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Ajutise kaitse tähtaja pikendamine 

 

Käskkiri kehtestatakse Muinsuskaitseseaduse § 21 lg 3 ja § 23 lg 1 alusel. 

 

Muinsuskaitseamet (edaspidi amet) võttis 29.07.2021 a käskkirjaga nr 44-A ajutise kaitse alla 

Tartu maakonnas Tartu linnas käskkirja lisas 1 välja toodud alal asuva kultuuriväärtusega asja 

– kalmistu. Ajutine kaitse kehtestati, et hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise 

vajadust ja vajaduse korral viia läbi mälestiseks tunnistamise menetlus.  

 

Kalmistu puutumatuse ja säilimise tagamiseks ning kultuuriväärtuse kindlakstegemiseks 

vajalike menetlustoimingute läbiviimiseks muudan 29.07.2021. a käskkirja nr 44-A 

„Ajutise kaitse alla võtmine“ punkti 2.2 ja pikendan kalmistu ajutise kaitse tähtaega kuue 

kuu võrra, kuni 29.07.2022. a. 

 

Muinsuskaitseseaduse § 16 lg 4 kohaselt tuleb asja mälestiseks tunnistamise menetluse 

algatamine otsustada riikliku kaitse eeldusi, esitatud arvamusi ja muid asjaolusid hinnates. 

 

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

Emajõe tänava ristumiskoha lähedalt inimluid. Sama aasta aprillist juunini toimunud 

arheoloogiliste uuringute käigus leiti 92 mehe terviklikud luustikud, mis paiknesid 

tänavapinnast 1,4 m sügavusel. Matuste juurest leitud esemete (relvastus, kuulid jm 

lahingutegevusega seonduv) ja luustikel olnud vigastuste (kuuliaugud) kõrvutamisel ajalooliste 

materjalidega järeldati, et tegemist on Põhjasõjas Tartu piiramise käigus 1704. aasta suvel 

hukkunute säilmetega. Sõdurite juurest leitud õigeusu kaelaristid, südasõled ja Rootsi öörid 

näitasid, et haudadesse on maetud nii vene sõdurid kui ka kohalikud linna kaitsjad. Samuti leiti 

arheoloogilist kultuurkihti, mis sisaldas kesk- ja varauusaegseid esemeid, mis olid 

iseloomulikud linnalisele eluviisile. Sellest võib järeldada, et looduslikult liigniiskele alale oli 

millalgi toodud täitepinnaseks linnamüüriga ümbritsetud alalt olmejäänuseid sisaldavat pinnast, 

millesse hiljem surnud olid maetud.  

 

Piiramiskraavide asukohad on ajalooliste materjalide põhjal kaardistatud ning selle põhjal on 

võimalik hinnata ka matmispaiga ulatust. Kuna lahingutegevuse käigus piiramiskraavides 

surnud inimesi ei olnud võimalik piiramisolukorras hukkumiskohast kaugele viia, siis maeti 

surnud kraavide vahele või asetati kraavidesse. Oa tänavalt leitud matmispaik jäi 

piiramiskraavist jõepoolsele alale, kuid matuseid võib leiduda ka sellest kraavi pool paikneval 

alal. Kalmistu ala oli varasemate kaevetööde käigus osaliselt lõhutud ning 2021. aastal oli 

võimalik uurida algses asukohas paiknevaid luustike vaid umbes 140 m pikkusel lõigul. 

Analüüsides arheoloogiliste uuringute esmaseid tulemusi ja ajaloolisi allikaid, võeti ajutise 

kaitse alla võimaliku kalmistu alana umbes 177 × 200 m suurune ala, mis piirneb kirdes 

Emajõega ja kagus Kroonuaia tänavaga.  
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Muinsuskaitseseaduse § 16 lg 6 kohaselt selgitatakse mälestiseks tunnistamise menetluse 

käigus välja asja kultuuriväärtus ning mälestiseks tunnistamise ja kaitsevööndi kehtestamise 

põhjendatus.  

 

Ametil on kohustus järgida uurimispõhimõtet ja koguda omal algatusel kõik asjas tähtsust 

omavad asjaolud, et seejärel kujundada lõplik seisukoht. Hetkel töötatakse läbi arheoloogiliste 

uuringute tulemusi ning aruanded valmivad orienteeruvalt 2022. aasta teises pooles, lisaks tuleb 

kalmistu ala määramisel arvestada ka ajalooliste allikatega. Tegemist on oluliste asjaoludega 

mälestiseks tunnistamise üle otsustamisel.  

 

Ajutine kaitse on kalmistu kultuurkihi säilimise seisukohalt jätkuvalt vajalik, mistõttu MuKS § 

23 järgi amet pikendab kehtivat ajutise kaitse tähtaega kuni 29.07.2022. 

 

Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 59 on 31.01.2022 parandatud varasemalt käskkirja lõpus 

esitatud kuupäeva „29.07.2021“ ja asendatud see korrektse ajutise kaitse pikenduse tähtajaga 

„29.07.2022“. 

 

Ajutise kaitse tähtaja pikendamise käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja 

kättesaamisest esitades vaide Muinsuskaitseametile või kaebuse halduskohtusse. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Linda Lainvoo 

peadirektori kohusetäitja 

 

 

Lisa 1. Ajutise kaitse all oleva kalmistu ala koos katastriüksuste nimekirjaga.   
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Lisa 1 

Muinsuskaitseameti peadirektori 25.01.2022. a käskkirja nr 1.1-5/11-A 

„Ajutise kaitse tähtaja pikendamine“ juurde 

 

Ajutise kaitse alla oleva kalmistu ala koos katastriüksuste nimekirjaga (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 

nr X Y 

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 

Kroonuaia tn 68 // Oa tn 2 // 2a 79513:012:0001 

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 

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 

 

 


