
Pärnu 
muinsuskaitseala 
kaitsekorra avalik 
väljapanek
2019. aastal alustas Muinsuskaitseamet uue kaitsekorra 
koostamist kõigile 12 muinsuskaitsealale sooviga nüüdisajastada 
neile kehtivaid põhimõtteid. Tartu järel on teisena jõudnud avaliku 
väljapanekuni Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu.

Avalik väljapanek kestab 24. maist 30. juunini. 

Kaitsekorra tervikteksti, seletuskirja ja lisadega 
saab tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel 
www.muinsuskaitseamet.ee/parnukaitsekord 
ja Pärnu infokeskuses Pikk 16b (I korrusel).

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul on kõigil võimalik esitada 
selle kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Nii aitavad kirja saavad 
eesmärgid ja väärtused, aga ka nende hoidmise põhimõtted ja 
nõuded Pärnu ajaloolist linnasüdant tõesti hoida ja arendada.



Pärnu muinsuskaitseala 
kujunemine
Vastukaaluks 20. sajandi II poole linnade moderniseerimisele hakati vara-
semast hoopis rohkem tähelepanu pöörama ka ajaloolise keskkonna väär-
tustamisele ja kaitsele. Esimene muinsuskaitseala Eestis oli 1966. aastal 
kehtestatud Tallinna vanalinna kaitsetsoon. 1973. aastal loodi muinsus-
kaitseala Tartus, Kuressaares, Pärnus, Paides, Rakveres, Võrus, Haapsa-
lus, Lihulas ja Viljandis. 

Pärnu on üks Eesti linnu, mille ajalooline süda sai teises maailmasõjas tuge-
vasti kannatada. Pärast sõjapurustuste likvideerimist võeti kurss säilinud 
arhitektuuripärandi kaitsmisele. 

1973. aastal loodi muinsuskaitseala Pärnu säilinud linnakeskusele, mis 
piirneb bastionivööndiga ja on rootsiaegse põhiplaaniga. 1995. aastal 
laiendati muinsuskaitseala Pikast tänavast Pärnu jõeni, millega hõlmati ka 
1940. aastateks väljakujunenud linnasüdamik. 

Praeguses ulatuses kehtestati Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitse-
ala ning selle kaitsevöönd 2006. aastal. Ala laiendades lähtuti 2003. aastal 
Riigikogu muinsuskaitse ühenduse ning paljude ajaloolaste, poliitikute ja 
ettevõtjate ettepanekutest võtta Pärnu Rannapark kaitse alla muinsuskaitse-
alana või UNESCO maailmapärandi objektina.

Pärnu vallikraav ja 
iseloomulikud kõrge 
viilkatusega elamud 
Foto: Todd Richter

Kaitsekorrale täpsuse ja 
paindlikkuse lisamiseks on 

muinsuskaitseala hooned 
jagatud kolme rühma: 

A-, B- ja C-kaitsekategooria hooned.

Punane torn 
ja ajalooline 
puithoonestus 
Foto: Todd Richter

Uue kaitsekorra 
ülesehitus
Muinsuskaitseala kaitsekord on kokkulepete 
kogum muinsuskaitseala hoidmiseks ja aren-
damiseks. Selle lähtepunktina on sõnastatud 
üldised eesmärgid, väärtused ja põhimõtted
muinsuskaitseala eripära ja pärandi säilitami-
seks ning esiletoomiseks linna arendamisel. 
Seejärel on kirja pandud konkreetsemad nõuded
muinsuskaitsealal ehitamise ja restaureerimise 
kohta ning nende leevendused võrreldes muinsus-
kaitseseadusega.



Muinsuskaitseala eesmärgid ja 
väärtused kaitsekorras

MUINSUSKAITSEALA EESMÄRGID ON 

1. ajalooliselt kujunenud linnatuumiku ning 
seda kujundavate iseloomulike ajastu- ja 
kohatunnetust loovate väärtuste säilitamine 
ja esiletoomine,

2. hoonete kasutus ja linnaruumi kestlik 
arendamine.

Skeem 1
Muinsuskaitseala 
krundistruktuuri 
kujunemine

Muinsuskaitseala 
väärtuslikemad 
kihistused
• Pärnu ordulinnuse, Uus-Pärnu 

linna ja linnakindlustuste peamiselt 
maa all säilinud struktuurid;

• vanalinna alal eelkõige 17.–18. sajandi 
barokk- ja klassitsistlik hoonestus;

• kuurordi ja eeslinna alal eelkõige   
19.–20. sajandi kuurordiarhitektuur, 
sh funktsionalistlik hoonestus;

• linnaruumi kujundavad elemendid, näiteks 
monumendid, väikevormid ja tänavalaternad;

• ajaloolised puiesteed ja pargid;

• teise maailmasõja alguseks 
väljakujunenud kinnistud.

Pärnu kuurordi ja eeslinna 
alale on linnaarhitekt Olev 

Siinmaa ajast iseloomulik 
funktsionalistlik hoonestus

Foto: Todd Richter

PÄRNU MUINSUSKAITSEALA VÄÄRTUSED ON

• mitmekesine, inimmõõtmeline ja 
kultuurimälu hoidev elu- ja puhkekeskkond, 
milles on võimalik tunnetada linna 
ajalugu selle etappide kaudu;

• keskajast tänapäevani kujunenud ja säilinud 
linnaehituslik tervik, sealhulgas tänavavõrk, 
krundi- ja hoonestusstruktuur, väljakud, 
hoovid, haljastus, ajaloolised linnaruumi 
elemendid ja hoonestus, katusemaastik, 
arheoloogiapärand ning  linnakindlustused; 

•  muinsuskaitsealale avanevad olulised vaated 
ja muinsuskaitsealal avanevad sisevaated.

PÄRNU
MUINSUSKAITSEALA

KAITSEKORD

Ajaloolised kinnistud

Muinsuskaitseamet
03.05.2021

Aluskaart: Maa-amet 2021

Muinsuskaitseala piir

Kaitsevööndi piir

Mälestis

Kinnistu peale 1945

Kinnistu 1940

Kinnistu 1914

Kinnistu 1844/1867

Kinnistu 1696

Muinsuskaitseala piir

Kaitsevööndi piir

Mälestis

Kinnistu  peale 1945. a

Kinnistu 1940

Kinnistu 1914

Kinnistu 1844/1867

Kinnistu 1696

Aluskaart: Maa-amet 2021.



Muinsuskaitseala ja 
kaitsevööndi piiride 
muutmine
Pärnu muinsuskaitseala hõlmab linna ajaloolise 
linnatuumiku: kesk- ja uusaegse vanalinna, seda 
ümbritseva muldkindlustuste vööndi, Ranna-
pargi ning nende vahele jääva kuurordi ja ees-
linna ala.

Võrreldes kehtiva põhimäärusega tehakse eel-
nõuga ettepanek muuta mõningal määral nii 
muinsuskaitseala kui ka selle kaitsevööndi piire, 
et kaitstav ala vastaks muinsuskaitseala kritee-
riumitele ja eesmärkidele.

Suurim kavandatav piirimuudatus on arvata 
muinsuskaitsealast välja Pika tänava hruštšovka-
tüüpi kortermajad. Muinsuskaitsealale lisatakse 
Tervise sanatooriumi II ehitusjärk ja katlamaja
ning nende hoonetega vahetult piirnev hoones-
tus Muuli tänava ääres.

Kaitsevööndit vähendatakse tunduvalt Slobodaa 
piirkonnas, kus hoonestusstruktuuri säilimise 
tagab miljööala. Samuti vähendatakse kaitse-
vööndit jõe ääres. Sinna on selle asemele kavan-
datud vaatekoridorid, tänu millele säilivad olulised 
vaated (kogu jõeäärsel alal edaspidi Muinsus-
kaitseamet uushoonestuse mahtu ei reguleeri).

Skeem 2
Muinsuskaitseala 

piiride kavandatavad 
muudatused

Hoonete 
kaitsekategooriad
Pärnu muinsuskaitseala on senise põhimääru-
sega jagatud kolmeks tsooniks: vanalinn, villade 
ala ja Rannapark. Erinevalt reguleeritud tsooni-
de järele ei ole enam vajadust, kuna edaspidi an-
takse hoonetele leevendused kaitsekategooria 
(A, B ja C) kaupa.

Kultuuriväärtuslikud hooned, mis loovad ja 
hoiavad Pärnu muinsuskaitseala väärtust, on 
A- ja B-kaitsekategoorias. Seevastu C-kaitse-
kategooria hoonete väärtus on muinsuskait-
seala kontekstis väiksem ja nii saab nendega 
seotud asjaajamist märkimisväärselt lihtsustada.

Pärnu muinsuskaitsealal on tehtud ettepanek 
määrata:
- A-kaitsekategooria 27 hoonele,
- B-kaitsekategooria 388 hoonele,
- C-kaitsekategooria 431 hoonele.

PÄRNU
MUINSUSKAITSEALA

KAITSEKORD

Muinsuskaitseamet
27.04.2021

Aluskaart: Maa-amet 2021

Muinsuskaitseala kehtiv piir

Muinsuskaitseala piiri ettepanek

Ettepanekuga lisanduv
muinsuskaitseala

Ettepanekuga väljajääv
muinsuskaitseala

Kaitsevööndi kehtiv piir

Kaitsevööndi piiri ettepanek

Muinsuskaitseala kehtiv piir

Muinsuskaitseala piiri ettepanek

Ettepanekuga lisanduv muinsuskaitseala

Ettepanekuga väljajääv muinsuskaitseala

Kaitsevööndi kehtiv piir

Kaitsevööndi piiri ettepanek

A-kaitsekategooria

B-kaitsekategooria

C-kaitsekategooria

Mälestis

Muinsuskaitseala piir

Linnakindlustused (reg-nr 16677)

Asulakoht (reg-nr 11793)

PÄRNU
MUINSUSKAITSEALA

KAITSEKORD

LISA 2. Hoonete
kaitsekategooriad ja

mälestised

Muinsuskaitseamet
21.04.2021

Aluskaart: Maa-amet 2021

A-kaitsekategooria

B-kaitsekategooria

C-kaitsekategooria

Mälestis

Muinsuskaitseala piir

Linnakindlustused (reg nr 16677)

Asulakoht (reg. nr 11793)

Skeem 3
Hoonete kavandatavad 

kaitsekategooriad

Aluskaart: Maa-amet 2021.

Aluskaart: Maa-amet 2021.



A-kaitsekategooria 
hoone
A-kaitsekategooria hoonel on väärtuslik ja 
muinsuskaitselist tähelepanu vajav nii välimus 
kui ka sisemus, sealhulgas ruumiplaneering, 
sisetarindid, interjööridetailid (siseuksed ja 
-trepid, piirdeliistud, ahjud, mantelkorstnad jms) 
ning siseviimistluskihid (parketid, maalingud, 
tapeedid, stukkdekoor jms). 

Seni käsitleti kõiki vanalinna ala hooneid A-kate-
gooria hoonetena. See tähendas, et muinsuskaitse 
eritingimused ja tööde tegemise luba tuli taotleda 
ka sisetöödeks. Uue kaitsekorraga jääb sisetööde 
loakohustus kehtima ainult väga väiksel osal 
muinsuskaitseala hoonetest.

B-kaitsekategooria 
hoone
B-kaitsekategooria hoonel on väärtuslik eelkõige 
selle maht ja välisilme. Selle kategooria hoonel ei 
ole teadaolevalt säilinud väärtuslikke ajaloolisi 
interjööre ega kihistusi, ent kui need tööde 
käigus avastatakse, tuleb nendest teavitada. 
B-kaitsekategooria hooned saavad siseruumi-
des ehitamise loakohustuse leevenduse – edas-
pidi ei ole selleks muinsuskaitse eritingimusi ega 
lube enam vaja taotleda.

Seni käsitleti kõiki villade ja Rannapargi ala hoo-
neid B-kategooria hoonetena. Kaitsekorraga 
võetakse samasugused leebemad nõuded kasu-
tusele ka enamiku vanalinna ala hoonete puhul.

C-kaitsekategooria 
hoone
C-kaitsekategooria hoone arhitektuurse ilme 
säilitamine ei ole muinsuskaitseala kontekstis 
tähtis. Kuna need hooned on muinsuskaitseliselt 
vähem tundlikud, saab loobuda muinsuskaitse 
eritingimuste ja eraldi tööde tegemise lubade 
taotlemisest. Muinsuskaitseamet annab edaspidi 
kooskõlastuse ainult linnavalitsuse ehitusloa või 
-teatise menetluses. Siiski tuleb muudatusi kavan-
dades tagada ka C-kategooria hoonete arhitek-
tuurne terviklikkus ja sobivus ümbritseva ajaloo-
lise keskkonnaga.

C-kaitsekategooria hoone
Foto: Muinsuskaitseamet

A-kaitsekategooria hoone 
väärtuslik interjöör

Foto: Muinsuskaitseamet

B-kaitsekategooria hoone 
väärtuslik välisilme

Foto: Muinsuskaitseamet



Arheoloogia, haljastus ja avalik ruum
Muinsuskaitseala ei kaitse ainult ajaloolist hoo-
nestust, vaid ka linna vanemaid kihistusi, mis 
on säilinud maa all arheoloogiapärandina. Uue 
kaitsekorraga on täpsustatud arheoloogilise 
kultuurkihiga ala, mille piires on kaevetöödel 
nõutav arheoloogiline uurimine.

Pärnu kui ajaloolise kuurortlinna väga suur 
väärtus ja miljöö hoidja on haljastus: Rannapark, 
ümber vanalinna endisele linnakindlustuste ala-
le rajatud väiksemate parkide ring, erakordselt 

Kaitsevöönd ja 
vaated
Muinsuskaitsealale kehtestatakse kahte eri tüüpi 
kaitsevöönd. 

• Kaitsevöönd muinsuskaitseala ümber, mille 
eesmärk on muinsuskaitseala säilimine 
sobivas ja toetavas keskkonnas. Kaitsevööndis 
uusehitisi ehitades ja olemasolevaid laiendades 
tuleb vältida järske üleminekuid hoonestuse 
mastaapsuses, tiheduses ja paigutusviisis 
võrreldes muinsuskaitsealaga.

• Vaatesektorid, mille eesmärk on tagada 
vaadete säilimine muinsuskaitsealale, peamiselt 
Eliisabeti ja Katariina kiriku tornidele.

Skeem 4
Ajaloolised pargid, 
alleed ja arheoloogilise 
kultuurkihiga ala

Skeem 5
Muinsuskaitseala, 

kaitsevööndi ja 
vaatesektorite 

kavandatavad piirid

palju puiesteid ja kõrghaljastatud hoovid. Ajaloo-
lised pargid ja puiesteed tuleb uue kaitsekorra 
alusel säilitada. 

Tänavate ja muu avaliku ruumi puhul on ees-
märkideks seatud jalakäijasõbralikkus ning 
linnaruumi ajalooliste elementide ja katendite
säilitamine ja taaskasutus. Tänavahoolduses 
tuleb vältida soolatamist, sest see kahjustab 
nii väärtuslike hoonete krohvi kui ka alleepuid.
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PÄRNU
MUINSUSKAITSEALA

KAITSEKORD

Muinsuskaitseamet
30.04.2021

Aluskaart: Maa-amet 2021

1. Lydia Koidula park
2. Oskar Alexander Brackmanni park
3. Munamäe park
4. Vallikääru park
5. Vana park
6. Vabaduse park
7. Steineri aed
8. Lastepark
9. Rannapark
10. Ammende aed
11. Kuninga tn allee
12. Pühavaimu tn allee
13. Ringi tn allee
14. Sadama tn allee
15. Vanapargi tn allee
16. Nikolai tn allee
17. Rüütli tn allee
18. Esplanaadi tn allee
19. Pärna tn allee
20. Lõuna tn allee
21. Supeluse tn allee
22. Tammsaare pst allee
23. Mere pst allee
24. Remmelga tn allee
25. Lehe tn allee
26. Ranna pst allee
27. Vee tn allee
28. Kerese tn allee
29. Kuuse tn allee
30. Seedri tn allee
31. Aia tn allee
32. Võimlemise tn allee
33. Adamsoni tn allee

Muinsuskaitseala piir

Arheolooglise kulturkihiga ala

Ajaloolised pargid ja alleed

Ala, mille hoovides kehtib leevendus:
tööde tegemise luba ei ole nõutav
kõrghaljastuse rajamiseks, kaeve- ja
muudeks pinnase teisaldamise ja
juurdeveoga seotud töödeks.

Muinsuskaitseala 
piir

Arheoloogilise 
kultuurkihiga ala

Ajaloolised 
pargid ja alleed

Ala, mille hoovides 
kehtib leevendus: 
tööde tegemise 
luba ei ole nõutav 
kõrghaljastuse 
rajamiseks, 
kaeve- ja 
muudeks pinnase 
teisaldamise ja 
juurdeveoga 
seotud töödeks.

1. Lydia Koidula park
2. Oskar Alexander 

Brackmanni park
3. Munamäe park
4. Vallikääru park
5. Vana park
6. Vabaduse park
7. Steineri aed
8. Lastepark
9. Rannapark
10. Ammende aed
11. Kuninga tn allee
12. Pühavaimu tn allee
13. Ringi tn allee
14. Sadama tn allee
15. Vanapargi tn allee
16. Nikolai tn allee
17. Rüütli tn allee
18. Esplanaadi tn allee
19. Pärna tn allee

20. Lõuna tn allee
21. Supeluse tn allee
22. Tammsaare pst 

allee
23. Mere pst allee
24. Remmelga tn allee
25. Lehe tn allee
26. Ranna pst allee
27. Vee tn allee
28. Kerese tn allee
29. Kuuse tn allee
30. Seedri tn allee
31. Aia tn allee
32. Võimlemise tn allee
33. Adamsoni tn allee
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PÄRNU
MUINSUSKAITSEALA

KAITSEKORD

LISA 1.
Muinsuskaitseala ja

kaitsevööndi piirid

Muinsuskaitseamet
05.05.2021

Aluskaart: Maa-amet 2021

Muinsuskaitseala piir

Kaitsevööndi osa 1 piir

1. Vaade Haapsalu maanteelt
Eliisabeti kiriku tornile

2. Vaade Pärnu jõe ja Sauga jõe
suudme kallasrajalt
muinsuskaitsealale ja Eliisabeti
kiriku tornile

3. Vaade Ülejõe kallasrajalt
muinsuskaitsealale

4. Vaade Tallinna maanteelt ja
kallasrajalt Eliisabeti kiriku tornile

5. Vaade Suur-Jõekalda tänavalt
Katariina kiriku tornile ja
muinsuskaitsealale

6. Vaade Ülejõe kallasrajalt Ringi
tänava läbimurdekohale

7. Vaade Raba tänavalt Eliisabeti
kiriku tornile

8. Vaade merelt rannapargile

Vaatesuund

1. Vaade Haapsalu maanteelt 
Eliisabeti kiriku tornile

2. Vaade Pärnu jõe ja Sauga jõe 
suudme kallasrajalt muinsuskaitsealale 
ja Elliisabeti kiriku tornile

3. Vaade Ülejõe kallasrajalt 
muinsuskaitsealale

4. Vaade Tallinna maanteelt ja 
kallasrajalt Eliisabeti kiriku tornile

5. Vaade Suur-Jõekalda tänavalt Katariina 
kiriku tornile ja muinsuskaitsealale

6. Vaade Ülejõe kallasrajalt Ringi 
tänava läbimurdekohale

7. Vaade Raba tänavalt Eliisabeti kiriku tornile

8. Vaade merelt Rannapargile

Aluskaart: Maa-amet 2021.

Aluskaart: Maa-amet 2021.

Muinsuskaitseala piir

Kaitsevööndi osa 1 piir

Vaatesuund

Vaadeldav objekt

Kaitsevööndi osa 2 piirid


