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TARTU MUINSUSKAITSEALA KAITSEKORRA KOOSTAMISE AVAKOOSOLEK 
memo 

 
Aeg:  18.02.2020. a, kell 16.30-20.15. 
Koht:   Tartu Ülikooli muuseumi valge saal (Lossi 25) 
 
Osalejad/huvilised: vt Lisa 1 
Osalejad kaitsekorra töörühmast:  

Anni Martin, Leele Välja, Egle Tamm, Indrek Ranniku, Mart Hiob, Ave Elken 
Moderaator: Maris Jõgeva  
 
Kava: 
16.30 Mariann Raisma juhitud ringkäik Tartu Ülikooli muuseumi püsinäitusel 
17.00 Tervitus, Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie 
17.10 Tartu muinsuskaitseala väärtused, arhitektuuriajaloolane Leele Välja 
17.30 Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine, Muinsuskaitseameti ehituspärandi 
valdkonna juht Anni Martin 
17.45 Sissejuhatus aruteludesse, Maris Jõgeva (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor) 
      Puhkepaus 
18.10-19.30 Arutelu laudkondades 
19.30-20.15 Kokkuvõtted 
 
Kokkuvõte: 
Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek keskendus küsimusele, mille 
poolest on väärtuslik Tartu vanalinna muinsuskaitseala. Lisaks räägiti, kuidas ühiselt 
muinsuskaitseala väärtusi paremini hoida, esile tuua ning mis peaks uues korras olema 
teistmoodi võrreldes praegusega. 
 
Kaitsekorra koostamise eesmärgid: 

 kaitseala eesmärgid on läbi räägitud ja mõistetavad kõikidele huvipooltele; 

 ühised väärtused on kokku lepitud kogukonnaga – protsessi käigus räägime läbi ja lepime 
kokku, mida, miks ja kuidas hoitakse ja arendatakse, et muinsuskaitseala säiliks atraktiivse 
ja toimiva linnasüdamena; 

 ala eripära on senisest selgem ja täpsemalt määratletud; 

 reeglid on selgelt sõnastatud ja nende seadmine sõltub hoonete puhul edaspidi hoone 
muinsuskaitselisest väärtusest; 

 omanike kohustused on leevendatud, kus see on võimalik ja põhjendatud; 

 alus heaks koostööks omaniku, omavalitsuse ja ameti vahel on loodud. 
 
Muinsuskaitseala väärtuslikud kihistused, Leele Välja: 
Tartu teeb eriliseks ja omanäoliseks: 

 tellisgootika (Toomkiriku ja Jaani kirik); 

 bastionaalvöönd nii maa peal kui maa sees; 

 asetus ja reljeefi eripära: Toomemäe metsapark ja jõeorus paiknev all-linn; 

 Tartu Ülikooli ajaloolised hooned (peahoone, nahakliinik, haavakliinik, naistekliinik); 

 vanem puitarhitektuur, mida Eestis on vähe säilinud (Lutsu 2, Lutsu 8, Jaani 7); 
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 tellishistoritsism – kõik Eesti silmapaistvamad näited asuvad Tartus (Lai 1, Veski 6, Liivi 4, 
Tiigi 11, Lai 37); 

 20. saj modernism (Raekoja pl 9, Vabaduse pst 2, Lossi 3); 

 maalilised kõrvaltänavad (Lai tn, Vallikraavi tn); 

 linnasüdame säilinud positsioon ja kasutatavus kohaliku elaniku jaoks. 
 
Kaitsekorra koostamise protsessi tutvustus, Anni Martin: 
Hetkel on Eestis 12 muinsuskaitseala, töö käib selle nimel, et moodustada Sillamäe stalinistliku 
linnakeskuse muinsuskaitseala. 
 

Tartu muinsuskaitseala moodustati 1973. aastal. Seni on muinsuskaitsealal kehtivaid reegleid 
nimetatud põhimääruseks, vastavalt 2019. aastal jõustunud muinsuskaitseseadusele 
nimetame neid reegleid edaspidi kaitsekorraks, kuid sisult on endiselt tegemist suunistega 
muinsuskaitsealal toimetamiseks. 
 

Kaitsekorra koostamiseks on moodustatud vastav töörühm, kuhu kuuluvad esindajad 
omavalitsusest, Muinsuskaitseametist ning ekspertidena linnaplaneerija/arhitekt ning 
arhitektuuriloolane. 
 

Kaitsekorra koostamisel võtame aluseks varasemad ekspertteadmised, vaatame üle 
arhiiviuuringud, teeme ise uusi uuringuid (kinnistustruktuur, interjöörid) ja korraldame 
arutelusid. 
 

Kaitsekorra koostamise protsessi käigus vaadatakse üle nii ala nimetus ja piirid, kaitse eesmärk 
nii muinsuskaitsealal kui kaitsevööndis ning antakse sellest tulenevad nõuded. Samuti 
täpsustatakse muinsuskaitsealale avanevaid vaateid ning leevendatakse omanike kohustusi 
2019. aasta maist kehtima hakanud muinsuskaitseseaduses võimaldatud printsiipide alusel.  
 
 

Kaks olulist muudatust võrreldes põhimäärusega: hoonetele antakse väärtusklassid, et ei 
peaks esitama võrdväärseid nõudeid nt nii 17. saj hoonele kui uushoonele, ning selgitatakse 
välja interjöörid, mille muudatuste puhul on vajalik muinsuskaitse sekkumine ka edaspidi. 
 

Täna soovime teada saada, mis on osalejate jaoks Tartu muinsuskaitseala väärtused ja 
eesmärgid. Mis teeb Tartust Tartu, kus elab Tartu koha vaim? 
 

Edasine kaitsekorra koostamise ajakava avalikkuse kaasamiseks on: järgmisel avalikul 
koosolekul (2020 juunis?) soovime osalejatega koos testida hoonete väärtusklasside jagamist. 
Kaitsekorra avalik väljapanek on plaanis 2020 aasta lõpus ja selle avalik arutelu 2021 kevadel. 
Koondame kogu info Tartu kaitsekorra kodulehele 
(https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/tartu-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine), 
kuhu saab jõuda ka Tartu linna kodulehe kaudu.  
 
Maailmakohviku formaadis arutletud küsimused, Maris Jõgeva: 

 Mis on sinu tuleviku Tartu: mis peaks tänasest linnaruumist ka 20 aasta pärast alles 
olema? 

 Kuidas saab neid väärtusi senisest paremini hoida? 

 Kuidas aitab pärandi hoidmine kaasa Tartu linna arengule? 

 Mida teha selleks, et koostööd pärandi hoidmisel ja arendamisel oleks rohkem? (Mida 
olen mina valmis väärtuste hoidmiseks tegema?) 

 
 

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/tartu-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine
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Arutelul tõid osalejad välja järgmised teemad:  

 Otsida tuleks seoseid hea elukeskkonna loomise ning muinsuskaitse eesmärkide vahel – 
vanalinna elanikel peab olema mugav elada, hooneid tuleb kasutuses hoida ja ligipääs 
neile peab säilima. Autode parkimist võiks küll piirata.  

 Olulised on vaated – suureks väärtuseks on Emajõe ja Toomemäe vaated. Vaated Toomelt 
linnale tuleks avada, kärpida Toomemäe puistut. Olulised on vaated Anatoomikumile, 
Toomkirikule, Tähetornile. Aga ka kaugvaated, tänavavõrk, nurgatagused, kulunud 
fassaadid ja väike võsa.  

 Vana ja uue oskuslik ühendamine – et erinevad lood ja ka ajalugu oleks pildil. Keskkond 
igas mõttes säiliks. Innovatsiooni saab vaadata ka kui uue ja vana maitsekat ja mõtestatud 
sidumist.  

 Seosed kogukonna ja identiteediga – pärandi hoidmiseks on oluline kohaliku kogukonna 
tugevdamine, vanalinne kogukonna tekke soodustamine. Aga ka tihedam suhtlus 
vanalinna elanikega ning rohkemate algatuste võimaldamine. Ettepanek luua vanalinna 
selts.  

 Seosed Kultuuripealinn 2024 korraldamisega – sh kogu lõunaregiooni kaasamine, aga 
oleks võimalik ka kultuuripealinna raames korraldada kampaania muinsuskaitse objektide 
korda tegemiseks (sh toetus omanikele).  

 Omanikel on vaja infot ja abi asjatundlikuks väärtuste hoidmiseks – nii MKA kui KOVi 
toetused saaks  aiata kaasa hoonete korrashoiule, abivajajatele oleks hea tutvustada 
nutikaid lahendusi. Enam on vaja omanikele infot sellest, kuidas ta saab oma maja 
korrashoiuga väärtust luua.  

 Seosed linnaruumi arendusplaanidega – Emajõe integreerimine, valglinnastumise 
vältimine  ja tiheasustuse soosimine, vanalinnas alternatiivsete transpordivõimaluste 
soosimine (et soosida jalgsi käimist ja jalgrattasõitu, ühistransporti). Oluline on ka 
tänavaruumi võrdsem jagamine liiklejate vahel. Märgiti ka, et enne trammitee rajamist 
oleks mõistlik oodata ära juhita elektriautode aeg.  
 

Arutelul kaardistatud Tartu muinsuskaitseala väärtuste sõnapilv: 
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Arutelul koondatud ettepanekud: 

 
 
 
 
Protokollisid: 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Anni Martin ja Ave Elken 


