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ARUTATUD TEEMAD: 

1. Inventeerimise hetkeseisu tutvustamine töögrupile 

2. Hoonete kaitsekategooriate üldpõhimõtete arutelu  

3. Edasise tööplaani korraldus 

 

1. Tiina Pettai ja Anu Lepp tutvustasid töögrupile seni läbiviidud inventeerimise seisu. 

Fotografeeritud ja kohapeal on üle vaadatud Karja, Koidula, Roosi, Roosi põik ja Väike tänav 

ning nendega ristuvad lõigud Jüri, Kreutzwaldi ja Kalevipoja tänavast, fotod on kantud 

kultuurmälestiste registrisse ja töötabelisse. Muinsuskaitseameti poolt on tähtajaliselt (kuni 

detsember 2022) võetud tööle abitööjõuna Eesti Kunstiakadeemia 2022. a lõpetanud Jette Paat, 

kes eeltäidab töötabelit hoonete kirjeldustega (kasutades Aigar Needo 2011. a inventuuri, 

registriandmeid ning paikvaatluse käigus nähtut) ja muude metaandmetega ning jätkab 

muinsuskaitseala ning kaitsevööndi piiridesse jäävate seni inventeerimata tänavate hoonestuse 

fotografeerimisega ja fotode tabelisse tõstmisega.  

2. Arutati Koidula tänava hoonetele tuginedes kaitsekategooriate määramise üldpõhimõtteid. 

Leiti, et põhiosas tuleb B-kategooria määramisel lähtuda hoone ehitusajast, ajaloolisest mahust 



ja/või detailide säilimisest ning paiknemisest (st ehitusjoonest). Abihooneid ja nõukogude 

perioodil ehitatud individuaalelamuid reeglina B-kategooriasse ei määrata, isegi kui need on osa 

ajaloolisest krundistruktuurist ja jäävad mahult Võru vanalinnale omastesse piiridesse.                

B-kategooria saab kaalutletult määrata nendele ainult arhitektuurselt, planeeringult või 

identiteediväärtuselt vms silmapaistvamatele hoonetele ning igat üksikut juhtu tuleb põhjalikult 

analüüsida ja esitada ammendav põhjendus. A-kategooria ettepanekute puhul on vajalik läbi 

viia täiendav interjööride paikvaatlus. Nõukogudeaegsed, oluliselt ümberehitatud ja uuemad 

mahult vanalinnale mitteomased ehitised arvatakse muinsuskaitseala sisse ning vastavalt hoone 

olemusele ja inventeerimisele toetuvatele põhjendustele reeglina määratakse C-kategooria. 

3. Anu Lepp ja Tiina Pettai töötavad edasi hoonete inventeerimisega ja teostavad järgmiseks 

koosolekuks paikvaatluse vanalinna kagu- ja idapiiril (Vabriku, Paju, Lepa, Petseri, Lille ja Uus 

tänav) ja esitavad töögrupile saadud andmetele ning 1912. aasta linnaplaanile tuginedes analüüsi 

praegu muinsuskaitseala piiridesse mitte jääva vanalinna osa ajaloolise linnastruktuuri säilimise 

ning ruumiliste väärtuste kohta. 

Samal ajal saavad töögrupi liikmed alustada valminud tänavate ülevaatamist töötabelis (Anu 

Lepp lisab need tabelisse tänavate kaupa ja eraldi töövihikutena), hoonete kirjelduste 

täiendamist ja parandamist ning oma ettepanekute tegemist kaitsekategooriate määramiseks. 

 

4. Uus kohtumine lepitakse kokku jooksvalt. 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     

 

Anu Lepp       


