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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID
Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud ehitismälestise „Audru
mõisa õlleköök“ (mälestise reg. nr. 16615) konserveerimis- ja
restaureerimistöödeks.
Mälestise valdajaks on Audru Jahiselts, kes kavandab hoone kohandamist
seltsimajaks. Eritingimuste eesmärgiks on edasiste tööde aluseks jääva
restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine.
Töö koostamisel on kasutatud:
1) EAA Fond 2469 – Liivimaa Maakrediidiselts:
N. 3, S. 272, 273 – Gut Audern;
EAA Fond 3339 – Kaubamaja Jacob Jacke & Co
N.1, S. 5397, 5400 – Audru mõisa ehitus- ja remonttööde kulude
arveraamatud, 1791-1799, 1802-1806;
EAA Fond 3569 – Pärnu Linnavalitsus, N. 1. S. 2436 –
Schätzungsprotokolle …
ERA Fond 58 – EV Põllutööministeerium, N.4, S. 1069, 1070, 1071
2) Eesti Ajalooarhiivis leiduvad mõisaplaanid:
EAA 2469-1-714 (1895. a.);
EAA 3724-5-196 (1902. a.);
EAA 3724-5-1594 (1908. a.)
3) Pärnumaa mõisad. Koost Valdo Praust. Tänapäev 2009;
4) Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade. Arhiiviuuringute
aruanne. Köide nr 1 ja 2. Koost Maia Lutsar, Rein Raie ja Marika
Kötsi. OÜ Henri Projekt töö nr 30-99. Pärnu 1999;
5) Pärnu maakond Audru vald Audru alevik. Audru mõisa õlleköök.
Katuse remondi tööprojekt. P-12910;
6) Pärnu maakond Audru vald Audru alevik. Audru mõisa õlleköök.
Katuse remondi muinsuskaitsealane järelevalve. A-6156;
7) Hoone inventeerimisplaanid: ERA T-076-1680;
8) Fotod Audru Muuseumi, Muinsuskaitseameti ja Muinsuskaitseameti
Pärnumaa inspektori fotokogust.
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I

AJALOOLINE ÜLEVAADE

Audru mõisa (Auder/n/) mainitakse ürikutes esimest korda 1449. aastal - nimelt
piiskopite Johann II Kieveli ja Ludolf Graue vahelises maade jagamise lepingus1
– kui Saare-Lääne piiskopi majandusmõisa. Audrus asus tol ajal üks
piiskopkonna neljast foogtiametist. 1451. a. on mainitud ka Audru Amtmanni
Georg (Jürgen) Weddenbachi.2
1510. a. läheb mõisavaldus ostu teel üle Riia Toomkapiitlile, Riia piiskop Jesper
Linde ostab selle 4000 Riia marga eest. 1531. a. on amtmanniks Joachim
Kleinrogge. Alates 1532. a. on mõis panditud Liivi ordu peamehele Wolter von
Plettenbergile ja alates 1542 on juba terve Audru Amet panditud Liivi ordule.3
Järgnevalt (1551-1558) on mõis mõnda aega olnud panditud eraisikutele – esmalt
Järva foogtile Tulenile ja seejärel Dönhoffidele4.
Poola ajal läks Audru ühe suurema Poola kroonuvalduste riigimõisa – Folwarki
– koosseisu. 1562. a. on mõis läänistatud poolakatele Linkofskyle, Berenofskyle
ja Grabofskyle. 1570-1580 on mõisas (Poola kroonu) Amtmann´iks Johann
Hastfer. Hiljem on mõis olnud läänistatud Pärnu (lossi) vahtmeistrile
(asehaldurile) Andreas Radzewskyle.
Rootsi aja algul 1627. a. kinkis kuningas Gustav II Adolf mõisavalduse koos
teiste Pärnumaa mõisatega (Audru, Pööravere, Kaelase, Koonga, Tahkuranna
koos Pärnu lahe ja Kihnuga) krahv Franz Bernhard von Thurn-Valsassinale
(1592-1628), kelle järeltulijate valdusse jääb kuni 1661. aastani.
Thurnide krahvisoo hääbumise järel läänistati Pärnu krahvilään 1661. a. Rootsi
riigi varaministrile Magnus De la Gardie´le, kellelt see aga 1682. a. redutseeriti.
Järgnevalt – 1682-1696 on taas tegemist kroonuvaldusega, mis teenistusmõisana
kuulus kuninga nõunikule ja presidendile Bengt Oxenstiernale.
Vene aja algul, 1725. a. kingib keisrinna Katariina I mõisa keiserlikule
kammerjunkrule Andreas von Drewnickile. Drewnickide perekonna valdusse
jääb mõis 18. sajandi lõpuni.
1791. a. pandib Peter von Drewnicki (srn. 1780) lesk Frederice mõisa 112 000
hõberubla eest 10. aastaks Pärnu kaupmehele Otto von Staackile (1744-1814),
kaupmees Jacob Jacke (1712-1780) õepojale, kes 1780. a. oli üle võtnud viimase
firma Jacob Jacke&Co juhtimise. Järgnevatel aastatel (kuni 1807) on Otto von
Staack Audru panthärraks. Mõis on omakorda renditud Johann Hinrich Jackele.
1807. a. tsedeeriti mõis ins. major Jakob Johann Pilar von Pilchau (1774-1814)
nimele, kelle järeltulijate kätte jäi mõis kuni EV Maareformi järgse
võõrandamiseni 1920.a.
1848. a. saab Audru mõisahärraks Friedrich Adolf Woldemar Pilar von Pilchau
(1814-1870) ning 1874. a. hilisem Liivimaa maamarssal Adolf Konstantin Jakob

Livländische Urkundenbuch (LUB) X, 562, §2.
Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade (1999), Kd 1, lk 3.
3
Samas, lk 16.
4
Pärnumaa mõisad (2009), lk 107.
1
2
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(Alf) Pilar von Pilchau (1851-1925).5
Alates 1920. a. saab Audrust EV Riigimõis. Mõisnike perekonna valdusse jääb
ainult mõisakalmistu. Kui endine maamarssal A. Pilar 1925.a. juunis sureb,
maetakse ta perekonna viimase esindajana keset juba võõrandatud mõisamaid,
Audru jõe ääres asuvale perekonnakalmistule. Kalmistu on alles, kuigi seda
1950. aastatel põhjalikult rüüstati - ning ootab korrastamist. Osa tolleaegsete
vandaalide poolt jõkke loobitud hauatähiseid on kohalikel koduloohuvilistel
õnnestunud üles leida.

Mõisa abihoonete ja õlleköögi (pruulikoja) ehitusloost.
Üksikasjalik dokumentatsioon hoonete ehitamise kohta on olemas alates 18.
sajandi lõpust, kui mõis oli panditud Otto von Staackile ja J. H. Jacke käes
allrendil.
Sellest ilmneb, et 1790. aastate keskpaiku on asutud korrastama või
põhjalikumalt rekonstrueerima tervet rida varasemaid kehvas seisundis olnud
(tõenäoliselt Drewnickide aegseid) mõisa kõrvalhooneid – valmivad uus kivist
viljaait (1793), kõrts sissesõiduõuega (1794), kivist saeveski-vesiveski (1795),
kivist talupoegade magasiait ja karjakastell (1798). Hoonete (vähemalt
kõrtsihoone ja saeveski) rajamisel on olnud tegev müürseppmeister Bohm.6
1797. dateerituna leidub järgmine märge mõisa pruulikoja kohta:
Kivist pruuliköök, mis täitsa sisse varisenud oli, tuli seetõttu täiesti lammutada
ja uuesti üles ehitada. Samas antakse ülevaade ka materjalikuludest - kive, laudu,
telliseid on kasutatud kokku 61 rubla väärtuses.7
1841. a. koostatud hoonete kirjeldusest8 leiame nr 8 alt kivist pruulikoja koos
pesuköögiga, mõõtudega 13x5 Sülda9ehk siis 27,74x 10,64m - hoone, mis
mõõtmetelt üsna täpselt vastaks praegu eksisteerivale hoonele koos 20.s.
lammutatud hooneosaga - algne hoone oli seega 4,7m praegusest pikem. Seda
kinnitasid ka 5.05.2016 tehtud pealiskaudsed välitööd – hoone edelanurgas
tehtud kahes surfis paljandus vana vundament ca 60 cm sügavusel ja ulatus ca
4,8 m kaugusele hoone loodeseinast.
Niisiis pärineb praeguseni säilinud hoonekehand kindlasti 18. sajandi lõpust kuid
tõenäoliselt sisaldab see ka hoone rekonstrueerimisel ära kasutatud varasemaid
hooneosi.
1869. aastal rendib õlleköögi Audru mõisalt Pärnu pruulimeister E.
Bliebernicht.10 1871. aastal Riias toimunud II Balti Põllumajandusnäitusel sai
Audrus toodetud Bliebernichti baikiõlu I preemia. Aastatel 1869-1879 tegutses
Bliebernicht Audrus, hiljem viis ta tootmise üle Pärnusse Suure-Jõe tn asunud
endise Jungbluth´i rauatöökoja hoonetesse.
Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade (1999), Kd 1, lk 3.
Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade (1999), Kd 1, lk 54-55 (EAA 3339-1-5397).
7
Samas,lk 57.
8
EAA 2469-3-272, L. 65. Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade (1999), Kd 1, lk 58 – annab ekslikult hoone
mõõtmeteks 13x3F (peab olema 13x5F)
9
1 Vene süld (Faden)=2,1336m
10
EAA 3569-1-2436, L.17-18.
5
6
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Audrus jätkasid seejärel tegevust teised rentnikud.11 On võimalik, et hoone
esimesel korrusel säilinud massiivsed keldrivõlvid rajati juba hoone
kohandamisel Bliebernichti õlletööstusele 1860. aastate lõpul.
1911. aastal koostatud mõisahoonete nimekirjas12 ei ole pruulikoda enam
märgitud. Selle asemel on nimekirjas Meierei13 järel ``kivist sindlikatusega vana
viinaköögi (!) kelder``. Kuna hoonete mõõtmeid ei ole antud, ei saa päriselt
selgust, kas tegemist on sama hoonega, kuid see tundub tõenäoline. Võib oletada,
et õlle tootmine Audrus oli selleks ajaks lõpetatud ja hoone võlvitud keldriruume
kasutati nüüd 1902. a. rajatud viinavabriku keldrina.
19. sajandi lõpul või 20. sajandi algul, ilmselt aastate 1895 ja 1908 vahemikus on
Meierei ja Õlleköögi vahele rajatud veevõtukanal ja paistiik. 1895. a.
mõisaplaanile neid veel märgitud ei ole, 1902. a. plaanil on üksnes kanal ja 1908.
a. mõisaplaanil näha nii tiik kui kanal. Nii meierei kui õllekeldri tiigipoolsele
küljele on rajatud teostuselt sarnased maakivist tugipiidad. See viib mõttele, et
madalale vundamendile rajatud õlleköögi loodeosa koos sellele toetuva
otsaviiluga jäi tiigi rajamisel ette või siis hakkas selle rajamise järel vajuma ja
lõpuks lammutati. Kuna tiik ja suurem osa kanalist on hiljem uuesti täidetud
(kanali suudmeosa on siiski alles), siis on võimalik ka see, et lammutatud
hooneosa kasutati tiigi täitmiseks. Millal täpsemalt see tiigipoolse hooneosa
lammutamine aset leidis, et ole allikate puudusel võimalik kindlaks teha.
1970. aastateks on lammutatud loodepoolse hooneosa kohale juba rajatud
laudadest eterniitkatusega puukuur (vt FOTO 2).
1990. aastate lõpul on endine õlleköök kasutuseta, lagunev ja äärmiselt avariiline
(vt FOTO 3-6).
2004. a. koostab ehitusinsener Ludvig Tammanni hoone katuse avariikonserveerimistööde
projekti.14
Konserveerimistööd
teostatakse
15
Muinsuskaitseameti toel aastatel 2004-2005. Hoone saab tööde käigus täiesti
uue katusekonstruktsiooni ning ka uue tsementkivikatuse. Konserveeritud kujul
on hoone säilinud tänaseni (vt FOTOD 7-8).
2013. aastal sai hoone oma valdusse Audru Jahiselts, kes nüüd kavandab hoone
kohandamist seltsimajaks.

Gustavson, H. Eesti tähtsamate joogitööstuste kujunemine. – Ühiskonnateadused 3/1978, lk. 264; Endise
Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade (1999), Kd 1, L.48.
12
EAA 2469-3-273, L.258.
13
Teistel andmetel on just endine õlleköök aastatel 1901-1902 ümber ehitatud (uueks) meiereiks – kahe suure
tsentrifuugi ja kahe võimasinaga, mis töötasid ühe aurumasina jõul. vt.: Endise Audru mõisa ehitusajalooline
ülevaade (1999), Kd 1, lk 71.
14
Muinsuskaitseameti arhiiv, P-12910.
15
http://register.muinas.ee/public.php?menuID=emergencysupport&action=view&id=1824 (15.05.2016)
11
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II MÄLESTISE INVENTEERIMINE
2.1. Hoone kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike
hooneosade loetelu
Audru mõisa õlleköök on ristkülikukujulise põhiplaaniga ühekorruseline
kivihoone mõõtmetega 10,6 x 23 m. Välisseinad on lõhkumata maakividest,
nurgakvaaderdus, avade raamistus ja säilinud otsaviil tugeva põletusega
punastest tellistest. Tellistest laotud on ka sisevaheseinad ja säilinud laevõlvid.
Hoonel on aknaavasid kahest perioodist. Varasem avade jaotus on regulaarne –
neli kitsast ümarkaarsillusega aknaava kummalgi hooneküljel ning suur kaarava
ja kolm ovaalset pööninguakent otsaviilul – ja see pärineb tõenäoliselt 18. sajandi
lõpust. Külgfassaadidel olevad algsed aknaavad on hiljem kinni müüritud.
Hiljem sisse võetud akna- ja ukseavad A1-A7, VU2 ja VU3 on juhusliku
jaotusega ja võivad pärineda 19. sajandi lõpust või 20. sajandi algusest. Aken A8
on hilisem, silikaadist aknapõskedega aken.
Hoone on jaotatud kolmeks ruumiks, millest keskmine omakorda jaotub kuueks
võlvikuks. Säilinud on kuus pika sildega võlvisillust ja neli neile toetuvat
silindervõlvi. Kaks võlvi on hävinud, neist on säilinud vaid võlvikannad.
Hoonel on üsna uus, 2004. aastal projekteeritud katusekandmik ja seda katab uus
tsementkivikatus.
Hoone seisund on pärast 2005. aastal lõppenud konserveerimistöid jäänud
põhiosas rahuldavaks. Kaks laevõlvi kuuest on avariilised, loodepoolne
tellisvahevahesein on välisküljelt ühe tellisekihi paksuselt varisenud.
Loodepoolses otsaseinas, mis tegelikult ei ole algupärane välissein vaid hiljem
vanadest tellistest üsna lohakalt üles laotud endine vahesein, on suured
deformatsioonid, see sein on välja kummunud. Ülejäänud välisseintes esineb
kohati väiksemaid pragusid, tellised sillustel jm on kohati murenenud.
Samas on kohati täiesti autentsena säilinud maakiviseinte algupärane müüritis ja
krohvviimistlus –eriti hoone kagupoolsel otsaküljel.
Algsetest avatäidetest on säilinud üksnes laudadest lakaluuk kagupoolsel
otsaküljel. Ustel VU1 ja VU2 on säilinud algsed sepahingede konsoolid ja uksel
VU2massiivne sepislatiga obadus, mis on kõveraks väändunud.

2.2. Mälestiste ja hooneosade väärtushinnangud
Koos ülejäänud 18. sajandist pärinevate abihoonetega kuulub hoone
mõisakompleksi hoonestuse vanemasse kihistusse ja omab sellisena olulist
arhitektuuriväärtust.
Väga väärtuslikuks tuleb lugeda hoone kolme säilinud välisseina koos 18. sajandi
lõpust pärineva algupärase avade jaotusega. Viimane väärib fassaadidel
tingimata eksponeerimist. Väga väärtuslik on välisseinte autentsena säilinud
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maakivi-segamüüritis ja kohati säilinud krohvviimistlus, mis vaatamata hoonele
osaks saanud ulatuslikele kahjustustele kannab veel 18. sajandi lõpu ehedat
käsitööjälge. Algsed ega ka hilisemad avatäited ei ole säilinud kuid uste säilinud
sepisdetailid väärivad säilitamist. Väärtuslikud on ka säilinud võlvsillused,
ukseavad ja 19. sajandist pärinevad keldrivõlvid.
2004. aastal taastatud katusekonstruktsioonid on (tellija võimekusest tingitud
võimalikult odava ja kiireloomulise konserveerimistöö kohta) teostuselt
üllatavalt heal tasemel ja omavad suurt praktilist väärtust. Konserveerimistööde
käigus paigaldatud kandetarindid on kapitaalsed ja neid ei ole vaja asendada.

2.3. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele
Hoone valdaja soovib kohandada hoone vastavaks Audru Jahiseltsi tegevustele
ja vajadustele.
1.1. Kavandatav uus ruumiprogramm näeb ette külmkambri, seltsisaali ja sauna
rajamise.
1.2. Soovitakse ka hooviküljel asuva kinni müüritud välisukse avamist. 1.3.
Tänavapoolset ust ei soovita edaspidi kasutada, kaalutakse selle sulgemist. 1.4.
Küsiti seisukohta ka ühe sisemise tellisvaheseina lammutamiseks.
1.5. Perspektiivis nähakse ette katusekorruse kasutusele võtmise võimalus;
1.6. Soovitakse rajada lokaalne keskküttesüsteem ning ühendada hoone lokaalse
veevärgi ja elektrivõrguga. Soovitakse paigaldada uus elektrisisseseade.
HINNANG KAVANDATULE:
Kavandatav uus funktsioon ja ruumiprogramm (1.1.) on mälestisele üldjoontes
sobivad.
Kinni müüritud varasemad avad (1.2.) võib avada.
Tänavapoolse ukse sulgemine (1.3.) ei oleks muinsuskaitselistel kaalutlustel
sobiv, kuna tegemist on siiski mõisa-aegse (mitte küll päris algupärase)
välisuksega. Tuleks taastada hoone, sh ukse varasem välisilme. Ukse kasutamise
osas piiranguid ei ole, vajadusel võib selle ka siseküljelt sulgeda, kuid lahendus
peab olema pööratav juhuks kui ukse järele taas vajadus tekib.
Sisemise vaheseina lammutamise soovi (1.4.) ei saa aktsepteerida, kuna tegemist
on autentse ja valdavalt algupärasena säilinud originaaltarindiga. Seinas on ka
väärtuslik kaarsillusega ukseava.
Katusekorruse kasutuselevõtu soov (1.5) on põhimõtteliselt aktsepteeritav
eeldusel, et hoone välisilmet ja katusekuju ei muudeta. Juhul kui selline vajadus
tekib tuleb koostada täpsustavad eritingimused.
Kõik punktis 1.6. kirjeldatud tegevused on aktsepteeritavad kui need teostatakse
eritingimustele vastava projekti alusel.
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III ERITINGIMUSED REMONDI- JA
RESTAUREERIMISTÖÖDEKS
1. ESMASED TÖÖD MÄLESTISE SÄILIMISE TAGAMISEKS
a) Välised tööd:
1) Tagada hoone ümbruse regulaarne hooldus (hooviala niitmine
vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui 3 korda aastas, vajadusel
võsa eemaldamine);
2) Tagada sadevete äravool hoonest eemale ja selleks vajalikud
pinnasekalded;
b) Siseruumides:
3) Toestada varisemisohtlikud laevõlvid ja sillused selleks kohaste
abikonstruktsioonidega;
4) Eemaldada
seinte
äärest
varingurusu,
kasutamiskõlblikud
originaaltellised säilitada ja ladustada;
5) Põrandad võib välja puhastada kuni vana põrandapinna või esialgse
põrandanivooni.
MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt tehtavate
hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma ehitusprojektita, kooskõlastatult
maakonnainspektoriga.

2. EDASISTE UURINGUTE VAJADUS
Hoone restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on enne
restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia järgmised uuringud:
1) Hoone seina- ja vahelaekonstruktsioonide (laevõlvide, silluste jm)
inseneriuuringud koos konserveerimisettepanekutega;
2) Fassaadide ning kultuuriväärtusega detailide krohvi- ja värviuuringud
koos viimistluskihtide ja leidude dokumenteerimisega;
3) Siseseinte ja lagede ning kultuuriväärtusega interjööriosade uuringud
ning vastavate konserveerimisettepanekute (või sisekujundusliku
restaureerimiskontseptsiooni) koostamine.
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3. NÕUDED PROJEKTDOKUMENTATSIOONILE
Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 3 on ehitus- ja
restaureerimistööde tegemiseks vajalik järgmise projektdokumentatsiooni
koostamine (põhiprojekti mahus):
1) Hoone välisviimistlusprojekt, mis sisaldab tööde metoodilist kirjeldust
ja kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni;
2) Taastatavate detailide, sh avatäidete, räästakarniisi jm. vajaliku
tööjoonised;
3) Hoone ümbruse vertikaalplaneerimise projekt;
4) Siseruumides ehitamisel või restaureerimisel kasutatavate materjalide
spetsifikatsioon ja tööde metoodiline kirjeldus;
5) Elektriseadise jm eriosade projektid koos kultuuriväärtusega hooneosi
käsitleva tööde kirjeldusega;
6) Hooneosade rekonstrueerimiseks või muutmiseks, mida käesolevates
eritingimustes ei käsitleta, tuleb igakordselt koostada vastavaid
muudatusi käsitlev ja eritingimustele vastav ehitusprojekt.

4. ÜLDISED KAALUTLUSED JA ETTEPANEKUD HOONE
RESTAUREERIMISEKS:
Hoone restaureerimisel tuleb maksimaalselt säilitada ja eksponeerida
hoone varasemaid ehituslikke ja arhitektuurseid kihistusi, eelkõige 18.
sajandi lõpu fassaadiarhitektuuri elemente – algupärane regulaarne
akenderütm, algupärased aknaavad ja nende kaarsillused, samuti
algupärase maakivimüüritise ja krohvviimistluse osad.
Hoone hävinud räästakarniisid taastada 1990. aastateni eksisteerinuile
ligilähedasel kujul. Detailieeskujuna on võimalik kasutada 18. sajandi lõpu
stiilianalooge, eelkõige samal perioodil valminud Audru magasiaida (regnr. 16602) puitkarniise.
Fassaadide restaureerimisel tuleks valdavalt piirduda olemasolevate
põneva tekstuuriga autentsena säilinud fassaadipindade säilitamise ja
parandamise ning hädavajalike krohviparandustega. Uute krohvikihistuste
lisamisega fassaadidele tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kuna säilinud algne
substants on kergesti haavatav ja läbimõtlemata muudatused võivad
hävitada hoone osade või ka kogu terviku autentsuse. Põhimõte peaks
olema lisada nii vähe kui võimalik kuid siiski just niipalju kui on vaja
hilisemate kihistuste all peituva algse arhitektuurse terviku
tajumiseks.
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5. ERITINGIMUSED
HOONE
FASSAADIDE
RESTAUREERIMISEKS
1) Säilitada hoone välisseinte maakivimüüritis, kõik selle
autentsena säilinud osad ja säilinud viimistluskihid. Mõlemast
ehitusetapist pärinevad originaalosad säilitada fassaadidel
võimalikult autentsena ja eksponeerida, kusjuures fassaadide
viimistlemisel tuleb piirduda üksikute murenenud telliste
asendamisega seal kus see on vältimatult vajalik,
fassaadipindade nõuetekohase vuukimise ja hädavajalike
krohviparandustega;
2) Säilitada ja restaureerida hoone idapoolse otsafassaadi (FOTO
9) algupärane kujundus, aknaavad A9-A11 ja lakaluuk VU4
ning olemasolevad autentsena säilinud krohvi- ja
viimistluskihid. Säilinud originaalkrohvi eemaldamine ei ole
lubatud. Restaureerimisel on lubatud teostada üksnes
hädavajalikud krohviparandused, hävinud krohvviimistluse
osad taastada säilinud originaalosade eeskujul, kasutades
originaalkrohviga võimalikult sarnase koostisega naturaalset
lubikrohvi;
3) Taastada ja restaureerida algupärane ukseava VU1 ja selle
võlvkaarsillus hoone idapoolsel otsaküljel (FOTO 10).
Säilinud olemasolevatele sepishingedele teha sobivad uued
diagonaallaudisega ukselehed koos sulustega, kasutades
eeskujuna näiteks Audru mõisa aida kahe poolega
originaaluksi (vt FOTO 24). Vajadusel võib taastatud
välimiste lauduste taha paigaldada uue kaasaegsema
konstruktsiooniga (tulekindla) ukse;
4) Sulgeda Ruumi 1 seintesse hiljem sisse võetud aknaavad A1
ja A8, taastades sellega ühtlasi idapoolse otsafassaadi
sümmeetrilise fassaadikompositsiooni. Avade täitena
kasutada algsega sarnast tellis- või maakivimüüritist;
5) Varasemast ehitusperioodist pärinevad kaarsillustega
aknaavad AA1-AA8 või nende säilinud osad eksponeerida
viisil, mis võimaldab varasema reeglipärase fassaadirütmi
esiletoomist. Soovitav on kaaluda nende avamist ½ kivi
sügavuse petiknišina. Samuti võib mõnel juhul kaaluda
siseseinte hilisema tellisvoodri osalist eemaldamist ja aknaava
taastamist - juhul kui hoone konstruktsioon seda peaks
võimaldama;
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6) Taastada räästakarniisid hoone mõlemal külgfassaadil, samal
perioodil valminud Audru mõisa abihoonetel säilinud näidete
(vt FOTOD 67-68) eeskujul. Karniiside lõpetused hoone
otsafassaadidel kujundada hoone arhitektuuriga sobivalt,
taastades vajadusel ka katuse rekonstrueerimise käigus
taastamata jäänud karniisi lõpetava tellismüüritise osad;
7) Originaaltarindite ja viimistluskihtide restaureerimisel, sh
vuukimisel ja parandamisel kasutada algupärasele võimalikult
sarnase
koostisega
lubimörti
või
lubikrohvisegu.
Krohvpindade viimistlemisel kasutada naturaalset lubivärvi ja
puitpindade (taastatav puitkarniis, aknalengid, ukselehed)
viimistlemisel naturaalset linaõlivärvi;
8) Originaalkrohvi koostis ja viimistluskihid täpsustada
uuringute alusel;
9) Akendel A2-A7 taastada traditsioonilise kujuga avatäited
Audru mõisa abihoonetel säilinud vanemat tüüpi
originaalavatäidete eeskujul. Aknad klaasida kirka klaasiga,
kittida naturaalse linaõlikitiga ja värvida linaõlivärviga;
10) Avada varasem ukseava VU3. Ustele VU2 ja VU3 teha
algupärase kujuga ukselehed FOTODEL 2 ja 3 nähtava algse
laudukse ning Audru mõisa aidahoonel säilinud originaaluste
(FOTO 65-66) eeskujul;
11) Aknaavad A1 ja A8 võib sulgeda, taastada algupärase
kujuga maakivimüüritis;
12) Hoone hiljem üles laotud läänepoolse otsaseina, mis ei ole
algupärane ja mis selle avariilise seisundi tõttu tuleks nii või
teisiti rekonstrueerida, võib lahendada arhitektuurilt
kaasaegsemas
võtmes,
soovitavalt
õhulisema
konstruktsiooniga, kuid nii, et see säilinud ajalooliste
kihistuste ja ülejäänud mõisamiljööga võimalikult hästi
harmoneeruks ja kokku sulanduks;
13) Sadeveesüsteemi projekteerimisel vältida kaasaegseid
standardseid tüüplahendusi – sadeveesüsteemi osad
projekteerida hoone arhitektuuriga sobivalt, soovitavalt
traditsioonilise kujuga tsingitud terasplekist või vaskplekist
sadeveerennide ja sadeveetorudega ning sepiskonsoolidel;
14) Sadevete äravoolud lahendada nii, et sadeveed juhitaks
hoonest eemale, tagades selleks vajalikud pinnasekalded;
15) Elektripaigaldis (elektri sisestuskilp, sisestuskaablid jms.)
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ja välisvalgustus lahendada hoonele sobivalt ja esitada
kooskõlastamiseks
koos
arhitektuurse
projektiga.
Elektrikilpide, kaablite, karbikute vms. uute seadise osade
paigaldamine mälestise fassaadidele või nende ette ei ole
lubatud.

6. ERITINGIMUSED
HOONE
SISERUUMIDE
ÜMBEREHITAMISEKS JA RESTAUREERIMISEKS
1) Säilitada ja restaureerida Ruumi 2 võlvlaed ja kaarsillused (vt
SKEEM 2);
2) Ruumi nr 2 interjöör säilitada ja eksponeerida autentsena,
vältides selle jagamist või poolitamist vaheseintega;
3) Säilitada kaarsillus Ruumis 3;
4) Säilitada ja restaureerida Ruumide 2 ja 3 vahesein koos
ukseavaga U1 (FOTO 50-51). Ukseavasse teha algupärase
kujuga uus lauduks;
5) Säilitada siseseinte ja võlvide puhasvuukviimistlus. Vuugi
parandused teha sobiva koostisega vuugiseguga;
6) Ruumi 1 võib rajada külmkambri, olemasolevatest
seinatarinditest
eraldisesvana
ja
täiesti
iseseisva
konstruktsiooniga;
7) Pööninguruumide väljaehitamise korral saab valgustamiseks
kasutada hoone idaküljel olevaid pööninguaknaid A9-A11 ja
endist lakaluuki VU4, mille siseküljele võib paigaldada
sobiva kujundusega puitakna. Hoone lääneküljele võib
vajadusel projekteerida kujunduselt sobiva uue akna.
8) Vajadusel võib hoone lõunaküljele akende A5 ja A7 teljele
projekteerida kuni kaks katuseuuki varem eksisteerinud
katuseuugi (vt FOTO 5-6) eeskujul. Vajaduse korral võib
lisaks lubada kuni kolme väikesemõõdulise katuseakna
paigaldamist hoone hooviküljele. Hoone esifassaadile (Põllu
tänava äärsele põhjapoolsele esiküljele) katuseuukide ega
katuseakende paigaldamist ei lubata.

SKEEM 1
HOONE ASUKOHA SKEEM:
Hoone asukoht 1908. a. mõisaplaanil (Generalkarte von A udern—EAA 3724-5-1594) ja kaasaegsel Maa-Ameti põhikaardil (http://xgis.maaamet.ee).
Punktiiriga on plaanile märgitud esialgse hoonemahu kontuur, mis—nagu selgub — on loodeküljel ulatunud praegusest 4,7m kaugemale,
hõlmates ka 1970teks juba täielikult hävinud ja puukuuriga asendatud hooneosa praeguse ehitusmahu loodeküljel.

LAEVÕLVID
HÄVINUD
LAEVÕLVID
OSALISELT
VARISENUD

A8

AA8

A7

AA7

TAASTADA
VARASEM
UKSEAVA JA
ALGUP. KUJUGA
LAUDUKS

OSALISELT
VARISENUD
TELLISSEIN
(REST.-TAV)

A6

AA6

A5

VU3 AA5 A4

REK-TAV
ÜMBERLAOTUD
TELLISSEIN
VANADEST
TELLISTEST
HILISEM
TUGIPIIT
(20.s. I p)

V

U1
VS 1

V2

A1
V5

ESIALGSE HOONE KONTUUR
(LIGIKAUDNE)

V1

AVA

V

VS 2

V3

VS 3

V4

VS 4

VU1

VS 5

HILISEM
AKNAAVA SULGEDA,
TAASTADA MAAKIVISEIN

V6

VS 6

RESTAUREERIDA
VÕLVKAARAVA,
TAASTADA
ALGUP. KUJUGA
LAUDUKSED
SEPISHINGEDEL

AVA

AA1

A2

AA2

A3 AA3

VU2

AA4

RESTAUREERIDA
VÕLVSILLUS,
TAASTADA ALGUP.
KUJUGA
LAUDUKS

HILISEM
TUGIPIIT
(20.s. I p)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA
(V– laevõlv; VS -võlvsillus; AA—algne ukse- või aknaava)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV MAAKIVI– JA TELLISSEINTEGA HOONEKEHAND

TAASTATAV VÕI REKONSTRUEERITAV HOONEOSA
(A-aken, VU-välisuks, U-siseuks)

KINNI MÜÜRITUD VARASEM AVA

SKEEM 2
AUDRU MÕISA ÕLLEKÖÖK (REG-NR 16615) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE:
PÕHIKORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA INVENTEERIMISPLAANIST: ERA-T-0-76-1-1680.

A9

A11
VU4

REKONSTR.-TUD
TELLISKORSTEN

A10

- SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV HOONEOSA
(V– laevõlv; VS -võlvsillus; AVA—algne ukse- või aknaava)

SÄILITATAV JA RESTAUREERITAV MAAKIVISEINTEGA
HOONEKEHAND

ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV VÕI
REKONSTRUEERITAV HOONEOSA

KINNI MÜÜRITUD ALGNE AVA

SKEEM 3
AUDRU MÕISA ÕLLEKÖÖK (REG-NR 16615) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: KATUSEKORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA INVENTEERIMISPLAANIST: ERA-T-0-76-1-1680.

REKONSTRUEERITUD
VAHELAE– JA
KATUSETARINDID
(2004)

TAASTATAV RÄÄSTAKARNIIS

SKEEM 5
AUDRU MÕISA ÕLLEKÖÖK (REG-NR 16615) KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE INVENTEERIMINE
HOONE RISTLÕIGE. ALUSPLAAN: KOOPIA INVENTEERIMISPLAANIST: ERA-T-0-76-1-1680.

TAASTATAV RÄÄSTAKARNIIS

1

2

1) Vaade hoone idaviilule kirdest. 1990. a. Endise Audru mõisa ehitusajalooline ülevaade
(1999), Kd 2, Ill. 155;
2) Audru mõisa õlleköök. Vaade loodest, 1977. a. Foto: ERA T-0-76_001_0016080.
Fotodel on näha varasem räästavormistus laudkarniisiga ja diagonaallaudisega välisuks.

3

4

3) Vaade hoonele kirdest, 2003. a. Foto: E. Rajari. Muinsuskaitseameti Pärnumaa inspektori fotokogu; 4) Vaade hoonele loodest avariilise katusega. 1999. a. Foto: M. Kötsi.
Fotol näha lagunenud sindelkatus, vana välisuks ja räästakarniisi fragment.

5

6

5) Vaade hoonele edelast, enne konserveerimist 2003. a.; 6) Vaade kagust, enne konserveerimist, 2003. a. Fotod: E. Rajari. Muinsuskaitseameti Pärnumaa inspektori fotokogu.

7

8

7) Vaade hoonele kirdest; 8) Vaade loodest, vanadest tellistest üles laotud ajutine otsasein
ja tugipiidad hoone lääneküljel. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

9

10

9) Vaade hoone idafassaadile otsaviilul säilinud algupäraste aknaavade ja võlvkaarsillusega. Aknaava kaaravast paremal on hilisemast ehitusperioodist; 10) Vaade kinni laotud
kaarsillusega ukseavale VU1. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

11

12

11) Algupärane maakivi-segamüüritis idafassaadil kaaravast VU1 paremal. Lagunenud
sillusega aknaava on hiljem sisse võetud; 12) Algupärane maakivi-segamüüritis idafassaadil kaaravast VU1 vasemal. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

13

14
15

13) Pööninguaken A11 isaviilul; 14) Pööninguaken A9 idaviilul, viiluvälja tellismüüritis ja
krohvviimistlus ning akna krohvraamistus osaliselt kahjustatud; 15) Pööninguaken A10
idaviilul. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

16

17

18

16) Pööninguaken A9 ja otsaviilu tellismüüritis siseküljelt; 17) Pööninguaken A10 siseküljelt; 18) Lakaluugi VU4 sisekülg puitlengiga. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

19

20

21

22

19) Lakaluuk VU4 idaviilul, välisküljelt; 20) Ukseaval VU1 säilinud uksehinge ülemine
parempoolne sepiskonsool; 21) Murtud maakividest (alaosas) ja tellistest (ülaosas) nurgakvaaderdus hoone loodenurgal; 22) Ukseava VU1 säilinud alumine parempoolne sepiskonsool. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

23

24

25

26

23-24) Kinni müüritud algsed aknaavad AA1 ja AA2 hoone põhjapoolsel külgfassaadil;
25-26) Hoone ümberehituse järgsed aknaavad A2 ja A3: Mõlema akna alaosa on veelgi
hiljem kinni müüritud, nende alaservas kohmakas parandus tsementkrohviga. Fotol 26 on
akna A3 kohal näha algupärase aknaava AA3 tellissillus. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

27

28

29

30

27) Ümberehituse järgne välisuks VU2, selle kohal vana aknaava AA4 tellissillus; 28) Välisukse VU2 sulgemiseks kasutatud sepislatt-obadus; 29) Hoone edelanurka pärast algupärase otsaseina lammutamist laotud tugipiit; 30) Ümberehituse järgne aken A4—akna
alaosa osalt tellistäite ja osaliselt silikaadiga kinni müüritud. Fotod: Mart Siilivask,
2.05.2016.

31

32

33

34

31) Kinni müüritud ümberehituse järgne ukseava VU3, selle st vasakul varasema aknaava
aknapõse ja silluse fragment ja hilisem maakivitäide; 32) Ukse VU3 ülemise uksehinge sepiskonsool; 33) Ümberehituse järgne aknaava A5; 34) Ümberehituse järgne aknaava A6.
Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

35

37

36

38

51

35) Algupärane aknaava AA7 hoone lõunapoolsel külgfassaadil (hoovifassaadil); 36) Ümberehituse järgne aken A7 lõunapoolsel külgfassaadil; 37) Algupärane aknaava AA7 lähivaates; 38) Kinni müüritud algne aknaava AA8 lõunapoolsel külgfassaadil, mille aknasillus ei ole säilinud. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

39

40

41

42

39) Hiljem sisse võetud aknaava A8, mille aknapõsed on silikaadist, kaarsillus puudub;
40) Hiljem sisse võetud aknaava A1 hoone idapoolsel otsaküljel, mis eirab otsaviilu
algset, sümmeetrilist fassaadikompositsiooni— akna võib kinni laduda; 41) Algupära- 52
sed sümmeetrilise jaotusega aknaavad ja ümberehituse järgsed avad hoone põhjapoolsel külgfassaadil—kunagisel esifassaadil—maakivi-, krohv- ja tellispinnad loovad
maalilise mulje; 42) Hoone kirdenurga vormistus — seina alaosa laotud hoolikalt valitud
maakividest, ülaosa aga tellistest, hiljem on müüripind kaetud üsna jämeda faktuuriga
õhukese krohvikihiga, mis jättis maakivi– ja tellispinnad osaliselt nähtavale— tegemist
on olnud väga kvaliteetse ja kunstipärase 18. sajandi lõpu müürsepatööga. Fotod: Mart
Siilivask, 2.05.2016.

43

44

45

43) Vaade laevõlvidele Ruumis 2—näha viis laevõlve kandvat võlvsillust; 44) Vaade kinnimüüritud ukseavale VU3 Ruumist 3;
45) Vaade aknaavale A4 Ruumist 3. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

46

47

46) Laevõlv V3 Ruumis 2; 47) Võlvisillus VS2 Ruumi 2 lääneküljel— ruumi otstes olevad
tellisvõlvid V1 ja V6 on hävinud. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

48

49

48) Kahjustatud laevõlv V2; 49) Kahjustatud laevõlv V6. Fotod: Mart Siilivask, 2.05.2016.

50

51

52

53

50) Ukseava U1 Ruumi 3 poolt; 51) Ukseava U3 Ruumi 2 poolt, näha vanad uksehinged ja
laudukse süvis; 52) Vaade Ruumi 2 põhjaseinale võlvikus V6—varisenud tellisseina tagant
paistab esialgne kaarsillusega aknaava AA1, mis võlvide rajamisel kinni ehitati; 53) Kinni
müüritud varasem kaarsillusega ava Ruumi 2 idapoolses otsaseinas—sel kaaraval on üsna
madalal asetsev kaarsillus, ca 1,5 m olemasolevast põrandapinnast. Fotod: Mart Siilivask,
2.05.2016.

54

55

57

56

58

54) Varisenud tellissein Ruumi 3 idaküljel, siseukse U1 kõrval—algselt on olnud õhuvahega tellissein; 55) Esialgne aknaava AA8 ja võlvikand Ruumi 2 kagunurgas; 56) Esialgne
müüritis seina siseküljel, Ruumi 1 põhjaküljel—erinevalt hilisemast tellisvooderdusest on
siis kasutatud lõhkumata maakivi ja paeplaate; 57) Varasema ava kaarsillus Ruumi 1 ja 2
tellisvaheseinas; 58) Vaade Ruumi 1 lõunaseinale sellest hiljem läbi murtud aknaavaga A8.
Fotod: Mart Siilivask, 5.05.2016.

59

60

59) Vaade 2004. a. valminud katusekonstruktsioonile; 60) Vahelaekahjustus Ruumi 2 võlviku V5 kohal ja võlvsillustele toetuvad uued puidust vahelaetarindid pööningult vaadates.
Fotod: Mart Siilivask, 5.05.2016.

61

62

33
63

64

31) Surfid hoone lääneküljel, mis tehti 5.05. 2016.a. varasema vundamendi olemasolu ja
ulatuse väljaselgitamiseks; 32-33) Vana vundament Surfis 1—ca 1,5-2m kaugusel hoone
edelanurgast—vundament asub kohakuti hoone idaseinaga, ca 60cm sügavusel; 34) Arv.
vana vundamendi säilmed (arv. nurgaosa?) Surfis 2, ca 4,4-4,7m kaugusel hoone idaseinast, ca 60cm sügavusel—sama objekt on nähtav ka Foto nr 61 esiplaanil. Fotod: Mart
Siilivask, 5.05.2016.

23

24

25

26
25

Analoogdetaile hoone hävinud osade restaureerimiseks: 65-66) Audru mõisa aidahoone
(reg-nr 16610) diagonaallaudisega välisuksed; 67-68) Audru mõisa magasiaida (reg-nr
16602) räästa puitkarniis. Fotod: Mart Siilivask, 05.05.2016.

