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Kui soovitav otstarve ei mahu ära

• Lähteülesandes on ruumiprogramm liialt suur 
(funktsioon teeb ajaloolisele hoonele kahju)

• Pööningu kasutuselevõtt võib ilmet ja 
konstruktsioone kahjustada

• Vana maja keldris on raske niiskusprobleeme 
lahendada



Väike kordonihoone vare rannas



Hundid söönud, lambad terved



Mälestis konserveeritud suvilaga



Terrass kaitseb varet





Varemeid on võimalik kasutada



2003 ja 2009





Mantelkorsten läbib katuse



Kemmerg



Vana sillus 



Kasulik pind



“Miljonivaade”



Juurdeehitus vähedomineeriv



Klaas on õhuline



Valgus ja vaated



Kaasaegne hoonete ühendamine



Kui funktsioon hakkab hävitama 
väärtuslikku hoonet – parem loobuda



Kaasajastamine rikuks unikaalse 
rehielamu



Soojustamine tähendaks uue maja 
ehitamist



Katus ja karniisid



Katusekate lõpetab karniisi





Karniisi lõpetab plekiäär



Katusekate lõpetab karniisi



Kena räästakarniis, rennikonks



Ajalooline otsaviilu vormistus



Kuidas oli vanasti?



Vanad lahendused: Abja mõis



Karniisi pealne plekiäär olgu terav



Pleki alla- ja ülepööre karniisi peal 
rikub karniisi



Katuse remont ei ole lihtne



Katust tõstes muutub kõik



Ajaloolisele karniisile on tekkinud 
lisandused



Lauad üleval rikuvad kogu frontooni



Krohvitud karniisil on krooniks laudkast



Sama frontooni karniis pärast 
kohendamist – head tulemust ei saa



Katus ilma projektita



Kuidas vormistada katuseääred?



Ka lihtne ehitus vajab õiget lahendust.
Äärelaud varjub katusekivi alla.



Kivikatuse viiluäärele on tekkinud 
puitkast?



Hea kivi iga on 100 aastat, puidul 15



Katuse viilu äär muutub kohmakaks



Ajaloolisel hoonel on olulised detailid
Fassaadil on oluline katuse serva 
teravus, paralleelsus karniisidega 



Katuse pinda tõstetakse suvaliselt



Viilu ääres katuse pind tõusnud



Kuidas seda varjata? Kummaline 
projektettepanek?



Katusetööd tuli otsast peale teha



Katuse sarika kõrgus karniisi joonel ja 
viilus peab klappima karniisiga. 



Katuse pinda on tõstetud. Karniis on 
remontimata.



Kuidas vormistada räästaäär?



Kas sarika kõrgus on õige?



Katuse serva ehitus on täpistöö!



Katuse remont “odavamalt”



Frontooni peal on plekilõpetus terav



Katusel on räästatõstjad



Omanik tahtis kasutada pikka 
plekipaani



Räästa joonel olid varem kiilukujulised 
räästatõstjad



Räästatõstja viib katuse vihmavee 
seinast eemale



Katus aetakse pika paani jaoks sirgeks



Ehitati topelt sarikad



Frontooni äär on kohmakas!





Enne remonti lõpetas frontooni karniisi 
terav plekiäär



Ajalooline lahendus



Selline kukkus lõpuks välja!
Krohvikarniisile lisandus laudkarniis, 

sellele lai plekipõll



Katusekonstruktsioon ei arvesta 
karniiside kulgu



Katuse pind on tõusnud karniise 
arvestamata



Puudub paralleelsus



Kuidas edasi teha?





Kuidas vigu varjata?



Katuseääre kandekonstruktsioon 
toetub vääralt karniisile



Räästakarniis võib ära vajuda



Katusekonstruktsioonide muutmine 
võib ohtuseada karniisi püsivuse



Räästatõstja ja karniisi ääre vahele on 
pandud puitklots



Karniis kukkus alla esimese talvega



Katusekarniisi hilisem restaureerimine 
ei õnnestu



Karniis 15 aastat hiljem



Räästatõstja otsad tuleb karniisist lahti 
haakida



Kõik tuli uuesti teha



Fassaad

• Välisseina elemendid peavad tagama hoone 
konstruktsioonide kaitse ilmastiku mõjude 
eest

• Hoone karniiside ja avatäidete plekitööd 
vajavad detailjooniseid

• Plekitööd peavad peenelt toonitama hoone 
arhitektuurset väljendusrikkust, mitte seda 
ähmastama või rikkuma 



Aknad vajavad kaitset



Sademete eemalejuhtimine 



Vesi tilgutatakse eemale



Vihmaveerenni puudumine 



Varikatus ukse kohal



Restaureerimisel kasutada vanu 
töövõtteid



Raabitsvõrk ei ole vajalik



Karniisi moodustavad geomeetrilised 
vormid



Rahuldavalt tõmmatud karniisiprofiil



Aruküla mõisa portikus



Sambal peab kõik olema tasakaalus.
Sambal on vaevutajutav paisutus



Töömees peaks oma tööd tundma



Tööriist ei kannata kriitikat



Hullemini on raske minna



Profiilid vajavad 1:1 shabloone 
projektis

• Valguse ja varju mäng karniisidel ilmestab 
hoone fassaadi

• Karniiside profiilid on kindlad geomeetrilised 
kujundid

• Fassaadi profiilid täpsustatakse tööde käigus



Karniisi tõmbamine



Rõdu ääreplekk ei kaitse karniise ja 
sambaid



Mitte kahjustada liialt krohvikihti



Fassaadilt vajalik eemaldada betoon



Tugevate kahjustustega fassaad
Mitte kasutada tsemendisegu!



Seinapind enne remonti



Seinapind peale remonti. Hoone 
välimus on muutunud



Tsemendi lisamine krohvi võib hiljem 
lõhkuda ka müüri



Plekitööd võivad rikkuda arhitektuuri



Korstnapits Õisu mõisas



Plekist müts ei täida oma ülesannet



Karniisi plekiäär hästi vormistatud



Rõdu hüdroisolatsioon võiks katta 
äärepleki



Hüdroisolatsioon tuleb vastu seina 
üles keerata



Rõdu all on ruumid



Seina ääres on hüdroisolatsioon ja 
põrandaplaat ülesse keeratud



Hüdroisolatsiooni ülespööre kaitstud 
plekiga



Uksepaku juures on hüdroisolatsioon 
ülesse pööratud.



Rõdu ukse ees suurem kalle!



Veesooned eendi all peavad olema 
vähemalt 15 mm laiad



Väljaulatuvate karniiside all veesooned



Kivist, betoonist balustraadid
Ei tohi unustada veesooni!



Välised lubimördi- ja krohvitööd teha 
kevadel, suvel

• Töövõtjate otsimine, lepingute sõlmimine, 
tööde alustamine võtab oma aja.

• Lubiseguga tööd kipuvad sügiseks jääma



Talvine krohv ei jää püsima



Hiline krohvitöö laguneb esimese 
talvega



Ka tugevam krohv ei jää soklile pidama



Ka armatuurvõrk ei aita krohvi püsida



Krohvi eemaldamine maapinna juurest



Maapinna joonelt krohvi ärajätmine 
võib kahju tuua



Krohvi eemaldamine müürilt maapinna 
joonelt teeb müürile kahju



Müür laguneb vee ja külmumise 
toimel



Lagunemine on jõudnud sügavale 
müüri sisse



Müürikivid on aastate pärast müürist 
lahti tulnud. Külm on märgunud 

sidemördi purustanud.



Sokli tsoon on niiskusele ja külmale 
kõige haavatavam hooneosa



Ka maakivimüür laguneb sokli tsoonis. 
Müüri aitab kaitsta krohv, krohvi värv



Süvend krohvi lõpetusel võiks olla 
kaitstud spetsiaalse liistuga



Võimalik lahendus, kui tahetakse 
krohvikihti sokli juures katkestada



Vesi viib aluspinnast renni alt ära



Hüdroisolatsioon äravoolurenni all



“Mummuline plastik”



Hüdroisolatsioon vundamendil



Vertikaalplaneerimine tagab kalded



Vertikaalplneerimine on tehtud



Suunav kauss



Vesi valgub hõlpsalt hoonest eemale



Kelder ja niiskus



Jälgida mõne aasta jooksul keldris 
pinnasvee seisu



Keldri põrandale võib ilmuda vesi



Puit võib keldris hallitama hakata



Drenaažis võivad kevadel voolata 
suured veehulgad



Elektrijuhtmed



Pöördumatud kahjustused



Juhtmed on ajutised!



Funktsionaalsed valgustid



Evakuatsioon- lahtikäiv redel



Klaasist evakuatsioonitrepikoda



Läbi hoone konstruktsioonide toimub 
õhu ja veeauru liikumine



Sooja veeauru kondenseerumine



Loomulik ventilatsioon



Sundventilatsioon ei pruugi alati 
ennast õigustada



Konstruktsioonide soojustamine



Välisseina soojustamine
Väljaspoole konstruktsiooni tihedus 

väheneb



Vahtplast ei pruugi olla hea



Tselluvill laepealsel on efektiivne



Päikeseenergia kasutamine. Arvestame 
aastaaegu!



Väärikatel hoonetel kasutada 
traditsioonilisi materjale



Et hiljem ei tuleks häbeneda
varasemad “restaureerimistöid”



Aeg paljastab tõe



Krohvi alt koorub võlts ja vale



Karniisi profiilid on vormistatud kivilao 
ja krohviga



Karniisi kandevosa laoti seinaehitamise 
ajal



Kuivastu kõrts



Kuivastu kõrts 1972



Kuivastu kõrts 1978



Kuivastu kõrts 1980



Kuivastu kõrts 2007



Kuivastu kõrts 2007



Säilita mälestise ehedus!
Uut juurde nii vähe kui võimalik



Väga lihtne on “üle restaureerida”



Säilitada maksimaalselt väärtuslikku, 
juurde panna sama väärtuslikku



Aknad on hoone silmad



Tiheda raamijaotusega aken
Päärdu mõis umbes 1920



Aken näeb halb välja



Äravisatud ajaloolised aknad



Aknapiidad paigaldati sageli müüri 
ehituse ajal



Vana akna eemaldamine kahjustab 
krohvi, vahel ka müüri



Uued aknad ei pruugi paremad olla



Aknal on oma lugu



Aknapiida hööveldamine ca 1920



Liialt tihendatud aken ei lase klassiruumi 
õhku



Vahetatud on aknapiida alumised osad



Nii vähe kui võimalik, nii palju kui vaja



Aknapiidad on puhastatud vanast värvist



Sellest vahest tuleb külm sisse



Soojustamiseks võib aknale panna 
lisaraami



Lisaraam Norras



Lisaraam seina sisepinnas



Lisaraam on varustatud hingedega



Puitliistud aknaklaasidel hävitavad 
akna



Vihmast kahjustatud uks



Raami vahepulgad seespool mõjuvad 
võltsilt



Valed aknad rikuvad vana hoone 



Vanal klaasil on väärtus




