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Mis on väärtus?

1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) 
hinnang asja, nähtuse või olendi positiivse või 
negatiivse tähenduse kohta; selline (konkreetne) asi 
(nt hoone, miljöö) [HINNANG/omadus]

2) see, mida (ühiskonnas, üldiselt) väärtustatakse, 
kõrgelt hinnatakse, hrl põhimõte, idee vm 
(abstraktne) asi [KOKKULEPE]

3) vara või teenus, mille eest ollakse valmis teatavat 
hinda maksma; kauba või teenuse eest makstav 
rahasumma [HIND]

4) millegi numbriga väljendatud suurus 
[MÕÕT/hindamine]

Allikas: https://sonaveeb.ee/search/est-est/detail/v%C3%A4%C3%A4rtus/1



„Väärtus on mingi objekti, subjekti või 
nähtuse juurest saadav või sellele 
omistatav tähendusrikkuse määr, mis 
kujuneb läbi hindamise, hinnangu või 
kokkuleppe.“
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Kokkulepe
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andmine



Milles seisneb erinevus?



Mõõdetavad väärtused

• Füüsikalised
• Ruumilised
• Mass (tihedus, erikaal)

• Survetugevus

• Soojusjuhtivus, -mahutavus, kütteväärtus
• Niiskussisaldus

• Keemilised

• Bioloogilised

• Ehituslikud
• Koormustaluvus

• Õhupidavus



Kultuuriväärtused ja normatiivid

• Etnograafiline

• Ajalooline

• Esteetiline

• Muinsuskaitse

• Ehitusseadustik

Allikas: https://et.wikipedia.org/wiki/Karl_Ernst_von_Baer

Karl Ernst Von Baer 
(1792-1876)



Etnograafiline väärtus I

Etnograafia teaduslikud ülessanded:

„1) Ühtlase, võimalikult terve kirjeldava esituse 
loomine Eesti asjalisest vanavarast.
2) Tüpoloogiliste [kultuuri] tunnismärkide määramine 
ja tüübi arenemise jälgimine tähtsamais rühmis.
3) Tähtsamate asjade ja tüübiliste teisendite 
maateaduslise levimise määramine Eestis ning
etnograafiliste kultuuri-piirkondade kindlaks 
tegemine.
4) Sugulussuhete määramine Eesti ning 
naaberrahvaste asjalise vanavara vahel.“ 

Ilmari Manninen 
(1894 – 1935)

Allikas: https://en.wikipedia.org/wiki/Ilmari_Manninen



Tihase, K. (2007)

Etnograafiline väärtus II

Tihase, K. (1974 [2007]). Eesti talurahvaarhitektuur. Tallinn: Tallinna 
Tehnikaülikooli Kirjastus.



Viires, A. (1962)

Etnograafiline väärtus III

Viires, A. (1962). Materjale Eesti taluelamute arenemisest XIX sajandi lõpul 
ja XX sajandi algupoolel. Eesti Etnograafiamuuseumi aastaraamat XVIII.



Ajalooline

Aliikas: https://www.puhkaeestis.ee/et/karde-rahumajake



Esteetiline

Ülevalt vasakult päripäeva: Vesiku 
talu Kihnu. I. Manninen (1925) 
ERMFk451_85; Moodne taluköök. 
Ajakiri „Taluperenaine“ (1939), nr. 1. ; 
Ajakiri „Kodus“ veebileht. 



Allikas: Kalamees, et. al (2011). Maaelamute sisekliima, 
ehitusfüüsika ja energisääast I. 



(Autor: 4x Karl Kallastu)



„Ma arvan, et kui ta siin on vahetanud, siis on õieti tehtud. See uus aken kopeerib vana üks-
ühele. Mulle isegi tundub, et kas seda akent oli nüüd vaja vahetada või on see suisa 
restaureeritud? /.../ See on muidugi maitse küsimus, aga kui ta originaalis on värvitud 
olnud, siis võiks seda ka värvida. Aga sellega on selline asi, et värvida jõuab alati.“ 
(restuareerija)

„Akende puhul ruudujaotus on kena. /.../ Mis mulle siinjuures väga ei meeldi, et siin on 
kasutatud sihukest lihtsalt peitsitud puitu. See tundub mulle ebatüüpiline materjali 
kasutus. Ma oleks eelistanud eriti just piirdlaudade puhul värvi. Eeskätt seepärast, et ta 
uksega paremini kokku läheks. Tal on ka aknad seda tüüpi, et - loomulikult ju 
maamajadel päris vanasti ilmselt olid aknad värvimata, aga need paistavad olevat seda 
tüüpi aknad sellest ajastust, kui juba värviti. Praegu nad mõjuvad sellise võõrkehana.“ 
(kunstiajaloolane)

„Minule jäigi märkamata, et on vahetatud need aknad. Esimese pildi peal on valged aknad, 
teise pildi peal on puidu tooni. Tundus, et on lihtsalt ära kaabitud värv. Nii väikse foto 
pealt ega ei saagi aru. On väike vahe kui hoolega vaadata. Siit ei näe, kas aknaplekk on 
pandud nii nagu peab.“ (arhitekt)

„Uksed ja aknad on vastuolulised omavahel. Ühtepidi on tore. Inimene peab ikka tegema 
selliseid asju, mis on toredad. Aknad on toredad, uks on tore. Samas uks on tehtud 
linnalik, aknad on rõhutatult rustikaalsed. See raamijaotus minu jaoks eeldaks 
värvimist.“ (muinsuskaitsja) 



Füüsikalised

Bioloogilised

EtnograafilisedAjaloolised 

Esteetilised



Kokkuvõte

• Väärtused ei ole kunagi asi iseneses, vaid iga asi on 
väärtuslik kellegi seisukohast vaadates millegi jaoks 
mingis konkreetses olukorras

• Iga ehitustegevus – taastamine või lammutamine –
on alati väärtustava iseloomuga, mille käigus 
toetutakse tähendusrikkusele ning samaaegselt 
luuakse seda

• Otsi teiste arvamusi, otsusta ise

• Konserveerimise printsiibid: 
• tee nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik;
• muudatused võiksid ideaalis olla tagasipööratavad;

• lammutada jõuab alati.


