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Käesolev uurimistöö keskendub Ahja jõe kõigi vesiveskite seisukorra hindamisel, fotomaterjali 
kogumisel ja kahjustuste ulatuse väljatoomisel. Valim koosneb kõigist  Ahja jõe veskikohtadest 
mis asusid Ahja jõel 1930. aastal. Valimiga on püütud anda võimalikult objektiivne ülevaade 
praegusest olukorrast. Põhjalikumalt on käsitletud  Roti veskit,mille puhul on tarindite seisukorda 
eraldi kirjeldatud. Eesmärgi saavutamiseks jaotati töö etappideks, kõigi veskikohtade külastusest, 
pildimaterjali kogumisest, visuaalsest kontrollist koostati veskikohtade hindamine, Roti veski 
mõõdistati ja joonestati vaated arvutiprogrammiga AutoCad ja Roti veski tarindite ülevaade.
Hoonete, paisude ja veekanalite tehnilist seisukorda hinnati kombineerides Muinsuskaitseameti 
tehnilise seisukorra hindamise ankeeti ja Tõnu Keskküla numbrilise hindamise meetodit. 
Veskite külastuse käigus ja visuaalsel vaatlusel selgus, et Ahja jõel vesiveskite seisukord on väga 
halb. Kaheteistkümnest vesiveskist on tänaseks säilinud viis, neist rohkem kui pooled on aktiivse 
kasutuseta. Viiest kolmel - Liismeti, Roti, Kiidjärve - võib olukorda lugeda hea ja rahuldava 
vahepealseks. Kolm veskit - Vedela, Kaska ja Möksi - on hävinenud tulekahjus, kus on säilinud 
vundamendid ja osaliselt seinad. Üldist Ahja jõe vesiveskite olukorda tuleb lugeda halvaks. 
Olukord on murettekitav, kuna palju ajaloolisi ja muinsuspärandi väärtusega vesiveskeid on 
hävinud. Paraku ei luba Keskkonnaamet paljudes veskikohtades paisusid taastada ega veejõudu 
kasutada või on esitatud keskkonnanõuded sedavõrd ebamõistlikud ja kulukad, et neid pole 
veskikoha omanikul võimalik täita. Antud magistritööd tulemusi saab kasutada hilisemal Roti 
vesiveski restaureerimistööde ettevalmistamisel

Märksõnad: Valim, visuaalne kontroll, tarindite seisukord, hindamine
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The given research paper focuses on the condition assessment of Ahja River watermills, 
collection of photographic material as well as identifying the extent of damage. The sample 
consists of Ahja River watermills that were located on the river in 1930. The sample aims at 
providing the most objective overview of the current situation. Special attention is paid to Roti 
watermill, in which the condition of the structures is described in detail. To achieve the 
objective, the works have been divided into phases, i.e., visits to watermills locations, collection 
of photographic material, visual inspection, assessment of watermills, surveying and drafting of 
Roti watermill using AutoCAD software as well as review of Roti watermill structures. The 
technical condition of buildings, dams, and water channels has been assessed by means of 
combining the technical condition assessment questionnaires provided by the National Heritage 
Board and the numerical assessment method by Professor Tõnu Keskküla. As a result of the 
visits to the locations and their visual inspection, it was found out that the condition of the 
watermills on the Ahja River is very poor. Of 12 watermills, five have been preserved, of which 
more than half are underutilised. Three out of five – Liismeti, Roti, Kiidjärve – indicate decent 
to satisfactory condition. Three watermills – Vedela, Kaska and Möksi – have been destroyed by
fire, whereas only foundations and partly walls have preserved. The general condition of the 
Ahja River watermills must be regarded as poor. The situation is worrying as a lot of historical 
watermills of heritage value have been destroyed. Unfortunately, the Environment Agency does 
not allow to restore dams in many watermill locations or use hydro power. In addition, the 
environmental requirements are so unreasonable and costly that watermill owners are simply 
unable to meet them. The results of the given Master's thesis can be used during the preparations
for the upcoming Roti watermill renovation.

Keywords: Sample, visual inspection, condition of structures, evaluation
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SISSEJUHATUS

Vesiveskit võib julgelt nimetada tehnika mälestusmärgiks ja tööstuse hälliks.

Vesiveski  on  tuletatud  sõnadest  vesi  ja  kivi.  Jäägu  ajaloolaste  mõistatada,  kust  meie

esivanemad vesiratta tegemist õppisid (Juske 1993).

Meie tänases kõnepruugis on kindlal kohal vanasõna “See on vesi minu veskile“. See ongi

vist  kõik,  mis tänapäeva linnalaps veskikivist  teab.  Ja ometi  hiljuti  pool sajandit  tagasi

täitis vesiveski meie elus veel olulist osa. Ta oli tähtis lüli ahelast muld-vili-leib (Juske

1993).

Lõuna - Eesti jõed olid veerikkad ja soodsa languga ning nende orud olid järsunõlvalised,

sügavad ja võrdlemisi kitsad. Siia oli hea ehitada vesiveskid (Juske1993).

Ahja jõgi on  Emajõe suurim parempoolne lisajõgi, pikkus 102,1 km.  valgla 1074,3 km²,

langus 87 m. Keskjooksul on kohaliku nimena olnud kasutusel ka Aarna jõgi. Jõgi algab

Erastvere järvest ja suubub Emajõkke 8,8 km. enne Emajõe suubumist Peipsisse. Ahja jõgi

on  alamjooksul laevatatav.  (Portaal“Vikipeedia“).  Jões  on  rohkesti  kivikärestikke,  neist

võimsaim ja  kaunim Saesaare kärestik hävitati  Saesaare HEJ ehitamisel  1951. a.  1930.

aastail oli Ahja jõel 12 vesiveskit (alates ülemjooksult): Vedela, Kaska, Roti, Leesmendi,

Tille,  Möksi,  Aarna,  Koorvere,  Kiidjärve,  Valgesoo,  Porgandi  ja  Sulbi.  (Portaal

“Vikipeedia“) 

Antud magistritöö  käsitleb  nende veskite  hetkeolukorda  ja  vaatleb  lähemalt  Roti  veski

hoonekompleksi tarindite seisukorra hindamist ja hilisemat rekonstrueerimiskonseptsiooni.

Ka töös  uuritaval  vesiveskil  on  oma minevik.  Viimati  töötas  nüüd  muinsuskaitsealune

veski  1990ndatel  aastatel. Praegu  seisab  veskikompleks  tühja  ning  kasutuna.  Seega

räägivadki  antud magistritöö  vajalikkusest  eelnevad faktid  -  vesiveskid  aina  lagunevad

ning et mitte lasta omanäolistel vesiveskitel minevikku vajuda, tuleb alusatada otsast ning

otsida võimalusi hoonete renoveerimiseks.
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KIRJANDUSE ÜLEVAADE

Vesiveskite uurimine mujal maailmas

Vesiveskite ja nendega seonduva tehnoloogia ajalugu leiab käsitlust Charles Singer´i, E. J.

Holmyard´i, A.R. Hall´i ja Trevor I. Williams´i raamatutes „A history of Technology.Vol II,

Vol III“. Põhjalikult käsitletakse vesiveskite ajalugu ja tenholoogiaid Johannes Mager´i,

Günter Meißner´i ja Wolfgang Orf´i teoses „Die Kulturgeschichte der Mühlen“

Veskite uurimine Eestis

Vesiveskite uurimisega on Eestis põhjalikult tegelenud Anto Juske, kes on välja andnud

kaks  raamatut  -  „Eesti  vesiveskid“,  kus  keskendutakse  Eesti  tuntumate  vesiveskite  ja

hüdroelektrijaamade tutvustamisele ning „Vesiveskid“, kus käsitletakse vesiveskite ajalugu

maailmas ja Eestis. Mõlemat raamatut on koostatud töös kasutatud.

Võrumaa vesiveskeid on vaadelnud ka kodu - uurimise ringi kuuluv Fr. Haidak. Ahja jõe

veskite kohta on ta koostanud kokkuvõtte 1971. aastal. Mainitud kokkuvõtet on kasutatud

uurimustöö ajaloolises osas.

Veskite arengust

Käesolev peatükk on kirjutatud „Juske, A. (1993). Vesiveskid. Tallinn : Valgus“, „Juske, A.

(2006). Eesti vesiveskid. Tallinn : OÜ Infotrükk“, „Singer, C., Holmyard, E. J., Hall, A. R.,

Williams, T. I. (1956). A history of Technology : Vol II. 2dn ed. Oxford : Oxford University

Press“,  „Singer,  C.,  Holmyard,  E.  J.,  Hall,  A.  R.,  Williams,  T.  I.  (1957).  A history of

Technology : Vol III. Oxford : Oxford University Press“, „Mager, J., Meißner, G. (1988).

Die Kulturgeschichte der Mühlen. Leipzig : Edition Leipzig“ ja „Suuder, O. (1990) Lõuna-

Eesti vesiveskid Tallinn : KRPI“ allikate põhjal.

Veskite leiutamine sai alguse toidu, peamiselt vilja jahvatamise ajendil. Vilja jahvatamise

ajalugu on pikk. Esialgu kasutati vilja, tõrude, pähklite jms. jahvatamiseks hõõrumiskivi,

milleks  oli  enamasti  hõõrumissüvendiga ümara kujuga kivi.  Vilja  jahvatamise järgmine
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leiutis oli käsikivi, mis oli ringiaetav kivi. Käsikivide kasutamist mainitakse nii Moosese

raamatutes, kui ka Vana-Kreeka eeposes „Odüsseia“, viimane neist arvatakse olevat kirja

pandud  800  aastat  e.m.a.  Käsikivi  edasiarendusena  võeti  Kreekas  V  sajandil  e.m.a

kasutusele pöördveski ja ka gööpelveski, mille ringi ajamiseks kasutati veoloomade jõudu.

Gööpelveski kujutas endast koonilist aluskivi, millele oli kinnitatud raudtelg. Telje ümber

aeti ringi kaksiknõgusat pealiskivi. Selliseid veskeid leiti väljakaevamistel Pompeji linnas,

mis  hävis  79.  aastal  vulkaanipurske  tagajärjel.  Ligikaudu  samal  ajal  gööpelveskiga

leiutasid  kreeklased  kollerveski,  mida  kasutati  oliivide  töötlemiseks,  et  neist  õli  kätte

saada. Kollerveski koosnes õõnsast jahvatuskausist ja selle sees raudvõllil ringiaetavatest

jahvatuskividest.

Teine vesiveski arengu eeldusi oli vesiratta leiutamine. Vesiratta areng algas veetõsterattast,

millega ammutati veekogudest inimjõul vett. Selle leiutamise aeg ei ole täpselt piiritletud,

jäädes vahemikku 2000 – 600 aastat e.m.a. Ligikaudu 200 aastat e.m.a. hakati kasutama

veetõsteratta  liikumapaneva  jõuna  veoloomi.  Selle  tegi  võimalikuks  hammasratta

leiutamine,  mis toimus arvatavasti  4. sajandil  e.m.a.  Algne hammasratas kujutas endast

puust ratast, mille pöiale olid kinnitatud ratta perimeetri ulatuses ühtlaste vahedega ümarad

puupulgad.  Hiljem  asendati  veetõsteratta  kopad  labadega,  sealt  edasi  saab  rääkida

vesirattast.

Palju  on  teateid  vesiveskite  kasutamise  kohta  4.  –  5.  sajandi  Roomas,  laialdasemalt

hakkasid veskid levima majanduslikult ja sotsiaalselt probleemses Kesk-Euroopas. Veskite

levikule  ja  arengule  aitasid  kaasa  kloostrid,  kus  mungad  igapäevaste  tööde

produktiivsemaks  muutmiseks  palju  tehnikat  kasutasid.  Euroopa  vesiveskite  arengut

soosisid  püsiva  voolurežiimiga  arvukad  jõed.  15.  sajandil,  kui  tekkisid  manufaktuurid,

levisid vesiveskid juba üle Euroopa. Kuna seadmete käitamiseks läks tihti vaja rohkem

võimsust kui üks vesiratas toota jõudis, siis kasutati vesirattaid ka grupiviisi. Vee-energia

kasutuselevõtuga mehhaniseeriti ja muudeti sellega tõhusamaks mitmed seni töömahukad

tootmisharud nagu metallurgia, mäetööstus ja paberitööstus. Vesiratta ja võlli ringliikumine

muudeti  kulgliikumiseks,  kasutades  mehaanilist  haamrit  ja  väntvõlli,  see  võimaldas

käivitada  erinevaid  masinaid.  Vesiratta  tehnoloogiaid  arendati  veel  mitusada  aastat.  19.

sajandi  alguseks oli  vesiratta  areng ennast  ammendanud, ning sealt  edasi  omab veskite

arengus suurt tähtsust turbiini kasutuselevõtt. Olles kasutusel juba 3. sajandil, ei suudetud
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kuni  19.  sajandini  toota  piisavalt  tõhusaid  turbiine.  Hüdrodünaamika  arengu ja  metalli

töötlemise täpsuse arenguga muutusid turbiinid efektiivseteks, ning see tõrjus enamikest

manufaktuuridest vesiratta välja. Tänapäeval kasutatakse turbiine hüdroenergia tootmiseks.

1990.  aasta  inventariseerimisnimestiku  järgi,  mis  oli  koostatud  peamiselt  1930.  aastate

nimestiku põhjal,  oli  Eestis  umbes 590 töötavat  vesiveskit.  Vesiveskite  levik  Eestis  on

ebaühtlane,  see  on  tingitud  maastiku  reljeefi  olemusest.  Kuna  Lõuna-  ja  Kesk-Eesti

maastik on künklikum ja sobis paremini jõgede paisutamiseks, siis ehitati seal kandis ka

rohkem  vesiveskeid.  Lääne-Eestis  ja  saartel  kasutati  veski  mehhanismide  käitamiseks

peamiselt tuule jõudu.

Veski olemus

Käesolev peatükk on kirjutatud „Suuder, O. (1990) Lõuna-Eesti vesiveskid. Tallinn: KRPI“

ja „Tihase, K. (1974). Eesti talurahva arhitektuur. Tallinn : Kunst“ allikate põhjal.

Vesiveski  juurde kuulub enamasti  veskitamm. Veski  ehitamisel  oli  tammi rajamine  üks

vaevarikkamaid töid, oluline oli kohavalik,  et  saavutada võimalikult väikese pinnasetöö

mahuga maksimaalne nivoode vahe. Tammi pealt jooksis tihti üle maantee, kust pääses

veskile (jooni 1).

Joonis 1. Vesiveski ümbruse skeem, vesiveski otsavaade (ERM EJ 458:4)

Tüüpilise vesiveski ülesehitus lähtub tehnoloogiast,  kus hoone on jaotatud osaliselt  või
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täielikult  kolmeks  korruseks,  väiksemate  veskite  puhul  kasutati  poolkorrust  (joonis  2).

Ülemist osa, mis asub sarikate all ja kust terad kolusse valatakse, nimetatakse kotilaeks,

keskmist  korrust,  kus  asuvad  kolu  ja  jahvatuskivid,  nimetatakse  kivilaeks  ja  alumist

korrust, kus valmistoodang kirstudesse langeb, nimetatakse veskipõrandaks.

Joonis 2. Altvoolu-veski plaan ja lõiked (Tihase 1974)

19.  sajandi  tüüpilised  taluveskid  ehitati  rõhtpalkseintega.  Maakividest  vundament  oli

tammi  pool  madal,  vastaspoolel  moodustas  see  kõrge  sokli.  Vahelaed  toetati  palkidele,

mille otsad ulatusid läbi maakiviseina. Poolkelp- või viilkatus oli kaetud õlg-, laastu- või

kivikattega.  Veskitammi  kuhjatud  pinnase  vajumise  stabiliseerimiseks  kasutati  Lubja

veskis palkparvesid ja arvatavasti kasutati neid ka teiste veskite puhul.

Suuruse  ja  kapitaalsuse  poolest  olid  taluveskitest  võimsamad  mõisa  veskid,  mille

ehitusmaterjalina  kasutati  maa-  ja  telliskive.  Veski  oli  funktsionaalne  tootmishoone  ja

enamasti  puudus sellel  arhitektuurne suursugusus,  mis  oli  omane mõisate  esinduslikele
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hoonetele. Hoone koosnes enamasti veski osast ja möldri  eluruumide osast.  Suurematel

veskitel  oli  tihtipeale rohkem kui üks funktsioon. Lisaks paljulevinud jahu- ja saeveski

kooslusele ehitati 19. sajandi algul paljudele veskitele juurde villavabrikud. Levinud olid

veskite  juures  ka  väikesed  masinad  nagu  laastulöömispink,  höövelpink,  ketassaag,

linatöötlemisseadmed. Alates 1920. aastast hakati veskitele paigaldama ka elektriturbiine,

mis varustasid elektriga nii veskit kui lähemaid elamisi.
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TÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED
1. Ahja  jõe  vesiveskite  tehnilise  seisukorra  hindamine  ja  võrdlus  1986.  aasta
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2. Vesiveskite  seisukorra  kajastamine  tabelis  lähtudes  Tõnu  Keskküla  numbrilisest
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3. Tüüpiliste kahjustuste väljatoomine

4. Roti  veskihoone  ülesmõõdistamine  ja  vaadete  joonestamine  arvutiprogrammiga
AutoCAD

5. Roti vesiveski renoveerimise nõuanded
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METOODIKA

Tehnilise seisukorra hindamine

Tehnilise seisukorra uuringus kajastatakse 12 vesiveskit. Valimi koostamisel on lähtutud

kõigist Ahja jõel teada olevatest veskikohtadest (LISA 1). Uurimustöö raames on koostatud

kasutades Maa-ameti Geoportaali andmeid informatiivne kaart Ahja jõel asunud veskite ja

nende  seisukorra  kohta  (LISA  2).  Töö  autor  uurib  hooneid  vähem  või  rohkem

muinsusväärtusena,  juhib  tähelepanu  vanade  konstruktsioonide  ja  süsteemide

säilitamisvõimalustele  lähtudes  muinsuskaitse  printsiipidest.  Põhjalikumalt  on käsitletud

Roti  vesiveski  hoonekompleksi,  kus  on  kirjeldatud  hoonete  konstruktsioone,  esile  on

toodud erinevad kahjustused ning tehtud parandus- ja uuendusettepanekud. Teiste veskite

puhul  on  eraldi  välja  toodud  nende  asukohad,  ajalooline  lühiülevaade  ja  tehniline

seisukord, mis kajastub tabelis, kus on antud hoonele hinded Muinsuskaitseameti tehnilise

seisukorra  hindamise  ankeedi  alusel.  Lisaks  hoonele  on  hinnatud  ka  veskikompleksi

tervikuna. Võrdluseks on kasutatud 1986. aastal koostatud inventariseerimise aruandeid.

Hoone üldhinne on arvutatud Tõnu Keskküla numbrilisest meetodis kasutades aritmeetilist

keskmist  (LISA 3).  Töö  autor  külastas  kõiki  töös  käsitletud  vesiveskeid  ajavahemikus

2014. kevad – 2016. kevad.

Tõnu Keskküla numbriline meetod

Antud  meetod  põhineb  tarindite  visuaalsel  hindamisel,  kus  hindamise  skaala  koosneb

neljast  numbrist.  Meetodiga  hinnatakse  kõik  hoone  tarindid,  ning  seejärel  arvutatakse

nende  põhjal  hoone  keskmine  üldhinne.  Ehituslike  põhitarindite  hinne  on  üldhinde

arvutamisel suurema kaaluga kui teisejärgulised tarindid ja eriosad, kuna nendest sõltub

hoone üldine seisukord suuremal määral (Käärid 2004).

Autoripoolne muudetud meetod

Kuna kõikidesse hoonetesse ei olnud võimalik sisse pääseda, kajastub tehnilise seisukorra

tabelis  hooneväliste  tarindite  seisukord.  Põhitarinditest  on  arvesse  võetud  hoone
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vundament,  välisseinad,  katuse  kandekonstruktsioon  (hinnatud  deformatsioone  välisel

vaatlusel) ja katusekate. Teisejärgulistest  tarinditest  on arvesse võetud avatäidete, paisu,

veekanali  ning  välisviimistluse  seisukord.  Et  kasutada  Muinsuskaitseameti  tehnilise

seisukorra  hindamise  skaalat  Tõnu  Keskküla  numbrilise  hindamise  meetodis,  on  antud

skaala nihutatud väärtusteni 0 - 3.

Hoone tehnilise seisukorra hinne:

H=(10HPT+0,5HTT):10,5, kus

• H - Hoone tehnilise seisukorra hinne

• HPT - Hoone ehituslike põhitarindite keskmine hinne

• HTT – Hoone teisejärguliste tarindite keskmine hinne

HPT=(PT1+PT2+PT3+PT4):4, kus

• PT1 – Vundamendi, sokli hinne

• PT2 – Kandeseinte hinne

• PT3 – Katuse kandekonstruktsiooni hinne

• PT4 – Katusekatte hinne

HTT=(TT1+TT2):2, kus

• TT1 – Avatäidete hinne

• TT2 – Välisviimistluse hinne

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne:

KH=(H+V):2, kus

• KH – Veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne

• H – Hoone koondhinne

• V – Paisu, veekanali ja sisseseade tehnilise seisukorra koondhinne

V=(P+VK+S):, kus

• P - Paisu tehnilise seisukorra hinne

• VK – Veekanali tehnilise seisukorra hinne

• S – Veskiseadete tehnilise seisukorra hinne
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Tabel 1 Hoone tarindite ja tehniliste süsteemide numbrilised väärtused Muinsuskaitseameti

tehnilise seisukorra hindamise ankeedi järgi (Muinsuskaitseamet)

Hinnang
Hoone osad

HEA RAHULDAV HALB AVARIILINE

3 2 1 0

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

Tehniliselt heas
korras olevad

Üksikud
ebaolulised
praod,
deformatsioonid

Ebaühtlased
deformatsioonid,
vundament on 
veel
kandvõimeline

Avariilised
deformatsioonid,
mis ohustavad ka
seinte stabiilsust

Seinad Tehniliselt heas
korras olevad

Viimistluse 
osaline kahjustus

Viimistlus ei 
kaitse kande-
konstruktsioone,
deformatsioonid,
praod,
kõdukolded

Läbivad praod
seintes, mis
võivad viia
varinguteni,
väljavajumised
ulatuslikud
puitseinte
kõdukolded

Katuse kande-
konstruktsioon

Tehniliselt heas
korras olevad

Vähesed 
läbivajumised

Ebaühtlased
deformatsioonid

Avariilised
deformatsioonid

Katusekate Vettpidav,
kindlustatud
vihmavee
äravool

Vettpidav
ebakorrapärane 
hooldus

Katusekate
amortiseerunud,
üksikud ajutused
läbijooksud,mis 
ei kahjusta 
oluliselt kande-
konstruktsioone

Suured sadevee
läbijooksud,
kande-
konstruktsioonide
s
on hakanud
ilmnema
deformatsioonid

Avatäited Tehniliselt heas
korras olevad

Ebakorrapärane 
hooldus

Oluliselt
amortiseerunud,
vajavad suurt 
remonti

Enamus aknaid on
pehkinud, klaasid
puuduvad,
aknaraamid
puuduvad, hoone
avatud
välismõjudele

Välisviimistlus Tehniliselt heas
korras olevad

Vajab
puhastamist
viimistlust

Oluliselt
amortiseerunud,
vajavad suurt 
remonti

Pais Tehniliselt heas
korras olevad

Osaliselt kulunud Märgatavalt 
kulunud, kohati 
avariiline

Täielikult kulunud
avariiohtlikud

Veekanal Tehniliselt heas
korras olevad

Osaliselt kulunud Märgatavalt 
kulunud, kohati 
avariiline

Täielikult kulunud
avariiohtlikud

Veskiseadmed Tehniliselt heas
korras olevad

Osaliselt kulunud Märgatavalt 
kulunud

Täielikult kulunud
avariiohtlikud
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AHJA JÕE VESIVESKITE ÜLEVAADE

Vedela veski

Asukoha skeem

Joonis  3. Vedela vesiveski asukoha skeem

(Maa-amet)

Joonis 4. Vedela vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub Kanepi – Leevaku maantee ääres Põlvamaal, Ahja jõe paremal kaldal.

Ajaloost

Veski  on  saanud  oma  nime  kohanime  järgi.  Veskikoht  on  üsna  vana,  juba  1638.  a.

maarevisjoni ajal oli Erastvere mõisa ligidal veski olnud. Samas kohas on elanud Weddel

Tõnison, tema elukutsest küll juttu ei ole, aga pole võimatu, et koht ja veski on saanud oma

nime möldri nime järgi. (Haidak. 1971)

Veski võis olla juba olemas varemgi, sest Liivimaa 1624/27 .a. maarevisjoni protokolli/lk.

102/ järgi on Erastvere mõisal olnud kaks veskit.

1839.  aastal  väljaantud  G.C.Rückeri  Liivimaa  kaardil  on  veski  näidatud.  A.  Krögeri

Liivimaa  aastaraamatus  1892.  aastal  on  Erastvere  veski  toodud  mõisa  veskina;  mõisa

omanik  oli  Conrad  Baron  Ungern-Sternberg.  Veski  rentniku  nime  ei  ole  toodud,  aga

rentniku  järeltulijad  teavad,  et  see  oli  Jaan  Leis  hüüdnimega  “Viu-Jaan“.  Aadress  –

kalendris, mis ilmus aastal 1902 on nimetatud, et veski asus nelja versta kaugusel mõisast.

(Haidak 1971)
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Jaan Leis oli leidlik ja hoolas mees ning seadistas elumajas ka naiste vokid veejõul tööle.

Järgmine  mölder  –  rentnik  Vedela  veskis  oli  Sikk.  Jaan  Leisi  tütrepoeg  Eduard  Talv

mäletab, et Sikal olnud eriline sõel linaseemnete puhastamiseks, sellel olnud kolmesugused

augud.  Esimestest  aukudest  kukkusid  läbi  umbrohu  seemned,  lapergustest  viimastest

aukudest  läksid  läbi  linaseemned,  jämedam  praht  kukkus  üle  sõela  otsa  maha.

Linaseemned said väga puhtad. Kuna seade tegi erilist häält, siis nimetati seda laperdiks.

(Haidak 1971)

Sikast järgmine mölder oli keegi Vana, kelle kohta ei ole õnnestunud andmeid hankida.

Esimese  vabariigi  aegu  riigistatud  veskid  olid  allutatud  Põllumajandusministeeriumile.

Algul renditi  neid enampakkumisel möldritele välja, kuid veskid lagunesid ja seepärast

otsustati enampakkumisel ära müüa. Aastal 1935 ostis riigilt Vedela veski Vastseliina valla

Illi veski mölder Eduard Keel. Veski hinnaks oli 6000 krooni, mis tuli maksta 55 aasta

jooksul; müügihinnale lisandusid veel võla protsendid. Veski oli viletsas seisukorras ja uus

omanik hakkas veskit korrastama. Esimese tööna võeti ette paisu ehitus, senise puit- muld

paisu asemele ehitati betoonist pais (joonis 5). Pais oli ehitatud sellise kõrgusega,  et ta

talumeeste heinamaid üle ei ujutaks, seega vee langus paisul oli kuni kolm meetrit. (Haidak

1971)

Joonis 5.Vaade paisule (Haidak 1970)

Eduard  Keel  asus  oma  perega  Vedela  veskihoonesse  elama  1936  aastal.  Veskihoone

parempoolses  otsas  olid  eluruumid,  keskel  veskikoda  ja  vasakpoolses  otsas  asusid

jõuseadmed:  algul  vesirattad  2,4  meetrise  läbimõõduga  ja  kinnise  põhjaga  ning  hiljem

1935 aastal tellis E. Keel Tartust Lellepi kaubamajast vesiturbiini ja asetas selle vesirataste

asemele. (Haidak. 1971)
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Veskis  kasutati  eelmise  sajandi  alguseni  looduslikke  veskikive,  neid  käisid  suurtest

põllukividest raiumas venelased. Eelmisel sajandil hakati veskikividel kasutama kunstlikke

lõikepindu. Ühe veskikivi pooled vedelevad veel praegugi veski varemete juures (joonis

6). (Haidak. Fr. 1971)

Joonis 6. Vana valatud veskikivi (Leetjõe 

2014)

Joonis 7. Puust hammastega hammasratas 

(Leetjõe 2014)

Veski töötas korralikult, veskilised olid rahul ja 1938 aastal lasi omanik ühel Haanja mehel

valmistada eraldi kruubimasina ja tangulõikaja. Aeg läks edasi, elujärg paranes ja mölder

E. Keel paigaldas veskihoone valgustamiseks 1952. a. väikese elektrigeneraatori. Veski oli

veel töös seitsmekümnendatel aastatel. (Haidak. 1971)

Vedela veski praegune olukord

Veskihoone on tulekahjus hävinud, paisu seisukord suhteliselt hea (joonis 8)

Joonis 8. Vaade paisul (Leetjõe 2014) Joonis 9. Vundament (Leetjõe 2014)
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Eluruumid taastati peale tulekaju, praegu kasutatakse suvilana. Veskihoonest on osaliselt

säilinud vundamenti, mis laguneb intensiivselt (joonis 9).

Vundamendi  seespool  olid  2014  aastal  nähtavad  osaliselt  säilinud  jõuvõtu  ülekanded.

Aastal  2015 rajati  paisule  kalakärestik  ja puhastati  veskijärv (joonis  11).  Tööde käigus

kaevati välja turbiin (joonis 13). Töid teostades on lõplikult hävitatud veski vundament.

Joonis 10. Vedela veskikoht (Leetjõe 2014) Joonis 11. Vedela veskikoht (Leetjõe 2016)

Kasutades hoone tarindite seisundi visuaalsel hindamisel prof. Tõnu Keskküla numbrilist

metoodikat neljapallisüsteemis, kus: (vaata tabel 1)

olid tulemused koostaja seisukohalt järgnevad:

 Tabel 2 Vedela veski olukorra hinnang aastal 2014

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

1

Seinad 0

Katuse kande-konstruktsioon 0

Katusekate 0

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 2

Veekanal 1

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise seisukorra hinne 0,24

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 0,62
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Aastal  1986  on  O.  Suuder  kirjeldanud  veskikompleksi  kui  hästi  säilinud  mitme

kõrvalhoonega terviklikult mõjuvat ansamblit. (Suuder 1986)

Vundamendi  seisukord  rahuldav  -  halb,  välisseinad  hea  –  rahuldav,  katus  rahuldav,

vahelaed head, veski ja jõuseadmed rahuldavad (joonis 12). (Suuder 1986)

Joonis 12. Vedela veski (Suuder 1986) Joonis  13.  Vedela  veski  turbiin  (Leetjõe

2016)

Pole päästa midagi peale mõningate veskiseadmete detailide. Veski võib lugeda hävinuks.

Kaska veski

Asukoha skeem

Joonis 14. Kaska vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 15. Kaska vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub Kanepi – Leevaku maanteel Põlgaste ristist vasakul, Ahja jõe paremal kaldal.
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Ajaloost

Veski on oma nime saanud arvatavasti kunagise möldri nime järgi. Liivimaa 1624-1627.a.

maarevisjoni  protokolli  /lk.63./  andmeil  oli  Kõllaste mõisa aladel töötav veski  -  Kaska

Peter 

Veski on ka näidatud 1839 aastal välja antud G. C. Rückeri kaardil. 1937. a. loenduslehel

on ehituse aastaks märgitud 1860, kuid tõenäoliselt oli ta juba XVII sajandi algul olemas.

(Haidak 1971)

XVIII sajandi lõpul müüs mõisaomanik veski oma teenijale Aleksander Kastele.  Aastal

1903  päris  veski  tema  poeg  Juhan,  kes  1922  aastal  andis  loenduslehe  Põlgaste  valla

„Ksaka“ jahuveski kohta. 1926/27 aasta Eesti Aadressiraamatus on veski omanik Juhan

Kaste, kellel oli kaks poega, August ja Jaan. Veski ja selle korrashoiuga tegeles rohkem

August, kes tunnistati 1948 aastal kulakuks. (Haidak 1971)

Aastal 1948 anti veski üle Põlgaste masinaühistule ja möldriks tuli Sohar, kes oli selles

ametis  kümme  aastat.  Järgmine  omanik  oli  kolhoos  „Külvaja”.  Peale  mölder  Sohari

lahkumist ei töötanud veski paar aastat. Seejärel sai möldriks Voldemar Sisask, kes käivitas

veski taas. Viimased kaks aastat käis möldriks Vedela veski mölder Eduard Keel ja aastal

1966 jäi veski lõplikult seisma. (Haidak 1971)

Joonis 16. Veskihoone (Haidak 1970)

Veskihoone  keldrikorrus  oli  looduslikest  kividest  lubjasegul.  Esimene  korrus  oli

rõhtpalkidest ja katusekorrusel asus kolude ruum (joonis 16). 1937. aasta loendusandmeil

oli veskiruumi põrandapind 48m2 ja selle maht 340m3. Hoonel oli laastukatus. Eluruumid

23



ehitas  J.  Kaste  1920ndate  aastate  lõpul  veskiruumide  otsa.  Pais  tugevdati  ja  vesiratta

asemele pandi turbiin arvatavasti 1937 aastal. (Haidak 1971)

Kaska veski töötas viimati 1960 aastal. (Suuder 1986)

Kaska veski praegune olukord

Kaska veskihoone on hävinud tulekahjus aastal 2012 (joonis 17).

Joonis 17. Hävinud veskihoone (Leetjõe 

2014)

Joonis 18. Kaska veski (Suuder 1986)

Tarindite seisundi visuaalse hindamise tulemused olid koostaja seisukohalt järgnevad:

 Tabel 3 Kaska veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

1

Seinad 1

Katuse kande-konstruktsioon 0

Katusekate 0

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 1

Veekanal 0

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise seisukorra hinne 0,48

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 0,4

24



Olukorra kohta on kirjutatud 1986 aastal loodusliku eraldusega taluveski (joonis 18). Algne

situatsioon on muudetud uue maanteega üle endise paisjärve. Veskihoone tarindeid hinnati

kõiki  headeks.  (Suuder  1986)  Praeguseks  järjekordne  unustustehõlma  vajuv  veski.

Ulmeliste ressurside leidmisel oleks hoone taastamine võimalik.

Roti veski 

Asukoha skeem

Joonis 19. Roti vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 20. Roti vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub Kanepi - Leevaku maanteest vasakul, umbes kilomeetri jagu Põlgaste ristist Puskaru

suunas metsa sees.

Ajaloost

Roti veski nime saamise kohta ei ole teateid.

Veski kuulub meie maa vanemate veskite hulka. Veskit on mainitud juba 1839 aastal välja

antud  G.  C  .Rückeri  Liivimaa  kaardil.  Veski  on  arvatavasti  ehitanud  Sõreste  mõis  18

sajandil  obligatsioonide eest.  Tol ajal  tehti  veskis lihtjahvatust,  tangu ja rabati  ka linu.

Lisaks paiknes veskis kõrts. Ilse Kõivu isa Paul Leis ostis Roti veski 1907 aastal ja rajas

veskipaisule  forellitiigid.  Tütar  mäletab,  kuidas  kalamaime  kasvatati  ette  köögis

hiiglaslikus vannis ja lisab, et papa sai veel tsaariajal oma ettevõtmiste eest aukirja. Ta

saatis forelle tünnides isegi Peterburi. Eesrindlikusse Roti veskisse seati juba 1930ndatel

aastatel telefon, mille abil veskilised end registreerida said. Veski seadmed ehitas P. Leis

ümber  peale  veski  omandamist  ja  majale  ehitati  teine  korrus  aastal  1932.  Veskihoone
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vundament  on  olnud  põllukividest,  seinad  rõhtpalkidest  ja  laastukatus.  Eluruumid  on

palkseintega ja asetsevad veskihoone osas. (Haidak 1971)

Joonis  21. Vaade  Roti  veskile  veskijärve

poolt (autor teadmata)

Joonis  22. Vaade  Roti  veskile  (Leetjõe

2016)

Kuni  1903  aastani  oli  veski  jõumasinaks  pealtlööv  vesiratas,  mis  asendati  siis

vesiturbiiniga.  Veskis  oli  kaks  kivipaari.  Veskikivi  läbimõõt  umbes  110cm.  Peale

jahvatusseadmete  oli  veskis  linatöötlemise  seade.  Oma  majapidamise  valgustusega

varustamiseks oli veski juures 110-voldise pingega elektridünamo, mis oli üles seatud juba

I  maailmasõja  ajal.  Valgustuspunkte  oli  umbes  15.  Dünamo  töötas  kuni  1969  aastani.

(Haidak 1971)

Viimati töötas Roti veski 1990ndatel aastatel, mil jahvatas Aare Sasi.

Roti veski praegune olukord

Roti veski kuulub kultuurimälestiste hulka. Nr . 23683

(Üks paremini säilinud veskitest Ahja jõel nii hoonete kui ka inventari poolest. Elumaja on

kahekorruseline ja paikneb veskihoone otsas. Elumaja seinad on rõhkpalkidest ja kaetud

horisontaalvoodriga. Veskihoonel on rootsi stiilis vertikaalvooder ja vintskappidega mitme

tasapinnaline poolviilkatus (joonis 22). 

Tarindite seisundi visuaalse hindamise tulemused olid koostaja seisukohalt järgnevad:
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 Tabel 4 Roti veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

2

Seinad 2

Katuse kande-konstruktsioon 2

Katusekate 2

Avatäited 2

Välisviimistlus 1

Pais 2

Veekanal 2

Veskiseadmed 3

Hoone tehnilise seisukorra hinne 1,5

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 1,92

Veski seisukorda 1986. aasta inventariseerimisaktis loeti heaks. (Suuder 1986) 

Roti veskit on võimalik renoveerida mõistlike kuludega.

Liismiti veski

Asukoha skeem

Joonis 23. Liismiti vesiveski asukoha 

skeem (Maa-amet)

Joonis 24. Liismiti vesiveski asukoha 

skeem (Maa-amet)
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Asub Sikajala - Heiseri tee ääres Põlvamaal, Ahja jõe paremal kaldal.

Ajaloost

Liismiti veski on saanud oma nime kohanime järgi.

Veski kuulub vanemate veskite hulka ja on märgitud juba 1839 aastal väljaantud G. C.

Rückeri Liivimaa kaardil. A. Krögeri aastaraamatus, mis ilmus 1892, on veski märgitud

Sõreste mõisale kuuluvaks. Mõisa omanikuks oli Aleksander von Kiel. (Haidak 1971)

Tsaarivalitsuse ajal oli möldriks keegi Herne ja hiljem sakslane Berströssel. 1912 aastal

pärast Vaigu veski põlemist tuli sealt möldriks Ludvig Käis. Parajasti jagati Sõreste mõis

kruntideks ja ühe krundi omanikuks sai ka L. Käis. Aastal 1926 kuulus veski veel endisele

mõisaomanikule ja uueks rentnikuks sai August Heinaste (endine nimi Hirson). 1930 aastal

läks veski riigi omandisse ja kuni kolmekümne seitsmenda aastani oli rentnik A. Heinaste.

Aastal 1938 ostis ta riigilt veski 36 aastase väljaostu ajaga. Saksa okupatsiooni ajal tehti

talle ettepanek veskikoha lõplikuks väljaostuks ja 1943 aastal maksis A. Heinaste viimase

osa võlast, saades veski omanikuks, kuid A. Heinaste andis veski üle 1944. aastal Sõreste

Masinaühistule.  1949  aastal  sai  veski  omanikuks  kolhoos  „Helge  Tulevik“  ja  hiljem

„Külvaja“. Mõned aastad peale veski üleandmist oli möldriks A. Heinaste ise, seejärel olid

veel möldriteks Huul, Kreutzmann ja Raudsepp.(Haidak 1971)

Joonis 25. Veskihoone altvoolu (Haida 

1970)

Joonis 26. Veskihoone altvoolu (Suuder 

1986)

Veski jäi seisma 1953 aastal. (Suuder 1986)
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Liismiti vesiveskiveski praegune olukord

Liismiti veski kuulub kultuurimälestiste hulka. Nr. 236821

Joonis 27. Liismiti elamu-veskihoone 

(Leetjõe 2014)

Joonis 28. Taastatud maakivi vundament 

(Leetjõe 2014)

Tarindite seisundi visuaalse hindamise tulemused olid koostaja seisukohalt järgnevad:

 Tabel 5 Liismiti veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

2

Seinad 2

Katuse kande-konstruktsioon 3

Katusekate 3

Avatäited 2

Välisviimistlus 1

Pais 0

Veekanal 1

Veskiseadmed 1

Hoone tehnilise seisukorra hinne 1,74

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 1,2

Aastal 1986 on hinnatud veski seisukord heaks ja väga heaks.(Suuder 1986)

Ainuke Ahja jõe veski, mille säilimise huvides on viimaste aastatega midagi ette võetud.

Pais on hävinenud, kuid hoonele on paigaldatud uus katus ja parandatud maakivi soklit

(joonis27  ja  28).  Ettevõtmist  toetas  Muinsuskaitseamet.  Sisseseade  on  säilinud  80%
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ulatuses.  Hoone  eluruumid  on  kasutuses.  Veski,  mille  hoone  seisukord  pole  oluliselt

halvenenud.

Vaigu veski

Asukoha skeem

Joonis 29. Vaigu vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 30. Vaigu vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asunud Roti ja Tille veski vahel, juurdepääs raskendatud.

Ajaloost

Vaigu veski on oma nime saanud kohanime järgi.  Kuulus vanemate veskite hulka,  sest

1839  aastal  väljaantud  G.  C.  Rückeri  kaardil  on  see  näidatud.  Veski  kuulus  Sõreste

mõisale. Veski oli antud rendile. On teada, et viimane rentnik oli Ludvig Käis. Veski põles

1912 aastal  täielikult  maha. Mõisaomanik sa kindlustussumma kätte,  kuid veskit  uuesti

üles ei ehitanud. (Haidak 1971)

Veskihoonel  oli  kivist  vundament,  palkidest  seinad  ja  laastukatus.  Pais  oli  mullast  ja

palkidega  kindlustatud.  Veekukkumine  võis  olla  kaks  meetrit.  Kasutati  pealtlöövat

vesiratast. Veskis oli üks kivipaar. (Haidak 1971)

Paisukoht on veel praegu nähtav. (Haidak 1971)
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Vaigu vesiveski praegune olukord

Täielikult hävinenud, paisu koht vaevu märgatav.

Tille veski

Asukoha skeem

Joonis 31. Tille vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 32. Tille vesiveski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub Vooreküla  -  Puskaru  maantee  ääres  Tilleorus,  veskihoone asub Ahja  jõe  vasakul

kaldal.

Ajaloost

Tille  veski  on  nime  saanud  mõisa  järgi.  Veski  on  Ahja  jõe  vasakul  kaldal,  väikese

veskijärvega.

Liivimaa 1624/27. a.  maarevisjoni protokollis  /lk.  108/ on Tillemõisa juures olnud tühi

veskikoht, mis kuulus mõisnik Origessenile. Kuna mõis oli võssa kasvanud on tõenäoline,

et veski oli olemas juba XVI sajandil. Aastal 1839 väljaantud C. B. Rückeri kaardil on

veski näidatud töötava veskina. Aastal 1908 on veskiomanikuks märgitud Johann Samel,

kes  oli  rahvuselt  lätlane  ja  töötas  Võrus  mehaanikuna.  Aastal  1909  ehitas  ta  Tillele

praeguse suure veskihoone koos elumajaga.(Haidak 1971)

Uude hoonesse oli ehitatud ka keskküte. J. Semelist saigi kauaaegne Tille veskiomanik. Ta

elas Tillel kuni 1940. aastani ja andis seejärel veski ära Hurmi Masinaühistule. Aastal 1950

omandas veski tolleaegne kolhoos „Kalju“.(Haidak 1971) Betoonist pais on valminud 1909
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aastal koos turbiini juurde viivate kanalitega. Veekukkumine oli 2-3 meetrit.

Joonis 33. Tilleoru veski (Keel 1935)

Aastal 1909 vahetati pealtlööv vesiratas turbiiniga. Püstivõlliga turbiinil voolas vesi küljelt

sisse ja alt välja. Veskis kasutati kahte kivipaari, kivi läbimõõt 115 cm ja pealmise kivi

paksus oli vähemalt 30 cm. Kümnetunnise tööpäeva jooksul suutis veski jahvatada neli

tonni vilja. Veski töötas veel 1970ndatel aastatel.

Tille veski praegune olukord

Veskihoonel on maakivist vundament. Seinad on rõhkpalkidest ja laastukatus on kaetud

eterniidiga.  Elumaja  on ehitatud  veski  otsa.  Seal  on  kolm tuba  ja  köök.  Hoone seisab

tühjana ja mahajäetuna.

Joonis 34. Tilleoru veski altvoolu (Leetjõe 

2014)

Joonis 35. Tilleoru veski jõuvõtu võll 

(Leetjõe 2014)

Tarindite seisundi visuaalse hindamise tulemused olid koostaja seisukohalt järgnevad:
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Tabel 6. Tille veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

2

Seinad 2

Katuse kande-konstruktsioon 2

Katusekate 1

Avatäited 0

Välisviimistlus 1

Pais 0

Veekanal 1

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise seisukorra hinne 1,45

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 0,7

Tille veskit oleks veel  võimalik päästa, kui leiduks asjast huvitatud omanik, kes suhtuks

oma kinnisvarasse heaperemehelikult. Praegune vaatepilt seda ei kinnita (joonis 34 ja 35).

Möksi veski

Asukoha skeem

Joonis 36. Möksi veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 37. Möksi veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub  Kiuma  -  Peraküla  tee  ääres  Pölvamaal,  Ahja  jõe  vasakul  kaldal,  Tilleoru

looduskaitsealal, poolteist kilomeetrit Vooreküla - Puskaru maanteest.
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Ajaloost

Veski nimi pärineb arvatavasti rootsiaegse möldri Hans Moxi nimest. Kuna teisi veskeid

Varbuses ei olnud, siis võib järeldada, et Moxi Hans oligi Mõksi veski mölder. Veski on

näidatud L. A. Mellini 1789. aasta Liivimaa atlases ja ka G. C. Rückeri 1839. a. Liivimaa

Spetaalkaardil. (Haidak 1971)

Veskikoha kaart  on koostatud  aastal  1882.  Plaani  on kinnitanud Liivimaa Rüütelkonna

revident-maamõõtja  J.  Harmson.  Aastatel  1902-1934  vahetas  veski  tihedalt  omanikke.

Aastal  1934  omandas  veski  Petserist  pärit  mees  Karl  Novek,  kes  ehitas  veski  juurde

püülitööstuse.  Eluruumide  ja  veski  osa  muutus  kahekordseks.  Enne Nõukogude võimu

kehtestamist said veski omanikeks Karula mehed Silmer ja Ahmann.

Veskihoone vundament  ja  esimene korrus  olid  maakividest  lubjasegul.  Pealeehitatud  II

korrus oli puidust. Veski keldrikorrusel asusid villatare ja sepikoda. Elumajal oli esialgu

kivikatus, teistel hoonetel sindlikatused.

Üks vahepealseid veski omanikke Jaan Toom hakkas  veski ostmise järel  kohe hooneid

kapitaalselt  korrastama.  Veskis  tehti  mitmeid  ümberehitustöid.  Jaan  Toom  asutas

villatööstuse. Aastail 1902 - 1906  vannutati ja pressiti kangaid. (Haidak 1971)

Betoonist paisu ehitamist alustas Toom, tema pärijad lõpetasid selle 1930. aastal.  Algul

kasutati pealtvoolu vesiratast läbimõõduga umbes kaks meetrit. Hiljem ehitanud Toom ise

veeturbiini. Veskis kasutati kahte kivipaari. (Haidak 1971) 

1970 aastal oli veski V. Sassi nimelise kolhoosi valduses. Veski vähesel määral veel töötas,

kuid olid kohal ka töömehed, kes tegelesid eluruumide ümberehitusega soome saunaks.

Veskikohast pidi saama kolhoosi puhkekeskus. (Haidak 1971)
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Möksi veski praegune olukord

Möksi veski hävis tulekahjus.

Joonis 38. Möksi veski varemed (Leetjõe 

2014)

Joonis 39. Möksi veski (Suuder 1986)

Tarindite seisundi visuaalse hindamise tulemused olid koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 7. Möksi veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

1

Seinad 0

Katuse kande-konstruktsioon 0

Katusekate 0

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 2

Veekanal 0

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise seisukorra hinne 0,24

Kogu veskikompleksi tehnilise 
seisukorra hinne

0,45

1986  aasta  inventariseerimisaruande  kohaselt  oli  olukord  järgmine:  alusmüüri  olukord

halb,välisseinad  rahuldavad  ja  katusekatte  seisukord  hea.  Veskiseadmed  osaliselt

hävinenud.(Suuder 1986) 
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Praeguseks säilinud mõningad veski jõuseadmete osad.

Aarna veski

Asukoha skeem

Joonis 40. Aarna veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 41. Aarna veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub Põlva - Saverna maantee ääres Põlvamaal, Ahja jõe paremal kaldal.

Ajaloost

Aarna veski sai oma nime tõenäoliselt möldri Jacob Ahrna järgi. Aastal 1638 on Kioma

mõisal olnud üks veski,  mille nimeks oli  Tuwi Kywi,  arvatavasti  ongi see sama veski.

1624/27. a. toimunud Liivimaa maarevisjoni ajal on Kihma mõisal olnud üks töötav veski.

(Haidak 1971) 

Liivimaa 1638. a. maarevisjoni protokollis/lk.  153/on märgitud Kioma mõisaomanikuks

rittmeister ja kuningliku Tartu õuekohtu assessor, ka Laatre mõisa omanik, Liivimaa aadlik

Fabian Plater. Mõisal oli üksainus veski ja veskipidajaks oli pärustalupoeg Jacob Ahrna.

Järgnevalt  on  näidatud  veski  1798.  aastal  väljaantud  L.  A.  Mellini  kaardil.  Veski  on

märgitud ka 1839. a. G. C Rückeri Liivimaa Spetsiaalkaardil „Arna“ nime all. Aastal 1894

omandas mõisa Goswim Rose,  kes oli  omanik kuni 1920. aasta riigistamiseni.  (Haidak

1971)

Paisult  vaadates  olid  veskiruumid  vasemal,  töökoda  keskel  ja  elumaja  paremal.

Veskihoonel  oli  kivist  vundament,  palkidest  seinad  ja  laastukatus.  1937.  aasta
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loendusandmeil oli veskiruumide põrandapinnaks 130m2. (Haidak 1971)

Joonis 42. Elumaja (Haidak 1970)

Suuremad ümberehitustööd tehti veskis enne I maailmasõda. Betoonist pais ehitati aastatel

1929 - 1930. (Haidak 1971)

Algselt kasutati pealtlöövat vesiratast. Saeveskite 1920. aasta loendusel oli märgitud 10 hj

turbiin. Karilatsi sepp Jakop Vall valmistas 1930 aastal uue turbiini. Veekukkumine paisul

oli umbes 3 meetrit. (Haidak 1971)

Veski oli alati hästi korras ja tööd tehti kvaliteetselt.

Joonis 43. Veskirusud paisult 1970. a. (Foto Fr. Haidak)

Aarna veski lakkas töötamast 1962. aastal paisu murdumise tõttu. 
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Aarna veski praegune olukord

Veski hävinenud. Pais taastatud (joonis 44). Inventariseerimisesaruandest selgub, et veski

kohale on ehitatud uus elumaja. (Suuder 1986)

Joonis 44. Vaade Aarna veskikoha uuele paisule (Leetjõe 2012)

Tarindite seisundi visuaalse hindamise tulemused olid koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 8. Aarna veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament, Keldriseinad, Sokkel 0

Seinad 0

Katuse kande-konstruktsioon 0

Katusekate 0

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 3

Veekanal 0

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise seisukorra hinne 0

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 0,5

Kuna on olemas paisjärv, siis oleks võimalik toota elektrienergiat omaks tarbeks.
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Koorvere veski

Asukoha skeem

Joonis 45. Koorvere veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 46. Koorvere veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Asub Aktse - Häätu tee ääres Põlvamaal, jõe paremal kaldal.

Ajaloost

Koorvere veski hävis 1918 aastal tulekahjus. Samale kohale ehitati 1920ndate aastate algul

samasugune veski.  Jahuveski  on  töötanud  viimati  1940ndate  aastate  algupoolel.  Kõrge

viilkatusega palkhoone jõepoolses otsas oli jahuveski, teises otsas saeveski. Keskosas teisel

korrusel oli veskiliste ruum. (Suuder 1986)

Joonis 47. Koorvere veski ( Suuder 1986) Joonis 48. Koorvere veski tagakülg 

(Suuder1986)

Viilkatus oli kaetud laastudega.
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Koorvere veski praegune olukord

Veski olukord pole võrreldes 1986. aastaga palju muutunud.

Joonis 49. Koorvere veski (Leetjõe 2014)

Kasutades hoone tarindite seisundi visuaalsel hindamisel prof. Tõnu Keskküla numbrilist

metoodikat neljapallisüsteemis, kus: (vaata tabel 1)

olid tulemused magistritöö koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 9. Koorvere veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

2

Seinad 2

Katuse kande-konstruktsioon 2

Katusekate 1

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 1

Veekanal 1

Veskiseadmed 1

Hoone tehnilise seisukorra hinne 1,43

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra
hinne

1,21

Hoone seisab ilma kindla kasutuseta.
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Kiidjärve veski

Asukoha skeem

Joonis 50. Kiidjärve veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 51. Kiidjärve veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Põlva - Reola maanteelt Koorvere ristist paremale, mööda Aktse - Hääderu teed Kiidjärve

suunas umbes neli kilomeetrit. Veski asub jõe vasakul kaldal.

Ajaloost

Kiidjärve  vesiveski  on  ehitatud  1914 aastal.  Veski  oli  Eesti  suurimaid  ja  võimsamaid.

Jahuveskiga samasse kompleksi kuulus ka teisel pool Ahja jõge paiknenud saeveski, mis

hävis 1962 aastal tulekahjus. Veski kuulus Kiidjärve mõisa juurde, mille ajalooline nimetus

oli Kiddijerw. Veski töötas kuni 1979. aastani. Aastatel 1987 - 1988 ehitati veskile uus pais

ja 1991 aastal alustas see uuesti tööd. Veski seiskus uuesti 1990ndate aastate keskel, kuna

hoone omanikud leiavad, et veski töötamine kahjustab hoone konstruktsioone.  Kiidjärve

veski sisustus on säilinud ja heas korras. (muinas.ee)

Veski kuulub eraomandisse ja on vaadeldav väljastpoolt.

Kiidjärve veski praegune olukord

Kiidjärve veski kuulub arhitektuurimälestiste hulka. Inventariseerimise käigus, mis toimus

aastal 1986, on hinnatud hoone seisukord heaks .(Suuder 1986)

Autoripoolse  hindamise  ajal,  aastal  2014,  oli  veskipais  veel  alles.  Ahja  ürgorus  asuva

Kiidjärve veskijärve pais lammutati 2015 aasta suvel, et kalad saaksid paremini ülesvoolu

rännata.
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Joonis 52. Kiidjärve veski (Leetjõe 2104) Joonis 53. Kiidjärve veski otsavaade 

(Suuder 1986)

Kasutades hoone tarindite seisundi visuaalsel hindamisel prof. Tõnu Keskküla numbrilist

metoodikat neljapallisüsteemis, kus: (vaata tabel 1)

olid tulemused magistritöö koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 10. Kiidjärve veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

2

Seinad 2

Katuse kande-konstruktsioon 2

Katusekate 2

Avatäited 2

Välisviimistlus 2

Pais 2

Veekanal 2

Veskiseadmed 3

Hoone tehnilise seisukorra hinne 1,52

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 1,93

Hästi säilinud vesiveski, mis küll peale paisu lammutamist on kaotanud väärtust.
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Valgesoo veski

Asukoha skeem

Joonis 54. Valgesoo veski asukoha skeem  

(Maa-amet)

Joonis 55. Valgesoo veski asukoha skeem  

(Maa-amet)

Kärsa  – Eoste  teelt  Eoste  poolt  peale  Ahja jõge vasakule,veski  on asunud jõe vasakul

kaldal.

Ajaloost

Valgesoo veski on üks vanimaid. Prof. E. Kumari on kirjutanud oma brošüüris „Ahja jõe

ürgorg“,  et  Valgesoo  veskit  mainitud  juba  aastal  1582.  Veski  on  saanud  oma  nime

nähtavasti küla nime järgi. Liivimaa 1624/27. aasta maarevisjoni protokollis on Ahja mõisa

juures nimetatud kahte töötavat veskit, üks neist oli Valgasich (Valgesoo). Järgmise teate

Valgesoo veski kohta leiab 1839. aastal väljaantud G. C. Rückeri Liivimaa kaardilt, kus

veski on toodud “Nutti“ nime all. Arvatavasti jäi veski Ahja mõisale. XVIII sajandi lõpul

kuulus  veski  juba  Valgesoo  küla  taluomanikule  Jaan  Ottanile.  1920.  aasta  saeveskite

loendamisel oli selle omanikuks J. Ottani poeg Richard Ottan. (Haidak 1971)

Joonis 56. Vaade Valgesoo veskile altvoolu (Haidak 1968)
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Valgesoo veski  natsionaliseeriti 1944 aastal.

Veskihoone vundament on kividest, seinad rõhtpalkidest ja hoonel laastukatus. Hoone on

ehitatud 1851 aastal.  Veski juures pärast  Teist  Maailmasõda suuremaid ümberehitustöid

pole teostatud. Veski pais on kahe kaarekujulise avaga, mis on laotud aastal 1910. (Haidak

1971)

Joonis 57. Otteni paisu kaarsild (Leetjõe 

2016)

Joonis 58. Valatud Valgesoo veskikivi 

(Leetjõe 2016)

Aastal 1918 monteeris Koiola valla Adise küla sepp Viido Muuga Valgesoo veskisse mõne

kilovati võimsusega väikese elektrijaama pingega 220V. Elektrit valgustuseks said nii veski

kui ka Valgesoo, Eoste ja  Adiste külad.

Veekukkumine  oli  umbes  1,8  meetrit.  Varasematel  aegadel  kasutati  vesirattaid,  kuid

vähemalt uue paisu ehitamise järel oli veskis kaks turbiini. Puidutöökojale oli kaunis suure

läbimõõduga turbiin tehtud kohaliku sepa poolt. Veskiseadmete käitamiseks oli Francis -

süsteemiline turbiin. Veskis oli kaks kivipaari, millest üks töötas veel 1970 aastal. (Haidak

1971)

Valgesoo veski praegune olukord.

Kui vaadata 1986. aasta inventariseerimismaterjale, siis oli veel võimalik imetleda veskit

ka  seestpoolt.  Praegu  on  ainult  nähtavad  vundamendi  varemed.  Veekanali  koht  on

äratuntav.

Järjekordne näide, kus hoonel pole olnud õiget omanikku ja seetõttu on ehitis 30 aastaga
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täielikult hävinenud.

Kasutades hoone tarindite seisundi visuaalsel hindamisel prof. Tõnu Keskküla numbrilist

metoodikat neljapallisüsteemis, kus:  (vaata tabel 1)

olid tulemused magistritöö koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 11. Valgesoo veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

1

Seinad 0

Katuse kande-konstruktsioon 0

Katusekate 0

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 0

Veekanal 1

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise seisukorra hinne 0,24

Kogu veskikompleksi tehnilise seisukorra hinne 0,29

Valgesoo veskist on saanud ajalugu, mida jääb veel pikaks ajaks meenutama Otteni sild.

Porgandi veski

Asukoha skeem

Joonis 59. Porgandi veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 60. Porgandi veski asukoha skeem 

(Maa-amet)
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Kärsa – Eoste maantee ääres, Ahja jõe paremal kaldal.

Ajaloost

Rahvasuus kutsutakse Eoste veskit Porgandi veskiks. Selle nime sai ta oma rajaja Viido

Muuga hüüdnime järgi. Veski on võrdlemisi uus. Ehitatud 1921 aastal. Veski ehitus nõudis

palju raha, mida V. Muugal endal ei olnud. Ta laenas raha Luunja „Parve“ kõrtsmikult Jaan

Adobergilt.  Kuna  V.  Muuga  ei  suutnud  võlga  tasuda,  siis  tuli  veski  1931  aastal  J.

Adobergile ära müüa. (Haidak 1971)

Joonis 61. Seismajäänud veski (Haidak 1970)

Veskikojal  oli  kõrge  maakividest  vundament  lubjasegul,  seinad  palkidest  ja  katus

laastudest.  Veskikojale  järgnes  puidutöökoda.  Veeturbiini  ehitas  V.  Muuga  ise  veski

rajamise ajal, see töötas veski seismajäämaseni. Veelanguse kõrgus veskis oli väike, umbes

üks  meeter. Kivipaare oli veskis kaks. Veski lõpetas töö aastal 1954. (Haidak 1971)
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Porgandi veski praegune olukord

Tulemused olid magistritöö koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 12. Porgandi veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

1

Seinad 0

Katuse kande-
konstruktsioon

0

Katusekate 0

Avatäited 0

Välisviimistlus 0

Pais 0

Veekanal 0

Veskiseadmed 0

Hoone tehnilise 
seisukorra hinne

0,24

Kogu veskikompleksi 
tehnilise seisukorra 
hinne

0,12

Veski ja eluhoone olid algselt ühe katuse all. Veski on hävinenud. Eluhoone on rahuldavas

seisukorras kuid seisab tühjana.

Joonis 62. Porgandi veski vundament 

altvoolu (Leetjõe 2016)

Joonis 63. Porgandi veski eluruumid 

(Leetjõe 2016)

Veskis pole säilinud ühtegi veskiseadet.
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Sulbi veski

Asukoha skeem

Joonis 64. Sulbi veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Joonis 65. Sulbi veski asukoha skeem 

(Maa-amet)

Sulbi veski asub Tartu – Räpina – Värska mantee ääres, Ahja jõe paremal kaldal

Ajaloost

Taluveski  pärineb üheksateistkümnenda sajandi  teisest  poolest.  Peale põlemist taastatud

1936 aastal. 

Sulbi veski praegune olukord

1986. aasta inventariseerimise käigus läbiviidud hoonete hindamise aktist selgub,et kõigi

tarindite seisukord on hea. Turbiin oli töökorras (joonis66). (Suuder 1986)

Joonis 66. Sulbi veski (Suuder 1986) Joonis 67. Sulbi veski (Leetjõe 2016)

Sulbi veski seisab praegu kasutuseta, pais alla lastud (joonis 67).
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Kasutades hoone tarindite seisundi visuaalsel hindamisel prof. Tõnu Keskküla numbrilist

metoodikat neljapallisüsteemis, kus:(vaata tabel 1)  

olid tulemused magistritöö koostaja seisukohalt järgnevad:

Tabel 13. Sulbi veski olukorra hinnang

Konstruktsioon Hinne

Vundament
Keldriseinad
Sokkel

2

Seinad 2

Katuse kande-
konstruktsioon

3

Katusekate 2

Avatäited 2

Välisviimistlus 1

Pais 0

Veekanal 0

Veskiseadmed 2

Hoone tehnilise 
seisukorra hinne

1,74

Kogu veskikompleksi 
tehnilise seisukorra 
hinne

1,2

Võrreldes 1986. aasta ülevaatusega on olukord halvenenud märkimisväärselt.

Vesiveskite tüüpilised kahjustused

Kõigil uuritud vesiveskitel võib välja tuua kehva katusekatete olukorda. Sellest tingitult ka

niiskuskahjustused hoone teistes konstruktsioonides. Vihmaveesüsteem on olemas ainult

Kiidjärve veskil ja seegi pole paremas korras.

Kõigil  veskitel  on  ka  probleem  veekanali  müüritisega,  mis  on  tingitud  müüritise

kokkupuutest veega. Kuna veskid seisavad tühjana on hooned kütmata ja selle tulemusena

on  tekkinud  ka  külmakahjustused  veekanali  müüritises.  Sagedased  on  ka

niiskuskahjustused veekanali kohal olevates puitvahelagedes.
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Niiskuskahjustused soklis võib lugeda kõrge pinnasevee taseme süüks, kuna veskid asuvad

veekogu ääres. Ei saa välistada ka sadevee süsteemide puudumist. Tüüpilised kahjustused

on praod soklis, mahalangenud krohv, pragunenud vuugisegu ja sammaldumine. Suuremad

niiskuskahjustused  on  tavapärasemad  tellismüüritistel.  Maakivimüüritised  on  tavaliselt

paremas seisukorras.
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KOKKUVÕTE

Käesolev  uurimistöö  keskendub  Ahja  jõe  kõigi  vesiveskite  seisukorra  hindamisel,

fotomaterjali kogumisel ja kahjustuste ulatuse väljatoomisel. Valim koosneb kõigist Ahja

jõe veskikohtadest, mis asusid Ahja jõel 1930. aastal. Valimiga on püütud anda võimalikult

objektiivne ülevaade praegusest olukorrast. Põhjalikumalt on käsitletud Roti veskit, mille

puhul  on  tarindite  seisukorda  eraldi  kirjeldatud.  Eesmärgi  saavutamiseks  jaotati  töö

etappideks, mis koosnes:

• kõigi veskikohtade külastusest

• pildimaterjali kogumisest

• visuaalsest kontrollist

• koostati veskikohtade hindamine

• Roti veski mõõdistati ja joonestati vaated arvutiprogrammiga AutoCad

• Roti veski tarindite ülevaade

Hoonete,  paisude  ja  veekanalite  tehnilist  seisukorda  hinnati  kombineerides

Muinsuskaitseameti tehnilise seisukorra hindamise ankeeti ja Tõnu Keskküla numbrilise

hindamise meetodit. 

Veskite külastuse käigus ja visuaalsel vaatlusel selgus, et Ahja jõel vesiveskite seisukord

on väga halb.

Joonis 68. Töökorras ja töötavad veskid läbi aja

Kaheteistkümnest vesiveskist on tänaseks säilinud viis, neist rohkem kui pooled on aktiivse
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kasutuseta.  Viiest  kolmel  -  Liismeti,  Roti,  Kiidjärve  -  võib  olukorda  lugeda  hea  ja

rahuldava vahepealseks. Kolm veskit - Vedela, Kaska ja Möksi - on hävinenud tulekahjus,

kus on säilinud vundamendid ja osaliselt seinad. Üldist Ahja jõe vesiveskite olukorda tuleb

lugeda  halvaks.  Olukord  on  murettekitav,  kuna  palju  ajaloolisi  ja  muinsuspärandi

väärtusega vesiveskeid on hävinud (joonis 69).

Joonis 69. Veskihoonete arvu muutus 1930 - 2016

Paraku  ei  luba  Keskkonnaamet  paljudes  veskikohtades  paisusid  taastada  ega  veejõudu

kasutada või on esitatud keskkonnanõuded sedavõrd ebamõistlikud ja kulukad, et neid pole

veskikoha omanikul võimalik täita.
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ROTI VESKI RENOVEERIMISETTEPANEKUD

Hoone tehnilise seisukorra uuring

Vundament, sokkel, veekanal

Pinnase kalle on üldjuhul hoonest eemale. Probleemsed kohad on tuulekoja parempoolne

nurk, kus on kallet tuulekoja ja maja nurga poole, sellest tingitult on sokkel niiske ja kaetud

samblikuga (joonis 70). Tuulekojast paremal asuva veski sissepääsu ümbruses on pinnas

tõusnud soklipinnast kõrgemale, kus on puitvooder otseses kokkupuutes pinnasega (joonis

71). Hoonel on maakivist meetrise paksusega vundament, mis on kaetud tsementkrohviga.

Hoone asub kallakul.  Tagaküljel  olevate  keldri  välisuste  ja  akende küljed on lõpetatud

tellisikivimüüritisega, mille paledelt on krohvikiht pudenenud (joonis 72).

Joonis 70. Tuulekoja ja maja nurk (Leetjõe 

2016)

Joonis 71. Kõrge pinnas veski sissekäigu 

juures (Leetjõe 2016)

Joonis 72. Pudenenud krohv (Leetjõe 2016) Joonis 73. Tellistega parandatud sokkel 

(Leetjõe 2016) 

Veski küljeukse alust vundamenti on parandatud tellistega (joonis 73). Suuri vajumisi veski

osal  ei  täheldatud.  Veski  sokli  osas  on  mõningad  väiksemad  vertikaalpraod.  Hoone
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tagaküljel  soklil  märgata  niiskunud kohti,  mis  on  tingitud  liiga  kitsast  seina  veelauast,

sadeveesüsteemi  puudumisest  ja  arvatavasti  ka  kõrgest  pinnavee  tasemest  (joonis  74).

Veekanali  lüüs  asub hoonest  eemal ja  on rahuldavas  seisukorras (joonis  75).  Betoonist

veekanal on hoone esiküljel lüüsist hooneni kaetud puitplankudega, mis ilmutavad esimesi

mädanemise märke. Veekanali betoonist küljed on kaetud sambla ning vetikatega.

Joonis 74. Niiskusest kahjustatud sokkel 

(Leetjõe 2016)

Joonis 75. Veekanal (Leetjõe 2016)

Veekanali kaarjas betoonist väljumisava asub samuti hoonest eemal, mis on betoonist laega

ja kaetud pinnasega (joonis 76). Veekanali seisukord hea, betoonil mõrasid ei täheldatud.

Joonis 76. Veekanali väljumisava (Leetjõe 

2016)

Joonis 77. Loodepoolse otsaseina parem 

nurk (Leetjõe 2016)

Kogu loodepoolne sokkel on halvas seisukorras. Kriitilises seisus on eluhoone loodepoolse

otsaseina nurk, kus on soklis 15 - 25 mm vertikaalpragu (joonis 77). Loodekülje keskosas

on kivide vahelt mört välja pudenenud ja osaliselt on ka kivid lahti. Vundamendi sellel
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küljel  on  kaks  aknaava,  mis  on  seestpoolt  savitellistega  kinni  laotud,  et  takistada

vajumisest tekkinud kahjustuste süvenemist (joonis 79).

Joonis 78. Kinnimüüritud aknaava (Leetjõe

2016)

Joonis 79. Vertikaalpragu tuulekoja nurgas 

(Leetjõe 2016)

Hoone edelaküljel (esikülg) tuulekoja ja hoone paremas nurgas vertikaalne pragu, mille

tekkepõhjus tõenäoliselt kallakust nurga poole põhjustatud niiskus ja külmakahjustus.

Kandeseinad

Elamul  kaks  korrust,  veskiosas  üks  korrus.  Mõlema  hoone  seinad  on  rõhtpalkidest.

Eluhoone seinad kaetud horisontaalselt paigaldatud voodrilauaga. Veski seinad poola tüüpi

vertikaallaudisega (joonis 80). Kogu perimeetri ulatuses veelaud.

Joonis 80. Vaade veskile (Leetjõe 2016) Joonis 81. Kulunud värvkate (Leetjõe 

2016)

Samuti  veelaud  esimese  ja  teise  korruse  vahel.  Seinu  kattev  värvikiht  on  kulunud  ja
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koordub  kogu  hoone  ulatuses  (joonis  81).  Voodri  alaosa  ja  veelaud  on  kogu  ulatuses

tugevalt kahjustatud mädanikust (joonis 82). Veelaud puudub tuulekojal ja eluhoone seinal

paremal pool tuulekoda.

Joonis 82. Veelaud (Leetjõe 2016) Joonis 83. Äärelaud (Leetjõe 2016)

Allesolevad veelauad kogu ulatuses kahjustatud. Veski esiukse kõrval vooder kokkupuutes

pinnasega.  Mädanikuga  kahjustatud  veskiosa  katusega  kokkupuutuvad  otsaseina

voodrilauad, samuti veski katuses olevate vintskappide vooder. Kõigi nurgalaudade alaosad

kahjustatud (joonis 83).

Aluspõrand, vahelagi

Veskiosa  soklikorrusel,  nagu  ka  veekanali  ruumil,  on  betoonpõrand.  Elamu  keldril  on

muldpõrand.

Joonis 84. Vahelagi (Leetjõe 2016) Joonis 85. Veskiosa vahelagi (Leetjõe 

2016)
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Vahelaed on puidust.  Veskiosa  vahelae  laudpõrand on toetatud  250x300mm ristlõikega

puittaladele (joonis 85). Eluhoone keldri ja esimese korruse vahelagi toetub ümarpalgist

taladele Ø 250-300mm, sammuga 800mm (joonis 84).

Joonis 86. Veski vahelae väljast nähtava 

kandetala ots (Leetjõe 2016)

Joonis 87. Elamu vahelae väljast nähtava 

kandetala ots (Leetjõe 2016)

Esimese ja teise korruse vahelagi puidust, sama teise korruse ja pööningu vahelagi. Talad

ristlõikega 200x290mm.Tubade kõrgus ligi kolm meetrit.

Trepid

Hoonel  on  väljas  kaks  halvas  seisukorras  betoontreppi,  mis  mõlemad  asuvad  hoone

edelaküljel. Hoone kaguküljel olev puittrepp, mida oli näha 1986. aasta inventariseerimis

aruandes, on tänaseks hävinenud (joonis 89).

Joonis 88. Vasakpoolne kõrgem 

betoontrepp (Leetjõe 2016)

Joonis 89. Veski välimine puittrepp 

(Leetjõe 2016)

Mõlemal  betoontrepil  on  üks  vertikaalsuunalime  pragu.  Trepid  on  sammaldunud  ja
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tugevate  niiskus-  ja  külmakahjustustega  (joonis  88).  Veskiosal  on  kolm kulunud,  kuid

rahuldavas  korras  puittreppi.  Soklikorrusel  on  puittrepi  alumistel  astmelaudadel  ja

servatalade otstel väikesed niiskuskahjustused. Elumajas kaks heas korras puittreppi, mille

värvikate on kulunud.

Avatäited

Kõik  aknad  esimesel  korrusel  on  kahepoolsed  puitaknad  mõõtudega  1050x1150  mm

kolmeruudulise jaotusega (joonis 90). Teise korrusel puitaknad mõõtudega 1020x1650mm

(joonis 91). Elumaja välisuks kahepoolne puituks kolme võrdse viilungiga. Veski esi- ja

küljeuks kahepoolsed puituksed horisontaalvoodriga. Veski keldriuks kahepoolne puituks

vertikaalvoodriga. Elumaja keldriuks ühepoolne puituks.

Joonis 90. Eluhoone esimese korruse aken 

(Leetjõe 2016)

Joonis 91. Eluhoone teise korruse aken 

(Leetjõe 2016)

Joonis 92. Kõige viletsamas korras aken 

(Leetjõe 2016) 

Joonis 93. Kahjustunud akna piirde- ja 

veelaud (Leetjõe 2016)
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Puitakende ja -uste värvipind on suuremas osas kulunud. Kititud akendel kitt osaliselt välja

kukkunud. Paljudel akendel ka niiskuskahjustused akna alaosas (joonis 92). Keldri akna- ja

ustelengidel niiskuskahjustused. Veeplekid ja -lauad osadel akendel puudu, olemasolevad

halvas seisukorras. Akende ja uste põse- ning piirdelauad mädanikukahjustusega (joonis

93). Siseuksed rahuldavas seisukorras.

Katusekate, vihmaveesüsteem

Hoonel on poolkelpkatus mitmes tasapinnas. Elumaja vana, rahuldavas korras laastukatus

on kaetud eterniidiga. Pragunenud eterniitplaatide kahjustused ei pruugi olla märgatavad

maapinnalt ega ka eemalt katusel ülevaatust tehes. Samas ei talu vana eterniitkate temal

käimist,  et  kahjustuste  ulatust  kindlaks  teha.  Seetõttu  võib  eterniitkatte  kahjustuste

kindlakstegemine olla raskendatud. Eterniidil puuduvad arvatavalt suuremad kahjustused,

osad eterniitplaadid on välja vahetatud. Suuremaid läbijookse ei täheldatud. Hiljuti on

Joonis 94. Veski katuse ja elumaja sein 

(Leetjõe 2016)

Joonis 95. Uus harjaplekk (Leetjõe 2016) 

Joonis 96. Puuduv vintskapi räästalaud 

(Leetjõe 2016)
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paigaldatud osaliselt uued harja ja korstna läbiviigu plekid (joonis 95). Puuduvad mitmed

räästa  äärelauad,  olemasolevad  on  suurte  niiskuskahjustustega.  Vintskapil  puuduvad

äärelauad (joonis 96). Puudub elamuosa seina ja veskiosa katusevaheline veeplekk (joonis

94), külgvihmaga võib vesi sealtkaudu hoonesse pääseda. Vihmaveerennid ja sööstutorud

puuduvad täielikult.

Katusekonstruktsioon

Hoonel  on  puitsarikatel  poolkelpkatus.  Eluhoonel  toolvärgile  toetuvad kuus  sarikapaari

mõõtudega 160x180mm, toolvärk mõõtudega 150x150mm. Veskiosal kaheksa sarikapaari

mõõtudega  170x180mm.Veski  katuses  on  kaks  vintskappi:  suurem hoone  edelapoolsel

katusel  ja  väiksem  kirde  poolel.  Roovitusena  on  kasutatud  50mm  tahutud  kuuselatte.

Katusekonstruktsiooni üldist seisukorda eluhoone osal võib lugede heaks.

Joonis 97. Kahjustunud rooviotsad (Leetjõe

2016)

Joonis 98. Kajustunud sarikaots (Leetjõe 

2016)

Joonis 99 Vintskapi roovid (Leetjõe 2016)
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Niiskuskahjustusega  on  roovi  otsad  eluhoone  kaguküljel  (joonis  97).  Veskihoone

katusekonstruktsioonil on tugevalt kahjustunud kolm sarika räästapoolset otsa (joonis 98).

Varasema  katusekattevahetuse  käigus  on  osa  räästapoolseid  roove  välja  vahetatud

täiskantmaterjali  vastu.  Suurema vintskapi  roovitus servamata 35 mm plangust,  mis  on

paigaldatud tihedalt üksteise kõrvale (joonis 99).

Korstnad, ahjud

Hoonel  on  üks  savitellistest  laotud  korsten,  korstnale  on  laotud  uus  silikaattellistest

korstnapits (joonis 100).

Joonis 100 Korsten (Leetjõe 2016) Joonis 101 Kuivkäimla tuulutuskorsten 

(Leetjõe 2016)

Korsten on rahuldavas seisukorras. Katuses on ka üks kuivkäimla tuulutuskorsten (joonis

101). Eluhoones paiknevad küttekolded on hinnanguliselt rahuldavas seisukorras.

Tehnosüsteem

Hoonesse on paigaldatud elektrisüsteem, mis on töökorras, kuid amortiseerunud.

Kanalisatsoon ja veevärk puuduvad.

Veski seadmed

Veski seadmed on väidetavalt töökorras.
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RESTAUREERIMISKONTSEPTSIOON

Muinsuskaitse eritingimused

Antud magistritöös esitatud muinsuskaitse eritingimused on soovituslikud, sest vastavalt

„Kinnismälestise  ja  muinsuskaitsealal  paikneva  ehitise  muinsuskaitse  eritingimuste

koostamise  kord“  §  3.  alusel,  puudub  magistritöö  koostajal  selleks  vastav  tegevusluba

(Muinsuskaitseseadus 2011)

Tabel 14. Muinsuskaitse eritingimused

1. Vundament, sokkel, välisseinad- Eritingimused

● Hoone välisgabariitide muutmine pole lubatud. Peale-, juurde- ja ümberehitused,
mis muudavad hoone algset kehandit pole lubatud.

● Säilitada,  kindlustada  ja  restaureerida  hoone  maakividest  ja  savitellistest
põhikehand, arhitektuursed detailid ja konstruktsioonid.

● Algsete  avade  asukohta  ja  suurust  muuta  ei  ole  lubatud.  Säilitada  akna-  ja
ukseavade praegune kuju ja suurus. Säilitada kaaravad.

● Eemaldada  sokli  välispinnalt  irdunud  ning  murenenud  krohvikiht  ja  krohvida
traditsioonilise lubikrohviga.

● Eemaldada seintelt vooder. Vahetada ja proteesida kahjustunud seinapalgid. Uus
vooder vastavalt vanale profiilile.

● Säilitada  telliskorsten.

● Remont-  ja  restaureerimistööde  puhul  kasutada  traditsioonilisi  materjale  –
telliseid, puitu, lubikrohvi, õlivärvi.

2. Katus, kandekonstruktsioon, laed/ vahelaed -Eritingimused

● Hoone välisgabariitide muutmine pole lubatud. Peale-, juurde- ja ümberehitused,
mis  muudavad hoone algset kehandit pole lubatud.

● Säilitada ja restaureerida ajalooline katusekuju ja tarindusviis.

● Säilitada maksimaalselt katuse kandekonstruktsioonid, tagada kõikide elementide
kandevõime.

● Restaureerimismeetod  olgu  proteesimine  olemasolevaga  võimalikult  sarnase
ristlõikega kvaliteetse puiduga.

● Kõik katused katta kvaliteetse laastuga.

● Paigaldada projektis ette nähtud sadevetesüsteem.

● Kandekonstruktsioonide  restaureerimisel  kasutada  võimalikult  kvaliteetset
okaspuitu.
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● Säilitada ja restaureerida olemasolevad laed ja nende tarindusviis.

● Remont- ja restaureerimistööde puhul kasutada traditsioonilisi materjale – puitu
lubikrohvi,.savikrohvi lubivärvi. 

3.Veskiseadmed

● Säilitada täies ulatuses

Ettepanekud

Restaureeritav  objekt  on  ainulaadne,  algupärane  minevikudokument  ja  seda  tuleks

võimalikult kaua puutumatult säilitada. Seda ei tohiks muuta, sest iga muudatus vähendab

objekti  algupärast  väärtust.  Remontida  tuleks  võimalikult  samasuguste  materjalidega  ja

teostusviisidega. Nii säilitatakse terviklikkus, kuigi kaotatakse osake ajalugu. Kitsendused

on välja toodud (Lisa 4)

Vundament ja sokkel

Vundamentide parandamine on keeruline ettevõtmine ning vajab enamasti spetsialisti nõu

ja abi. Sageli võib aga vundamendi olukord paista halvem, kui see tegelikult on. Näiteks

vajavad palkmaja külmakergete tagajärjel paigast nihkunud nurgakivid vahel üksnes vähest

kohendamist  ja  õigele  kohale  nihutamist.  Olukord  ei  ole  kriitiline  ka  veel  siis,  kui

vundamendist on välja vajunud kivid, millele konstruktsioonid otseselt ei toetu. Tekkinud

tühemikud  on  aga  siiski  ohtlikud,  kuna  nende  kaudu  satuvad  sadeveed  hõlpsasti

konstruktsiooni.

Vee  hoonese  sattumise  vältimiseks  tuleb  hoone  esiseina  juures  pinnas  koorida.  Veski

otsaukse  alune  vundamenti  lagunenud  osa  parandada  tellistega.  Sokkel  puhastada  ja

eemaldada lahtine krohv. Suured vertikaalpraod tuleb fikseerida metallankrutega. Lubi- ja

lubi-tsementmörtide  puhul  on  soovitatav  kasutada  roostevabast  terasest  ankruid  või

erandjuhtudel kuumtsingitud terasankruid. Kui vundamendis ja soklis esinevad pikipraod,

on otstarbekas kasutada läbivaid ankruid ning praod täita sama seguga, mida on kasutatud

müüride  ladumisel.  Läbivaid  ankruid  on  vaja  vähemalt  üks  ankur  ühele  ruutmeetrile.

Põikpragude puhul tuleb uurida nende ulatust, iseloomu ja tekkepõhjusi ning teha kindlaks
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edasiste  kahjustuste  ohud.  Lokaalse  iseloomuga  vajumispragude  puhul  saab  kasutada

klamberankruid, mida ei tohi aga paigaldada paralleelselt (Uuetalu 2003). 

Teha  krohviparandused  kasutades  selleks  vanale  sarnast  segu.  Täita  praod.  Vajadusel

värvida, kasutades silikaatdispersioonvärvi.

Ajalooliste  muinsuskaitseliste  hoonete  renoveerimisel  on  silikaatdispersioonvärvid

asendamatud, kuna nendel hoonetel puudub tavaliselt horisontaalne hüdroisolatsioon ning

on  äärmiselt  tähtis  tagada  maapinnast  kerkiv  kapillaarniiskuse  difusioon  seinast  välja

(Käärid 2006).

Vundament on tähtis ehituskonstruktsioon. Kui see „ei tööta“, pole mõtet kulutada suuri

summasid ülejäänud hooneosade remontimisele. Kõiki vundamendi ja sokliga seonduvaid

probleeme ei saa mõistagi ette näha ja ennetada. Suurt osa aga siiski. 

 Inspekteeri regulaarselt vundamendi ja sokli olukorda. 

 Ära muuda hoone konstruktsiooni ilma spetsialistiga konsulteerimata. 

 Vajadusel raja drenaažisüsteem. 

 Väldi kõrghaljastust maja vahetus läheduses. 

 Eemalda aja jooksul kerkinud pinnas. Ära raja hoone äärde peenraid. 

 Paranda kiiresti purunenud vihmaveetorud ja lekkiv torustik. 

 Ära viivita välja vajunud kivide tagasipaigutamisega ega pudenenud vuugitäite
või krohvi taastamisega. 

 Lepi  väikeste  mõrade  ja  vajumistega,  kui  need  mõjutavad  üksnes  hoone
esteetilist väilimust. 

Kandeseinad ja välivooder.

Puitmaja  laudadega  vooderdatud  välisfasaad  peegeldab  oma  aja  stiili  ajalugu  ja

ehitustehnilisi taotlusi. Laudadega vooderdamisel on algselt peale olnud kolm eesmärki:

seina tihendamine, palgi kaitsmine ja maja ilustamine.

Välisvoodri seisund sõltub kindlalt ilmakaartest. Päikesepoolsel küljel lauad pragunevad,

varjus peavad kauem vastu. Nii ei ole kogu hoone remondivajadus ühesugune.

Kuna antud hoonel on vooderdus kogu ulatuse viletsas seisundis, pooldaks voodri täielikku
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eemaldamist. Konstruktsioonide avamine probleemsetes kohtades ja sokli lähedal selgitab

täpsemalt, mis seisus seinakonstruktsioonid on, aga hinnanguliselt tuleb välja vahetada või

proteesida  alumist  palgirida.  Hinnata  seen-  ja  mardikakahjustuse  ulatust.  Et  vältida

mardikakahjustuste  levikut teistesse konstruktsiooni puitelementidesse,  peab kahjustatud

piirkonnas  tegema  putukkahjustuse  tõrjet,  kuid  enne  on  vaja  kindlasti  selgitada,  kui

aktiivsed  kahjustavad  putukad  on,  sest  tihti  on  kahjustajad  ammu puidust  lahkunud ja

jätnud järele hulgaliselt lennuavasid ja näripuru. Samuti asuvad sageli kahjustajate loodud

käikudesse  teised  putukad,  kes  ainult  kasutavad  käike,  kuid  ei  tekita  uusi  kahjustusi.

Aktiivsuse  väljaselgitamiseks  on  parim  lahendus  mardikate  tegevuse  jälgimine  -

monitooring. Monitooringu periood võiks olla vähemalt  kuus kuud, alates aprillist  kuni

oktoobrini, sest sellel ajal on mardikate tegevus aktiivne. Kui on kindlaks tehtud aktiivne

putukkahjustus,  tuleks  töödelda  kogu  puitmaterjal  selles  piirkonnas  fungitsiidseid

toimeaineid sisaldavate immutusvahenditega (Konsa ja Pilt 2012). 

Seenkahjustuse  piirkonnas  tuleb  likvideerida  läbijooksukohad,  sest  nagu  kõigil  teistel

organismidel, on ka seentel oma Achilleuse kand – ta on niiskusest sõltuv. Seejärel tuleb

kahjustuspiirkond korralikult kuivatada või lasta kuivada, kontrollides aeg-ajalt materjali

niiskusesisaldust,  et  lõpptulemusena vastaks  see ehituspuidus  kasutatavale  normsuuruse

vahemikule  ehk  15%  –  20%  (Pärnamägi  2012). Alles  seejärel  tuleb  seenkahjustuse

piirkond  ning  ümbritsevad  puitpinnad  töödelda  spetsiaalsete  puiduimmutusvahenditega.

Olemasolev laudis on liialt kahjustunud, et seda täielikult taaskasutada ning kõik tuleks

eemaldada.  Pärast  konstruktsiooniparandusi  tuleb  avatud  seinapalkide  vahed  tihendada

(kasutada kas takku või linavilti). Tihendamiseks ei tohi kasutada isepaisuvaid vahtusid (nt

Makroflex vms). Kuna kaks välisseina on välja vajunud, tuleb nendele seintele paigaldada

sirutuspuud, mis ajavad seinad uuesti sirgeks ja tugevdavad kogu konstruktsiooni. Avatud

palkkonstruktsioonile  paigaldada  600 mm sammuga  puitroovid  (50x100 mm)  ja  nende

vahele 100 mm linavilla ja tuuletõkkeplaat.  Tuuletõkke peale  paigaldatakse distantsliist

(32x50  mm)  ja  horisontaalne  fassaadilaudis.  Kasutade  ära  kahjustamata  vanad

fasaadilauad. Vanad lauad paigaldada kogu seina ulatuses. Uus laudis peab olema samade

profiilidega ja mõõtudega nagu algne. Laudis viimistletakse linaõlivärviga.

Avatäited
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Aknaraamid, mis ei ole kõveraks kooldunud ja väga pehkinud, tuleb remontida. Selleks

eemaldada  klaasid.  Puhastada  aknaraamid,  pehkinud  osad  välja  lõigata  ja  sinna  uued

puutükid  liimida.  Aknaraami  värvimata  kohad kruntida  ja  seejärel  tasaseks  pahteldada.

Seejärel värvitakse pintsliga kas sama tüüpi või selle katmiseks sobiva värviga. Katkised

klaasid asendatakse ja  paigaldatakse kitiga.  Peale  kiti  tahenemist  värvitakse teist  korda

aknaraamid  üle.  Aknad  mida  pole  võimalik  taastada  tehakse  uued.  Hingestamisel

kasutatakse  vanu  hingi  ja  paigaldetakse  vanad  nurgarauad.  Akna  veelauad  ja  -plekid

peavad kaitsma liigvee tungimise eest  kandekonstruktsioonidesse ning on seetõttu väga

olulise  tähtsusega.  Hoonete  restaureerimisel  tuleks  seda väikest  detaili  lahendada suure

tähelepanuga.  Restaureerimine  eeldaks  algse  substantsi  kasutamist.  Sellele  koopiate

lisamine peaks toimuma originaaliga samu materjale ja valmistusvõtteid kasutades.

Katusekate, vihmaveesüsteem

Vana eterniit ja laastud eemaldatakse. NB! Tegemist on asbestkiude sisaldava materjaliga,

vajalikud on  ettevaatusabinõud –  eelkõige hingamisteede kaitsmine. Lammutusjäätmed

antakse üle pädevale jäätmekäitlejale.  Kahjustunud roovitus vahetatakse välja, kasutades

selleks olemasolevaga võimalikult sarnase ristlõikega kvaliteetset puitu.

Esimese roovi rida pool tolli paksemast materjalist kui järgmised, et räästas ära ei vajuks.

Roovimaterjali   paksus  on tavaliselt  1,75...2  tolli  (2,54cm).  Roovitise  samm (21-tollise

laastu  korral)  on  7  või  9  tolli  vastavalt  sellele,  kas  tegu  on  kolme-  või  kahekihilise

katusega.  Alumine roovlattide vahe tehakse teistest  3 tolli  võrra  väiksem, sest  laastude

alumine äär pannakse roovitisest 3 tolli üle (Masso 1991).

Laastud naelutatakse roovlattide külge peente (1,5 x 50 mm) naeltega. Naelad ei tohi jääda

vihma ja päikse kätte – laastud lähevad nende ümber siis mädanema. Iga naelarida tuleb

järgmise  laastureaga  katta  umbes  tolli  ulatuses.  Laastud  lüüakse  katusele  nii,  et  need

kõverduksid sissepoole ega hakkaks kuivades ülespoole kaarduma. Samuti peab jälgima, et

soomus jookseks allapoole, et vesi vahele ei voolaks. Iga järgnev laast naelutatakse eelmise

laastu peale umbes ühe kolmandiku laiuse ulatuses. Tänu sellele, et uus laasturida lüüakse

eelmisele  reale  vastassuunaliselt,  saab  katus  soomuselise  struktuuri,  mis  on

ilmastikuoludele  vastupidav.  Esimeste  ridade  löömise  hõlbustamiseks  võib  räästa  alla
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paigutada ajutise räästarihtlaua, millele toetatakse laastude alumised otsad. Võib kasutada

ka  rihtnööri.  Alumine  rida  lüüakse  täispikkadest  või  poolikutest  laastudest  (alt  avatud

räästa puhul on ilusam, kui esimesse ritta on pandud täispikkuses laastud), mis asetatakse

kohale  teistpidi  kui  kõik  järgmised  read  –  kumerus  allapoole.  See  nipp  teenib  ka

dekoratiivsust: räästas ei vaju alla. Kui esimene rida on täispikkuses laastudest, lõigatakse

teise  rea  laast  pooleks  (juhul  kui  esimene  rida  sai  poolikutest,  tulevad  järgnevad  juba

pikkadest laastudest), sest muidu läheb katus alguses liiga paksuks. Kolmas kiht asetatakse

räästaservani  täispikkuses  või  natukene  lühematest  laastudest.  Kui  kolm  räästarida  on

löödud, võib räästalaua eemaldada. Neljandat rida alustatakse ülekatte võrra kõrgemalt –

kolmekihilise katuse puhul on see 7 tolli. Selleks, et järgnevad laasturead oleksid sirged,

naelutatakse löödava laasturea alla ajutiselt paari väikese naelaga sirge laud. Nüüd läheb

katuse  tegemine  kuni  harjani  ühtesoodu  edasi  seitse  tolli  korraga.  Harja  lõpetamisel

lõigatakse viimaste ridade laastud nii pikaks, et samm ei muutuks. Katuse viil kaetakse

viilulaudadega ja hari harjalaudadega. Laastukatuse tegemine on jõukohane igale mehele ja

oma katus on ikka oma katus (Masso 1991).

Kui hoonele ei ole ehitatud drenaaži ja paigaldatud efektiivset hüdroisolatsiooni, võib pildil

olev lahendusega mõnevõrra leevendada niiskuse „survet“ hoonesse (joonis 97).

Joonis 102.Sokli ääresillutis (Muinsuskaitse)

Vee teekond hoonesse on tehtud pikemaks, pikemal teekonnal on „kaod“ suuremad. Jäik

sillutis on aga põrkepinnaks, millelt veepiisad pritsuvad hoone seinale. Pritsmeid aitaks
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suunata sillutisele antud sobiv faktuur. Kui hoone ümber rajatakse vett halvasti läbilaskev

sillutisriba, tuleks sellele anda hea kalle hoonest eemale, et vesi valguks hoonest eemale. Et

takistada  üle  renni  tulvava  vee  sattumist  hoone  seina,  võiks  renni  alla  pinnasesse

paigaldada  hüdroisolatsiooni,  kaldega  hoonest  eemale.  Püstikutest  tulvava  vee

vastuvõtmiseks  tuleks  kasutada  võimalikult  suuri,  sügavaid  renni  lehtreid.  Paigaldada

interjöörile vastavad vihmaveesüsteemid. Korstna läbiviik tihendada plekiga.

Katusekonstruktsioon

Proteesida või vahetada veskiosa kolm kahjustunud sarikat. Kasutades selleks ristlõikelt

samaväärset  kvaliteetset  puitu.  Lagunenud  tuulekastid  lammutada.  Uuendada  räästa  ja

küljelauad kasutades sama profiili ja mõõtu materjali.

Korstnad, ahjud

Vaadata üle spetsialistil.

Tehnosüsteem

Elekter ja nõrkvool lahendatakse eraldi projekti raames vastavalt kehtivatele normidele.

Hoonel  puudub  hetkel  ühendus  tsentraalse  veevarustusega.  Krundil  salvkaev,  millest

saadakse elektripumba abil tarbevett. Hoone renoveerimise käigus ühendatakse salvkaev

majaga ning tuuakse hoonesse statsionaarne veevarustus. Veevarustus lahendatakse eraldi

projekti raames vastavalt kehtivatele normidele.

Hoonel puudub hetkel kanalisatsioon ning vahetus läheduses ei ole ka tsentraalset. Hoone

renoveerimise käigus rajatakse krundile lokaalne kanalisatsioon settekaevu ja imbväljaku

näol.  Septiku  võib  paigaldada  kohtadesse,  kus  kõrgeim võimalik  pinnasevee  tase  jääb

imbtorustikust 1 m sügavamale. Imbtorustiku ümbruse pinnas peab olema hästi vett imav.

Veekogust  ja  salvkaevust  peab  imbtorustik  jääma  vähemalt  10  m  kaugusele  (ECCUA

2012).

Täpsem kanalisatsioon lahendatakse eraldi projekti raames vastavalt kehtivatele normidele.
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Veski seadmed

Seadmed puhastatakse ja korrastatakse.
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LISA 1 – VESKIKOHTADE KAART

Joonis 103. Veskite asukoha kaart (Haidak 1970)
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LISA 2 - AHJA JÕE VESKID 2016

X – hävinenud veski

X – säilinud veski

1 Vedela X

2 Kaska X

3 Roti X

4 Liismiti X

5 Tille X

6 Möksi X

7 Aarna X

8 Koorvere X

8 Kiidjärve X

10 Valgesoo X

11 Porgandi X

12 Sulbi X
Joonis 104. Veskite seisukorra kaart (Maa-amet)
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LISA 3 – VESKITE SEISUKORRA VÕRDLUS

Tabel 15 Veskite seisukorra võrdlus ja hinnang (Leetjõe 2016)

Viimati töötanud Seisukord 1986 Seisukord 2016
Koondhinne

veskikompleksile
2016

Vedela 1970ndatel hea - rahuldav hävinenud 0,6

Kaska 1960ndatel hea hävinenud 0,4

Roti 1990ndatel hea rahuldav 1,9

Liismiti 1953 väga hea rahuldav 1,2

Tille 1970ndatel rahuldav avariiline 0,7

Möksi 1970ndatel halb hävinenud 0,4

Aarna 1962 hävinenud hävinenud 0,5

Koorvere 1940 rahuldav halb 1,2

Kiidjärve 1990ndatel hea - rahuldav rahuldav 1,9

Valgesoo 1970ndatel rahuldav hävinenud 0,3

Porgandi 1954 hävinenud hävinenud 0,1

Sulbi 1980ndatel hea halb 1,2
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LISA 4 - KITSENDUSED 

Kui hoone on mälestis, või paikneb muinsuskaitsealal, rakenduvad tööde projekteerimisel

ja teostamisel hoone kaitse tagamiseks muinsuskaitselised piirangud: 

• Kinnismälestist  ja  muinsuskaitsealal  paiknevat  ehitist  võib  konserveerida,
restaureerida  ja  ehitada  ainult  muinsuskaitse  eritingimusi  järgiva
konserveerimise,  restaureerimise  ja  ehitamise  projekti  alusel.  Kooskõlastatult
Muinsuskaitseametiga  võib  muinsuskaitsealal  paikneva  ehitise  hoonesisese
ehitamise  põhiprojekti  koostada  muinsuskaitse  eritingimusteta
(Muinsuskaitseseadus. §35).

• Kinnismälestist  ja  muinsuskaitsealal  paiknevat  ehitist  võib  konserveerida  ja
restaureerida ainult vastutava spetsialisti või konserveerimise ja restaureerimise
projekti koostaja muinsuskaitselise järelevalve all. Muinsuskaitselise järelevalve
korra  kehtestab  valdkonna  eest  vastutav  minister  määrusega
(Muinsuskaitseseadus. §35).

Muinsuskaitseseaduse (RT I  1994,  24,  391;  1996,  49,  953;  86,  1538;  1997,  93,  1559)

paragrahvi 3 lõike 4, paragrahvi 12 lõike 1 ja paragrahvi 46 lõike 2 alusel ning vastavalt

Vabariigi  Valitsuse 28.  juuli  1994. a määrusega nr 272 kinnitatud «Kultuurimälestiseks

tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise korra» (RT I 1994, 57, 966; 1996,

41, 798; 1997, 75, 1273) punktidele 3 ja 5 alusel määratud arhitektuurimälestiseks Roti

vesiveskikompleks (vastu võetud 12.08.1999 nr 17).

Juhend  omanikule/valdajale  mälestisel  ja  muinsuskaitseala  ehitisel  hooldus-  ja

remonttööde tegemiseks

I  Hooldus-ja  remonttööd,  mida  võib  teha  ilma Muinsuskaitseameti  loata  ja  mille

tegijal ei ole nõutav Muinsuskaitseameti tegevusluba:

Muinsuskaitseseaduse § 16 tulenevalt on mälestise omanik kohustatud tagama mälestise ja

selle kultuuriväärtusega osade säilimise ja tegema vajadusel selleks vajalikke hooldus- ja

remonttöid.

Mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitisega seotud hooldus- ja remonttööde tegemisel
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on omanik kohustatud järgima Muinsuskaitseseadusest  tulenevaid nõudeid ja kitsendusi

ning muinsuskaitseala põhimäärust.

Muinsuskaitseseaduse  §24  lg  2  p  8  tulenevalt  ei  ole  mälestise  remontimisel  lubatud

kasutada algupärasest erinevaid või algupäraseid matkivaid ehitusmaterjale;

Muinsuskaitseseaduse §24 lg 2 p 5 ja 6 tulenevalt ei ole lubatud muuta mälestise ilmet,

asendada,  katta või algselt  asukohalt  eemaldada mälestise osi.  Juhul kui remonti  ei  ole

võimalik teha algupäraseid hooneosi, sh olemasolevaid piirdetarindeid, viimistluskihte või

detaile eemaldamata, tuleb selleks taotleda Muinsuskaitseameti luba ning vajadusel tellida

vajalikud uuringud ja nõuetekohane projektdokumentatsioon.

Hooldus-  ja  remonttööde  tegemisel  mälestise  rikkumise  ja  kahjustamise  ärahoidmiseks

soovitame koostada tööde kava ja konsulteerida enne tööde alustamist vastava maakonna

muinsuskaitseinspektoriga.  Kontaktandmed  Muinsuskaitseameti  kodulehel

(www.muinas.ee).

Tööde  tegemisel  juhinduda  Muinsuskaitseameti  poolt  koostatud  omaniku  käsiraamatus

antud soovitustest.

Muinsuskaitseameti kirjaliku loata võib teha järgmisi töid:

1. Üksikute katkiste katusekivide ja katusekatte amortiseerunud osade asendamine sama
materjaliga; 

2. Avariiolukorras katuse lappimine ajutise kattega või ajutiste katusekatete 
paigaldamine olemasolevat katusekatet eemaldamata;

3. Katuse harjalaudade ja -pleki vahetamine;

4. Mittekandvate katusekonstruktsioonide parandamine, nt kahjustatud roovitise osade 
asendamine ja vajadusel kandekonstruktsioonide ajutine toestamine.

Suuremamahulised parandustööd, nt kahjustatud sarikate proteesimine, eeldavad 
ehitusinseneri konsultatsiooni ning projekti koostamist. 

5. Korstnate ja korstnapitside remont sama tüüpi kiviga, katteplekkide paigaldamine või
asendamine olemasoleva originaaldetaili või olemasoleva Muinsuskaitseametiga 
kooskõlastatud tööjoonise alusel.

6. Üksikute vundamendi- ja soklikivide asendamine sama tüüpi kiviga ja vuukimine 
sama tüüpi krohviseguga;

7. Kandekonstruktsioonide toestamine ja avariiolukorra likvideerimiseks vajalike 
abitarindite paigaldamine;
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8. Krohviparanduste tegemine olemasolevaga sama tüüpi krohviga;

“Sama tüüpi” tähendab, et lubikrohviga krohvitud vanal majal võib teha 
krohviparandusi ainult lubikrohviga. Eelneva kooskõlastuseta on keelatud vana krohvi 
eemaldamine nii interjööris kui eksterjööris! Kui tundub, et krohv on ohtlikult lahti, 
tuleb edasise tegevuse osas pidada nõu maakonna muinsuskaitseinspektoriga;

9. Puitdetailide hooldusvärvimine olemasolevaga sama tüüpi värvidega seejuures 
värvitooni muutmata ja varasemaid värvikihte eemaldamata;

10. Akende kittimine linaõlikitiga ja katkiste aknaklaaside vahetamine;

11. Varem tapetseeritud siseseinte tapetseerimine olemasolevaid viimistluskihte 
eemaldamata;

12. Siseseinte värvimine olemasolevaga sama tüüpi värvidega varasemaid värvikihte 
eemaldamata,

13. Põrandate hooldusvärvimine varasemaid värvikihte eemaldamata, lakkimine ja 
õlitamine;

14. Vihmaveesüsteemide amortiseerunud osade asendamine ning puuduvate osade 
valmistamine ja paigaldamine olemasoleva originaaldetaili alusel. Enne käsitsi 
valmistatud dekoreeritud vihmaveelehtrite remonti konsulteerida maakonna 
muinsuskaitseinspektoriga;

15. Akna veelaua ja veepleki asendamine olemasoleva originaaldetaili alusel;

16. Sokli kattelaua vahetamine olemasoleva originaaldetaili alusel;

17. Ahjude ja pliitide küttekollete remontimine.

Enne ahjude ja pliitide remontimist pidada nõu pottsepa või korstnapühkijaga, Kui 
osutub vajalikuks küttekoldeid või korstnajalgu tervikuna lahti võtta ja ümber laduda, 
tuleb alati eelnevalt konsulteerida vastava maakonna muinsuskaitseinspektoriga;

18. Hoonesiseste olemasolevate tehnosüsteemide remont, kui see ei too kaasa 
ehituslikke muudatusi ega mälestise või ehitise ilmet muutvate seadise osade 
paigaldamist;

19. Sadevete hoonest eemale juhtimine: veerennide (sadevee rõhtrennide, 
vihmaveepüüdjate) paigaldamine vihmaveetorude suudmete alla

II  Kinnismälestisel  ja  muinsuskaitsealal  kehtivad  kitsendused  vastavalt

Muinsuskaitseseaduse § 24

(1) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal keelatud:
1)konserveerimine ja restaureerimine;
2) ehitamine, sealhulgas katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õue kinni- ja 
täisehitamine;
3) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride 
muutmine;
4) kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, või muinsuskaitsealal paikneva kinnistu
maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
5) katusemaastiku ja ehitise fassaadi, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms 
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muutmine;
6) mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti 
ehitusdetailide ümberpaigutamine;
7) mälestisele, ehitisele või muinsuskaitsealale mis tahes seda kahjustava või selle ilmet 
muutva objekti, sealhulgas teisaldatava objekti, näiteks kioski, müügipaviljoni või 
välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu ja -rajatise, teabekandja ning 
reklaami paigaldamine;
8) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
9) haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd.

(2) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestisel lisaks käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 sätestatule keelatud:
1) mullatööd ja maaharimine;
2) siseruumis avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete elementide ja detailide 
eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide algsest asukohast eemaldamine, 
katmine või nende muul viisil rikkumine;
3) teede, trasside ja võrkude rajamine.

(3) Konserveerimine on tööde kompleks, millega tõkestatakse mälestise või 
muinsuskaitsealal paikneva ehitise edasine hävimine, kindlustades tehniliselt selle 
konstruktiivseid ja dekoratiivseid elemente, jättes need muutmata ning säilitades 
ajaloolise kihistuse.

(4) Restaureerimine on tööde kompleks, millega tagatakse mälestise või 
muinsuskaitsealal paikneva ehitise autentne ajaloolis-arhitektuurse seisundi 
fikseerimine, eemaldades vajaduse korral väheväärtuslikke ja ilmet rikkuvaid elemente 
ning kihistusi ja taastades puuduvaid osi teaduslikult põhjendatud kujul, tuginedes 
originaaldokumentidele ning uuringutele.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud lubade väljaandmise korra ja lubade 
vormid kehtestab kultuuriminister määrusega. (nimetatud kord on saadaval 
Muinsuskaitseameti kodulehel rubriigis „õigusaktid“)

(6) Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides, restaureerides ning selleks 
ehitusmaterjale valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala 
arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.

(7) Muinsuskaitsealale ja seal paiknevatele ehitistele, mis ei ole mälestised, laienevates 
kitsendustes tehtavad võimalikud leevendused määratakse kindlaks muinsuskaitseala 
põhimääruses

III  Mälestise  või  muinsuskaitsealal  paikneva  ehitise  rikkumine  või  hävitamine on

Muinsuskaitseseaduse § 48 kohaselt karistatav.

(1) Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise rikkumise või hävitamise eest 
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2)  Sama  teo  eest,  kui  selle  on  toime  pannud  juriidiline  isik  

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
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