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Elva kultuurimälestiste kaitsevööndite muutmine
ja Elva metsakalmistu piiri määramine

Vastu võetud 05.02.2018 nr 20

Muinsuskaitseseaduse § 12 lõike 3, § 25 lõigete 1, 4 ja 5 alusel, arvestades Muinsuskaitseameti
eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut:

1. Kehtestan kultuurimälestise Elva Metsakalmistu (kultuurimälestiste registri nr 4234) asukoha vastavalt
kaardile käskkirja lisas 1 ja kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 2.1

2. Kehtestan kultuurimälestise Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite matmispaik
(kultuurimälestiste registri nr 4233) kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 3.

3. Kehtestan ehitismälestistele, Peedu-Nuti vesiveski omaniku elamu Oru tn 2, 20. saj (kultuurimälestiste
registri nr 7157), Peedu-Nuti vesiveski ait-ladu Oru tn 1, 19.-20. saj (kultuurimälestiste registri nr 7156), Peedu-
Nuti villaveski hoone 3, 19. saj. (kultuurimälestiste registri nr 7155), Peedu-Nuti vesiveski hoone 2, 19. saj
(kultuurimälestiste registri nr 7154), Peedu-Nuti vesiveski hoone 1, 19. saj (kultuurimälestiste registri nr 7153),
Elamu Elva-Peedul Veski 16, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7152) ja Elamu Elva-Peedul
Veski 1, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7151) ühise kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja
lisas 4.

4. Kehtestan ehitismälestisele Elamu Elvas Vapramäe 22, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr
7149) kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 5.

5. Kehtestan ehitismälestisele Elamu Elvas Vapramäe 24 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7150)
kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 6.

6. Kehtestan ehitismälestisele End prof Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, 1905.-1908. a (kultuurimälestiste
registri nr 7147) kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 7.

7. Kehtestan kultuurimälestistele Elamu Elvas Supelranna 27, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr
7146) ja Elamu Elvas Supelranna 25, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7145) ühise kaitsevööndi
vastavalt kaardile käskkirja lisas 8.

8. Kehtestan kultuurimälestisele Elamu Elvas Turuplatsi 1, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr
7144) kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 9.

9. Kehtestan kultuurimälestisele Elamu Elvas Jaani 14, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7143)
kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 10.

10. Kehtestan kultuurimälestisele Elamu Elvas Jaani 10, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7142)
kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 11.

11. Kehtestan ehitismälestistele Elamu Elvas Pargi 38, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr
7141), Elamu Elvas Pargi 34, 1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7140) ja Elamu Elvas Pargi 32,
1920.-1930. aastad (kultuurimälestiste registri nr 7139) ühise kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 12.

12. Kehtestan kultuurimälestisele Apteegihoone-elamu Elvas Kesk tn 35, 1900.-1910. a (kultuurimälestiste
registri nr 7138) kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 13.

13. Kehtestan kultuurimälestisele Elva pritsimaja, 1907. a (kultuurimälestiste registri nr 7137) kaitsevööndi
vastavalt kaardile käskkirja lisas 14.

14. Kehtestan kultuurimälestisele Elva kirik, 1920. a (kultuurimälestiste registri nr 7136) kaitsevööndi vastavalt
kaardile käskkirja lisas 15.
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15. Kehtestan kultuurimälestistele Elva raudteejaama peahoone, 1900.-1903. a (kultuurimälestiste registri
nr 7133), Elva raudteejaama tööliste elamu, 1900.-1903. a (kultuurimälestiste registri nr 7134) ja Elva
raudteejaama abihoone, 1900.-1903. a (kultuurimälestiste registri nr 7135) ühise kaitsevööndi vastavalt kaardile
käskkirja lisas 16.

Käskkirja punktis 1nimetatud mälestise asukoht ja kaitsevöönd kantakse kultuurimälestiste riiklikusseregistrisse
ning asukoht ja kaitsevöönd kantakse lisaks Maa-ameti kaardile.

Käskkirja punktides2–15 nimetatud mälestiste kaitsevööndid kantakse kultuurimälestiste riiklikusseregistrisse
ning Maa-ameti kaardile.

Käskkirja aluseksoleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekugasaab
tutvuda Muinsuskaitseametis.

Muinsuskaitseametteavitab otsusest mälestiste ja kaitsevööndite omanikke või valdajaid ja viibläbi toimingud
vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja
kultuurimälestiseks olemise lõpetamisening kultuurimälestiste andmete muutmise kord” § 4 lõikele 2.

Käskkirja onvõimalik vaidlustada 30 päeva jooksul alates käskkirja avalikult teatavakstegemisest Riigi Teatajas,
esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluseseadustikus sätestatud korras.

I   ASJAOLUD JAMENETLUSE KÄIK

Elva linnahaldusterritooriumil paiknevate kinnismälestiste kaitsevööndite ülevaatamiseettepaneku esitas
Muinsuskaitseametile Elva Linnavalitsus üldplaneeringukoostamise käigus.

1.1   Kinnismälestised,mis on nimetatud käesoleva käskkirja punktides 3–15, on tunnistatud
kultuurimälestisekskultuuriministri 20.03.1997. a määrusega nr 12 (punktid 251–265 ja 267–275).Käskkirja
punktis 2 nimetatud kinnismälestis on kultuurimälestiseks tunnistatudkultuuriministri 19.03.1997. a
määrusega nr 7 (punkt 51). Eespoolviidatudkinnismälestistele ei ole nimetatud määrustes eraldi kaitsevööndit
kehtestatud.Kuni 19.12.2008. a kehtinud muinsuskaitseseaduse redaktsiooni § 25 lõige 1sätestas, et
kinnismälestise kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millelekohaldatakse § 25 lõikes 2 sätestatud kitsendusi
ja milles tehtavad leevendusedmärgitakse kaitsekohustuse teatisse. Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala
mälestiseväliskontuurist või piirist arvates, kui mälestiseks tunnistamise õigusaktis eiole ette nähtud teisiti.
Käesolevas käskkirja punktides 2–15 viidatud kinnismälestistekaitsevöönd tekkis kaitse alla võtmise õigusakti
(kehtestamine) ning kaitsealla võtmise ajal kehtinud seaduse koostoimes ning kaitsevööndi moodustab 50 meetri
laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või välispiirist.

Muinsuskaitseamethindas Elva linnavalitsuse ettepanekut ning koostas kaitsevööndite muutmisekohta
eksperdihinnangu. Eksperdihinnangu koostamisel kaaluti ettepanekuid ningkinnismälestiste kaitsevööndite
eesmärke. Muinsuskaitseamet nõustusettepanekuga kehtestada kinnismälestise kaitsevööndiks valdavalt
mälestisekrunt. Seda põhjendusel, et mälestised paiknevad linnalises keskkonnas ningsuuremad kaitsevööndid
seavad kohati ebaproportsionaalseid kitsendusinaaberkruntide omanikele ning väiksem kaitsevöönd ei kahjusta
mälestise kaitsevööndieesmärki.

Mõningatel juhtudel,kui mälestised asuvad lähestikku ja moodustavad ajaloolise terviku, otsustativastavalt
muinsuskaitseseaduse § 25 lõikele 4 kehtestada ühine kaitsevöönd.

Juhtudel, kus 50 mkaitsevöönd ei taga tegelikkuses kinnismälestise vaadeldavust või säilimistsobivas ruumilises
kontekstis, otsustati kaitsevööndit suurendada, et seetäidaks seadusest tulenevat eesmärki.

1.2   Eksperdihinnangukoostamise käigus ilmnes, et Elva Metsakalmistule, mis on
kultuurimälestisekstunnistatud kultuuriministri 19. märtsi 1997. a määruse nr 7 punktiga 52, eiole kehtestatud
piiri. Seetõttu hõlmati ka kalmistule piiri ja sellekaitsevööndi ulatuse kehtestamine käesolevasse menetlusse, et
määratledapiiranguala ulatus.

1.3   Muinsuskaitseametieksperdihinnangu koostamisel tehti koostööd Elva Linnavalitsusega
üldplaneeringukoostamise menetluse käigus. Eksperdihinnang kaitsevööndite muutmiseks oli
avalikulväljapanekul koos Elva linna üldplaneeringu materjalidega, kus oli võimalikesitada asja kohta arvamusi
ja vastuväiteid. Kirjalikult teavitati kõiki neidmaaomanikke, kelle krundil võrreldes varasemaga kaitsevöönd
suureneb.

MuinsuskaitseNõukogu vaatas Muinsuskaitseameti koostatud eksperdihinnangu läbi ja tegi
kultuuriministrileettepaneku kehtestada Elva Metsakalmistu asukoht ning Elva mälestiste kaitsevööndidvastavalt
eksperdihinnangule.

II   ELVAMETSAKALMISTU PIIRI JA KAITSEVÖÖNDI KEHTESTAMINE

Elva Metsakalmistuon maa-alaline mälestis, mille piir on määramata. Mälestiseks tunnistamiseõigusaktis
(kultuuriministri 19.03.1997 a määrus nr 7) on mälestise asukohaksmärgitud Vaikne tänav. Metsakalmistu näol
on tegu maa-alalise mälestisega,mistõttu on vajalik määrata mälestisele piir. Piiri määramisel on tuginetudkahe
kultuurilooliselt omanäolise kalmistuosa kõrvuti paiknemisele ja sisse onhaaratud nii 1920-1930. aastatel rajatud
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regulaarne kui ka 1960. aastatelrajatud vabaplaneeringuline kalmistuosa. Mõlemad kalmistuosad moodustavad
ühtseterviku. Sellest väljapoole jääv osa erineb kujunduse, paigutuse jm poolestning jääb kaitsevööndisse.

Kalmistukaitsevööndi määramisel on arvestatud kalmistu maastikulist paiknemist, ajajooksul toimunud
laienemist, ajaloolise kalmistu läheduses paiknevatväljakujunenud teedevõrgustikku ning kaitsevööndisse
haaratakse ka Vaikne 39kinnistul asuv kalmistu kontori hoone, mis on ajalooliselt seotud kalmistu jaselle
haldamisega. Hoone on ehitatud 1930. aastate teises pooles kalmistuvahimajaks.

Muinsuskaitseamet ontutvustanud (23.09.2016) Elva Metsakalmistu piiri ja kaitsevööndi
kehtestamiseettepanekut Elva Linnavalitsusele2, kellel ei olnud sellele vastuväiteid(04.11.2016). Kalmistu
haldaja on kohaliku omavalitsuse üksus.

III   KINNISMÄLESTISTE KAITSEVÖÖNDITE ULATUSE MUUTMINE

Muinsuskaitseseaduse§ 25 lg 1 kohaselt määratakse kinnismälestise kaitseks kaitsevöönd.
Kaitsevööndiülesandeks on tagada kinnismälestise ja seda ümbritseva maa-alakultuuriväärtuslike
struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis,samuti mälestise vaadeldavus. Muinsuskaitseseaduse § 25
lg 4 alusel võibajaloolise terviku moodustavatele või lähestikku asuvatele kinnismälestistelekehtestada ühise
kaitsevööndi.

3.1   Kinnismälestistepuhul, kus väljakujunenud linnakeskkonnas puudub vajadus suurte kaitsevöönditejärele,
mis ulatuksid naaberkinnistutele, on kaitsevööndi määramisel arvestatudolemasolevate kruntide piiridega,
kus mälestised paiknevad. Käesolevakäskkirjaga määratakse kaitsevööndi ulatuseks mälestise asukohajärgne
kinnistujärgmistel kinnismälestistel: Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ningterroriohvrite matmispaik,
elamu Elvas Vapramäe 22, elamu Elvas Vapramäe 24,elamu Elvas Turuplatsi 1, elamu Elvas Jaani 14, elamu
Elvas Jaani 10,apteegihoone-elamu Elvas Kesk tn 35, Elva pritsimaja ning Elva kirik.

3.2   Kinnismälestiseend prof Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1, kaitsevööndi ulatust muudetaksemälestise
asukohajärgse kinnistu piires, et hõlmata kaitsevööndisse mälestisestlääne pool paiknev hoovimaja ja tagada
väljakujunenud hoonestusstruktuurisäilimine.

3.3   Lähestikkuasuvatele kinnismälestistele kehtestatakse ühine kaitsevöönd. See on vajalik,et tagada mälestiste
säilimine algupärases hoonestusstruktuuris javäljakujunenud keskkonnas, mistõttu on välditud terviklike alade
tükeldamist.

Ühine kaitsevööndkehtestatakse järgmistele kultuurimälestistele: Peedu-Nuti vesiveski omaniku elamu,Peedu-
Nuti vesiveski ait-ladu, Peedu-Nuti villaveski hoone 3, Peedu-Nutivesiveski hoone 2, Peedu-Nuti vesiveski
hoone 1, elamu Elva-Peedul Veski 16,elamu Elva-Peedul Veski 1. Veskihooned koos läheduses paiknevate
elamutega,Veski 1 ja Veski 16, moodustavad ühtse kultuuriväärtusliku ja tervikliku asumi,mis peegeldab
Peedu erinevaid ehitusajaloolisi järke ja annavad ülevaate Peedukujunemisest erinevatel ajalooetappidel. Ühise
kaitsevööndi kehtestamiseeesmärk on tagada kompleksi moodustavate mälestiste vaadeldavus javäljakujunenud
hoonestusstruktuur.

Ühine kaitsevööndkehtestatakse järgmistele kultuurimälestistele: elamu Elvas Supelranna 27 jaElamu Elvas
Supelranna 25. Ühise kaitsevööndi kehtestamise eesmärk on tagadakõrvuti paiknevate mälestiste vaadeldavus ja
väljakujunenud hoonestusstruktuur.

Ühine kaitsevööndkehtestatakse järgmistele kultuurimälestistele: elamu Elvas Pargi 38, elamuElvas Pargi 34 ja
elamu Elvas Pargi 32. Kaitsevööndi piiriks on olemasolevatekatastriüksuste piirid, kaitsevööndisse jääb Pargi 36
asuv hoone. Ühisekaitsevööndi kehtestamise eesmärk on tagada lähestikku paiknevate mälestistevaadeldavus ja
väljakujunenud hoonestusstruktuur.

Ühine kaitsevööndkehtestatakse järgmistele kultuurimälestistele: Elva raudteejaama peahoone,Elva
raudteejaama tööliste elamu, ja Elva raudteejaama abihoone. Elvaraudteejaama kompleks moodustab
ümbritseva ala ja ehitistega ühtse terviklikuja väärtusliku ala. Kaitsevööndisse jäävad säilitatavate
struktuurielementidenaraudteejaama kompleksi kuuluvad kultuuriväärtuslikud struktuurielemendid:pagasikuur,
puukuur, käimla ja kelder ja ajalooline munakivitee. Peahoone jatöölistemaja esine haljasala on haaratud
kaitsevööndisse, kuna tagavadkompleksi vaadeldavuse. Ühise kaitsevööndi kehtestamise eesmärk on
tagadakompleksi moodustavate mälestiste vaadeldavus, väljakujunenudhoonestusstruktuur ja mälestiste
ning neid ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslikestruktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis.
Kaitsevöönditlaiendatakse lõuna suunas endise perroonini, kuid vähendatakse mujal võrreldesalgse 50
m kaitsevööndi ulatusega. Kaitsevööndi ulatus on mälestiste kompleksispetsiifikat arvestav ja määratud
kaitsevööndi eesmärki arvestades.

3.4   Menetlusosalisteseisukohad
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Kaitsevööndite muutmisestteavitamine toimus Elva linna üldplaneeringu avalikustamise käigus.Mälestistel, kus
kaitsevööndi ettepanek oli võrreldes algsega suurem, teavitasMuinsuskaitseamet lisaks maaomanikke kirjalikult,
andis võimaluse tutvudaeksperdihinnanguga ja küsis kirjalikku arvamust.

Maaomanikest vastasMuinsuskaitseametile kirjalikult AS Eesti Raudtee, kes tegi ettepaneku tehaElva
raudteejaama kompleksi ühises kaitsevööndis leevendus tehnotaristuavariiremondi teostamisel ning
piirata kaitsevööndi ulatust peahooneraudteepoolses osas. Muinsuskaitseamet kaalus ettepanekut ja
nõustus leevendusetegemisega muinsuskaitseseaduse § 25 lg 7 punktist 1 ulatuses, mis puudutabraudtee
tehnotaristul vajalikku avariiremonti ja selleks vajalikke kaevetöid –nimetatud töö tegemiseks ei ole nõutav
Muinsuskaitseameti kirjalik luba.Kaitsevööndi vähendamise ettepanekuga Muinsuskaitseamet ei nõustunud,
kunaraudteejaama peahoone raudteepoolses küljes 0-meetrise kaitsevööndikehtestamine ei ole mälestise
kaitse huvides. Kinnistu piir on selles kohasühtlasi mälestise välispiir (maja sein), mistõttu on mälestise kaitse
eesmärkisilmas pidades haaratud kaitsevööndisse hoone ning rööbasteede vahelinekergliiklejate ala.

Teised kirjagateavitatud omanikud arvamust ega vastuväiteid ei esitanud.

Kohalikuomavalitsusega, kes oli ühtlasi ettepaneku tegija, tegi Muinsuskaitseamet kogumenetluse vältel
koostööd. Elva linn on Muinsuskaitseameti eksperdihinnangustehtud ettepanekutega kaitsevööndite kohta
nõustunud.

Kaitsevööndiskehtivad kitsendused on sätestatud muinsuskaitseseaduse § 25 lg 7. Kaitsevöönditekehtestamise
järel väljastab Muinsuskaitseamet maaomanikelemuinsuskaitseseaduse § 18 kohaselt kaitsekohustuse
teatise. Elva raudteejaamapeahoone, tööliste elamu ja abihoone kaitsekohustuse teatises
märgitaksemuinsuskaitseseaduse § 25 lg 7 punktist 1 tehtav leevendus – raudteetehnotaristul avariiremondi ja
selleks vajalike kaevetööde tegemine ei nõuaMuinsuskaitseameti kirjalikku luba.

1Mälestiste asukohad ja kaitsevööndid on märgitud käskkirja lisades esitatud kaartidel, mille koostamisel
on kasu-tatud Eesti põhikaarti ja maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Muinsuskaitseametis,
kultuurimälestiste riiklikus registris (http://register.muinas.ee/) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

224.10.2017 jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla
ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald.

Indrek Saar
Kultuuriminister

Lisa 1 Elva Metsakalmistu piir

Lisa 2 Elva Metsakalmistu kaitsevööndi piir

Lisa 3 Vabadussõjas ja II maailmasõjas hukkunute ning terroriohvrite matmispaiga kaitsevööndi piir

Lisa 4 Peedu-Nuti ehitismälestiste ühise kaitsevööndi piir

Lisa 5 Elamu Elvas Vapramäe 22 kaitsevöönd

Lisa 6 Elamu Elvas Vapramäe 24 kaitsevööndi piir

Lisa 7 Afanasjevi suvila Elvas Järve tn 1 kaitsevöönd

Lisa 8 Elamu Elvas Supelranna 25 ja 27 ühine kaitsevöönd

Lisa 9 Elamu Elvas Turuplatsi 1 kaitsevöönd

Lisa 10 Elamu Elvas Jaani 14 kaitsevöönd

Lisa 11 Elamu Elvas Jaani 10 kaitsevöönd

Lisa 12 Elamud Elvas Pargi 32, 34, 38, ühine kaitsevöönd

Lisa 13 Apteegihoone-elamu Elvas Kesk tn 35 kaitsevöönd

Lisa 14 Elva pritsimaja kaitsevöönd

Lisa 15 Elva kiriku kaitsevöönd

Lisa 16 Elva raudteejaama hoonete ühine kaitsevöönd
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https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa1_.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa2.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa3.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa4.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa5.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa6.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa7.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa8.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa9.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa10.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa11.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa12.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_Lisa13.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa14.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa15.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3090/2201/8003/KuM_05022018_kk20_lisa16.pdf#

