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Kava

17.00-17.05 Tervitussõnad 

17.05-17.50 „Millise Rakvere me jätame oma lastele?“
Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg

17.50-18.10 Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise protsessi tutvustus 
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel

18.10-18.25 Sissejuhatus arutellu ja jalasirutuspaus

18.25-19.10 Arutelu Rakvere väärtustest
Moderaator Joanna Kurvits, DD StratLab

19.10-19.30 Kokkuvõtted



Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra 
koostamine

Mirjam Abel

Lääne-Virumaa nõunik



Muinsuskaitseala on riigi kaitse alla võetud 
kultuuriväärtusega maa-ala, ajalooline asula või selle 
osa või inimese ja looduse koosmõjul väljakujunenud 
kultuurmaastik

Muinsuskaitseala võib koosneda ühest või mitmest 
perioodist pärit hoonetest ja rajatistest koos 
arheoloogilise kultuurkihi, loodusobjektide, 
tänavatevõrgu, teede, kõlvikute ning hoonestus- ja 
krundistruktuuriga

Kaitsevööndi eesmärk on tagada muinsuskaitseala 
säilimine sobivas ja toetavas keskkonnas, et vältida 
järske üleminekuid hoonestuse mastaapsuses ha 
tiheduses, muinsuskaitseala vaadeldavus olulistest 
vaatepunktidest

MUINSUSKAITSEALA ja KAITSEVÖÖND



RAKVERE MUINSUSKAITSEALA LOOMISEST

Aerofoto 1990



Pärnu, Tartu, Haapsalu, Kingissepa, Paide, Rakvere, Viljandi ja Võru ning Lihula alevi 
ajalooliste keskuste kaitsetsoonide põhimäärus, kinnitatud 27.02.1973



Kaitsetsoon 1986



Rakvere vanalinna muinsuskaitseala
põhimääruse ja piiride kinnitamine

Vastu võetud 01.07.1997 nr 126



Rakvere vanalinna 
muinsuskaitseala põhimäärus

Vastu võetud 09.03.2006
nr 67



I etapp 2019-2023
Kuressaare
Pärnu
Tartu
Paide
Rebala

Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine

II etapp 2021-2023
Tallinn
Haapsalu
Lihula
Rakvere
Viljandi
Võru

• Tähtaeg: 1. mai 2023
• Avatud menetlus



Eesmärgid:

✓Kaitseala eesmärgid läbi räägitud ja võimalikult selged kõikidele osapooltele

✓Teadlikud omanikud

✓ Hea koostöö ameti, omanike, omavalitsuse vahel

✓ Ala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine

✓ Reeglid restaureerimiseks ja ehitamiseks sõltuvad konkreetsest hoonest

✓ Arheoloogiliselt tundlike alade määratlemine, kus vajalikud eeluuringud 

Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine



Ekspert-teadmine
Arhiiviallikad
Uuringud
Inventeerimine

Kaasamine
Avalikud arutelud
Kohtumised teiste ametite ja 
asjasse puutuvate osapooltega

Töörühm

Rakvere linn
Muinsuskaitseamet   
Välised eksperdid

Kaitsekord
Eelnõu

1) muinsuskaitseala nimetus ja piir
2) kaitse eesmärk
3) ehitiste kaitsekategooriad
4) kaitse eesmärgi tagamiseks 
vajalikud nõuded
5) kaitsevöönd ja vaated
6) leevendused

Alusandmete hankimine Töö andmetega Avatud menetlus

Muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine



✓Mälestised

✓ A hooned - muinsuskaitseala või selle arengut iseloomustav ja/või silmapaistva 
mõjuga ehitis (vanuse väärtusega, iseseisva arhitektuurse väärtusega) koos 
kultuuriväärtuslike detailide ja tarinditega siseruumides

✓ B hooned (miljööd loov) muinsuskaitseala või selle arengut iseloomustav ja/või 
silmapaistva mõjuga ehitis (vanuse väärtusega, iseseisva arhitektuurse 
väärtusega)

✓ C hooned – ehitis, mis ei kanna muinsuskaitseala väärtusi (mastaabilt liiga suur 
või väike, ei järgi vanalinna ehitustraditsiooni, jne)

Ehitiste kaitsekategooriad
Tugineb vanalinna ehitiste inventuurile



Uuringud

Ajalooliste kinnistustruktuuride 
analüüs

Vaadete analüüs Kultuuriväärtusliku haljastuse 
analüüs



Info muinsuskaitseameti kodulehel



Lisainfo:

Mirjam Abel

Lääne-Virumaa nõunik

5304 1927

mirjam.abel@muinsuskaitseamet.ee

Kadri Lepik

Lääne-Virumaa nõunik

5383 6295

kadri.lepik@muinsuskaitseamet.ee

mailto:mirjam.abel@muinsuskaitseamet.ee
mailto:kadri.lepik@muinsuskaitseamet.ee


Kava

17.00-17.05 Tervitussõnad 

17.05-17.50 „Millise Rakvere me jätame oma lastele?“
Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg

17.50-18.10 Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise protsessi tutvustus 
Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel

18.10-18.25 Sissejuhatus arutellu ja jalasirutuspaus

18.25-19.10 Arutelu Rakvere väärtustest
Moderaator Joanna Kurvits, DD StratLab

19.10-19.30 Kokkuvõtted


