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Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala
põhimääruse, piiri ja kaitsevööndi piiri kinnitamine

Vastu võetud 23.12.1997 nr 255

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538)paragrahvi 15 alusel jakooskõlas
paragrahvi 46 lõikega 3 Vabariigi Valitsusmäärab:

Kinnitada «Lihula vanima asustuse muinsuskaitsealapõhimäärus» (juurde lisatud) koos piiri jakaitsevööndi piiri
plaaniga*.

* Plaaniga saab tutvuda Muinsuskaitseinspektsioonis ja LihulaLinnavalitsuses.

Peaminister MartSIIMANN
Kultuuriminister Jaak ALLIK

Riigisekretär UnoVEERING

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 23. detsembri1997. a. määrusega nr. 255

Lihula vanima asustuse muinsuskaitsealapõhimäärus

Lihula linnuse varemed koos sellega külgneva muistse asustusekultuurkihi ja suures osas meiepäevini säilinud
alevikeskuse hoonestusega moodustab Eestile olulisekultuuriväärtusegaomanäolise terviku.

I. MÄÄRANG, EESMÄRK, PIIRID

1. Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala (edaspidi --muinsuskaitseala) hõlmab muistseasustuse kultuurkihi
ala koos vanima asustuse säilinud fragmentide ja meiepäevini suures osassäilinud ajaloolise alevikeskusega.

2. Muinsuskaitseala eesmärgiks on tagada kultuurkihismuistse asustuse ja inimtegevuse kohtaleiduva teabe
ja vanema asustuse säilinud fragmentide kaitse ning hilisema, kuni1940. aastaniväljakujunenud ajaloolise
alevituumiku planeeringu, tänavatevõrgu,miljööliste ja maastikulisteiseärasuste, kõigi seal paiknevate
kultuurilooliselt väärtuslikeehitiste ning neile omasekeskkonna säilitamine, uurimine, korrastamine ja
edasiarendamine.

3. Kaitse eesmärgil taotletakse muinsuskaitsealal:

1) muistse asustuse kultuurkihi järkjärgulist läbiuurimist jaselles avastatavatesäilitamistväärivate
konstruktsioonide või detailideeksponeerimist;

2) vanema asustuse säilinud ehitusosiste konserveerimist, restaureerimist jaeksponeerimist;

3) alevituumiku kuni 1940. aastani väljakujunenud osaleiseloomuliku planeeringu,hoonestusstruktuuri,
ehitustraditsioonide ja -materjalide, kujundusvõtete ninghaljastustraditsioonide arvestamist olemasolevate
ehitiste hooldamisel, remontimisel,saneerimisel ja restaureerimisel;

4) muinsuskaitsealale sobimatute funktsioonide järkjärgulistväljaviimist;

5) ehitusajalooliselt väärtuslike ehitiste fassaadide,interjööride, konstruktsioonide ja detailideuurimist,
fikseerimist, säilitamist, taastamist ja eksponeerimist.

4. Muinsuskaitseala hõlmab piiskopilinnuse ala40--60 m väljaspool endist veega täidetudvallikraavi, erinevas
ulatuses hoonestust piki Tallinna maantee kagukülge kuni endisefrantsiskaanide kloostrini ning ala Penijõe ja
Tallinna maantee nurgal vastavaltplaanile.

II. KITSENDUSED JA NÕUDED
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5. Muinsuskaitsealal on ilma Muinsuskaitseinspektsiooni jaLihula Linnavalitsuse igakordseloata keelatud:

1) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone jakruntide (kinnistute) piiridemuutmine ning
kruntimine;

2) ehitiste püstitamine;

3) ehitistele peale- ja juurdeehitamine, katusealuste väljaehitamine;

4) ehitiste lammutamine;

5) krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

6. Ehitamine, konserveerimine ja restaureeriminemuinsuskaitsealal peab toimuma viisil jamaterjalidega, mis
arvestavad nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolistväärtust.

7. Muinsuskaitsealale ehitamisega seotud projekteerimisele ningseal paiknevate ehitistekonserveerimise,
restaureerimise ja remondi projekteerimisele peavad eelnema uuringud,millemahu määrab
Muinsuskaitseinspektsioon. Uuringute põhjal koostatavadmuinsuskaitselisederitingimused on
projekteerimistingimuste kohustuslikuks lisaks. Uuringute programm jaeritingimused kooskõlastatakse
Muinsuskaitseinspektsiooniga.

8. Muinsuskaitsealal võivad väliuuringuid tehaning seal paiknevate või sinna püstitavate ehitisteprojekte
koostada ainult vastavat litsentsi omavad isikud.

9. Muinsuskaitsealal ehitamisega seotud projektid ning sealpaiknevate ehitiste konserveerimise,restaureerimise
ja remondi projektid, samuti muinsuskaitsealal kavandatavatemullatöödeprojektid tuleb kooskõlastada
Muinsuskaitseinspektsiooniga.

10. Muinsuskaitseala või selle osa detailplaneeringulähtetingimuste lahutamatuks osaks
onMuinsuskaitseinspektsiooniga kooskõlastatud muinsuskaitselised nõuded.Detailplaneeringkooskõlastatakse
Muinsuskaitseinspektsiooniga.

11. Muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimine,restaureerimine ja remont võib toimudaainult projekti
alusel ja erialaspetsialisti järelevalve all.

12. Muinsuskaitsealal paiknevat ehitist võibkonserveerida, restaureerida ja remontida ainultvastavat litsentsi
omav isik.

13. Kui ehitamise, konserveerimise, restaureerimise ja remondikäigus avastatakse inimtegevusetagajärjel
ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, võikultuuriväärtusega leid,on tööde
teostaja kohustatud tööd seiskama, säilitamaleiukoha muutumatul kujul ningviivitamatult informeerima
Muinsuskaitseinspektsiooni ja Lihula Linnavalitsust.

III. KAITSEVÖÖND

14. Lihula vanima asustuse muinsuskaitsealaga külgnebkaitsevöönd, mis koosnebkaugvaatealast piiskopilinnuse
ümber, mis piirneb Penijõega Tallinna-Virtsumaanteest vanaTallinna maanteeni, selle lõiguga Penijõest
muinsuskaitseala piirini,muinsuskaitseala piirigavana Tallinna maanteest kuni punktini 100 m loodetipust lõuna
suunas,mõttelise joonegaviimatinimetatud punktist kuni Tallinna-Virtsu maantee ja Penijõe tee ristmikuni
ningTallinna-Virtsu maanteega ristmikust Penijõeni vastavalt plaanile.

15. Kaitsevööndi eesmärk on vältidaunikaalsete kaugvaadete varjamist piiskopilinnusekompleksile
kõrghaljastuse või ehitiste rajamisegakaitsevööndisse.

16. Käesoleva põhimäärusepunktis 15 nimetatud eesmärgi tagamisekstuleb kaitsevööndi võiselle osa
detailplaneeringud kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga.

17. Muinsuskaitsealal paiknevatele kinnismälestistelekaitsevööndit ei kehtestata.

IV. TÖÖJAOTUS JA JÄRELEVALVEMUINSUSKAITSEALA KAITSE KORRALDAMISEL

18. Muinsuskaitseala kaitset korraldavadMuinsuskaitseinspektsioon ja Lihula Linnavalitsusvastavalt
muinsuskaitseseaduses neile pandud ülesannetele.

19. Järelevalvet tööde teostamise ülekorraldavad Muinsuskaitseinspektsioon objektil järelevalvettegeva
erialaspetsialisti kaudu ja Lihula Linnavalitsus oma ehitusjärelevalvekaudu.

Kultuuriminister JaakALLIK
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