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Sissejuhatus 
 
Ajaloolise Rapla kalmistu arengukava koostamise vajadus tuleneb kalmistu olukorra parandamise ja 

tuleviku läbimõeldud kavandamise vajadusest ning soovist anda Rapla kihelkonnakalmistu 

funktsiooni kandnud maa-ala tagasi kalmistu ajaloolisele omanikule EELK Rapla Maarja-Magdaleena 

kogudusele (edaspidi Kogudus). Kalmistu arengukava koostas Rapla Vallavalitsus koostöös 

Koguduse ning Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni, majanduskomisjoni ning eelarve- ja 

arengukomisjoniga. Kalmistu arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse Rapla Vallavolikogu ja 

Koguduse poolt iga kolme aasta tagant koos Rapla valla ja Koguduse vahelise lepingu uuendamisega.  

 

 
 

Olukorra analüüs 
 

1. Asukoht ja territoorium  

Rapla kalmistu asub Rapla vallas Uuskülas kahe suurema keskuse, Rapla linna ja Alu aleviku vahel. 

Kalmistu paikneb Rapla kirikust ca 1 kilomeeter loode pool, kuhu mootortranspordiga pääseb vaid 
Alu teed mööda, jalgsi ja jalgrattaga ka Rapla ümbersõidutee ja Alu poolt. 

 

Joonis 1. Rapla kalmistu kinnistu asukoha skeem kinnistu piiridega. 

Rapla kalmistu (Alu tee 21, katastritunnus 66904:001:0301) katastriüksuse pindala on 19,38 ha.   

Sellest moodustab reaalselt kalmistuna kasutatav maa ca 7,4 ha, millest kalmistu vana osa on ca 6 ha 

ja uus osa ca 1,4 ha. Seega on kogu katastriüksusest üle kolmandiku kasutuses matmisteks. Kogu 

katastriüksusest  moodustab  437 m² ehitiste alune maa, 4,25 ha haritav maa, 7,03 ha metsamaa, 8,06 

ha muu maa. Tegemist on 100% üldkasutatava maaga. Kalmistu juures paikneb parkla (2758 m²), mis 

on 100% transpordimaa. Teisel pool Alu teed paikneb Uus-Kalmistu katastriüksus (4,81 ha, 100% 

üldkasutatav maa), mis on valla üldplaneeringus ette nähtud tulevikus vajaduse tekkimisel kalmistu 
perspektiivse laiendusena.  
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              Joonis 2. Rapla kalmistu kinnistu matmiseks kasutatav ala - vana ja uue osa asukoht. 

  

2. Ajalooline kujunemine 

Rapla kalmistu on ajalooliselt olnud kogu Rapla kihelkonna kalmistu. See võeti kasutusele oluliselt 
varem, kui teiste Rapla kihelkonna territooriumile jäävate valdade kalmistud.  

Rapla kirikukihelkonna ajalooline matusepaik oli 13. sajandi teisest poolest alates Rapla kirik ja selle 

ümber olnud surnuaed. Kuni 18. sajandi teise pooleni maeti härrasrahvas kiriku põranda alla ja 

lihtrahvas kiriku ümber. 1772. aastal keelas keisrinna Katariina II oma ukaasiga kogu Vene riigis 

matmise nii kirikutesse kui ka kirikute ümber, seetõttu kinkis Alu mõisnik krahv Tiesenhausen 1780. 

aastal uue surnuaia tarvis Laadamäe kõrtsi lähedale tüki võsastunud maad. Seda aastat võib pidada 

praeguse Rapla kalmistu algusajaks. Sama mõisniku ehitatud kalmistu kabel oli mõeldud Rapla 

kihelkonna härrasrahva matmiskohaks, kusjuures Tiesenhausenite suguvõsale pidi jääma kabeli 

tagumine ruum ja teistele ümbruskonna mõisnikele ülejäänud osa. Ajapikku nad loobusid kabelisse 
matmisest ilmselt seetõttu, et kirikuga võrreldes oli seal siiski liiga vähe ruumi.             

Praeguse Rapla kalmistu vanim osa on kabelitagune piirkond, mille alale on nüüdseks juba kolm või 

enamgi pealematmist toimunud. Kalmistu esimene laiendamine toimus 1860. aastal, kui Alu mõisnik 

Lilienfeld kinkis surnuaiale peaaegu sama suure osa maad juurde. Teise laiendamise järel aastal 1921 

jõudis kalmistu välja praeguse Alu teeni. Samal ajal tehti surnuaia ümber kivimüür koos 

raudväravatega. 1928 ehitati peavärava juurde maja, milles oli korter surnuaiavahile ja suurem ruum 

peiede pidamiseks. 1929. aastal asus sinna perega elama Rudolf Roosimaa, kes oli Rapla kalmistuvaht 

40 aastat. Kalmistu viimane laienemine toimus aastal 1991, kui surnuaed suurenes  põhjapoole 1,4 

ha. 235 aasta jooksul on Rapla kalmistule maetud hinnanguliselt 50 000 surnut. Ilusaks traditsiooniks 

on saanud Rapla kihelkonnapäevade raames toimuv ringkäik kalmistul, et ühiselt meenutada sinna 

maetud tuntud isikuid.  

Rapla kihelkonnas on hiljem rajatud Kehtna (algse nimega Järvakandi) kalmistu, Lelle kalmistu, 

Järvakandi alevi kalmistu, Ahekõnnu erakalmistu. Säilinud on veel Keiserlingide perekonnakalmistu 

Raikkülas ning Purkus endise Järvakandi mõisa territooriumil asuv kabel, kuhu maeti sealse mõisa 
perekonnaliikmed.  Raikküla vallas puudub praegu matmiseks kasutatav kalmistu.  
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3. Väärtused ja vaatamisväärsused 

Kalmistu on oluline Rapla linna, valla ja kihelkonna kultuurilooline osa ning Rapla valla 

miljööväärtuslik ala.  

Ajaloo- ja kultuuriväärtustena on Muinsuskaitseameti registris:  

 Rapla kalmistu (kinnismälestis) 

 Rapla kalmistu kabel (kinnismälestis) 

 II maailmasõjas hukkunute matmispaik (kinnismälestis) 

 Tiesenhausenite hauamonument, 19.saj. (vallasmälestis kabelis) 

Kalmistu kabeli kirjeldus: 1-korruseline, viilkatuse ja krohvitud fassaadiga kivist matusekabel. Hoone 

paikneb regulaarse planeeringuga kalmistu keskteljel esifassaadiga sissesõidutee suunas. Avad 

paiknevad sümmeetriliselt. Avatäited on puidust. Pikliku põhiplaaniga hoone idapoolsel otsafassaadil 

paikneb kahepoolse ukseavaga peasissekäik, mille kahel pool ja kohal asuvad sügaval müüritises 

kolm ümara kujuga aknaava. Nii põhja- kui lõunakülje lääneosas on seinapinnas suuremad aknaavad. 

Kabeli tagafassaad on akendeta. Lisaks peasissepääsule on suurem ukseava ka kabeli põhjakülje 

lääneservas. Kabeli lõunakülje keskosa toestavad kaks kontraforssi. Matusekabeli interjöör oli algselt 

jaotatud kaheks. Tagumises osas paiknes Tiesenhausenite perekonna krüpt, kabeli esimene pool oli 

mõeldud teistele ümbruskonna mõisnikele. Kabeli läheduses paiknevad ümbruskonna mõisnike 

suguvõsade matusepaigad. Kabelisse matmisest loobuti 19. sajandi jooksul. Kabelisse olid enne 

kalmistule ümber matmist maetud admiral Adam Johan von Krusensterni (1770-1846) vanemad 

Johann Friedrich von Krusenstern (1724-1791) ja Christina Fredericke von Toll (1730-1804). Praegu 
on kabelihoone esimene osa kohandatud matusetalituste läbiviimiseks. 

Samuti omavad ajaloo- ja kultuuriväärtust tuntud inimeste, eriti mõisnike ja pastorite hauaplatsid koos 

piiretega, samuti vähesed säilinud omaaegsed plekkpärjad. Vajalik on mõisnike jt tuntumate inimeste 

hauaplatside korrastamine. 

Kalmistu vaatamisväärsused pakuvad huvi paljudele Rapla piirkonda külastavatele inimestele, 

eelkõige ajaloo- ja kultuurihuvilistele. Kalmistut külastavad ka sinna maetute sugulased ja järeltulijad 

kaugemalt Eestist ning välismaalt, on oluline tagada kalmistu heakord ja info kättesaadavus. Kalmistu  

vaatamisväärsuste paremaks eksponeerimiseks on vaja paigaldada kvartalite tähised ja asetada 

peavärava juurde kalmistu skeem. Vaja on koguda ja kirja panna tuntumate maetud inimeste elulood,  

tutvustada neid internetis ning raamatus või brošüüris. Võimalus on koolides koduloo õpetamise 
raames senisest enam õpilastele tutvustada ja väärtustada Rapla kalmistut.  

Loodusväärtusena on paari sajandi jooksul parkmetsaks kujunenud Rapla kalmistu väga 

mitmekesine, kus on ligi poolsada erinevat puu ja põõsaliiki, mis on omakorda koduks ca 1500 
linnuliigile sh. looduskaitse all olevale musträhnile.  
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4. Teenused       

                                                                                                                             
Tabel 1. Matused Rapla kalmistul.  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Matuseid kokku 149 179 134 149 136 143 135 118 138 143 117 

kirstumatuseid 132 144 104 99 96 94 63 58 59 74 48 

urnimatuseid                     17 35 30 50 40 49 72 60 79 69 69 

kiriklikult maetuid                 52 70 53 39 49 59 49 50 50 57  

ilmalikult maetuid                 97 109 81 110 87 84 86 68 88 86  

Rapla kihelkonna inimesi                      85 101 93  

Rapla valla inimesi                                 67 85 63  

 

 
          

 

Viimase kümne aasta jooksul on matuste arv olnud stabiilne. Rapla kalmistule maetute koguarvust on 

ca 50-80 (2014. aastal 56% kõigist) olnud teiste omavalitsuste surnud, kelle hulgast omakorda ca 20-

30 (2014. aastal 21% kõigist) Rapla kihelkonna piiresse jäävate teiste valdade (Raikküla, Kehtna ja 

Järvakandi) omad. Kuna Rapla valla elanike arv on viimase paarikümne aasta jooksul olnud languses, 

on sama suundumus tõenäoline ka järgnevatel aastatel. Rapla vallas on viimase 10 aasta jooksul olnud 

keskmiselt 107 surma aastas, alates 2010. aastast veidi alla 100, 2014. aastal oli 92 lahkunut. Alates 

2014. aastast on väljaränne ületanud veidi sisserännet. Rahvastik väheneb kõigis Rapla kihelkonna 

valdades, seetõttu võib lähiaastatel prognoosida ka surmade koguarvu vähenemist.  

 

 

Joonis 3. Kirstu- ja urnimatused ajavahemikus 2005-2015. 

 

Järjest enam on toimunud urnimatuseid, seetõttu võib prognoosida nende osatähtsuse kasvu ka 

tulevikus. Urni matmiseks vajaminev maa on väiksem. Vabu hauaplatse on kalmistu vanas osas 20-30 

ja uues osas ca 200. 2014. aastal läks kasutusse 15 uut hauaplatsi. Suurenenud urnimatuste osatähtsus 

ei tekita lähemal perioodil kalmistu territooriumi laiendamise vajadust, kuid kauget perspektiivi 

silmas pidades on ruumi nii kinnistu praegusel territooriumil kui ka üldplaneeringuga reserveeritud 

Uus-Kalmistu maaüksusel.  
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Joonis 4. Kiriklike ja ilmalike matuste arv ajavahemikus 2005-2014.  

 

Ilmalikke matuseid on olnud pidevalt kiriklikest matustest rohkem, kuid mõlemad arvud on kümne 

aasta jooksul olnud stabiilsed. 

Vajalik on lahendada mahajäetud haudade hooldamine ning kavandada omasteta isikute matmiseks 

tuhapuisteala.  

Rapla kalmistul töötavad kalmistuvaht ning tema alluvuses hauakaevamise ja heakorraga tegelev 

kalmistutöötaja.  

Kalmistul pakutavad teenused (osa pakutakse praegu, osa on võimalik pakkuda tulevikus): 

1. uute hauaplatside väljastamine 

2. olemasolevale või uuele platsile ehitus- ja hooldustööde tellimine  

- hauaplatsi väljaehitamine, kujundamine, haljastus  

- ühekordne ja/või pikaajaline hauaplatsi hooldus 

3. hauakaevamine ja selle kinniajamine 

4. surnute pesemine, riietamine ja korrastamine 

5. surnute hoidmine külmikus 

6. kiriklike või  ilmalike matuste tellimine 

7. muusikute tellimine 

8. matuseauto tellimine 

9. krematooriumi info edastamine 

10. puusärgi kandjate tellimine 

11. fotograafi tellimine 

12. peielaua võimaldamine kalmistumajas (praegu seda võimalust pole, kuid on vaja analüüsida 

antud teenuse pakkumisega seonduvad hoone remondivajadused ja majandamise küsimused) 

13. matusetarvikute müük  

- erineva suuruse, kuju ja värviga puusärgid  

- rendipuusärgid krematooriumisse viimiseks 

- küünlad 

- lilled, kimbud ja pärjad (nii looduslikust kui ka tehismaterjalist) 

- ristid ja ajutised hauaplaadid 

- laululehed, voldikud  

- urnid koos urnilina ja/või -kotiga 

14. hauakivide tellimine 

15. hauasammaste, -kivide ja  -plaatide puhastamine ning kirjete uuendamine 
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16. liiva, killustiku ja mulla müük 

17. lillede müük 

18. esmavajalikud töövahendid (tasuta kasutatavad) 

19. tualett (võib olla olemasoleva maja baasil) 

  

Kalmistul iga-aastselt korraldatava kalmistupäeva on plaanis läbi viia ka järgnevatel aastatel. 

 

 

5. Finantseerimine ja haldamine 
 

Kalmistu kinnistu omanik on Rapla vald. Rapla Vallavalitsus teeb kalmistu teenuste osutamiseks 

koostööd EELK Rapla Maarja-Magdaleena kogudusega.  

 

Organisatsiooniliseks korraldamiseks tuleb arvestada kalmistuseadusest jt õigusaktidest tulenevaid 

võimalusi. Kalmistu omanik tohib kalmistuseaduse alusel olla vaid omavalitsus või kogudus. 

Kalmistu rentimine, hoonestusõigus ega muu taolise lepinguga ajutiselt koguduse või kellegi teise 

kasutusse andmine ei ole võimalik. Kalmistu edasise arengu, omandi ja haldamise (teenuste 

pakkumise) organisatsioonilisteks võimalusteks on: 

OMANIK:       1. Rapla vald             VÕI                   2. Kogudus 

                         
HALDAJA: Rapla Varahaldus VÕI hanke võitja            Kogudus VÕI leitud teenuste pakkuja 

 

Seega, mõlema omandi variandi puhul on põhimõtteliselt kaks haldaja (teenuste/toimingute osutaja 

võimalust). 

Organisatsiooniliste võimaluste plussid ja miinused: 

Variant 1: omanik on Rapla vald 

Plussid Miinused 

 Finantseerimine on kindel (vähemalt 

minimaalseid vajadusi arvestav) 

 Fondidest finantseeringute saamiseks 

vähe võimalusi (praegu ei ole sobivaid 

fonde teada) 

 Hangete kohustus teenuse leidmisel 

(odavaim hind ei pruugi alati tagada 

head tulemust) 

 Teenuste vähene paindlikkus 

 

 

Variant 2: omanik on Kogudus 

Plussid Miinused 

 Koguduse ajalooline omand 

 Koguduse huvi 

 Vallal on palju ülesandeid, kõigega ei 

jõua ja ei peaks ise tegelema, on 

võimalik osa ülesandeid anda teistele 

korraldada (ka kalmistu) 

 Suurem võimalus fondidest toetuste 

saamiseks (nt Leader ja kohaliku 

omaalgatuse programm, millest vald ei 

 Oht, et ei suuda hakkama saada 
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saa kalmistu jaoks taotleda) 

 Suurem majanduslik paindlikkus 

(puudub hangete kohustus) 

 Teenuste suurem paindlikkus 

 Poliitika mõjutab vähe 

 

 

Rapla valla ja koguduse huvides on, et Rapla vald annaks Rapla kalmistu kinnistu üle selle 

ajaloolisele omanikule Kogudusele (koguduse on esitanud vallavalitsusele ka vastava taotluse). Samal 

ajal kalmistu maaomandi üleandmisega sõlmitakse leping Koguduse ja Rapla valla vahel, kus tuuakse 

ära mõlema poole edasised kohustused, mis lähtuvad peamiselt kalmistu arengukavast. Kinnistu 

omanikuks saamisel kohustub kogudus sõlmitava lepingu alusel järgima käesolevat Rapla kalmistu 

arengukava ning arengukava koos Rapla Vallavolikoguga üks kord kolme aasta jooksul üle vaatama 

ja vajadusel muutma. 

 

Rapla kalmistu arengu ja ülalpidamise rahastamine hakkab toimuma muuhulgas teenuste müügist, 

projektidest eraldatud vahenditest jt allikatest. Rahavoogude suurendamiseks parandab kogudus 

kalmistu teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Kalmistu arengukava elluviimine sõltub suurel määral 

tegelikest rahastamisvõimalustest (sh koguduse eelarve, fondid, valla eelarve jt toetajad). 

Investeeringute rahastamine tulevikus saab toimuda eeskätt toetustest, mida kogudus taotleb 

erinevatest fondidest. Rapla valla poolsed investeeringu- jm lisatoetused peavad olema kooskõlas 

Rapla valla arengukava ja eelarvestrateegiaga ning lepitakse kirjalikult lepingus kogudusega eraldi 

kokku.  

 

 

6. Teabe kättesaadavus 
 

Kalmistu on inventariseeritud, sh on kaardistatud kalmistule maetud silmapaistvad isikud. 

Informatsiooni Rapla kalmistu kohta leiab Rapla valla kodulehelt http://rapla.kovtp.ee/kalmistu,  

telefoniraamatutest ning kalmisturegistrist Haudi, mis on nähtav www.kalmistud.ee. Plaanis on välja 

anda voldik kalmistu kasutamise ja hooldamise eeskirja ning kalmistul pakutavate teenuste kohta. 

Perspektiivis tutvustatakse kalmistule maetud tuntud isikuid raamatus või brošüüris. Koguduse 

kodulehte tuleb kalmistu osaga täiendada ja luua kalmistu töötajale oma e-posti aadress. Paigaldatud 

on kalmistu kvartalite tähised. Ettevalmistamisel on kalmistu väravasse paigutatav kalmistu skeem. 

Perspektiivis on kalmistule võimalik paigaldada puutetundlik elektrooniline tabloo ja turvakaamerad. 

 

 

7. Hooned 
 

Rapla kalmistu peatee otsas on kivist kabelihoone, mis koosneb kolmest ruumist. Esimesse on 

paigutatud surnute hoidmise külmikud, keskel on saal talituste läbiviimiseks ning tagaruum koos 

skulptuuriga „Murtud süda“ on perekond Tiesenhausenite ajalooline matmispaik.  

 

Kabelisse tuleb paigaldada matusekell, mida lüüakse sealt surnu väljasaatmisel. Vaja on välja töötada 

nii parklasse kui ka kabeli ette valgustuse paigaldamise lahendused. 

 

Kalmistu peaväravas on kalmistuvahi maja, kus on kantselei koos muude vajalike abiruumidega. Selle 

majas on võimalik taastada peielaudade korraldamise võimalus. 

 

 

 

http://rapla.kovtp.ee/kalmistu
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8. Vaikuse laste rahupaik 
 

Rapla kalmistule nähakse ette vaikuse laste rahupaiga rajamine. Rahupaik on koht, mis on mõeldud 

vanematele ja peredele, kelle laps on surnult sündinud või lahkunud vastsündinueas, kelle lapsel pole 

hauda või see asub väga kaugel. Sellist mälestuspaika vajavad ka paljud nende hulgast, kes leinavad 

oma looteeas ehk siis katkenud raseduse tõttu kaotatud last. Rahupaiga täpne lahendus on 

väljatöötamisel, rahupaik on plaanis rajada 2017.  

 

9.  Jäätmemajandus, haljastus ja heakord 
 

Jäätmekäitlusega tuleb tagada aastaringne prügivedu kalmistult. 2014. aastal rajati kalmistu taha 

biolagunevatele jäätmete jaoks komposteerimise väljak. Kõige suurem koristusaeg kalmistul on 

kevadel enne surnuaiapüha ning sügisel lehtede langemise ajal. Selleks on üle surnuaia praegu 12 

erinevas punktis 24 jäätmekogumise kasti (a´240 liitrit), millest üks on mõeldud biolagunevate ja 

teine muude jäätmete (plastik, küünlad, kile jne) jaoks. Koristustööde kõrgperioodil on sellest vähe 

ning olukorra leevendamiseks on tööriistakuuris pidevalt tasuta saadaval erineva suurusega kilekotid, 

kuhu inimesed saavad biolagunevad jäätmed koguda ja panna ilma kilekotita selleks ettenähtud kasti 

või kasti täitumisel koos kilekotiga konteineri kõrvale. Edaspidi tuleb hankida suuremad konteinerid 

mahtuvusega kuni 1 m³. Suvel niidetakse perioodiliselt kalmistu teeääred ja väiksemad jalgrajad ning 

puhastatakse teed ja platsid lehtedest ja okstest. Oluline on hoida ära kalmistu võsastumine. Samuti 

langetatakse vajadusel kuivanud ja ohtlikuks muutunud puid ning likvideeritakse koheselt 

tormikahjustused. Talvel hoitakse kalmistu peateed vabad liikumiseks. Loetletud teenuste osutamiseks 

on vajalik soetada traktor koos vajalike haakeriistadega.  

  

 

10. Teed, liikluskorraldus ja parkimine 
 

Kalmistu külastajate ja matuseliste kasutuses on suur parkla uue osa ees, kuid parkida saab ka aia 

ääres ümber kalmistu. 2014. aastal rekonstrueeriti Rapla valla poolt kalmistut ümbritsev tee. 

Vallavalitsus rajab kergliiklusteed Rapla ja Alu vahele, mis kulgeb kalmistust mööda piki Alu teed. 

Turvalisuse mõttes on vajalik parkla valgustamine.   

 

 

11. Kalmistu Rapla valla arengukavas ja üldplaneeringus 
 

Rapla valla arengukava aastateks 2013-2025 

P 5. Tegevuskava.  

5.2. Täiendavate investeeringute vajadus: Rapla kalmistu korrastamine ja viidastamine. 

5.3. Rapla valla teiste olulisemate tegevuste kava: Kalmistule infotahvlite valmistamine meie kultuuri 

ja ajalooliste isikute matmispaikade esitamisega. 

 

 

Rapla valla üldplaneering aastani 2025 

 

Kalmistu on üldplaneeringu järgi Rapla valla miljööväärtuslik ala. Kalmistu maa tähistab toimivat 

kalmistut, kus toimub aktiivne matmistegevus ning maad perspektiivsete matmiskohtade jaoks. 
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Üldplaneeringu järgselt säilib toimiva kalmistuna Rapla kalmistu, millele planeeritakse vajadusel 

laiendust nii kirstu- kui ka urnimatusteks.  

 

Kalmistuga seotud tingimused: 

Kalmistu laiendamisel arvestada võimalikku veereostusega, matmispaiga maa-ala kallak ei tohi olla 

pinnaveeallikate suunas. 

Kalmistu ümber on kavandatud 100 m laiune (kõrghaljastatud) parkmetsamaa. Sellesse vööndisse on 

keelatud planeerida keskkonnahäireid (müra, ebameeldivat lõhna) põhjustavat maakasutust ja rajada 

ehitisi (v.a kalmistut teenindavad rajatised).  
Kalmistu laiendamine toimub läbi detailplaneerimise, mille käigus tuleb lahendada parkimine 

vastavalt kehtivatele normatiividele.  

Uue või rekonstrueeritava matmispaiga planeering või matmispaiga laiendamise planeering peab 

olema kooskõlastatud asukohajärgse Tervisekaitseametiga. 

 

Kokkuvõte olulisemast seadusandlusest tulenevatest kitsendustest on toodud üldplaneeringu lisades 1-

3 (http://rapla.kovtp.ee/uldplaneering). 

 

 

12. Õigusaktidest tulenevad kohustused ja piirangud 
 

Kalmistul viibijad ja kalmistul töid tegevad isikud on kohustatud lähtuma dokumendist „Rapla 

kalmistu kasutamise ja hooldamise eeskiri“ (kinnitatud Rapla Vallavalitsuse 11. augusti 2003. a 

määrusega nr 24). Eeskiri on kättesaadav aadressil http://rapla.kovtp.ee/kalmistu  

 

Kalmistuseadusega kehtestatakse inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi surnu) 

kalmistule matmise ja tuhastamise nõuded, reguleeritakse kalmistu rajamist, haldamist, kasutamist ja 

matmiseks sulgemist ning kehtestatakse surnu hoidmise ja vedamise nõuded.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015104  
§ 6. Kalmistu haldaja 

 (1) Kohaliku omavalitsuse või riigi omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut haldab kohalik omavalitsus. 

 (2) Usulise ühenduse omandis oleval maa-alal asuvat kalmistut haldab usuline ühendus. 

 (3) Kalmistu haldaja tagab kalmistu kasutamisel käesoleva seaduse §-s 5 sätestatud tingimuste täitmise ja 

kalmistu heakorra ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid. 

 (4) Kalmistu haldaja tagab hooldamata hauaplatside arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise vastavalt 

käesolevas seaduses ja kalmistu kasutamise eeskirjas sätestatud nõuetele. 

 (5) Kalmistut haldaval kohalikul omavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete 

täitmise volitamiseks halduslepinguid. 

 

Rapla kalmistu kui kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistute laiendamisel, haldamisel ja matmiseks 

sulgemisel tuleb arvestada muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015128  

  

http://rapla.kovtp.ee/kalmistu
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015104
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015128
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Visioon – Rapla kalmistu aastal 2025 
 

Rapla kalmistu teenused on kaasaegsed, mitmekesised ja kvaliteetsed ning piirkonna elanikele hästi 

kättesaadavad. Kalmistul on hästi hoitud keskkond ja väärtused ning korras taristu. Teave kalmistu 

kohta on huvilistele hästi kättesaadav. Kalmistu on huviväärsuseks nii kohalikele elanikele kui 

külalistele kaugemalt.   

 

 

 

Tegevuskava aastani 2020 

Valdkond / tegevus 
2

0
1

6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 Eestvedaja 

Väärtused ja vaatamisväärsused       

Mõisnike jt tuntumate inimeste haudade 

korrastamine, sh piirdeaedade parandamine 

X X X X X Kogudus 

Koostöös turismiteenuste pakkujate ja 

turismiinfokeskusega Rapla kiriku ja kalmistu 

kui vaatamisväärsuste parem tutvustamine 

X X X X X Kogudus 

       

       

Teenused 

  

    

Komplekse kvaliteetse matuseteenuse 

väljaarendamine 

X X X X X Kogudus 

Kalmistupäeva korraldamine X X X X X Kogudus 

Teemaplaneering: kalmistu uuele osale teede, 

haljastuse ja matmisplatside planeerimine  

vajadusel laiendamise planeerimine 

   X X Kogudus, Rapla 

Vallavalitsus 

Vaikuse laste rahupaiga kavandamine ja 

rajamine 

 X    Rapla Vallavalitsus 

Omasteta isikute matmisala kavandamine ja 

rajamine 

 X X   Kogudus, Rapla 

Vallavalitsus 

Tuhapuisteala kavandamine ja rajamine  X X   Kogudus, Rapla 

Vallavalitsus 

       

       

Finantseerimine ja haldamine       

Rapla kalmistu kinnistu üleandmine EELK 

Rapla Maarja-Magdaleena kogudusele 

 X X   Rapla Vallavalitsus,  

Rapla Vallavolikogu, 

Kogudus 

Kalmistu haldamiseks ja teenuste arendamiseks 

täiendavate rahastamisallikate leidmine 

X X X X X Kogudus 

       

       

Teabe kättesaadavus  

  

    

Kalmistu kvartalite tähiste paigaldamine X     Rapla Vallavalitsus,  

Kogudus 
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Tegevuskavas on välja toodud kavandatavad tegevused. Vastavad kohustused lepitakse täpsemalt 

kokku lepingutega. Rapla valla kohustused lähtuvad valla arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve 

võimalustest. 

Kalmistule maetud tuntud inimeste lugude 

kogumine  

X X X X X Kogudus 

Voldiku koostamine kalmistu kasutamise ja 

hooldamise eeskirja ning pakutavate teenuste 

kohta 

 X    Kogudus 

Kalmistule maetud tuntud inimeste kohta 

raamatu või brošüüri väljaandmine 

  X   Kogudus 

Väliskülalistele olulisema ja huvipakkuvama 

info tõlkimine teistesse keeltesse  

 X X   Kogudus 

Kalmistu infotahvli valmistamine koos 

viidetega tuntumate isikute hauaplatsidele  

X     Kogudus, Rapla 

Vallavalitsus 

Kalmistu info kodulehel X X X X X Kogudus 

       

       

Hooned       

Kabelisse matusekella paigaldamine  X    Kogudus 

Kabeliesise valgustamine pimedal ajal  X    Kogudus 

       

       

Jäätmemajandus, haljastus ja heakord       

Omasteta isikute haudade hooldamine X X X X X Kogudus 

Traktori ja haakeriistade soetamine X X    Kogudus 

Suuremamahuliste konteinerite hankimine X X    Kogudus 

Kalmistu uue osa piiritlemine aiaga (looduslik 

hekk vm) 

X X X   Kogudus 

       

       

Teed, liikluskorraldus ja parkimine       

Kalmistu esise ja parkla valgustuse 

planeerimine ning rajamine 

X X    Kogudus, Rapla 

Vallavalitsus 

       

       


