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Eksperdihinnang koosneb

◦ Sissejuhatus

◦ Lühike kokkuvõte vanalinna haljastuse kujunemiseloost

◦ Vanalinna parkidest ja nende väärtustest – 16 parki + kirikaiad. Iga objekti puhul on välja toodud:
◦ Ajalooline taust

◦ Väärtuslikud säilinud maastikuelemendid

◦ Olulised vaated

◦ Puiesteedest ja nende väärtsutest s.h 8 puiesteed + glassiipuiestee

◦ Peale II maailmasõda rajatud haljasalad – 2 haljasala

◦ Muinsuskaitselased põhimõtted maastikulistele elementidele 



Muinsuskaitselised põhimõtted 
maastikulistele elementidele (1)
2.1 Säilitada Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis (edaspidi 
kaitsealal) kõik olemasolevad pargid, haljasalad ja väärtuslikud puiesteed.

2.2 Parkide, haljasalad ja puiesteedega tegelemisel lähtuda Firenze hartast.

2.3 Kaitsealal asuvatesse parkidesse ja haljasaladele ei ole uue ehitise püstitamine 
lubatud, välja arvatud sobiva mastaabi ja kujundusega juurdeehitus olemasolevale hoonele 
ning väikeehitiste ja puhkerajatiste püstitamine.

2.4 Kaitsealal asuvate parkide ja haljasalade rekonstrueerimisel säilitada kõik enne II 
maailmasõda alal säilinud maastikuarhitektuursed kihistused.

2.5 Uued lahendused peavad sobituma ümbritseva ruumiga ja nende koostamisel 
jälgitakse konkreetsele alale iseloomulikku haljastusviisi.



Muinsuskaitselised põhimõtted
maastikulistele elementidele (2)
2.6 Puiesteed säilitada ja võimalusel taastada. Vanade puiesteede rekonstrueerimine 
üksikute istikute vanade puude vahele istutamisega ei ole lubatud.

2.7 Kaitsealal tuleb haljastuse osas:

2.7.1 säilitada ajaloolised väärtuslikud istutused, mis on nimetatud käesolevas hinnangus p1 
(viide ka inventeerimisele) või mis selguvad planeerimisel/projekteerimisele eelnevalt 
läbiviidava haljastuse inventeerimise käigus ja on määratu I väärtusklassi;
2.7.2 uushaljastuse planeerimise/projekteerimisel kasutada ajastule omaseid liike ja sorte. 
Võtta arvesse liikide/sortide haiguskindlust. Võimalusel kasutada ajalooliselt autentset 
kohalikku taimmaterjali; 
2.7.3 haljastuse säilitamine tähendab selle järjepidevat kvaliteetset hooldust ja vajalike 
kasvutingimuste olemasolu;
2.7.4 keelatud haljastuse tüve, võra või juurestiku kahjustamine;



Muinsuskaitselised põhimõtted
maastikulistele elementidele (3)
2.8 Säilitada olulised vaated nii pargist kui pargile ja vaatelised seosed ümbritsevate 
ajalooliste hoonetega ja linna kindlustustega. Vaatesuundadele ei ole lubatud paigaldada 
reklaame, ehitisi või rajatisi. Samuti tuleb uue haljastuse rajamisel arvestada vaadetega.

2.9 Liigendada haljastuse või muu maastikuarhitektuurse võttega või kaotada 
bastionaalvööndis parkimisalad või muud tehiselemendid, mis ei haaku ümbritseva miljööga.

2.10 18. ja 19. sajandil bastionitele istutatud puude, Kelchi pärna ja teiste vanalinnas 
kasvavate puude võimalikult pikaajaliseks säilimiseks ja eksponeerimiseks tuleb rakendada 
kõiki vajalikke hooldus-, tehnilisi ja ohutusmeetmeid. 

2.11 Kaitseala parkide, haljasalade ja puiesteede rekonstrueerimisele eelnevalt tuleb 
koostada muinsuskaitse eritingimused ja nendest lähtuv projekt. Eritingimuste ja projekti 
koostamise meeskonnas peab osalema muinsuskaitse pädevustunnistusega vähemalt 
magistriharidusega maastikuarhitekt.



Küsimused ja 
mõtted

◦ Kas näitame kaardil väärtuslikud puud? 

◦ Kas kindlustusvööndi (parkide vööndit) ala 
näitame üle erakinnistute? 

◦ Vaated ja vaatesektorid – kas näitame kaardil 
või viitame inventeerimisaruandele?
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Rannamäe pargi ja 
Margareeta aiaga seotud 
olulisemad vaated. 

11. panoraamvaatepiirkond 
Põhja puiesteelt Skoone
bastionile, linnamüürile ja 
Oleviste kirikule; 

12. vaated Suure Rannavärava 
tänavalt Oleviste kirikule ja 
Suurele Rannaväravale; 

14. vaated Rannamäe teelt ja 
Mere puiesteelt Stoltingi tornile, 
linnamüürile ja Paksule 
Margareetale; 

15. vaade Väikese Rannavärava 
tänavalt Hattorpe tagusele 
tornile; 

16. panoraamvaade Mere 
puiesteelt vanalinnale, Oleviste 
kirikule ja hoonestusega 
markeeritud Väikese 
Rannavärava bastionile
/väljavõte Artes Terrae OÜ tööst/



Rannaväravamäe pargi väärtuslik haljastus

/väljavõte Artes Terrae OÜ tööst/



MINA TÄNAN!
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