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TARTU MUINSUSKAITSEALA KAITSEKORRA KOOSTAMISE II AVALIK KOOSOLEK 
memo 

 
Aeg:  16.09.2020. a, kell 16.00-19.00 
Koht:   Tartu Ülikooli muuseumi valge saal (Lossi 25) ning Lutsu-Jakobi-Lai-Jaani 

tänavate kvartal 
 
Osalejad/huvilised: vt Lisa 1 
Osalejad kaitsekorra töörühmast:  

Anni Martin, Egle Tamm, Mart Hiob, Leele Välja, Ave Elken 
Moderaator: Anni Martin 
 
Kava: 
16.00 Tervitus „Minu Tartu“, kultuuriminister Tõnis Lukas 
16.15 Ülevaade Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamisest, Muinsuskaitseameti 
peadirektor Siim Raie, ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin 
16.40 Arutelud järgmistel teemadel: 
- muinsuskaitseala eesmärgi sõnastuse ettepanek; 
- ehitiste kaitsekategooriatesse jagamise põhimõtted ning nendest tulenevad üldised 
põhimõtted ehitamisel, restaureerimisel ja konserveerimisel; 
- A-kaitekategooria hoonete tutvustus; 
- muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piiride muutmise ettepanekud. 
18.00–19.00 Ekskursioon kaitsekategooriate määramise tutvustamiseks. 
 
Kokkuvõte: 
Koosolekul tutvustati, kuhu on kaitsekorra koostamisega jõutud, millised on ettepanekud 
hoonete väärtusklassidesse jagamise ning muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piiride muutmiste 
osas ning millised on veel lahtised küsimused, millele osalejate kaasabil vastuseid otsitakse. 
 
Kaitsekorra koostamise senine protsess: 
18.02.2020 toimunud Tartu kaitsekorra koostamise avalikul avakoosolekul koguti tagasisidet 
Tartu muinsuskaitseala väärtuste kohta. Lisaks teada-tuntud Tartu vanalinna väärtustele 
(keskaeg, klassitsism, Tartu ülikooliga seotud hooned, kaupmeeste elamud jms) toodi väga 
jõuliselt esile Toomemäge ja vaateid Toomemäe ajaloolistele hoonetele ning Tartu 
puitarhitektuuri. Kogukonnaga Tartu muinsuskaitsealal väärtuste üle arutamise eesmärk oligi 
välja selgitada, mis on olulised väärtused muinsuskaitseala igapäevastele kasutajatele ja 
omanikele.  
 

Tõdeti, et seoses kevadise pandeemiaga, on Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine 
on pisut ajagraafikust maas, kuid töörühma on teinud tööd ja viivitusele vaatamata, liigume 
edasi algselt plaanitud mahus, sh kaasates protsessi erinevaid osapooli järgneva poolaasta 
jooksul.  
 

Kaitsekorra koostamise raames on valminud Tartu ajalooliste kinnistute analüüs, mis näitab, 
millised krundid, mis ajastust on meieni jõudnud. Suurema osa kruntide kuju pärineb peale 
1945. aastat ja nende puhul saab muutusi ka tänapäeval kergemini kaaluda. Vanemate 
kinnistute puhul, mis on tänapäeva jõudnud muutmata, või vähesel määral muutunud, on 



2 
 

krundi kuju üheks muinsuskaitseala kaitstavaks väärtus ning siin kaalumisruumi pole – need 
kinnistud kuuluvad säilitamisele. 
  

Töörühma jaoks on üheks suurimaks väljakutseks olnud jagada muinsuskaitseala hooned 
kolme kaitsekategooriasse. Kultuuriväärtuslikud hooned, need, mis loovad ja hoiavad tartu 
muinsuskaitseala miljööd ja koha tunnetust jagatakse kaheks: A-hoonetel säilib senine 
korraldus ja ka edaspidi tuleb nii välis- kui sisetööd kooskõlastada muinsuskaitsega. B-
hoonetel leevendatakse sisetööde loakohustust ning muinsuskaitse räägib edaspidi kaasa 
ainult välistöödel. Hoone A-kaitsekategooriasse määramisel võttis töörühm aluseks 
varasemad arhiivimaterjalid ja töörühma liikmete varasema töökogemuse. A-kategooriasse 
määrati kultuuriväärtuslikud hooned, mille on teadaolevalt säilinud kultuuriväärtuslikkud 
interjööre või selle osi. Nende hoonete osas ootame ka täna inimeste tagasiside. A-hooned on 
välja toodud kaardil ja kaustas. Palume nendega tutvuda ja meile teada anda kui mõne hoone 
puhul tuleks anda sellele madalam kategooria. 
 

Kaitsekorra eelnõuga on olnud töörühma eesmärgiks täpsustada muinsuskaitseala eesmärke 
ja põhimõtteid, et muinsuskaitseala ei oleks käsitletud museaalsena ja muutumatuna. Hetkel 
on muinsuskaitseala eesmärgina sõnastatud väärtuste säilitamine, esiletoomine, kasutus ja 
kestlik arendamine. Ootame ka sellele eesmärgisõnastusele tagasiside. 
 
Arutelu muinsuskaitseala eesmärgi, väärtuste ja piiri teemal: 
Arutelu eesmärk on koguda sisendit kaitsekorra eelnõusse just ala igapäevastelt kasutajatelt.  
Kõige olulisem küsimus kaitsekorra koostamisel on, mis on üldse riikliku kaitse eesmärk. Võib-
olla saaks ilma ka või hoopis kaitsta läbi planeerimise jms.  
 

Järgmine tähtis küsimus on, millised on väärtused, mis vajavad säilitamist. Ning alles seejärel 
küsimus, millised on piirangud ja leevendused väärtuste säilimise tagamiseks. Seepärast 
keskendumegi tänasel koosolekul just eesmärgi ja väärtuste sõnastamise arutelule. 
 

Tartu muinsuskaitseala eesmärgi sõnastuse ettepanek on hetkel töörühma poolt saanud kirja 
selliselt: „Muinsuskaitseala eesmärk on Tartu ajaloolise linnatuumiku terviku, seda 
kujundavate iseloomulike ning kohataju loovate väärtuste säilitamine, esiletoomine, kasutus 
ja kestlik arendamine“.   
 

Ajaloolise linnatuumiku parimal võimalikul viisil esiletoomine võtab hästi kokku 
muinsuskaitseala olemuse – säilitada ja esile tõsta seda, mis on selles keskkonnas väärtuslik. 
Kestliku arendamise all on mõeldud, et need otsused, mis täna teeme, ei lõikaks ära tulevaste 
põlvede võimalusi oma ruumi üle otsustada. Kestlik areng eeldab ka olemasolevate, eriti 
kultuuriväärtuslike hoonete, kasutuses hoidmist ja uuskastutust. Hoone kasutusest välja 
langemine on kõige traagilisem, kuna sel juhul on säilimise korraldamine väga keeruline ning 
hoone uuesti kasutusele võtmine on kindlasti kulukas. 
 

Tartu muinsuskaitseala väärtuseks on sõnastatud keskaegsele linnastruktuurile rajatud 
klassitsistlik linnaehituslik kooslus, Tartu Ülikool, puithoonestus, asustusmuster ja 
linnaehituslik struktuur, maastiku, haljastuse ja hoonestuse koosmõjul tekkinud 
linnakeskkond, arheoloogiline kultuurkiht,  vaadeldavus ja vaated (piki tänavat, alalt välja), 
mitmeotstarbeline elu-, töö- ja puhkekeskkond, kruntide struktuur.  
 

Vaadete määramisel on aluseks võetud Tartu üldplaneeringu raames tehtud vaadete analüüs 
ning lisaks kaalub töörühm Raatuse tn vaatekoridori lisamist. Üldplaneeringu koostamisel 
aluseks olnud muinsuskaitse eritingimused on endiselt asjakohased ja vajadust neid uuendada 
ei ole. Raatuse tänav kulgeb ajalooliselt Raekoja platsi sihis ja ilmselt on selle vaatesihti 
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määramine muinsuskaitsealale avanevaks vaateks ka asjakohane. Kontrollime seda vaadet ka 
siis kui puud on raagus. 
 

Hoonete kaitsekategooriatesse jagamise põhimõtted: Tänasel päeval on kõik hooned 
muinsuskaitsealal võrdsed (v.a. mälestised). Kavandatavate muutuste eesmärk on teha 
hoonetel vahet ning selleks jagada hooned kaitsekategooriatesse (A-B-C). A-hooneteks need, 
millel säilinud ka interjöör, st loakohustus kehtib nii väli- kui sisetöödel. B-hooneted on 
ajaloolised hooned, mille interjöör ei ole teadaolevalt säilinud ja nende puhul on edaspidi 
loakohustus, st muinsuskaitsega tegevuste kooskõlastamine nõutav, ainult väliste tööde 
puhul. 
 

Ka C hooned võivad olla väärtuslikud, kuid need hooned ei kanna muinsuskaitseala väärtusi – 
on kas mahult liiga suured või liiga väikesed, eiravad ala linnaehituslikke printsiipe (lahtine vs 
kinnine hoonestusviis, tänavajoonelt tagasiastumine vs tänavajoonel paiknemine) või on muul 
viisil ala iseloomustavast hoonestusest erinevad, seda eiravad.  
 

Kaitsekorra avaliku väljapaneku ajal on võimalik igal majaomanikul arvamust avaldada, mida 
nad oma majale pakutud kategooriatest arvavad. Kui täiendaval kontrollimisel selgub, et A-
hoonetel interjöör või selle osa säilinud ei ole, siis muudetakse kaitsekategooria B-ks.  
 

Töörühm võrdleb ka mälestisi kultuuriväärtuslike hoonetega ning teeb omad ettepanekud 
nende muutmise osas. Näiteks mälestiste osas, millel on kaitse all ainult fassaad, teeb 
töörühma ilmselt ettepanek kaaluda mälestiseks olemise lõpetamist. 
 

Potentsiaalsete A-kaitsekategooria hoonetena tutvustati töörühma ettepanekuid ja koguti II 
avaliku koosoleku jooksul tagasisidet järgmistele hoonetele: K. E. von Baeri 1, Gildi 12, Jaani 6, 
Jaani 14, Jaani 16, Jaani 18, Jakobi 2, Jakobi 4, Jakobi 17, Jakobi 33, Jakobi 35, Kloostri 4, 
Kloostri 6, Kompanii 6, Kroonuaia 31, Kroonuaia 35, J. Kuperjanovi 1, J. Kuperjanovi 5, Lai 7, 
Lai 40, Liivi 2B, Liivi 2D, Lossi 3, Lossi 9, Lossi 15B, Lossi 15, Lossi 21 poterni sissepääs, Lossi 34, 
Lossi 36, Lutsu 4, Lutsu 5, Magasini 1, Magasini 12, Näituse 3, Oru 1, Oru 3, Oru 4, Raekoja pl 
4, Rüütli 15, Rüütli 16 // 18, W. Struve 2, Tähtvere 12, Uppsala 2, Uppsala 3, Uppsala 6, Uppsala 
10, Vallikraavi 7, Vallikraavi 9, Vallikraavi 13, Vallikraavi 14, Vallikraavi 15, Vallikraavi 17, Veski 
4A, Veski 42, Ülikooli 1, Ülikooli 5, Ülikooli 10, Ülikooli 18B. 
 

Muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piiride muutmise ettepanekud: Osade alade osas on 
töörühmas arutelu veel pooleli, nt arutame selle üle, kas Emajõe, Lepiku ning  Veski ja Kastani 
tänavate lõigud, kus on palju üksikmälestisi muinsuskaitseala piiril, on õige liita 
muinsuskaitseala koosseisu või säilitada neil senine olukord? Nendel aladel on 1990.ndate 
lõpus võetud tänavalõikude kaupa väärtuslikke puitehitisi kaitse alla. See oli toona, värskelt 
iseseisvuse taastanud riigina, õiguslikult kõige ajakohasem viis väärtustada vanalinnade 
ümbruses asuvaid puidust eeslinnasid.  
 

Töörühm on jõudnud järeldusele, et mõistlik on korrigeerida muinsuskaitseala piiri Kroonuaia 
tänava paarisnumbritega poole kinnistute võrra. Kroonuaia tn Supilinna poolsete kinnistute 
hooned on kohati kolmekordse kaitse all (tänava poolsetele fassaadidele rakenduvad 
muinsuskaitseala nõuded, kinnistud asuvad miljööalal ning muinsuskaitseala kaitsevööndis). 
Selline olukord on omanikele kehtivate piirangute osas segadust tekitav, ning siin on ilmselt 
põhjendatud muinsuskaitseala laiendamine ning Supilinna miljööala vähendamine.  
 

Samuti on mõistlik rakendada muinsuskaitseala määramisel üldist printsiipi, et ajaloolises 
tänavaruumis on mõlemal pool tänavat asuvad hooned ja kinnistud reguleeritud samade 
põhimõtete ja nõuete alusel. Erandiks on siin Veski tänav, kus muinsuskaitseala piiri 



4 
 

tõmbamine tänavale on õigustatud, kuna mööda seda tänavat kulges ajalooline linna piir ning 
Veski tänava kinnistud on juba muinsuskaitse all tänu sellele, et enamus hooneid on 
mälestised. Siin tuleb hoolega läbi mõelda, millist muutust piiri muutmisega tahame esile 
kutsuda ja kas see on vajalik.  
 

Sellist laadi arutelusid, kuhu ja milliste põhimõtete alusel, tuleks määrata muinsuskaitseala 
piir, jätkame töörühmas veel lähikuudel.  
 
Ekskursioon Lutsu, Jakobi, Lai ning Jaani tänavate kvartalis. Ekskursiooni käigus tutvustasid 
töörühma liikmed ühe kvartali põhjal muinsuskaitseala hoonete kaitsekategooriasse 
määramise ettepanekuid ning arutati kaitsekorraga seatavaid eesmärke, põhimõtteid ja 
nõuded konkreetsete ehitiste näidetel.  
 
 
 
Protokollisid:  
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Anni Martin ja Ave Elken 


