeks oli ka kõikide
lubade ja kooskõlastuste hankimine. Töövõtja poolt juhtis projekteerimistöid AS Restor
vanemarhitekt Liis Keskküla. Ehitustööde juhtimise eest vastutas AS Restor projektijuht
Meelis Saan ja objektijuht Tarmo Põkka. Tellijat esindas vallavanem Peeter Sibul.

Peale avakoosolekut veebruaris 2017 Ahja mõisa peasissepääsu juures tehtud foto (vasakult Kalev Pärn, Meelis Saan, Peeter
Sibul, Tarmo Põkka, Liis Keskküla)
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1.3 Objekti lühiajalugu ja seisund enne tööde algust
Ahja mõisa arhitektuuriliselt omapärane paleetüüpi häärber valmis 1740- ndatel aastatel.
Suures mõisakompleksis on siiani säilinud rida hooneid, park ja järvesilmad. Mõisahoone on
oma pea kolme sajandi pikkuse ajaloo jooksul mitmeid kordi, vastavalt moe ja funktsiooni
muutusele täiendatud ja ümber planeeritud. Kõige suurema muutuse mõisa peahoonesse tõi
20 sajand, mil hoone kaotas oma esialgse funktsiooni härraste elamuna. Funktsiooni muutus
aastal 1920, tõi kaasa vajaduse ümberehitustöödeks. Vastavalt kooli vajadustele lammutati
hoones vähemalt neli põikvaheseina, rajati hoone otstesse betoontrepid ja lisati hoonesse
pesuruumid koos kommunikatsioonidega.
Erinevate põhjuste tõttu kaotas 20.saj teisel poolel stabiilsena püsinud vähese kandevõimega
vundamendialune pinnas püsivuse ja hoone hakkas ebaühtlaselt vajuma. Selle tulemusel
tekkisid välisseintesse ja esimese korruse võlvidesse praod.
Mitmete ümberehituste käigus on müüritud kinni ukseavasid ja on tehtud juurde uusi avasid,
lammutatud on põhjakülje keskosas asunud rõdu. Alates möödund sajandi 80-ndatest aastatest
on otsitud hoonele uusi funktsioone, tehtud uurimistöid, projekteerimistöid ja remonditöiduuendati välisviimistlus, remonditi katusekonstruktsioonid ja vahetati hoone katus. Lisaks
teostati I korruse fuajees asuvate postide vundamentide kindlustamine ja pikiseinte
kindlustamine nelja metalltõmbiga. Uus sadeveekanalisatsioon ja drenaaž on rajatud 1996
aastal. Torustike rajamisel on kasutatud tänapäevaseid materjale, vajalik on jooksev
korrasoleku kontroll.
Koolina sai hoone eksisteerida aastatel 1920-1996, misjärel jäi hoone tühjalt seisma.
Märkimisväärse kahju tekitas hoonele 2007 aastal toimunud tulekahju, mis muutis endise
uhke härrastemaja kasutuskõlbmatuks. Tules hävis kogu katus, pööningukorrus ja II korruse
puitvahelaed ning oluliselt sai kahjustada ruumide siseviimistlus. Põlengu käigus varisesid ka
idapoolses hooneotsas esimese korruse kahe ruumi vahelaed. Koheselt peale põlengut
puhastati hoone prahist, lammutati ohtlikuks muutunud konstruktsioonid ning koostati
põlengujärgseks konserveerimiseks vajalik dokumentatsioon.
Koostatud eritingimustes on teostatud põhjalik kultuuriväärtuslike detailide ja ehitusosade
inventeerimine ning antud juhised edaspidisteks tegevusteks. AS Kurmik poolt koostatud
muinsuskaitse eritingimusi saab kasutada ka käesoleva ehitusetapi alusdokumendina, kuigi
dokumendi aegumise ja hoone uue plaanitud funktsiooni tõttu vajasid eritingimused
uuendamist.

Foto 1. Ahja mõisa peahoone esifassaad enne restaureerimistööde algust 2017 a veebruaris.
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Ahja valla ja Muinsuskaitseameti toel teostati 2008 aastal põlengu järgsed avariiremonditööd.
Hoonele paigaldati uus kivikatus ja pööningu puitkonstruktsioonid. Teise korruse hävinenud
puidust vahelae asemel on paigaldatud hoone jäikuse parandamiseks ja kolmanda korruse
kasutuselevõtuks r/b õõnespaneelidest vahelagi. Konserveerimistööde käigus on hoone
kirdenurgas esimese korruse hävinenud vahelae asemel lisaks valatud uus raudbetoonist
vahelagi. Hoonele on paigaldatud vastavalt konserveerimisprojektile hulgaliselt metalltõmbe
jäikuse tagamiseks.

Foto 2. Ahja mõisa peahoone tagafassaad enne restaureerimistööde algust 2017 a veebruaris.

Foto 3. Ahja mõisa peahoone lääne poolne otsafassaad enne restaureerimistööde algust 2017 a veebruaris.

Peale põlengujärgseid konserveerimistöid 2008 aastal on hoone seisnud kasutuseta. Tänu
hoone uuele rajatud katusele on sadevete otsene mõju hoone konstruktsioonidele peatatud.
Kahjuks on uued, 2015 aastal paigaldatud vihmaveesüsteemid ebaühtlase kvaliteediga ja
seetõttu kahjustab vihmavesi endiselt hoone fassaadi. Fassaadide krohvipinnad on tugevate
kahjustustega. Hilisemad parandused on tehtud osaliselt tsementkrohviga.
Puuduva sillutisriba, külma-ja niiskuskahjustuste tõttu oli hoone sokkel kohati väga halvas
seisukorras. Hoone välisseintele on vundamendi ebaühtlasest vajumisest tekkinud praod.
Seoses pragude tekkimisega fassaadile on alates eelmise sajandi lõpust hoonele tehtud
järjepidevalt geotehnilisi uuringuid, kus on fikseeritud vajumite suurused hoone erinevates
6
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kohtades. Viimase, 2010 aastal tehtud uuringu põhjal on vajumite suurused mõnevõrra
vähenenud, aga see võib olla tingitud hoone koormusskeemi muutusest. Vastavalt
põlengujärgselt koostatud konserveerimisprojektile toetati teise korruse vahelaepaneelid
välisseinte asemel põikiseintele ja seetõttu on välisseintele mõjuv koormus vähenenud. Enne
projekti koostamist tuleb jätkata geotehniliste uuringutega, et teha kindlaks vajumite suurused
ja koostada kava vundamentide ja kande-konstruktsioonide kindlustamiseks.

Foto 4. Kahjustustega sokliosa hoone põhjaküljel.

Hoonele ja hooneosadele antakse lähtuvalt hetkeseisundist täpsem hinnang uute koostatavate
muinsuskaitse eritingimustega ja tehtavate uuringutega. Põlengujärgselt koostatud
muinsuskaitse eritingimused annavad väga põhjaliku ülevaate säilinud hooneosade kohta
2007 aastal. Toonastes eritingimustes kirjeldatud detailidest on tänase seisuga puudu
kirjeldatud valged kahhelahjud. Hetkel ei ole objektil ahjudest säilinud ühtegi detaili.
1.3.1 Seisukorra hinnang enne tööde algust
Valdavalt on hoone interöör hävinenud. Esimese korruse põrandad on amortiseerunud ja
vajavad uuendamist. Osaliselt on säilinud fuajee betoonkivist sillutis. Võlvlagedes esineb
pragusid ja erinevaid kahjustusi. Esimese korruse seinte ja lagede krohvkate on enamjaolt
hävinenud.
Teisel korrusel on interjöörist säilinud üksikuid fragmente. Nii oli enne tööde algust teise
korruse üksikutes ruumides võimalik tuvastada põrandate parkettkatte mustreid ning lae-ja
seinakaunistuste fragmente. Täilikult oli säilinud rõdupaviljoni II korruse siseviimistlus, mis
on vaid tahmunud.
Õnneks on tehtud hoone interjööri kohta piisavalt fotosid, varasemaid uuringuid ja
ülesmõõtmiseid, millest saab projekteerimis-ja restaureerimistöödel lähtuda. Säilinud on
üksikud puitdetailid, mis töövõtja poolt üle vaadati ja inventeeriti. Säilinud detaile hoiti
peahoone kõrval asuvas kütteta ruumis.
Peale põlengujärgseid taastamistöid on hoone seisnud pikalt ilma kütteta ja kasutuseta. Lisaks
on hoone saanud kustutustööde käigus olulisi niiskuskahjustusi. Esimese korruse seintel on
kapillaarniiskuse tõusu tõttu seintel suurenenud niiskusesisaldus. Hoone ehituseelne
niiskusrežiim on konstruktsioonidele ja vähesäilinud viimistlusele avaldanud halba mõju.
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Kütteta hoones on võrreldes varasemate eritingimuste koostamise ajaga halvenenud
krohvkatte ja puidust hooneosade seisukord.
Esimese korruse vahelagedes esines välisel vaatlusel puitu lagundavate seente viljakehi, mille
määramiseks oli vaja teostada täiendav mükoloogiline uuring. Hoone vundamentide, võlvide,
vahelagede ja seinte seisukorda hinnatakse täiendavate uuringute ja eritingimuste koostamise
käigus, mille põhjal koostatakse uus konstruktiivse osa põhiprojekt.

Foto 5. Esimese korruse fuajee enne tööde algust veebruaris 2017. Ruum 102.

1.4 Eelnevate uuringute ja projektide nimestik.
1. Põlva rajooni mõisate ülevaade ja seisukorra hinnang. Ahja mõis.
V.Ranniku. Tallinn 1977. MKA arhiiv P-3267
2. Ettekirjutused Ahja mõisaansambli korrastamiseks.
Kultuurimälestiste RPI töö nr III-83-83049.Kd VIII. J.Maiste, 1983.
Tellija ENSV Ehituskomitee VAMKI. MKA arhiiv A-1042
3. Ahja Keskkooli keskkütte projekt.
PI Kommunaalprojekt. Töö nr 15482. 1984. ERA. T-2.4-1.16616.
4. Ahja mõisa peahoone. Fassaadide värvilahendus ja Fr. Tuglase muuseumi tubade
sisekujunduse tööprojekt.
Kultuurimälestiste RPI. Töö nr III-85168. AE osa. Köide I. K.Roosi. 1986.
Tellija Põlva raj. RSN TK Haridusosakond. MKA arhiiv P-7375.
5. Ahja mõisa peahoone geodeetiline kontroll. Ehitusgeoloogia aruanne.
Riiklik Ehitusuuringute Instituut. Töö nr 7178 X. T. Leinsalu. 12.1990
Tellija RUPI „Eesti Ehitusmälestised”. MKA arhiiv A-2742.
6. Ahja mõisa peahoone geodeetiline kontroll. Geodeetiliste tööde aruanne.
Riiklik Ehitusuuringute Instituut. Töö nr 7178 X. R.Korsen, M.Saavik. 09.1991
Tellija RUPI „Eesti Ehitusmälestised”. MKA arhiiv A-2856.
7. AS GIB geotehnika aruanded nr 332.01.1995 ja „Ahja kooli vundamentide kindlustamine”1995.
8. Ahja mõisahoone mõõdistusprojekt.
AS Arhitektuuribüroo A&K. Töö nr 54/96. P. Tammkõrv.05.1996.
Tellija Ahja vallavalitsus. Ahja valla arhiiv
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9. Ahja mõisa peahoone drenaazi ja sademevete kanalisatsiooni teostusmõõdistus.
AS Põlva Maaparandus. Töö nr 419-96. E. Maask, M. Kure.10.1996
Ahja valla arhiiv
10. Ahja mõisa peahoone kanalisatsiooni teostusmõõdistus.
AS Põlva Maaparandus. Töö nr 419-96. E. Maask, M.Kure.10.1996
Ahja Valla arhiiv
11. Ahja mõisa peahoone arhitektuuriajalooliselt väärtuslike detailide inventariseerimine
Arhitektuuribüroo EEK& Mutso. Töö nr RO196. Köide I. M.Kinks, L.Mutso. 10.1996
Tellija Muinsuskaitseamet. MKA arhiiv A-3404.
12. Restaureerimiskontseptsioon Ahja mõisa peahoone kohandamiseks kooli ja valla
esindushooneks. Arhitektuuribüroo EEK& Mutso. Töö nr RO196. Köide II.
M.Kinks, L.Mutso. 10.1996. Tellija Muinsuskaitseamet. MKA arhiiv P-10672
13. Ahja mõisahoone tehnilise olukorra eksperthinnang ja ettepanekud konstruktsioonide
kindlustamiseks ja uuendamiseks. OÜ H.Uuetalu. Töö nr 9653. H.Uuetalu. 10.1996
Tellija Muinsuskaitseamet. MKA arhiiv P-10673
14. Ahja mõisa peahoone. Trepikoja lae stukkdekoori tööjoonised. Katuseakna tööjoonised. Lagede fotod. Arhitektuuribüroo EEK&Mutso. Töö nr R 0197. M.Kinks,
L.Mutso.09.1997. Tellija Muinsuskaitseamet. MKA arhiiv P-10820.
15. Ahja Mõisahoone geodeetilised uuringud. Uurimistöö aruanne. REIB OÜ, Töö nr GE0221. M.Saavik, J.Kärk, 1999. Ahja valla arhiiv
16. Ahja mõisa peahoone. Muinsuskaitse eritingimused hoone põlengujärgseks konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Kurmik Projekt OÜ. Töö nr 2007-1096-76.
I.Laatsit, E.Needo.2007, Ahja valla arhiiv
17. AS Kurmiku poolt koostatud projekt hoone konserveerimistöödeks.
E. Needo, 2007, Ahja valla arhiiv
18. Ahja mõisa peahoone remont-restaureerimistööde põhiprojekt. ACTO Consult OÜ.
2010, Ahja Valla arhiiv
19. Ahja mõisa peahoone kohandamine koolihooneks. OÜ Restauraatorprojekt. Töö nr
1403-M. A.Kann. 2016. Ahja Valla arhiiv
1.5 Tööde käigus teostatud uuringud ja koostatud projektid:
1. Ehitusmükoloogiline ekspertiis nr 201723, Jane Oja, Majaseen OÜ 16.05.2017
2. Muinsuskaitse eritingimused Ahja mõisa peahoone remont-restaureerimiseks, AS
Restor, Töö nr 07-017, Koostajad: Mart Keskküla, Liis Keskküla, Kadi Särgava,
mai 2017. Aluseks kooskõlastamise komisjoni koosoleku otsus 17.05.2017 nr 354.
3. Ahja mõisa peahoone Lisauuringute ja lammutustööde kava. Koostajad: Mart
Keskküla, Liis Keskküla ja Diana Lepasson. Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07017. Kooskõlastatud kooskõlastamise komisjoni koosoleku otsuse alusel, protokoll
17.05.2017 nr 354.
4. Ahja mõisa peahoone viimistluse ja konstruktsioonide lisauuringute aruanne
Koostaja: Restori projektgrupp Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017 .
Koostamise aeg juuni 2017.
Kooskõlastatud: Reelika Niit, Dan Lukas ja Ville Tamm arvamuste alusel.
5. Ahja mõisa peahoone. Remont-restaureerimine ja kohandamine koolihooneks.
Arhitektuurne põhiprojekt. Tellija Ahja Vallavalitsus Töö nr 07-017. August 2017.
Kooskõlastatud kooskõlastamise komisjoni otsuse 25.07.2017 nr 369 alusel.
6. Ahja vald, Allika tn 7//Tartu mnt 23//23A//23B kinnistu
detailplaneering. Koostaja vanemarhitekt Liis Keskküla Tellija Ahja Vallavalitsus
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Töö nr 07-017 juuni 2017. Märkus: detailplaneeringu eesmärk on maaküttele
ehitusõiguse määramine veekogus.
7. Ahja Mõisa Peahoone remont-restaureerimine ja kohandamine koolihooneks,
konstruktsioonide tööprojekt, AS Restor, Mart Keskküla, Liis Keskküla, Kuldar
Ojala, Kadi Särgava, november 2017. Lisana. Täitedokumentides, projektist
erinev.
8. Ahja mõisa peahoone põhiprojekt. Remont - restaureerimine ja kohandamine
koolihooneks. Põhiprojekt koos eriosadega, sisaldab järgmist: arhitektuur,
asendiplaan, ehituskonstruktsioonid, sisearhitektuur, elektrivarustus, küte,
ventilatsioon, vesi , kanalisatsioon. tellija Ahja Vallavalitsus, Töö nr 07-017,
Tallinn 04.10.2017. Aluseks MKA kooskõlastamise komisjoni koosoleku
protokoll 24.10.2017 nr 365.
9. Tvauri, Andres. Arheoloogiliste uurimistööde programm. Ahja mõisa peahoone,
mälestis nr 23656. Põlva mk, Ahja vald, Allika 7. Tartu Ülikool. Tartus,
27.11.2017.
10. Ahja mõisa peahoone teostatud osade kasutus ja hooldusjuhend (aruande lisana).
1.6 Planeeritud tööd
Tegemist oli projekteerimis-ehitustööde hankega, kus enne ehitustöid teostati eritingimuste
koostamine, uuringud ning projekteerimistööd. Planeeritud oli hoone täielik restaureerimine
ning kohandamine koolihooneks, säilitades hoone algupärase põhikehandi. Kuna tegemist on
olnud kunagise baroki ajastu silmapaistva mõisahoonega, siis kooli funktsiooniga sooviti
projekteerimistööde käigus anda hoonele tagasi ka osaline barokiajastu joon.
Lepingu sõlmimisel töövõtja ja tellija vahel olid planeeritud järgnevad suuremamahulised
tööd:
-lammutustööd koos uuringutega
-vundamentide tugevdamine
-fassaadi restaureerimine
-hoone kõikide avatäidete restaureerimine ning puuduvate avatäidete valmistamine
-hoone vahelagede tugevdamine ja ehitus
-hoone treppide ehitus ja viimistlemine
-katusekorruse väljaehitamine
-põrandate, seinte ja lagede restaureerimine, ehitus ja viimistlemine
-uute vaheseinte ehitus ja viimistlemine
-uue rõdu ehitus tagafassaadile
-koolihoone funktsioneerimiseks kõikide uute kommunikatsioonide rajamine (k.a lifti
rajamine)
1.7 Tööde käik ja kirjeldus
Esmasteks töödeks olid lammutustööd koos paralleelselt toimuvate uuringutega.
Mükoloogilised uuringud tehti märtsis ja aprillis 2017, uuringu tulemused kuuluvad
põhiprojekti lisasse.
Teostatud ehitusmükoloogiline ekspertiis tuvastas hoones ulatusliku majavammi leviku.
Majavammi levik tuvastati vahelagedes, kiviseintel, krohvitagustel pindadel, säilinud
avatäidetel. Fotod 14, 25, 97.
Töödega alustati juunikuus 2017. Lammutustöid teostati vastavalt lisauuringute ja
lammutustööde kavale. Kuna uuringuid ja lammutustöid teostas sama ettevõte, võimaldas see
enne igat lammutustööde etappi operatiivselt teostada vajalikud uuringuid. Uuringutest
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teostati käesolevate restaureerimistööde käigus lisaks ehitusmükoloogilisele uuringule
täiendav interjööriuuring ning konstruktiivse osa geotehniline uuring. Varasematel
perioodidel on Ahja mõisa peahoonet põhjalikult uuritud ning tänu sellele on hoone kohta
olemas põhjalik infomaterjal. Kuigi enamus interjöörist oli viimase põlengu käigus
hävinenud, teostati säilinud kihistuste kohta täiendavad interjööriuuringud. Muinsuskaitse
järelevalve käigus teostati lammutustööde ajal töövõtjaga koostöös vaid akende ülevaatus
(Lisa 1) ja restaureerimisse määramine ning krohvipindade ülevaatus.
Säilinud stukk-karniise lammutustööde ajal ei eemaldatud. Kontrolliti üle ja märgistati
krohvitud pinnad, kus krohv ei olnud seina küljest irdunud (foto 101, 105, 106). Seintelt ja
lagedelt eemaldati kahjustunud ja lahtine krohv, millele eelnesid värviuuringud. Tulenevalt
põlengust saadud tule- ja veekahjustustest, seenkahjustustest, varasemalt eemaldatud
krohvipindadest ning hoone tühjalt, kütmata seismisest ca 10 aastat, säilis algset krohvipinda
II korrusel küllaltki väheses mahus ning väga väikeses mahus I korrusel.
Ülevaade lammutustöödest
Ulatusliku majavammi leviku tõttu eemaldati objektilt kõik I korruse vahelagede puitosad.
Lammutustööde käigus eemaldati ka projekteeritud lifti asukohas asunud korsten, pooleldi
varisenud puitlagi (Ruumi nr 105 ja 204 vahelagi, foto nr 99) ning projektis lammutusele
määratud mittekandvad vaheseinad. Samuti lammutati tööde kava järgi hoone idaosa ruumis
nr 217 märgitud puidust vahelagi, mis oli samuti suures osas kahjustunud ja varisenud.
Lammutustööde käigus anti hinnang ka osaliselt säilinud kahele glasuurpottahjule. Pottahjud
olid rajatud hilisemal perioodil, amortiseerunud ning ei kuulunud säilitamisele. Fikseeritud
„Lisauuringute ja lammutustööde kavas“ 30.05.2017 lk 11.
Varasemates uuringutes kajastatud valgetest kahhelkividest ahjud olid varasemalt objektilt
eemaldatud ning nende detailide asukoht on teadmata. Ilmselt eemaldati ahjud peale
põlengujärgseid lammutus-koristustöid.
Peale vahelagede puitdetailide utiliseerimist eemaldati I korruse võlvipealne liivapuistematerjal. Täidise eemaldamise käigus toimus ruumis nr 220 ühe võlviosa varing (foto nr
102), peale mida toestati kogu vahelae võlvistik kogu hoones (fotod nr 54 ja 56). Konstruktor
hindas võlvide seisukorda ning vastavalt sellele täiendati konstruktiivse osa projekti.
Kui lammutuspraht ja täide oli vahelaelt eemaldatud, teostas töövõtja vastavalt
ehitusmükoloogilises ekspertiisis toodud soovituste järgi I korruse lagede, II korruse seinte ja
võlvlae seenetõrje. Seenetõrje meetodina kasutati esmalt pindade kuumutamist gaasipõletiga
ning seejärel keemilist pindmist töötlemist. Mükoloogilise ekspertiisi poolt soovitatud I
korruse põrandaaluse täite eemaldamist teostati mitmes etapis vastavalt ehitusfrondi
vajadusele.
Ülevaade ehitustöödest
Ehitustöödega alustati detsembris 2017 peale lõpliku põhiprojekti kooskõlastamist ning
Muinsuskaitseameti poolt väljastatud loa saamist. Sõltuvalt ilmastikuoludest otsustati
kõigepealt (novembris 2017) paigaldada hoone kütte tarbeks tiiki rajatav maaküttetorustik.
Ühtlasi paigaldati ka hoone ja tiigi vaheline magistraaltorustik koos vajalike
teeninduskaevudega (foto 59). Kaevetöödele kaasati ka arheoloogiline järelevalve (Andres
Tvauri), kes koostab selle kohta eraldi aruande. Teadaolevalt arheoloogilisi leide ei
tuvastatud.
Torustiku läbiviigu tarvis kaevati lahti ka hoone vundamendi sokkel (foto 60). Muinsuskaitse
järelevalve juhtis töövõtja tähelepanu vundamendi halvale seisukorrale. Maakividest
vundament oli rajatud külmumispiirist ülespoole savipinnasele. Kividevaheline sideaine
praktiliselt puudus, vuukide vahel oli savikas liiv. Projekt nägi ette allavundeerimise ning
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vundamendi ankurduse varrastega. Projektis muudatusi ei tehtud, kuid koostati lisajoonis.
(Vundeerimise tüüpjoonis, lisa nr 2)
Ehitustöödest hoones teostati esmalt ruumi 218-219 vahelae valamine (foto 63 ja 36a).
Vahelae konstruktsioon tehti vastavalt projektile monoliitbetoonist armeeritud ribilaena.
Hoone nurk kindlustati lisatõmbiga (foto 110). Vahelae sidumiseks välisseinaga nägi
konstruktor ette 2 lisaankru paigaldust. Olemasolevad tõmbid, mis on frondiga seotud,
korrastati ja pingutati. (foto 112). (Eelnevalt paigaldatud metalltõmbid, lisa nr 3).
Peale seda jätkati kandevkonstruktsioonide ehitusega. Tehnoruumis rajati vaheseintele
vundamendid ning alustati liftišahti ehitusega. Liftišahti rajamiseks lammutati esmalt antud
kohal asuv korsten. Peale liftišahti seinte ladumist esimese korruse tasapinnani valati ka
raudbetoonist vahelagi tehnoruumile. Peale vahelae valu laoti tehnoruumide vaheseinad.
Paralleelselt töödega tehnoruumis teostati raudbetoonist teise ja kolmanda korruste vaheliste
treppide ehitust (foto 129). Jaanuaris 2018 teostati treppide valamisega seotud
betoneerimistööd ning laoti üles ka III korruse trepikoja FIBO plokkidest seinad ning
liftišahti seinad (foto nr 130). Peale ladumistöid asuti tegelema II korruse võlvide ning postide
kindlustamistöödega (fotod 54, 56).
Võlvid puhastati ning vuugid injekteeriti spetsiaalse tsemendi baasil vuugiseguga
(Weber.vetonit ESL P) (foto nr 109). Kajastatud kooskõlastatud põhiprojekti konstruktiivses
osas lk 12. Põhjenduseks, et remontbetoon on mahuliselt stabiilne ja mittevalguv. Viidati ka
H.Uuetalu eelnevale lahendusele.
Saalis asuv tellispost tugevdati metallvinklitega (fotod 127, 128).
Vastavalt konstruktiivse osa projektile oli vajadus vabastada olemasolevad võlvid
koormusest. Selleks oli ette nähtud ribilagede valamine, mis toetuks kandvatele seintele.
Ribilagede ja võlvide vaheline tühimik oli ette nähtud täita kergkruusaga. Ribilagede
ettevalmistamiseks tehti eelnevalt ära vajalikud kaabeldustööd ja torustike paigaldustööd.
Ribilae ehitust alustati vahtpolüsteroolist raketise ehitusega ja armeeringu paigaldusega ribilae
alumisse kihti. Peale seda täideti uue lae ja ribilae vaheline tühimik kergkruusaga. Pealmise
kihi armeering ja ribilae betoneerimistööd teostati peale madalatest temperatuuridest ja
rahastuse ebaselgusest tingitud tööseisakut aprillikuus 2018. Paralleelselt ribilae ehitusega
ehitati välja ka kanalisatsiooni- ja veepüstakud. Kommunikatsioonipüstakutena kasutati
enamjaolt vanu lõõre (fotod nr 64, 79).
Aprillis 2018 ei olnud veel täpselt selge, millises mahus toimub objekti finantseerimine ning
seetõttu koostati tööde loetelu, mis on vaja minimaalselt ära teha objekti konserveerimiseks.
Plaanitavate tööde loetellu kuulusid I korruse põranda valamisetööd: põrandaaluse pinnase
eemaldamine ja seenetõrje, põrandaalused torustikud, põrandaküttetorustik, kaabeldus,
põranda aluskihtide ja soojustuse paigaldus, põranda armeerimine ja betoneerimine. (Fotod nr
66-72, 91-96).
Juunist 2018 alates eemaldati põrandaalust pinnast I korrusel. Ruumis nr 104 on toimunud
välismüüri vajumine, mis on kahe võlvi baasi laiali lükanud ning surunud müüri
vertikaalpraod. Lahenduseks – võlvide kannad laoti uuesti üles.
I korruse põrandate süvendamise käigus on avastatud kunagiste vaheseinte ja ahjualused
vundamendid (ruumides 104, 112, 120).
Fuajee põrandatööd toimusid alates juunist 2018. Töid alustati betoonplaatide eemaldamisega
ning plaadi aluse pinnase välja puhastamisega. Seejärel jätkusid tööd trassikoridoride
kaevamise ning trasside vedamisega, põrandate soojustamise ja betoneerimisega. 8 kandilisi
kiviplaate, mis ladustati I korrusel, saab kasutada ja eksponeerida edaspidi trepi aluses osas,
vähemalt 1m2 suurusel pinnal, kus pole käimiskoormust. Ülejäänud plaate saab kasutada
hoone teistes ruumides.
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Vundamentide kindlustamine.
Plaanitud tööde loetellu kuulusid ka vundamendi tugevdamise tööd (Fotod 73-85).
Hoone on rajatud nõrgale aluspinnale. Kuigi viimased hoone vajumitega seotud uuringud on
tuvastanud, et hoone vajumid on stabiliseerunud, tuli leida toimiv lahendus vundamendi
ühtlaseks kandvuseks. Kohatiste avamistega ei saa tervikpilti aluste seisukorrast, mille tõttu ei
oleks olnud hilisemad erinevad vajumid välistatud. Seetõttu vajas hoone lahendust, kus kogu
hoone kandeseinad saaks ühtse kontrollitud aluse, mis minimeeriks tulevikus erinevad
vajumised.
Hanketingimustes oli vundamentide tugevdamise lahendusena H.Uuetalu poolt koostatud
projektlahendus. Otsustati vundamendi laialivajumise vältimiseks vundeerida vundament
kogu hoone perimeetri ulatuses ca 133 jm, mida algselt nii suures mahus ei plaanitud.
Tagamaks konstruktsioonide püsivust, ei saanud vundamente enne vahelagede valamist ja
võlvide kindlustamist valada.
Vundamendi töid tehti 2018 aasta juunist kuni septembrini, kus avati, puhastati, armeeriti ja
betoneeriti kogu vundamendi joon järk-järguliselt, et vältida varinguid. Vundamendi
seisukord oli väga ebaühtlane, kivide sügavus erinev, osaliselt lõppes vundamendi sügavus
külmumispiirist kõrgemal.
Järelevalve käigus (21.06.2018) otsustati koos Muinsuskaitseameti maakonna
vaneminspektori Anu Leppa ning insener- konsultandi Virgo Eichega edasine tegevus.
Järelevalve käigus leitu:
Müüri alt leiti kaks prussi (mõlemas otsaseinas, ilmselt parved pehme maapinnaga kohtadel).
Vundamendi kivide vahel sideaine puudub.
Virgo Eiche juhised:
Puhastada kivide vahed pinnasest. Vundeerimistööd teostada vastavalt projektile. Et
betoonvalu toimiks, peab vardad maakividesse kindlalt fikseerima (näit. puurides vardad
maakividesse kroonpuuriga). Arutlusel oli, kas paigaldada osad vardad kividesse keemilise
vahendiga. Vardaid võib paigaldada ka seguga.
Vardaid kivide vahele lüües ei saavutatud vajalikku ankurdust. Seetõttu paigaldati ankrud
seguga. Kivide puudumisel paigaldati vundamendile topeltarmeering.
Vundeerimine terve hoone perimeetri ulatuses oli väga vajalik. Vundamendile paigaldati
oluliselt suuremas mahus betooni vürreldes projektimahtudega. Allavundeerimine lisab
hoonele ja vundamendile stabiilsust.
Müüride remont.
Hoones sees olevad mõranenud müürid (mõra ca 30mm) klammerdati ning injekteeriti
spetsiaalse seguga (Weber.vetonit ESL P), mida saab survega paigaldada ka ca 0,7m paksuse
müüri läbiva mõra täiteks.
Samuti remonditi ja toestati uksesilluseid (nii kivi, kui pooleldi põlenud ning vajunud puidust
silluseid) ning täideti telliste vahelisi vuuke lubimördiga.
Müüride remont väljast toimus samuti injekteerimisseguga (ehitusbetoon), mis oli lubatud
põhiprojekti konstruktiivses osas.
Avatäited.
Vähendatud eelarvemahu ja seeneohu tõttu jäeti valmistamata ja paigaldamata kõik
uued avatäited.
Avatäidete restaureerimiseks kaasati pädevad erialaspetsialistid ja töövõtjad. Akende
eemaldamise ja säilimise otsuse tegi töövõtja koos järelevalvega. Osaliselt restaureeritud ja
restaureeritavate aknaraamide plaan, Lisa 5 , koostas töövõtja AS Restor. Valiti akende
restauraator - Bennur OÜ.
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Viis komplekti maha võetud aknaid restaureeriti osaliselt (aknaraamid vaid puhastati ja
plommiti.)
Osaliselt restaureeritud aknaraamid hoiustatakse Ahja mõisa peahoone 2.korrusel
ruumis 210.
Restaureerimisse määratud aknalengid säilisid objektil muutmatul kujul.
Hoone ustest olid säilinud peale põlengut vaid üksikud ukselehed, mis olid varasemalt
objektilt eemaldatud ja ladustatud objekti kõrval asuvas kuuris. (Vt Muinsuskaitse
eritingimused 2017, lk 19, 24-26, kultuuriväärtuslike detailide loetelu). Tööde peatamise tõttu
ukselehtede restaureerimiseni ei jõutud. Kõik säilitatavad ukselehed on alles ning hoiustatud I
korruse fuajees. Ukselehed on kajastatud kultuuriväärtuslike detailide tabelis skeem nr 6 ja 7.
Vastavalt lammutustööde kavale tuli kontrollida ruumide nr 118 ja 215 ukselengide
säilitamise võimalused. Ruumis 215 olid mõlemad lengid seenest kahjustatud, nende profiil
jäädvustati lisauuringute käigus (kajastatud lisauuringute aruandes), lengid eemaldati.
Lengide säilimine ja teisaldamine on kajastatud kultuuriväärtuslike detailide tabelis nr 6 ja 7.
Katusetööd. Hankest eraldi teemana käsitleti hoone katusega seotud küsimusi, kuna hoonel
olid vihmavee läbijooksud. Töövõtja poolt teostatud katuse ehitusaudit (Lisa 4) tuvastas
mitmeid puudujääke ca 10 aastat varem paigaldatud uue katuse ehitusel. Arutlusel oli ka
katusekattevahetus, kuid täiendav katuse projektide koostamine ja ehitustööd jäeti rahastuse
puudumise tõttu ära. Töövõtja teostas enne objekti tellijale üleandmist elementaarsed
remonditööd. Teostati lokaalsete lekkekohtade sulgemine, katusekivide korrigeerimine ja
sadevete lehtrite-rennide korrastamine Katusega seotud tööd ei olnud hankega määratud tööde
loetelus, kuid olid elementaarselt vajalikud, et seenkahjustustega hoonesse ei satuks rohkem
niiskust.
Uute osade ehitustöödena sai tehtud järgmised hoone osad: trepid II ja III korruse vahel
mõlemas tiivas, liftišaht, tehnoruumi vundamendid, trepikodade ja tehnoruumide kergseinad,
betoonlaed, II korrusel ribilaed võlvide kohal, veesisend- kanalisatsioonipüstakud, kaabeldus,
põrandate soojustus ja betoneerimine I korrusel.
Olulise tööna võiks välja tuua ribilagede valamist , mille käigus vähendati võlvidele
mõjuvaid koormusi (vähendamaks võlvide edasist vajumist) ning tagati täiendav vahelae
sidumine välisseinaga.
1.8 Tööde käigus avastatud kultuuriväärtuslikud detailid
-müüride ja ahjualused vundamendid I korrusel (fotod nr 66 ja 67)
-tualettruumi põranda võlvid (foto nr 62)
-ahju fragment koridoris (foto nr 53)
-kinnimüüritud aken (fotod nr 57, 58)
-avade kinniladumised, mis krohvi alt välja tulid (kajastatud uuringute aruandes)
1.9 Teostatud tööd
Algselt plaanitud tööd:
-lammutustööd koos uuringutega
-vundamentide tugevdamine
-fassaadi restaureerimine
-hoone kõikide avatäidete restaureerimine ning puuduvate avatäidete valmistamine
-hoone vahelagede tugevdamine ja ehitus
-hoone treppide ehitus ja viimistlemine
-katusekorruse väljaehitamine
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-põrandate, seinte ja lagede restaureerimine, ehitus ja viimistlemine
-uute vaheseinte ehitus ja viimistlemine
-uue rõdu ehitus tagafassaadile
-koolihoone funktsioneerimiseks kõikide uute kommunikatsioonide rajamine (k.a lifti
rajamine)
Reaalselt teostatud tööd:
-lammutustööd koos uuringutega
-vundamentide tugevdamine
-hoone avatäidete osaline restaureerimine: mõned aknaraamid plommiti ja puhastati
-hoone II korruse vahelagede tugevdamine ja ribilagede ehitus
-III korruse vahelaekonstruktsioone välja ei ehitatud
-hoone treppide ehitus: valati ära ainult kahe trepi betoon (käsipuid ja
viimistlust ei tehtud). Paigaldamata jäi põhitrepp (puidust, fuajees), ei restaureeritud
astmeid fuajeest koridoridesse, ei tehtud välistreppe. Idapoolne välistrepp demonteeriti
vundamendi toestamiseks , detailid nummerdati ning dokumenteeriti (joonis, lisa6,)
ning tõsteti fuajeesse.
-katusekorruse väljaehitamisest tehti valmis trepikoja seinte ehitus.
-põrandad:
tehti valmis I korruse aluspõrand (betoonpõrand koos soojustuse ja
kommunikatsioonidega) ja II korruse betoonist ribilagi-aluspõrand. Põrand jäi
valamata ruumides 217 ja 214.
-seinad: tähistati säilitatav krohv, lahtine, kahjustatud krohv eemaldati.
-uute vaheseinte ehitus ja viimistlemine:
osaliselt laoti I ja II korruse uued fibo plokkidest vaheseinad.
-uue rõdu ehitus tagafassaadile: tehti ära ainult postide vundamendid (foto nr 85).
-koolihoone funktsioneerimiseks kõikide uute kommunikatsioonide
rajamine (k.a lifti rajamine):
tehti ära: I korruse põrandaalune ventilatsioon
I ja II korruse põrandaküttetorustik
küttetorustiku välisosa järves
I korruse ja II korruse põrandaalune kanalisatsioon
I-II korruse kanalisatsioonipüstakud
I ja II korruse põrandalused tugevvoolu ja nõrkvoolu kaabeldus
peakaabli paigaldus kilbiruumini.
-hoone konserveeriti ( suleti laudadaega aknaavad ning ukseavad ehitusplaadiga,
teostati elementaarsed vihmaveesüsteemi ja katuse parandused)
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Ülevaade kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide säilimisest

Skeemidel 6 ja 7 on väljavõte muinsuskaitse eritingimuste koosseisus olnud
kultuuriväärtuslike detailide plaanidest.
NB! Kultuuriväärtuste plaanidel ruumi numbrid ja fotode suunad põhiprojekti
plaanidest erinevad!

Skeem nr 1.

Kultuuriväärtuslikud detailid hoiukohas 1-3:
Klaasidega välisuksed nr 13 (3 paari) hoiukoht nr 1-3,
Sisseehitatud kapi uksed nr 26x – (komplekt- 4 kõrget, 3 madalat),
Ühepoolne puitornamendiga ukseleht nr 27,
Ühepoolne ornamendiga tahveluks nr28 (hoiukoht nr 2),
Kahepoolsed ornamendiga uksed U6-3* ja U6-4* (hoiukoht nr 2),
Ornamendiga põlenud tahveluks nr 31 (hoiukoht nr 2).
Vähesäilinud kultuuriväärtuslik detail:
12a ja 12b – uuringute aruandes fikseeritud maalingud
Teisadatud kultuuriväärtuslik detail:
14* – sokusarv-hinged, hoiukohas nr 3, üks ukse küljes, vastus kastis
15x – piirdeliistud, hoiukohas nr 3, virnas
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Skeem nr 2.

Kultuuriväärtuslikud detailid hoiukohas 4:
19k – purunenud marmor-aknalaudade tükid
Kultuuriväärtuslikud detailid hoiukohas 5:
20x – puhastatud ja plommitud restaureeritavad aknad
Hävinud kultuuriväärtuslik detail:
30x – piirdeliistud
Teisadatud kultuuriväärtuslik detail:
30x – vertikaalliistudel alumine osa ca 50% eemaldatud
1.11 Kokkuvõttev hinnang töödele
Ahja mõisa peahoone koolihooneks kohandamise tööde alguses kavandati töid kogumahus
ühe etapina, mis oleks võimaldanud tööde lõppedes koolil reaalselt ruumidesse kolida.
Tööprotsessi ajal toimus aga valdade ühinemine. Seoses Ahja Valla liitumisega ja uue
omavalitsuse moodustamisega sai peale menetlustoiminguid uueks tellijaks Põlva Vald.
Uue, ühinenud valla otsus pärast luhtunud toetuse taotlemist Euroopa struktuurifondidest, oli
mõisa peahoone tööde peatamine omavahendite puudumise tõttu.
Töid alustati veebruaris 2017 algselt ette kavandatud tööde ja ajagraafikuga, kuid juba 2018
aasta alguses tellis vald Töövõtjalt vähendatud eelarvega kalkulatsiooni. Augustis 2018 teatati
aga juba tööde seiskamisest vahendite puudumise tõttu ning võeti plaani eelkõige pooleliolevate töölõikude lõpetamine ning konserveerivad lahendused. Kahjuks pole hoone edasine
saatus teada ning valdaja ei näe lähiajal võimalust antud hoonet koolihoonena välja ehitatada.
Tööde algul pidurdas projekteerimise ajagraafikut tublisti hoones ilmsiks tulnud majavammi
probleem ning mükoloogia uuringud ja tõrje. Lisaks kaotatud ajale, tuli mükoloogia
probleemist tulenevalt hulk algselt säilitatavaid puitdetaile hoonest eemaldada. Samuti lisas
see laepealsete täieliku puhastamise ja seenetõrje vajaduse.
Samas tehti kava järgi lammutustöid paralleelselt uuringutega. Sõltumata sellest, et Ahja
mõisa peahoonele on varasemalt tehtud hulga uuringuid, olid käesolevad uuringud väga
vajalikud. Üheks vajaduse põhjuseks oli ka seene leviku peatamine hoones, mistõttu pidi
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palju eemaldatavaid puitosi ning krohvipindu dokumenteerima ning andma seisukorra
hinnanguid ja juhiseid edasisteks tegevusteks.
Lisaväärtuseks andsid tööde kavandamine ja uuringud päevakajalise ülevaate katusekatte
seisukorrast ning selle remondivajadustest.
Lammutustöödeks olid seenkahjustustega puitvahelagede eemaldamine ning mittekandvate
(hilisemate) vaheseinte lammutamine vastavalt lammutuskavale. Võlvipealsete puhastamine
aitas vähendada võlvide koormust, mis osaliselt olid juba lamenenud (vt uuringute aruanne),
võimaldasid eemaldada seeneeostega saastunud materjali ning teostada seenetõrjet puhastel
konstruktsioonidel. Ribilagede valamine võlvidele aitab koormust jagada kandvate seinte
vahel, mis annab võlvidele ja hoonele üldiselt konstruktiivset püsivust.
Teiseks suureks ja vajalikuks tööks oli vundamendi seisukorra hindamine ning sellest
lähtuvalt kogu vundamendi kindlustamine- vundeerimine kogu hoone perimeetri ulatuses.
Hoone sai lahenduse, kus kogu hoone välisseinad said välisperimeetris ühtse kontrollitud
aluse, mis peaks vähendama tulevikus erinevaid vajumisi.
Põrandatest tehti valmis I korruse aluspõrand (betoonpõrand koos soojustuse ja
kommunikatsioonidega) ja II korruse betoonist ribilagi-aluspõrand.
Seintel tähistati säilitatav kinnine krohv. Lahtine, kahjustatud krohv eemaldati. Esimesel
korrusel irdus krohv suuremas enamuses. Krohvipindade irdumine on põhjustatud eelnevalt
põlengu ja kustutusvee kahjude mõjudest ning järgnevalt 10 aasta tühjalt kütteta seismise
mõjude tõttu.
Pooleli jäänud tööd.
Hoone avatäidete osas täit restaureerimist ei teostatud. Puhastati ja plommiti vaid mõned
aknaraamid. Viie restaureeritava II korruse aknaraamid asuvad mõisa peahoone teisel korrusel
ruumides 210 (märgitud kultuuriväärtuslike detailide skeemil nr 2).
Säilinud ja varasemalt eest tõstetud ukselehti ei restaureeritud üldse. Uksed tõsteti mõisa
peahoone fuajeesse, ruumidesse nr 113, 114, 115 (märgitud kultuuriväärtuslike detailide
skeemil nr 1).
III korruse vahelaekonstruktsioone välja ei ehitatud.
Hoone treppidest valati ära ainult kahe trepi betoon (käsipuid ja viimistlust ei tehtud).
Paigaldamata jäi põhitrepp (puidust, fuajees), ei restaureeritud astmeid fuajeest koridoridesse,
ei tehtud välistreppe. Idapoolne välistrepp demonteeriti, detailid nummerdati ning tõsteti
hoonesse. Jaotamaks värskelt valatud põrandale koormusi on välistrepi graniidist detailid
jaotatud I korruse erinevatesse ruumidesse. Katusekorruse väljaehitamisest tehti valmis vaid
trepikoja seinte ehitus. II korruse põrandatest jäi valamata ruumide 217 ja 214 põrand.
Uue rõdu ehituseks tagafassaadile tehti ära ainult postide vundamendid, mis võimaldavad
rõdu hiljem rajada edaspidi ilma kaevetöödeta.
Uute vaheseinte ehitus tööde seiskumisel ei oma tuleviku suhtes olulist väärtust ega tähendust.
Pole teada ka rajatud kommunikatsioonide sobivus ja kaasaegsus hoone tuleviku
funktsioonis.. Rajatud kommunikatsioonid: põrandaalune ventilatsioon, põrandaküttetorustik,
küttetorustiku väliosa järves, põrandaalune kanalisatsioon, kanalisatsioonipüstakud,
tugevvoolu ja nõrkvoolu kaabeldus, peakaabli paigaldus kilbiruumini.
Hinnang.
Käesolevate tööde väärtuseks oli esmane katusekatte lekete peatamine, majavammi
tuvastamine, seene leviku kaardistamine ning seenekollete eemaldamine hoonest, hoone
siseste ruumiuuringute teostamine ja kaduvate väärtuste dokumenteerimine, restaureeritavate
väärtuste kaardistamine, järgnevateks tänapäevasteks eluvõimalusteks hoones tingimuste ja
kommunikatsioonide loomine, mahuka projektdokumentatsiooni koostamine. Positiivne on
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asjaolu, et paranes hoone konstuktiivne püsivus ( allavundeerimine; võlvide koormuse
vähendamine, ribilagede valamine).
Tööd on tehtud käesoleva etapini rahuldaval tasemel.
1.12

Fotode nimekiri

Fotod enne tööde algust 14. veebruaril 2017
I korrus. Skeem 3. (fotod 6-27)
Foto nr 1. Ahja mõisa peahoone esifassaad enne restaureerimistööde algust 2017 a veebruaris.
Foto nr 2. Ahja mõisa peahoone tagafassaad enne restaureerimistööde algust 2017 a veebruaris.
Foto nr 3. Ahja mõisa peahoone lääne poolne otsafassaad enne restaureerimistööde algust 2017 a veebruaris.
Foto nr 4. Kahjustustega sokliosa hoone põhjaküljel.
Foto nr 5. Esimese korruse fuajee enne tööde algust veebruaris 2017. Ruum 102.
Foto nr 6. Kahjustustega sokliosa hoone põhjaküljel.
Foto nr 7. Sokliosast välja tulnud lampkast hoone idaküljel.
Foto nr 8. Ahja mõisa peahoone ida poolne fassaad enne restaureerimistööde algust.
Foto nr 9. Fuajee niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Tagaukse juures osaliselt eemaldatud vanad põrandakivid.
Ruum 102.
Foto nr 10. Niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. 102-103.
Foto nr 11. Niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Ruum 102-124.
Foto nr 12. Trepikäik. Niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Ruum 109.
Foto nr 13. Põlengust puutumata ruum, tugevate niiskuskahjustustega. Ruum 105.
Foto nr 14. Hoones tuvastati ulatuslik majavammi levik. Viljakeha vahelae nurgas. Ruum 105.
Foto nr 15. Niiskuskahjustused. Ruum 114.
Foto nr 16. Ruumi niiskuskahjustused ning ebakindlast vundamendist tekkinud kahjustused. Ruum 112.
Foto nr 17. Ruumi krohvikahjustused ning müüri mõrad vundamendi lähedal. Ruum 104.
Foto nr 18. Ruumi niiskuskahjustused ja mõrad müürides. Ruum 104.
Foto nr 19. Krohvikahjustused seintel ja lagedes. Ruum 124.
Foto nr 20. Lambrii ja krohvikahjustused (maalingud nr 12b). Ruum 127.
Foto nr 21. 2008 aasta avariirestaureerimise käigus ehitatud betoonlaega ruum. Ruum 120.
Foto nr 22. Põlenud lambrii, põranda ja krohvikahjustused. Ruum 126.
Foto nr 23. Põlenud lambrii (maalingud nr 12a), irdunud seinakrohv, mädanikuga puitpõrand. Ruum 126.
Foto nr 24. Põlenud lambrii, põranda ja krohvikahjustused. Ruum 125.
Foto nr 25. Hoones tuvastati ulatuslik majavammi levik. Viljakeha vahelae nurgas. Ruum 125.
Foto nr 26. Idapoolne hilisem tuulekoda. Ruum 122.
Foto nr 27. Trepp ning seinte krohvikahjustused. Ruum 123.
Fotod enne tööde algust 14. veebruaril 2017
II korrus. Skeem 4. (fotod 28-48)
Foto nr 28. Trepikoja aknad ja seinad. Ruum 2017.
Foto nr 29. Ruumide seisukord, mõrad müüris. Ruum 219. Ruumis maalingud nr 23x.
Foto nr 30. Müüri mõrad avade kohal. Ruumis maalingud nr 23x. Ruum 219.
Foto nr 31. Müüri mõrad avade kohal. Ruum 220.
Foto nr 32. Lahti võetud kapp. Ruum 220.
Foto nr 33. Tööde käigus lammutatav kahhelahi. Ruum 220.
Foto nr 34. Stukkornamendid amfilaadiga ruumis. Ahjukoht ja ukseava pealsete vajumine. Ruum 221.
Foto nr 35. Säilinud stukkornamendid - palmikud ja stukk-munavöötliist. Ruum 221.
Foto nr 36. Stukkfriis, krohvikahjustused, ukseava pealsete vajumine. Ruum 221.
Foto nr 37. Hammaslõikega laekarniisiga ruum, varisenud peegelvõlv. Ruum 222.
Foto nr 38. Lammutatav kahhelahi, varisenud peegelvõlv, krohvikahjustused. Ruum 222.
Foto nr 39. Vahelaeta ruum. Ruum 202.
Foto nr 40. Saal. 2008 aastal pärast põlengut ehitatud betoonlagi. Ruum 213.
Foto nr 41. Hammaskarniisiga ning varisenud peegelvõlviga, tugevate krohvikahjustustega saali ruum. Ruum 211.
Foto nr 42. Sein, mis läks tööde käigus lammutamisele. Ruum 210.
Foto nr 43. Koridor. Ruum 208.
Foto nr 44. Ruum 203.
Foto nr 45. Säilinud parkett. Ruum 203.
Foto nr 46. Lae konstruktsioonide varing. Ruum 204.
Foto nr 47. Mõisahoone kõige vanem aken. Ruum 206.
Foto nr 48. Töö käigus eemaldatavad põrandatalad. Ruum 209.
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Fotod tööde käigust juulist 2017 kuni tööde lõpu fikseerimiseni 19.10.2018
I korrus. Skeem 5. (fotod 50-96)
Foto nr 50. Lambrii alt välja tulnud maalingud nr 12b ja mõrad (07.07.17). Ruum 127.
Foto nr 51. Lambrii alt välja tulnud ja dokumenteeritud maalingutega ruum. Lahtine krohv eemaldatud. Ruum 127.
Foto nr 52. Krohvi alt välja tulnud ahjusuu (07.07.17). Ruum 123.
Foto nr 53. Krohvi alt välja tulnud ahjusuu (07.07.17). Ruum 123.
Foto nr 54. Võlvide toestamine pärast I korrusel toimunud varingut (31.07.17). Ruum 102.
Foto nr 55. Ahju lammutamise koht (31.07.17). Ruum 124.
Foto nr 56. I korrusel suures enamuses irdunud ning maha võtmist vajanud krohv (14.08.17). Ruum 112.
Foto nr 57. Tööde käigus välja tulnud aken (29.09.17).
Foto nr 58. Leitud akna hing (29.09.17).
Foto nr 59. Maakütte trass (17.11.17).
Foto nr 60. Maakütte trassi sisseviik (19.12.17).
Foto nr 61. Liftišaht. (19.12.17). Ruum 105.
Foto nr 62. Tööde käigus avastatud tualeti võlvitud põrand (19.12.17). Ruum 111.
Foto nr 63. Raudbetoonist ribilagi ruumis 218. (19.12.17). Ruum 125.
Foto nr 63a. Sama raudbetoonist ribilagi I korruse ruumis 218, ehk II korruse põrand.
Foto nr 64. Kommunikatsioonipüstakutena kasutati enamjaolt vanu lõõre. Ruum 103.
Foto nr 65. Põrandaplaadid. Ruum 103.
Foto nr 66. Põranda seest välja tulnud ahju ja vaheseina vundamendid. Võlvide toestamine. Ruum 104.
Foto nr 67. Põranda seest välja tulnud ahju ja vaheseina vundamendid. Ruum 120.
Foto nr 68. Välja on veetud pinnas, puhastatud lahtine krohv, tagaseinas mõrad müüris. Ruum 127.
Foto nr 69. Põrandasse enne soojustuse rajamist ja betooni valamist paigaldatud kommunikatsioonid. Ruum 103.
Foto nr 70. Põranda penoplasti paigaldamine. (16.08.2018) Ruum 102.
Foto nr 71. Põrandakütte trassi rajamine. Ruum 120.
Foto nr 72. Põranda alused kommunikatsioonid ja soojustus. Ruum 114.
Foto nr 73. Lõigu kaupa lahti kaevatud vundamendid. Sideaine suurte maakivide vahel puudub.
Foto nr 74. Kaeve käigus välja tulnud kommunikatsioonid, sh vana lampkast.
Foto nr 75. Vundamendi alt välja tulnud puitpruss.
Foto nr 76. Sadevee toru ja vundamendi ankurdus enne betooni valamist.
Foto nr 77. Vundamendi ankurdus enne betooni valamist.
Foto nr 78. Vundamendi armeering ning kahes osas betooni valamine. (19.07.2018)
Foto nr 79. Vundament, kus kivide vahel on muld. Armatuurvõrgu paigaldamine. Koht, kuhu polnud võimalik
ankruklambreid paigaldada.
Foto nr 80. Olematu kandvusega vundamendi koht. (03.09.2018)
Foto nr 81. Vundamendi armeering.
Foto nr 82. Vundamendi lahti kaevamine lõiguti, vältimaks varingut.
Foto nr 83. Puudulik vundament, mille maakivide vahel on savi.
Foto nr 84. Betooni valatud lõik.
Foto nr 85. Tagafassaadi rõdu vundamendi postid.
Foto nr 86. Väga suurte mõradega hilisem idapoolne trepikoda. Demonteeritud trepi koht.
Foto nr 87. Demonteeritud trepi detailid.
Foto nr 88. Kinni aetud vundament koos sadevee kanaliseerimisega. Müüri mõrad täidetud spetsiaalse seguga.
Foto nr 89. Idapoolse tuulekoja remont. Paigaldatud klambrid, täidetud mõrad, toestatud talad. Puitkonstruktsioonides
endiselt mädanik. Korda ei tehtud, ei mahtunud käesoleva töö eelarvesse. Ruum 122.
Foto nr 90. Klammerdatud ning injekteeritud müürimõrad. (Sama pilt enne foto nr 68). Ruum 127.
Foto nr 91. Fuajee pärast tööde lõppu. Ruum 102-124.
Foto nr 92. Klambritega kinni tõmmatud müüripraod ja täidetud mõrad. Maalingud dokumenteeritud, lahtine krohv
eemaldatud.Ruum 126.
Foto nr 93. Valatud põrandad. Ruum 104.
Foto nr 94. Uute vaheseintega ruumi paigutatud kommunikatsioonid. Ruum 105.
Foto nr 95. Vana tualettruumi kohale rajatud tualeti kommunikatsioonid. Ruum 111.
Foto nr 96. Vaade piki hoonet pärast tööde lõppu. Ruum 123.
Välisvaated pärast tööde lõpu fikseerimist 19.10.2018, I korruse skeemil nr 5.
Foto nr 131. Välised praod praod injekteeriti spetsiaalse vuugitäiteseguga. Hoone kagunurk.
Foto nr 132. Praod injekteeriti spetsiaalse vuugitäiteseguga. Loodenurk.
Fotod tööde käigust juulist 2017 kuni tööde lõpu fikseerimiseni 19.10.2018
II korrus. Skeem 6. (fotod 97-130)
Foto nr 97. Seen pärast uksepiida avamist (13.06.17). Ruum 203.
Foto nr 98. Tapeetide uuringud. Ruum 220.
Foto nr 99. Vahelae lammutus (29.06.17). Ruum 204.
Foto nr 100. Maaling seina ülaosas nurgaruumis pärast vaheseinte eemaldamist. Ruum 219. Ruumis maalingud nr 23x.
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Foto nr 101. Säilitatava krohvi tähistamine. Ruum 203.
Foto nr 102. Ristvõlvi varing. Ruum 220.
Foto nr 103. Pärast vahelae lammutust. II korrus (ruumid 218, 219). Ruumis maalingud nr 23x.
Foto nr 104. II korruse põrandalt eemaldati kuni võlvideni kattematerjalid ja põrandaalune täide, et vähendada koormust
(juuli 2017). Ruum 213.
Foto nr 105. Lahtine krohv eemaldatud, tähistatud säilitatav krohviosa. Ruum 203.
Foto nr 106. Lahtine krohv eemaldatud. Ruum 203.
Foto nr 107. Seenetõrje tegemine. Ruum 209.
Foto nr 108. Raudbetoonist II ja III vahelised uued trepid ja trepikoja seinad. (30.08.17) Ruum 206.
Foto nr 109. Võlvipraod injekteeriti spetsiaalse vuugitäiteseguga (jaanuar 18). Ruum 220.
Foto nr 110. Paigaldatud uus tõmb.
Foto nr 111. Ribilagede raketised teisel korrusel. Ruum 203.
Foto nr 112. Vana, pingutatud tõmb. Ruum 222.
Foto nr 113. Ribilagede raketised teisel korrusel (22.03.18). Ruum 210.
Foto nr 114. Saali põrand. Ribilagede raketised teisel korrusel. Ruum 211.
Foto nr 115. Põranda raketised enne valamist. Ruum 220.
Foto nr 116. Paigaldatud keramsiit, soojustus ribilagede võlvide raketiseks ja täitmiseks (19.04.18). Ruum 213.
Foto nr 117. Saali põranda soojustamine ja armeerimine (24.04.18). Ruum 211.
Foto nr 118. Armeeritud põrand (03.05.18). Ruum 203.
Foto nr 119. Põranda valamine. Ruum 213.
Foto nr 120. Parandatud sillused, klambrid, injekteeritud praod ja vuugid. Stukkfriisid, palmikud munavööt (nr 24x)
ruumi külgedel säilinud. 16.08.18. Ruum 221.
Foto nr 121. Uued vaheseinad. Ruum 208.
Foto nr 122. Säilitatavad restaureeritavad aknad. Ruum 210.
Foto nr 123. NL aegsed väheväärtuslikud aknad. Eemaldatud lahtine krohv. Ruum 203.
Foto nr 124. NL aegsed väheväärtuslikud aknad. Eemaldatud lahtine krohv. Ruum 203.
Foto nr 125. Müüri kindlustamise eesmärgil täidetud nurgad. Ruum 202.
Foto nr 126. Klambritega kinni tõmmatud ja seguga täidetud müürimõrad. Ruum 220.
Foto nr 127. Saali säilinuid seinaviimistlus ja vinkelrauaga tugevdatud nurgapost. Põrand betoneeritud. Ruum 213.
Foto nr 128. Saalis asuv tellispost tugevdati metallvinklitega. Ruum 211.
III KORRUS
Pärast tööde valmimist 19.10.2018
Skeemil 7.
Foto nr 49. Pööning. Foto enne tööde algust 14. veebruaril 2017
Foto nr 129. Raudbetoonist II ja III vahelised uued trepid ja trepikoja seinad. Ruum 217.
Foto nr 130. Vaade liftishahtile III korrusel.
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1.13 Fotografeerimise suunad
Fotod enne tööde algust 14. veebruaril 2017
I korrus. Skeem 3.

Fotod enne tööde algust 14. veebruaril 2017
II korrus. Skeem 4.
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Fotod tööde käigust juulist 2017 kuni tööde lõpu fikseerimiseni 19.10.2018
I korrus. Skeem 5.

Fotod tööde käigust juulist 2017 kuni tööde lõpu fikseerimiseni 19.10.2018
II korrus. Skeem 6.
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III korruse fotod. Skeem 7.

1.14 Fotod
Fotod enne tööde algust 14. veebruaril 2017
I korrus. Skeem 3. (fotod 6-27)

Foto nr 6. Kahjustustega sokliosa hoone põhjaküljel.

Foto nr 7. Sokliosast välja tulnud lampkast hoone idaküljel.
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Foto nr 8. Ahja mõisa peahoone ida poolne fassaad enne restaureerimistööde algust.

Foto nr 9. Fuajee niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Tagaukse juures osaliselt eemaldatud vanad põrandakivid.
Ruum 102.

Foto nr 10. Niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Ruum 102-103.
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Foto nr 11. Niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Ruum 102-124.

Foto nr 12. Trepikäik. Niiskus- ja põlengukahjustused seintel ja lagedel. Ruum 109.

Foto nr 13. Põlengust puutumata ruum, tugevate niiskuskahjustustega. Ruum 105.
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Foto nr 14. Hoones tuvastati ulatuslik majavammi levik. Viljakeha vahelae nurgas. Ruum 105.

Foto nr 15. Niiskuskahjustused. Ruum 114.

Foto nr 16. Ruumi niiskuskahjustused ning ebakindlast
vundamendist tekkinud kahjustused. Ruum 112.

Foto nr 17. Ruumi krohvikahjustused ning müüri mõrad vundamendi lähedal. Ruum 104.
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Foto nr 18. Ruumi niiskuskahjustused ja mõrad müürides.
Ruum 104.
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Foto nr 19. Krohvikahjustused seintel ja lagedes. Ruum 124.

Foto nr 20. Lambrii ja krohvikahjustused (maalingud nr 12b). Ruum 127.

Foto nr 21. 2008 aasta avariirestaureerimise käigus ehitatud
betoonlaega ruum. Ruum 120.

Foto nr 22. Põlenud lambrii, (maalingud nr 12a) põranda
ja krohvikahjustused. Ruum 126.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 23. Põlenud lambrii (maalingud nr 12a), irdunud
seinakrohv,krohvikahjustused. Mädanikuga puitpõrand.
Ruum 126.

Foto nr 24. Põlenud lambrii, põranda ja krohvikahjustused
Ruum 125.

Foto nr 25. Hoones tuvastati ulatuslik majavammi levik.
Viljakeha vahelae nurgas. Ruum 125.

Foto nr 26. Idapoolne hilisem tuulekoda. Ruum 122.

Foto nr 27. Trepp ning seinte krohvikahjustused. Ruum 123.

Fotod enne tööde algust 14. veebruaril 2017
II korrus. Skeem 4. (fotod 28-48)
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Foto nr 28. Trepikoja aknad ja seinad. Ruum 2017.

Foto nr 30. Müüri mõrad avade kohal. Ruumis maalingud
nr 23x Ruum 219.

Foto nr 32. Lahti võetud kapp. Ruum 220.

Põlvamaa, Ahja

Foto nr 29. Ruumide seisukord, mõrad müüris. Ruum 219.
Ruumis maalingud nr 23x.

Foto nr 31. Müüri mõrad avade kohal. Ruum 220.

Foto nr 33. Tööde käigus lammutatav kahhelahi. Ruum 220.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 34. Stukkornamendid amfilaadiga ruumis. Foto nr 35. Säilinud stukkornamendid - palmikud ja stukk-munavöötliist.
Ahjukoht ja ukseava pealsete vajumine. Ruum 221.
Ruum 221.

Foto nr 36. Stukkfriis, krohvikahjustused, ukseava pealsete vajumine. Ruum 221.
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Foto nr 37. Hammaslõikega laekarniisiga ruum,
varisenud peegelvõlv. Ruum 222.

Põlvamaa, Ahja

Foto nr 38. Lammutatav kahhelahi, varisenud peegelvõlv,
krohvikahjustused. Ruum 222.

Foto nr 39. Vahelaeta ruum. Ruum 202.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 40. Saal. 2008 aastal pärast põlengut ehitatud betoonlagi. Ruum 213.

Foto nr 41. Hammaskarniisiga ning varisenud peegelvõlviga, tugevate krohvikahjustustega saali ruum.
Ruum 211.

Foto nr 42. Sein, mis läks tööde käigus lammutamisele. Ruum 210.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 43. Koridor. Ruum 208.

Foto nr 44. Ruum 203.

Foto nr 45. Säilinud parkett. Ruum 203.

Foto nr 46. Lae konstruktsioonide varing. Ruum 204.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 47. Mõisahoone kõige vanem aken. Ruum 206.

Foto nr 48. Töö käigus eemaldatavad põrandatalad. Ruum 209.

Fotod enne tööde algust veebruaris 2017
III korrus (Skeemil nr 7) (foto 49)
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 49. Pööning.

Fotod tööde käigust juulist 2017 kuni tööde lõpu fikseerimiseni 19.10.2018
I korrus. Skeem 5. (fotod 50-96)

Foto nr 50. Lambrii alt välja tulnud maalingud nr 12b ja mõrad (07.07.17). Ruum 127.

Foto nr 51. Lambrii alt välja tulnud ja dokumenteeritud maalingutega ruum. Lahtine krohv eemaldatud. Ruum 127.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 52. Krohvi alt välja tulnud ahjusuu (07.07.17). Ruum 123.

Foto nr 53. Krohvi alt välja tulnud ahjusuu (07.07.17). Ruum 123.

Foto nr 54. Võlvide toestamine pärast I korrusel toimunud varingut (31.07.17). Ruum 102.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 55. Ahju lammutamise koht (31.07.17). Ruum 124.

Foto nr 56. I korrusel suures enamuses irdunud ning maha võtmist vajanud krohv (14.08.17). Ruum 112.

Foto nr 57. Tööde käigus välja tulnud aken (29.09.17).

Foto nr 58. Leitud akna hing (29.09.17).
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 59. Maakütte trass (17.11.17).

Foto nr 60. Maakütte trassi sisseviik (19.12.17).

Foto nr 61. Liftišaht. (19.12.17). Ruum 105.

Foto nr 62. Tööde käigus avastatud tualeti võlvitud põrand (19.12.17). Ruum 111.
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Foto nr 63. Raudbetoonist ribilagi ruumis 218. (19.12.17)
Ruum 125.

Põlvamaa, Ahja

Foto nr 63a. Sama raudbetoonist ribilagi I korruse ruumis 218,
ehk II korruse põrand.

Foto nr 64. Kommunikatsioonipüstakutena kasutati enamjaolt vanu lõõre. Ruum 103.

Foto nr 65. Põrandaplaadid. Ruum 103.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 66. Põranda seest välja tulnud ahju ja vaheseina vundamendid. Võlvide toestamine. Ruum 104.

Foto nr 67. Põranda seest välja tulnud ahju ja vaheseina vundamendid. Ruum 120.

Foto nr 68. Välja on veetud pinnas, puhastatud lahtine krohv, tagaseinas mõrad müüris. Ruum 127.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 69. Põrandasse enne soojustuse rajamist ja betooni valamist paigaldatud kommunikatsioonid. Ruum 103.

Foto nr 70. Põranda penoplasti paigaldamine. (16.08.2018) Ruum 102.

Foto nr 71. Põrandakütte trassi rajamine. Ruum 120.
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Põlvamaa, Ahja

Foto 72. Põranda alused kommunikatsioonid ja soojustus. Ruum 114.

Foto 73. Lõigu kaupa lahti kaevatud vundamendid. Sideaine suurte maakivide vahel puudub.

Foto 74. Kaeve käigus välja tulnud kommunikatsioonid, sh vana lampkast.
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Põlvamaa, Ahja

Foto 75. Vundamendi alt välja tulnud puitpruss.

Foto nr 76. Sadevee toru ja vundamendi ankurdus enne betooni valamist.

Foto nr 77. Vundamendi ankurdus enne betooni valamist.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 78. Vundamendi armeering ning kahes osas betooni valamine. (19.07.2018)

Foto nr 79. Vundament, kus kivide vahel on muld. Armatuurvõrgu paigaldamine. Koht, kuhu polnud võimalik
ankruklambreid paigaldada.

Foto 80. Olematu kandvusega vundamendi koht. (03.09.2018)
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Põlvamaa, Ahja

Foto 81. Vundamendi armeering.

Foto nr 82. Vundamendi lahti kaevamine lõiguti, vältimaks varingut.

Foto nr 83. Puudulik vundament, maakivide vahel on savi.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 84. Betooni valatud lõik.

Foto nr 85. Tagafassaadi rõdu vundamendi postid.

Foto nr 86. Väga suurte mõradega hilisem idapoolne trepikoda. Demonteeritud trepi koht.
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Põlvamaa, Ahja

Foto 87. Demonteeritud trepi detailid.

Foto 88. Kinni aetud vundament koos sadevee kanaliseerimisega. Müüri mõrad täidetud spetsiaalse seguga.

Foto nr 89. Idapoolse tuulekoja remont. Paigaldatud klambrid, täidetud mõrad, toestatud talad. Puitkonstruktsioonides
endiselt mädanik. Korda ei tehtud, ei mahtunud käesoleva töö eelarvesse. Ruum 122.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 90. Klammerdatud ning injekteeritud müürimõrad. (Sama pilt enne foto nr 68). Ruum 127.

Foto nr 91. Fuajee pärast tööde lõppu. Ruum 102-124.

Foto nr 92. Klambritega kinni tõmmatud müüripraod ja
täidetud mõrad. Maalingud dokumenteeritud, lahtine krohv
eemaldatud. Ruum 126.

Foto nr 93. Valatud põrandad. Ruum 104.

Foto nr 94. Uute vaheseintega ruumi paigutatud
kommunikatsioonid. Ruum 105.
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Põlvamaa, Ahja

Foto 96. Vaade piki hoonet pärast tööde lõppu.
Ruum 123.

Foto nr 95. Vana tualettruumi kohale rajatud tualeti
kommunikatsioonid. Ruum 111.

Fotod tööde käigust juulist 2017 kuni tööde lõpu fikseerimiseni 19.10.2018
II korrus. Skeem 6. (fotod 97-130)

Foto nr 97. Seen pärast uksepiida avamist (13.06.17). Ruum 203.
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Foto nr 98. Uuringud. Ruum 220.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 99. Vahelae lammutus (29.06.17). Ruum 204.

Foto nr 100. Maaling seina ülaosas nurgaruumis pärast vaheseinte eemaldamist. Ruum 219.
Ruumis maalingud nr 23x.

Foto nr 101. Säilitatava krohvi tähistamine. Ruum 203.
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Foto nr 102. Ristvõlvi varing. Ruum 220.

Põlvamaa, Ahja

Foto nr 103. Pärast vahelae lammutust. II korrus (ruumid 218, 219).
Ruumis maalingud nr 23x.

Foto nr 104. II korruse põrandalt eemaldati kuni võlvideni kattematerjalid ja
põrandaalune täide, et vähendada koormust (juuli 2017). Ruum 213.

Foto nr 105. Lahtine krohv eemaldatud, tähistatud säilitatav krohviosa. Foto nr 106. Lahtine krohv eemaldatud.
Ruum 203.
Ruum 203.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 107. Seenetõrje tegemine. Ruum 209.

Foto nr 108. Raudbetoonist II ja III vahelised uued trepid ja trepikoja seinad. (30.08.17) Ruum 206.

Foto nr 109. Võlvipraod injekteeriti spetsiaalse vuugitäiteseguga (jaanuar 18). Ruum 220.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 110. Paigaldatud uus tõmb.

Foto nr 111. Ribilagede raketised teisel korrusel. Ruum 203.

Foto nr 112. Vana, pingutatud tõmb. Ruum 222.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 113. Ribilagede raketised teisel korrusel (22.03.18). Ruum 210.

Foto nr 114. Saali põrand. Ribilagede raketised teisel korrusel. Ruum 211.

Foto nr 115. Põranda raketised enne valamist. Foto nr 116. Paigaldatud keramsiit, soojustus ribilagede võlvide raketiseks
Ruum 220.
ja täitmiseks (19.04.18). Ruum 213.

55

OÜ Pärn Projekt töö nr. 2018-04 MA

Põlvamaa, Ahja

Foto nr 117. Saali põranda soojustamine ja armeerimine (24.04.18). Ruum 211.

Foto nr 118. Armeeritud põrand (03.05.18). Ruum 203.

Foto nr 119. Põranda valamine. Ruum 213.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 120. Parandatud sillused, klambrid, injekteeritud
praod ja vuugid. Stukkfriisid, palmikud munavööt (nr 24x)
ruumi külgedel säilinud. 16.08.18. Ruum 221.

Foto nr 121. Uued vaheseinad. Ruum 208.

Foto nr 122. Säilitatavad restaureeritavad aknad. Ruum 210.

Foto nr 123. NL aegsed väheväärtuslikud aknad. Eemaldatud lahtine krohv. Ruum 203.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 124. NL aegsed väheväärtuslikud aknad. Eemaldatud lahtine krohv. Ruum 203.

Foto nr 125. Müüri kindlustamise eesmärgil täidetud nurgad. Ruum 202.

Foto 126. Klambritega kinni tõmmatud ja seguga täidetud müürimõrad. Ruum 220.
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Põlvamaa, Ahja

Foto 127. Saali säilinuid seinaviimistlus ja vinkelrauaga tugevdatud nurgapost.
Põrand betoneeritud. Ruum 213.

Foto 128. Saalis asuv tellispost tugevdati metallvinklitega. Ruum 211.

Foto nr 129. Raudbetoonist II ja III vahelised uued trepid ja trepikoja seinad. Ruum 217.
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Põlvamaa, Ahja

III KORRUS
Pärast tööde valmimist 19.10.2018
Skeemil 7.

Foto nr 130. Vaade liftishahtile III korrusel.

Välisvaated pärast tööde lõpu fikseerimist 19.10.2018
I korruse skeemil nr 5. (fotod 131 ja 132)

Foto nr 131. Välised praod praod injekteeriti spetsiaalse vuugitäiteseguga. Hoone kagunurk.
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Põlvamaa, Ahja

Foto nr 132. Praod injekteeriti spetsiaalse vuugitäiteseguga. Loodenurk.

2. Lisad
Lisa 1. Ahja mõisa peahoone akende ülevaatus.
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

Lisa 2. Vundeerimise tüüpsõlm.
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Põlvamaa, Ahja

Lisa 3. Eelnevalt paigaldatud metalltõmbide skeem.
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Põlvamaa, Ahja

Lisa 4. Ahja mõisa peahoone katuse ehitusaudit.
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

Lisa 5. Osaliselt restaureeritud aknaraamide plaan.
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

Lisa 6. Välistrepist eemaldatud kivide paiknemise skeem.
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Põlvamaa, Ahja

3. Täitedokumentatsioon
Load, ülevaatuse akt, töökoosolekute protokollid
1. Muinsuskaitseameti luba nr 17972; 05.06.2017.
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Põlvamaa, Ahja

88

OÜ Pärn Projekt töö nr. 2018-04 MA

Põlvamaa, Ahja

2. Muinsuskaitseameti luba nr 19011; 01.12.2017.

89

OÜ Pärn Projekt töö nr. 2018-04 MA

Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

3. Kaetud tööde akt, seenetõrje.
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Põlvamaa, Ahja

4. Teostatud ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise akt.
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

5. Ahja mõisa peahoone teostatud osade kasutus- ja hooldusjuhend.

94

OÜ Pärn Projekt töö nr. 2018-04 MA

Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

105

OÜ Pärn Projekt töö nr. 2018-04 MA

Põlvamaa, Ahja
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Põlvamaa, Ahja

6.-18. Töökoosolekute protokollid nr 4-16. (alates lammutustöödele vahetult eelnenud
koosolekust).
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