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Ekspert-teadmine
1. Alusuuringud
2. Eksperdinõukogud

Konsultatsioonid ja kaasamine

1. Avalikud koosolekud
2. Teised ametid ja asutused

Töörühm

muinsuskaitseamet,
linnaplaneerimisamet,  
väliseksperdid

Kaitsekord
Eelnõu

1) muinsuskaitseala nimetus ja piir
2) kaitse eesmärk, väärtused ja põhimõtted 
3) hoonete kaitsekategooriad
4) kaitse eesmärgi tagamiseks vajalikud nõuded
5) kaitsevööndi eesmärk ja nõuded
6) leevendused
7) Muinsuskaitsealal paiknevate mälestiste 
kaitsevööndid

Alusandmete hankimine Töö andmetega Avatud menetlus





Tõenäoliselt suurim muutus – hooned saab 
jaotada kaitsekategooriatesse

Mälestised

1) A-kaitsekategooria

2) B-kaitsekategooria

3) C-kaitsekategooria



Kaitsekorra koostamise teised eesmärgid

• Muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine, mille 
käigus vaadatakse üle seni sõnastatud väärtused ja nõuded 

• Täpsustada muinsuskaitseala vaatekoridorides ja -sektorites vaadeldavad 
objektid ja võimalusel kõrguspiirangud 

• Määratleda väärtuslikud haljasalad ja seada nende säilitamiseks 
täpsemad suunised 

• Täpsustada uushoonete ehitamise nõuded (sh mil määral lähtuda endiselt 
sõjaeelsest olukorrast) 

• Täpsustada muinsuskaitseala hoonete ja rajatiste restaureerimise ning 
ümberehitamise nõudeid 

• Täpsustada arheoloogianõuded, bastionaalvööndi ja avaliku ruumi 
arenguvõimalused 

• Täpsustada, mil viisil saab toetada elamisvõimaluste säilitamist 
vanalinnas 



Kaitsekorra koostamise eesmärgid

• Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse (pärandikogukonna) 
kaasamine kaitsekorra koostamisse: 

-selgitada riigipoolset huvi ja eesmärki kultuuriväärtuste kaitseks,

-leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes muinsuskaitselistes
tingimustes muinsuskaitsealal paikneva pärandi hoidmisel.

Viia regulatsioon kooskõlla 2019. a. muinsuskaitseseadusega. Kehtiv 
Tallinna vanalinna põhimäärus on 2003. aastast (Eesti vanim).



A-kaitsekategooria: hoone on väärtuslik koos interjööriga

• Jäävad senised nõuded (st ka 
sisetööd muinsuskaitseosakonna 
loal)



B-kaitsekategooria: hoone siseruumides teadaolevalt 
muinsuskaitselisi väärtuseid ei ole

• loakohustus kaotatakse 
siseruumides (v-a keldrites)



Koostamisel alusuuringud

• Hoonestuse inventeerimine (mina, Boris Dubovik ja kogu töörühm)

• Väärtuslike haljasalade inventeerimine (Kristiina Kupper)

• Kaugvaadete analüüs (Olari Kärmas, Paco Ulman jt TLPAst)

• Sisevaadete analüüs (Olari Kärmas jt TLPAst)

• Linnakindlustuste kaardistus (Ragnar Nurk)



Üks peamisi küsimusi: kui palju (või kus) peaksime lähtuma 1944. a hoonestusmahtudest?



Teine oluline küsimus: kas ja kuidas saab kaitsekord toetada vanalinna elatavust? 

Eesmärgid „muinsuskaitsealale ja sellel 
paiknevatele ehitistele kahjulike ja 
sobimatute kasutusviiside väljatõrjumine“ 
ja „ajaloolises linnatuumikus 
elamisvõimaluste maksimaalne 
säilitamine“ on praeguseski põhimääruses 
kirjas. 

Kuid mida see praktikas tähendab või peaks 
tähendama?

Vanalinna päevadel kogutud visioonide illustratsioon „unistuste 
vanalinn“ Kunstnik: Lumimari



Rohkem infot muinsuskaitseameti kodulehel



Ja kui on küsimusi-ettepanekuid-kohtumissoove:

Triin Talk 
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Kaarel Truu
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