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Mis on kultuuriväärtus ja kes ning kuidas peaks seda 
kaitsma? (1)
•MuKS

• § 61 Üldplaneeringu eritingimused koostatakse, kui planeeritaval maa-alal asub 
muinsuskaitseala või selle kaitsevöönd.

•PlanS
• § 75 (1) Üldplaneeringuga lahendatakse järgmised ülesanded:
• 16) miljööväärtuslike alade ja väärtuslike üksikobjektide määramine ning nende 

kaitse- ja kasutustingimuste seadmine;
• 17) kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle üldiste 

kasutustingimuste määramine;
• 31) muud käesolevas lõikes nimetatud ülesannetega seonduvad ülesanded.
• (2) Üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel lähtutakse kohaliku 

omavalitsuse üksuse ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist.
•Riiklikult kaitstav kultuuripärand väljaspool muinsuskaitseala üldplaneeringu 

koostamisel nii MuKS-s kui PlanS-s puudub!



Mis on kultuuriväärtus ja kes ning kuidas peaks seda 
kaitsma? (2)
•MP

• § 56 (1) Maakonnaplaneeringu ülesanded on:
• 6) kultuuripärandi säilitamiseks üldiste kasutustingimuste määramine;

•Kas maakonnaplaneeringuga seatud tingimus, et KOV uurib ja teeb kõik, 
mida maakonnaplaneeringus on kirjutatud, on legitiimne? On see üldine 
kasutustingimus?

•NB! Kuidas kov tagab nt MP-s toodud vaate säilimist? 
• olemas vaid pehmed meetmed – räägi-räägi-räägi;
• õiguslikud vahendid puuduvad!

•NB! Kiriku kaitsevööndi suurendamine väljaspoole 50 m-t on kov poolt 
seatav kitsendus! 



•MuA saadavad kihid mälestiste ja kaitsevööndite kohta.
• NB! Kaitsevööndi andmed kohati ebaõiged!

•MuA väärtuslike objektide andmestik (20. saj arhitektuuri, koolimajad, 
vallamajad jms).
•Kaldortofotod, kaardid jms Maaameti rakendustest, Streetview.
•Pühapaikade tööd (kus on).
•Kohalike spetsialistide teadmine.

Kasutatavad andmed 



•Maakasutus
• Juurdepääsud
• Tingimused:

• miljööväärtuslikud alad ja objektid ning tingimused 
nendele;

• kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmed;
• väärtuslikud maastikud ning tingimused nendele;
• väärtuslikud rohealad ning tingimused nendele;
• rohevõrgustik ning tingimused sellele.

• ÜP saab kehtestada asju, mille täitmist saab 
kontrollida. Niida- hoia avatuna jms – mitteniitmiseks luba 
ei küsita…

• NB! ÜP ei kehtesta riikliku kaitse all olevaid objekte.

Mida üldplaneering kehtestab?



•Kas määrata objektipõhised tingimused või 
üldised pärandit väärtustavad? Millal seda 
teha?

Üheks määrajaks on maksumus. Kas läbi peaks 
uurima kõik vähegi väärtuslikud objektid või jätta 
uurimine aega, kui plaanitakse midagi teha? Palju see 
maksab?

•Kas tingimused on kohustuslikud või 
soovituslikud?

Kov ei soovi seada liialt karme piiranguid omanikele.

Üldplaneeringu detailsus



•ÜP-ga seada tingimused arheoloogiatundlike alade jaoks.
•MuA esitab avalikustamise ajaks alad.

Arheoloogiatundlikud alad



•Kov peaks suutma igale küsijale ise põhjendada oma soove ja vajadusi.
•Koostöötegijad töötavad üldplaneeringuga sisuliselt vaadates kaarti ja 

seletuskirja. Koostöötegijad peaksid esitama ettepanekuid vastuolude 
lahendamiseks. 
•Riiklikes õigusaktides tegemata tööd ei pea iga kov üle kehtestama kohaliku 

õigusaktina.
•Kõik osapooled peaksid aru saama, mida kehtestatakse ja kuidas kehtestatut 

järgitakse. NB! Praegu mõistetakse eri osapoolte poolt nii ÜP kui MP sisu väga erinevalt.

• Inventeerida, uurida, tingimusi seada võivad konsultandid hea meelega, selle 
tasustamiseks tuleb leida raha. Kas igaks juhuks ette ära otsustada on õige?
•Kehtestama peaks mõistlikud reeglid, mis on antud kohas olulised ja ka 

töötavad tulevikus.

Konsultandi seisukoht



Tänud kutsumast, ära kuulamast ja vaatamast!
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