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Vanalinna konverents 2013
Rainer Eidemiller
Ühendus Weissenstein,
Paide SRIK
Vanalinna konverentsid on tegelikult
puhtalt Paide „märk“ – selge eesmärgi
ja formaadiga üritus, mis on saanud
alguse kohaliku algatusena just siin ja
mida väga regulaarselt ei ole minu
teada mujal ka korraldatud.
Konverentsi idee on ammune, alguse
saanud 2005. aastal kui Ühendus
Weissenstein ja Paide linnavalitsus
istusid maha, et mõelda, kuidas
arendada Paide vanalinna. Konverentsi

SRIK ning käivitada Paide linnas
restaureerimistoetused.
Järgmine konverents toimus aastal
2008 kah veel renoveerimata Paide
Vallitornis, seekord korraldas seda
Paide linnavalitsuse uus ametnik –
vanalinna ja haljastuse spetsialist
Karen Klandorf ning konverents oli
üsna muinsuskaitseameti-keskne. Ent
kohal olid taas Eesti väikelinnad ning
lisaks ka Soomest, Rauma „SRIKi“
esindaja. Just kontaktid Soome sarnaste ettevõtmistega aitasid SRIKi tegevust edasi arendada, sh võtta sihiks
näiteks kogukondliku puidutöökoja
loomise.

aktiivsed kodanikud. Kohal olid kodanikuühendused Pärnust, Tartust, Viljandist, Paidest, lisaks tutvustas Toomas Trapido „TransitionTowns” võrgustikku.
Just selle konverentsi tulemusel hakkas
Paide SRIKi juurde arenema ja
kasvama see, mida praegu nimetame
Paide kogukonnakeskuseks.
Eelmine konverents toimus aastal
2011, mil oli juttu kolme valdkonna
koosmõjust: muinsuskaitse, vabatahtlikud ja linnakogukonna säästev areng.
Kõnelesid Trivimi Velliste, Tarmo
Elvisto ja Hardo Aasmäe.
2012. aastal toimus aga hoopiski

ettekanne alles valminud bakalaureusetööst Paide keskaegse ordulinnuse kohta (Artur Alajaani tööga
paberkandjal saab tutvuda Paide
SRIKis). Kutsume eriti kuulama
Järvamaa gümnaasiumiõpilasi, sest
konverents on avaürituseks sel sügisel
algavale säästva renoveerimise valikainele Järvamaa gümnaasiumites.
Nimelt on Kultuuriministeerium
andnud Paide SRIKile rahalist toetust,
et selline valikaine koolides käivitada.
Loodame, et see kasvatab õpilastes
huvi arhitektuuriajaloo ning majaennistuse vastu ning et Paide koostöö
selles valdkonnas kõrgharidust
pakkuvate Eesti koolidega süveneb.

VANALINNA
KONVERENTS

30. septembril
kell 11 kuni 16
Paide SRIK-is
mõtteks oli tuua kokku inimesed, kes
tegelevad Eesti väikelinnade vanalinnadega, kus on sarnased huvid ja
mured nagu meilgi. Paide, Haapsalu,
Kuressaare, Pärnu, Võru, Rakvere
omavad enamvähem samal perioodil
väljakujunenud vanalinnu, mis on
Paidega üsna sarnases olukorras.
Konverents pidigi olema peamiselt
väikelinnade ja nn puuvanalinnade
foorumiks.
Esimene konverents toimus aastal
2006 veel renoveerimata Paide raekojas. Esitleti uhiuut Paide vanalinna
arenguvisiooni, lisaks olid esindatud
Tallinna SRIK, Haapsalu linn, Viljandi
linn, Kuressaare linn. Esimesel
konverentsil, kus osales 76 inimest,
otsustati muuhulgas asutada Paide

2009. aasta konverents korraldati taas
Paide Raekojas, oma tegevusest andis
ülevaate Paide SRIK ning Paide
linnavalitsus esitles Paide miljööväärtuslike alade teemaplaneeringut
(mis praeguseks on küll kahetsusväärselt „sahtlisse“ jäänud).
2010. a konverents toimus Paide
SRIKis, enne konverentsi oli Jaak
Salmari eestvedamisel talgutöödega
tehtud korda Paide SRIKi hoone
ärklikorrus. See oli aeg, kui SRIK
hakkas mõneti laienema - säästvale
renoveerimisele hakkasid lisanduma
muud säästva elulaadiga seotud
tegevused. Seekord oli ka konverentsi
rõhk pisut teine – kutsutud olid linnade
asumiseltsid, ehk ametnike asemel

Wabalinna kongress, mis keskendus
rohkem „rohemusta“ maailmapildi
mõjule kogukonnaliikumistele.
Aga selleaastane Vanalinna konverents
toimub taas kogu oma headuses,
seekord lausa täpselt Paide linna
sünnipäeval, 30. septembril, mil linnal
täitub alates tema asutamisest 1291.
aastal juba 722 aastat. Konverentsi
rahastab sel aastal regionaalministri
valitsemisala ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Seekord on fookus arhitektuuri-ajaloo
ja restaureerimisega seotud kõrghariduse omandamise võimalustel
Eestis. Esinema tulevad EKA, Viljandi
Kultuuriakadeemia ja Tartu Kõrgema
Kunstikooli inimesed, samuti tuleb üks

Seepärast on konverentsile eriti
oodatud noored.
Vaatamata konkreetsele teemale on
konverents siiski loomulikult avatud
kõigile. Tere tulemast siis 30.
septembril kell 11 Paide SRIKi
majja Paides, Tallinna tn 11!
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Arvamusi Paide ordulinnuse rajamisest ja rollist
keskaegsel Liivimaal
Artur Alajaan
Paide linna sümboliks on Paide ordulinnuse
kõrgustesse pürgiv massiivne Vallitorn. Võrreldes
mitmete teiste linnuste uurimisega pärineb aga
Paide linna ja linnuse kohta keskajast äärmiselt
fragmentaarne ja tagasihoidlik allikmaterjal.
Linnusevaremete uurimislugu ulatub tagasi 19.
sajandi lõppu, mil kujunes ka ajakohane
romantiline arusaam 13. sajandil rajatud
tornlinnusest. Eesti esimesel iseseisvusperioodil
ning nõukogude ajalookirjutuses omistati Paidele
seevastu märksa hämaram alatoon, mille kohaselt
oli tegemist sakslaste rõhumise tõttu ülestõusnud
eestlaste tapmispaigaga 1343. aasta Jüriöö
sündmuste käigus. 1941. aastal lasti Paide Vallitorn
taganevate nõukogude vägede poolt õhku. Jüriöö
sündmuste 650. aastapäeva puhul, 1993. aastal
oluline maismaa- ja veeteede ristumiskoht, kus
paiknes Saksa Ordu jaoks strateegiliselt tähtis
paemurd. Massiivne Vallitorn valmis aga järgnenud
sajandil sisekindluse nurgatornina, võttes seejuures
otseselt eeskuju Preisimaa kindlusarhitektuurist.
Ka erinevalt pikka aega ordulinnuse rajamise ajendiks peetud taani-saksa rivaliteedist, tunnistavad
nii Paide asutamise poliitiline kontekst kui hilisem
ajalugu, et kindlust oli sinna vaja eelkõige üldise
julgeoleku tagamiseks Põhja-Eestis.
Käesoleva aasta kevadel kaitses Artur Alajaan
Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis oma bakalaureusetöö teemal “Paide ordulinnus keskajal”.
Ülevaadet tema tööst saab kuulata Paide Vanalinna
konverentsil 30. septembril.

rekonstrueeriti Paide Vallitorn ning tapetud
eestlaste vanemate ja nende sõjasulaste auks
paigaldati Vallimäele ka mälestuskivi.
Viimase paarikümne aasta uuringud kirjalikes
allikates ja säilinud visuaalses ning materjaalses
aineses on aga senist käsitlust Paidest märgatavalt
muutnud. Paide ordulinnuse alaste uuringute kohta
puudus kuni viimase ajani ka ühtlustatud tervikpilt,
mistõttu on linnuse osatähtsust pikka aega
alahinnatud. Paide näol oli tegemist keskajal ühe
Eesti ala jõukaima linnusega, mis pidas ülal Riia ja
Viljandi järel suurimat konventi. Keskse asukohta
tõttu oli tegemist vägede koondamise kohaga.
Liivimaa sõja algusaastatel oli Paide Tallinna
kõrval ka Eesti ala ainus kindlustatud tugipunkt,
mis osutas sedavõrd tõsist vastupanu, et Ivan IV
vägedel ei õnnestunud linnust vallutada tervelt 15
aastat. Erinevalt nõukogude perioodi ajalookäsitlustest oli aga ka Järva maarahvas läbi keskaja
tugevalt sõjaliselt integreeritud, osaledes PõhjaEesti relvastatud maakaitses.
Arheoloogilised kaevamised Vallimäel on kinnitanud, et Paides pole kunagi olnud eraldiseisvat
tornlinnust, vaid 13. sajandil valmis arvatavasti
seni tühjale kohale Saksa Ordu kivikastell.
Teedevõrgu ja geoloogia alased uuringud näitavad,
et Paides võis olla muinasaja lõpul ja keskajal
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Seose loomine mineviku oleviku ja
tuleviku vahel
Restaureerimiserialadest Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
Kindlasti iseloomustab 20. ja 21. sajandi ühiskonda
teaduse, tehnoloogia ja sotsiaalsete süsteemide
ülikiire arengu kõrval ka püüdlus teadlikult säilitada
võimalikult palju oma minevikust ja kaasajast
tulevastele põlvedele. Meie praeguse ühiskonna
seotus pärandiga ei ole aga lihtne tõdemus ega
möödapääsmatu tõsiasi. Seose loomine mineviku
oleviku ja tuleviku vahel nõuab ühiskonnalt
pingutusi. Seda on vajalik teadvustada ning ka selle
nimel tegutseda.
Restauraatori ja uurija seisukohalt on kõige põnevam
osa töös avastamisprotsess. Uurimata pinnas, kus
kogu protsess kulgeb ootusärevuses ja iga detail
pakub suurt kirge ning avastamisrõõmu. Nagu ikka,
järgneb uuringutele projekteerimisprotsess ja siis
kavandatu elluviimine.
Seinamaalist telefonideni
Tartu Kõrgem Kunstikoolis (TKK-s) moodustab
konserveerimise ja restaureerimise õpetamine ja
uurimine olulise osa laiemast visuaalse keskkonna
terviklikust kujundamisest. Konserveerimiserestaureerimise erialades on ühendatud kunstid,
teadus, humanitaarained, ajalugu ja käsitöö. Kogu õpe
seostub tervikliku keskkonnakäsitluse ja säästava
arengu printsiipidega.
Kuigi konserveerimise-restuareerimise alusprintsiibid on samad, erineb erinevatest materjalidest
objektide töötlemine suuresti. Nii toimub ka TKK-s
erinevate materjalide konserveerimise-restaureerimise õpe erinevates erialaosakondades. Maalingute
oskonnas tegeletakse seinamaalingute ja tahvelmaalide uurimise ja konserveerimisega, mööbliosakonnas mööbli (aga mitte ainult! Tänavu uuriti näiteks
Tartu Telefonivabriku toodangut) ja skulptuuriosakonnas peamiselt kivimaterjalidest kujude
konserveerimisega. Nahadisaini osakonnas õpitakse
nahkobjektide, raamatuköidete ja mitmesuguste
paberobjektide konserveerimist-restaureerimist.

Tööpõld ulatub tänapäeva
TKK tudengid on tegelenud kõige erinevamate
objektidega, alates unikaalselt hästi säilinud 19.
sajandi lõpust pärit jalgrattast ja lõpetades keskaegse
hauaplaadiga Niguliste kirikus. Siinkohal tuleb ära
märkida, et restaureerimist ja konserveerimist ei vaja
ainult sajanditevanused esemed ja materjalid eelmisel aastal võitis mööbliosakonna vilistlane
Karoliine Korol üliõpilaste teadustööde riiklikul
konkursil esimese preemia uurimustööga ENSV
mööblitööstuses ja tarbekunstis enamkasutatud
plastmassidest, nende vananemisest ja konserveerimisest. Kes teab, milliseid materjale ja esemeid
meie tänapäevast hakatakse paarikümne aasta pärast
uurima.

Tartu Kõrgem Kunstikool
Rakenduskõrgharidus
Täiskoormusel õpe kestab 4 aastat
Erialad:
Fotograafia
Maal ja maalingute restaureerimine
Meedia- ja reklaamikunst
Mööbel ja restaureerimine
Nahadisain ja restaureerimine
Skulptuur
Tekstiil
www.artcol.ee
www.facebook.com/TartuArtCollege

Anne Arus. Albrecht Düreri litografeeritud joonistuste konserveerimine.
Nahadisaini osakond.
Karl-Erik Hiiemaa. Jalgratta konserveerimine. Skulptuuriosakond.

Esna mõisa laemaaling. Maalingute osakond.
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Muinsuskaitse ja konserveerimine
Kunstiakadeemias
Muinsuskaitse ja konserveerimine
kui eriala
Muinsuskaitse roll on tänases maailmas keskse tähendusega, selle eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja
vahendamine tulevikule. Kultuuripärandi mõiste ja tähendus on ajaloos
muutunud. Kui varem käsitleti pärandina vaid materiaalseid objekte, siis
tänapäeval vaadatakse seda inimkultuuri ja looduskeskkonna tervikliku
kogumina. Mälukandjana on ajaloolised esemed ja hooned meie ümber
omandanud nii emotsionaalse kui
funktsionaalse tähenduse. Kultuuripärand on vajalik inimühiskonna
kestmiseks ja arenguks.
Osakonna iseloom, mõtteviis ja
filosoofia
Eriala õpe lähtub kaasaegse keskkonnakäsitluse filosoofiast ja säästva
arengu põhimõtetest. Õppe eesmärgiks
on anda tudengitele erialased teadmised ja oskused ning kujundada
hoiakud ja väärtushinnangud, mis
võimaldavad teadvustada loodus-,
sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid.
-Kaasaegse filosoofia järgi moodustavad kultuurikeskkonna nii materiaalsed kui vaimsed väärtused. Seega on
kultuuripärand kui kultuuri üks
avaldumisvorme eelnevate põlvkondade poolt loodud ning minevikku
tänapäevaga ühendavate aineliste ja
vaimsete väärtuste kogu, mille objektide põhiline tundmärk on seotus
inimtegevusega.
- Säästev arengu üheks eesmärgiks on
kultuurilise mitmekesisuse säilitamine,
mis eeldab alahoidlikku suhtumist
kultuuripärandisse ning selle sidumist
kaasaja vajadustega.
- Pärandina määratletud kultuurinähtuste elujõulisuse ning püsimise
kindlustamine on ühiskonna jätkusuutliku arengu tagatiseks.

Kuidas õppimine välja näeb
Osakonnas on bakalaureuse-, magistrija doktoriõpe. Bakalaureuseõppe II
kursusel spetsialiseerutakse kahele
põhilisele suunale:
1. arhitektuurimälestiste konserveerimine ja restaureerimine
2. kunstimälestiste konserveerimine ja
restaureerimine
Tapeetide restaureerimise töötuba
Osakond korraldab arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolituskursusi.
-Arhitektuurimälestised on tsiviil-,
tööstus-, kaitse- ja sakraalehitised ning
nende ansamblid ja kompleksid, millel
on arhitektuuriline, ajalooline, teaduslik, usundilooline, linnaehituslik või
mõni muu kultuuriväärtus.
Arhitektuurimälestiste konserveerimise suunal on võimalik õppida
hoonete ja komplekside konserveerimise ja restaureerimise põhimõtteid,
hindama nende seisukorda ja väärtusi,
koostama muinsuskaitselisi tingimusi
mälestiste projekteerimiseks, konserveerimiseks ja restaureerimiseks jms.
-Kunstimälestised on kujutava ja
tarbekunsti teosed, millel on kunsti-,
usundi- ja kultuurilooline väärtus.
Senamaalide restaureerimine Suur-Gildi hoones Kunstimälestiste konserveerimise
suunal on võimalik õppida konserveerima ja restaureerima maale,
skulptuure ja muid ajaloolisi esemeid
ja materjale nagu fotod, metall, nahk,
paber jms.
-Konserveerimisega tõkestatakse
mälestise edasine hävimine, kindlustades tehniliselt selle konstruktiivseid
ja dekoratiivseid elemente, jättes need
muutmata ning säilitades ajaloolise
kihistuse.
- R e s t a u re e r i m i s e g a t a g a t a k s e
mälestise 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.

Maalitud laudislae konserveerimine Tallinnas, Rahu-Kohtu 5

sugis 2O13 KoosOlek

5

Tartu Ulikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Rahvusliku ehituse erialast
Joosep Metslang
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
rahvusliku käsitöö osakond
rahvusliku ehituse eriala lektor
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
rahvusliku käsitöö osakonna rahvusliku ehituse eriala
eesmärk on pärandtehnoloogiatel põhineva
rakenduskõrghariduse õppekava täiendamine ja
arendamine. Traditsioonipõhiste teadmiste ja oskuste
lõimiseks meie areneva ühiskonnaga on mitmeid
viise, siinkohal lähemalt peamiselt rahvusliku ehituse
vaatevinklist.
Rahvusliku ehituse eriala on toiminud nüüdseks
kaheksa aastat eesmärgiga uurida, säilitada ja
arendada meie ehitus- ja meeskäsitöö traditsioone.
Läinud aastatega on tugevalt kosunud meie õppekava
tervikuna, üliõpilaskond, õppejõudude valik,
ainekavade struktuur ja rakendus. Moodustunud
pärandtehnoloogiatel põhinev pädevuskeskus
võimaldab muuseas põhjalikud puit- ja kiviehituse
alased teadmised ja praktilised oskused.

Üliõpilased ehituspraktika lõpetamisel
Eesti Vabaõhumuuseumis

Vaata lähemalt:
TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia
rahvusliku käsitöö osakond
http://www.kultuur.ut.ee/et/rahvuslik

Rahvusliku käsitöö
osakonna õppekavad:
https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast

Näitus ja töötuba Ökomässul Telliskivi loomelinnakus.

Meie üliõpilased saavad auditooriumis tundma Eesti
ja laiema konteksti ehitusajalugu ja selle kaasaega,
kultuuripärandi aluseid ning kaasaja vormide
valmistamise tehnoloogiaid. Rakenduskõrgharidus
annab võimaluse siduda akadeemilise teadustöö
teostatud praktiliste uuringutega seminari- ja
lõputööks.
Praktikatel teostame kogutud teadmisi ning
rakendame õpitud oskusi. Üliõpilased saavad väga
tugeva puitehituse kogemuse, samuti saviehituse ja
müüriladumise oskused. Traditsioonilise ehituse
fooni täiendamiseks teostame välitöödel ehituspärandi uuringuid. Esmakursuse välitöödel keskendume põhjalikumalt Viljandi- ja Mulgimaa kultuuripärandi uuringutele. Mõõdistamispraktikatel oleme

Meie tegevus seob akadeemilised, era- ja ettevõtluse
ringkonnad. Rahvusliku ehitusega seotud täiendkoolitused on võimalus kokku viia õppejõud ja
kohalikud traditsioonide huvidega praktikud,
huvilised ja entusiastid. Projektide ProNatMat,
PÄRTEL ja PROLOG raames toimuvad rahvusvahelised seminarid ja töötoad. MTÜ Rahvusliku
ehituse seltsi juures toimuvad mitmed koolitused, kus
ms 2012. a. tegeleti muinsuskaitsealuse tõllakuuri
restaureerimise ja viimistlemisega.
I, II ja III lennu lõpetanud vilistlased on leidnud
rakendust meie riigi eri piirkondades ettevõtjate,
ehitajate, meeskäsitöö harrastajate ja õppejõududena.
2011. aastast avasime pärandtehnoloogia magistriõppe, kus saab enda ehituskäsitöö alaseid teadmisi ja
praktilisi oskusi magistritöö teostamisel rakendada.
Viljandis, 16. septembril 2013. a.

Loeng mõõdistuspraktikal Hiiumaal

Eriala üliõpilased on tavaliselt traditsiooniliste
ehitusoskuste entusiastid, kes soovivad õppida vanu
ehitustehnikaid, valmistada ja korrastada vanu ehitisi,
proovida kätt eri tööriistade kasutamisel. Teise grupi
moodustavad arhitektuurse projekteerimise ja
konstruktoritöö huvilised. Nelja aastase õppe järel
saab ettevõtlik otsija leida tööd puitehituse ettevõtte
juures meistrina, arhitektuuribüroos konstruktorina,
asuda ametisse Muinsuskaitseametis või muuseumis.

dokumenteerinud eri maapiirkondades kohalikku
ehituspärandit, harjutanud välitöid koos Eesti
Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise
eriala üliõpilastega.
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Puit-ja kiviehitiste restauraatori ope

Jarvamaa Kutsehariduskeskuses.
Valev Väljaots

Õppekava maht on 120 õppenädalat
(õn). See sisaldab erialaseid
üldõpinguid 7 õn, erialaseid
põhiõpinguid 39 õn, erialaseid
valikõpinguid 13 õn, praktilist tööd
ettevõtetes 20 õn ja 1 õn lõpueksami
sooritamiseks. Üldhariduslike
õpingute maht on 40 õn.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse
arenguosakonna juhataja

.Ehitusvaldkond on Järvamaal
traditsioonidega. Siin on nii suuremaid
kui väiksemaid ehitusettevõtteid ja ka
neid kes tegelevad restaureerimisega.
Arvestades Järvamaa kultuuripärandit
on ennistamist vajavaid hooneid palju.
Tellimustele seab omad piirid aga
finantsilised võimalused.
Kuigi restaureerimise valdkond on
väga spetsiifiline ning nõuab tihtipeale
väga põhjalike teadmistega inimesi, on
siiski ka Järvamaa Kutsehariduskeskus
püüdnud anda omapoolset tuge
vastavate kutseoskustega töötajate
koolitamisel.
Selleks on loodud kolmeaastane
õppekava põhihariduse omandanud
noortele. Lisaks ehitajale tavapärastele
oskustele omandatakse eriala õppimise
käigus oskused erinevate ajalooliste
krohvitehnikate teostamisest ning
stukkdekoori ennistamisest,
palkmajade ehitamisest ning

keskkonda ja ressursse säästvast
ehitamisest. Restauraator on ehitaja
k õ rg e m t a s e , k e s v a l d a b n i i
nüüdisaegseid kui ka ajaloolisi
ehitusvõtteid.
Õppekavas on üld- ja põhiõpingute
moodul, valikõpingute moodul ja
üldharidusained.
Üld- ja põhiõpingute moodul sisaldab
joonestamist, töö- ja keskkonna
ohutust, ehitusfüüsikat, ehitamise
aluseid, ehitusmaterjalide ja
konstruktsioonide tundmist,
ehitusmõõdistamist, müüritöid,
hüdroisolatsioonitöid, krohvi ja
kipsitööd, viimistlustöid, puusepatöid,

restaureerimise ja muinsuskaitse
aluseid, arhitektuuri ajalugu,
kiviehitiste ja puitehitiste
restaureerimist. Valikmoodulitest on
võimalus saada juurde põhjalikumat
teavet katusetöödest, palkmajade
ehitamisest ja pottsepatöödest.
Restaureerimise õpetamisel
taotletakse, et õppija omandab
teadmised ehitiste konstruktsioonidel
ja fassaadidel esinevate kahjustuste
liikidest, põhjustest, nende
kõrvaldamise meetoditest ja
vahenditest ning konstruktsioonide ja fassaadide kaitsest.

Järvamaa Kutsehariduskeskusel on
ehitusalase koolituse läbiviimiseks
kaasaegne õppebaas, mis võimaldab
viia läbi kutsestandardite nõuetele
vastavat teoreetilist ja praktilist
koolitust.
Õppebaas, mis asub Särevere
õppekohas, on kaasaegse sisutuse ja
metoodiliste materjalidega varustatud
õppeklassid ja õppetöökojad.
Infot Järvamaa Kutsehariduskeskuses
õpetatavate erialade kohta leiab kooli
kodulehelt www.jkhk.ee

Saastvate ehituslahenduste ja oskuste
arendamise ning renoveerimise ja restaureerimise projekt ”Future Heritage”
Valev Väljaots
Järvamaa Kutsehariduskeskuse
arenguosakonna juhataja

Selle aasta sügisest alustab Järvamaa
Kutsehariduskeskus koos oma
partneriga Säästva Renoveerimise
Infokeskuse Paide Ühendusega osalemist rahvusvahelises projektis „Future
Heritage“.
Järvamaa Kutsehariduskeskuse poolt
koostatud ja juhitav projekt viib kokku
ehitusala asjatundjad seitsmest eri
organisatsioonist, kes on spetsialiseerunud säästvate ehituslahenduste
väljatöötamisele ja arendamisele.
Partnerorganisatsioonid on pärit kuuest
eri riigist. Osalejad on Prantsusmaalt,
Itaaliast, Portugalist, Saksamaalt ja
Walesist Ühendkuningriikidest. Projekti kestuseks on kaks aastat ning
kogumaksumuseks ligi 290 tuhat eurot.
Projekti eesmärk on läbi uudsete
lahenduste õppele tagada vastava
valdkonna koolituste pakkumise jätkusuutlikus. Oluline on ressursitõhus ja
keskkonnateadlik lähenemine kogu
hoone elutsükli jooksul – projek-

teerimine, ehitamine, hooldus, remont,
dekonstruktsioon.
Väga madala energiatarbega hoone
standardid peaksid saama ühise
lähenemise kõikides euroopa riikides
juba enne aastat 2020. Selle nimel
tehakse praegu palju tööd – ehituseeskirjade ja standardite muutmine.
Sama oluline on ka tegeleda edasi
olemasoleva elamufondi ja ehitiste
energiatõhusamaks muutmisega läbi
säästva renoveerimise.

* lubi ja savi isolatsioonina, looduslike
kiudude kasutamine,
* lubikrohvi ja pilliroomaterjalide
kasutamine,
* ülevaade vastavas valdkonnas
tegutsevatest tootjatest ja tarnijatest,
sealhulgas demonstratsioonide ja
praktilise õppe läbiviimine.

Projektil on kaks etappi. Esmajärjekorras toimub koolitajatele ja
ekspertidele 4 töötuba neljas eri riigis.
Kõikide töötubade tegevused jäädvustatakse ning neist valmib videopõhine
juhendmaterjal.

Teises etapis saavad õpetajad, kutsehariduse eksperdid ja ettevõtted otseseid ja praktilisi kogemusi, integreerides uued oskused olemasolevasse praktikaprotsessi, arvestades
väljundipõhist õpet. Uuendatud
tegevusi katsetatakse praktilise töö
käigus Eestis, Itaalias, Portugalis ja
Walesis Prantsusmaa partneri juhendamisel.

Töötubades käsitletakse näiteks järgnevaid teemasid:
*säästev ehitus ja hoone integratsioon
keskkonda arvestades termilise analüüsi ja materjalide mõjuga,
* teadmised materjalidest ja keskkonnast
*soojustus, soojusisolatsiooni hindamine, väikse keskkonnamõjuga materjalid,

Projekti käigus töötatakse välja kolm
uut õppemoodulit:
- soojustamine, viimistlemine, intelligentne vee ja energiasüsteem
- kivihoonete moderniseerimine kasutades erinevaid viimistlusmaterjale,
puit- ja kiudmaterjalide kasutamine
uusehitistes
kaasaegsete ja ajalooliste
hoonete ökoloogiline krohvimine ja

värvimine
Projekti tulemusena on saanud uusi
teadmised koolitajad, valminud on
õppevideod ja uued oskused on
integreeritud õppekavadesse.
Projektijuhiks on Järvamaa Kutsehariduskeskuse projektijuht Elizabeth
Elaine Parsons-Lenz. Kaasatud on
kooli ehitusvaldkonna aine- ja erialaõpetajad ja praktikate läbiviijad. Paide
SRIKi poolt osaleb projektis Rainer
Eidemiller.
r
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Saastva renoveerimise valikaine Jarvamaa gumnaasiumites
Rainer Eidemiller
Ühendus Weissenstein,
Paide SRIK
Säästva Renoveerimise Infokeskuse
Paide Ühendus (Paide SRIK) on
asutatud 2006. aastal ning tegutseb
Paides, Tallinna tn 9 ja 11 hoonetes.
Oleme osa üle-eestilisest SRIKide
võrgustikust (vt www.srik.ee), mille
eesmärgiks on toetada arhitektuuripärandi kaitset läbi säästva renoveerimise või majaennistuse põhimõtete
(traditsiooniliste ja looduslike ning
inim- ja „majasõbralike“ materjalide ja
töövõtete kasutamine).
Paide SRIKi põhitegevuseks on
teavitamine ja ajalooliste hoonete
omanike abistamine. Selleks korraldame regulaarselt koolitusi ja praktilisi
töötubasid, konverentse, seminare,
kogume ja müüme taaskasutuses vana
ehitusmaterjali ning „Majatohtri“
(www.majatohter.ee) kaupu.
Paide SRIK on liikumas lühikoolituste
formaadilt (1 või 2 päeva) pikemate

koolitustsüklite korraldamisele (kuni
10 kuud). Oleme ühe sellise õppetsükli
korraldanud Paide Täiskasvanute
Keskkoolis (2011 september kuni
2012 märts) ning tagasiside oli väga
hea. Lisaks korraldame alates 2013
aprillist 10-päevalisi õppetsükleid, et
pakkuda säästva majaennistusega
seotud valdkonnapõhiseid praktilisi
oskusi.
Alates 2013. aasta sügisest soovime
kultuuriministeeriumi toetuse abil
pakkuda Järvamaa gümnaasiumitele
„Arhitektuuripärandi säilitamise ja
säästva majaennistuse“ teemalist 35tunnist valikainet. Seda on võimalik
eri moodulite väljajätmise, lisamise
või muutmisega kohandada. Võimalik
on kohandada ajakava, mahutades
tsükli näiteks 2 või ka 6 kuu sisse, teha
ühes kuus koolituspäevi tihedamalt
jne. Koolitusel saab osaleda kuni 20
inimest (optimaalne oleks siiski 1012), osaluspiiri määrab eelkõige
koolituste praktiline osa, võimalik et
huvi korral saab teoreetilist osa
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kuulama lubada ka rohkem inimesi.
Koolituse käigus antakse ülevaade
kohalikust arhitektuuripärandist, säästva arengu alustest, säästvatest ning
traditsioonilistest ehitusvõtetest ja
–materjalidest, säästva renoveerimise
ja restaureerimise (samuti konserveerimise) põhimõtetest ja töövõtetest
(akende, uste, põrandate jm puitkonstruktsioonide renoveerimine,
looduslikud krohvid, looduslikud
värvid, vanade hoonete soojustamine
jms), samuti pisut kaasaegsest loodusehitusest (sh põhu- ja saviehitusest)
aga ka nn ehituslikust taaskasutusest.
Valikaine eesmärgiks on pisut olla
ettevalmistavaks kursuseks neile õpilastele, keda huvitaks arhitektuuripärandi kaitse või kultuuriajaloo alase
kõrghariduse omandamine Eesti
Kunstiakadeemias, Viljandi Kultuuriakadeemias või Tartu Kõrgemas
Kunstikoolis.
Lektorid on suures osas Paide SRIKi

meeskonna liikmed, kel on alates
2006. aastast koolituste korraldamise
kogemus, lisaks ka praktilise töö
kogemus. Lisaks soovime lektoriteks
kaasata ka nimetatud kõrgkoolide
esindajaid. Koolituse formaat koosneb
enamasti neljast koolituspäevast kuus
(igaüks kaks tundi), nii teooriast kui
praktikast. Kuna koolituse eelarves on
ette nähtud raha töövahendite ja
materjalide soetamiseks ja et Paide
SRIKil on olemas korralikult sisseseatud töökoda, on soovi korral
võimalik pöörata peamist tähelepanu
just praktiliste oskuste ja materjalitundmise omandamisele.
Õppekava soovime tutvustada ja nö
„avada“ 30. septembril 2013 Paides
toimuval järjekordselt „Vanalinna
konverentsil“, kuhu kutsume end
tutvustama ka nimetatud kolme
kõrgkoolide esindajad.
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VANALINNA KONVERENTS
30. septembril kell 11 kuni 16 Paide SRIK-is

WEISSENSTEIN

Säästev renoveerimine Paides
- Rainer Eidemiller, Paide SRIK

www.weissenstein.ee

Paide ordulinnus keskajal
- Artur Alajaan

Restaureerimiskoolitus Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
- Madis Liplap ja Kristiina Kullus

Maamaja restaureerimisest
- Joosep Metslang, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala lektor

Muinsuskaitse ja restaureerimine
- Lilian Hansar ja Oliver Orro, Eesti Kunstiakadeemia
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