Muinsuskaitseseadus 2019
Tallinn 10.05.2019

Päevakava
• 10.00 Uus muinsuskaitseseadus: põhimõtted ja reguleerimisala,
peamised muudatused, hüvitised ja toetused.
• 11.00 kohvipaus.
• 11.30 Arheoloogiapärandi kaitse, uurimine ning otsinguvahendi
kasutamine.
• 12.15 Millisteks töödeks on vaja Muinsuskaitseameti luba, kuidas
seda taotleda, kes annab muinsuskaitse eritingimused?
• Kokkuvõte

Milleks meile muinsuskaitse?
• Mälu on inimese põhivajadus - ehitatud keskkond kannab
inimloomingu mälu, aitab orienteeruda mitte ainult ruumis, aga ka
ajas
• Põhiseaduslik ülesanne: „kindlustada ja arendada riiki, mis peab
tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade“
• Muinsuskaitse on reaalne omandipiirang – avalikes huvides
piiratakse omaniku vara kasutus- ja käsutusõigust, sekkutakse isiku
autonoomiasse – piirang väärtuse säilitamise ja väärtuse kasvu nimel
• Küsimus, ei ole mida me kaitseme, vaid mida me väärtustame!

Miks? Kultuuripärand inimestele!
•
•
•
•
•
•
•
•

84% jaoks on kultuuripärand oluline
82% arvab, et kultuuripärand on oluline kogukonnale ja 94%, et riigile
71% on viimase 12 kuu jooksul külastanud mälestist
62% on viimase 12 kuu jooksul külastanud muuseumi
86% tunneb uhkust oma piirkonna või riigi ajaloolise mälestise ja pärimuse üle
75% nõustub, et riik peaks eraldama kultuuripärandi jaoks rohkem vahendeid
45% inimestest külastab pidevalt kultuuripärandiga seotud kohti ja üritusi
21% elab ajaloolises keskkonnas või hoones

Euroopa Komisjon viis 2017. aastal läbi kultuuripärandi teemalise küsitluse –
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2150
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Muinsuskaitseameti roll
Missioon:
Hoolitseda Eesti
kultuuripärandi
väärtuslikuma osa säilimise
ja arendamise eest
Visioon:
Eesti kultuuripärand on
väärtustatud ja hoitud

Väärtused:
•Professionaalne ja
tõhus
•Avatud ja
vastutustundlik
•Koostööaldis
5

Miks oli vaja uut seadust?
• Omanike kohustuste ja avalikes huvides seatavate piirangute tasakaalustamine,
kompenseerimine
• Hüvitised uuringute ja järelevalve kuludele
• Toetuste kasv

• Paindlik loamenetlus, menetluse lihtsustamine
•
•
•
•

Ehitamine tegevuskava põhiselt
Eritingimused annab riik ja järelevalve siis, kui olukord seda nõuab
Load asendatud teatistega
Muinsuskaitseala hoonete väärtusklassid

• Parem arheoloogiapärandi haldus

• Arheoloogilise leiukoha kaitse
• Otsinguvahendi kasutamise regulatsioon
• Ajaloolise loodusliku pühapaiga mälestise liik

• Lisandusid muuseumivaldkonna arendamisega seotud ülesanded

Väljakutsed
• Oma plaanide jagamine lõppjärgus – varajane nõustamine ja kokkulepped
võimaldavad valida lühima võimaliku menetluse ja välja selgitada, mis on
üldse võimalik
• Suhtumine ehitusprojekti – projekt ei ole formaalsus (templi saamiseks),
vaid kokkulepe ja teostuse läbimõtlemise koht
• Loata ehitamine – nii KOV kui ka MKA peavad nõustama, aga olema ka
nõudlikud
• Järelevalve on ohu ennetamine – takkajärgi, kui mälestis rikutud, ei ole
meil enam midagi valvata
• Hooned ei lagune mitte selle pärast, et nad on kaitse all, vaid seetõttu, et
nad on hooldamata!

Restaureerimisprotsess
Omaniku jaoks:

Omanik / valdaja soovib midagi oma varaga teha:
korda, ilusaks, kasutatavaks
Muinsuskaitseameti jaoks:
Uuringud:

Nõustamine

arhiivi
ehituse
tarindite
viimistluskihid
arheoloogia

Muinsuskaitse eritingimused

Ehitusprojekt
kooskõlastusega

Menetlus

Luba
töödeks
mälestisel

Tööd
mälestisel
pädevate
inimeste
juhtimisel

Järelevalve
aruanne

Mis on seaduses täitsa uus:
• Põhimõtted ja mõisted (§ 3) selgitavad, kuidas me mõistame ja
sisustame kaasajal muinsuskaitset
• Vaimse kultuuripärandi mõiste (§ 5) defineerimine
• Riikliku kaitse eeldus (§ 10) – uus põhimõte kaitse alla võtmisel – asi
esindab kultuuripärandi väärtuslikumat osa.
• Mälestise liikide kriteeriumid reguleeritud ministri määruses
• Lisanduvad ehitiste väärtusklassid muinsuskaitsealadel, uued
kaitsekorrad muinsuskaitsealadele (§ 19)
• Uus mälestise liik – ajalooline looduslik pühapaik (§ 11 (6))

Mis on täitsa uus:
• Arheoloogilise leiukoha kaitse (§ 25) – uus, leebem, kaitse liik.
Leiukohas kehtib uuringukohustus ja otsinguvahendi kasutamise keeld
• Uuring (§ 46), uuringukava, uuringuteatis ja uuringute hüvitamine
mälestise omanikele (§ 48) – lisandub 1,4 miljonit eurot hüvitisteks
• Järelevalve kulude hüvitamine omanikule (§ 56 (4))
• Kinnismälestise tegevuskava (§ 49) – võimalus teostada töid
ehitusprojektita, kui tööde iseloom, keerukus ja ulatus seda
võimaldab ja ehitusseadustik projekti ei nõua

Mis on täitsa uus:
• Muinsuskaitse eritingimuste andmine ameti poolt (§ 50) –
olemasoleva info ja omaniku poolt tellitud uuringute põhjal annab
amet muinsuskaitse eritingimused, mis on aluseks projekteerimisel.
• Eritingimustes määratakse ehitusprojekti staadium, järelevalve
vajadus jm nõuded (§ 50 (4)).
• Omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste restaureerimise
toetamiseks saab kasutada erastamisest laekuvat raha (§ 113),
lisandub ca 1 miljon eurot
• Lisanduvad muuseumivaldkonna arendamisega lisanduvad
pädevused (§ 108)

Mis on täitsa uus:
• Muinsuskaitseameti tegevus muuseumivaldkonnas:
•
•
•
•
•

•
•
•

nõustab kõiki muuseume olenemata omandivormist
arendab ühishoidlate projekti
arendab muuseumide infosüsteemi MuIS
koordineerib riiklikku kogumispoliitikat ja teeb järelevalvet muuseumikogude
üle
tellib valdkonna uuringuid ja analüüse, töötab välja juhendeid ja juurutab
standardeid
korraldab muuseumitöötajatele koolitusi
jagab projektitoetusi
menetleb näituste kahjuhüvitise tagamise taotlusi

Uuendatud/täiendatud:
• Restaureerimise, konserveerimise, hooldamise ja remondi mõisted (§ 7)
• Kaitsevööndi kehtestamise põhimõtted (§ 14) – kaitsevööndi võib
kehtestada, automaatset ei ole olemas
• Täpsustatud kaitse alla võtmise menetlusi (§ 15 – 20)
• Leevendusi saab teha kõikidel mälestise liikidel ja need määratakse juba
mälestiseks tunnistamisel (§ 19), varasemalt võimalik vaid ajaloo- ja
arheoloogiamälestistel.
• Mälestiseks olemise lõpetamise aluseid täpsustatud (§ 20)
• Ajutise kaitse tähtaeg (§ 23) – kuni 12 kuud

Uuendatud/täiendatud
• Arheoloogilise leiu definitsioon, lisandunud kogum (§ 24)
• Arheoloogilist leidu ei saa heauskselt omandada (§ 24 (4))
• Otsinguvahendi kasutamine (§ 29) – läbivalt muudetud
• Säilitamiskohustus (§ 33) – läbivalt täpsustatud – säilimise tagamiseks
peab hooldama ning vajadusel remontima (ka kehtivas seaduses)
• Säilitamiskohustuse täitmatajätmist käsitletakse mälestise
rikkumisena (§ 34)
• Rikkumisel tekitatud kahju definitsioonid – millal oluline kahju, millal
suur (§ 34 (2) ja (3))

Uuendatud/täiendatud
• Taastamiskohustus täpsustatud (§ 39)
• Juurdepääs mälestisele (§ 41) – pääs õuemaale ja hoonesse valdaja
määratud ajal ja korras ning õigus küsida tasu
• Nõustamine (§ 44) ja hoolduskava andmine ameti poolt (§ 45)
• Tööde tegemise loa (§ 52) regulatsiooni on läbivalt uuendatud
• Mälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis tööde tegemise teatis
(§ 59)
• Tööde tegemine vallasmälestisel on läbivalt uuendatud (§ 62 – 67)
• Pädevustunnistuste ja valdkonnas tegutsemise nõuded (§ 68 – 73) –
läbivalt uuendatud

Erinevus varasema seadusega:
• Riigi ja KOV eelisostuõigust enam ei ole
• Muinsuskaitse usaldusmeeste instituuti enam ei ole
• Kaitsekohustuse teatiseid enam ei ole

Samaks jäi:
• Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste
koostamise ja kooskõlastamise kord (§ 61)
• Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused koostab
pädev isik ning need kooskõlastatakse ametiga. Üldplaneeringu ja
detailplaneeringu, projekteerimistingimuste muinsuskaitse eritingimuste
koostamise kulud katab tellija

Kultuuripärand, kogukond, omavalitsus
• Kultuuripärandi väärtustamine ja säilitamine on ühiskonna ühine kohustus
• Kultuuripärandi säilitamine ja teadvustamine hoiab alal riigi ning tema
piirkondade identiteeti ja eripära ning kindlustab praegustele ja tulevastele
põlvedele mitmekesise ning kultuurimälu kandva elukeskkonna (§3 lg (2))
• Riik ja kohaliku omavalitsuse üksused arvestavad oma ülesannete täitmisel
kultuuripärandi kui avaliku väärtusega ning teevad omavahel koostööd, et
toetada kultuuripärandi säilimist ja kasutuses hoidmist (§3 lg (7))
• Ainelise kultuuripärandi kaitse hõlmab kultuuriväärtusega asjade ja maa-alade
väljaselgitamist, uurimist ja dokumenteerimist, populariseerimist, mälestiseks,
muinsuskaitsealaks või arheoloogiliseks leiukohaks tunnistamist ning nendega
seotud tegevuste reguleerimist. (§ 4(2)).
• Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus: Omavalitsusüksuse ülesanne on
korraldada vallas või linnas: /…/ kultuuritööd, elamu- ja kommunaalmajandust,
heakorda, ruumilist planeerimist /…/. (KokS § 6 (1))

Toetused
• Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikule või valdajale
mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamiseks
Toetused jagunevad taotlusvoorudeks:
1) vooruline taotlemine – taotlusvoor, kus taotluse esitamine on võimalik
eelarveaastale eelneva aasta 1. augustist 30. septembrini (edaspidi
tähtajaline taotlusvoor);
2) täiendav vooruline taotlemine – taotlusvoor, kus taotluse esitamine on
võimalik toetuse andja määratud tähtajal ja eesmärgil (edaspidi täiendav
tähtajaline taotlusvoor – erastamisest laekuva raha kasutamiseks);
3) jooksev taotlemine – taotlusvoor, kus taotluse esitamine toimub jooksvalt
kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni (edaspidi jooksev
taotlusvoor nn reserv 5% kogu toetuste eelarvest).

Tähtajalisest voorust toetatakse järgmisi tegevusi:
• Ehitismälestise, hoonest ajaloomälestise ja muinsuskaitsealal asuva
ehitise säilitamiseks :
1) Ehitise ja ehitusdetaili konserveerimine ja restaureerimine;
2) ehitusprojekti või tegevuskava koostamine;
3) hooldamine ja remontimine, sealhulgas valve- ja tulekaitse
signalisatsioonisüsteemi rajamine;

• Rajatisest ajaloomälestise (kalmistu ja pargirajatised) säilitamiseks :
1) konserveerimine ja restaureerimine;
2) hooldamine ja remontimine, sealhulgas võsa ja puude raie;

Tähtajalisest voorust toetatakse järgmisi tegevusi:
• Arheoloogiamälestise säilitamiseks:
1) konserveerimine;
2) hooldamine, sealhulgas võsa ja puude raie.

• Ajaloolise loodusliku pühapaiga säilitamiseks: hooldamist.
• Kunstimälestise ja tehnikamälestise säilitamiseks :
1) konserveerimine ja restaureerimine ning selleks tegevuskava koostamine;
2) hooldamine ja remontimine;
3) hoiu- ja säilitustingimuste tagamine, sealhulgas valve- ja
signalisatsioonisüsteemi rajamine mälestise asukohajärgsele hoonele.

Jooksvast voorust toetatakse järgmisi tegevusi:
1) mälestisel või muinsuskaitseala ehitisel erakorraliste ja
ettenägematute tööde tegemine, millega kõrvaldatakse
mälestise või muinsuskaitseala ehitise säilimist ohustav
ootamatult tekkinud olukord;
2) kinnismälestisel, muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis
tehtud tööde käigus avastatud kultuuriväärtusliku rajatise,
tarindi, hooneosa või viimistluskihi uurimine, restaureerimine,
konserveerimine ja arheoloogilise kultuurkihi uurimine või
konserveerimine.

Abikõlbulikud kulud
• Abikõlblik kulu on otseselt toetatava tegevuse elluviimisega seotud tekkepõhine kulu, mis tekib
abikõlblikkuse perioodil ning on kooskõlas õigusaktidega, vajalik ja sobiv toetuse taotluses
märgitud tööde tegemiseks.
• Mitteabikõlblik kulu on toetatava tegevuse elluviimisega mitteseotud või tegevuse elluviimise
seisukohast põhjendamatu kulu, sealhulgas:
1)
2)
3)
4)

projektijuhtimise kulu; toitlustamise kulu; püsikulud
tehnika või muu põhivara soetamine, välja arvatud valve- ja signalisatsiooniseadmed;
käibemaks, välja arvatud juhul, kui käibemaks ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav;
laenuintressid; rahatrahv ja rahaline karistus; riigilõivud; kohtumenetluse kulu, sealhulgas vastaspoole
ja kolmanda isiku menetluskulu;
5) sularahas tasutud kulu;
6) kulu, mis on toetuse saajale varem hüvitatud teistest meetmetest, riigieelarve, muu avaliku sektori
või välisabi vahenditest;
7) muinsuskaitselise järelevalve kulu;

Abikõlbulikkuse periood
• Tähtajalise taotlusvooru projekti abikõlblikkuse periood algab toetuse
eraldamise otsuse tegemisest ja kestab sama kalendriaasta lõpuni.
• Täiendava tähtajalise taotlusvooru projekti abikõlblikkuse periood
algab toetuse eraldamise otsuse tegemisest ja kestab 12 kuud.
• Jooksva taotlusvooru projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse
esitamisest ja kestab kuus kuud.
• Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi
pikendamist.

Toetuste summad
• Tähtajalisest taotlusvoorust taotletava toetuse minimaalne summa on 200 eurot,
maksimaalne summa ehitise restaureerimise ja konserveerimise puhul 100 000
eurot, teistel juhtudel kuni 20 000 eurot.
• Tähtajalisest taotlusvoorust toetuse taotlemisel on toetuse maksimaalne osakaal
projekti abikõlblikest kuludest:
1) 50%, kui taotleja on riigiasutus, riigi asutatud sihtasutus, riigi äriühing, avalik-õiguslik
juriidiline isik;
2) 80%, kui taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus;
3) 90%, kui taotleja on füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud punktis 1
nimetatud eraõiguslik isik.

• Jooksvast taotlusvoorust toetuse taotlemisel ei ole oma- ja kaasfinantseering
nõutavad.
• Täiendava tähtajalise taotlusvooru puhul määrab toetuse maksimaalse summa ja
maksimaalse osakaalu abikõlbulikest kuludest väljakuulutamisel toetuse andja.

Nõuded taotlejale ja taotlusele
• Taotlus esitatakse enne toetusest rahastada planeeritavate töödega
alustamist.
• Taotlejal ei ole riigi ees maksu- või maksevõlga või see on ajatatud; ei
ole alustatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning
kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
• Taotleja on suutlik omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid
tasuma;
• Taotlejal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees, välja
arvatud Muinsuskaitseameti ettekirjutuse täitmine.

Toetuse taotlus
Taotlus peab muuhulgas sisaldama järgmisi andmeid:
• projekti eesmärk, tegevus ja tööde loetelu, milleks toetust taotletakse;
• projekti eelarve tegevuste lõikes, projekti üldmaksumus, taotletava toetuse summa ning
oma- ja kaasfinantseeringu summa;
• viide kehtivatele muinsuskaitse eritingimustele, kui taotletakse ehitusprojekti koostamise
toetust;
• viide Muinsuskaitseameti heaks kiidetud ehitusprojekti või tegevuskava olemasolule, kui
taotletakse ehitise konserveerimise, restaureerimise või taastamise toetust;
• kaks võrreldavat hinnapakkumist muinsuskaitsevaldkonnas tegutsevalt ettevõtjalt,
juhul kui töö tegija pädevus peab olema tõendatud muinsuskaitseseaduse alusel.
Põhjendatud juhul võib esitada ühe hinnapakkumise;
• kaasfinantseerija olemasolul tema kinnituskiri;
• mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise valdamise õiguslikku alust tõendav
dokument, kui taotleja on mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise valdaja.

Toetuse taotluste hindamine
Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa tehniline seisukord;
mälestise, muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa suhteline kultuuriline,
arhitektuuriline, ajalooline ja kunstiline väärtus;
kavandatava töö asjakohasus, põhjendatus ja mõju mälestise säilimisele;
taotluse ja eelarve kvaliteet;
mälestise, muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa kasutuse jätkusuutlikkus;
mälestise, muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa ligipääsetavus, välja
arvatud juhul, kui mälestise asukohaandmed on piiratud juurdepääsuga teave;
taotleja varasem tegevus mälestise, muinsuskaitsealal asuva ehitise või nende osa
säilimise tagamisel ja seisukorra parandamisel;
oma- ja kaasfinantseeringu määr;
toetuse andja varasema toetusega alustatu lõpule viimine (nn jätkutööd).

Täpsema hindamismetoodika koostab ja hindamiskomisjoni moodustab MKA

Pädev isik
• Pädev isik on asjatundja, kes vastab sätestatud nõuetele ning kes teeb, kontrollib või
juhib tööd oma pädevusega seonduval muinsuskaitse valdkonna tegevusalal ja
vastutab selle eest.
• Isik võib tegutseda pädeva isikuna muinsuskaitse valdkonnas, kui tal on vastavat
kvalifikatsiooni tõendav kutsetunnistus või käesoleva seaduse kohane
pädevustunnistus.
• Pädev isik täidab oma ülesandeid asjatundlikult ja töö eripärale vastava hoolsusega.
• Isik ei või samal ajal tegutseda mitme ettevõtja pädeva isikuna, kui tema
töökoormus ei võimalda oma töökohustusi nõuetekohaselt täita.
• Pädev isik kaasab vajaduse korral töö tegemisse vastava eriala ja pädevusega
spetsialisti.
• Ettevõtja, kelle vastutusel ja heaks pädev isik töötab, tagab, et pädeval isikul on
võimalik teha oma tööd seadusest tulenevate nõuete kohaselt ning töö eripärale
vastava hoolsusega.

Pädevustunnistused
• Muinsuskaitse valdkonnas tegutseval ettevõtjal peab olema vastavasisuline
õigussuhe (leping) pädeva isikuga või ta peab olema füüsilisest isikust
ettevõtjana ise pädev isik.
• Majandustegevusteade esitatakse MTR-i järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:
1) mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja
restaureerimise ehitusprojekti koostamine;
2) mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja
restaureerimise tegevuskava koostamine;
3) uuringukava koostamine ja uuringu tegemine;
4) planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
5) mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja
restaureerimine;
6) muinsuskaitselise järelevalve teostamine;
7) veealusele mälestisele sukeldumise teenuse pakkumine.

Pädevustunnistus 5 aastaks
Pädevustunnistust taotlev isik peab olema:
• Vastavalt tegevusalale riiklikult tunnustatud kõrghariduse või sellele
vastava välisriigi kvalifikatsiooniga;
• Tegutsenud soovitud tegevusalal pidevalt vähemalt neli viimast aastat.
• Lisaks peab pädevustunnistust taotlev isik olema ehitismälestisel,
ajaloomälestisest kalmistul ja kirikuaias tegutsemiseks läbinud soovitud
tegevusalale vastava täienduskoolituse.
• Amet võib otsustada, et kõrghariduse ja täienduskoolituse nõuet ei ole
vaja täita ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevusalal
tegutsemiseks, kui töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist.
• Ametil on õigus /…/ piirata pädevustunnistuses isiku tegutsemisõigust
lähtuvalt taotleja oskustest teatud liiki ja teatud materjalist mälestistega
töötamisel.

Rakendussätted
Vastutava spetsialisti tegevusluba
• Enne 2014. aasta 1. jaanuari antud töid juhtiva vastutava spetsialisti tegevusluba
kehtib kuni 2020. aasta 31. detsembrini.
• Alates 2014. aasta 1. jaanuarist antud töid juhtiva vastutava spetsialisti
tegevusluba kehtib kuni 2021. aasta 31. detsembrini.
Ettevõtja tegevusluba
• Enne käesoleva seaduse jõustumist tegevusloa alusel tegutsenud ettevõtjad
muutuvad käesoleva seaduse jõustumisel teatamiskohustusega tegevusalal
tegutsevateks ettevõtjateks ning nende teatamiskohustus loetakse käesoleva
seaduse jõustumisel täidetuks.
• Kui teatamiskohustuse täitmiseks tuleb esitada täiendavaid andmeid võrreldes
seaduse jõustumise hetkeni kehtinud nõuetega, peab ettevõtja esitama need
andmed 90 päeva jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates. Andmete
tähtaegselt esitamata jätmise korral ei ole teatamiskohustus täidetud.

Kuidas vältida lubasid, teatisi,
kooskõlastusi?


Püsiv hooldus või selle püsiv puudumine
Püsiv hooldus
• hoone säilib igavesti
• remondi kulud eluea jooksul minimaalsed
• kasutusmugavus ei lange
• interjöör ja eksterjöör püsivalt eeskujulikud

Hoolduseta kasutus
• hoone kaotab kasutuskõlblikkuse enne
projekteeritud kasutusea lõppu
• remondi kulud puuduvad, kuid mingil
hetkel uue ehitusega lähedane kulutus
taastamiseks
• kasutusmugavus langeb kiirelt, kasutus
lõpeb
• viimistluse seisukord hakkab silma
riivama

Hooldus- ja remonttööd
NB! Hooldamise ja remondi vajadus ei sõltu hoone liigist ega selle riiklikust või
kohalikust kaitsest!

Tavapärased hooldustööd
• Haljastuse hooldus (muru niitmine,
puude võra piiramine, riisumine)
• Viimistluse hooldus (pesemine,
värvimine, õlitamine)

• Vihmaveesüsteemide puhastus
• Avatäidete tihendite vahetus
• Küttesüsteemide ja korstnate
puhastus, automaatika kontroll
• Ventilatsiooni filtrite vahetus

Tavapärased remonttööd
• Krohviparandused (… ja värvimine)
• Viimistluse uuendamine
(puitpõranda lihvimine, plaatpõranda
vahetus, tapeedi vahetus jne)

• Vihmaveesüsteemi remont

(torud, rennid jms; ajakriitiline töö!)

• Katuseparandused
• Küttesüsteemi osade asendamine
• Elektrisüsteemi uuendamine

Küsimused?
• Töös olevad taotlused, projektid, eritingimused –
lahendatakse kodanikule soodsamal moel – kui
uus seadus on leebem, siis menetletakse asjad
lõpuni uue seaduse alusel

Arheoloogia

Vabaduse väljak u 3000 eKr

Foto: Viktor Rajevski

Kunstnik: Jaana Ratas

Pöide Kahutsi linnus

Urvaste

Narva-Jõesuu kiviaja asulakoht

kuidas kirjeldatakse arheoloogiapärandit uues
muinsuskaitseseaduses?
• on kultuurmaastiku ajalise
• Arheoloogiamälestised (§ 11 lg 3)
• Arheoloogilised leiukohad (§ 25)
• Arheoloogiline kultuurkiht (§ 6)
muinsuskaitsealal või teist liiki
mälestiste osana, mälestise
kaitsevööndis
• Arheoloogilised leiud (§ 24)
• Avastamata muistised

mitmekihilisuse näitajad
• on ajaloo uurimise allikad
• säilimise tagamine
• juurdepääsetavus
• kitsendused seotud:

• ehitamise ja muude kaeve- või
mullatöödega, sh ehitiste sees
• raietöödega, sh pinnase ettevalmistus
• kinnistu jagamise ja maa sihtotstarbe
muutmisega

• uuringute eest saab omanik taotleda
hüvitist
• otsinguvahendi kasutamine mälestisel on
keelatud

kuidas kirjeldatakse arheoloogiapärandit uues
muinsuskaitseseaduses?
• on kohad, kust on leitud arheoloogilisi
• Arheoloogiamälestised
• Arheoloogilised leiukohad
• Arheoloogiline kultuurkiht
muinsuskaitsealal või teist liiki
mälestiste osana, mälestise
kaitsevööndis
• Arheoloogilised leiud
• Avastamata muistised

leide, inimluid, ajalooliste
ehituskonstruktsioonide jäänuseid
• kaitse alla võtmine – MKA
peadirektori käskkiri arheoloogili
eksperdihinnangu alusel
• Enne ehitamist ja muid kaevetöid tuleb
tellida arheoloogilised uuringud.
• Uuringute eest saab omanik taotleda
hüvitist.

• Otsinguvahendi kasutamine
arheoloogilises leiukohas on keelatud

kuidas kirjeldatakse arheoloogiapärandit uues
muinsuskaitseseaduses?
on inimtegevuse tulemusena või mõjul
• Arheoloogiamälestised
• Arheoloogilised leiukohad
• Arheoloogiline kultuurkiht
muinsuskaitsealal või teist liiki
mälestiste osana, mälestise
kaitsevööndis
• Arheoloogilised leiud
• Avastamata muistised

tekkinud ladestus, mis võib sisaldada
ehitusjäänuseid, arheoloogilisi leide,
inim- ja loomaluid jms
mälestise kaitsevööndis tuleb ametit
teavitada, kui tahetakse:
• ehitada ja teha kaeve- või mullatöid
• teha raietöid ja maapinna
ettevalmistamist metsaseaduse
tähenduses
Uuringute eest saab omanik taotleda
hüvitist.
Otsinguvahendi kasutamine mälestise
kaitsevööndis keelatud

kuidas kirjeldatakse arheoloogiapärandit uues
muinsuskaitseseaduses?
• Arheoloogiamälestised
• Arheoloogilised leiukohad
• Arheoloogiline kultuurkiht
muinsuskaitsealal või teist liiki
mälestiste osana, mälestise
kaitsevööndis
• Arheoloogilised leiud
• Avastamata muistised

on /…/ ladestunud või peidetud
kultuuriväärtusega inimtekkelised
esemed või esemete kogumid, millel ei
ole omanikku või mille omanikku ei ole
võimalik kindlaks teha
• arheoloogiline leid kuulub riigile
• leidu ei saa heauskselt omandada
• leidja on kohustatud säilitama leiu ja
leiukoha muutmata kujul

kuidas kirjeldatakse arheoloogiapärandit uues
muinsuskaitseseaduses?
• Arheoloogiamälestised
• Arheoloogilised leiukohad
• Arheoloogiline kultuurkiht
muinsuskaitsealal või teist liiki
mälestiste osana, mälestise
kaitsevööndis
• Arheoloogilised leiud
• Avastamata muistised
- arheoloogiaarhiiv
- otsinguaruannete info
- maastiku-uuringud

Põletusmatustega kalmistu, Raplamaa

- tööde peatamine (§ 31, 60, 82)
- otsinguvahendiga otsijate
koolitamine, load ja teavitamise
kohustus (§ 29)
- keskkonnamõju hindamise käigus
tuleb vajadusel viia läbi
arheoloogiline uuring (§ 31 lg 3)

arheoloogiline uurimine: eesmärgid ja meetodid
• elupaigad, hooned
• elupaiga, sh ehitised, kujunemislugu, kasutusja ehitusetappide kindlaks tegemine ja
dateerimine
• kaitserajatised
• kujunemislugu, kasutus- ja ehitusetappide
kindlaks tegemine ja dateerimine
• matmispaigad
• haudehitise ja nende ehitusetappide uurimine
• inimjäänused, asend, matmiskombestik
• paleoantropoloogia, haigused, toitumine,
päritolu
• tööpaigad ja kommunikatsioon
• põllujäänused: põldude vanus,
maaharimismeetodid (künniviisid)
• tootmiskohad: rauasulatus- ja töötlus
• muistsed teed: vanus, ehitusviis, asukoht,
asustusüksuste struktuur
• lahingupaigad: vanus, sõjapidamisviisid jms
• pühapaigad
• rituaalid, sh ohverdamine, ehitus jms
• vrakid
• ehitus, kasutus, hukkumine (kultuurkiht) jms

• maastikuseire (leire) – arheoloogiapärandi otsimine maastikul
visuaalse vaatluse ning väikesemahuliste pinnaseuuringu abil
• eeluuring – arheoloogilise kultuurkihi tuvastamine ja esmane
kirjeldamine enne kaeve-, ehitus- ja muid mullatöid või
teaduslikul eesmärgil
• kaevetööde arheoloogiline jälgimine – pinnasekihtide lasumise
dokumenteerimine, arheoloogilise kultuurkihi tuvastamine ja
esmane kirjeldamine kaeve-, ehitus- ja muude mullatööde
käigus
• arheoloogiline kaevamine, sealhulgas allveearheoloogiline
kaevamine – muistise täiemahuline või osaline arheoloogiline
läbi uurimine

• allveearheoloogiline uuring – veealuste kultuuriväärtusega
asjade ja kultuurikihi otsimine ja tuvastamine, lokaliseerimine,
dokumenteerimine ning nende seisundi ja säilimise ulatuse
väljaselgitamine

Et midagi väärtuslikku ei läheks kaduma
• loa saamise eeldus:
Otsinguvahendi kasutamine - läbivalt on
• 18-aastane,
uuendatud nii loakohustust (vahendi kasutamiseks)
• läbinud koolituse
ning otsingust teavitamist ja aruandlust:
• ei ole väärteomenetluse korras karistatud
arheoloogilise leiuga seotud nõuete
• otsinguvahendi kasutamiseks väljaspool asulaid
rikkumise, otsinguvahendi kasutamise
keelu rikkumise või otsinguvahendi loata
(põllul, metsas, niidul, rannas) on vajalik
otsinguvahendi kasutamise eest
otsinguvahendi kasutamise luba
• ei ole kriminaalkorras karistatud
• erandid tööde tegemisele

• otsinguvahendi kasutamise loa kehtivus 5 aastat
• otsima minejal peab olema maaomaniku
nõusolek ja kaasas isikut tõendav dokument ja
• teavituskohustus enne otsima minekut, aruanne
30 päeva jooksul

kultuuriväärtusega eseme omastamise,
mälestise rikkumise või hävitamise eest
ning tema karistusandmed ei ole
karistusregistrist kustunud

• arheoloogiliste leiu leidjale
määrab amet leiuautasu
• amet võib leiu võõrandada
leidjale

arheoloogiapärand ja asjaosalised
Omanik
- kaevetööde kokku leppimine
- mälestisel tööde luba, kaitsevööndis
teatis
- uuringute hüvitamine
- hooldamiseks toetus

KOV
- kaevetööde kooskõlastamisel
mälestiste/leiukohtade kontrollimine
ja Muinsuskaitseameti kaasamine
- planeeringutes arheoloogiapärandiga
arvestamine, säilimistingimuste
loomine

Uurija
- pädevus
- uuringu tegevuskava
- uuringuteatis
- aruanne

Hobiotsija
- koolitus, otsinguvahendi kasutamise
luba
- maaomaniku luba
- otsingule mineku teavitus
- otsinguaruanne

Küsimused!

Luba töödeks mälestisel
uuring > muinsuskaitse eritingimused > ehitusprojekt >
projekti kooskõlastus > luba töödeks > teostus > järelevalve

Uuringute määrus (kavand)
• Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ehitamiseks,
konserveerimiseks või restaureerimiseks, ehitusprojekti või
vallasmälestise tegevuskava koostamiseks või arheoloogiamälestisel
kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud
töödeks olulise teabe väljaselgitamiseks tehakse vajaduse korral
uuring – muinsuskaitse eritingimuste andmiseks, ehitusprojekti
koostamiseks
• Uuringu vajaduse ja ulatuse, sealhulgas uuringu liigi määrab
Muinsuskaitseamet

Uuringute liigid
1) arhiivi- ja bibliograafiauuring;
2) ehitusuuring;
3) viimistluskihtide uuring;
4) mõõdistamine;
5) ehitise tarindite uuring;
6) pargi või kalmistu uuring ja puistu dendroloogiline inventeerimine;
7) arheoloogiline, sealhulgas allveearheoloogiline uuring;
8) materjaliuuring ja loodusteaduslik analüüs;
9) ekspertiis

Uuringuteatis
• Sekkuva uuringu jaoks tuleb koostada pädeva isiku poolt uuringukava
• Uuringuteatis esitatakse sellise uuringuga alustamiseks, mille kohta
tuleb koostada uuringukava.
• Uuringuteatis esitatakse ametile või kultuurimälestiste registri kaudu
vähemalt kümme päeva enne uuringuga alustamist. Uuringuteatise
võib esitada nii uuringu tellija kui tegija.
• Koos uuringuteatisega esitatakse uuringukava või andmed
heakskiidetud uuringukava kohta. Uuringukava allkirjastab uuringu
tegija.

Uuringu aruanne
• Uuringuaruande koostamisel järgitakse ainevaldkonnas levinud
sõnastustava, allikmaterjalide viitamise põhimõtteid, ühtset
kirjutamisviisi ja keelelist korrektsust. Järeldused peavad olema
pädevad!
• Uuringuaruandes esitatakse uuringust lähtuvad ettepanekud
ehitamise, konserveerimise või restaureerimise tingimusteks,
ehitusprojekti või vallasmälestise tegevuskava koostamiseks või
arheoloogiamälestisel kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või
juurdeveoga seotud tööde tingimusteks.

Uuringute hüvitamine
• Kui Muinsuskaitseameti määratud uuring on tehtud nõuetekohaselt ning
Muinsuskaitseamet on uuringuaruande heakskiitnud, hüvitatakse uuringu tellijale tema
kantud uuringu tegemise kulu.
• Ühe haldusaktiga määratud uuringud hüvitatakse ühe uuringuna, sõltumata eri liiki
uuringute arvust.
• Arheoloogiline uuring hüvitatakse vahearuande alusel, kui käesoleva määruse alusel on
koostatud vahearuanne,
• Hüvitise määr:
1) 100% ulatuses kaevetööde arheoloogilise jälgimise kulust, juhul kui uuringuobjekti
omanik on füüsiline isik, kuid mitte rohkem kui üks tuhat eurot;
2) 50% ulatuses uuringu tegemise kulust, kuid mitte rohkem kui üks tuhat viissada eurot.
• Uuringu tellija (edaspidi taotleja) esitab Muinsuskaitseametile taotluse uuringu tegemise
kulude eest hüvitise saamiseks ja osutatud teenuse maksmist tõendavad
kuludokumendid, kuue kuu jooksul.

Tegevuskava või ehitusprojekt
Millal?

Näide

Tegevuskava

Kui seda võimaldab kavandatud töö
iseloom, keerukus ja ulatus ning kui
ehitusseadustiku kohaselt ei ole
ehitusprojekti esitamine nõutav.
Tegevuskava ja tööde aruande koostab
töö tegija.

•
•
•
•
•
•
•
•

Katusekatte vahetus
Ahjude vahetus, korstnad
Avarii toestus ja tellingud
Avariikatustamine, -toestamine
Üksikud avatäited uued ja restaureerimine
Mittekandvad vaheseinad
Detailide restaureerimine
Ilme muutmine (kui muutub värv, värvi tüüp)

Ehitusprojekt
muinsuskaitseseadusest
lähtuvalt

Restaureerimine, konserveerimine ja
ehitamine muinsuskaitseseaduses ette
nähtud menetluste korral, MKA
menetleb

•
•
•
•

Katusekatte vahetus + konstruktsioonide muutus
Katusekatte vahetus kui kate muutub
Eriosad, kui on läbiviigud, sekkumine
Sisekujundusprojekt, haljastusprojekt,
vertikaalplaneerimine, teedeprojekt,
fassaadiprojekt
Suurem avatäidete vahetus
Trepid kui konstruktsioonid

•
•

Ehitusprojekt
ehitusseadustikust
lähtuvalt

Ehitusseadustiku Lisas 1 ette nähtud
puhkudel – ehitusloa ja –teatise
kohustuslikud projektid, KOV menetleb

• Soojuspumbad (EHS nõuab projekti)

Muinsuskaitse eritingimused
• Eritingimused kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise
konserveerimise, restaureerimise, ehitamise või teisaldamise
ehitusprojekti koostamiseks
• Eritingimused üldplaneeringu ja detailplaneeringu jaoks
• Projekteerimistingimustega uue hoone ehitamiseks antava
ehitusõiguse puhul kehtivad planeeringu eritingimustele sätestatud
nõuded

Muinsuskaitse eritingimustega määratakse:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise nõuded, pidades silmas mälestise või
muinsuskaitsealal asuva ehitise kultuuriväärtusliku terviku, osade, tarindite ja detailide
säilimist või seisundi parandamist või mälestise asukohas välja kujunenud keskkonda või selle
seisundi parandamist, sealhulgas arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
ehitise püstitamise korral kõrgusepiirang, mahud ja hoonestuslaad, arhitektuurilised,
ehituslikud ja kujunduslikud tingimused ning asend krundil;
ehitamise või muude tööde tegemise nõuded, pidades silmas mälestise või muinsuskaitsealal
asuva ehitise säilimist sobivas keskkonnas või selle keskkonna seisundi parandamist;
mälestisele avanevad olulised vaated;
nõuded ehitusprojektile, sealhulgas ehitusprojekti staadium;
vajalikud uuringud, mis tuleb teha enne ehitusprojekti koostamist või tööde tegemise ajal, ning
nende eesmärk ja ulatus;
muinsuskaitselise järelevalve teostamise vajadus;
tööde dokumenteerimise kohustus, kui muinsuskaitselist järelevalvet ei määrata;
nõuded töö teostaja ja muinsuskaitselise järelevalve teostaja kvalifikatsioonile.

Luba töödeks ja teatisele vastamine
• Annab maakonna nõunik või halduslepingu partner
• Luba ega teatist ei ole vaja:
• Remondiks
• Hooldamiseks
• Kui tööde kohta on tehtud leevendus mälestiseks tunnistamise
otsuses või muinsuskaitseala kaitsekorras

Luba

Teatis

• Tööde tegemise luba mälestisel ja muinsuskaitseala
ehitises (§ 52)
• konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks
ning ehitise ilme muutmiseks
• Muinsuskaitsealal siseruumides tööde tegemiseks
kui: asub maailmapärandi objektil; on hinnatud väga
väärtuslikuks
• kõrghaljastuse rajamiseks, raie-, kaeve- ja muudeks
pinnase töödeks arheoloogiamälestisel, ajaloolises
looduslikus pühapaigas, ehitismälestisest pargis,
ajaloomälestisest lahingupaigas, kirikuaias, kalmistul
ja muinsuskaitsealal
• haljastustöödeks ehitismälestisest pargis, kirikuaias,
kalmistul ja ajaloolises looduslikus pühapaigas
• maapinna ettevalmistamiseks arheoloogiamälestisel
ja ajaloolises looduslikus pühapaigas.
• Vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja
mälestise ilme muutmiseks (§ 62)
• Sukeldumisluba (§ 42)
• Otsinguvahendi kasutamise luba (§ 29)
• Vallasmälestise kogumi jaotamine (§ 37)

• Uuringuteatis (§ 47)
• Tööd kaitsevööndis (§ 59)
• ehitise, sealhulgas ajutise ehitise püstitamiseks
• olemasoleva ehitise ümberehitamiseks,
laiendamiseks, välisilme muutmiseks ja
lammutamiseks (kui EHS ei nõua)
• kõrghaljastuse rajamine
• raie-, kaeve- ja muud pinnase tööd
arheoloogiamälestise, ajaloolise loodusliku
pühapaiga, ajaloomälestisest kalmistu ja kirikuaia
ning ehitismälestisest pargi kv-s
• maapinna ettevalmistamine metsaseaduse
tähenduses arheoloogiamälestise ja ajaloolise
loodusliku pühapaiga kv-s
• ankurdamine, traalimine, süvendamine ja kaadamine
veealuse mälestise kv-s
• Vallasmälestise hoiu- ja säilitustingimuste muutmine (§ 66)
• KOV-kehtestatud teatised

Heakskiit ja kooskõlastus
• Mälestist ja muinsuskaitseala ehitist konserveerides, restaureerides
ning ehitades järgitakse ameti kooskõlastatud ehitusprojekti või
tegevuskava ja tööde tegemise loaga sätestatud tingimusi (§ 43)
• KOV kooskõlastab ametiga:
• ehitusteatise või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise lubamise (§ 52)
• kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal kinnistu piiride ning
arheoloogiamälestisel, ajaloolises looduslikus pühapaigas ja muinsuskaitsealal
maa sihtotstarbe muutmise (§ 52)
• kaitsevööndis ehitusteatise või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise,
sealhulgas ajutise ehitise püstitamise või rajamise ning olemasoleva ehitise
ümberehitamise, laiendamise, välisilme muutmise ja lammutamise (§ 58)

Menetlustähtajad
• Uuringuteatis (§ 47)
Kui amet ei vasta kümne päeva jooksul võib uuringut alustada.
Kui andmeid on vaja täiendavalt kontrollida, otsustab amet uuringu lubamise 30 päeva jooksul.
• Muinsuskaitse eritingimuste taotlemine ja menetlus (§ 51)
Amet annab muinsuskaitse eritingimused või otsustab nende andmata jätmise 30 päeva jooksul
Kui amet otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse eritingimused 60 päeva jooksul
Kui ilma uuringuta ei ole võimalik muinsuskaitse eritingimusi anda, on ametil õigus nõuda uuringu tegemist.
Muinsuskaitse eritingimuste andmise menetlus peatub kuni nõuetekohase uuringuaruande esitamiseni.
• Kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal tööde tegemise loa menetlemine (§ 54)
Amet annab tööde tegemise loa või keeldub loa andmisest 30 päeva jooksul
• Kaitsevööndis tööde tegemise teatis (§ 59)
Kui amet ei teavita esitajat kümne päeva jooksul võib tööga alustada.
Kui esitatud andmeid on vaja täiendavalt kontrollida, otsustab amet tööde lubamise 30 päeva jooksul.
• Vallasmälestisel tööde tegemise loa menetlemine (§ 65)
Amet annab tööde tegemise loa või keeldub loa andmisest 20 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest
arvates.
• Pädevustunnistuse taotlemine, andmine ja andmisest keeldumine (§ 71)
Amet lahendab pädevustunnistuse või selle pikendamise taotluse 30 päeva jooksul.

Määrused
Seadust täpsustavad, nõudeid ja tingimusi sätestavad:
• Uuringute määrus
• Toetuste määrus
• Järelevalve dokumenteerimise, nõuded aruandele määrus
• Pädevustunnistuste tegevusalade määrus
• Otsinguvahendi kasutamise, leidude ja leiuautasu määrus
• Mälestise liikide ja muinsuskaitseala hoone väärtusklasside määrus
• Nõuded ehitusprojektile
• jt

Küsimused?

Muuseuminõukogu

Kultuuriministeerium

Muinsuskaitsenõukogu

Muinsuskaitseamet

Eksperdinõukogud

Peadirektor
Muuseumi ja kunstipärandi
osakond
1. Kunstipärand
2. Väljaveoload
3. Muuseumivaldkonna
arendamine
4. Näituste kindlustus
5. Ühishoidla projekt

Pärandihalduse osakond
1. Register
2. Arhiiv
3. Andmekaitse
4. Kaitse alla võtmised

Ehituspärandi ja arheoloogia
osakond
1. Toetused ja hüvitised
2. Õigusnõu
Ehitiste valdkond
1. Ehituspärand
2. Eritingimused
3. Restaureerimisnõustamine
4. Vanalinnad
5. Pühakojad
6. Ajaloomälestised
Arheoloogia valdkond
1. Arheoloogiapärand
2. Otsinguload
3. Allveearheoloogia
4. Sukeldumisload
5. Looduslikud pühapaigad

Nõustamisosakond

Maakonnanõunikud
1. Kõik loamenetlused
2. Kooskõlastused
3. Taotlused ja päringud
4. Arheoloogia
5. Insenerinõustamine
6. Paikvaatlused

Järelevalve osakond
1. Järelevalve menetlused
2. Pädevustunnistused
Kommunikatsiooniosakond
1. Kommunikatsioon
2. Üritused
3. Trükised
Tugiteenuste osakond
1. Kantselei
2. Personal
3. Finants

Kokkuvõtteks
• Seaduse, määrused, korduma kippuvad küsimused leiab:
www.muinsuskaitseamet.ee
• Maakonnanõunikud on abiks kõikides küsimustes
• Kultuurimälestiste register on arendamisel – tulevikus kõik
menetlused infosüsteemis
• Seaduse edukaks rakendamiseks vajame kõigi abi ja tagasisidet, siis on
Eesti kultuuripärand väärtustatud ja hoitud

Kui tuleme toime mineviku
mõtestamise ja säilitamisega,
saame hakkama ka
määramatusega tulevikus!
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