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Tõrva valla üldplaneering

• Tõrva Vallavolikogu 18.09.2018. a otsus nr 33 „Tõrva valla 
üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise 
algatamine“. Üldplaneeringu eesmärk on planeerimisseaduse § 74 
kohaselt kogu valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja 
suundumuste määratlemine.

• Planeerimisseaduse § 75 lõike 1 järgi tuleb üldplaneeringuga 
lahendada muuhulgas kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilimise 
meetmete, sh selle üldiste kasutustingimuste määramine.

• Tõrva valla üldplaneeringu lähteseisukohtades on täpsustatud, et töö 
käigus tuleb selgitada täiendavaid võimalikke väärtusi ning nende 
säilitamise meetmeid ning kaaluda üldplaneeringu koostamisel XX 
sajandi arhitektuuripärandi ja pärandkultuuriobjektide kaitse alla 
võtmist kohalikul tasemel – üksikobjektide määramist ning nende 
kaitse- ja kasutustingimuste seadmist koos ressursside leidmisega 
kavandatu elluviimiseks.



Tõrva valla
üldplaneering

• Tänane Tõrva vald kattub 
suures osas Helme 
kihelkonna piiridega.

• Omavalitsus moodustatid 
2017. aasta 
haldusterritoriaalse reformi 
käigus 4 Helme kihelkonna 
omavalitsuse liitmise 
tulemusena. Vallaga liideti 
Soontaga küla Puka vallast.

• Helme kihelkond on üks 
viiest Mulgimaa 
kihelkonnast, olles 
idapoolseim ja suurim.



Defineerimine (I)
• Lähteülesandes on välja toodud – piirkonna 

arhitektuuripärandiks võib eelkõige lugeda selgelt eristuvat 
mulgi arhitektuuri ühte olulisimat ainelist sümbolit – Mulgi 
häärberit ehk rehest eraldiseisva hoonena ehitatud 
eluruume.
• Tulevad kasutusse sõnad – taluhäärber ja häärber.

• Taluhäärberi iseloomulikud jooned
• Kahe korstnaga

• Klaasveranda
• Saal ehk suurkammer koos kahepoolsete ustega

• Vähemalt kaks sissekäiku

• Vahel ka toretsevad detalid (aknakarniisid, vinstkapid jne)



Losu talu



Defineerimine (II)

• Häärberi mõiste Eesti taluarhitektuuris ei ole omane üksnes 
Mulgimaale, vaid levinud laiemalt kogu Eestis.

• Esimesed taluhäärberid levisid Läti mõjutustena (Pärdi, 2012) ja 
ehitati Mulgimaa kihelkondades ja aastakümnete jooksul levis antud 
hoonetüüp üle Eesti.

• Häärberikultuur võttis piirkonniti erinevaid vorme ja oli mõjutatud nii 
piirkondlikust jõukusest kui (ehituslikest) traditsioonidest.

• Erinevalt endisaegsetest mitmeotstarbelistest rehetaredest on 
häärber ehitatud üksnes elumajaks.



Defineerimine (III)

• Sarnaselt varasematele uurimustele (Pärdi, 2008) on XIX sajandil 
rajatud hooned pigem haruldased ja neistki mitmed stiilinäited on 
valla üldplaneeringu koostamise hetkel viletsas seisundis või hävimas.
• 3 arenguetappi;

• Siiani uuritud põhjalikumalt Halliste ja Karksi kihelkondade
häärberikultuuri.
• Helme khk hoonete kirjeldusi teostes Eesti taluhäärberid I-III (autor H. Pärdi).

• Mõned kirjakatked, milledest sisukaim ja värvikam kirjeldus Mulgimaa 
taluelust 20. sajandi alguses omaaegne Tõrva algkooli juhataja, hilisem 
legendaarne Viljandi linnapea August Marfeldt-Maramaa sulest.



Defineerimine (IV)

• Uuringu käigus ligi 100st kirjeldatud taluhäärberist on rajatud XIX 
sajandil ligi viiendik ja XX sajandi alguses veel teine samapalju.

• Mitmed Eesti Vabariigi algusperioodil rajatud asundustalud endiselt 
väga detailiderohked ja kannavad edasi sõna otseses mõttes 
Mulgimaa väärikust koos traditsioonilise ehituspärandiga.



Kokkuvõttev sisukord 
• Mulgi taluhäärberi lugu (tekkelugu, kultuur, lähiajalugu, 

sõjategevus)

• Uuring (eesmärk ja sisu, kultuuripärand, metoodika, käik)

• Tõrva valla taluhäärberite üldiseloomustus (sh. hävinud, 
hävimisohus)

• Taluhäärberid 1850-1920 ja 1920-1940

• Ettepanekud planeeringusse

• Strateegiad taluhoonete kasutuselevõtuks

• Kokkuvõtted ja soovitused omavalitsusele.



Traditsiooniliselt imposantset Mulgimaa talu esindav Väike-Soolikse 
taluhäärber on 2020 varakevadel väga viletsas olukorras.



Meire taluhäärber kannab edasi rohkem kui sajandivanust väärikust.



Näide asundustalust: renoveeritud Otsa-Vastalu häärber



Otsesed eesmärgid

• Selgitada välja ja kirjeldada väärtuslik taluarhitektuuripärand, nende 
omanikud, hoonete otstarve, tänane kasutusvaldkond. Võimalusel ka
tulevikukavatsused.

• Kaardistada nii kasutuses olevad kui ka kasutuseta piirkonna 
arhitektuuri esindavad hooned, nende seisukord, potentsiaal ning 
asukoha positiivsed ja negatiivsed küljed.

• Kirjeldada mulgi kultuuri esindavate hoonete (eelkõige taluhäärberite) 
detaile ja ehitusvõtteid.

• Analüüsida saadud teavet ja määrata mulgi arhitektuuriga hoonetele 
üldised ehitus- ja kasutustingimused.

• Luua andmebaas ning kaardikiht mulgi arhitektuuripärandit 
esindavatest hoonetest.



Metoodika ja tegevused (I)
• Koostöös KOV-ga, kohalike elanikega ja piirkondlike 

mittetulundussektori esindajatega valmistati ette algne andmebaas, 
kaasati vajalikud eksperdid ja koostati esialgsed uuringu teekonnad;

• Vajadusel võeti ühendust hoonete omanikega ja kohalike elanikega 
olemasolevate andmete täpsustamiseks;

• Vajadusel ja võimalusel kasutati olemasolevaid kirjalikke allikaid;
• Määrati hoonete asukohad, korrektsed talunimed ja omanikud ning 

koostati selle põhjal esialgne skeem-kaart;
• Koostati hoonete ülevaatuse kaart, mida täideti iga hoone kohta 

eraldi;
• Ringsõitude käigus pildistati ja kaardistati kõik taluhäärberite 

üldkirjeldustele vastavad eluhooned.
• Muuhulgas kirjeldati ka teisi huvipakkuvaid hooneid või kohti, kus 

olemasoleva teadmise järgi võis hoonet kirjeldada taluhäärberina, kuid 
kättesaadavtel andmetel seda enam tuvastada ei saanud (näiteks 
ümberehitused jne).



Metoodika ja tegevused (II)
• Võimalusel kohtumised omanikega või esindajatega, kirjeldused või 

hoone ülevaatuse kaardi täitmine (sh. vajadusel arhitektuurilise või 
kultuuriloolise erisuse selgitusega.)

• Süstematiseeriti ja analüüsiti andmed, kirjeldati, hinnati ja põhjendati 
olemasolevat olukorda ning koostati andmebaas kaardikihi 
moodustamiseks.

• Määrati üldised ehitus- ja kasutustingimused ja koostati võimalikud 
tegevused hoonete kasutuselevõtuks;

• Kaardikihi koostamine (Hendrikson & Ko);

• Protsessi jooksul avaldati vallalehes kaks üleskutset käeoleva uuringu 
täienduste osas;

• Avalikustamine.





Metoodika ja tegevused (III)

• Kokku kirjeldati ligikaudu 115 erinevat taluhoonet ja häärberit, millest 
planeeringukaardile on kantud 96. Välja jäeti ilmselgelt mitte antud töö 
lähteülesandele ja olulisusele vastavad hooned.

• Mõned esilekerkinud probleemid, puudused ja küsimused:

• Taluhoone vanus: omanikud/elanikud ei teadnud ja ümberehitamise või 
renoveerimise korral ei olnud seda võimalik visuaalset täpselt hinnata.

• Mulgi taluhäärberitele omaste detailide olemasolu ei teatud:
• Näiteks saali olemasolu koos kahepoolsete ustega ei olnud igal pool tõestatav;

• Sama ka verandade puhul.

• Puudusid teadmised taluhoonete või talupere saatusest;

• Kui pererahvast ei õnnestunud kohata ja kontakti ei saadud, siis on mitmel 
juhul tehtud fotod aiapiirdel või värava peal. Suletud aeda ilma omaniku 
loata ei sisenetud.



Ettepanekud (I)
• Siiani ei ole omavalitsuste planeeringutes või mõnes muus 

arengudokumendis ühe kindla hoonetüübi kirjeldamisele suunatud 
teemaplaneeringut läbi viidud – seega eksperimentaalne.
• Eestis on uurimise ja säilitamise teemavaldkonnad seotud mõisasüdametega 

ning teatud ka määral rehetaredega. 

• Osaliselt saab aluseks võtta ja üle kanda käesolevasse uurimusse 
miljööväärtuslike alade soovitusi ning kirjeldusi.

• Tulenevalt Planeerimisseaduses väljatoodud mõistetest ja Mulgimaa 
ehitusliku ajaloo eripäradest on ehitustegevuse ja renoveerimise 
käigus seatavad eesmärgid:
• hoone väliskuju peaks olema võimalikult lähedane maja algkujule;

• renoveerimisel säilitama ja taastama traditsioonilisi ehitusdetaile võimalikult 
parimal moel.



Ettepanekud(II)

• Soovituslikud üldtingimused ja arhitektuurinõuded:

• Naturaalsed materjalid (nt puit, kivi, betoon, metall, katusekivi, valtsplekk 
jms).

• Vältida naturaalseid materjale imiteerivaid materjale sh. kivikatust 
imiteerivad plekkkatused;.

• Vältida katusekallete ja katusekujude muutmist.

• Korruselisuse muutmine üksnes maja väliskuju säilitamisel;

• Säilitada algne akende kuju, asend fassaadil, ruudujaotus ja piirdelauad. 



Ettepanekud(III)

• Säilitada või taastada iseloomulikud detailid nagu uste kujundus ja 
seinte viimistlusmaterjal ja võimalusel mõõdud (näiteks 
voodrilaudade laius). Säilitada tuleb kõik originaaldetailid – ukse- ja 
aknahinged, käepidemed jne.

• Iseloomulike detail – verandade säilitamisele ja taastamisele;

• Uute taluhoonete rajamine vanadele talukohtadele. 

• Hoiduda õuedele sobimatute uute hoonete ehitust.

• Voodrilauaga katmine on nii välimuse kui maja säilitamise eesmärgil 
oluline.



Taluhoonete kasutuselevõtt

• Kaaluda võimalike tegevuste ning toetusmeetmete käivitamist:

• Eespool on mitmel korral välja toodud omanike infopuudus ajaloo ja 
arhitektuuri kohta – info- ja koolituspäevade korraldamine, 
infomaterjalide koostamine

• Toetusmeetme sisseviimist – ajaloolise hoone säilitamine või 
taastamine. Ei ole kõikehõlmav, aga esialgu suunatud mingile 
lihtsamale ja kergemini mõõdetavale detailile;

• Noorte perede toetuste sisseviimine (vt. Türi ja Setomaa
Vallavalitsused);

• Aktiivne valla promomine ja reklaam. Edulood on olemas;
• Kogukonna või spetsialisti kaasamine,



Täpsem info
• Tõrva valla planeering: https://torva.kovtp.ee/uldplaneering

• Kokkuvõte ja seletuskiri: 
https://torva.kovtp.ee/documents/179506/288211/Taluh%C3%A4%C
3%A4rberid+T%C3%B5rva+vallas.pdf/efa6c4ec-42f5-4a25-856f-
7f1403238aa8

• Kaart: https://hendrikson.ee/maps/Mulgi-h%C3%A4%C3%A4rberid/

https://torva.kovtp.ee/uldplaneering
https://torva.kovtp.ee/documents/179506/288211/Taluh%C3%A4%C3%A4rberid+T%C3%B5rva+vallas.pdf/efa6c4ec-42f5-4a25-856f-7f1403238aa8
https://hendrikson.ee/maps/Mulgi-h%C3%A4%C3%A4rberid/


Suur
tänu!


