Ehituspärandi töögrupi koosolek
3. veebruaril kell 11.00-13.00 Tallinnas Eesti Vabaõhumuuseumis SETU TALUS. Jätkati
11. jaanuari teemadega - koolitused ja infomaterjalid. Meie eesmärgiks on pikaajalisem
ehituspärandi
programm,
aga
sisuks
konkreetsed
kaitsemeetmed
ning
(projekti)tegevused.
Koosolekut juhatas ning memo koostas Ave Paulus
Koosoleku osalejad lisatud nimekirjas.

1. väärtuslike ehitiste restaureerimise koolitusprogramm
Lahemaa ehituspärandi koolituste maht peaks olema mitu korda suurem - 2018-2019 20-30
koolituspäeva aastas koostöös Vabaõhumuuseumi, kohalike kogukondade,
muinsuskaitseameti jt-ga.
3 küla objekti aastas? + Seminarid-konverentsid-infopäevad
Varasemad koolitused/seminarid
2006 – puitpiirded Altja Toomarahva
2007 - paekivikoolitus Muuksi
2008 – tradtisioonilised värvid; seminar – miljööväärtused Pedassaare Kaarli
2009- linaõlivärvid – hagumäe; paekiviaed, arhitektuuriväärtuste seminar?
2010 – palgist abihoone- palk, laudkatus, seminar
2011 – lubikrohvid- käsmu kordon; kultuuripärandi kaitse seminar
2012 – Lahemaa ehituspärandi koolitus Hagumäel; Lahemaa arhitektuuritrükise
seminar, Lahemaa puitaedade koolitus
2013 – Tooma talus Lahemaa ehistupärandi koolitus – lubi, katus, värvid
2014 – Lahemaa ehituspäranid koolitus Viinistul, seminar
2015 – Lahemaa ehituspärandi koolitus Jumidnal, maakivi
2016 – Lahemaa ehituspäranid koolitus Võsul, Pällo rehielamu
2017 – Lahemaa ehituspärandi koolitus Aedlas Muuksil – katus
VAJA: AKNAD, lubi, värvi jne jne
MÕELDA programmi teemaderingile:
KOOLITUSPROGRAMM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eluhooned
Abihooned
Väikevormid – piirded, kaevud jne
lautrid
Materjalid
Väärtused
Külad

Värvid
Aknad
Uksed
Vundament
Katused
Palk
Laudis
Paekivi
Maakivi
Piirded
Tellised?
Ehisdetailid
………

Seminarid-konverentsid-infopäevad
- Koolituse sisu
- Teemad
- Intervall igal koolitusel aastas.
- Koolituste arv ja piirkondlik jaotuvus.

2. infomaterjalid külade arhitektuuripärandist ja arhitektuuritraditsioonidest
Lahemaa arhitektuuritrükise formaat võiks olla piirkondlikud infomaterjalid, kus räägitakse
konkreetsete piirkondade arhitektuuri väärtustest ja eripärast, detailidest, probleemidest ja
restaureerimislahendustest.
Piirkonnad: Vihula rannakülad, Võsu, Käsmu, Sagadi kandi sisemaakülad, Palmse kandi
sisemaakülad, Kõnnu kandi sisemaakülad, Kolga kandi sisemaakülad, Juminda poolsaare
rannakülad, Pärispea poolsaare rannakülad, Viinistu, Loksa.
10 voldikut erinevatest piiirkondadest, formaat A3, 52 lk, täisvärviline.

3. nõustamine- arhitektide ja restauraatorite võrgustik?
Kohaliku võrgustiku kujundamine, üle-Eestilised meistrid. Võiks liikuda pidevat infot ka selle
kohta, mis töid parasjagu Lahemaal tehakse.

4. väga väärtuslike ehitiste restaureerimiseks vajalike toetusmeetmete ettepanek

Järgmine koosolek aprillis

