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Austatud Riigikogu kultuurikomisjon 

 

Lahemaa rahvuspargis asuva Kolga mõisa puhul on tegemist riigi topeltkaitse all olevate 

muinsuskaitsealuste hoonete, varemete ja pargiga. Kolga kuulub samuti Lahemaa rahvuspargi 

kaitse alla. Hoonete lagunemise peatamine ja kompleksi tervikuna taastamine on kultuuri 

säilimise ning edaspidiste tegevuste seisukohast ülitähtis. Kolga mõis on Eestis olulisemaid 

paiku oma pika ajaloo, mõisa ansamblilisuse, ehituskunsti arengu ja interjööri kujundamise 

seisukohalt vaadates. Edaspidise arengu jaoks on iga hoone ja vareme kohta olemas 

tegevused, mis põhiosas erinevad nende ajaloolisest otstarbest. Varemeis ei ole paraku 

kuidagi võimalik erinevaid tegevusi ellu viia.  

Hoonete lagunemise peatamine ja restaureerimine on esmatähtis silmas pidades 

mõisakompleksi olevikku ja tulevikku kultuuri, ajaloo, arhitektuuri, visuaalkunsti, muusika, 

etenduskunstide, hariduse, kehakultuuri, ravi, keskkonna ja looduskultuuri seisukohalt. 

Tegevuste, erinevate tootmiste ja teenuste käivitamine kõrvalhoonetes ning praegustes 

varemetes on hädavajalikud selleks, et suudaks edaspidi tervet mõisaansamblit ülal pidada. 

Üksnes peamaja oma praegusest ja edaspidisest kultuuritegevustest saadud pisku tuluga ei 

suuda ühtegi hoonet hallata, rääkimata suuremast remondist. Kõrvalhooned ja varemed on 

vaja üles ehitada või remontida. Kui mõisakompleks saaks 4-5 aasta jooksul ehitatud ja 

restaureeritud suurte toetuste najal, võidaks sellest terve riigi rahvas ja hulgalised 

välisturistid, kes käivad Kolgas praegugi suurte gruppidena. Aga kahjuks ei ole arvukaid 

huvilisi hoonete ja varemete ohtlikkuse tõttu võimalik igale poole lasta ega erinevaid 

teenuseid pakkuda.  

Kõik Kolga mõisa hooned ja varemed on ehitismälestised, samuti park - reg. nr. 2851 

kuni 2870, Muinsuskaitseamet.
1
  

Kolga mõis on suurim mõisaansambel Eestis. Kompleksi kuulus tippaegadel üle 30 erineva 

hoone ja 54 000 ha maad. Praegu on alles 8 katusega hoonet ja 10 varet.   

 

 

 

 

  

                                                           
1
 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument 

                                                                                                                                                                                

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument
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1. Ajalooline ülevaade 
 

Siinkohal on kindlasti vajalik kokkuvõtvalt kirjutada mõisa 800 aasta pikkusest ajaloost.  

Kolga mõis väärib esiletõstmist nii suuruse kui valdajate tõttu – Eesti oludes on Kolga tõeline 

hiigelmõis. Omanikeks on olnud Rootsi ja Taani kuningad, Rootsi tuntud väejuht Pontus De 

la Gardie ja tema järglased, Rootsi krahvid Stenbockid u 300 aastat. Kohta mainitakse 

ajalooürikus juba 1219.a. Kolga (Kolck, Colko) kuulus Taani kuninga Waldemari pojale 

hertsog Knud`ile (Kanut), kes müüs selle koos ümberkaudse maa-alaga munkadele. Koht 

kinnistati Gotlandi saare Roma tsistertslaste kloostrile 1259. a. 

Arvatavasti kolmekorruseline, igal korrusel paari ruumi ja keskel suure mantelkorstnaga 

peahoone valmis 14.saj esimese kiviehitisena koos poolümara suurtükitorniga. Võimalik, et 

venelased ehitasid torni Liivi sõja ajal. Tsistertslaste konvendihoone paiknes hilisemast 

mõisahoonest lääne pool. Antonius Goeteerise joonisel (ill 1) kujutatud ehitiste asukoht on 

praeguseks täpsustatud. Paremal on näha tornilaadne ehitis. Vasakul asuv väike kõrvalhoone 

võib pärineda hiliskeskajast. Ordu ehitised olid kindlustatud kivihooned.  

1. Colko 1615.a, Antonius Goeteeris. 

Tõenäoliselt oli Jakob De la Gardie ajal kahe aknaga hoone elamiseks. Pikk korsten gravüüril 

näitab kunagise hoone kõrgust. Nii Armin Tuulse kui Sten Karling on arvanud, et Kolga 

tornelamu pidi olema sarnane Tallinna Püha Miikaeli kloostri Kuimetsa majandusmõisale, 

mis oli neljakandiline tornehitis. Ilmselt kuulus Kolga ehitis 14.–15.saj vahetusse. 
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2. Joonisel on 2015-2016.a arheoloogiliste kaevamiste osalised tulemused. Paremal maakeldris on 

konvendihoone nurgatorni vundament. Teiselt poolt olemasolevat maja, auringi alt leiti teeradu, põrandaid ja 

osa ringmüürist. Arheoloog Villu Kadaka arvamusel ringmüüri laiust arvestades oli  konvendihoone kõrgus 10-

12 m ja seega pidi ehitis olema Padise kloostrist tunduvalt suurem. Arheoloogiaga jätkatakse tulevikus. 

 

1519.a vahetasid mungad Kolga kuningas Christianiga Taanis asuvate maavalduste vastu 

ning mõis käis seejärel mitu korda käest kätte. Lõpuks 1551.a läks Kolga tagasi Taani 

kuningale Christian III-le. Pidevad omanike vahetused, majanduskitsikus ja sõjad ei 

võimaldanud 16.saj suuremaid ehitustöid ette võtta. Võlgade ja sõjaretkede tõttu oli mõisa 

välisilme tollal sama nagu tsistertslastel. Kahjuks on suur hulk arhiivimaterjale perioodist 

1530–1789 Teise maailmasõja ajal Tallinna Linnaarhiivist kaduma läinud.  

1581.a Rootsi vallutas põhjaranniku Vene vägede käest kuni Narvani ja kuningas Johann III 

läänistas Kolga samal aastal oma tunnustatud väejuhile, prantslasele, Eestimaa kubernerile 

Pontus De la Gardie´le (sünninimi Ponce Skorperier, 1520-1585). Ta uppus Narva jõkke. 

Koos abikaasa Sofia Gyllenhielmiga (Johan III tütar) maetud Tallinna Toomkiriku altari 

kõrvale sarkofaagi. Mõisa päris nende poeg Jacob De la Gardie, kes oli omanikuks 1585–

1652, hiljem Magnus De la Gardie. Jacobile anti teenete eest veel kümmekond Eesti mõisat.  

https://et.wikipedia.org/wiki/Sofia_Gyllenhielm
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Inventari nimistud 1586. aastast näitvad, et Kolga oli küllalt hästi väljaehitatud. Peamaja 

ümbruses paiknes mitmesuguseid kõrvalhooneid. Loetelus on hoonet nimetatud ka 

kindluseluruumiks, kus asusid leivaküpsetusruum, väravapealne ruum, keldrid. Abihoonetest 

on nimetatud õlleköök, viljaait, elamisait, kaeraait, tall ja karjaõu.   

1602. a pommitasid ja põletasid poolakad mõisa maha. Kui Hollandi saatkond oli teel 

rahuläbirääkimistele Venemaale 1615.a, skitseeris (ill 1) reisipäevikut pidav Goeteeris 

tähtsamaid kohti. 1626.a sõlmis krahv Jacob De la Gardie lepingu Tallinna ehitusmeistri 

Hoffmanniga, mis kohustas viimast lammutama varemed ning ehitama uue elumaja. Toimus 

hoonestuse ümberehitamine nii Hoffmanni kui Kristleri jooniste järgi. Maja valmis 1642.a. 

Kristler oli juba 1625.a töötanud Kolgas. Karlingi arvamuse aluseks on inventariraamatud 

1633. ja 1641.a, kus on tegemist suure kivihoonega. Karlingi arvates oli hiljem teostatud 

ehitise projekti autor tõenäoliselt Rootsi arhitekt Hans Jacob Kristler (De la Gardie palee 

Stockholmis, Ulriksdali loss). Mõisa peahoonel on kolm põhilist ehitusperioodi – 1642.a, 

1768.a ja 1820.a 

1658.a sai mõisa omanikuks Rootsi krahv Gustav Otto Stenbock, kes abiellus Jacob De la 

Gardie tütre Christina-Catharinaga. Stenbockide suguvõssa jäi Kolga kuni võõrandamiseni 

1919.a. Fideikomiss moodustati 1699. aastal. 1689.a Christina–Catharina testament määras 

valduste jagamise Eesti ja Rootsi vahel selliselt, et tema lastele jäid Kolga, Kiiu, Kõnnu ja 

Loo mõisad, millest kokku moodustati majoraatmõis. Seda ei tohtinud eraldi müüa,  

pärandada sai meesliini pidi. Kaks sajandit hiljem oli fideikomiss pankroti äärel. Teised 

mõisad müüdi ära ja Kolgast tehti eraldi majoraatmõis.  

Mõisate revisjonimaterjalide kirjeldus 1686–1689.a sisaldab Kolga kohta järgmist – hoone oli 

kahekorruseline suur kiviehitis. 40 aastat pärast valmimist nimetati seda juba vanaks. Hoone 

mõõtmed olid u 45x11 m.  

18.saj alguse Rootsi-Poola sõjad ja ajutised peremehed (mõis oli välja renditud) olid mõisa 

laostanud - kivist peahoone lagunenud ning aknad-uksed lõhutud. Rahu saabudes algas vana 

elukorralduse taastamine. Eesti mõisamajanduses oli murranguline 18.saj II pool, kui laienes 

külvipind ja arenes viina tootmine. Kolga rikkuseks oli alati mets. Suured ehitustööd toimusid 

riiginõunik Carl Magnus Stenbocki (1725-1798) ajal.  

24. juulil 1764.a peatus keisrinna Katarina II teel Tallinna Kolga mõisas, kohtudes krahv Carl 

Magnus Stenbockiga. Keisrinna sõitis Peterburist välja 20. juunil. Tallinnast läks sõit edasi 

Liivimaale. Esimese vastuvõtu organiseerisid Eestimaa rüütelkond ja Narva bürgermeister. 

18.saj traditsioone järgiti peahoone põhiplaani ja detailide osas. Keskvestibüül säilis 

peegelvõlvlagedega ja kiviparkettpõrandaga. Seinad on liseenidega jaotatud tahvliteks. 

Keskse samba tagumisest osast viib üles uhke paraadtrepp, mille balustraadil on väljalõiked 

Carl Magnus Stenbocki initsiaalide ja aastaarvuga 1768. Käsipuu vahepostidel on reljeefne 

tahveldis, mille peal süvendnikerdustega baroksed nupud (ammu kadunud). Kui esimesel 

korrusel olid mõlemas tiivas silinder- ja ristvõlvlagedega majandusruumid, siis teisel korrusel 
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otse trepi vastas uhke saal, millest kummalegi poole jäävad anfilaadsüsteemis salongid. Maja 

pikast keskkoridorist avanevad uksed ruumidesse.  

19.saj I poolel muudeti peahoone klassitsistlikus stiilis esinduslikuks paleeks. Vana kõrge 

katusega põhiosa jäi püsima, ehitati uued eenduvad risaliidid. Sel ajal lisandusid hoone 

interjööri kaks uut saali – vasakus tiivas asuv läbi kahe korruse ulatuv „kabel“ (puuduvad 

viited usunditele) ja keskosas klassitsistliku kujundusega peasaal.  

Pole andmeid peahoone 18.-19.saj ümberehituste kohta. 1987.a ajaloolises õiendis pakub  

Epp Kangilaski, et Kolga peamine ehitusetapp leidis aset 19.saj algul. Lisaks tõi ta näitena 

Kolga mõisa arhitektuurikeele seose palladionismiga, mille mõju oli 18.-19.saj 

mõisaaarhitektuuris domineeriv. Veneetsia aknad on Kangilaski arvates omased  

hilisklassitsismile, mis dateeruks meie traditsioonis 1820-ndatesse. „Kabeli“ teise, 

historitsistliku kujunduse paigutas Kangilaski veelgi hilisemasse aega nagu ka peasaali 

siseviimistluse. „Kabeli“ dekoor moodustub ornamentaalsetest ja figuraalsetest 

historitsistlikest grisaille maalingutest. Ruumi liigendavad horisontaalsed karniisid erinevate 

vöötidega. Ruum kõrgub läbi kahe korruse ning sel on kaks akenderida kolmel küljel, millest 

üks on nn Veneetsia aken.  Laekarniisil leidub tammelehe, tammetõru- ja akantuse 

motiivistikku.  Lai maalitud friis teise ja kolmanda korruse vahel – kreemika tooniga 

munavööt, kõrval pruunil taustal kollane meander. Samas on akantusrosett ja antiikfriisidel 

maskaroon puuviljafestooni kohal, mida omakorda hoiavad kotkad. Saali ilmestasid 

illusoorselt maalitud kaarestik ja kassettlagi. Maalitud motiivid  sarnanevad  Peterburi 

kõrgklassitsismiga. Nõukogude ajal kukkus katus sisse ja remondi käigus värviti uus lagi 

valgeks. 

Pärast 19.saj alguse ümberehitust on tehtud vaid jooksvaid remonte. Nõukogude aegsed 

tegevused on väga palju kahjustanud või hävitanud varasemaid kihistusi ja stiilseid detaile.  

Kolga uhke härrastemaja pidi mõjuma muistse Kreeka templina. Baltimaade mõisaarhitektuur 

seostub klassitsismi taassünniga Prantsusmaal, kust see suund liikus edasi Riiga ja Peterburgi. 

Kolga ei ole Saksa bürgerlikust arhitektuurist lähtuv hilisbarokk, vaid tõeline antiigikultus. 

Tollal ehitatud hoonete puhul võib rääkida sarnasusest, mil leidsid kasutust sambad, friisid ja 

frontoonid. Kuid ikka jääb saladuseks, kes olid nende mõisate arhitektid ja ehitusmeistrid. 

Kuna Kolgat ehitati ümber, siis olid sel piirangud. Kitsas sammasportikus on tinginud 

paarissambad, mis viitab omakorda Vene klassitisismi mõjule. Teljele Berliin–Peterburg saab 

paigutada ka Kolga mõisa.   

Peahoone on kogu mõisaansambli dominant. Hoonetel on eri ajastute stiili elemente – 

klassitsistlik peahoone „kabeli“ historitsistliku dekooriga, kolm ruumi art deco ja kaks ruumi 

barokilike maalingutega. Muudes ruumides kohtab trafarette – kreekapärane meander, 

anteemion jne. Kõrvalhoonetest barokihõnguline sepikoda Pudisoo jõe kaldal ja historitsistlik 

karjakastell.  

Kompleksi kuulus hulgaliselt kõrvalhooneid ja uhke park koos lilledest päikesekella, 

labürintide, lehtlate ja kolme kalatiigiga. Aias oli 200 õunapuud, 400 kirsipuud ja isegi 

aprikoosid. Jakob De la Gardie ajal rajati barokkaed, mida kirjeldati 1686. aastal – pügatud 
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hekid ja mustrilised lillepeenrad. Carl Magnus Stenbocki ajal valmis lisaks uhkele 

peahoonele ja abihoonetele ka suurem park. Peale Põhjasõda oli park metsistunud ja osa 

kõrvalhooneist lagunenud. 1850–1890 muudeti park ümber seoses mõisate olukorra 

halvenemisega – barokkparterid kaotati ja asendati lihtsama ning kaasaegsemaga. Pargiala 

vähendati ja osast moodustati põllud ning lõunapoolsesse külge rajati kasvuhooned. Pidev 

mõisa allakäik kestis terve 20.sajandi jooksul ja kestab tänini.  

 

3. Kaart aastast 1833.  
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4. Plan von den Gütern Kolk, Koenda, Neuenhof, Kahhal und Annia. 1903.a kaardi osa. 

 

Nõukogude aeg 

Nõukogude ajal mäletasid kohalikud inimesed, et 1930.-ndail oli mõis korrast ära. Pärast 

sõda tegeldi kõrvalhoonetes seakasvatusega. Endine mõisa laut oli hilisem turbabriketi ladu, 

sigala, lasteaed, ühiselamu ning lõpuks külalistemaja. Viinaköögis oli ladu. Peamajas algul 

Kostivere, siis Kahala sovhoos ja hiljem Kirovi nim Näidiskalurikolhoosi üks osakond. 

Kahala sovhoosi ajal ehitati varemetele uuesti üles auringi ääres olevad endine laut 

(külalistemaja) ning tallihoone (sõiduhobuste tall). Peahoones asusid kontorid, söökla, 

korterid ja juuksuritöökoda. Näidiskalurikolhoosi ajal ehitati varemetele valitsejamaja, kuid 

ehituskvaliteet oli taas halb. 
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Helmi Üpruse 1956.a ajaloolisest õiendist võib lugeda, et peahoone suure saali lagi on sisse 

langenud ning kabeli maalingud on vaja päästa, sest katus jookseb läbi. 2020.a jookseb 

nõukogude ajal ehitatud plekk-katus jälle läbi ja pudenevad maalingud on ikka päästmata.  

Põhiline probleem nõukogude ajast pärast inimeste ja kontorite väljakolimist peamajast oli 

katuse lagunemine.  1970.-ndate teises pooles hakati tegelema avariitöödega, mis venis 

aastakümnete pikkuseks. Teise korruse suure saali betoonlagi on pärit 1980-ndatest. 1990-

ndate keskel oli vestibüüli lagi toestatud  männipalkide ja vineertahvlitega.  Vestibüüli lae ja 

uue kivikatuse panek toimus 1996–1997 krahvide Stenbockide eestvõttel. See katus on taas 

lagunemas. Nõukogude ajal olid katused kaotanud sepikoda, karjakastell, härjatall, 

tõllakuurid. Ait põles ära 1988.a. Alates sellest ajast, kui krahvid Stenbockid 1993.a mõisa 

tagasi said, on osaliselt koos välisseintega viinavabriku ja teohoovi katused sisse varisenud. 

Aastail 1986–1995 tegi peahoone teisel korrusel stukitöid skulptor-restauraator Cornelius 

Tamm. Peamajale on tehtud nõukogude ajal 1950, 1970, 1980-ndatel palju jooniseid – nii 

mõõdistus- kui ka restaureerimise ning detailide jooniseid. Paraku mõisakompleksi 

restaureerimiseni ei jõutudki.  

2. Mõisaansambli praegune olukord  
 

Kuna korralikke remonte pole tehtud u 100 aastat (v.a 3 hoone ebakvaliteetne ülesehitus), on 

terve mõisaansambli olukord  katastroofiline. Alates 2014.a on tehtud peamaja interjööride 

uuringud eesotsas prof Hilkka Hiiopiga, kaks korda arheoloogilisi kaevamisi Villu Kadaka 

juhtimisel, mitmeid mõisat käsitlevaid bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.  

Peamaja (1852 m2, tegelikult vist u 2400 m2) kivikatust ja korstnaid on remonditud, ehitatud uus 

vihmaveesüsteem ning piksekaitsed 2017.a kevadel. Vaatamata sellele on tekkinud uued lekkekohad, 

sest kivid lagunevad. Kogu katus vajab välja vahetamist. Peaaegu kõikides lagedes on augud, puit 

pehkinud ja krohv kukub. Nõukogude aegsed koopiaaknad on osaliselt siseraamideta ja välisraamid 

on pehkinud. Terve maja vajab suurt remonti ja väärtuslike detailide restaureerimist, taastamist 

keldrist katuseni koos torustike ja elektri asendamisega ning uue küttesüsteemi ehitamisega. 

Nõukogude aegne küttesüsteem on kadunud.  „Kabelis“ on endiselt puittellingud nõukogude 

ajast, sest terve saal on vaja esmajärjekorras restaureerida, et maalingud täielikult ei häviks. 

Muid ruume peale I ja II korruse läänepoolsete ei ole võimalik kasutada. I korruse seinad 

hallitavad ja II-III korruse laed kukuvad osade kaupa alla. Osaliselt on värvitud puitpõrandaid. 

Mõnedes ruumides puuduvad põrandad sootuks. Sügisel hakatakse peamaja projekteerima. 

Ettevalmistused on tehtud, sh muinsuskaitse eritingimused.  

Praegu töötab suvel I korrusel kohvik ja kunstigalerii/pood. II korruse peasaalis toimuvad 

kontserdid, teatrietendused ja peod, kuigi terve hoone on väga räämas ning pooled ruumid 

avariilised, kuhu inimesi ei lasta. Professionaalid teevad palju fotosessioone, filmivõtteid, 

telesalvestusi (sh Soome produtsendid) jne. Kunstiinimeste silmis muutub maja järjest 

polulaarsemaks. Muuseum ja galerii teevad ekskursioone neis ruumides, kus see on võimalik.  
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Läbijooksnud laed kolmel korrusel. Mustaga on märgitud suured augud, avariiline olukord. 
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Kolmas korrus                                                                    5. Lagede augud kolmel korrusel. 

 

Fotod 

https://drive.google.com/drive/folders/1ENm7qNv7yqqxBc7xRVJtzGhBbLJ6Py0F?usp=shar

ing 

 

Muud hooned ja varemed 

Sõiduhobuste tall ja laut-linnasekelder (külalistemaja) on nõukogude ajal varemetele 

uuesti üles ehitatud tuhaplokkidest ja betoonist, kuid väga ebakvaliteetselt nagu toona 

tavaliselt. Hoonete väliskuju ja maht on enamasti säilitatud. Sõiduhobuste tall on ehtne näide 

nõukogude „ehituskunstist“, kus on palju väikseid ruume ja igas seinas uksed või aknad. 

Kõik on vaja ümber ehitada. Praegu käib külalistemaja I korruse remont, mis peaks valmima 

septembris. Mõlemad hooned vajavad siseplaneeringu muutmist ja kapitaalset remonti koos 

katuste ja nende soojustamise, torustike, elektri- ja küttesüsteemide ehitamisega. Probleem on 

majade otste vajumine, mida tuleb kindlustada alla vundeerimisega.  

Fotod 

https://drive.google.com/drive/folders/1enWY_gljwBYTK6UFWMjztVaRoQTkC3rJ?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/drive/folders/1-I-JITwmalTxiKzhl5MQj9N6gLib5Vil?usp=sharing 

Valitsejamaja remonditi 1988.a, aga taas kõik ebakvaliteetselt. Lõhuti ära enamus algsest 

siseplaneeringust. Vajab esmajoones täielikku katuse vahetust, kuna jookseb läbi paljudest 

https://drive.google.com/drive/folders/1ENm7qNv7yqqxBc7xRVJtzGhBbLJ6Py0F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ENm7qNv7yqqxBc7xRVJtzGhBbLJ6Py0F?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1enWY_gljwBYTK6UFWMjztVaRoQTkC3rJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1enWY_gljwBYTK6UFWMjztVaRoQTkC3rJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-I-JITwmalTxiKzhl5MQj9N6gLib5Vil?usp=sharing
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kohtadest. Seinad on niisked ja siseviimistluskihid irduvad. Pärast katuse vahetust põhjalik 

remont koos elektri, torustike ja küttesüsteemi vahetamisega. Majas töötab Kuusalu 

Vallavalitsuse hallatav Kolga muuseum, mis käsitleb kogu valla ajalugu. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Msp_juLjCaTFwM15jyK3G4oFdqPAEePD?usp=sha

ring 

Viinavabriku katus langes sisse 1990-ndail, kuid 1974.a fotol on see päris korralik.  

20.02.2020 varises osa esifassaadi seinast. Kokku on välisseintest varisenud u 1/4. Taristu 

puudub. 

https://drive.google.com/drive/folders/1w6QYqzWO2VIfwqjCMGnkqlvBjcMKdFG0?usp=s

haring 

Nuumhärgade tall viinavabriku kõrval on juba aastakümneid ilma katuseta. Taristu puudub. 

https://drive.google.com/drive/folders/1dWYkcaDlrrhog04f7i7f4-wpBefSWAki?usp=sharing            

Sepikoja katus ja sambad lõhuti ära Kirovi nim Näidiskalurikolhoosi ajal 1980.-ndate lõpus. 

Miks, ei tea keegi. Taristu puudub. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ki5IxmPH0RZt64mrCc309qCzGg6cQd_v?usp=shari

ng 

Ait põles ära 1988.a. Alles välisseinad, üks uhke arkaadistikuga. Taristu puudub. 

https://drive.google.com/drive/folders/15sw8C8uJN43WElKzUu41tFJsToKy3tzp?usp=sharin

g 

Kaevumaja oli peaaegu alles veel 1999.a fotol, kuid kõik tellised kadusid ära. Alles vaid  

vundament. Taristu puudub.  

https://drive.google.com/drive/folders/1_1Wf4wWfbEYZei5PMXjSPYlisZ3jLZRJ?usp=shar

ing 

Karjakastell oli täies hiilguses 1937.a fotodel ja katusega ka veel 1974.a, kuid juba ilma 

vasakpoolse portaalita, mis lõhuti maha. Miks, keegi ei tea. Õnneks on parempoolne portaal 

alles ja praegu juba 3 aastat tellingutes. Taristu puudub. 

https://drive.google.com/drive/folders/1AIzgoqpSACphylADiEprA62PsO-

P086p?usp=sharing 

Kasvuhooned ja aednikumaja – katus on sisse kukkumas ning kasvuhooned varemeis. 

https://drive.google.com/drive/folders/1f0VWtu6XSQlkYoUdBRuqWeWGZmPAVrxV?usp

=sharing 

Pikk rehi – eterniitkatus on peal, mida remonditi 2020.a suvel. Kuid eterniit tuleb vahetada 

sindel- või kivikatuse vastu. Toolvärk vajab proteesimist ja osa seinu tõmbidega kokku 

tõmbamist, et need mitte välja ei vajuks. Taristu puudub.  

https://drive.google.com/drive/folders/1DEriqEQEsXDWNgKN9z3SnLjnMjmps-

sA?usp=sharing 

Teenijatemaja – katusega, kuid kivid lagunevad. Maja vajab kapitaalremonti. Taristu 

puudub.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Msp_juLjCaTFwM15jyK3G4oFdqPAEePD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Msp_juLjCaTFwM15jyK3G4oFdqPAEePD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6QYqzWO2VIfwqjCMGnkqlvBjcMKdFG0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1w6QYqzWO2VIfwqjCMGnkqlvBjcMKdFG0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dWYkcaDlrrhog04f7i7f4-wpBefSWAki?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ki5IxmPH0RZt64mrCc309qCzGg6cQd_v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ki5IxmPH0RZt64mrCc309qCzGg6cQd_v?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15sw8C8uJN43WElKzUu41tFJsToKy3tzp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15sw8C8uJN43WElKzUu41tFJsToKy3tzp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_1Wf4wWfbEYZei5PMXjSPYlisZ3jLZRJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_1Wf4wWfbEYZei5PMXjSPYlisZ3jLZRJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AIzgoqpSACphylADiEprA62PsO-P086p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AIzgoqpSACphylADiEprA62PsO-P086p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f0VWtu6XSQlkYoUdBRuqWeWGZmPAVrxV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1f0VWtu6XSQlkYoUdBRuqWeWGZmPAVrxV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DEriqEQEsXDWNgKN9z3SnLjnMjmps-sA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DEriqEQEsXDWNgKN9z3SnLjnMjmps-sA?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1KQv6mQVYogxu3IbacXKklwZlMOS7mYGO?usp=

sharing 

Teohoov – pool katusest kukkus sisse koos välisseinaga 1994.a. Teine pool katusest tuleb 

maha võtta, et see taas ei kukuks alla koos seintega. Taristu puudub. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vzwdNTndXGejB6mp38iIZWn3JqhVMYmU?usp=s

haring 

Väravamajad – plekk-katused peal ja avad suletud, kuid mõlemad vajavad remonti, sh uusi 

aknaid ja uksi, katuste ja fassaadide remonti. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eIRudCvwMHtiBMljNj-

fNkvbM3xsLtRO?usp=sharing 

Tõllakuurid – varemed, mida üles ei ehitata, vaid ainult konserveeritakse. Tuleb peatada 

lagunemine, müürid kindlustada ja katustada. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VqCb5cco6mYDlUVKAX8aMX6vc7_iXB17?usp=s

haring 

Park – 2017.a märtsis lõpetati pargi sanitaarraie (268 puud) ja võsalõikus. Taas kasvavad 

park ja varemed võssa, sest Keskonnainvesteeringute Keskus (KIK) ei ole rohkem toetusi 

eraldanud, kuigi on tegemist topeltkaitse all oleva pargiga – muinsuskaitse ja Lahemaa 

rahvuspark. Pargi restaureerimisprojekt on teostamata, kuna ei saa teha enne hoonete 

taastamist. 

Kõrvalhoonete/varemete muinsuskaitse eritingimused valmivad 2021.a kevadeks. 

3. Hädavajalikud tööd 2021-2022.a. Hinnad ja senised toetused   
 

Peahoonele on üks variant restaureerimine osade  kaupa, kuid see on kahjuks poolik 

lahendus. Praegu kõige hädavajalikumad tööd: 

1) kahe plekk-katuse asendamine uuega, nende toolvärkide remont, laegede soojustamine 

2) „kabelisse“ ajutise õhk-õhk soojuspumba paigaldus 

3) „kabeli“ lae aukude remont, täielik seina- ja laemaalingute ning stukkdekoori 

restaureerimine, kuna maalingud on prof Hilkka Hiiopi sõnul tõelises hävimisohus (puudub 

sideaine ja maalingud pudenevad) 

4) kõikide II korruse ruumide auguliste lagede asendamine uutega, pööningult soojustamine, 

stukkdekoori taastamine  

5) peasaali rõdu ja 6 samba (ohtlikud, krohv kukub) ning nende aluste remont, sh põranda 

veekindlaks tegemine. 

Avariitööde maksumus on u 485000 €. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KQv6mQVYogxu3IbacXKklwZlMOS7mYGO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KQv6mQVYogxu3IbacXKklwZlMOS7mYGO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vzwdNTndXGejB6mp38iIZWn3JqhVMYmU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vzwdNTndXGejB6mp38iIZWn3JqhVMYmU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eIRudCvwMHtiBMljNj-fNkvbM3xsLtRO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eIRudCvwMHtiBMljNj-fNkvbM3xsLtRO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqCb5cco6mYDlUVKAX8aMX6vc7_iXB17?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VqCb5cco6mYDlUVKAX8aMX6vc7_iXB17?usp=sharing
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Kui teostada peahoone põhjalik restaureerimine, on selle maksumus orienteeruvalt 8 

miljonit €. 

Osade kõrvalhoonete hädavajalikud tööd: 

1) valitsejamaja toolvärgi ja korstnate remont, terve katuse vahetus, profiilkarniiside 

tõmbamine, piksekaitsete paigaldus 

2) karjakastelli portikuse restaureerimise lõpetamine 

3) viinavabriku lagunenud katuse detailide alla võtmine (ohtlik), võimalusel müüride 

kindlustamine tõmbidega ja/või osalise müüride ülesladumisega, müüride pealt plekiga 

katmine (kuni täieliku restaureerimiseni) 

4) pika rehe tööde lõpetamine - seinte tõmbidega kindlustamine ja puuduvate toolvärgi 

palkide panek 

5) sepikoja müüride kindlustamine ja pealt katmine. 

6) teohoovi pehkinud ½ katuse lammutus ja müüride katmine plekiga. 

Loetletud kõrvalhoonete avariitööde maksumus u 240000 €. 

Kõik hooned ja varemed vajavad põhjalikku remonti/restaureerimist ja ülesehitust. Kõikidele 

tuleb leida uued autonoomsed kütteliigid, mis vajavad eelnevalt insener-tehnilisi arvutusi. 

Kogu ehitusprotsess on kliimasõbralik, kuna olemasolevad ehitised on aastasadu tagasi 

rajatudki ökomaterjakidest ning käsitsi. Muinsuskaitse filosoofiast lähtudes tuleb jätkata 

samamoodi.  

Kolga mõisakompleksi hoonete ja varemete (u 21000 m2) restaureerimise maksumus 

koos pargi ehituse, piirdemüüride taastamise, tiikide ja maastiku korrastamise ning 

uute välistrassidega on u 80 miljonit €, kusjuures hind sisaldab hulgaliselt väärtusliku 

dekoori ja detailide käsitsi restaureerimist. 

Ehitustööde täpsemat maksumust ei ole veel võimalik välja tuua, kuna puuduvad kaasaegsed 

hoonete projektid. Aluseks on võetud hoonete ja varemete pindalad ning arvestatud 

ruutmeetri maksumus, mis on kõrgem tavalisest uueshitise hinnast. Olemas on ligikaudne 

pargi hinnapakkumine 2016.a.  

Loodetavad kaasrahastajad: 

* Muinsuskaitseamet 

* Põllumajanduse- ja Registrite Informatsiooni Amet (PRIA)  koostöös LEADER 

programmiga, meetmed maaettevõtluse arendamiseks. LEADER (Arenduskoda MTÜ) meede  

3.1 asub  http://arenduskoda.ee/et/leader/meetmelehed . PRIA meede 6.1 ja 6.4  (MAK 2014-

2020) https://www.pria.ee/toetused/ettevotluse-arendamine?round=2019 

* Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismi ja ettevõtluse arendamise programmid, 

kui need tulevad uuesti 2022.aastal. 

* Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) Looduskaitse programm. 

http://arenduskoda.ee/et/leader/meetmelehed
https://www.pria.ee/toetused/ettevotluse-arendamine?round=2019
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* pank 

* omanik 

* annetajad 

Mõis on seni saanud mõned toetused Muinsuskaitseametilt (MKA) ja PRIA-LEADER-ilt. 

Kuue  aasta jooksul kokku MKA-lt 28700 ja PRIA-lt 50000 (max taotletav summa 7 aasta 

jooksul, millele lisandus omafinantseering 40%). Käesoleval EL rahastusperioodil ei ole 

meetmeidki, kuhu projekte kirjutada. Kahjuks kusagilt mujalt ei ole siinani olnud võimalik 

hankida kümneid miljoneid topeltkaitse all olevale ajaloolisele kompleksile. Eelmistel 

perioodidel olid turismimeetmed nt EAS-is. Kui PRIA-lt sai maksimaalselt 50000 €, siis see 

summa on täiesti ebapiisav suuremate avariitööde tegemiseks.  

Vabariigi Valitsuse rahaeraldused Muinsuskaitseametile on olnud aastate lõikes kahjuks väga 

tagasihoidlikud. MKA toetusi saavad aastas kümmekond objekti. Ülejäänud taotlejad, keda 

on kordades rohkem, jäävad ilma, sest Muinsuskaitseametil raha ei ole. Terve riigi 

muinsuskaitsealustele hoonetele jagatud toetused
2
 (v.a kirikud, kuna neil oli teistest eraldi 

MKA toetusprogramm): 

2005.a,  17950 EEK  

2006,     17500   

2007,     20750 

2008,     19450 

2009,     12 135 000 EEK 

2010,     9000 € 

2011,     575205 € 

2012,     575205  

2013,     546445  

2014,     570000  

2015,     617280  

2016,     640085 

2017,     651197 

2018,     738922 

2019,     616371 

2020,     619290 + 1 miljon omandireformi raha u 90% ulatuses kirikutele. 

 

                                                           
2
 https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/jagatud-toetused 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/jagatud-toetused
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4. Kolga mõisa tulevik 
 

Kolga mõis on sisse kirjutatud Kuusalu valla arengukavasse 2012-2032. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/0201/7023/Lisa_1.pdf#  

Pika ajalooga mõisast kujundab meie väike meeskond enneolematu ansambli ja eriti 

multifunktsionaalse kultuurikeskuse. Tõsise tõmbekeskuse teenuste ja toodetega, mis 

meelitab suurtes hulkades Eesti elanikke ja välismaiseid turiste. Loome tõelise Eesti 

riigi pärli. Kogu meeskond on tugevalt motiveeritud edasi töötama, mida siiani on tehtud 

pigem vabatahtlikkuse alusel.  

Mõisaansambel on mahukas ja maastikud eriilmelised. Kolgas on hea energia ja koha vaim. 

Luuakse dünaamiline kooslus hariduse-, kunsti-,  turismi-,  ravi-, kehakultuuri keskuseks 

olemise ja erinevate tootmiste vahel. Selline hariv ning kaasahaarav keskkond, mis 

õpetab, kuid ei ole muuseum.  

Siiani on käinud külastajaid igast maailma kaugemastki nurgast, eriti palju sakslasi ja 

soomlasi. Lahemaal meeldib inimestele külastada rohkeid vaatamisväärsusi, veeta puhkusi, 

käia koolitustel, osaleda erinevatel kunsti- ja kultuuriüritustel, tegeleda kehakultuuriga jne. 

Teised Lahemaa mõisad on avatud aastaringselt. See on ka Kolga eesmärk, et inimesed saada 

mõisasse kohale mitte mõneks tunniks või üheks päevaks, vaid vaatamata aastaajale vähemalt 

2-5 päevaks ja seda pidevalt. Selleks on oluline pakkuda erinevaid teenuseid ja tooteid - 

haridust, kehakultuuri, meelelahutust, ravi, Lahemaa jt matku, suuri kunstinäitusi, kursusi jne. 

Plaanis on teohoovi varemetele ehitada Kunstnike koda – ateljeed ja näitusmüük. Peamajas 

kujundada sünergiline kunstikeskkond, korraldada mitmekülgseid üritusi. Praegu töötab 

suviti peamajas kunstigalerii ja pood ning kohvik, toimuvad ekskursioonid. 

Kultuur. Mõis on mitmeid aastaid olnud inspiratsiooniallikaks kunstnikele, fotograafidele, 

filmimeestele, muusikutele. Vajalik on luua erinevad võimalused kontsertide, teatrietenduste, 

happeningide, installatsioonide, audiovisuaalteoste, tantsimise võimaluste, pidustuste ja 

vastuvõttude, arhitektuuri- ja kunstihuvilistele meelispaik/töötubade (nt EKA maali-, 

arhitektuuri- ja muinsuskaitse tudengite  õppepaik), näituste, kirjanike Eric Stenbocki ja 

Theophile von Bodisco päevad, kunstide loomekeskused jne. 

* tunduvalt mahukamalt jätkata teatri, kontsertide, näituste ja kinoga. Osad üritused suviti 

esimesel võimalusel pikas rehes (95 m), mis mahutaks 600-700 inimest.  Suvel toimusid  

etendused, mis mahutasid üle 220 inimese, kusjuures oli hõivatud vaid napilt 1/3 hoone 

mahust, 

* erinevatele kunstnikele ehitada teohoovi Kunstikoda ehk ateljeed ja müük ning töötoad, 

* loomekeskused professionaalsete kunstnike juhendamisel. Mõisas on võimalik korraldada 

igasuguseid kursusi ja töid samas eksponeerida. Kirjanike, kunstnike, fotograafide, 

filmimeeste, muusikute, tantsijate loomelaagrid vajavad suuremat majutust, milleks on vaja 

aidast üles ehitada majutusasutus lisaks praeguse külalistemaja I korrusele, 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/0201/7023/Lisa_1.pdf
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* Ekströmi marss on Kolgas toimunud juba kolm aastat järjest jaanuari lõpus ja plaanis on 

seda veelgi laiendada,  

* mõisa territoorium sobib sümfooniaorkestri kontsertide või ooperipäevade korraldamiseks. 

Kui näiteks Estonia teatrimaja terve ehitusalune pind on 5700 m2, siis Kolga piiratud 

sisehoov on 2900 m2, auring 7200 m2, peamaja kõrval olev plats 1 ha ja lisaks muid 

maatükke kümnetes hektarites.  

* raamatukogu on juba saanud alguse valitsejamajas ja seda on vaja edasi arendada, 

* sepikotta sepp ja viinaköögis taastada alkoholi tootmine,  

* hoonetes sportimise võimalused (ka väljas),  

* ravikompleks,  

* sisetingimustes elektroonika kontrollitud kliimaga taimekasvatus ja kalakasvatusega seotud 

tegevused,  

* kohaliku toidu töötlemine,  

* allikavee kasutuselevõtt jne.  

Mõisaansambel tuleb konkurentidest erinev. Osasid selliseid tegevusi mujal ei ole, mis on 

Kolgas plaanis. Eelnevalt on nimelt jäetud täpsustamata, millised on konkreetsemad 

tootmistegevused. Ainult seminare, pidusid ja majutust pakkuvad mõisad on peaaegu kõik 

suures kahjumis. Tootmist on üksikutes mõisates, sest pole suuri maid ja väiketootmist 

viljeldakse vähesel määral. Omaniku magistritöös on käsitletud 80 Eesti mõisa tegevusi ja 

majandustulemusi. 

Kajastamist vajavad veel:  

* maastik (paeklint, ürgorg ja pikaajaline asustus),  

* Põhja-Eesti suurimad allikad,  

* Lahemaa rahvuspark,  

* tsistertsi mungad, kirjade järgi esmaasustus Kolgas, 

* mõisa pargi tiikidesse suubuvad allikad, mis voolavad Eesti ainsasse Pärlijõkke (kas 

mungad olid pärlikarpide Pärlijõkke asustajad?),  

* park ja iluaiandus on kontekst aiahuvilistele,  

* loodusturism,  

* jahi- ja metsanduskoolitused (Kolga jahimõis Annenhof asus kõrval Luuba külas, mis on 

praegugi alles),  
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* innovatsioon alates tsistertslastest (vt Piia Sandra Sandraku bakalaureusetöö 

https://www.etera.ee/zoom/59617/view?page=21&p=separate&search=piia%20sandra%20sa

ndrak&tool=search&view=0,0,2550,3301 ),  

* teadaolevalt ainuke tõllapesukanal Baltimaades,   

* vooluveevärk,  

* raamatukogu teadusliku kirjandusega,  

* hariduse toomine talupoegadele,  

* Eesti esimene telegraaf, 

* krahvipere,  

* Katariina II ja soodsad suhted Venemaaga,  

* maadleja Aleksander Aberg,  

* Drestendi õed (esperantistid) Annenhofist,  

* lähiajaloost Cornelius Tamme teematuba/ateljee, jne. 

Kolga mõis on juba jäädvustatud Eesti kinoklassikasse, mängufilmid „November“ ja 

„Mehetapja. Süütu. Vari“. Lisaks erinevad televisiooni salvestused.  Mõis jätab jälje Eesti 

kultuuripärandisse rohkem kui vaid ühel viisil ning inspireerib kunstnikke jätkuvalt. 

Käima on lükatud pärandivaderlus, kus kooliõpilased aitavad korrastada hooneid, nt 

aednikumaja puidust avatäited tehti korda ja maaliti lilled peale.             

22.08.2020 pandi Padise kloostri tänuüritusel alus Padise, Kolga ja Kärkna kloostrite ajaloo 

uurimisele ning edaspidisele koostöö arendamisele. Kolgas on juba varem kaasatud Eesti 

Kunstiakadeemia (uuringud, restaureerimine), Tallinna Ülikool (arheoloogia) ja Maaülikool. 

Allpool näiteks doktorant Tarmo Pilvingu (EMÜ) rahvusvahelise koostöö tutvustus.   

Kogukonna Õpe Kohalikuks Arenguks (Community Learning for Local Change, CLLC) on koostöös Saksamaa, Hollandi ja 

Rumeenia ülikoolidega aastatel 2019-2021 aset leidev kogukonna ettevõtlust arendav ERASMUS+ õppeprogramm. Eestis on 

programmi kaasatud Maaülikool ja Eesti Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Õppeprogramm toimub Lahemaa rahvuspargis 

koos kohaliku koordinaatoriga MTÜ Ökokuller. 

Programmi eesmärgiks on ühendada ülikoolis loodav akadeemiline teadmine kohaliku kogukonna praktiliste vajadustega, 

kus tudengid ja kogukonnaliikmed otsivad lahendusi kohaliku piirkonna ettevõtlusega seotud probleemidele ja 

väljakutsetele. Kursus pakub uusi teadmisi turundusest, toodete ja teenuste arendamisest ja lisandväärtuse pakkumisest, 

klientide leidmisest, äriplaani koostamisest, finantseerimisallikate leidmisest, koostöövõrgustiku arendamisest ja kõigest 

muust, millega ettevõtluses kokku puutuda tuleb. 

Programmis toimub õpe kolmes faasis: 

1. Esimeses faasis (märts-juuni) toimub õpe veebikeskkonnas, mis pakub põnevaid loenguid rahvusvahelistelt 

ekspertidelt ja õppejõududelt ning huvitavaid praktilisi ülesandeid.  

2. Teises faasis (juuni-september) tulevad Maaülikooli tudengid Lahemaale, kus teevad pidevat praktilist koostööd 

kogukonnaasjalistega. Ühised tegevused toimuvad õppetasandil nimega Kogukonna innovatsioonilabor 

(Community Innovation Lab, CIL), mida koordineerivad Maaülikooli õppejõud. Faasi käigus kogutakse ideid ja 

alustatakse tegevusi äriplaani koostamiseks. 

https://www.etera.ee/zoom/59617/view?page=21&p=separate&search=piia%20sandra%20sandrak&tool=search&view=0,0,2550,3301
https://www.etera.ee/zoom/59617/view?page=21&p=separate&search=piia%20sandra%20sandrak&tool=search&view=0,0,2550,3301
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3. Kolmas faas (september-detsember) on loodud selleks, et eelnevates faasides tekkinud ideed saaksid realiseeritud 

läbi ettevõtlusinkubatsiooni. Faasi sisuks on praktiline äriplaani käivitamine. 

Osalemiseks on tarvis motivatsiooni, valmisolekut uutele ideedele, õppimishuvi ja tahet positiivseteks muutusteks.  

Teadlaste grupp käis talvel Kolgas ja pidi tudengid tooma suvel. Covid-19 rikkus plaanid. 

 

Innovaatilisus alates tsistertslastest. Mõisal on vaja luua De la Gardie`de ja Stenbockide jt 

lood ka videotena, minnes tugevalt ajas tagasi klindi ja allikate, esmaste asukateni ja seda 

arendada kuni lähiajalooni. Et kaasata nooremat generatsiooni, on vaja arendada innovaatilisi 

lahendusi mõisa tegemiste tutvustamiseks. Kavatseme kandideerida NULA programmi 

(Ühiskondlike algatuste inkubaator, KYSK). Huvi on uurida erinevaid tipptehnoloogilisi 

võimalusi elektri tootmiseks kohapeal.  

Loodusturism. Lähedal asuvad müstiline Viru raba, Muuksi linnamägi, Hundikangrud 

(suured kivikalmed), Juminda neeme tipus maailma suurima, 1941.a merelahingu  

mälestusmärk, Tsitres linnuvaatlustorn ja Tsitre mõisa park matkarajaga jt. Kolga soodne 

asukoht Lahemaa rahvuspargis ja eriilmelised maastikud annavad mõisale hea 

külastuspotsensiaali nii loodusturistidele kui ka vähegi taastatud pargi puhul 

aiandushuvilistele. Mõisa konkurentsi eeliseks on läbimõeldus, pargi taastamine (projekt 

http://www.mab.ee/Kolga.html ) ning osana sellest kajastada kujunemislugu. Projekt koostati 

varem, kui arheoloogilised kaevamised. Huvitav lahendus on maastikul kunagise 

konvendihoone müüride markeerimine kividega, ajalooliste teeradade väljapuhastamine, 

hoonete ja radade väljavalgustamine. Vaated pargist häärberile ja hoonetele on osa 

pargikujundusest.  

Mõis peaks olema õppebaas, kus projekti tasemel või praktilises koostöövormis saaksid 

kohtuda erinevate teaduskondade tugengid. Seega alati on midagi uut õhus ja mõis muutuks 

kohaks, mida korduvalt külastada. Näiteks tõllapesukanali taastamise õppeprojekt, kus oleks 

koostöös TalTech, Kunstiakadeemia ja Maaülikool. Räpina aianduskool ja teised 

kutsehariduskoolid kaasata  samuti pargi rajamisse ning muudesse taastamistöödesse. Mõisa 

pidev areng peab olema laiale publikule hästi jälgitav. Üldist kuvandit muudame 

sisutihedamaks kui krahvid+kummitused+varemed+suur maja+restoran. Peab juhtima 

tähelepanu mõisa muutustele või ootustele ja plaanidele, näitama publikule jooksvalt 

protsesse ning jätkusuutlikust.  

Terviklik mõis on juba ise väärtus, mis pakub edaspidi väga laia ampluaad kultuuritegevusi, 

tervise parendamist ja millele lisanduvad erinevad tootmised tulu teenimiseks. Mõis on vaja 

tervikuna  üles ehitada/restaureerida ja tööle rakendada.  

 

  

http://www.mab.ee/Kolga.html
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Kokkuvõte 

 

Tallinn ei peaks olema riigi keskpunkt. Oluline tõmbekeskus võiks olla Tallinnast ja teistest 

linnadest väljaspool ehk Kolga mõis. Eesmärk on Kolka tuua erinevad põlvkonnad ja 

kogukonnad, terve riigi rahvas, et nautida teiste loomingut ja teha ise kunsti ning veeta 

puhkust. Mõis oma rohke hoonestusega pakub suurepäraseid võimalusi kultuuritöötajatele, 

seega kujuneb kunstialade piiriülene avalik ruum. Mitmekesistub Lahemaa ja Eesti 

kultuurielu. Kõik teenused ja tootmistegevused loovad hulgaliselt uusi töökohti. 

Muinsuskaitsealuste hoonete remontimiseks ja restaureerimiseks ei ole võimalik tulu teenida 

varemete, sisse kukkuvate lagede/katuste ja kütteta ning taristuta hoonete pealt. Kolga ei ole 

Palmse ega Sagadi, mida remondib ja peab üleval riik. Kolgas hetkel lapsekingades olevad 

ettevõtmised saavad pärast hoonete ja varemete restaureerimist/remonti/ehitamist tõsiselt ja 

tempokalt arenema hakata. Kolga mõisakompleks kui ehitismälestis, arhitektuuri- ja 

kunstiväärtus oleks suure toetuse najal hävingust päästetud ning oma mitmekülgsete 

tegevustega pakuks huvi kümnetele kui mitte sadadele tuhandetele inimestele. 

Ei ole tähtis, kelle oma on mõis, vaid see, et ajaloopärand saaks päästetud täielikust 

lagunemisest ja kogu ühiskonna hüvanguks tööle rakendatud. Mõis tuleb taastada kui ajaloo- 

ja kultuurimälestis ning edaspidi tegeleda igasuguse kõige laiemas mõttes kultuuri 

edendamisega. Mõis on vaja sõna otseses mõttes päästa kokku kukkumisest, sest see on pika 

ajalooga koht, kultuuri-, kunsti- ja arhitektuuriväärtus ning ehitismälestiste kogum. Kolga on 

siiani ainuke Lahemaa rahvuspargi tõeline häbiplekk, mida ei suudetud nõukogude ajal 

restaureerima hakata vastupidiselt Sagadile ja Palmsele (arhitekt Fredy Armand Tomps – 

Kolgat ei saadud Kahala sovhoosilt kätte - intervjuu 2017.a).  

Ajaloo taastamiseks ja mitmekülgse kultuuri edendamise jätkamiseks on vaja suuri rahalisi 

toetusi. Ilma toetuseta ei ole võimalik eelkirjeldatud tegevustest midagi ellu viia. Päästkem 

koos ajalugu ja kultuur! 

Meie väike usin meeskond loodab Riigikogu kultuurikomisjoni mõistvale suhtumisele 

mõisakultuuri päästmise vajalikkuse, kogu riiki ning välisturiste hõlmava kultuuritegevuse ja 

turismi arendamise osas. Toetudes tootmistele pärast suurt ansambli taastamisprotsessi 

suudab mõis  ise majanduslikult toime tulla. 

Anu Koppel 

arhitektuuri restauraator                                                                                                         

Sihtasutus Kolga Mõis                                                                                                              

tel 5010966                                                                                                          

kolgamanor@gmail.com 

Meeskond: 

Prof dr Hilkka Hiiop ja PhD Riin Alatalu (Eesti Kunstiakadeemia), Ave Paulus 

(Keskkonnaamet), Kadri Metstak (Kolga galerii), Kevin Kendaru, Laura Lisel Koppel, Ly 

mailto:kolgamanor@gmail.com
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Renter (Muinsuskaitseamet), Meelis Rondo, Riina Rondo, Riina Laanetu (Lahemaa Retked 

OÜ), Ulvi Meier (Kolga muuseum), Villu Kadakas (Tallinna Ülikool). 


