TEGEVUSKAVA – määratletakse uurimisküsimus. Mis põhjusel uuringuid tehakse, mida
otsitakse. Uurimisküsimust püstitades tuleb silmas pidada nii lühiajalist eesmärki
(siseviimistluse taastamine, maalingute väljapuhastamine, eksponeerimine jms) kui ka
pikaajalist eesmärki (ajalooliste kihistuste võimalikult täpne dokumenteerimine tuleviku
tarbeks nii teaduslikuks uurimiseks kui ka võimalikuks rekonstrueerimiseks juhul, kui
originaal ei ole säilinud).

Uuringu tegevuskava sisaldab:







Ehitise üldandmed (reg. nr, asukoht, omanik jne), uuringu teostaja andmed (sh
muinsuskaitse tegevusloa nr), tellija andmed.
Lühikokkuvõte ehitise ajaloost ja olulisematest ehitusjärkudest, viited põhjalikumale
ehitusajaloole. (see info aitab muuhulgas püstitada uurimisülesannet: mida otsida ja
kust kohast.)
Varasemad (seotud) uuringud (viidata ja anda hinnang).
Uuringute eesmärk ja kontseptsioon, kus põhjendatakse uuringu ulatust ja uuritavate
kohtade valikut.
Uuringute metoodika ja kasutatavad materjalid ning vahendid.




Tööde ajakava.
Plaanid või joonised, millele on kantud uuringu kohad.

Tegevuskava kooskõlastab Muinsuskaitseamet. Muinsuskaitseamet võib saata tegevuskava
täiendamiseks tagasi.

UURINGULUBA – Luba mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste
uurimistöödeks antakse välja kooskõlastatud tegevuskava ja loataotluse alusel 1 kuu jooksul
alates taotluse esitamisest.

Uuringuloa taotlus sisaldab
 Mälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise nimetus, registri nr/ala, asukoht.










Loa taotleja.
Uurimistööde kirjeldus.
Andmed kooskõlastatud uurimistööde tegevuskava kohta.
Uurimistööde teostaja.
Uurimistöid teostav ettevõtja.
Vastutav erialaspetsialist.
Uurimistööde teostamise aeg.
Kuupäev.
Loa taotleja allkiri.

Loa taotluse vorm Mälestise või muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste uurimistöödeks on
leitav ameti kodulehel http://muinas.ee/sinule/vormid

UURINGUD – Peavad vastama kooskõlastatud tegevuskavale. Kõik ettenägematud
muudatused tuleb dokumenteerida.







Uuringud tuleb läbi viia põhjalikult. Mõni sondaaź peaks kindlasti minema
konstruktsioonini välja, sest väärtuslikud kihid võivad olla pealmise küsna paksu
krohvikihi all.
Sondaaźid tuleb interpreteerida. Erinevad kihistused tuleb omavahel kokku viia ja
saada pilt milline on viimistlus eri aegadel olnud.
Kohapealne dokumenteerimine on ülioluline. Pigem teha rohkem pilte kui vähem.
Värvid tuleb määrata, soovitavalt objekti piires sama värvilehviku järgi.
Trafarettmaalingu puhul ainult fotost ei piisa, tuleb võtta kontaktkoopia.



Ka tapeedid on väärtuslik kihistus. (ajalooliste tapeetide ja nende säilitamise kohta
saab täpsemat infot MKA infovoldikust,
http://muinas.ee/files/Ajaloolised%20tapeedid.pdf )

ARUANNE – Viimistluskihtide uuringu aruandes esitatakse uuringute vajaduse põhjendus,
metoodika ja tulemuste kirjeldus. Aruanne kajastab uuritud objekti ajaloo jooksul toimunud
muutusi (tähtsamad ümberehitused, restaureerimistööd), annab ülevaate varasematest
uuringutest, viimistluskihtide säilivusest ja seisukorrast ning kirjeldab erinevatest
perioodidest pärinevaid viimistluskihte ja dekoori.

Uuringute aruanne sisaldab









Ehitise üldandmed (reg. nr, asukoht, omanik jne), uuringu teostaja andmed (sh
muinsuskaitse tegevusloa nr), tellija andmed.
Viide uuringute tegevuskavale, asendiskeem.
Uuringute eesmärk ja hinnang selle täitmisele, sh uuringute mahu võrdlus
tegevuskavas seatuga.
Ülevaade tehtud uuringutest, meetodite kirjeldus, selgitused dokumentatsiooni
lugemiseksl
TULEMUSTE INEREPRETATSIOON
Uuringu tulemuste kokkuvõte – lugejal peaks ka ilma lisadesse süüvimata olema
võimalik kõik oluline seletuskirjast teada saada!
SOOVITUSED SÄILITAMISEKS / AVAMISEKS / RESTAUREERIMISEKS – alus
eritingimustele või projektilel.
LISAD Sondaažikaardid (värvinäidised võivad olla ka digitaalsed, soovitavalt NCS
värvisüsteemi järgi), maalingute ja avamiste dokumentatsioon, kontakt koopiad,
materjalinäidised (nt tapeedinäidised) Sondaažide/avamiste kohaplaanid, fotode
kohaplaanid jne.

Muinsuskaitseamet on andnud välja ka juhendi “ Viimistluskihtide uuringud ja aruande
koostamise põhimõtted”, mida saab endale tasuta soetada Muinsuskaitseametist Pikk tn
2 ja samuti maakonnainspektorite poole pöördeudes.

