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Pärandkultuuri andmebaas Maa-ametis sisaldab endas üle 40 tuhande objekti
sealhulgas 424 lubjaahju ja 294 paemurdu



ERI ALLIKATEST PÄRINEVA INFO 
SÜSTEMATISEERIMINE
JA SÄILITAMINE TULEVASTELE 
PÕLVEDELE



Kõiki pärandkultuuri kaardistamise projekte aastatel 2005-2011 vedas RMK



Seda tööd tegid toonaste omavalitsuste kaupa 181 valdavalt kohalikku inimest



Andmebaas täieneb pidevalt





Objektide eelvalik



Säilinud pärandkultuuriobjekte andmebaasis metsamaal

Põlised talukohad 1796

Põlised metsateed, jalgrajad, hobuseteed 386

Turbavõtukohad 374

Kiviaiad, tarad 370

Eripärase kasutuseesmärgiga puistud (vaigutuslangid) 347

Ajaloolised piirimärgid 326

Lubjaahjud ja lubjapõletamiskohad 275

Ajaloosündmuste, traditsioonidega seotud puistud (miljonilangid) 263

Kruusa-, liiva-, savi- ja fosvoriidikarjäärid 260

Sõjalised objektid I ja II Maailmasõjast, Vabadussõjast 243

Muud (137 tüüpi) 6634

Kokku 11274



Kaardistatud lubjaahje maakondade lõikes
Harju maakond

Hiiu maakond
Ida-Viru maakond

Jõgeva maakond

Järva maakond

Lääne maakond

Lääne-Viru maakond

Põlva maakond

Pärnu maakond
Rapla maakond

Saare maakond

Tartu maakond
Valga maakond

Viljandi maakond

Võru maakond



Kolga mõisa lubjaahi Harjumaal



Suursadama lubjaahi Hiiumaal

Siin oli 17. sajandil neli väiksemat lubjaahju hiljem üks suur. 
Lupja tehti kohapealseks tarbimiseks ning ekspordiks. 
Paekivi toodi 13 km kauguselt Hilleste karjäärist.



Wulffi mõisa lubjaahi Ida-Virumaal



Jaagu talu lubjaahi Arisvere külas Jõgevamaal

Kolhoosi ajal oli ahjus siloauk, hobune lasti sisse ja kui silo oli valmis, tõsteti välja



Koka talu lubjaahi Pullevere külas Järvamaal

Kunagine metsavaht Martin Koha olla rääkinud, 
et kolhoosi algaastatel kasutati lubjaahju söe 
põletamiseks ja ta metsavahina pidi jälgima, et 
ahi õhku ei saaks. Söed viidi hobustega Aegviidu 
raudteejaama.



Seljaküla mõisa lubjaahi Läänemaal

Siit pärit lupja kasutati näiteks Linnamäe koolimaja ehitusel



Lubjaahi Võhma külas Lääne-Virumaal

Lupja põletas Petersoni nimeline ärimees, kes oli Võhmal ostnud Nõugaste ja Kanguste talud



Lubjaahi Tamsalu linnas Lääne-Virumaal

Maa-ahi ehitati 1880. aastatel ning töötas kuni 
ringahjude valmimiseni. Põletusruum oli 
hobuserauakujuline, läbimõõduga 14 m, risti 8 m, 
kõrgusega 6 m ning mahutas 500 m3.



Lubjaahi Aarna külas Põlvamaal



Lupja on kasutatud talu savilauda lupjamiseks ja 
kivimüüride ladumisel lubimördi valmistamiseks

Ora-Mihkli talu lubjaahi Metste külas Põlvamaal



Lubjaahi Karusel Pärnumaal

Lubjakivi oli toodud kohale kaugemalt, koha peal paasi ei ole



Paisu talu lubjaahi Metsakülas Pärnumaal

Kaismal põletatud lupja kasutati Põhjaku nõmme liivade
kinnitamiseks tee ehituse aegu. Muidu ei saaanud liiva kinni. 
Lupja veeti hobustega ka Olustvere mõisa ehituseks.



Pikla talu lubjaahi Piirumi külas Pärnumaal

Otse mererannas paiknev lubjapõletusahi. Kive põletuseks korjati rannast.



Leevre lubjaahi Raplamaal

Sooniste mõisa lubjaahi, siin põletatud lupja veeti ka Tallinna



Redu talu lubjaahi Mälivere külas Raplamaal

Siin põletati lupja Kohila vene kiriku ehituseks



Järvakandi mõisa lubjaahi Raplamaal

Lubjaahjule oli ehitatud katus peale ja seal on elanud ka inimesed



Lubjaahi Lahekülas Muhumaal

Ehitatud arvatavalt mõisa tuuleveski jalga



Lubjaahi Mõisakülas Saaremaal

Suur osa siin põletatud lubjast läinud Karujärvele kasarmute ehituseks



Lubjaahi Saarekülas Saaremaal

Ahju ehitasid Jalaka Kolla ja Jaani Sander. Kolme nädala kütmisega saadi 40 vakka lupja.



Tissi talu lubjaahi Märdi külas Valgamaal



Pulli talu lubjaahi Rebase külas Viljandimaal



Vungi talu lubjaahi Vungi külas Võrumaal

Vungi oli suur talu (175 ha) ja seetõttu ehitati oma ehitiste rajamiseks ka lubjaahi



Peedo talu lubjaahi Raudsepa külas Võrumaal

Talu põhisissetulek oligi lubja põletamine. Viimast korda täideti lubjaahi 1938. a



Pärandkultuur ja metsamajandus



IGAÜHE VÕIMALUS MIDAGI ÄRA TEHA – OBJEKTIDE HOOLDUS JA EKSPONEERIMINE



Pärandkultuuri objektide hoid lisab maale 
väärtust ja maaomanikule väärikust

Tänan!

jurgen@velise.ee


