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Muinsuskaitseamet

OMANIK ON KÕIGE TÄHTSAM 
MUINSUSKAITSJA
Maja- või korteriomanikud, aga ka üürnikud või muul 
moel maja kasutajad on Eesti riikliku kultuuripärandi 
kõige tähtsamad hoidjad. Mis on teisiti, kui kodu on 
ehitatud pikka aega tagasi ning see on üle elanud 
mitu põlvkonda ja aastakümmet, vahest ehk mitu 
sajanditki? Tänasel elul on omad nõudmised ja 
tänapäeva inimesel omad ootused heale elule – 
ümberehitused on sageli paratamatud. Enne tegut-
sema asumist tuleb aga põhjalikult kaaluda, kas üldse 
ja mida hädapärast on vaja teha. Mugava ja tervis-
liku kodu loomiseks või hoidmiseks piisab vahel vaid 

korralikust hooldusest. Esimesteks sammudeks on 
hoone väärtuste ja eripärade väljaselgitamine. 
Järgnevast materjalist leiad esmased lihtsad 
nõuanded, kuidas mälestise hoidmise, hooldamise ja 
kasutamisega paremini toime tulla. Praktiliste 
töövõtete õpetused ning põhjalikumad hooldusjuhised 
leiad teistest Muinsuskaitseameti trükistest 
www.muinas.eeTrükised.

Küsi nõu!
Headeks abilisteks on spetsialistid Muinsuskaitse-
ametist ja kohalikust omavalitsusest, põhjalikku infot 
ja viiteid leiad ka Muinsuskaitseameti (edaspidi MKA) 
koduleheküljelt www.muinas.ee.

Mis on kultuuripärand?
• Nähtav ja käegakatsutav: majad, maalid, 

hauatähised, kirikud jne – inimese loodud elu- 
või kultuurikeskkond või -objekt.

• Vaimne: traditsioonid, uskumused, väärtused, 
jagatud identiteet – kõik see, kuidas inimestele 
meeldib iseendi või teiste või asjade kohta arvata ja 
mõtelda või mingil traditsioonilisel põhjusel käituda. 

Mis on kultuurimälestis?
Mälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi, 
nende osa või asjade kogum, mis on seotud ajaloo 
oluliste protsesside, sündmuste või isikutega või 
millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, 

   

Mida ütleb seadus?
Peamine seadus, mis kultuurimälestistega ja muinsus-
kaitsealal asuvate ehitistega käitumist reguleerib, on 
Muinsuskaitseseadus. Muinsuskaitseseadus juhendab 
mälestise omanikku, kuidas tuleb hoone hooldamisel ja 
muudatuste kavandamisel käituda. Mälestise rikku-
misel tuleb omanikul mälestis taastada või kui see on 
võimatu, siis kahju hüvitada. Kõikideks ehitustöödeks 
kultuurimälestistel ja muinsuskaitsealal paiknevatel 
ehitistel on vaja nii kohaliku omavalitsuse kui ka 
Muinsuskaitseameti kirjalikku luba. 

Vaata ka ümbrust!
Vana maja pole üksik eksponaat muuseumis, vaid osa 
oma loomulikust elukeskkonnast. Kinnismälestistele ja 
muinsuskaitsealadele on määratud kaitsevöönd. 
Enamasti määrab see vöönd ära piirkonna, kuhu 
püstitatavad uusehitised ei tohiks varjata ega segada 
vaadet kaitsealustele hoonetele. Kaitsevöönd määra-
takse ära objekti kaitse alla võtmise aktis ning kõik 
selles vööndis toimuvad ümber- ja juurdeehitused 

linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik või 
muu kultuuriline väärtus, mille tõttu see on seaduses 
sätestatud korras mälestiseks tunnistatud. Mälesti-
sed liigitatakse arheoloogia-, ehitis-, kunsti-, tehnika-, 
tööstus- ja ajaloomälestisteks.

Kõik riiklikud kultuurimälestised on registris, mille leiad 
MKA koduleheküljelt http://register.muinas.ee. Oma 
kodukoha teiste kultuurimälestiste kohta leiad infor-
matsiooni ka kohalikust üldplaneeringust ja Maa-ameti 
kultuurimälestiste kaardilt. Kindlasti on abiks ka 
maakonna muinsuskaitseinspektor, kohalik muuseum 
ning selle kandi kodu-uurijad. 

Lisaks riiklikele kultuurimälestistele on kaitse all veel 
muinsuskaitsealad: kõige tuntumaks näiteks on 
Tallinna vanalinn, mis kuulub ka UNESCO Maailma-
pärandi nimekirja. 

Rohkem kohaliku tähtsusega ja muinsuskaitseseadu-
sest eemalseisvad on miljööväärtuslikud alad ja 
pärandmaastikud, mis määratakse kindlaks üld- või 
maakonnaplaneeringutega ning seal kaitstakse üldist 
elukeskkonna harmooniat, mitte eraldivõetuna üksik-
hooneid. 

EHITISMÄLESTIS
Riik on tunnistanud Eestis hulga hooneid ajaloo eri 
perioodidest kultuuri- ja ajaloopärandi hoidmisel nii 
olulisteks, et neile on antud riikliku kultuurimälestise 
kaitsev tiitel. Need hooned esindavad Eesti ajaloos 
olulist arhitektuuristiili, neid on projekteerinud 
tähelepanuväärne arhitekt või moodustavad nad 
lahutamatu osa piirkonna ajaloolisest ehituskultuurist. 

 

(Foto: K. Matteus)

Ehitismälestise omanikuks olemise 
head küljed:
• Vana maja on unikaalne ja tema väärtus pikas 

perspektiivis suure tõenäosusega tõuseb. Peaaegu 
reeglina on ajaloolisel hoonel väga hea asukoht.

• Inimesed väärtustavad ajaloolist keskkonda üha 
enam, seda nii Eestis kui ka mujal maailmas. 

• Valdav osa inimesi näeb ajaloolist keskkonda ja selle 
säilitamist suurepärase elukvaliteedi näitajana. 
Ajalooline hoone vääristab kogu ümbruskonda ning 
on sageli kohalikele elanikele kodukandi sümboliks.

• Muinsuskaitse all olevale majale on võimalik taotleda 
restaureerimistoetust, konserveerimistoetust, 
hooldamistoetust, valve- ja signalisatsioonisüsteemi 
paigaldamise toetust riigilt või selle allasutustelt 
(MKA, KredEx jt), kohalikult omavalitsuselt ja 
erinevatelt fondidelt või programmidelt Eestis, 
Euroopa Liidus ja maailmas. 

• Mälestise omanik saab tasuta mälestisega seondu-
vat infot ja konsultatsioone maja hooldamiseks ja 
kasutamiseks.

• Kinnisvarainvesteeringu kasumlikkus mälestistel on 
üldiselt kogu maailmas kõrgem kui mittemälestistel.

• Muinsuskaitse all olevad hooned maapiirkondades või 
ääremaadel võimaldavad  kiiremini arendada turismi 
ja teisi alternatiivseid maamajandusharusid ning 
taotleda piirkonna arendamiseks toetusi, sealhulgas 
ka eurorahasid. 

• Vana maja olemasolu näitab, et selles kohas on 
inimestele meeldinud elada juba väga ammu ning et 
nad pole pidanud vahepeal pettuma.

tuleb samuti Muinsuskaitseametiga kooskõlastada. 
Kaitse all oleva hoone tervikmulje lahutamatuteks 
osadeks on ka vanad abihooned, mis ei pruugi kaitse all 
olla ning ümbritsev aed ja aiapiirded, mis moodustavad 
koos mälestisega tervikliku ansambli. Aia kujundamisel 
tasub tunda huvi hoone ehitusaegsete aiastiilide vastu.

Mis on vanas majas teisiti? 
Elamine vanas majas on mitmeti teistmoodi kui täiesti 
uues majas. Juba väljanägemine on teistsugune. Paljud 
erinevused on täiesti loomulikud ja isegi väga väärtus-
likud, kui aga silmatorkav erisus nõuab hooldust või 
parandamist, tuleb see töö ette võtta võimalikult 
kiiresti, ehitustööde puhul MKA-ga kooskõlastatult. 

Üldiselt on vanas majas materjalid ja konstruktsioonid 
ajaproovile vastu pidanud, hoolas käsitöö on kordu-
matu ja väga kvaliteetne, algupärasuse haruldus ning 
ajalooline paatina pole uusehitusega korratavad. 
 

Aed ja aiapiirded moodustavad 
koos mälestisega tervikliku ansambli. 

(Foto: K. Matteus)

(Foto: H. Kallaste)

(Foto: H. Kallaste)



9

Mis tahes parandustöödeks 
sobivad kõige paremini 
materjalid, mis on majaga 
ühevanused. Sellistele 
materjalidele on Eestis 
tekkinud korralik turg. 
Pildil on katkiste seinatelliste 
asendamiseks toodud kohale 
sama perioodi samatüübilised 
tellised lähikonnas 
lammutatud hoonest. 
(Foto: L. Pakosta)

Muinsuskaitseamet
Uus 18, 10111 Tallinn
Telefon: 6403050
Faks: 6403060
E-post: info@muinas.ee
www.muinas.ee

100% korduvkasutusega kiust valmistatud trükipaber

Puumajale on läbisadav katus surmaotsuse allakirjutaja: paranda läbijooksud nii 
kiiresti kui võimalik, enamasti piisab ka  vanamoelisest paikamisest. (Foto: L. Pakosta)

Koostaja: Liisa Pakosta
 

MAJA HOOLDAMINE
Kui maja õigesti ja pidevalt hooldada, on remondi-
vajadus väiksem. 
Mõned üldised nõuanded:
• Et hooldada on odavam kui remontida, kontrolli igal 

kevadel ja sügisel üle kõik hoone tähtsamad sõlmed 
katusest vundamendini, torudest elektrijuhtmeteni. 

• Jälgi pidevalt kogu maja ja reageeri igale muutusele. 
Selline jälgimine nõuab silmale veidi harjutamist, kuid 
võtab vähe aega ning kujuneb lõpuks harjumus-
päraseks jalutuskäiguks läbi hoone kõikide ruumide 
ja ümber välisfassaadide. Nähtavad muudatused  
annavad tunnistust tekkinud veast: jälgida tuleb 
laikude tekkimist, värvuse või pinna struktuuri 
muutumist, võimalikke lahtitõmbunud või kokkuvaju-
nud konstruktsioonidetaile, pragude ilmnemist, värvi 
lahtikoorumist, ummistumist, pindade niiskumist, 
rooste teket, sambliku või taimekasvude teket 
välisfassaadile või muid sarnaseid muutusi.

• Erilist tähelepanu nõuavad katused, vundamendid, 
aknad ja uksed, aga ka elektrisüsteemid, torustikud 
ja küttesüsteemid. 

• Mida kiiremini viga parandada, seda vähem aega, 
vaeva ja raha hilisem töö nõuab.

• Õpi enne suurpuhastusi ja hooldustöid põhjalikult 
tundma maja ehitamisel ja viimistlemisel kasutatud 
materjale. Kõige õigem on kasutada hooldamisel 
samu vahendeid ja tööriistu, mis olid kasutusel maja 
ehitusaegadel. 

• Hooletu hooldus on hullem kui hooldamatus: näiteks 
lubimördikahjustuste täitmine tsemendiseguga toob 
kaasa mördikihi kiire lagunemise, kuna erinevad 
materjalid külmuvad ning tõmbuvad kokku ja paisuvad 
erinevalt. 

• Ära üle hoolda: näiteks veidi kulunud ja oma võluvas 
muhklikkuses ainulaadsed põrandalauad on väärtusli-
kumad kui täiesti siledakslihvitud põrand.

• Pea kõikide hooldustööde kohta päevikut, kuhu märgi 
üles kasutatud materjalid ja tööriistad, töö tegemi-
seks kulunud aeg, väiksemate remonttööde puhul ka 
ilmastikutingimused. Kui midagi ebaõnnestub, saab 
nii spetsialisti abiga vea kiiresti üles leida.

 

Katused ja laed 
Eriilmeline plekk katusel või kirjud katusekivid ei anna 
tunnistust halvast tööst, vaid hoopis käsitööst. 
Vanade majade laed võivad olla ebatavaliselt kõrged või 
madalad, sageli on uus lagi ehitatud vana lage säilita-
des viimasest allapoole. Katusekorruse risttalad võivad 
olla inimese pea kõrgusest madalamal. Esinduslikemate 
ruumide lagedel võib olla kaunistuslikke elemente: 
stukkdekoori või maalinguid. Dekoratiivsed laed on 
 suur väärtus!

Seinad
Vana maja seinad on tõenäoliselt läbi elanud nii 
mitmedki varasemaid ümberehitusi. Aegade jooksul võib 
olla seintesse tekkinud väiksemaid pragusid: kui nende 
suurus ei muutu, on maja paika vajunud. Seinad võivad 
olla üles ehitatud erinevaid materjale kombineerides, 
kunagised ukseavad võivad olla kinni ehitatud ja uued 
avaused hiljem tehtud. Krohvitud pindadel võib olla 
vanemaid ja uuemal ajal parandatud kohti, osa laudist 
võib olla välja vahetatud. 

Aknad ja uksed
Iga hoones säilinud originaaluks ja -aken on suur 
väärtus. Vanasti pidi meistri puutöö vastu pidama pikka 
aega, seega on ka kahjustunud ukse või akna puhul 
kõige kindlam, ilusam ja lõppkokkuvõttes säästlikum 
lahendus parandada-proteesida vaid kannatada saanud 
koht ja hoida võimalikult palju alles kõike vana – mitte 
ainult uksi-aknaid, vaid ka käepidemeid, kinnitushaake, 
kremoone ning isegi aknakitti. Vana aknaklaas võib olla 
ebatasase pinnaga, kuid just see eripära annab kordu-
matu ja majale iseloomuliku väljanägemise, mille kõrval 
iga uus sile klaas mõjub tuimana. 

Trepid ja põrandad
Aeg ja inimesed on kulutanud vanad põrandad eba-
tasasteks. Ümberehituste tulemusena võivad 
põrandad olla erinevatel tasapindadel ja põrandakatte-
materjal ruumi erinevates osades erinev. Trepp võib 
olla tänapäevastega võrreldes palju kitsam, harjumatu 
astmekõrgusega ning lohku kulunud astmetega. 
Kui soovid tingimata põrandakatet muuta, kaalu 
alustuseks vana põranda säilitamist ja uue peale-
ehitamist nii, et algne põrand säiliks selle all kahjus-
tamata. Nii hoiad vana põranda alles tulevastele 
põlvedele. 

  

Tuleohutus 
Kui tervisekaitse ja tuleohutusreeglite eesmärgiks 
on tagada inimestele ohutud elutingimused, siis 
ajaloolistes majades tuleb tagada lisaks veel hoone 
ajaloo- ja kultuuriväärtuse säilimine. Vanade hoonete 
tulepüsivust ei saa tõsta paksude kemikaalikihtide 
lisamisega, vaid hoolikalt kõiki üldkehtivaid tuleohu-
tusreegleid järgides ning elektrisüsteemi turvalisuse 
nõudeid täites. Kui hoonele on juba mõnel ajaloo-
perioodil üritatud lisada tulepüsivust või mürakindlust 
täiendava isolatsiooni abil, siis hoidu selle oma-
volilisest eemaldamisest.
Korras ja regulaarselt puhastatud korsten on vana 
maja kõige tõhusam kindlustuspoliis. 

Kahjurid 
Kõigepealt tuleb täpselt kindlaks teha kahjuri liik ja 
käitumisharjumused. Võib selguda, et tegemist polegi 
ohtliku „allüürilisega“!
Keemiarünnak annab vaid ajutise tulemuse ning mõjub 
ohtlikult nii inimesele kui ka majale. Palju tõhusam on 
võidelda kahjuri vastu traditsioonilisel moel: hiirte 
vastu aitavad kassid, prussakate vastu veele ja 
toidule ligipääsu sulgemine ning koide vastu tuuluta-
mine ja päikesevalgus. 

Peegellaed ehk tasapinnalise keskosa ja ümardatud servadega 
laed väärivad säilitamist. (Foto: K. Matteus)

Vihmaveerennid ja -torud peavad olema olemas, peavad olema puhtad ja nende 
ühenduskohad terved, et vesi leiaks kiiresti tee majast eemale. (Foto: K. Matteus)

Vanal majal on pööning kopsude eest, seetõttu ei ole alati mõistlik elamispinda 
pööningu arvelt laiendada. Pööning vajab pidevat tuulutamist. Pea meeles, 
et isetegevuslik laetalade läbilõikamine, pööningukasutuse muutmine või katuse-
vahetus võib viia kogu maja konstruktsiooni hävinemiseni. (Foto: M. Tuuder)

Tuuluta ruume korralikult – moodne elu tekitab palju niiskust, millega vana maja 
pole harjunud. Ära kata vanu “hingavaid” seinu materjalidega, mis takistavad õhu 
vaba liikumist. Vana maja sein on nagu elav organism. Vangistusse sattununa lööb 
kogunev niiskus seina pinnalt värvi lahti või hakkab sein õhutiheda kihi all 
hallitama-mädanema.(Foto: K. Matteus)

Õlita vajadusel ukse- ja aknahingi. 
(Fotod: K. Matteus)

Kui vanad detailid on aja kulgemisele alla 
jäänud, tasub need alles hoida uute 
koopiate valmistamise eeskujudena. 

(Foto: L. Pakosta)

Akna sooja- ja mürapidavamaks 
muutmiseks paigalda sisemisele 
raamile tuuletõkketihend ja topeltklaas. 
Soojuse hoidmiseks aitab ka, 
kui kasutada paksemaid kardinaid 
ja/või talveraame. Akende pesemisel 
arvesta, et vana klaas võib olla 
kergemini purunev. (Foto: K. Matteus)

Keraamilistest plaatidest kiviparkett.  Trepikoja ajalooline kujundus lisab 
väärtust igale korterile ja majale. (Foto: H. Kõrm) 

Ära kata vana põrandat mittehingava värvi või lakikihiga, samuti ära kasuta 
sünteetilisi õhutihedaid põrandavaipu, mille alla võib koguneda niiskus. 
(Foto: K. Matteus)


