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Ajutise kaitse alla võtmine  

 

Muinsuskaitseseaduse § 21 alusel 

 

1. Kultuuriväärtusega maa-ala säilimise tagamiseks ja mälestiseks tunnistamise menetluse 

algatamise vajaduse hindamiseks võtan ajutise kaitse alla Sillamäe kultuurimaja esisel alal 

asuva kalmistu ala (asukoht Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk tänav L2 KÜ 

73501:010:0118) koos kaitsevööndiga (mis hõlmab osaliselt või terviklikult kinnistuid 

Linnapark KÜ 73501:011:0051; Kesk tn 24 KÜ 73501:011:0052; Kesk tänav L2 KÜ 

73501:010:0118 ja Kesk tn 27 KÜ 73501:010:0102) vastavalt käskkirja lisadele 1-2. 

2. Määran ajutise kaitse korra: 

2.1 Kalmistu ala võetakse ajutise kaitse alla kuni kuueks kuuks. 

2.2 Ajutise kaitse alla võetud maa-ala omanikul või valdajal on maa-ala suhtes mälestise 

omaniku või valdaja õigused ja kohustused. 

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

2.1.1. keelatud on ajutise kaitse all võetud maa-ala ohustamine, rikkumine või 

hävitamine (muinsuskaitseseaduse § 33 lg 1); 

2.1.2. Muinsuskaitseameti loata või teavitamiseta on ajutise kaitse alla võetud maa-

ala ja selle esialgses kaitsevööndis keelatud ehitamine, kõrghaljastuse 

rajamine, raie-, kaeve- ja muud pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud 

tööd (muinsuskaitseseadus § 52, 58). 

2.2. Muinsuskaitseamet teeb maa-ala ajutise kaitse all olemise ajal kindlaks selle 

kultuurkihi ulatuse. Võimalusel tuleks teostada uuring kultuurimaja ümbruse 

korrastamise projekti tööde käigus, et kultuurkihi maksimaalse säilimise tagamiseks 

vältida lisakaevete tegemist. 

2.3. Eksperdihinnangut ja riikliku kaitse eelduste kriteeriumide vastavuse analüüsi 

tutvustatakse eelnevalt maa-ala omanikule või valdajale ning kohalikule 

omavalitsusele.  Kui maa-ala vastab riikliku kaitse eeldusele, tunnistatakse see 

mälestiseks Muinsuskaitseseaduse § 19 sätestatud korras. 

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

lõpetatakse.  

2.5. Kui Muinsuskaitseamet ei otsusta punktis 2.2 tähtaja jooksul, kas maa-ala vastab 

riikliku kaitse eeldusele, siis ajutine kaitse lõpeb. 

3. Kaitsekorralduse peaspetsialistil teavitada 3 tööpäeva jooksul ajutise kaitse alla võtmisest 

nimetatud objekti omanikku Sillamäe Linnavalitsust. 

4. Pärandihalduse osakonnal kanda nimetatud maa-ala kultuurimälestiste riikliku registri 

ajutise kaitse all olevate kultuuriväärtusega asjade nimekirja. 

5. Ehitiste ja arheoloogia osakonnal selgitada kuue kuu jooksul välja nimetatud kinnisasja 

vastavus või mitte vastavus riikliku kaitse eeldusele. 



 
 

 

Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja kättesaamisest 

esitades vaide Muinsuskaitseametile või kaebuse halduskohtusse. 

 

 

Ajutise kaitse kehtestamise asjaolud 

− 1. juunil 2020 leiti Sillamäel Kesk tn rekonstrueerimistöödel inimsäilmed, millest töövõtja 

teavitas Muinsuskaitseametit. Samal päeval käis leiukohta üle vaatamas ameti Ida-Viru 

maakonna nõunik Kalle Merilai.  

− Järgmisel päeval, 2. juunil, käis kohal ameti nõustamisosakonna arheoloog Anu Lillak, kes 

tegi ülevaatuse käigus kindlaks, et vähemalt osaliselt on tegu koha peal säilinud luustikega. 

Ühe luukogumi juures leidus kõdupuitu ning metallitükk, mis näis olevat kirstunaela katke. 

Teisi luudega seotud leide ei olnud, kuid luude paiknemine, nende halb säilivus ja sügavus 

maapinnast viitasid sellele, et tegu on kalmistuga. Ülevaatuse käigus suheldi Sillamäe 

Muuseumi esindajaga, kellelt saadud teabe kohaselt oli luid leitud ka kultuurimaja 

ehitamisel ja linnapargi servast. Mis nendest luudest toona sai, ei ole teada, kuid see teave 

toetas hüpoteesi, et tegu võib olla kalmistuga.    

− 2. juunil teavitas Muinsuskaitseamet kirja teel (nr 1.1-7/1391) Sillamäe linnavalitsust  Kesk 

tänava rekonstrueerimisel avastatud arheoloogilistest leidudest ja kultuurkihist ning et  

edasised tööd tuleb luude leiualal peatada ja teostada arheoloogilised uuringud (alus: 

Muinsuskaitseseadus § 60 ja § 31). Lisaks teavitati, et Muinsuskaitseameti määratud 

arheoloogilise uuringu osas on juriidilisele isikule hüvitatav töödele kulunud maksumus 

pooles ulatuses, maksimumsummas 1500 eurot.   

− Sillamäe linnavalitsus tellis arheoloogilise uuringu arheoloog-osteoloog Martin Malvelt 

(OÜ Arheograator). Muinsuskaitseamet kiitis uuringukava heaks (nr 37916). Uuringud 

algasid 15. juunil 2020 (uuringuteatis nr 24566).  

− 23. juulil lõppesid Kesk tänav L2 kinnistul tänava ja torustike rekonstrueerimisest tingitud 

arheoloogilised välitööd (Arheograator OÜ teavitus 24.07.2020, lisa 4). Kultuurimaja esisel 

alal puhastati välja 118 inimluustikku (lisa 3). Tänava rekonstrueerimisel avatud alale 

jäänud luustikud tuli läbi uurida, sest torustike paigaldamine polnud muul viisil võimalik. 

Kraavi seinaprofiilides nähtuvad haualohkude asukohad fikseeriti.  

− Kalmistul on toimunud ülematmist, mistõttu on paiguti luustikud kuni neljas kihis. 

Matustele kaasa pandud esemete, rõivadetailide ja ehete põhjal on ala kalmistuna kasutusel 

olnud 16. saj teisest poolest kuni 18. saj. esimese pooleni, põhiosas 17. sajandil. Leidude 

seas on klaashelmestest keed, ajastule tüüpilised hoburaudsõled, pitsatsõrmused, mündid 

jms. 

− Tänava rekonstrueerimistööde käigus selgus kalmistu ida-läänesuunaline ulatus, kuid 

põhja-lõuna suunas tuleb see kindlaks teha edasiste uuringutega. Võttes arvesse 

maastikureljeefi, ajaloolisi teid, 19. saj kaardiandmeid ning sarnaseid kalmistuid mujal, on 

tõenäoline, et kalmistu alana oli kasutusel uuritud ala lähiümbrus, põhirõhuga klindi suunas. 

− Kesk tänava rekonstrueerimisel avastati matusekiht, st inimluustikud nende matmise 

sügavuses, kuid dokumenteerimata jäi toonane maapinnatasand (kui see oli säilinud), mis 

võis sisaldada viiteid maapealsetele hauatähistele, kalmistu piirdele jms. Nüüd, kui 

uuringutega on välja selgitatud kalmistu olemasolu, tuleb edasistel kalmistu ja selle esialgse 

kaitsevööndi alal kaevetöödel tagada kohe algusest peale arheoloogiline uurimine, et ära 

hoida kultuurkihi dokumenteerimata ära kaevamist (rikkumist, hävimist). 

 

 

 

 



 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Siim Raie 
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Lisa 1. Kalmistu piir Eesti põhikaardil. 

Lisa 2. Kalmistu kaitsevöönd Eesti põhikaardil. 

Lisa 3. Fotod (autor Kalle Merilai, 16.07.2020). 

Lisa 4. Arheograator OÜ teavitus välitööde lõppemisest. 24.07.2020. 

  



 
 

Lisa 1. Kalmistu piir Eesti põhikaardil. 

 

 
  

Nr X Y 

1 6590177,41 713722,66 

2 6590188,07 713703,47 

3 6590206,8 713668 

4 6590223,7 713627,31 

5 6590243,436 713635,4175 

6 6590227,944 713671,097 

7 6590198,34 713731,07 

8 6590177,41 713722,66 



 
 

Lisa 2. Kalmistu kaitsevöönd Eesti põhikaardil. 

 

 

  
Nr X Y 

1 6590206,8 713668 

2 6590195,77 713651,88 

3 6590197,39 713632,13 

4 6590210,61 713594,16 

5 6590285,48 713626,0846 

6 6590277,86 713645,14 

7 6590282,35 713668,87 

8 6590287,83 713670,93 

9 6590282,12 713686,43 

10 6590280,517 713707,5696 

11 6590279,575 713720,4353 

12 6590275,81 713730,1631 

13 6590269,534 713750,2462 

14 6590269,22 713764,0533 

15 6590246,82 713754,18 

16 6590198,34 713731,07 

17 6590227,66 713671,75 

18 6590243,436 713635,4175 

19 6590223,7 713627,31 

20 6590206,8 713668 



 
 

Lisa 3. Fotod (autor Kalle Merilai, 16.07.2020). 

 

  



 
 

 

 


