
VÕRU VANALINNA MUINSUSKAITSEALA KAITSEKORRA KOOSTAMISE 
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Osavõtjad 

Nimi asutus e-mail kohalol. 

Raul Tohv Võru Linnavalitsus, 

abilinnapea 
Raul.Tohv@voru.ee + 

Diana Vene Võru Linnavalitsus, 

peaarhitekt 
Diana.Vene@voru.ee veebi teel 

Mirja Ots Vana-Võromaa 

kultuurikoda, 

peavarahoidja 

Mirja.Ots@wi.ee + 

Epp Needo AS Kurmik, 

muinsuskaitse- ja 

restaureerimispetsialist 

Epp@kurmik.ee + 

Tiina Pettai Muinsuskaitseameti 

Võrumaa nõunik, 

töörühma juht 

Tiina.Pettai@muinsuskaitseamet.ee + 

Anu Lepp Muinsuskaitseameti 

Põlvamaa nõunik 

Anu.Lepp@muinsuskaitseamet.ee + 

Tauno Asi Võru Linnavalitsus, 

linnamajanduse 

osakonna juhataja 

Tauno.Asi@voru.ee + 

 

Koosoleku toimumiskoht: Võru Linnavalitsus 

Algus: 11.00 

Lõpp: 12.30 

Protokollija: Anu Lepp 

Koosoleku pädevus: Koosolek oli pädev otsuseid vastu võtma. 

 

ARUTATUD TEEMAD: 

1. Sissejuhatus muinsuskaitseala piiride ja väärtusklasside teemasse 

2. Tööprotsessi planeerimine/tööplaani koostamine.  

3. Avakoosoleku kava tutvustus ja võimalike küsimuste läbimõtlemine 

 

 

1. Sissejuhatus muinsuskaitseala piiride ja väärtusklasside teemasse. Tiina Pettai tutvustas 

lühidalt kaitsekordade koostamise protsessi ja Võru vanalinna muinsuskaitseala kaitsekorra 

koostamise hetkeseisu.  

Arutati põgusalt läbi määratavate kaitsekategooriate põhitunnuseid (tuginedes Kultuuriministri 

15. mai 2019. a määruse nr 23 „Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised 

kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid” viimasele versioonile: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020006?fbclid=IwAR2wCZiuK-O7Wo-

https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020006?fbclid=IwAR2wCZiuK-O7Wo-bJgHtSEllw7ePEMvP9CDw6yFZws0go9LH_RQAeaVcKNY


bJgHtSEllw7ePEMvP9CDw6yFZws0go9LH_RQAeaVcKNY). Tekkisid juba spontaansed 

sisuliselt arutelud ühe või teise hoone võimaliku kategooria üle. 

 

Tiina Pettai ja Anu Lepp tutvustasid töögrupile ka muinsuskaitseala piiride muutmise 

ettepanekut: laiendada muinsuskaitseala peamiselt praeguse kaitsevööndi arvelt (paari väikese 

laiendusega ka praegu kaitsevööndivälisele territooriumile), muutes seeläbi muinsuskaitseala 

sisuliselt loogilisemaks ja ka lihtsamalt hallatavamaks. Sel juhul tulevasele alale enam lisaks 

eraldi kaitsevööndit ei määrata ja kõik vajalikud piirangud ja leevendused tulenevad hoonetele 

antud kategooriatest ning üldistest kaitsekorras sõnastatud põhimõtetest.    

Otsustati: töögrupi liikmed teevad oma ette- või vastuettepanekud piiride laiendamise 

põhjendatuse ja ka täpsema asukoha kohta. Mirja Ots annab esialgse sisendi Võru vanalinna 

alalt leitud arheoloogiliste leidude asukohaga, et seda saaks kasutada juba avakoosoleku ajal 

illustreeriva materjalina, täpsem arheoloogiatundlike alade ekspertiis tuleb koostamisele 

hiljem.    

 

2. Tööprotsessi planeerimine/tööplaani koostamine. Rääkisime läbi protsessi ajagraafiku ning 

markeerisime ootused töögrupile.  

Otsustati: järgmiseks korraks tuleks töögrupi liikmetel läbi mõelda just Võru 

muinsuskaitsealale omased väärtused ja eripära ning koosolekul püüda need ka sõnastada. 

Sellest tulenevalt saab töögrupp paika panna muinsuskaitseala kaitsekorra eesmärgi.  

Edaspidi võeti plaani koostada n-ö Võru vanalinna stiiliraamat, kus oleks sõnastatud 

konkreetsed nõuded ja soovitused hoonete restaureerimisel sobilikele materjalidele 

(katusekatted, laudvoodri profiilid, aknatüübid, värvid jms). 

Töökorralduslikult lepiti kokku, et kohtutakse peamiselt veebikoosolekutel lähtuvalt 

vajadusest. Järgmine kohtumine leiab aset orienteeruvalt 2022. aasta oktoobri keskel.   

Protsessi läbipaistvuse huvides algavad kaitse eesmärgi, väärtuste ja nõuete teemalised 

sisulised arutelud pärast avakoosolekut ja sealt saadud kohalike elanike arvamustele tuginedes. 

 

3. Avakoosoleku kava tutvustus ja võimalike küsimuste läbimõtlemine.  

Avakoosolek toimub 29.09.2022 kell 17 kultuurimajas Kannel. Info ürituse toimumise kohta 

ilmub 28.09. ajalehes Lõuna-Eesti Postimees, aga seda lubas levitada ka Võru linnavalitsuse 

avalike suhete osakond.  

Avakoosoleku ülesehituses lähtutakse analoogsete ürituste koostamise kogemusest.  

Loodetavasti õnnestub koosolek avada linnapea lühikese tervituskõnega, misjärel 

Muinsuskaitseameti esindaja (Tiina Pettai) juhatab koosoleku sisse kirjeldades kaitse senist 

korraldust ja eesmärke ning alanud kaitsekordade koostamise protsessi. Seejärel järgnevad 

sisulised ettekanded valdkonna spetsialistidelt (Aigar Needo ja Anni Martin) ning etteantud 

küsimustega arutelu.  

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     

 

Anu Lepp       

https://www.riigiteataja.ee/akt/110112020006?fbclid=IwAR2wCZiuK-O7Wo-bJgHtSEllw7ePEMvP9CDw6yFZws0go9LH_RQAeaVcKNY

