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Lahemaa rahvuspark loodi 1971. aastal esimese omataolise
kaitsealana tollases Nõukogude Liidus eesmärgiga kaitsta
Põhja-Eesti iseloomulikke maastikke, rahva kultuuripärandit
ning säilitada inimese ja looduse harmoonilist suhet
(Estonica.org)



Kultuuripärand rahvusvahelistes
konventsioonides

UNESCO

� Haagi konventsioon 1954 ja Pariisi konventsioon (1970)

� Maailmapärandi konventsioon 1972

inimkäte looming ja inimese ja looduse ühislooming

� Veealuse pärandi kaitse konventsioon (2001)

� Vaimse pärandi kaitse konventsioon - traditsioonid, 
käsitööoskused, tavad ja tõekspidamised (2003)

EUROOPA NÕUKOGU

� Granada (1985), Valetta (1992)

� Firenze konventsioon (2000)

� Faro konventsioon (2005)



Kultuurmaastikud

� kultuurmaastike kaitse 
iseseisvaks eesmärgiks 
IUCN V kategoorias 
(1978,1994)

� Unesco maailmapärandi 
nimistu kultuurmaastike 
kategooria (1992) 

� Meie rahvusparkides ka 
teised IUCN kategooriad 
esindatud, 
sihtkaitsevööndite, 
reservaatide, üksikobjektide 
näol



Faro konventsiooni (2005) eesmärgid

Recognise that

1. rights relating to cultural heritage are inherent in the right to 
participate in cultural life, as defined in the Universal 
Declaration of Human Rights

2. individual and collective responsibility towards cultural 
heritage

3. the conservation of cultural heritage and its sustainable use 
have human development and quality of life as their goal

Take the necessary steps to apply the provisions of this 
Convention concerning:

the role of cultural heritage in the construction of a peaceful 
and democratic society, and in the processes of sustainable 
development and the promotion of cultural diversity;

greater synergy of competencies among all the public, 
institutional and private actors concerned



Lahemaa kultuuripärand 1981.a arenduskavas

� Muistsed maastikud  Kahala
ümbruses, Palmse-Vihasoo, Palmse-
Karula piirkonnas

� Mõisakohad ja mõisad 
(27),mõisapargid, alleed 

� Kõrtsikohad (51) ja ajaloolised  teed 
(eriti Vana Tallinn-Narva mnt)

� Veskid(50), Kalmistud, kabelid(8) ja 
looduslikud pühapaigad(8)

� Kooli-(23)  ja seltsimajad

� Söepõletuskohad, lubjaahjud, 
telliselöövid- ja tehased…

� Põlised kohanimed

� Maakülad (55) ja rannakülad (33), 
nende taluhoonestus (ligi 2000 
talukohta)

neist ligi 500 kinnispärandi objekti 
asub hetkel muinsuskaitse all

Vaimne pärand ja käsitööoskused!!







Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri 2015

�kaitse-eesmärgid: 

kultuuripärand,

pärandkultuurmaastik

tasakaalustatud keskkonnakasutus

põllumajanduslik maakasutus

traditsiooniline rannakalandus

piirkonnale iseloomulik asustusstruktuur

ja taluarhitektuur

maastiku üksikelemendid

rahvakultuur

�piiranguvööndite kaitse-eesmärgid: 

pärandkultuurmaastike kaitse 



Kultuuripärand ja pärandkultuurmaastik

Pärandkultuurmaastik ‒ inimese ja
looduse koosmõjul kujunenud
maastikud koos seal asuvate
looduslike ja kultuuriliste
väärtustega ning neid alal hoidvate
protsessidega.

Kultuuripärand ehk pärandkultuur –
inimese ja looduse koosmõjul
kujunenud keskkond, piirkonnale
iseloomulik ja eripärane
materiaalne ning vaimne
kultuuripärand, keskkonnaga
seotud traditsiooniline inimtegevus
ja selle väljendused kinnispärandis
ning rahvakultuuris.



Lahemaa rp ala (72 504 ha, 25 090 ha merd) tsoneeringust:

1.-2. Sihtkaitsevööndid (12 700 ha) ja reservaadid (74ha) enamasti loodusliku 
suktsessiooni tagamiseks

3. Piiranguvööndid  – 31,000 ha maismaad, 25090 ha merd, majandustegevus 
lubatud, pärandkultuurmaastike kaitseks



Lahemaa rahvuspark

31 000 ha,  eraomandis, rohkem kui 6500 maaomanikku, Suviti üle 10000, talvel ligi 
4000 elanikku, 72 küla ja asulat,  ligikaudu 10 000 hoonet. 



Kultuuripärandi valdkonnad Lahemaa RP KK-s
• 1. Ajalooline maakasutus

• 2. Asustusstruktuur

• 3. Arheoloogiamälestised

• 4. Taluarhitektuur 

• 5. Muinsuskaitsealune kinnispärand

• 6. Militaarobjektid

• 7. Looduslikud pühapaigad

• 8. Külade ajaloolis-kultuurilised 
paigad ja objektid

• 9. Rahvakultuur

• 10. Traditsiooniline inimtegevus



Tegevused rahvuspargi kultuuripärandi  
kaitsel

� uuringud, inventuurid ja
ekspertiisid kaitsekorralduse 
kavandamiseks – teaduspõhisel 
kaitsetegevusel võtmetähtsusega

� väärtusliku kultuuripärandi 
säilitamine –

vaimse pärandi talletamine,
ehituspärandi remont,
renoveerimine ja rekonstrueerimine
Ajalooliste maastike hooldamine
Tingimused keskkonnakasutusele

� Teavitustegevus:
koolitused, seminarid, kampaaniad, 
nõustamine, infomaterjalid



Kultuuripärandi kandja on inimene

Kohaliku kogukonna, 
osalus:

1. Kaitsekorralduses

sh pärandi määratlemisel

1. Pärandi säilitamisel ja 
edendamisel

2. Pärandi tutvustamisel

Lahemaa koostöökogu 
kultuuripärandi valdkondlik 
sektsioon alates 
septembrist 2010

www.lahemaa.ee



Kohalik kogukond

� Pärandi määratlemisel – kaitsekorralduskavas võib ise 
tellida kultuuripärandinventuure

� Pärandi säilitamisel – partner meetmete väljatöötamisel, 
säilitaja, peatäitja

� Pärandi tutvustamisel – võib olla peatäitja

� � �

Kultuuripärandi valdkond oli 2015 aastal avalikustamisel II 
prioriteet ja teistsuguse prognoositava eelarvega, 
vastkinnitatud kavas ootamatult kolmas



OSAPOOLED KULTUURIPÄRANDI KAITSEL

1. Kohuste omajad (avaliku huvi eest seismine)

2. Õiguste omajad – kohalik kogukond jt

3. Huvitatud osapooled

4. eksperdid



LRP Kaitsekorralduskava 2016-2026 
kultuuripärandi valdkonna koostamine 

koostöös küladega:
Kultuuripärandi valdkondlik sektsioon 2014 juuni -2015 juuni
20 koosolekut

300 inimest osales aruteludel

350 kirjalikku ettepanekut

1. Kohalik kogukond on võtmepartner kultuuripärandi
määratlemisel (või eestvedaja)

2. Kohalik kogukond on võtmepartner kultuuripärandi
säilitamisel ja edasikandmisel (või eestvedaja)

3. Kohalikul kogukonnal on (eri)õigused omada pärandit ja
kasutada pärandit kui ressurssi

KOHALIKU KOGUKONNA ARVAMUS ON SIDUV, VAJALIK ON
INFORMEERITUD NÕUSOLEK !!!



Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 
alusuuringud

� Esiajaloolised maastikud Valter Lang 2002

� Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse analüüs 
(Maaülikool, Kalev Sepp, Valdo Kuusemets, Are Kaasik, 
Janar Raet, Aarne Luud, Anne Kull, Maaria Semm) 2010

� Lahemaa rahvuspargi arhitektuuri ja asustusstruktuuri 
analüüsid  - Leele Välja and Artes Terrae (Mart Hiob, Sulev 
Nurme, Lilian Hansar, Juhan Maiste, Nele Nutt) 2010, 2012

� Kuusalu kihelkonna looduslike pühapaikade analüüs (Tartui 
ülikool, Maavalla koda, Ahto Kaasik, Mall Hiiemäe et al)  2009

� Lahemaa rahvuspargi kohapärimuse alusuuring ning 
veebipõhine „Lahemaa mälumaastikud“ I etapp (Tõnno 
Jonuks et al ) 2009



Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 
alusuuringud

� Arhitektuurikonkurss „21. sajandi kodu Lahemaal“
Eesti Arhitektide Liit 2012

TÖÖS

� Lahemaa mälumaastikud 2 etapp – külade ajaloolis-
kultuuriliselt olulised paigad + vaimne pärand kogukondade 
poolt

� Kohalik keelemaastik ( Piret Norvik ja kohalikud 
kogukonnad)

� Haljala ja Kadrina kihelkonna looduslike pühapaikade 
analüüs  (Tartu Ülikool, Ahto Kaasik)

Kohalikud käsitööoskused, töötraditsioonid, elulaad



KKK 2016-2025 
2.4.1. Ajalooline maakasutus

Alusinventuurid –

� Lahemaa rahvuspargi ajaloolise maakasutuse inventuur

Eesti Maaülikool 2010

Põhitäitjad: Kalev Sepp, Valdo Kuusemets, Are Kaasik, Janar
Raet, Aarne Luud, Anne Kull, Maaria Semm

� Lahemaa rahvuspargi külade arhitektuuri ja 
asustusstruktuuri inventuur  

Artes Terrae 2012

Põhitäitjad:  Sulev Nurme, Mart Hiob, Lilian Hansar, Juhan 
Maiste, Pille Metspalu



Ajalooline maakasutus ja maakate –
Maaülikool 2010









Kohalikud tahavad ja eksperdid toetavad

• Taastada traditsiooniline ajalooline maakasutus aladel, kus 
pole loodusväärtusi

• Võimalust ise tellida vajalikud inventuurid väärtuste 
määratlemiseks

• Strateegiat traditsioonilise põllumajanduse edendamiseks

• Looduskasutuse eriõigusi (nt traditsiooniline rannakalandus) 

• Lahemaa traditsioonilise rannakalanduse ja põllumajanduse 
programmi „Elavad külamaastikud“ väljatöötamine koostöös 
partneritega











Vaimne pärand
Lahemaa mälumaastikud 2007-2009, 2015-2019

1. Kirjandusmuuseum -
Kirjandusmuuseumist 
leitud kohapärimuse 
lokaliseerimine: Kuusalu
khk ligi 940 kirjet, 
Haljala/Kadrina khk ligi 
450 kirjet

2. JÄTK – külade väärtuste 
määratlemine ning elava 
pärimuse kogumine 
kohalike endi poolt

RANNAKÜLADES KÄIB ☺

MAAKÜLAD ON KA 
TAOTLUSE TEINUD



KKK - Külade ajaloolis- kultuurilised kohad 

Külade ajaloolis-
kultuurilooliselt olulised 
maastikuelemendid:

lautrikohad ja 
laevaehitusplatsid, 
külades ajaloolis-
kultuuriliselt ja 
looduskasutuses olulised 
elemendid, paigad ja 
avalikud ruumid (kiviaiad, 
kiigeplatsid, külaplatsid, 
verstakivid jms)

Mälumaastike jätkuprojekt





Looduslike pühapaikade inventuur
(TU, Ahto Kaasik) 2009





KKK – Asustusstruktuur ja taluarhitektuur

� Käsmu, Võsu, Vergi ja Viinistu arhitektuuri ja asustusstruktuuri 
analüüs – Eesti Kunstiakadeemia, Leele Välja 2010

�Lahemaa külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri inventuur:  Artes
Terrae meeskonnaga  Sulev Nurme, Mart Hiob, Lilian Hansar, Juhan 
Maiste, Pille Metspalu 2012

�Arhitektuurikonkurss „21. sajandi kodu Lahemaal“ 2012

� senine tingimuste seadmise praktika (400 taotlust aastas)



ARHITEKTUUR

inventuurid+ arhitektuurikonkurss+ arutelud külades, 
missugune mudel võimaldaks arengut ajaloolistes 
külamaastikes

Kaitsekorralduskavas üldised printsiibid – 200 
ehitusettepanekut

Keskkonnaamet+ arhitektuurinõukogu

Mida kohalikud tahavad – strateegiat, programmi ja meetmeid 
väärtusliku ehituspärandi säilitamiseks (2500) ja 
arhietktuuritraditsioonide edendamiseks



68 küla ja rohkem kui 10000 hoonet









Käsmu küla 

--- Käsmu   special protection zone – historical village centre
--- contact zone





Nõukogude periood Võsul –
Leele Välja

--- Käsmu   special protection zone – historical village centre
--- contact zone





21. Sajandi kodu Lahemaal
arhitektuurikonkurss

Uute hoonete sobituvus ajaloolisse keskkonda
Arutelu Lahemaa ehitustingimuste üle

Arvesse tuleb võtta -
Küla ajaloolist tüpoloogiat
Konkreetset ajaloolist keskkonda
Konkreetset looduskeskkonda
Kohalikke ehitustavasid ja materjalikasutust

Töötati välja konkreetsed reeglid, mis peaks sobitama hoone 
ajaloolisse keskkonda + säästlik elumudel + energiatõhusus

Veebikataloog 28 eskiisi ja elumudeli ideedega 
www.lahemaa.ee

Mitemd seminarid, artiklid ja ettepanekud 









Kultuuripärandi säilitamine läbi 
teadlikkuse tõstmise

Lahemaa kohalikele elanikele suunatud 
kultuuripärandikoolitused

2006-2016

Ligikaudu 20 000 osalejat, aastas ligikaudu 12 üritust

2015 Europa Nostra auhind haridus- ja koolitusprojektide 
ning teadlikkuse suurendamise kategoorias – Eesti 
Vabaõhumuuseum koostöös rahvusparkid eja paljude teiste 
partneritega

Sh 2500 väga väärtusliku hoone korrashoiu abistamiseks 
hetkel ainukene viis



Hagumäe talu, Tsitre küla







Kaarli talu Pedassaare külas

14 hoonet

18.-21. sajand









Käsmu meremuuseum –
muinsukaitsealuse hoone kõige 
märgilisema perioodi välisilme 
taastamine









Kultuur on mängiv ja loov inimene



Aitäh


