
Tartu linnakindlustuste mälestiseks olemise muutmise 

avalik arutelu 
protokoll 

 

Aeg: 16.08.2022. a., kell 16:00–17:30 

Koht: Tartu Ülikooli kohvik, Ülikooli 20, Tartu  

Osalejate nimekiri Lisas 1.  

 

Päevakord:  

1. 16:00 kogunemine  

2. 16:20–16:55 Ain Mäesalu, ettekanne „Tartu linnamüürist“ 

3. 16:55–17:17 Liivi Varul, ettekanne „Tartu linnakindlustused. Muutmise menetluse 

avalik arutelu“.  

 

Arutelu kokkuvõte:  

Tartu linnakindlustuste mälestiseks olemise muutmise menetluse avalik väljapanek toimus 

16.05–16.06.2022 Muinsuskaitseameti veebis (https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/tartu-

linnakindlustuste-piiride-ja-andmete-korrastamine) ja eelneval kokkuleppel Tartu kontoris.  

 

Arheoloog Ain Mäesalu esitas avalikul arutelul ettekande Tartu linnakindlustuste ajaloost ja 

arengust, keskendudes ennekõike keskaegsele linnamüürile. Ettekandele järgnes põgus arutelu 

linnamüüri ja bastionite markeerimisest Tartu linnas ja kaartidel ning Tartu keskaegsete 

suurtükkide saatusest.  

 

Muinsuskaitseameti arheoloogia nõunik Liivi Varul esitles avalikul arutelul kokkuvõtte 

mälestiseks olemise muutmise menetluse kaalutlustest ja käigust ning tutvustas avaliku 

väljapaneku jooksul ühe kodaniku poolt esitatud kahte arvamust seoses kolme paralleelselt 

käimas oleva menetlusega, mille alad kattuvad Kroonuaia tänava piirkonnas: Tartu 

muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine; Tartu linnakindlustuste õigusakti muutmine; 

kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine.  

 

31.05.2022 esitatud arvamus seoses Tartu linnakindlustuste mälestiseks olemise muutmise 

menetlusega: Muuta linnakindlustuste kaitsevööndi piiriala nii, et Kroonuaia 54a 

katastriüksustel asuvad garaažid alast välja jääksid.  

 

07.06.2022 esitatud arvamus seoses Supilinna idaosas asuva kalmistu kultuurimälestiseks 

tunnistamisega: Teha kalmistu kaitsevööndis täiendavaid uuringuid, et põhjendada 

kaitsevööndi ulatust. Uuringute mitte-tegemisel loobuda kalmistukaitsevööndi kehtestamisest 

selle lõunaosas.  

 

18.07.2022 vastas Muinsuskaitseamet, et Kroonuaia 54a garaažid paiknevad maa-alal, millel 

on suur arheoloogilise kultuurkihi esinemise potentsiaal. Arvestades, et kaitsevööndi üheks 

eesmärgiks on kinnismälestist ümbritseva võimaliku arheoloogilise kultuurkihi säilimine, ning 
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maa-ala paikneb kahe teadaoleva arheoloogilise objekti vahetus läheduses, ei ole piirkonda 

võimalik mälestiste kaitsevööndist välja arvata. Lisauuringute tegemine kalmistu kaitsevööndis 

ei ole otstarbekas kuna kalmistu on oma iseloomult erandlik, st tegu ei ole pikaajalise rahuaja 

kalmistuga, vaid ühe sõjalise konflikti tagajärjel surnud inimeste matmisalaga. Ühtlasi 

puuduvad piirkonnas tavapärasele matmispaigale omased tunnused, sh maastikul selgelt 

piiritletud maa-ala.  

 

Muutmise eelnõu edasine menetlus:  

Järgmise etapina esitab Muinsuskaitseamet eelnõu Kultuuriministeeriumile. Eelnõuga tutvub 

Muinsuskaitse Nõukogu, mis formuleerib oma seisukoha ja edastab selle kultuuriministrile, kes 

otsustab käskkirja allkirjastamise üle. Õigusakt avalikustatakse Riigi Teatajas ning see jõustub 

kümnendal päeval pärast avaldamist.  

 

 

Täname kaasa mõtlemast! 

 

 

Juhatas: 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Liivi Varul 

 

Protokollis: 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Helena Kaldre 

 

 

Lisa 1: Osalejate nimekiri: Tartu linnakindlustuste eelnõu avalik arutelu, 16.08.2022 


