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Haapsalu linna territooriumil asuvate kultuurimälestiste  

valdamise, kasutamise ja käsutamise kord 

 

 
I ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev kord on koostatud muinsuskaitseseaduse ja teiste muinsuskaitset reguleerivate 

normatiivaktide alusel. Riikliku kaitse all olevate kultuurimälestiste valdamist, kasutamist ja 

käsutamist reguleerib muinsuskaitseseadus. 

1.2. Käesolev kord kehtib Haapsalu linna territooriumil. 

1.3. Käesoleva korra ülesanne on tagada Haapsalu linnas riikliku ja kohaliku kaitse alla võetud 

kultuurimälestiste (edaspidi mälestised) säilimine ning reguleerida mälestiste kaitse 

korraldamisel tekkivaid suhteid. 

1.4. Mälestis käesoleva korra mõistes on riigi või kohaliku kaitse all olev kinnis- või vallasasi, 

nende osa või asjade kogum, mis on seotud ajaloo oluliste protsesside, sündmuste või isikutega 

või millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, 

teaduslik või muu kultuuriline väärtus, mille tõttu see on kas käesolevas korras sätestatud 

tingimustel või muinsuskaitseseaduse alusel mälestisteks tunnistatud. 

1.5. Mälestis on kinnis- või vallasmälestis vastavalt asjade liigitusele kinnis- ja vallasasjadeks. 

1.5.1. Kinnismälestisteks võivad olla järgmised asjad: 

 1.5.1.1. muinas- ja keskaegsed asulakohad, linnused, pelgupaigad, kultusekohad, 

matusepaigad, muistsed põllud, teed, sadamakohad, veealused rajatised, tööandlusega seotud 

kohad. 

 1.5.1.2. arhitektuuriajaloolise väärtusega tsiviil-, tööstus-, kaitse- ja kultuseehitised ning 

nende ansamblid ja kompleksid; 

 1.5.1.3. teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad ehitised; 

 1.5.1.4. monumentaalkunsti teosed; 

 1.5.1.5. ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud, paigad (maa-alad), 

loodusobjektid. 

1.5.2.Vallasmälestisteks võivad olla järgmised asjad: 

 1.5.2.1. kinnismälestistest eemaldatud osad; 

 1.5.2.2. arheoloogilised leiud, etnograafilised ja ajaloolised asjad ning nende 

kollektsioonid; 

 1.5.2.3. kunsti- ja kultuuriloolise väärtusega kujutava ja tarbekunsti teosed ning nende 

kollektsioonid; 

 1.5.2.4. teaduse, tehnika ja tootmise arengut kajastavad masinad ja seadmed. 

 

II LINNAVOLIKOGU PÄDEVUS 

2.1. Haapsalu Linnavolikogu pädevuseks käesoleva korra rakendamisel on : 

 2.1.1. mälestiste kohaliku kaitsealuste mälestiste registrisse kandmiseotsustamine; 

 2.1.2. mälestiste kohaliku kaitsealuste mälestiste registrist kustutamise otsustamine; 



 2.1.3. mälestiste omanikele mälestiste hooldamiseks ja kaitseks linnaeelarvevahendite 

eraldamise otsustamine. 

2.2. Mälestiste kustutamine kohaliku kaitsealuste mälestiste registrist otsustab linnavolikogu 

juhul kui asi lakkab olemast mälestis, kui see on hävinud või täielikult kaotanud mälestise 

tunnused ning selle taastamine ei ole võimalik ning muudel juhtudel. 

 

III LINNAVALITSUSE PÄDEVUS 

3.1. Haapsalu Linnavalitsuse pädevuseks käesoleva korra rakendamisel on: 

 3.1.1. arvestuse pidamine mälestise üle, mälestiste registri pidamine; 

 3.1.2. kinnismälestiste kaitseks kaitsevööndi ning kitsenduste kehtestamine; 

 3.1.3. kinnismälestiste ja nende kaitsevööndite õiguslikust režiimist tulenevate 

muinsuskaitsealaste nõuete arvestamine ja korraldamine territoriaalplaneerimise, maakasutuse ja 

muude projektide ning plaanide koostamisel ja kooskõlastamisel; 

 3.1.4. muinsuskaitseametile ettepanekute tegemine kultuuriväärtustega asjade ajutise 

kaitse alla võtmiseks; 

 3.1.5. mälestistega seotud tööde teostajatel kehtestatud korras välja antud uurimislubade 

ja litsentside olemasolu kontrollimine; 

 3.1.6. mälestiste säilimisega seotud või neid ohustavate remondi-, ehitus- ja muude tööde 

kooskõlastamise korraldamine; 

 3.1.7. mälestistega seotud tööde ja vastavate projektide muinsuskaitseametiga  

kooskõlastuse kontrollimine; 

 3.1.8. muinsuskaitseameti informeerimine muinsuskaitseseaduse rikkumise juhtudest, 

mälestisi kahjustavatest muutustest ja kultuuriväärtusega leidudest; 

 3.1.9. mälestisi või kultuuriväärtusega leide ohustavate tööde ja muu tegevuse peatamine; 

 3.1.10. kohalikku kaitset vajavate mälestiste arvele võtmine, arvestuse pidamine ja arvelt 

kustutamine; 

 3.1.11. mälestiste hooldamiseks ja kaitseks riigieelarvevahendite taotlemine; 

 3.1.12. lepingute sõlmimine muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmiseks; 

3.2. Kultuuriväärtusega asi võetakse ajutise kaitse alla, kui on alust arvata, et see asi võib vastata 

mälestise tunnustele. 

3.3. Kultuuriväärtusega asjale ajutise kaitse taotlemiseks esitatakse kirjalik ettepanek koos asja 

lühikirjelduse ja võimalusel fotodega. Taotlus esitatakse muinsuskaitseameti peadirektorile, kes 

otsustab kaitse alla võtmise põhjendatuse. Ajutine kaitse kehtib kuni 6 kuud arvetes 

muinsuskaitseameti peadirektori poolt vastava käskkirja andmise päevast. Ajutise kaitse alla 

võetud asjade suhtes rakendatakse mälestise kohta käivaid muinsuskaitseseaduses sätestatud 

nõudeid ja omandikitsendusi. Omanikule väljastatakse kaitsekohustise teatis 10 päeva jooksul, 

arvates asja kaitse alla võtmisest. 

 

3.4. Riikliku kaitse all olevate mälestiste kaitset teostab riigi muinsuskaitse amet koos 

linnavalitsusega. 

 

IV KOHALIKUKS MÄLESTISEKS TUNNISTAMINE 

4.1. Kohalikku kaitset vajavaks mälestiseks tunnistamist võib taotleda iga asjast huvitatud isik, 

kes esitab linnavalitsusele taotluse koos järgmiste lisadega: 

- mälestiste kirjeldus 

- asukoht 

- seisukord 

- hooldamiseks vajalike tööde loetelu 

- mälestiste kasutamise kitsendused 

- kaitsevööndi ulatus 



4.2. Taotluse vaatab läbi ja esitab volikogule kinnitamiseks linnavalitsus. 

 

V MÄLESTISTE REGISTER 

5.1. Kaitse alla võetud mälestiste registrit peab linnavalitsus 

5.2. Registrisse kantakse mälestiste kohta järgmised andmed: 

- mälestise nimetus 

- asukoht 

- omanik (valdaja) 

- mälestise kirjeldus (seletuskiri, joonised, fotod jms) 

- mälestist kaitsvate kitsenduste loetelu 

- omanik (valdaja) õigused ja kohustused objekti säilimise ja korrashoiu tagamiseks. 

5.3. Register on avalik, selles tehtud muudatustest ja täiendustest teatakse ajakirjanduse kaudu. 

 

VI LÕPPSÄTTED 

6.1. Käesoleva korra rikkumisel võetakse süüdlane vastutusele haldusõigusrikkumiste 

seadustikus sätestatud alusel. 

6.2. Järelvalvet käesoleva korra täitmise üle teostab Haapsalu Linnavalitsus. 


