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Tänane päevakava
■ 11.00 – 12.00  Ülevaade Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamisest

– Muinsuskaitseala eesmärk ja väärtused

– Tehtud uuringud

– Hoonete kaitsekategooriad

– Muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piir

– Küsimused 

■ 12.00 – 13.30 Hajus-arutelutelk Iseseisvuse väljakul

– Eriti ootame arvamusi Rannapargi osas muinsuskaitseala piiri kohta

– Samal teemal veebihääletus Muinsuskaitseameti Facebookis

■ 13.30–15.00 Ekskursioon muinsuskaitsealal algusega telgi juurest





Miks uus kaitsekord ja mida see sisaldab?
■ 2019 uus Muinsuskaitseseadus: Enne käesoleva seaduse jõustumist kehtestatud muinsuskaitseala põhimäärus jääb 

pärast käesoleva seaduse jõustumist kehtima seniks, kuni Vabariigi Valitsus tunnistab selle kehtetuks või kuni 
muinsuskaitseala kaitsekord kehtestatakse käesolevas seaduses sätestatud alusel ja korras. Muinsuskaitseala 
kaitsekord kehtestatakse nelja aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest.

Muinsuskaitseala nimetus ja piir

Muinsuskaitseala kaitse eesmärk 

Muinsuskaitseala kaitse eesmärgiga seotud väärtused 

Põhimõtted, millest lähtutakse muinsuskaitseala kaitse eesmärgi täitmisel 

Muinsuskaitsealal asuvate hoonete kaitsekategooriad

Muinsuskaitseala kaitse eesmärgi tagamiseks vajalikud nõuded

Nõuded muinsuskaitsealal uue hoone püstitamiseks 

Nõuded muinsuskaitsealal kinnistu piiride ja maa sihtotstarbe muutmiseks

Nõuded muinsuskaitsealal haljastuse, piirete, hoovi- ja tänavaruumi säilitamiseks ning rajamiseks 

Nõuded arheoloogiapärandi kaitseks

Leevendused muinsuskaitsealal

Muinsuskaitsealal paiknevad kultuurimälestised

Muinsuskaitseala kaitsevööndi eesmärk ja selle tagamiseks vajalikud nõuded

Leevendused muinsuskaitseala kaitsevööndis

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=119032019013&id=925321;925326;985884;991693;995667;1003830;12732707;116022016007;122112016017;122112016018;122112016019;122112016020


Muinsuskaitseala kaitse eesmärk 

Muinsuskaitseala kaitse eesmärk on Pärnu vanalinna ning seda ümbritseva 

bastionaalvööndi, kuurordi ja eeslinna ala (seni villade ala) ning rannapargi ajalooliselt 

kujunenud terviku ning seda kujundavate iseloomulike ja kohataju loovate väärtuste 

säilitamine ja esiletoomine, hoonete kasutus ning kestlik arendamine.

Pärnu vanalinn on riikliku kaitse all aastast 1973, villade ala ja Rannapark lisati 2006.

2003. Aastast on võimalus kaitsta ehituspärandit ka kohalikul tasandil miljööaladena. 

Eesti keskaega ulatuva ajalooga linnasüdamete puhul näeme siiski üleriiklikku väärtust ja 

tähtsust. 



Teostatud alusuuringud

■ Kinnistupiiride kujunemise analüüs (Koostaja: Martti Veldi. 

Töö MKA kodulehel)

■ Eliisabeti kirikutorni vaadeldavuse analüüs (Koostaja: Raul 

Kalvo, Töö MKA kodulehel)

■ Hoonestuse inventeerimine (Koostajad: Muinsuskaitseamet, 

EKA tudengid, Svea Volmer. Tulemused mälestiste registris 

„muinsuskaitseala hoonete“ all)



Keskaegne Uus-Pärnu 19. saj koostatud joonise järgi



■ Pärnu krundid ja 

kvartalid 1696.a. 

(põhjasuund all)





Krundipiirde analüüs



Eliisabeti kiriku torni

Vaadete analüüs.

Sinine – vaade jääb

Punane – vaade

detailplaneeringuga 

suletud



Lisaks tuleb arvestada üldplaneeringu vaatesektorite 
ja -koridoridega



Hoonete inventeerimise eesmärk: 
anda kaitsekategooriad

A = väärtuslik interjöör ja selle osad + väärtuslik välisilme

B = väärtuslik välisilme (maht ja detailid)

C = muud hooned, oluliselt leevendatud loakohustus



Hoonestuse inventeerimine 





• A-kaitsekategooria: kultuuriväärtuslikud detailid ja 
tarindid ning loakohustus nii fassaadidel kui 
siseruumides

Rüütli 40a Kuninga tn 18 Rüütli tn 45



B-kaitsekategooria: siseruumides ehitamiseks ei 
ole vaja muinsuskaitseameti luba

Pargi tn 1 Rüütli tn 6 elamu ja abihoone   



C-kaitsekategooria: muinsuskaitseamet 
kooskõlastab ehitusloa projekti, eraldi 
tööde luba ega eritingimusi ei anna.

Sääse tn 7 Supeluse tn 13 Ringi tn 26 abihoone



Kaitsekategooriate 
ettepanekud

Arhiivitöö + 
inventeerijate
ettepanekud + 
arutelud töörühmas
Vt kaitsekategooriate kaarti 
jt alusuuringuid lähemalt: 
https://www.muinsuskaitsea
met.ee/et/parnu-
muinsuskaitseala-
kaitsekorra-koostamine

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/parnu-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine


Muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piiride 
muudatused

Variant 1

Vaatesektorid

Kaitsevööndi vähen-

damine jõe ääres

Pika tn hruštšovkad

Mk alast välja

Sanatooriumi Tervis

II järk sisse

Slobodaa

kaitsevööndist välja



Muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piiride 
muudatused

Variant 2

Rannapargi lääne-

poolne osa 

muinsuskaitsealast 

välja?



Pärnu linna plaan 1898



Rannapargi plaan 1935



Rannapargi küsimus

■ Jah, kogu rannapark peaks jääma 

muinsuskaitsealasse

■ Rannapark on oluline kultuuriväärtuslik 

tervik

■ Ei, Rannapargi ala muinsuskaitsealal peaks 

vähendama

■ Rannapark on tervikuna looduskaitse all, 

topeltkaitse on ebavajalik ja koormav

Hääletada saab Facebookis ja täna Muinsuskaitseameti telgis 

Iseseisvuse väljakul 
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