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Ajutise kaitse alla võtmine  

 

Käskkiri kehtestatakse Muinsuskaitseseaduse (edaspidi MuKS) § 21 lg 1 alusel. 

 

Muinsuskaitseamet võtab Tartu maakonnas Tartu linnas lisas 1 välja toodud katastriüksustel 

asuva kultuuriväärtusega asja – kalmistu – ajutise kaitse alla. Kalmistu ala kirdepoolseks 

piiriks on Emajõgi, millest kalmistu ulatub u 200 m edela suunas ning kagupoolseks piiriks 

Kroonuaia tänav, millest kalmistu ulatub kuni 177 m loode suunas (lisa 1).  

  

Ajutine kaitse kehtestatakse, et hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadust 

ja vajaduse korral viia läbi mälestiseks tunnistamise menetlus.  

 

MuKS § 22 tulenevalt kohaldatakse ajutise kaitse alla võetud asja või maa-ala suhtes mälestise 

kohta käivaid nõudeid ja kitsendusi. Ajutise kaitse all oleva asja või maa-ala omanikul või 

valdajal on mälestise omaniku või valdaja õigused ja kohustused, sh uuringukulude hüvitamise 

taotlemise õigus.  

 

MuKS § 33 lg 1 keelab mälestist ohustada, rikkuda või hävitada. Kõik mälestist füüsiliselt 

mõjutavad tööd tuleb eelnevalt Muinsuskaitseametiga kooskõlastada ja saada nendeks luba.  

 

 

Ajutise kaitse kehtestamise asjaolud 

Ajutist kaitset kohaldatakse juhul, kui on piisav alus arvata, et kultuuriväärtusega asi või maa-

ala ja selles sisalduv teaduslik informatsioon võib enne mälestiseks tunnistamist hävida (MuKS 

§ 11 lg 3, § 21 lg 2).  

 

 2021. aasta aprillis leiti Tartu linnas Oa tänava rekonstrueerimistööde käigus Oa ja 

Väike-Emajõe tänava ristumiskoha lähedalt inimluid. Tööd peatati ning nende 

jätkumise tingimuseks oli arheoloogilise uuringu tagamine. Arheoloogilise uuringu viis 

2021. aasta mais läbi Arheograator OÜ (arheoloog M. Malve). 

 Uuring toimus kommunikatsioonitrasside rajamise käigus. Kaevetööde alalt leiti 92 

mehe terviklikud luustikud, mis paiknesid tänavapinnast 1,4 m sügavusel. Lisaks neile 

leiti pinnasest lahtiselt paiknevaid luid, mille analüüs on käimas. Uuringuid teinud 

arheoloogi sõnul võib leitud esemete (relvastus, kuulid jm lahingutegevusega seonduv) 

ja luustikel olnud vigastuste (kuuliaugud) kõrvutamisel ajalooliste materjalidega 

järeldada, et avastatud on Põhjasõjas Tartu piiramisel 1704. aastal hukkunud vene 

sõjameeste ühishaud. Samuti leiti arheoloogilist kultuurkihti, mis sisaldas keskaegseid 

ja varauusaegseid esemeid, mis olid iseloomulikud linnalisele eluviisile. Sellest võib 

järeldada, et looduslikult liigniiskele alale oli millalgi toodud täitepinnaseks 
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linnamüüriga ümbritsetud alalt olmejäänuseid sisaldavat pinnast, millesse Põhjasõja-

aegsed surnud olid maetud. Kuigi ajalooliste allikate põhjal on Põhjasõja kulg ja 

lahingute toimumise paiku teada, pole varem Eesti alalt ühtegi nii kindlalt konkreetse 

sündmusega seotud matmispaika varem leitud. 

 Läbi kalmistu ala on varasemalt trasse kaevatud ja selle käigus on luustikke lõhutud. Ka 

2021 mais toimuvate trassitööde käigus oli trass valdavas osas (lisa 1, punase 

katkendjoonega märgitud ala) enne arheoloogi tulekut valmis kaevatud ja kinni aetud, 

mistõttu uuringu käigus oli sellel alal võimalik dokumenteerida veel vaid kaevetöödega 

lõhutud ja pinnasega välja tõstetud üksikuid inimluid. In situ säilinud matuseid leidus u 

35 m pikkusel lõigul Väike-Emajõe ja Oa tänava ristumiskohast 25 m loode ja 10 m 

kagu suunas (lisa 1, rohelise katkendjoonega märgitud ala), kus arheoloog sai uuringut 

läbi viia trassi kaevetöödega samaaegselt. 

 Uuringute käigus oli võimalik matmisala tuvastada ainult alal, kus trassitöid teostati (u 

140 m pikkune lõik alates Oa ja Kroonuaia tänava ristumiskohast piki Oa tänavat loode 

suunas), kuid selle kunagine täielik ulatus arheoloogilise uuringu käigus ei selgunud. 

Ajalooliste materjalide põhjal on kaardistatud venelaste piiramiskraavi asukoht (lisa 1, 

lilla katkendjoon ning lisad 2 ja 3). Oa tänavalt leitud matmispaik jäi piiramiskraavist 

jõepoolsele alale ning arvatavasti oli kraavide asukoht matmisega seotud – surnuid ei 

viidud piiramisolukorras hukkumiskohast kaugele. Seetõttu on tõenäoline, et maeti ka 

tänapäeva Oa tänavast (kus uuringu käigus matuste leidumine kinnitust leidis) nii kraavi 

kui ka jõe suunas. Välistada ei saa ka matmist piiramiskraavist edela poole või ka selle 

sisse.  

 Analüüsides arheoloogiliste uuringute tulemusi ja ajaloolisi allikaid, tuleb võimalikuks 

kalmistu alaks pidada u 177 x 200 m suurust ala, mis kirdes piirneb Emajõega ja kagus 

Kroonuaia tänavaga.  

 Oa tänava kagupoolses osas kattub kalmistu u 110 m ulatuses Tartu vanalinna 

muinsuskaitseala (reg-nr 27006) kaitsevööndiga. Samuti kattub kalmistu ala suures osas 

Supilinna miljööväärtusliku hoonestusalaga. 

 Maa-alal on riikliku kaitse üldistele ja arheoloogiamälestise liigi kriteeriumitele 

vastavuse tunnused. 

 

 

Kalmistu säilimise tagamiseks ja kultuurkihi ulatuse kindlaks tegemiseks, käsin:  

1. Võtta ajutise kaitse alla kalmistu lisas 1 märgitud alal.  

2. Määran ajutise kaitse korra: 

2.1.Ajutise kaitse alla võtmise tähtaeg algab käesoleva käskkirja väljaandmise päevast 

arvates. 

2.2. Asi võetakse ajutise kaitse alla kuni kuueks kuuks.  

2.3. Ajutise kaitse alla võetud asja omanikul või valdajal on asja suhtes mälestise 

omaniku või valdaja õigused ja kohustused. 

2.4. Ajutise kaitse ajal kehtivad järgmised maa-ala kasutamise kitsendused: 

2.4.1. Keelatud on ajutise kaitse all võetud asja hävitamine või rikkumine (MuKS 

§ 33); 

2.4.2. Muinsuskaitseameti loata on ajutise kaitse alla võetud maa-alal keelatud 

ehitamine, kõrghaljastuse rajamine, raie-, kaeve- ja muud pinnase 

teisaldamise või juurdeveoga seotud tööd (MuKS § 52). 

2.5. Ajutise kaitse ajal teeb Muinsuskaitseamet kindlaks selle mälestiseks tunnistamise 

vajaduse, mille käigus vajadusel koostatakse eksperdihinnang.  

2.6. Mälestiseks tunnistamise vajaduse korral tutvustatakse eksperdihinnangut ja 

ettepanekut  asja omanikule või valdajale ning kohalikule omavalitsusele.  
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2.7. Kui asi vastab riikliku kaitse eeldustele, tunnistatakse see mälestiseks 

muinsuskaitseseaduse § 19 sätestatud korras.  

2.8. Ajutine kaitse kehtib kuni mälestiseks tunnistamiseni, kuid mitte kauem kui punktis 

2.2. sätestatud tähtaja lõpuni. 

2.9. Ajutise kaitse vajaduse ära langemisel enne punktis 2.2. tähtaja lõppu ajutine kaitse 

lõpetatakse.   

3. Arheoloogianõunikul teavitada 3 tööpäeva jooksul ajutise kaitse alla võtmisest 

nimetatud objekti omanikke või valdajaid ja Tartu linnavalitsust. 

4. Pärandihalduse osakonnal kanda nimetatud asi kultuurimälestiste riikliku registri ajutise 

kaitse all olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirja. 

5. Pärandihalduse osakonnal selgitada kuue kuu jooksul välja nimetatud kinnisasja 

vastavus või mitte vastavus riikliku kaitse eeldusele. 

 

 

Menetluse käik 

 

13.04.2021 teavitas ehitaja luuleidudest Muinsuskaitseametit. Amet võttis ühendust 

halduspartneriga (Tartu Linnavalitsus). Tartu Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste teenistuse 

miljööväärtuste peaspetsialist Romeo Metsallik käis leiukohal olukorraga tutvumas ning 

seejärel peatas e-kirjaga kõik kaevetööd leiukoha piirkonnas ning määras tööde jätkamiseks 

arheoloogilise uuringu. 

 

Muinsuskaitseamet vastas Arheograator OÜ 27.04.2021 esitatud arheoloogilise uuringu 

teatisele (registreeritud kultuurimälestiste registris, nr 25762) uuringute lubamisega 07.05.2021 

(kiri nr 1.1-7/1412-1). 

 

Mälestis kalmistu võeti 09.07.2021 kultuurimälestiste registris arvele numbriga A31141 ning 

20.07.2021 otsustas Muinsuskaitseameti arheoloogiakomisjon algatada ajutise kaitse alla 

võtmise menetlus.  

 

23.07.2021 saatis Muinsuskaitseamet vastuseks Tartu linnavalitsuse esitatud toetuse taotlusele 

kirja (nr 1.1-7/1956-1), milles anti teada otsusest algatada kalmistu ajutise kaitse alla võtmine 

ning informeeriti sellest, et toetuse taotlus võetakse töösse pärast seda kui ajutine kaitse on 

kehtestatud.   

 

Ajutise kaitse käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja kättesaamisest 

esitades vaide Muinsuskaitseametile või esitades kaebuse halduskohtusse. 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kais Matteus 

Ehitiste ja arheoloogia osakonna juhataja peadirektori ülesannetes 

 

 

 

Lisa 1. Kalmistu piir Eesti põhikaardil (aluskaart: Maa-amet 2021) 
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Lisa 2. Vene sõjaväe piiramiskraavi asukoht (joonis: R. Nurk 2021) 

Lisa 3. Piiramiskraavid ajaloolisel kaardil (Книга Марсова или Воинских дел от войск 

царского величества российских во взятии преславных фортификаций, и на разных 

местах храбрых баталий учиненных над войски его королевского величества свейского. 

С первого санктпетербургского 1713 года издания вторым тиснением напечатанная. 

Морской шляхетский кадетский корпус. С.-Петербург 1766)  
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Lisa 1. Kalmistu piir Eesti põhikaardil (aluskaart: Maa-amet 2021). 
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Kalmistu piiri koordinaadid: 

nr X Y 

1 6474913.33 659078.24 

2 6474903.98 659069.68 

3 6474881.95 659050.37 

4 6474875.73 659044.85 

5 6474856.23 659027.62 

6 6474834.54 659008.47 

7 6474849.43 658990.65 

8 6474858.98 658979.23 

9 6474870.80 658965.06 

10 6474876.03 658958.98 

11 6474907.30 658922.64 

12 6474911.38 658919.25 

13 6474924.49 658906.30 

14 6474926.57 658904.23 

15 6474925.87 658903.56 

16 6474932.60 658896.13 

17 6474942.01 658885.65 

18 6474940.71 658884.45 

19 6474945.58 658879.13 

20 6474948.47 658875.99 

21 6474951.03 658873.29 

22 6474955.64 658876.99 

23 6474966.76 658885.97 

24 6474963.51 658888.72 

25 6475010.98 658928.27 

26 6475018.54 658939.29 

27 6475035.84 658960.66 

28 6475091.29 659024.88 

29 6475034.61 659082.52 

30 6474988.96 659129.14 

31 6474986.19 659134.30 

32 6474983.27 659139.74 

 

Katastriüksused, kuhu kalmistu ala ulatub: 

Katastriüksuse aadress Tunnus 

Kroonuaia tn 58 79513:012:0020 

Kroonuaia tn 62 // 64 79513:012:0021 

Kroonuaia tn 66 79513:012:0014 

Kroonuaia tn 66a 79513:012:0022 

Oa tn 4 // 6 // 6a 79513:012:0005 

Oa tänav T10 79513:012:0051 

Oa tn 10a 79513:012:0044 

Oa tn 6b 79301:001:0080 

Oa tn 8 79513:012:0030 

Oa tn 10b // 10c 79513:012:0054 

Oa tn 10 79513:012:0016 

Oa tn 8a 79513:012:0019 

Oa tänav T14 79513:012:0055 

Oa tänav T1 79513:011:0021 

Oa tn 5 // 7 79513:011:0014 

Oa tn 1 // 3 79513:011:0013 

Emajõe tn 3 // 4 79513:011:0005  

Emajõe tn 1a // 1b 79513:011:0001 
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Emajõe tänav T1 79507:001:0020 

Emajõe tänav T3 79513:011:0019 

Väike-Emajõe tänav T1 79513:015:0002 

Kroonuaia tn 70 // 76 // 78 // Oa tn 1a 79513:015:0001 
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Lisa 2. Vene sõjaväe piiramiskraavi asukoht, markeeritud tumerohelisega, ülejäänud 

tingmärgid kujutavad Tartu linnakindlustusi: sinine – ehitatud enne 1700, roheline – ehitatud 

1700-1704, punane – ehitatud pärast Vene võimu alla minekut (joonis: R. Nurk 2021). 
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Lisa 3. Piiramiskraavid ajaloolisel kaardil, asukoht kalmistu lähistel markeeritud punase 

ovaaliga (Книга Марсова или Воинских дел от войск царского величества российских во 

взятии преславных фортификаций, и на разных местах храбрых баталий учиненных над 

войски его королевского величества свейского. С первого санктпетербургского 1713 года 

издания вторым тиснением напечатанная. Морской шляхетский кадетский корпус. С.-

Петербург 1766). 

 

 


