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Kehtivas põhimääruses jaotus kaheks alaks

§ 6. Muinsuskaitseala eesmärk
(1) Muinsuskaitseala eesmärgiks on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud 

linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, 
kultuurikihi, maastikuelementide, miljöölise eripära ja temale avanevate kaug- ning 
sisevaadete säilitamine.
(2) Kaitse eesmärgid, millest muinsuskaitsealal juhindutakse, on:
1) ajalooliselt väljakujunenud linnatuumiku ja seda ümbritseva muldkindlustuste vööndi 

hoonestusstruktuuri ning linnaruumi elementide (tänavaruumid, väljakud, siseõued, 
läbikäigud, säilinud muldkindlustused, pargid ja puiesteed jms) säilitamine ja hävinud 
oluliste osade taastamine;

§ 10. (3) Muinsuskaitseala jaguneb ehitiste püstitamise seisukohalt oma ajaloolise 
kujunemise tõttu kaheks alaks: ajaloolise linnatuumiku alaks ja muldkindlustuste vööndiks. 



Kindlustusvööndisse ehitamise põhimõtted 
kehtivas vanalinna põhimääruses

§ 10. (5) Muldkindlustuste vööndil ehitiste püstitamiseks loa andmise 
otsustamisel lähtub Muinsuskaitseamet järgmisest:
1) muldkindlustuste (bastionid, reduudid jne) pinnasega täidetud sisekubatuuri

hoonena kasutamiseks väljaehitamise, samuti neile peale- või juurdeehituste 
tegemise vältimisest, välja arvatud 1944. aastal olemas olnud ja nüüd hävinud 
hoonete mahus ja välismõõtmetes;
2) maa-aluste parklate rajamine koos vajalike juurdesõiduteedega ei tohi 

kahjustada ajaloolist haljasala või säilinud muldkindlustusi.



Kindlustusvööndi ala on 
osa Tallinna vanalinna 
muinsuskaitsealast ja 
UNESCO maailmapärandi 
objektist

• Ala keskaegsest ringmüürist 
kuni uusaegsete 
kindlustuste glassiivalli
välisservani





• „All-linna kindlustused –
linnamüür, tornid, väravaehitised, 
muldkindlustused, vallikraav, 13.–18.saj.“
• Ehitismälestis, aga sisuliselt õige oleks 

lisada arheoloogiamälestise liik
• Piiride kaardile kandmiseks R. Nurk eksperdihinnang, 

2019
• Eraldi on kaitse all nt keskaegsete Toompea Väikese ja 

Suure linnuse osad, aga ka Stuarti reduudi üks osa

Eraldi linnakindlustuste 
ehitismälestis



Kindlustusvöönd

• Eelistaks mitte „muldkindlustuste 
vöönd“, nagu senises põhimääruses, vaid 
üldisemalt „kindlustusvöönd“. 

• Tegelikult sisaldab selle ala vanalinna 
tuumikule lähem osa märkimisväärselt 
ka keskaegsete kindlustuste elemente: 
vallikraav, eeskaitsemüürid koos 
eesväravatega jne

• Samuti polnud kõik uusaegsed 
kindlustused otseselt muldkindlustused 
(oli ka puht kivist elemente) Keskaegsed kindlustused koos 

eeskindlustustega

Harju värav 
eesväravate ja 
eeskaitsealadega



Uusaegsete 
kindlustuste põhilised 
arenguetapid
• Ligi 300 a areng
• Ca 1530 – 1810
• Terviksüsteem
• Sisaldas muldvalle, kivimüüre, 

vallikraave ja sildu, palissaade, 
maa-aluseid ruume, eraldi 
hooneid





1634 17971704ca 1680



Kindlustuste lõplik suurus



Linnaruumis nähtavana säilinud ja 
arheoloogilised elemendid
• Teadvustatud ja 

teadvustamata
• Arheol

elemendid pole 
vähem 
väärtuslikud ja 
mingis osas 
võivad saada 
tulevikus taas 
esile toodud



Kivikonstruktsioonid



Muldkindlustuste reljeef kui väärtus



Muldkindlustuste arheoloogiliste osade tüüpiline 
säilivus lõikes

• Kivimüüridega osades
(nt Uue turu platsil)

• Pinnasest nõlvadega osades (nt Tornide väljakul)



Üks juhtum: Skoone bastion
• Põhifunktsioon: haljasala, avalik ruum, sport

• Müürid, kasematid, trepikäigud põhiliselt säilinud 
ja võimalik esile tuua

• Võimalik taastada hävinud kõrghaljastus (sh 
pärnade allee üleval) ja lisaks korrastada ilmekas 
glassiipuiestee

• Võimalikud uued hoonemahud Rannamäe tee 
poolsel küljel oleksid üsnagi suured:

• Püssirohuait (kindluseperiood)
• Restoran (tsaariaeg, hävis 1917)
• Varjend (1940)
• +varjendi ehitussüvend – varjendi ja bastioni 

pealispinna vaheline pinnasega tagasi täidetud ala



Üldised põhimõtted kindlustusvööndisse 
ehitamisel (senise põhimääruse täpsustus)
PRAEGU:
• § 10. (5) Muldkindlustuste vööndil ehitiste püstitamiseks loa andmise otsustamisel lähtub 

Muinsuskaitseamet järgmisest:
1) muldkindlustuste (bastionid, reduudid jne) pinnasega täidetud sisekubatuuri hoonena 

kasutamiseks väljaehitamise, samuti neile peale- või juurdeehituste tegemise vältimisest, 
välja arvatud 1944. aastal olemas olnud ja nüüd hävinud hoonete mahus ja 
välismõõtmetes;
2) maa-aluste parklate rajamine koos vajalike juurdesõiduteedega ei tohi kahjustada 

ajaloolist haljasala või säilinud muldkindlustusi.
ETTEPANEK: 
• Kindlustusvööndisse ehitiste püstitamiseks loa andmise otsustamisel lähtub 

Muinsuskaitseamet järgmisest:
1) muldkindlustuste (bastionid, reduudid jne) pinnasega täidetud sisekubatuuri hoonena 

kasutamiseks väljaehitamise, samuti neile (sh arheoloogiliselt säilinud 
muldkindlustustele) peale- või juurdeehituste tegemise vältimisest;
2) mistahes ehitustööga ei tohi kahjustada ajaloolist haljasala või linnakindlustuste 

elemente (sh maapealsed ja maa-alused osad, kivikonstruktsioonid, reljeef jne); 



• väärtustatakse eeskätt linnakindlustusi ja haljastust ning
taotletakse nende esiletõstmist linnaruumis. Seda ala nähakse
esmajoones avaliku linnaruumina. 

• Säilitatakse linnakindlustusi, olemasolevat väärtuslikku hoonestust ja 
haljastust.

• Säilitatakse ja püütakse taas avada olulisi vaateid kindlustus- ja haljasvööndi 
sees ning vaateid vanalinnale ja linnakindlustustele.

• Eesmärgiks on võimalusel ka haljasalade ja üldisemalt avaliku ruumi 
laiendamine. 

• Võimaldatakse linnakindlustuste hävinud, kahjustatud või varjatuna säilinud 
elementide senisest paremini esiletoomist linnaruumis 
maastikuarhitektuursete võtetega (st mitte uute hoonemahtudena); 

• Võimaldatakse rajatisi, mis on vajalikud ühenduste parandamiseks 
kindlustus- ja haljasvööndi eri osade vahel (nt ühendused läbi 
kindluseperioodi-järgsete teetammide) ning ajaloolise linnatuumikuga ja 
ümbritsevate linnaosadega; 

• Eesmärgiks on glassiipuiestee ja teiste ajalooliste puiesteede säilitamine ja 
hävinud osade taastamine;

• Võimaldatakse ja soodustatakse sobimatu hoonestuse ja rajatiste (nt
maapealsed autoparklad, alajaamad, piirdeaiad) likvideerimist. 

…JÄTKUB

Kindlustusvööndisse ehitamise põhimõtted



• 1944. aastal või varem eksisteerinud hoonestuse taastamine on 
võimalik juhul, kui sellega ei vähene avalikult kasutatav haljasala
ega kahjustata linnakindlustusi ega tõkestata olulisi vaateid.

• Lisaks on võimalik lubada väiksemahulisi hooneid või rajatisi, mis 
toetavad haljasala või muud avalikku funktsiooni (nt
pargipaviljonid).

• Mastaapseid ja 1944. aastal või varem eksisteerinud mahtudega
põhjendamata uusehitisi (sh olemasolevate hoonete
juurdeehitusi) tuleb vältida ja need on täielikult välistatud, kui
neid soovitakse rajada haljastuse arvelt.

• Erandjuhtumina ja vanalinna kui terviku seisukohast väga hästi
põhjendatud vajaduse korral on võimalik lubada ka suuremaid
maa-aluseid hoonemahte (nt maa-alused parklad endise
vallikraavi/eeskindlustuste alal), kui sellega ei kahjustata
väärtuslikku haljastust ega säilinud kindlustuselemente.

Kindlustusvööndisse ehitamise põhimõtted
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