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Teadaolevalt pole varasemalt veel kalmistuid planeeringutes uuritud – koostatud on uurimustöid ja 
raamatuid kalmistute kohta ning üleriigiline planeering ja detailplaneeringud muudavad ajajooksul 
maakonnaplaneeringuid kuid kui väärtuslikuks peetakse kalmistuid, et neid 
maakonnaplaneeringutes kajastada, seda pole varem uuritud. 

Töö eesmärgiks on selgitada välja Lõuna-Eestis korras hoitavad kalmistud ning uurida, kas ja 
kuidas neid kajastatakse maakondade planeeringutes. 

Käesoleva töö väärtusliku maastiku olemus tuvastati kirjandusanalüüsi põhjal. Kalmistute andmed 
koguti interneti ja arhiiviallikate põhjal tabelitesse, mille abil kalmistud kaardistati. Andmed 
planeeringute kohta koguti internetis leiduvatest üldplaneeringutest. 

Töö tulemusena koostati 144 kasutusel oleva kalmistu kohta andmetabelid ning võrreldi saadud 
tulemusi aastatel 1999 – 2016 kehtivates maakonnaplaneeringutes ning nende lisades leiduvaid 
andmeid kalmistute kohta. Tulemustest lähtuvalt uuriti lisaks maakonnaplaneeringutele ka valdade 
üldplaneeringuid, mis andsid märksa rohkem infot. 

Kokkuvõttes on võimalik kalmistuid läbi planeeringute muuta, kuid seda võimalust kasutatakse 
ressursside nappuse tõttu vähe. Samas aitab väärtusliku kalmistumaastiku säilimisele kaasa mõnes 
vallas või linnas vaid tõuke andmisest kodanikualgatuse korras. Olgu see siis kalmistute 
sissekirjutamine arengukavadesse, teemaplaneeringute ja detailplaneeringute koostamine, 
hoolduskavade kirjutamine, kaardistamine, kalmistute portaali Haudisse kandmine, inventeerimine, 
ettepaneku tegemine muinsuskaitse- või miljööalana kaitse alla võtmiseks. 

Huvi kalmistute kui väärtuslike kultuuripärandiga matmispaikade vastu püsib hetkel kõige enam 
valdade tasandil ja kohaliku elanikkonna hulgas. Eestimaa ajaloolised rahupaigad väärivad aga 
palju enam tähelepanu, ka maakonnaplaneeringutes. Protsessi saab muuta üleriigilise planeering 
„Eesti 2030+“, teise lahendusena võiks toetada kalmistutele suurema tähelepanu pööramist „Eesti 
kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030“ ellu viimine. 

Märksõnad: kalmistu, maastik, planeering, väärtuslik, Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, 
Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa 
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To the best of the author’s knowledge, there have been no studies carried out regarding the 
cemeteries in the county planning. There have been studies and books on cemeteries, the 
state planning and detail plans do change the county plans over time, but there have been 
no studies on the value of the cemeteries with regard to how they are reflected in county 
plans. The purpose of the thesis is to identify the cemeteries in Southern Estonia that are 
maintained and to study how they are reflected in the county plans. 

For the purposes of the thesis at hand, the essence of valuable landscapes was determined 
based on analysing the respective literature. For mapping purposes, the cemetery related 
data was gathered and presented in tables, based on the Internet and archival sources. 
Information regarding plans was compiled based on the general plans that could be found 
over the Internet. 

As the result of the thesis, data tables regarding 144 cemeteries in use were compiled and 
their reflections in 1999 – 2014 county plans and their appendices compared. As the result 
also municipality plans were studied in addition to the county plans, as the former were 
found to provide much more information. 

In summary, it is possible to change cemeteries through planning, but this option is seldom 
used due to lack of resources. At the same time the conservation of heritage cemetery 
landscapes can be helped through community initiative in some municipalities and cities. 
Whether it be the inclusion of the cemeteries into development plans; writing maintenance 
plans; mapping; making them a part of thematic plans or detailed plans; entering them into 
the cemetery portal Haudi; making inventories; or making proposals to name them 
heritage- or environment conservation areas. 

The interest towards cemeteries as burial sites with cultural heritage value is mostly 
maintained on municipality level and within local communities. These peaceful sites of 
Estonia, however, deserve much more attention, also in the county plans. The process can 
be changed in the framework of the national plan “Estonia 2030+”, as a secondary solution 
it could be supported by “The Development Plan for the Conservation and Valuation of 
Estonian Cultural Heritage 2030” where more emphasis could be placed on the cemeteries. 

Keywords: cemetery, graveyard, landscape, planning, valuable, Jõgeva county, Põlva 
county, Taru county, Valga county, Viljandi county, Võru county  
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Sissejuhatus 

 

Kuigi enamik eestlasi ei pea ennast usklikeks, väisatakse jõulude ja hingedepäeva aegu 

kirikuid ja kalmistuid, süüdates lahkunud lähedaste kalmudel nende mälestuseks küünlad. 

Setumaal lisandub eelmainitud pühadele veel paasapäev. Hoides niiviisi elus esivanemate 

traditsioone, väärtustame tegelikult enda jaoks (vähemalt nendel päevadel) kalmistuid kui 

pühapaiku. Kui väärtuslik on kalmistumaastik ning kuidas säilitada meie ajaloo- ja 

kultuurikihtidest rikkaid matmispaiku läbi planeerimise, seda aitab mõista käesolev 

magistritöö. 

Eesti kalmistuid iseloomustab tänapäeval erinev maakasutusdünaamika. Paaril viimasel 

aastakümnel laiemalt levinud surnute kremeerimise komme on toonud kaasa kalmistute 

laiendamised urnialadega. Teisalt on asutud vanu hooldamata jäänud matmispaiku ümber 

kujundama avalikeks parkideks või ootab neid tulevikus ees rekreatsioonialadeks 

muutmine. Kiiresti muutuv aeg näib soosivat uue mõtteviisi juurdumist, et kalmistu pole 

traditsiooniline suletust eeldav rahupaik kuhu minnakse lähedaste kalmudele lilli viima, 

vaid kergliiklusteedega avatud ala, mida kasutatakse otseteena jalgsi- või jalgrattaga, 

rahuliku sörkjooksuga, jalutades lemmikloomaga jne. Harvad pole juhtumid, kui kalmude 

vahel liigeldakse mootorsõidukitega või pruugitakse alkoholi ja vandaalitsetakse. Samas 

leidub igal kalmistul hooldamata haudu või on hauaplatside piirded ümber kukkumas. 

Remonti vajavad kalmistu väravad ja kabelid, sügisel on teerajad koristamata lehtede alla 

mattunud... Vaated meie surnuaedadele on nukravõitu. Erilist hoolt ja kaitset vajavad 

vanad ajaloolised matmispaigad, mis vajavad säilitamist. Suhtumine kalmistutesse algab 

aga ühiskonnas valitsevatest väärtushinnangutest.  

Magistritöö autor on seisukohal, et Eestis võrreldes teiste Euroopa maadega ei pöörata veel 

piisavat tähelepanu matmispaikade problemaatikale, nende kaitse- ja hooldusküsimustele. 

Käesolev uurimisteema kujunes välja üldisest huvist kalmistute vastu pärast osalemist 

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi ainekursusel PK.1546 „Eesti 

kalmistud“ ja eesmärgiks seati välja selgitada, kui palju väärtustatakse kalmistumaastikku 

Eestis ning kuivõrd on kohalikes omavalitsustes peetud vajalikuks kalmistutele tähelepanu 

pöörata.  
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Magistritöö koosneb viiest osast. Esimeses osas tutvustatakse uurimismaterjali ja 

metoodikat. Teises osas antakse teoreetiline ülevaade lõputööd läbivatest märksõnadest: 

maastik, väärtuslik maastik, kalmistu, maakonnaplaneering jne. Mõistetele on otsitud 

vasteid ja avatud konteksti nii eesti- kui väliskirjanduse põhjal. Uurimistöö tulemuste osas 

antakse ülevaade Lõuna-Eesti kalmistutest ning tehakse kokkuvõte saadud tulemustest. 

Neljandas, töö arutelus, vaadeldakse väärtuslike ja kultuuripärandiga maastike küsimuste 

kajastumist kehtivates maakonnaplaneeringutes. Magistritöö lisadesse on paigutatud 

maakondade kalmistute andmebaasi koostamisel kasutatud tabelinäidis, iga maakonna 

kohta koostatud kalmistukaart (kokku 6 kaarti) ja maakonnaplaneeringutes matmispaikade 

kajastumist peegeldav analüüsikaart (kokku 6 kaarti).  

Suur tänu dotsent Mari Nõmmelale, kelle nõuannetest ja teadmistest oli antud töö 

koostamisel palju kasu. Olen tänulik, et sain võimaluse osaleda tema valikaines „Eesti 

kalmistud“, mis avardas minu silmaringi antud teemal ning andis julgust kalmistute teemal 

magistritöö kirjutamiseks.  

Tänusõnad maakondade vallatöötajatele ja kalmistuhooldajatele, kellelt ma kalmistute ja 

planeeringute kohta telefoni teel suulist informatsiooni sain, samuti tänan E-kirjadele 

vastanuid Kursi Maarja-Eliisabeti koguduse õpetaja Kristjan Luhametsa, Külli Paju Võnnu 

kogudusest, Viljandi Linnahoolduse kalmistute haldur Aive Vanametsa, Põltsamaa 

Vallavalitsuse sekretäri Eveli Kirsipuud ja Helgi Valnerit ning kõiki teisi, kes vähemal või 

suuremal määral aitasid kaasa ning andsid omapoolse panuse käesoleva magistritöö 

valmimisele. 
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1. Materjal ja metoodika 

 

Tavapäraselt tegelevad kalmistutega inimgeograafid, maastikuplaneerijad ja –kujundajad, 

kuid teemavaldkond on tunduvalt laiem ja pakub uurimiseesmärke ka ajaloolastele, 

arheoloogidele, kultuuri- ja usundiloolastele. Nii näiteks keskendus arheoloog Heiki Valk 

1999 aastal Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia isnstituudis oma doktoriväitekirjas „Rural 

cemeteries of Southern Estonia 1225-1800 AD“, arheoloogilistele külakalmistutele. 2002. 

aastal kaitses Taavi Pae Tartu Ülikooli geograafia instituudis magistritööd teemal „Eesti 

kalmistute kujunemine ja paiknemise seaduspärasused“. Samal aastal ilmus Maire Salalt 

magistritöö kirjutamise põhjal raamat „Igaviku teele“, milles tutvustatakse Eesti 

matusetraditsioone, kalmistuid ja hauaplatside kujundamist (Maalehe Raamat: Tallinna 

Raamatutrükikoda, 2002) ja mõni aasta hiljem „Viljandimaa kalmistute lugu“ (Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduste Instituut: Hetika: 2007) 2003.aastal Tallinna 

Pedagoogikaülikooli toimetistes ilmunud Marju Torp-Kõivupuu monograafia 

„Surmakultuuri muutumine ajas: ajaloolise Võrumaa matusekombestiku näitel“ tutvustab 

surmateemat ja matmistkombestikku erinevatel ajastutel. Ajaloolis-etnograafiliseks 

uurimuseks tuleb pidada 2013. aastal Tartu Ülikoolis Võrdleva usuteaduse õppetoolis 

kaitstud Ketlin Sirge magistritööd „Eesti mõisakalmistud“. 

Kalmistute kaitse ja hooldusega seonduvad küsimused on pälvinud samuti uurijate 

tähelepanu. 2005. aastal Eesti Põllumajandusülikoolis kaitstud Rein Kalle magistritöö 

„Kalmistujäätmete käitlemine Põlva maakonna näitel“ käsitles kalmistujäätmete struktuuri, 

omadusi ja koostist ning haljastujäätmete kompostimiseks sobilikke tehnoloogiaid 

eesmärgiga töötada välja lahendus Põlva linna kompostiväljaku rajamiseks. Magistritööga 

paralleelselt koostas Kurmik projekt OÜ „Põlva linna haljasjäätmete kompostimisväljaku 

detailplaneeringu“, mis kehtestati Põlva linnavolikogu 12. novembri 2004 otsusega.  

2011 aastal Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna Ökoloogia ja maateaduste 

instituudi mükoloogia õppetoolis valminud Maarja Viise bakalaureusetöö „Eesti maapargid 

epifüütsete samblike elupaigana“ üks osa on pühendatud Eesti kalmistutel kasvavate puude 

samblikele. 2013 aastal Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis 

valminud Siiri Römeri magistritöös „Kalmistute laiendamine Eestis Rakvere 

kalmistuarenduse projekti juhtumiuuringu taustal“ analüüsitakse kalmistute laiendamise 
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vajadusi kaasajal ja uute matmisalade rajamisega kaasnevaid planeerimisprobleeme. 

Kalmistute käsitlus maakonnaplaneeringulisest vaatenurgast on seni puudunud. Samas 

peegeldavad kalmistute kohta käivad leidandmed maakonnaplaneeringutes ühiskonna 

väärtushinnanguid laiemalt, kehtestatud üld-, teema- ja detailplaneeringutes sisalduv aga 

räägib kohaliku omavalitsuse hinnangutasanditest teatud arenguperioodidel.  

 

 

1.1. Probleemipüstitus ja uuringu eesmärk 

 

Kalmistuid nimetatakse kultuuripärandiga aladeks ning neid seostatakse väärtuslike 

maastikega. Töö eesmärk oli välja selgitada kalmistumaastiku osatähtsus Lõuna-Eesti 

maakondades ja uurida, kuidas on kalmistuid aastail 1999 – 2016 maakonnaplaneeringutes 

väärtustatud. Töö autor on käsitlenud Lõuna-Eestina Jõgevamaad, Põlvamaad, Tartumaad, 

Valgamaad, Viljandimaad ja Võrumaad. Uurimistöö tulemused ei ole määratletavad Eesti 

kalmistutele tervikuna, kuna 

1. Magistritöö on hinnanguliselt tagasivaatav. Uurimistöös kasutati 1999–2002 

koostatud maakonnaplaneeringuid (Jõgeva maakonnaplaneering, kehtestatud 

23.04.2002; Põlva maakonnaplaneering, kehtestatud 28.06.2002; Tartu 

maakonnaplaneering, kehtestatud 23.04.1999;Valga maakonnaplaneering, 

kehtestatud 03.02.1999; Viljandi maakonnaplaneering, kehtestatud 18.03.1999; 

Võru maakonnaplaneering, kehtestatud 01.07.2002) kehtivusega 2016. Magistritöö 

kirjutamise ajal oli alanud juba uute maakonnaplaneeringute koostamine vastavalt 

Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusele (Maakonnaplaneeringute algatamine) 

2. Registrite koostamine Eesti kalmistute portaalis Haudi (www.kalmistud.ee) on alles 

pooleli. Allikad kalmistute ajaloo kohta on lünklikud või puuduvad üldse. Töö 

autoril tuli maakondade kalmistute kaardistamisel tõdeda, et sageli ei omanud 

kalmistute hooldajad infot matmispaiga ajaloo kohta.  
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1.2. Uurimisülesanded 

 

Püstitatud eesmärgist tulenesid järgmised uurimisülesanded, mida lahendades magistritöö 

valmis: 

• kirjeldada teoreetilise ülevaate abil kalmistumaastiku üldist olemust ja 

väärtuslikkust; 

• välja selgitada, kui palju on Lõuna-Eestis funktsioneerivaid kalmistuid, kuidas need 

liigituvad ning kaardistada saadud tulemused; 

• uurida kalmistute kajastumist maakonnaplaneeringutes 1999 – 2016, analüüsida 

ning kaardistada maakonnaplaneerinutes kajastuvad tulemused.  

 

Hinnang kalmistumaastiku osatähtsusest tugineb magistritöös kogutud andmete põhjal 

koostatud ülevaatele Lõuna-Eestis toimivatest kalmistutest. Kalmistumaastiku 

väärtustamist käsitletakse uurimistöös tagasivaates läbi maakonnaplaneeringute – kus, 

millele ja mis põhjusel on peeti kohalikes omavalitsustes vajalikuks paarikümneaastase 

planeerimisprotsessi jooksul kalmistutele tähelepanu pöörata. 

 

 

1.3. Töö etapid 

 

Töö koostamine sai alguse 2015. aasta kevadel, kui Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja 

keskkonnainstituudi õppeaines PK.1546 „Eesti kalmistud“ tuli koostada ühe vabalt valitud 

maakonna kalmistute ajalooline ülevaade. Ülevaate koostamist alustati ainekursuse raames 

dotsent PhD Mari Nõmmela koostatud tabelite täitmisest otsingumootorite 

www.eestikalmistud, ee,www.muinas.ee, www.mois.ee abil. (vt: Lisa 1) Saadud 

andmebaasi täiendati Eesti Rahvusarhiivi, Maa-ameti ja maakondade kodulehtede 

materjalide põhjal ning täpsustati telefoniintervjuude ja internetiküsitluste kaudu. Edasine 

töökäik kulges etappide kaupa, mida kirjeldatakse magistritöö punktides 1.3.1. – 1.3.5. 

Magistritöö kirjutamisel tugineti arhiivi- ja kirjandusallikatele, maakonnaplaneeringutele, 

teemaplaneeringutele ning seadusaktidele. Probleemi kirjeldamiseks ja põhjuste 
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tuvastamiseks kasutati kvantitatiivse uurimisviisi meetodeid, teoreetilises ülevaates ja 

kontekstitundliku probleemi diskursuses aga kvalitatiivset uurimisviisi.  

 

 

1.3.1. Kirjandusanalüüs 

 

Selleks, et teada saada, kuivõrd on kalmistuid käsitletud väärtusliku maastikuna, viidi läbi 

kirjandusanalüüs. Lähtudes kalmistumaastiku üldisest olemusest ja väärtuslikkusest uuriti 

mõisteid maastik (sealhulgas selle erinevaid tõlgendusi ökoloogilisest, sotsiaal-

kultuurilisest ja esteetilis-tunnetuslikust aspektist), kalmistu kui väärtuslik maastik, 

maakonnaplaneering jne. Maastiku mõisteid aitavad enim lahti seletada I. Arold, H. 

Palang, M. Külvik, K. Sepp, S. Daniels, W. Clark, M. Lorehein, K. Hellström ja F. 

Kuhlmann oma raamatutes ja artiklites. Üks peamisi kasutatud allikaid oli Kalmistuseadus 

(RT I, 23.03.2015, 104), et teada saada, mida Eesti kontekstis tähendab kalmistu. 

Maakonnaplaneeringu olemuse kirjeldab lahti Planeerimisseadus (RT I, 10.11.2015, 9). 

Kõik mõisted on kajastatud käesoleva töö 2. peatükis „Teoreetiline ülevaade“. 

 

 

1.3.2. Valimi moodustamine 

 

Uurimismaterjali piiritlemisel lähtuti kolmest kriteeriumist. 

1. Piirkonnavalim – on valitud kuus Lõuna-Eesti maakonda – Jõgevamaa, Põlvamaa, 

Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa. Valim moodustus eeldusel, et 

eelmainitud maakondades on kalmistute erinevused kõige suuremad tänu 

piiriülestele mõjutustele naaberriikide poolt (Vene Föderatsioon ja Läti Vabariik) 

ning ajaloolistele erinevusele, mis tulenevad etnilisest ja ajaloolisest taustast. 

Regionaalse arengu kontekstis on Lõuna- Eesti maakondade eripära suurem kui 

Põhja-Eestis. (Eesti regionaalarengu strateegia 2020 lähteolukorra analüüs). 

2. Kalmistuvalim – tänapäeval kalmistutena funktsioneerivad matmisalad, olenemata 

nende paikade asukohast ja ajaloolis-kultuurilisest taustast. 
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3. Planeeringuvalim – olenemata kalmistu asukohast määrab matmispaiga hoolduse 

ja kaitse haldusüksus ning antud haldusüksuse üldplaneering. 

 

 

1.3.3. Kalmistuandmete kogumine ja analüüs 

Andmetabel 

Uurimismaterjali koondamiseks alustati esmase andmebaasi täitmisest, võttes aluseks 

ainekursuse „Eesti kalmistud“ andmetabeli, kuhu kanti kalmistu nimi, rajamise aeg, 

asukoht, katastritunnus, pindala, looduskaitse alla kuuluvus, muinsuskaitse alla kuuluvus, 

kultuurimälestiste olemasolu, Maa-ametis olevate kultuurimälestiste nimekiri, ajaloolise 

traditsiooni järgi liigitamine, tänapäevaste matusealade koosnemine ja märkused (vt: Lisa 

1). Kalmistud valiti maakondadesse kuuluvate valdade kodulehekülgedelt, lähtudes 

kriteeriumist, et valitud kalmistud peavad töö koostamise hetkel olema aktiivsed ehk neid 

korrastatakse või kasutatakse matmiseks regulaarselt. 

Analüüsitabelid 

Koondatud uurimismaterjali süstematiseerimise ja analüüsi tulemusena valmisid 

Maakondade kalmistute koondtabel (vt: Tulemused Tabel 1) ja Kalmistute tänapäevane 

liigitus konfessioonide kaupa (vt Tulemused Tabel 2). Täidetud tabelite põhjal leiti 

maakonna vanim, uusim, suurim, väikseim kalmistu, uuriti katastriandmeid. Erinevate 

usulahkude matusealade olemasolu saadi teada peamiselt ajalooallikate põhjal ja kalmistu 

fotodel hauatähiseid tuvastades. 

 

 

1.3.4. Kaarditöötlus 

 

Analüüsitabelite koostamise käigus kanti maakonna turismikaartidele kalmistute asukohad 

visualiseerides neid vastavalt ajaloolis-kultuurilisele liigitusele (luteriusu, õigeusu, 

vanausuliste, juudikalmistud, balti-sakslaste ja segakalmistud). Et kalmistud oleksid 

kaardil paremini ülesleitavad, on märgete puhul kasutatud sama numeratsiooni, mis on 
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vastaval kalmistul tabelis. Saadud andmetega turismikaardid digitaliseeriti 

skännimismeetodil, lõigati turismikaardilt välja Corel PaintShop programmi kasutades 

ning korrastati ArchiCAD programmiga. Kõigi maakondade kalmistukaardid Jõgevamaa 

kalmistud, Põlvamaa kalmistud, Tartumaa kalmitud jne on lisatud töö lõpu (vt: Lisa 2 – 7).  

 

 

1.3.5. Maakonnaplaneeringutest andmete kogumine ja analüüs 

 

Maakonnaplaneering on strateegiline dokument, mis seob kokku erinevad valdkonnad riigi 

tasandil ning omavalitsuste huvid, lähtudes üleriigilise planeeringu põhimõtetest . Enamik 

kehtivaid maakonnaplaneeringuid kehtestati Eestis ajavahemikus 1999 – 2002. Ühelt poolt 

andsid maakonnaplaneeringud sisendi omavalitsuste planeeringutesse ning teisalt 

samaaegselt koostatud üleriigilisse planeeringusse „Eesti 2010“. Seejärel on 

maakonnaplaneeringuid ajakohastatud teemaplaneeringutega. Uus üleriigiline planeering 

„Eesti 2030+“ , mille peamine eesmärk on – vastavuses planeerimisseaduses sätestatuga – 

koordineerida ja suunata valdkondlikke ja regionaalseid arengukavasid ning poliitikaid 

viisil, mis tagavad riigi soovitud ruumilise arengu, kehtestati 30.08.2012.  

2013. aastal algatas Vabariigi Valitsus uute maakonnaplaneeringute koostamise. Selleks 

antud üldiste lähteseisukohtade sihiks on viia maakonnaplaneeringute koostamine kogu 

riigis ühtsetele alustele. Antud uurimuses on käsitletud kuue maakonna – Jõgeva, Põlva, 

Tartu, Valga, Viljandi, Võru maakonnaplaneeringuid, mis on kehtivad ajavahemikul 

1999/2002 – 2016. 

Analüüsitabelid 

Maakonnaplaneeringute analüüs toimus iga maakonna internetilehel olevate 

maakonnaplaneeringute kalmistute ja väärtuslike maastike kohta käiva materjaliga 

tutvudes. Lisaks maakonnaplaneeringutele uuriti iga maakonna väärtuslike maastike 

teemaplaneeringuid, mille tulemusena valmis kokkuvõte – Kalmistute mainimine valdade 

üldplaneeringutes (vt: Tulemused Tabel 3). Käsitletava protsessi võimalike põhjuste ja 

lahenduste otsinguil valmisid lisadena Kalmistuid mainivad ja mittemainivad 

haldusüksused (vt: Arutelu Tabel 4) ja Kalmistute kattuvus planeeringutes (vt: Arutelu 

Tabel 5). 
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1.3.6. Kaarditöötlus 
Maakonna-, valla- ja teemaplaneeringutes kalmistute kohta kajastuvast tehti kokkuvõtted, 

mis andsid materjali hinnanguteks ja järeldusteks. Uurimisulemuste visualiseerimiseks 

kanti maakonnaplaneeringutes kajastatud ja kajastamata kalmistud maakondade kaartidele 

Jõgevamaa kalmistud planeeringutes, Põlvamaa kalmistud planeeringutes, Tartumaa 

kalmistud planeeringutes jne (vt: Lisa 8 – 13). 
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2. Teoreetiline ülevaade 

 

Uurimistööd läbivatele märksõnalistele mõistetele “maastik“ ja „kalmistu“ on otsitud 

vasteid ja avatud konteksti nii eesti- kui väliskirjanduse põhjal. Alljärgnevas ülevaates 

kirjeldatakse mõistet „maastik“ loodusteadlikust, sotsiaal-kultuurilisest ja esteetilis-

tunnetuslikust aspektist, püütakse avada „väärtuslike maastike“ olemust ning käsitletakse 

kalmistuid eeltoodud kontekstis. 

 

 

2.1. Maastiku käsitus: mõistest ja käsitlusaspektidest 

 

Maastikku võib kujutleda mitmeti ja erinevad autorid, tõmmates paralleele erinevate 

valdkondade vahel, on maastikku tõlgendanud erinevalt.  

Nöiteks 1988 aastal püsis seisukoht, et maastik on kujutluspilt ümbritsevast – olgu siis 

õlivärvina lõuendil, kirjatähtedena paberil või mulla, kivi, vee ja taimedena maapinnal. 

(Cosgrove, D., Daniels, S. 1988) 

Eesti kultuurmaastike muutuste põhjusi ja tagajärgi uuriv Hannes Palang on kirjutanud 

2001. aastal ajakirja Eesti Loodus detsembrikuu numbris avaldatud artiklis „Maastiku 

müüdid“ kaunid sõnad: „Maastik on pärand“. Autor selgitab öeldut sellega, et iga põlvkond 

muudab maastikku omal moel, võttes sealt ära selle, mis antud hetkel oluline või vajalik ei 

näi, ning lisades uued – moodsad ja just nimelt sellesse hetke sobilikud nähtused, 

väärtustades ainult alasid, mis millegi erilise või haruldase poolest silma paistavad ja seda 

mitte ainult esteetiliselt, vaid ka tunnetuslikult. Kui maastik oleks üksnes objektiivne, ei 

oleks probleemi, aga igaühel meist on oma subjektiivne maastik, täis müüte, mälestusi ja 

lugusid ja igasugune maastiku muutmine eeldab kokkulepet. (Palang, H. 2001) „Siit sai 

innustust lähenemine maastikule kui representatsioonile, mis on tekitanud vastuseisu 

eelkõige loodusteadusliku maailmavaatega maastiku-uurijais, kuid ka kultuurigeograafide 

endi hulgas“ (Palang, H. 2006, cit. Cosgrove, D., Daniels, S. 1988). 



16 

Maastiku mõiste on aegade jooksul vastavalt uuenevatele uuringutele, teaduse arengule, 

inimeste arusaamadele, looduse muutumisele pidevalt muutunud. Erinevate erialade 

inimesed tunnetavad ja defineerivad maastikku erinevalt – nii palju kui on inimesi, on ka 

erinevaid arvamusi ning lähenemisi.  

Eesti keeles võeti kasutusele sõna „maastik“ esmalt maaližanri kontekstis, hiljem 20. 

sajandi algul võtsid geograafid selle üle oma sõnavarasse. Kui algselt tähendas mõiste 

„maastik“ peamiselt looduskeskkonna osi, siis praeguseks tunnetame seda mõistet oluliselt 

avaramalt – maastikku vaadeldakse nii ökoloogilise, kultuurilise, majandusliku kui 

sotsiaal-ruumilise väljendusena. (Arold, I. 2005) 

Euroopa maastikukonventsioon kinnitab samuti, et maastik ei ole mõistena väga vana – 

kasutusel alates renessansiajast ning tähistades maastikumaali või vaadet maastikule 

(Jones, M., Stenseke, M. 2011). Konventsioon selgitab maastike tähtsust järgmiselt: 

• Maastikul on tähtis roll piirkondliku ja kohaliku kultuuri kujunemises, kandes 

endas olulist osa Euroopa loodus- ja kultuuripärandist. 

• Maastik on oma olemuselt kergesti mõjutatav ja haavatav ning põllumajanduses, 

metsanduses, tööstuses, maavarade kaevandamise tehnoloogiates, transpordis ja 

turismis toimuvad arengud kiirendavad maastike ümberkujunemist. 

• Maastik on üksikisiku ja ühiskonna heaolu võti. 

• Maastikel on kultuurilises, ökoloogilises ja sotsiaalses sfääris tähtis avalikkust 

ühendav roll, olles majandusressurss, mis õige majandamise korral aitab kaasa 

töökohtade loomisele. 

Kuna maastiku mõiste on riigiti ja regiooniti vägagi varieeruv, siis tihtipeale võetakse 

selgitamisel aluseks Euroopa maastike konventsiooni määratlus – „maastik on inimese 

poolt tunnetatav, looduslike ja/või inimtekkeliste tegurite toimel ning vastasmõjul 

kujunenud iseloomulik ala“ (Jones, M., Stenseke, M. 2011). 

Tõlgendus on aastate jooksul tekkinud tõlgenduste kokkuvõte, igati loomulik ja antud 

magistritöös järgitav definitsioon. 

Maastik koosneb piltlikult kolmest osast: esmalt kohaga seotud ökoloogilistest 

elementidest nagu geoloogia, pinnavormid, hüdroloogia, õhk ja kliima, muld ning maakate 

ehk fauna ja flora; teiseks inimesega seotud sotsiaal-kultuurilistest elementidest nagu 

maakasutus, asustus, maaomand ja aja sügavus. Kolmas osa, mis on ka inimesega seotud, 
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on esteetilis-tunnetuslik osa ehk mälestused, ühendused, eelistused, puudutused, 

tunnetused, lõhnad, hääled, kuju, struktuur, tekstuur ja värv. (Sepp, K. 2015). 

Tuginedes eelnevale, saab maastikku käsitleda kolmest erinevast aspektist: ökoloogilisest, 

sotsiaal-kultuurilisest ja esteetilis-tunnetuslikust aspektist. 

 

 

2.1.1. Maastik ökoloogilisest aspektist 

 

Maastik, see on kokku reljeef, atmosfäär, veestik, mullastik, elustik ja inimene koos kõige 

looduga, kuid see on ka ökosüsteemide mosaiik, mis koosneb kõigest, mida inimene on eri 

määral muutnud (Külvik, M., Sepp, K. Eesti Loodus 5/6 1998). Vahekorda loodusliku ja 

inimese poolt muudetud või loodud maastikuelementide vahel nimetatakse 

ökovõrgustikuks – looduslikku mitmekesisust hoida aitavaks maastiku komponentide 

seostatult toimivaks süsteemiks. Ökovõrgustik koosneb tuumaladest – alad, mis sisaldavad 

olulisi elupaiku ja kasvukohti – ning koridoridest – tavaliselt taime- ja loomaliikidel ühelt 

tuumalalt teisele jõuda aitavad võsaribad, jõeorud, suuremad või väiksemad omavahel 

ühendatud metsaosad.  

Looduslikud protsessid pole aga mitte ainult lähiminevikus toimunu, vaid siia kuuluvad ka 

sadu aastaid kestvad vääramatud jõud, nagu näiteks kliima soojenemisega kaasnev 

jäämägede sulamine või metsatulekahjud. Rohkem kui 75% Maa jäävabast maast (Clark, 

W. 2010) on inimese elust ja maakasutusest mõjutatud.  

Maastikuökoloogia rakenduslikuks väljundiks on maastikuplaneerimine ja -hooldus (Eilart, 

J., Külvik, M., Mander, Ü., 1985). Tõhus ökoloogiline võrgustik ühendab tervikuks 

mitmesugused loodus- ja keskkonnakaitse eesmärke teenivad alad ning tagab 

tasakaalustatud majandus- ja elukeskkonna (Külvik, M., Sepp, K. Eesti Loodus 5/6 1998). 

Parimateks näideteks ökosüsteemi tõhusamal kasutamisel ja majanduse arendamisel on 

globaalse kliimamuutusega tegelemine, kohalik kliima reguleerimine, õhu ja vee 

puhastamine, veevarustus ja selle reguleerimine, erosiooni ja setete kontroll, ohtude 

leevendamine riskianalüüside kaudu, tolmlemise reguleerimine, elupaiga 

funktsionaliseerimine, jäätmete lagundamine ja töötlemine, toiduainete kasvatamine ja 
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ökokaubandus, kultuuriline kasu. Kuid kõik need ökosüsteemid toimivad mõistlikult 

kasutades inimese kaasmõju abil. (Loehrein, M. 2014) 

Kui eelpool toodud tõlgendused maastikust on keerulised, siis PLACE (Place-based 

Landscape Analysis and Community Engagement) programm (maastiku analüüsimise ja 

üldsuse kaasamise programm koostöös Vermont’i ülikooli ja Shelburne taludega) seletab 

ökoloogilise aspekti lahti lihtsamalt. Kuigi tegelikult on ökosüsteemid keerulised üksused, 

mille kõiki osi ei saa täielikult lahutada üksikuteks kategooriateks, on sageli lihtsam 

käsitleda mustreid, keskendudes seotud maastiku tükkidele.  

Seega defineerime ökoloogilist maastikku järgmiselt: maastik koosneb looduslike 

koosluste mosaiigist – ühendused taimede ja loomade ning nende protsesside ja 

koostoimete vahel. Lisaks on ökoloogiline maastik kõike muud kui staatiline – muudatused 

käivad tsükliliselt (näiteks ilmastikumuutused, esimesed kevadised põllulilled või 

värvilised lehed sügisel). Samamoodi muutub ajas ka kalmistumaastik – aegade ja soodsate 

tingimuste korral kasvav matmisala roheruum muudab ümbritsevat loodust alusmetsa 

puhastades, liigilises koosluses oma korrektiive tehes, pinnase ja põhjavee omadusi muutes 

ning kindlasti ka ala läbivate loomade osas valikuid tehes. 

 

 

2.1.2 Maastik sotsiaal-kultuurilisest aspektist 

 

Kultuuri ja maastiku teemadel arutleb oma artiklis „Maastikust, kultuurist ja identiteedist“ 

Urve Sinijärv: Sarnaste lähenemiste ja teatava ühtse arvamuse omamine hulga inimeste 

poolt üheaegselt moodustab kultuuri, mis leiab ainelise jäädvustuse maastikus, ehitistes, 

asjades ja teiselt poolt mittemateriaalse väljundi kõnes, lauludes, lugudes. Ilmekaimalt 

väljendub see aga inimeste igapäevases käitumises, nende harjumustes ja suhtlemisviisides 

(Sinijärv, U. 2001). 

Kuni 20. sajandini elas enamik inimesi maal ning nad olid sellega tihedalt seotud, sest 

nende jaoks tähendasid asulad esmalt turgu ja kirikut ning muu polnudki oluline. Tööstuse 

arenedes toimus aga kiire linnastumine, millega loodi uus kultuurmaastik. 

Sotsiaalmajanduslike muutuste tulemusena kujundab igaüks oma sümbolite ja 

tähendustega endale ning kaaskondlastele uue osa kultuurmaastikust. Maastik on 
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diskursus, mille kaudu sotsiaalsed grupid on alati ennast ning oma suhteid maa ja teiste 

inimgruppidega mõtestanud (Palang, H. 2006).  

Maastik on tehniliselt, teadlikult ja tunnetuslikult tihedalt seotud nägemise ning 

vaatamisega. 

Vaadeldes kalmistut inimese ajaloolis-kultuurilise “jäljena“ maastikul, leiame siitki 

sotsiaal-kultuurilisele keskkonnale iseloomulikke parameetreid ehk tingimusi, mis 

hõlmavad kombeid (näiteks paasapäev, ristipuud jne), tavasid (näiteks matmissuund), 

väärtusi (kindla usulahu pühitsetud maale matmine) ja ühiskondlikke trende (kasvõi kalmu 

kujundamisel), mis on iseloomulikud just vaadeldavale kalmistule. 

 

 

2.1.3. Maastik esteetilis-tunnetuslikust aspektist 

 

Inimese arusaam maastikust on enamasti pildiline. Ümbrust vaadeldes ei mõtle me sellele, 

kas või kuidas maastik peale meie tänaseid toimetusi muutub. Maastik on meie ühiste 

igatsuste pildiline kujutamine, meeleseisund ja ihalus (Kuhlmann, F. 2015). See, kuidas 

maastikku kujutleme või tunnetame, on tegelikult kinni meie oma peades – luues 

ettekujutuse meeldivast pildist, suudab see kontseptsioon muuta isegi meie käitumist ja 

mõtlemist. Tajudes maastikku vastavalt oma tujudele, tunnetele, arusaamistele ja 

maailmavaatele, kujundame seda iga päev ümber, kuid see ei tähenda veel, et meie 

teguviisid alati maastikku pahendaks. Nii loome hoopis uusi kihte, mida taasavastada ning 

teiste vaatlejatega kooskõlastada, tekib paigapõhiste eesmärkidega naabruskonna väärtusi 

ja sotsiaalse taristu puudujääkidega arvestav miljöö. (Semm, K. 2012) 

Seega esteetilis-tunnetuslikust aspektist on maastiku olemus subjektiivne. Iga inimene 

näeb, kuuleb ja tunnetab maastikku erinevalt. Näib, et maastiku esteetilisel väärtusel pole 

üldkehtivat või “teaduslikku” definitsiooni, kuna see on täis subjektiivseid arvamusi ja 

hinnanguid. Kuid esteetilistes hinnangutes on inimeste jaoks ka ühiseid elemente, tundeid, 

nägemusi. Inimestel, kes elavad ühiskonnas – ühes aegruumis – kujuneb sarnane 

kultuuritaust. Ajalooline kontekst kujundab väärtushinnanguid ja loob tingimused 

sotsiaalseteks kokkulepeteks. Maastiku hindamine, seal hulgas väärtuslike maastike 

määratlemine on ühiskonnas kokkuleppeline küsimus.  
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Eesti kalmistud ja vanad kirikuaiad on hinnatud käesoleva sajandi algusest peale samuti 

väärtuslike maastike hulka kuuluvaks. Alade ja objektide esteetilisel hindamisel on 

määravaks maastiku ilu, mitmekesisus, omapära, traditsiooniline ilme ja hooldatus (põllud, 

rohumaad, hooned jm rajatised), vaheldusrikkus, dramaatilisus, huvitav reljeef ja teedelt 

avanevad ilusad vaated. (Hellström, K., jt. 2001). 

 

 

2.2. Väärtuslik (kalmistu)maastik 

 

Väärtus on põhilisi ehitusmaterjale, mille abil konstrueeritakse pärandmaastikke ja muid 

pärandobjekte, laiemalt kogu elukeskkonda. Võimalik on eristada väärtusest kõnelemist 

nimisõna ja verbi kaudu: väärtusi ja väärtustamist. Küsimus on selles, kumb on primaarne 

– kui verb väärtustama on esmane, siis viitab nimisõna väärtus millelegi väärtuslikule, 

mida väärtustatakse, mis on inimeste (või teiste väärtustavate subjektide) väärtustava 

tegevuse objekt. Väärtus kui esmaselt nimisõna viitab objekti sisemisele kvaliteedile, 

hoolimata sellest, kas inimesed või teised aistimisvõimelised olendid seda väärtustavad. 

(Parts, P.-K. 2004) 

Euroopa maastikukonventsioon (Jones, M., Stenseke, M. 2011) hindab maastikke nelja 

väärtusepaariga: funktsionaalne ja eksperimentaalne väärtus, looduslik ja kultuuriline 

väärtus, ajalooline ja tulevikuväärtus, riiklik ja kohalik väärtus. 

Eesti Keskkonnaministeeriumi poolt väljaantud trükis „Väärtuslike maastike 

määratlemine: metoodika ja kogemused Viljandi maakonnas“ (Hellström, K., jt 2001) 

annab maastikele aga kultuurilis-ajaloolise väärtuse, esteetilise väärtuse, loodusliku 

väärtuse, rekreatiivse ja turismipotentsiaaliga ehk puhkeväärtuse ning identiteediväärtuse. 

Kultuurilis-ajaloolise väärtuse annavad alale traditsioonilise ilmega küla- või 

mõisamaastikud ehk sisuliselt kohad, kus on tehtud suhteliselt vähe maaparandust, samuti 

traditsioonilise ilmega kirikukülad (sh kirikuaiad ja kalmistud – Kristi Soll) ning 

väikelinnad, jäljed erinevatest ajalooperioodidest muinasajast tänapäevani, samuti 

ajaloosündmuste, muistendite või kultuurilooga seonduvad paigad. 



21 

Esteetilise väärtusega on maastikud, mis on mitmekesised, vaheldusrikkad, omapärased või 

lihtsalt väga ilusad oma teedelt avanevate kaunite vaadete, hooldatud maastikuga. 

Esteetilist väärtust võivad kahandada vaatleja silma riivavad halvasti hoitud suured hooned 

või rajatised, kõrgepingeliinid, prügimäed ja muud häirivad tegurid. 

Looduslikku väärtust omavad põlismetsad, suuremad looduslikud märgalad, niidud ning 

puhtaveelised veekogud. Lisaks on väärtuslikud ka väiksema pindalaga looduslikud ja 

looduslähedased elupaigad ning looduslikud elemendid, mis asuvad põllumajanduslikul 

maal või selle vahetus naabruses (väiksemad veekogud, märgalad, metsatukad, põllusaared 

jne). 

Väärtuslik puhkemaastik võib olla nii põlismets kui kohalikku ajalugu ja traditsioone 

väljendav ilus kultuurmaastik. Ala väärtust tõstavad läheduses asuv veekogu ning 

vaatamisväärsused. Puhkemaastik peab olema kergesti ligipääsetav. 

Identiteediväärtust omavad alad ja objektid, mis on kohalike elanike jaoks olulised või 

nende poolt kõrgelt hinnatud. 

Seega on väärtuslik maastik ala, millel on ümbritsevast suurem kultuurilis-ajalooline, 

esteetiline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus, millele võib lisanduda veel  ala 

õpiobjektist tulenev teaduslik- ja pedagoogiline väärtus. Nimetatud kriteeriumide järgi saab 

liigitada väärtuslike maastike hulka ka kalmistud. Samas ei peeta kalmistute arvamist 

miljööväärtuslike hoonestusalade hulka põhjendatuks, kuigi ka matusepaikades on 

hooneid. 

Näiteks maapiirkonna miljööväärtuslike alade käsitlemise juhendis Põlvamaa näitel 

(Hellström, K., Kais, M. 2011), mis on soovituslik üld-, teema- ja detailplaneeringutele, 

selgitatakse miljööväärtusliku hoonestusala mõistet. Miljööväärtuslik ala on kohaliku 

omavalitsuse õigusaktiga (volikogu otsusega) üldplaneeringu või detailplaneeringu raames 

kehtestatav piiranguala, kus kaitstakse olemasolevat ajaloolist hoonestust, ruumilist 

tervikut ja seda moodustavaid üksikelemente (hooned, hoonestusstruktuur, planeering, 

haljastus, infrastruktuur). Miljööväärtuslikuks hoonestusalaks ei soovitata nimetada 

üksikuid hooneid, varemeid jm kultuuriväärtusega objekte (nt kalmistu, veskiase, lubjaahju 

vare). Neid soovitatakse nimetada kohaliku tähtsusega kultuuriväärtuslikukeks objektideks.  

Teemaplaneeringu miljööväärtuslikud alad langevad kokku üldplaneeringus 

määratletutega. Planeeringutes laiendatakse mõistet looduslikele aladele (nt 
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“miljööväärtuslik loodusmaastik”); parkidele, kalmistutele (kus arvestatav hoonestus 

puudub), muinsuskaitsealustele objektidele ja muudele ehitatud üksikobjektidele 

(mõisahooned, veskiveskid), lisaks veel kohalike elanike poolt oluliseks peetud hoonetele, 

nagu nt vanad koolimajad (isegi juhul, kui hoonet on viimaste aastakümnete jooksul 

korduvalt ümber ehitatud ja kaasajastatud). Kalmistute nimetamist miljööväärtuslikuks 

hoonestusalaks nimetada peetakse aga ebaloogiliseks Enamik neist on niigi riiklike 

kultuurimälestistega ehk kultuuripärandiga maastikud, seega saab vajadusel koostada 

hooldussoovitused. (Hellström, K., Kais, M. 2011). 

Eeltoodust nähtub, et kiiresti muutuv aeg muudab ühiskonnas väärtushinnanguid ja 

sotsiaalseid kokkuleppeid, mis tasandavad teed täiendatud seadusaktidele ja 

planeeringutele. Kalmistud näivad kuuluvat küll olemuslikult väärtuslike maastike hulka, 

kuid maapiirkondades miljööväärtuslike hoonestusalade hulka ei soovitata arvata, küll 

käsitletakse neid teemaplaneeringutes miljööväärtuslike aladena.  

Väärtuslike maastike hindamisel (Hellström, K., Alumäe, H., Palo, A., Palang, H., Sepp, 

K., Koppelmaa, A. 2001) püstitatud viis kriteeriumi aga kehtivad ka Eesti kalmistutele 

• Kultuurilis-ajalooline väärtus, kus eelmainitud väärtust omistatakse 

traditsioonilisele kultuurmaastikule, ajaloo kontsentraadile ning ajaloolise ja kultuuriloolise 

tähtsusega paikadele. 

• Esteetiline väärtus – kõrghaljastusega arhitektuuri- ja skulptuuriväärtusi sisaldavad 

matmispaigad pakuvad esteetilisi vaateid. 

• Looduslik väärtus – kõik Eestis paiknevad kalmistud on poollooduslikud. On ju 

üheks kalmistuliigiks metsakalmistu.  

• Identiteediväärtus – kalmistutele põlvest põlve matmistraditsiooni edasikandmine 

annab paigale ajaloolise kultuurikihi ja identiteediväärtuse. 

• Puhkeväärtus – Kalmistu on surnuaed, kus valitseb rahu ja vaikus ning pakub 

külastajatele positiivseid emotsioone. 
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2.2.1. Kalmistu mõistest ja käsitlusaspektidest 
 

Kalmistu ei ole lihtsalt koht matmiseks, see on üks väärtuslikumaid ajaloolisi ressursse, 

paljastades meile informatsiooni nii asustuse, sündmuste kui ka eluviisi kohta. (Texas 

Historical Commission). Eestlaste seisukohta iseloomustab arvamus, et esivanemad seovad 

põlvkondi minevikupärandiga, seetõttu on kalmed ja kalmistud paigad, kus erilise 

selgusega ühinevad kodu kui sakraalse paiga geograafiline, sotsiaalne ja ajaline mõõde 

üheks kodu(maa) sümboliks. Sestap seostatakse oma maa inimeste teadvuses üpris sageli 

igavese rahupaigaga (Jürgenson, A. 2004). 

Eesti vanimad matusepaigad pärinevad teadaolevalt nooremast kiviajast, kui kalmetesse 

maeti nii põletatud kui põletamata surnuid. Ristiusu levikuga kalmetesse matmine lõppes, 

kuid kääbastesse matmine jätkus veel keskajalgi. Edaspidi tuli surnud matta kirikaia 

pühitsetud mulda. Priviligeeritud isikud maeti osalt ka kirikute ja kabelite põrandate alla. 

1772. aastal keelustati katkuepideemia tõttu Vene keisririigis keisrinna Katariina II 

valitsemise ajal kalmistuid puudutava uue seadusega kirikusse ja kirikaedadesse matmine. 

Alates sellest ajast said alguse rajatud surnuaiad, mis on suures osas kasutusel ka 

tänapäeval.  

Tänapäeval defineeritakse kalmistut surnute ja tuha matmiseks ettenähtud ning vajalike 

ehitistega maa-alana, mille rajamine või laiendamine määratakse üldplaneeringu või 

detailplaneeringuga planeerimisseaduses sätestatud korras. Vastava otsuse teeb kohaliku 

omavalitsuse volikogu. Usulise ühenduse omandis oleval maa-alal kalmistu rajamise 

otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu usulise ühenduse ettepanekul (Kalmistuseadus 

2012 paragrahv 4 p.1 ja p 4). 

Nii nagu maastikul, on ka kalmistumaastiku käsitlemisel erinevaid lähenemisnurki. Taavi 

Pae artiklis „Eesti kalmistute kujunemine ja paiknemise seaduspärasused“ (Pae, T., 

Mander, Ü. 2008) on liigitanud kalmistud ajalooliste ja religioossete karakteristikute järgi, 

mida saab aluseks võtta ka Lõuna-Eesti kalmistute uurimisel. 

• Luterlikud kirikuaiad ehk kihelkonnakiriku ümber kujunenud kalmistud, mis 

keskaegses kristlikus traditsioonis olid ainumõeldavad matmispaigad. 

• Luterlikus kihelkonnakalmistud ehk kõige levinumat tüüpi kalmistud Eestis, mis 

paiknevad enamasti kirikule suhteliselt lähedal. 
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• Õigeusu kalmistud on teine levinum kalmistutüüp. Eestimaa kubermangu jäävad 

õigeusu taustaga kirikud ja kalmistud asutati 1880. ja 1890. aastatel suuresti seoses 

venestamisega. 

• Õigeusu kirikuaiad, kuhu on tavaliselt maetud kirikuga lähedalt seotud inimesed ja 

preestrid. 

• Vanausuliste kalmistud, mis rajati seoses nende kogukonna saabumisega Eestisse 

alates 17. sajandist. 

• Venelaste õigeusu kalmistud on õigeusu taustaga kalmistud, kuhu peamiselt matab 

põline vene asurkond Eestis. Venelaste õigeusu kalmistutel on oluliselt pikem 

traditsioon, kui eestlaste õigeusu kalmistutel. 

• Setude õigeusu kalmistud on eraldi tüüp, kuna Setumaal puudub klassikaline 

kihelkondlik jaotus ning nende kultuur ja traditsioonid on muu Eesti omadest suuresti 

erinevad. 

• Baltisakslaste perekonnakalmistud on baltisaksa suguvõsade poolt rajatud 

perekondlikud matmispaigad väljaspool üldkalmistuid. 

• Eestlaste perekonnakalmistud on 19. sajandi viimasel veerandil ja 20. sajandi 

algupoolel Eesti talurahva poolt asutatud perekondlikud matmispaigad, mis asetsevad 

väljaspool üldkalmistuid. 

• Vabakoguduste kalmistud on enamasti baptistide kalmistud, mis on rajatud 19. sajandi 

lõpus või 20. sajandi alguses, kuid nende kalmistute rajamisest on mõnikord osa 

võtnud ka metodistid ja muud vabakodudused. 

• Luteri abikirikute kalmistud on suuremate kihelkondade äärealadele rajatud luteri 

abikirikute kalmistud. 

• Rootslaste luteri kalmistud asuvad peamiselt Lääne-Eestis ja mitmetel väikesaartel 

paiknenud rootslaste asulates. 

• Linnakalmistud on linnades paiknevad kalmistud, mida ei saa asetada maakalmistute 

süsteemi. Usuliselt tagapõhjalt on tegemist suhteliselt kirju kalmistutüübiga, hõlmates 

nii luterlasi, õigeusklikke, muhameedlasi, vabakoguduste liikmeid, katoliiklasi, juute 

kui ka vanausulisi. 

• Erikalmistud on kalmistud, mis pole otseselt seotud ühegi usuga ning seetõttu ei sobi 

eelpooltoodud tüpoloogiasse. Seda tüüpi esindavad näiteks 20. sajandi algul rajatud 

pidalitõbiste kalmistu Saaremaal Viidumäel ning Jämejala haigla kalmistu 

Viljandimaal. Mohni ja Vilsandi saare kalmistud on rajatud seetõttu, et seal esineb 
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perioode, kus puudub ühendus mandriga. Samuti kuuluvad sellesse gruppi ka viimasel 

ajal populaarsust koguvad lemmikloomakalmistud. 

• Sõjaväekalmistud Eesti territooriumil sõjategevuse tõttu surnud isikute säilmete 

matmispaik. Siia kuulub ka kaitseväe kalmistu, mis on sõjaohvrite ja kaitseväelaste 

matmiseks ettenähtud kalmistu, olles riigi omanduses ja mille haldamine kuulub 

Kaitseministeeriumi valitsemisalasse. 

Ajaloolis-kultuurilise käsitlusaspekti kõrval on oluline ka kujunduslik aspekt. Eesti 

kalmistuid saab käsitleda aedkalmistuna, metsakalmistuna, ridakalmistuna, 

parkkalmistuna ja kalmistupargina. Sageli on kujunduslikud jooned ühel matmisalal läbi 

põimunud. 

• Aedkalmistu on jagatud piiretega perekondlikeks, harva ka individuaalseteks 

hauaplatsideks, hauaplatsid on peateede (mõnikord puiesteede) ja kõrvalteede ääres, 

hooldamine toimub iluaia põhimõttel (Masing et al. 2001). 

• Metsakalmistu rajatakse metsa, juurde istutatakse üksikuid madalaid okaspuid ja 

igihaljaid põõsaid (Masing et al. 2001). 

• Ridakalmistul on kalmud ridamisi, kogu ala on kaetud muruga, puid ja põõsaid juurde 

ei istutata (Masing et al. 2001). 

• Parkkalmistu kõrghaljastusega matusealad, mille ideeni jõudsid ameeriklased 1890tel. 

See võimaldas hakata kalmistuid kunstipäraselt kujundama, nagu varem barokses 

pargikunstis. (Twerdianski. 2014) 

• Kalmistupark nõukogude perioodil haljasaladeks tasandatud või hääbunud 

matusekohad, pargiks rekonstrueeritud vanad matusealad. 

 

 

2.2.2. Kultuuripärandiga kalmistute kaitsest ja hooldusest tulenevad piirangud 
 

Mõiste "pärandkultuur" – pärandunud, pärandatud, pärandiks jäetud, pärandina saadud 

kultuur – tähistab teatud väärtusi, mis on loodud eelnevate põlvede poolt ja ühendavad 

tänapäeva minevikuga, eestlast tema maaga (Eesti kultuuripärandi tutvustamine). 

Pärandkultuur on kõik see, mille on loonud maastikku meist vanemad põlvkonnad – kõik 

see, mida me näeme ja kasutame tänaseni, kuid ka see, mille kohta on alles vaid 
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mälestused. Teades, et kultuuripärandi all mõistetakse objekte, nähtusi ja kultuuriruume (nt 

miljööväärtuslikud maastikud), mida hinnatakse neile omistatud ajaloolise, teadusliku, 

kunstilise, sotsiaalse, tehnoloogilise, usundilise jm väärtuse tõttu, ning see mõiste hõlmab 

nii materiaalsest (nt ehitised, paikkonnad, artefaktid, raamatud, fotod, videod, arhivaalid) 

kui ka vaimsest (nt uskumused, tavad, käsitööoskused, tehnoloogiad, muusika) pärandit, 

mida tajutakse paikkondliku, etnilise, religioosse vms identiteedi osana ja soovitakse 

seetõttu järgnevatele põlvkondadele edasi anda, siis kalmistu, vastates kõigile eelmainitud 

kriteeriumidele, kuulub kultuuripärandiga maastike hulka. („Eesti kultuuripärandi 

hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030“) 

1926.aastal rakendunud Eesti Vabariigi esimene Matmispaikade seadus (RT 1925, 

171/172, 86) määratles avalikud (linnade, maakondade, suuremate valdade või valdade 

ühenduste, usuühingute ja koguduste) surnuaiad ja eramatmispaigad, samuti seaduses 

ettenähtud korras matmispaikade sulgemise ja asutamise. Siseministril oli õigus 

kokkuleppel Sotsiaalministriga anda määrusi: matmispaikade asutamistingimuste ja 

tarvitamise, maksude, järelvalve ja korraldamise ning tervishoiunõuete, samuti suletud 

matmispaikade edaspidise kasutamise kohta. Avalike matmispaikade maksumäärad 

hakkasid ilmuma Riigi Teataja lisades igal aastal. 

1925.aasta Muinasvarade kaitse seadus (Riigi Teataja, nr.111/112) ja selle uus versioon 

1936.aastal (Riigi Teataja 1936, nr. 67) kalmistuid otseselt ei puudutanud. Alates 2002. 

aasta Muinsuskaitseseaduse (viimati muudetud RT I, 23.03.2015, 128) vastu võtmisest 

peale on selles punkt, mis teavitab, et kalmistud kuuluvad kinnismälestiste hulka. 

(Muinsuskaitseseadus §25). Muinsuskaitseseadus reguleerib riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

ning mälestiste omanike ja valdajate õigusi ning kohustusi kultuurimälestiste ja 

muinsuskaitsealade kaitse korraldamisel. 

2004. aastal Maapõueseaduse (viimati muudetud RT I, 07.07.2015, 23) kehtima 

hakkamisega seati kohustus üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu loa 

andmiseks kohas, kus üldgeoloogiline uurimistöö või geoloogiline uuring võib häirida 

piirirahu või takistada riigipiiri valvamist, samuti kalmistul, võtta siseministri nõusolek; 

muinsuskaitsealal ja kinnismälestisel või nende kaitsevööndites – kultuuriministri 

nõusolek. Kaevandamisloa andmiseks on vaja täiendavat nõusolekut siseministrilt, kui 

kaevandamine võib häirida piirirahu, takistada riigipiiri valvamist või kui maavara 

soovitakse kaevandada kalmistu piires; kultuuriministrilt, kui kaevandamisluba taotletakse 

muinsuskaitsealale või kinnismälestisele või nende kaitsevöönditesse. Kohustused on 
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säilinud tänaseni ning sõnastust muutmata kehtivas Maapõueseaduses. (Maapõueseadus 

§18 ja §33) 

Metsaseadus (viimati muudetud RT I, 30.12.2015, 32) sätestab ka täna kehtiva seadusena, 

et metsamaaks ei loeta õuemaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, 

aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad. (Metsaseadus §3) 

2009. aastast peale kehtivas Perekonnaseisutoimingute seaduses (viimati muudetud RT I, 

10.03.2016, 8) on surma registreerimise paragrahvis lõige - Kui surnu matmiskoht on 

teada, siis kantakse matmiskohana registrisse kalmistu nimi ja asukoht avaldaja ütluste 

kohaselt. Alates 2014 aasta 1. jaanuarist lisandus samale lõikele veel klausel: 

Matmiskohaks ei märgita surnu tuhastamise kohta. (Perekonnaseisutoimingute seadus §32) 

2012.aasta Kalmistuseadus (viimati muudetud RT I, 23.03.2015, 104) annab ühelt poolt 

võimalused, teisalt seab raamid kalmistul tegutsemiseks. Nii on näiteks kohaliku 

omavalitsuse volikogu otsustada surnute ja tuha matmiseks ette nähtud ning vajalike 

ehitistega maa-ala ehk kalmistu rajamine või laiendamine ja matmiseks sulgemine.  

Sulgedes kalmistu, tuleb arvestada 75 -aastase ooteajaga pärast viimast matmist, mil maa 

kasutusotstarvet muuta ei tohi, ning pärast selle aja möödumist tuleb muutmisest huvitatud 

isikul oma kuludega kalmistule maetud surnud ning tuhk ümber matta. Hauatähised peab 

siis ümber paigutama ning need peavad olema avalikult vaadeldavad.  

Suletud kalmistu pargiks kujundamisel sihtotstarvet ei pea muutma ning surnuid ja tuhka ei 

tule ümber matta, kui just kalmistu pole tunnistatud kultuurimälestiseks. Maa-ala kalmistu 

rajamiseks või laiendamiseks määratakse üldplaneeringu või detailplaneeringuga 

planeerimisseaduses sätestatud korras. (Kalmistuseadus §4 ja §8). 

Muinsuskaitseseaduse paragrahv 3 p. 5 järgi võivad kuuluda ajaloolise väärtusega ehitiste, 

mälestusmärkide, paikade (maa-alade) ja parkide kõrval riikliku kaitse ka kalmistud. 

Kalmistutel paiknevad üksikobjekte – monumente, kabeleid, väravaid, piirdeid jne saab 

võtta ajaloo-, arhitektuuri-, skulptuuri- või arheoloogiamälestina riikliku kaitse alla või 

väärtustada kohaliku kultuuripärandina.  

Kultuuripärandi mõiste on viimastel aastakümnetel, eriti aga uuel aastatuhandel 

märkimisväärselt avardunud – seda nii muinsuskaitse sees, kus väärtuste süsteem on 

liikunud kitsalt aineliselt pärandilt ja üksikobjektilt kultuuriväärtusliku keskkonna suunas, 

hõlmates nt kultuurmaastikke – aga ka laiemas mõttes materiaalse ja vaimse pärandi 
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lähenemise ja lähendamise suunas (Kultuuripärandi aasta 2013). Väärtuslikke ehk 

kultuuripärandiga maastikke püütakse kaitsta ning parimaks viisiks kaitse loomisel on 

kehtestada seadustega piirangud. Nii ütleb ka Muinsuskaitseseaduse §25, et seadusega 

kehtestatud kaitsevöönd aitab säilitada ruumilises kontekstis kultuuriväärtuslikke objekte.  

Looduskaitseseadus seab kohaliku omavalitsuse tasandil looduskaitse eesmärgiks 

piirkonna looduse eripära, kultuuri, asustust ja maakasutust esindavate väärtuslike 

maastike või nende üksikelementide kaitse ja kasutamise tingimuste määramise kohaliku 

omavalitsuse poolt. Kohaliku omavalitsuse tasandil võib kaitstavaks loodusobjektiks olla 

maastik, väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, maastiku üksikelement, park, 

haljasala või haljastuse üksikelement, mis ei ole kaitse alla võetud kaitstava looduse 

üksikobjektina ega paikne kaitsealal. (Looduskaitseseadus §4 ja §43). Kohaliku kaitse alla 

võetud maa-alal rakendatakse Looduskaitseseaduse §-s 31 (Piiranguvöönd) sätestatud 

kaitsekorda, mida võib kaitse-eeskirjaga või planeeringuga leevendada.  

Kokkuvõttes on kõrghaljastusega kalmistud ja kirikuaiad, kuhu tänapäeval maetakse, 

käsitatavad väärtuslike maastikena. Sellistes matmiskohtades säilinud kultuuripärand võib 

sisaldata erinevaid liike riikliku kaitse alla kuuluvad mälestisi. Kalmistute ajaloolis-

kultuuriline ja kujunduslik aspekt lubavad roheruume nimetada väärtuslikeks 

kultuuripärandiga maastikeks. 
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3. Tulemused 

 

Teadaolevalt on Eestis kokku üle kuuesaja mitmesuguse suurusega kalmistu (Pae, T. 

2002), kuid see arv võib olla muutunud. Lõuna-Eestis arvatakse olevat koos sõjahaudadega 

matmispaiku paarisaja ringis. Antud uurimistöös leidsid käsitlemist 144 kalmistut. Tuleb 

arvestada, et Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registrisse on kantud kõik enne 1940. 

aastat rajatud surnuaiad ajaloomälestistena. 

Uurimistulemuste esimeses osas antakse ülevaade kuue maakonna kalmistutest ja iga 

maakonna lõppu on lisatud kalmistute kohta käivad võrdlusandmed Muinsuskaitse 

kultuurimälestiste registrist ja Eesti kalmistute portaalilt. Ülevaade kirjeldab maakondade 

kaupa kalmistumaastiku osatähtsust Lõuna-Eestis. Süstematiseeritud uurimismaterjali 

põhjal kanti kalmistute asukohad maakondade kaupa kaartidele (vt: Lisa 2-8 ), kasutades 

alusena turismikaarte. Seejärel täideti sisuliselt kokkuvõtvad Word-tabelid (vt: ptk 3.1. 

Tabel 1 Maakondade kalmistute koondtabel ja Tabel 2 – Kalmistute tänapäevane liigitus 

konfessioonide järgi) ja lisati uurimistulemuste kokkuvõttesse. Kahjuks ei õnnestunud 

teada saada 144 kalmistust viie kalmistu rajamisaega (Tartumaal Laeva ja Kavilda 

kalmistu; Valgamaal Valga Tartu tänava, Kastolatsi, Puka kalmistud). Seega on 

Maakondade kalmistute koondtabelis 3% kalmistute rajamise ajad puudulikud.  

Tulemuste üldistamine üldkogumiks võimaldas kokkuvõttes näidata kalmistute 

osatähtsuste, kuid tuua välja ka probleemi mitmetahulisus.  

 

 

3.1. Lõuna-Eesti kalmistud. 

 

Kuna mõiste Lõuna-Eesti on nii mõneski käsitluses erinev, mõeldakse käesolevas 

magistritöös Lõuna-Eesti maakondadena Jõgevamaad, Põlvamaad, Tartumaad, Valgamaad, 

Viljandimaad ning Võrumaad. 
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Skeem 1 Lõuna-Eesti maakonnad (allikas: Lõuna-Eesti Turism) 

 

 

3.1.1. Jõgevamaa kalmistud 

 

Jõgevamaal on kokku 20 kalmistut. Luteriusuliste kalmistutena on rajatud Jõgevamaale 10 

kalmistut (Laiuse, Siimusti, Patjala, Kodavere, Palamuse, Põltsamaa, Maarja Magdaleena, 

Äksi ja Torma kalmistu), õigeusuliste kalmistutena 5 kalmistut (Mõisaküla, Kaarepere, 

Saduküla, Mustvee ja EAÕK Põltsamaa Pühavaimu koguduse kalmistu). Lisaks neile on 

Jõgevamaale kunagi rajatud ja tänapäeval ka sellistena säilinud 3 vanausuliste kalmistut – 

Kükita ja Tiheda, mille alla kuuluvad Raja ning Kükita kalmistud. Konfessioonide 

erinevusena võib märkida Kütimäe baltisaksakalmistut ja Tõredal asuvat baptistide 

kalmistut. 

Maakonna vanimaks teadaolevaks kalmistuks on Palamuse vana kalmistu, mis rajati enne 

18. sajandit (http://www.hot.ee/zolki/Palamuse.html). Suurim kalmistu asub Põltsamaa 

linnas. Põltsamaa kalmistu suurus on 57 784m².(www.maaamet.ee). 
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Kultuurimälestiste registrisse (www.muinas.ee.) on Jõgevamaa 20 kalmistust kantud 17 

(ehk praegu kasutusel olevatest kalmistutest pole kultuurimälestiste registrisse kantud vaid 

Kütimäe, Kodavere ja Tõreda kalmistut). Kultuurimälestisi leidub 9 kalmistul (peamiselt II 

maailmasõjas hukkunute ühishauad, Vabadussõja mälestussambad).  

Eesti kalmistuteportaali www.kalmistud.ee on kantud 2016 aasta juulikuu seisuga 

Jõgevamaa 20 kalmistust 5. 

Kalmistute paiknemist Jõgevamaal kajastab kaart Jõgevamaa kalmistud (vt: Lisa 2). 

 

 

3.1.2. Põlvamaa kalmistud 

 

Põlvamaal on kokku 19 hooldatavat või tegutsevat kalmistut, neist vaid 4 on luteriusuliste 

kalmistud (Maaritsa, Leevi, Ristipalo ja Rosma) ning 2 selgelt eristatavat õigeusuliste 

kalmistut (Saatse ja Podmotsa). Erastveres asub maakonna ainus baltisakslastele kuuluv 

kalmistu. Kahele (Beresje, Laossina) kalmistule on maetud vanausulisi ning ühele 

(Jaanimõisa) ka vabausulisi. Neljal kalmistul asuvad veel sõjaväekalmistud. 

Maakonna vanima, Laossina kalmistu rajamislugu pole teada, kuid sellest on andmeid juba 

15. sajandist (http://vana.verska.ee/tutvustus_eesti.pdf). Kunagine külakalmistu on säilinud 

tänaseni, on kasutuses ja hooldatud. Laossina kalmistu on haruldane mälestis kunagisest 

kalmistukultuurist, kuna Setumaal rajati kalmistud enamasti kirikute juures.  

Põlvamaa suurim kalmistu on Rosma kalmistu, pindalaga 142 633 m² (www.maaamet.ee) 

Rosma külas Põlva vallas. 

Kultuurimälestiseks on nimetatud 19 kalmistust 9, erinevaid mälestisi leidub 5 kalmistul. 

(www.muinas.ee).  

Eesti kalmistuportaalis on Pälvamaa 19 kalmistust kajastatud 2. (www.kalmistud.ee). 

Kalmistute paiknemine Põlvamaal on kantud kaardile Põlvamaa kalmistud (vt: Lisa 3). 
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3.1.3. Tartumaa kalmistud 

 

Tartu maakonnas on praegu tegutsevaid kalmistuid 35, neist 7 (Raadi kalmistu, Pauluse 

kalmistu, Puiestee kalmistud, Tartu Juudi kalmistu, Tartu Vanausuliste kalmistu, Lohkva 

kalmistu, Rahumäe kalmistu) asuvad Tartu linnas. Maakonna teistes linnades paiknevad 

Kallaste linnas Kallaste vanausuliste kalmistu ja Elva linnas Elva Metsakalmistu. Usulise 

traditsiooni järgi on maakonnas 17 luteriusuliste kalmistut, 4 õigeusukalmistut, 7 

vanausuliste kalmistut, 2 juudikalmistut ning 4 segakalmistut (segakalmistu antud töö 

mõistes on kalmistu, millel paiknevad rohkem kui ühe konfessiooni matusealad). 

Sõjaväekalme (sõjakalmudega matusealasid) on 7 kalmistul. Tartu Puiestee kalmistule on 

maetud ka vabakoguduste liikmeid (baptiste). 

Maakonna kalmistute üldpilti iseloomustab kõige vanema surnuaiana püsinud Nina 

kalmistu Alatskivi vallas, mis kalmistuvaht Mihhail Zajatsi teadaolevatel andmetel pärineb 

juba 17. sajandist. Kõige lühemat aega eksisteerinud matmisala on Tuigo kalmistu 

Haaslava vallas Mõra külas, mis rajati 1994. aastal Tartu linna poolt. Sama kalmistu on ka 

antud maakonna suurim. 

Tartumaa matmispaikadest on looduskaitse alla võetud 3 kalmistut. Tartu Puiestee tänava 

kalmistu Emajõe poolne serv on kalmistu paljandi kaitseala (Tartu Devoni paljand) 

(KLO1000481). Kallaste kalmistut katab osaliselt Kallaste järskkalda kaitseala 

(KLO2000236). Ahunapalu kalmistu asub Peipsiveere looduskaitsealal (KLO1000624). 

Kultuurimälestiste registri järgi (www.muinas.ee) on muinsuskaitse alla võetud Tartumaa 

35 kalmistust 32, neist 14 kalmistul asuvad ka kultuurimälestised.  

Eesti kalmistute portaal www.kalmistud.ee vahendab Tartumaakonna kalmistutest infot 

ainult 7 kohta. 

Kalmistute paiknemine Tartumaal on kantud kaardile Tartumaa kalmistud (vt: Lisa 4). 
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3.1.4. Valgamaa kalmistud 

 

Valga maakonnas on praegu 20 kasutusel olevat kalmistut. Kolm kalmistut asuvad 

maakonna keskuses Valga linnas (Valga Toogipalu, Tartu tänava kalmistu, Priimetsa). 

Luteriusuliste kalmistuid on maakonnas 11 (Priimetsa, Toogipalu, Otepää uus, Otepää 

vana, Hargla, Taagepera (Ala), Sangaste, Lüllemäe vana, Lüllemäe uus, Laatre I ja 

Piirpalukalmistu), õigeusuliste kalmistuid 5 (Valga Tartu tänava, Ilmjärve, Kastolatsi, 

Laanemetsa ja Laatre II kalmistu). Baltisakslaste kalmistuid on kaks – Laanemetsa ja Vissi 

kalmistu. Otepää uuel ja Puka kalmistul on oma koht ka vabakogudustele. 

Sõjaväekalmistud asuvad Priimetsa, Taagepera ja Helme kalmistutel. 

Pindalalt suurim kalmistu on Helme kalmistu suurusega 7,7 hektarit. Kõige uuem kalmistu 

on Toogipalu, mis on rajatud Valga linna 1932. aastal. (www.kalmistud.ee).  

Ainus looduskaitsealune kalmistu Valgamaal on Otepää vana kalmistu, mis asub Otepää 

looduspargi piires (KLO1000559). 

Kultuurimälestiseks on kuulutatud 20 kalmistust 16, kultuurimälestisi on 5 kalmistul 

(Priimetsa, Laatre, Sangaste, Helme ja Taagepera kalmistutel) (www.muinas.ee). 

Kalmistuportaali (www.kalmistud.ee) on kantud 20 kalmistust 12. 

Valga maakonna ainus lemmikloomakalmistu asub Valga linnas Valga kodutute loomade 

varjupaiga läheduses. 

Kalmistute paiknemine Valgamaal on kantud kaardile Valgamaa kalmistud (vt: Lisa 5). 

 

 

3.1.5. Viljandimaa kalmistud 

 

Viljandimaal on kokku 25 hooldatavat ja kasutusel olevat kalmistut. Lisaks asub Anija 

külas Karksi vallas 18. sajandi lõpus rajatud Anija kalmistu, kus toimus viimane matus 3. 

augustil 1958 (http://www.vmg.vil.ee/mannn/vilkalmistu.htm). Vajadusel võib sealses 

matmispaikas teostada pealematmisi (www.karksi.ee). Enim kalmistuid on Viljandi linnas 

–  5 kalmistut (Metsakalmistu, Viljandi Vana kalmistu, Pauluse koguduse kalmistu, Toome 
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kalmistu, Hiie kalmistu) ja Karksi vallas – 5 kalmistu (Arumäe, Rahumäe, Papi, 

Tuhalaane, Anija). Võhma valla territooriumil puudub kalmistu. 

Viljandimaa vanim kalmistu on rajatud 17. sajandil Pilistveresse (www.muinas.ee). Ühtlasi 

on see ka maakonna suurim toimiv kalmistu (13,6 ha)(www.maaamet.ee). 

Konfessioonide traditsiooni järgi on luteriusu kalmistuid Viljandimaal 14 (Hiie, Pauluse 

koguduse, Metsakalmistu, Paistu, Tarvastu, Suure-Jaani, Mõisaküla, Kõpu, Pilistvere, 

Kolga-Jaani, Papi, Rahumäe ja Halliste kalmistu). Õigeusu kalmistuid on 7 (Tänassilma, 

Suure-Jaani, Pihlaka, Arussaare, Lalsi, Anija, Arumäe ja Penuja kalmistu). 

Segakalmistutena (enama kui ühe konfessiooni matusealadega) on arvel Toome, Viljandi 

vana, Tuhalaane ja Suislepa kalmistu (www.muinas.ee). Vana-Võidu külas asub maakonna 

ainus juudikalmistu (rajatud 1880. aastatel) (www.viljandivald.ee). Sõjahaudadega alasid 

on maakonnas kokku 10. Viljandi vanal kalmistul asub Saksa sõjaväekalmistu. 

Vabadussõjas hukkunute matmispaigad on neljal kalmistul, II maailmasõjas hukkunute 

ühishauad kolmel ja terroriohvrite ühishauad kahel kalmistul. 

Kui looduskaitsealuseid kalmistuid Viljandimaal ei ole, siis muinsuskaitse registrisse sisse 

kantud ajaloomälestisteks tunnistatud kalmistuid on 12. Lisaks leidub erinevaid 

kultuurimälestisi veel 6 kalmistul (Viljandi vanal, Paistu, Tarvastu, Suure-Jaani, 

Mõisaküla, Pilistvere ja Kolga-Jaani kalmistutel) (www.muinas.ee). 

Eesti kalmistute portaal www.kalmistud.ee sisaldab infot 6 kalmistu kohta. 

Kalmistute paiknemine on kantud kaardile Viljandimaa kalmistud (vt: Lisa 6 ). 

 

 

3.1.6. Võrumaa kalmistud 

 

Võrumaal on kokku 23 hooldatavat ja kasutusel olevat kalmistut, neist suurem osa on 

luterikalmistud. Õigeusu kalmistuid on Võrumaal 5 (Kraavi, Kaika, Miilimäe, Plaani, 

Luhamaa), luteri kalmistuid 4 (Pindi, Rogosi-Pütsepa, Vastse-Roosa ja Jaani-Peebu). 

Plaani külas asub Võrumaa ainus perekalmistu, mida siiani hooldatakse.(www.muinas.ee). 

Enamik Võrumaa kalmistuid on nö segakalmistud, kus ühte matmisala serva on maetud 

luteriusulisi ja teise õigeusulisi jne. Oma koht on sõjahaudadel (10 kalmistul) ja baltisaksa 
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kalmudel, moodustades eraldiseisvaid kalmisturuume. Võru linnakalmistul on ka juutidel 

oma matmispaik. Nogopalu kalmistut Nogo külas Rõuge vallas võib tõenäoliselt nimetada 

Võrumaa vanimaks. Kalmistu täpne rajamisaeg ei ole teada, kuid arvatakse, et surnuaed on 

rajatud pärast Põhjasõda (1700-1721) puhkenud katku ajal. (www.muinas.ee).  

Võrumaa suurim kalmistu on Võru linnakalmistu, pindalaga 331 273m² Võru linnas. 

Kultuurimälestiste registri www.muinas.ee järgi on kultuurimälestisena riikliku kaitse alla 

võetud 23 kalmistust 18 ja kultuurimälestisi leidub 12 kalmistul. 

Eesti kalmistuportaal www.kalmitud.ee kajastab Võrumaa 23 kalmistust 4. 

Kalmistute paiknemine on kantud kaardile Võrumaa kalmistud (vt: Lisa 7).  

 

 

3.1.7. Kokkuvõte 

 

Eeltoodud andmete analüüsist selgus, et enim Lõuna-Eestis kasutusel olevaid kalmistuid 

asub Tartumaal (35) ja kõige vähem Põlvamaal – 19 kalmistut. 

144 kalmistust on katastrisse kantud 116, mis on peaaegu 80% , mis tähendab, et 28 

kalmistut Lõuna-Eestis on küll tajutavate piiridega ning loodusest leitavad, kuid nende 

alused maad pole veel munitsipaliseeritud. Vaid Jõgevamaal on kõik kasutusel olevad 

kalmistud katastris. Kõige väiksem on see protsent Võrumaal – peaaegu 61%,  

Muinsuskaitse alla on käsitletud kalmistutest võetud 104 ehk 72%, kultuurimälestisi leidub 

neist peaaegu pooltel – 53 kalmistul, viidates meie kalmistutel paiknevale rikkalikule 

kultuuripärandile.  

Eesti kalmistuportaali Haudi (www.kalmistud.ee) on kantud 36 kalmistut. 

Looduskaitsealade piirid ulatuvad 12 kalmistule: Jõgevamaa Äksi kalmistule ulatub 

Vooremaa maastikukaitseala, Põlvamaal Erastvere mõisa kalmistu Erastvere mõisa pargi 

kaitseala piiranguvööndis, Tartumaa Kallaste vanausuliste kalmistu asub osaliselt Kallaste 

järskkalda kaitsealal ja Ahunapalu surnuaed paikneb Peipsiveere looduskaitsealal 

(kalmistul asuvad looduskaitsealused Ahunapalu kadakad, mis on Eesti vanimad ja 

suurimad). Valgamaal asuvad Otepää vana kalmistu ja Kastolatsi kalmistu paiknevad 
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Otepää looduspargis, Hargla kalmistu idaserva ulatub Koiva-Mustjõe maastikukaitseala. 

Viljandimaa Papi kalmistu paikneb Karksi maastikukaitsealal ning Hiie kalmistu asub 

Viljandi maastikukaitsealal. Kõik Võrumaal asuvad looduskaitsealused kalmistud – Rõuge 

vana kalmistu, Miilimäe kalmistu, Plaani kalmistu ja Kunnalaane talu kalmistu – asuvad 

Haanja looduspargis (vt: Tabel 1 – Kalmistute koontabel). 

Vanimad tänapäeval tegutsevad kalmistud pärinevad alates 15.sajandist (Põlvamaal 

Laossina kalmistu 15. sajandist, Tartumaal Kasepää kalmistu 16. sajandist, Viljandimaal 

Pilistvere kalmistu 17. sajandist, Võrumaal Varstu Ritsiku kalmistu 17. sajandist, 

Jõgevamaal Palamuse vana kalmistu tõenöoliselt 17. sajandi lõpust, Valgamaal Otepää 

vana kalmistu 18. sajandi lõpust). 

 

Tabel 1 Maakondade kalmistute koondtabel 
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1 Jõgevamaa 20 17 10 1 1 7 10 2 - 17 

2 Põlvamaa 19 9 5 1 1 4 8 3 2 17 

3 Tartumaa 35 32 15 2 2 7 14 10 1 30 

4 Valgamaa 21 15 5 2 - 5 7 5 3 16 

5 Viljandimaa 26 13 7 2 1 8 12 5 - 22 

6 Võrumaa 23 18 11 4 2 5 9 7 - 14 

KOKKU 144 104 53 12 7 36 60 32 6 116 

 

Tuleb arvestada, et sadakond ja enamgi aastat tagasi peeti kalmistute rajamisel 

endastmõistetavaks eraldada kõikidele kogudustele kindlad matmisalad. Aegade jooksul on 

vanadel kalmistutel konfessioonide matmispaikade piirid ähmastunud, kõrvuti asetsenud 

erineva miljööväärtusega matmispaikadest on saanud tervikala ehk segakalmistu. Kuna 

kultuuripärandiga kalmistute käsitlemisel peetakse ajaloolis-religioosset karakteristikat 

miljööliste piiride määratlemisel oluliseks, on toodud tabelis 2. ära ajalooliste kalmistute 

jagunemine konfessioonide järgi maakonniti.  
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Tabel 2 Kalmistute tänapäevane liigitus konfessioonide järgi 

Nr Maakond 
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1 Jõgevamaa 11 4 2 1 1 - 1 

2 Põlvamaa 3 2 - - 1 - 13 

3 Tartumaa 17 5 7 - - 2 4 

4 Valgamaa 11 5 - 1 - - 3 

5 Viljandimaa 13 5 - - - 1 7 

6 Võrumaa 9 5 - 1 2 - 6 

KOKKU 64 26 9 3 4 3 34 

 

Uurimistulemuste analüüsist selgus, et kuues maakonnas on jätkuva hoolduse all 

kalmistuid, kuhu enam ei maeta. (Erastvere mõisa kalmistu Põlvamaal, Anija ja Hiie 

kalmistu Viljandimaal, Miilimäe ja Kunnalaane talu kalmistu Võrumaal). Kuna neid 

kohalikul tasandil – valdades jätkuvalt väärtustatakse, hoiavad elanikud neid hooldatuna  

 

 

3.2. Kalmistud ruumilises planeerimises. 

 

Alljärgnevas teises osas tutvustatakse sissejuhatavalt ruumilise planeerimise põhimõtteid, 

selleks et mõista planeerimisprotsessi taustal kirjeldatud maakondade üld- ja 

teemaplaneerimistes kajastuvaid kalmistutega seonduvaid küsimusi. Kokkuvõttes antakse 

hinnang kalmistuteema kajastumistele maakondade planeeringutes aastail 1999 – 2016. 

Tuleb arvestada, et kalmistumaastiku olemuslik kontekst ja kultuuripärandiga paikade 

kaitsest ja hooldusest tulenevad piirangud on planeerimisel olnud aastaid arvestatav tegur. 

Planeering on konkreetse maa-ala ehk planeeringuala kohta koostatav terviklik 

ruumilahendus, millega määratakse Planeerimisseaduses sätestatud juhtudel maakasutus- ja 
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ehitustingimused (RT I, 21.06.2016, 18). Planeeringu seletuskirjas esitatakse 

planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused ja ruumilise arengu 

eesmärgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse kirjeldus ning valiku 

põhjendused.  

Planeeringud jagunevad: 

• Üleriigiline planeering – Üleriigiline planeering on riigi kõige strateegilisem ja 

üldisem ruumiline planeering, mis koostatakse kogu riigi territooriumi ja majandusvööndi 

kohta. Üleriigilise planeeringu üheks ülesandeks on väärtuslike maastike, väärtuslike 

põllumajandusmaade ja rohevõrgustiku säilimist ning toimimist tagavate meetmete 

määratlemine. (Planeerimisseadus). 

• Riigi eriplaneering – Riigi eriplaneering on sisuliselt üleriigilise planeeringu ja 

maakonnaplaneeringu vahele asetuv riigi taseme planeering, mille peamiseks ülesandeks 

on riigi jaoks oluliste ehitiste rajamiseks sobivaima asukoha valik. (Planeerimisseaduse 

lahtiseletaja ehk ajaveeb. Vt: skeem 2). 

• Maakonnaplaneering – Maakonnaplaneering on kokkulepe, milles sisaldub 

erinevate huvide kandjate ühtne arusaam eesmärkidest ja tegemistest, mis tagavad 

piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. Planeering tasakaalustab riiklikke ja kohalikke 

arenguvajadusi ja huve ning koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta 

eesmärgiga üldistada maakonna territooriumi ruumilist käsitlust, määratleda asustuse 

arengu tingimused ja olulisemad infrastruktuuri objektid. (Planeerimisseadus). 

• Üldplaneering – Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või 

selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneeringu 

koostamisel on kohustuslik keskkonnamõju strateegiline hindamine. Üldplaneeringu 

ülesannete seas on ka väärtuslike põllumajandusmaade, rohealade, maastike, maastiku 

üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutustingimuste 

seadmine; kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmete, sealhulgas selle 

üldiste kasutustingimuste määramine; alade ja juhtude määramine, mille esinemise korral 

tuleb detailplaneeringu koostamisel kaaluda arhitektuurivõistluse korraldamist; 

detailplaneeringu koostamise kohustusega alade või juhtude määramine. 

(Planeerimisseadus) 



39 

• Kohaliku omavalitsuse eriplaneering – Kohaliku omavalitsuse eriplaneering 

koostatakse olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga 

ehitise asukoht ei ole üldplaneeringus määratud. (Planeerimisseadus). 

• Detailplaneering – Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 

territooriumi osa kohta. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus ning selle 

alusel võib kinnisomandile seada kitsendusi. Detailplaneeringu olemasolul või 

detailplaneeringu koostamise kohustuse korral on detailplaneering ehitusprojekti 

koostamise alus. Detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 

võrgustiku alale mõju, tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist 

hindamist. Kui planeeritaval maa-alal asub muinsuskaitseala, kinnismälestis või nende 

kaitsevöönd, tuleb detailplaneering koostada, arvestades Muinsuskaitseametiga 

kooskõlastatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi.(Planeerimisseadus). 

 

 

Skeem 2 Ruumilise planeerimise hierarhia (allikas: Planeerimisseaduse lahtiseletaja 

ehk ajaveeb) 

 

Lisaks eelmaninitud planeeringutele koostatakse ka teemaplaneeringuid. Teemaplaneering 

koostatakse kas kehtiva maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu täpsustamiseks mingis 

kindlas osas. Eestis on maakonnaplaneeringutele koostatud tavapäraselt kaks 

teemaplaneeringut – asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ning 

sotsiaalne infrastruktuur. Lisaks on maakonnaplaneeringutele koostatud maanteede, 
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jalgrattateede, tuuleenergeetika, tehnilise infrastruktuuri teemaplaneeringuid ning 

koostamisel on raudtee ja merealade teemaplaneeringud. Maakonnaplaneeringu 

teemaplaneeringu võib koostada mitmele maakonnale (Artes Terrae). 

Eeltoodust lähtudes on väärtuslikku kalmistumaastiku seisukohalt määravad planeeringud 

maakonnaplaneering, üldplaneering, detailplaneering ja teemaplaneering. 

2013. aasta suvel algatas vabariigi valitsus uute maakonnaplaneeringute koostamise, mis 

tõttu on käesolevas lõputöös käsitletavad maakonnaplaneeringud mõnevõrra aegumas, aga 

aastal 2016 koostamisel olevad uued maakonnaplaneeringud algstaadiumis. Seetõttu 

käsitletakse antud magistritöös praegu veel kehtivaid planeeringuid ja teemaplaneeringuid. 

 

 

3.2.1. Kalmistud Jõgeva maakonnaplaneeringus (1999-2016) 

 

Jõgeva maavanema 23.04.1999 korraldusega nr 69 kehtestatud Jõgeva 

maakonnaplaneeringu põhiliseks ülesandeks oli tollastele oludele vastava lähenemisviisi ja 

käsitluse leidmine, millega suudetaks maakonna arengut paremini tasakaalustada ja 

suunata. Planeeringusse püüti koondada olulisim osa informatsioonist ja otsustest, millest 

maakond edasisel arengu kavandamisel pidi lähtuma. Nagu ütles tollane Jõgeva maavanem 

Meelis Paavel, ei saa planeeringut lugeda võrdselt kvaliteetseks selle kõikides osades. 

(Jõgeva maakonnaplaneering) 

Maakonnaplaneeringus mainitakse kalmistuid, kui räägitakse mälestistest: Mälestis võib 

olla kinnis- või vallasmälestis vastavalt asjade liigitusele. Kinnismälestisi oli Jõgevamaal 

292: 

• asulakohad, matusekohad, linnamäed, pelgupaigad, kultusekivid, kääpad; 

• arhitektuuriajaloolise väärtusega tsiviil-, tööstus- ja kultuseehitised ning nende 

ansamblid ja kompleksid; 

• ajaloolise väärtusega ehitised, mälestusmärgid, kalmistud. 

Jõgeva maavanema 19.11.2004 korraldusega nr 731 kehtestatud Jõgeva 

maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused” eesmärkideks on kultuurilis-ajalooliselt, esteetiliselt ja looduslikult 
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väärtuslike maastike väljaselgitamine, kaardistamine ja hindamine ning loodus- ja 

keskkonnakaitselisest, ökoloogilisest ja sotsiaalsest aspektist põhjendatud ruumilise 

struktuuri kujundamine (Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja 

maakasutust suunavad keskkonnatingimused”).  

Teemaplaneeringus väärtustatakse osaliselt ka kalmistuid väärtuslike maastike paiknemises 

ja nimekirjas, kus hindamise käigus määratletud väärtuslikud maastikud on jagatud kahte 

väärtusklassi – riikliku- ja maakondliku tähtsusega väärtusklass).  

Kuna maakondliku tähtsusega maastikel on hindamise aluseks olnud väärtuseid rohkem ja 

alad on paremini säilinud, siis võib teemaplaneeringu nimestikust leida ka kalmistuid: 

• Kassinurme linnamägi, Patjala, Kalevi – Üks kaunimaid puhkepaiku. … Patjala 

külas on säilinud vana asustusstruktuur, põllud haritud. Objektid: Kassinurme 

linnamägi, kultusekivid I a.t. ema asulakoht, Patjala külakalmistu. Väärtused: 

kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu maakasutus, asustus, üksikobjektide kogum, 

assotsiatiivsed), esteetilisus, looduslikkus, rekreatiivsus, identiteediväärtus. 

• Ranna, Kodavere – Kodavere külas asub Püha Mihkli kirik (ehitatud 18. saj, 

õnnistati 1777), mille juurde viib kaunis puiestee. Peipsi järve äärne kalmistu ja 

sealne puistu. Ranna külas Rannamõisa e Tuhandeaastane tamm. Objektid: 

Rannamõisa tamm, Kodavere Püha Mihkli kirik, Kodavere kalmistu, Asulakoht. 

Väärtused: kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu maakasutus, asustus, üksikobjektide 

kogum), rekreatsioonilised, identiteediväärtus. 

• Tuimõisa – Vana asustusstruktuur ja hooldatud põllumaa. Objektid: Tuimõisa 

külakalmistu, Vana asulakoht. Väärtused: Kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu 

maakasutus, asustus) 

• Lahavere, Aidu – Vana asustusstruktuur ja haritud põllud. Objektid: Lahavere 

kivikalme, vana asulakoht, Padina puisniit. Väärtused: kultuurilis-ajaloolised (ühe 

ajajärgu maakasutus, asustus) 

• Pööra, Saduküla – Vana asustusstruktuur ja haritud põllud. Põllud keskel, talud 

metsa ääres. Sadukülas park, põlispuude grupp, põhikool vanas mõisaaja hoones, 

nõukogudeaegsed laudad. Objektid: Pööra külakalmistu “Kabelimägi”, Kultusekivi, 

asulakoht, Saduküla põhikooli park, Saduküla vene kirik, Saduküla põlispuude 

grupp. Väärtused: Kultuurilis-ajaloolised (ühe ajajärgu maakasutus, asustus) 
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(Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused”). 

Edasi nähtub maakonna planeerimisdokumentidest, et olemasolevate ja ajalooliste 

väärtuste hoidmiseks koostatakse maakonnaplaneeringut täpsustavad teemaplaneeringud 

teede ehituseks, milles arvestatakse keskonnatingimuste ja muinsuskaitse piirangutega. 

Jõgeva maavanem kehtestas 23. novembri 2012 korraldusega nr 1-1/396 Jõgeva 

maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-

Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,9-183,0" Jõgeva maakonna osas. 

Planeeringu eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru - 

Luhamaa olemasoleva trassi vastavusse viimine I klassi maanteele esitatavatele nõuetele 

Järva, Jõgeva ja Tartu maakondades km 92,0 – 183,0 sh Neanurme ja Pikknurme 

õgvenduste, Mäeküla, Adavere, tugimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia 

Imavere ümbersõitude ning tugimaantee nr 38 Põltsamaa – Võhma ja tugimaantee nr 37 

Jõgeva – Põltsamaa ühendus (Põltsamaa ümbersõit) trasside valik. 

Teemaplaneeringus käsitletakse trassi lõikudena ning erinevates lõikudes kirjeldatakse 

tähelepanu vajavaid kohti. Nii on näiteks Kaliküla lõigu 133. – 134. kilomeetril kalmistu 

(arheoloogiline), mille alast läheb läbi laienev I klassi maantee, Neanurme-Tõrenurme 

õgvenduse 137. kilomeetril on kalmistu (arheoloogiline), mille naabruses on olemasolev 

tee kavandatud jätta kohaliku liiklusega teeks. Tee-ehitusprojekti koostamisel tuleb 

määrata võimalik täpne tee laienemisala – juhul kui teed laiendatakse ja sellega minnakse 

kalmistualale või kaitsevööndisse – ja teha arheoloogilised eeluuringud, millega 

määratakse arheoloogiliste uuringute vajadus. Igasugune mälestise kaitsevööndis 

kavandatav uurimis- või ehitustegevus tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga 

(Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 

92,9-183,0). 

Kokkuvõttes räägitakse Jõgevamaa 20 kasutusel olevast kalmistust maakonnaplaneeringus 

ja selle lisades vaid kahest, Patjala ja Kodavere kalmistust. See teeb vaid 10% maakonnas 

kasutusel olevast 20 kalmistust. Seda on vähe, kuigi need on kirjas väärtuslike ja 

kultuuripärandiga maastikena. Teemaplaneeringutes räägitud arheoloogilised kalmistud 

jäävad uurimisteemast välja. 

Maakonnaplaneeringus käsitlemist leidnud kalmistud on kantud kaardile (vt: Lisa 8). 
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3.2.2. Kalmistud Põlva maakonnaplaneeringus (2002-2016) 

 

Põlva maavanema 28.06.2002 korraldusega nr 1.1-1/99 kehtestatud Põlva 

maakonnaplaneering on kokkulepe omavalitsuste, maavalitsuse ja ministeeriumide vahel, 

ning toetub olemasolevatele ressurssidele ja võimaluste ärakasutamisele. Erinevalt 

Jõgevamaast, käsitletakse Põlva maakonnaplaneeringus ka muinsuskaitse strateegilist 

eesmärki, millest allpool väljavõtted: 

• Maakonna inimeste muinsuskaitseteadlikkuse arendamine, kultuuripärandi säilitamine 

võimalikult suures mahus ja mitmekesisuses, pöörates tähelepanu nii mõisa- kui 

külaarhitektuurile ning ajaloolistele kalmistutele. 

• Kõik matmispaigad on riigi kaitse all alates muinasajast ja lõpetades II maailmasõja 

haudadega (Põlva maakonnaplaneering). 

Põlva maakonnas on nelja liiki kultuurimälestisi – arheoloogiamälestisi on 765, 

kunstimälestisi 622, arhitektuurimälestisi 220 ja ajaloomälestisi 39. Kõik asuvad ühtlasi 

mälestiste riiklikus registris. /…/ Ajaloomälestistena figureerivad põhiliselt kalmistud ja II 

maailmasõjaaegsed hauad.  /…/ Kunstihuvilistele pakuvad vaatamisrõõmu kalmistute 

ajaloolised osad. 

Visioon: Kalmistute ajalooline osa on plaanistatud, suunaviidad näitavad teed 

kultuuritegelaste haudade juurde. II maailmasõja hauad on nõuetekohaselt hooldatud ja 

hoitud. Arvele on võetud ajaloolised koolimajad, meiereid, vallamajad, vaestemajad, 

pritsimajad jms. Nad on konserveeritud või reaalses kasutuses, nendega tegeldakse 

omavalitsuse ja riigi tasandil. Turismimarsruudid haaravad oma programmi muu kõrval ka 

ajaloo- ja arhitektuurimälestiste tutvustamise. Tähtsamate vaatamisväärsuste juures on 

mälestist tutvustav infostend. (Põlva maakonnaplaneering). 

Põlva maakonnaplaneeringu kõrval koostati 2003.aastal väärtuslike maastike hoolduskavad 

Võõpsu aleviku-küla ja Beresje-Lüübnitsa-Audjasaare-Laossina külade kohta.  

1. Võõpsu aleviku ja küla maastikuhoolduskavas (Artes Terrae 2003, koostajad N. Nutt ja 

A.Merila), kirjeldati, hinnati ja tuvastati järgides Viljandi maakonna pilootprojekti käigus 

koostatud väärtuslike maastike inventeerimise metoodikat, alevis ja külas viit tüüpi 

väärtusi: Võõpsu kõige suuremaks väärtuseks on küla ja eriti aleviku kujunemise lugu ja 
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ajalugu, millel on väga suur osa Võhandu jõel. Võhandut väärtustatakse vallas laiemalt kui 

ainult Võõpsus, valla arengukavast selgub, et ka Räpina jaoks on see väga olulisel kohal. 

Samuti on suureks väärtuseks asustuse struktuur ja osaliselt esialgsel kujul säilinud 

arhitektuur. Oma suure panuse annavad ka muinsuskaitseväärtused: kirik rohkete 

kunstiväärtustega, tsässon, kalmistu ja munakivitee. Alevikus ja külas asuvad olulised 

üksikobjektid nagu pritsikuur, kirik, tsässon, sadam, mõisahooned ja endine kalmistu 

tuleks võimalusel korrastada (kui seda juba tehtud pole) ja hoida korrastatuna. 

Esmajärjekorras tuleks kindlasti korrastada muinsuskaitsealused hooned, eriti kirik, mis on 

kehvas seisukorras. Mõisahooned (olgugi et need pole muinsuskaitse all, ajalooliselt ja 

kultuuriliselt väärtuslikud on nad sellegipoolest) tuleks võimalusel renoveerida. Kui seda 

pole võimalik teha, siis tuleks nad korrastada ja säilitada sellistena, et nad ei muutuks 

ohtlikuks lastele või muidu uudishimulikele möödujatele. Kalmistu tuleks hoida võsast 

puhtana. Kõik olulised objektid võiks ka tähistada ja lisada sinna juurde ajaloolist infot 

(Võõpsu aleviku ja küla maastikuhoolduskava). 

Võõpsu aleviku ja küla maastikuhoolduskavas tehakse lühikokkuvõte ka Räpina valla 

üldplaneeringust, mille arengumudeli kohaselt üheks ülesandeks eesmärgi saavutamisel on 

Räpina valla kalmistute kui ajaloo- ja kultuuriobjektide väärtustamine; arhitektuuri-, 

ajaloo- ja muinsuskaitsemälestiste korrastamine, säilitamine ja väärtustamine. Teiseks 

eesmärgiks seatud turismi arengu aktiviseerimise ülesannete seas on ka kalmistute kui 

olulise kultuuriosa väärtustamine ja säilitamine. (Võõpsu aleviku ja küla 

maastikuhoolduskava). 

2. Beresje-Lüübnitsa-Audjasaare-Laossina küla maastikuhoolduskavas (Artes Terrae 2003, 

koostajad A. Merila, N. Nutt) kirjeldatakse piirkonda ja eraldi ka kalmistuid: 

• Beresje külas asub vanausuliste kalmistu (vanus teadmata), mis tekkis Põhjasõja ajal, 

kui rootslased matsid sinna langenud sõdureid. Maeti maa peale, et keha kaduma ei 

läheks, ning sellest on ka surnuaial künka kuju. Vanausulised hakkasid matma sinna 

peale ning seetõttu pole säilinud rootslaste tähistatud haudasid. 1905. aastast lubati 

sinna matma hakata ka õigeusulisi. Praegu leidub seal nii vanausuliste, õigeusu kui 

luteri usu riste. 

• Lüübnitsa külas asub arheoloogiamälestisena muinsuskaitse all olev Lüübnitsa 

kalmistu. Külas asuval künkal on rahva jutu kohaselt Põhjasõja-aegne matmispaik. 

(Beresje-Lüübnitsa-Audjasaare-Laossina küla maastikuhoolduskava). 
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Juba ammusel ajal oli kasutusel tänapäevalgi kasutuses olev Laossina küla kalmistu 

(ajaloomälestis), mida kinnitavad vanad kivist ristid. Neli graniidist risti on pärit 14. – 16. 

sajandist ning on kunstimälestistena muinsuskaitse all. Samuti on kaitse all 19. sajandist 

pärit malmrist. Kalmistu juures asub ka 1880. aastal Neitsi Maarja sündimise auks ehitatud 

küla tsässon (ajaloomälestis). Samas on kaks I aastatuhande teisest poolest pärinevat 

asulakohta ja 6. – 10. sajandist pärinev maaalune kalmistu kääbaskalmetega. (Beresje-

Lüübnitsa-Audjasaare-Laossina küla maastikuhoolduskava). 

Maastikuhoolduskava koostajad leiavad, et kalmistute korrahoid on oluline kultuuri ja 

kohalike elanike suhtumise näitaja. Kalmistud tuleb peale kasvavast võsast võimalikult 

puhtad hoida ning üldist korrastatud ilmet säilitada. Laossina kalmistul tuleks kindlasti 

likvideerida või välja vahetada inetu Nõukogude ajal pandud piire koos piirdepostide ja 

väravaga (Beresje-Lüübnitsa-Audjasaare-Laossina küla maastikuhoolduskava). 

Põlvamaa maakonnaplaneeringus käsitletud kalmistud on kantud kaardile Põlvamaa 

kalmistud planeeringutes (vt: Lisa 9).  

 

 

3.2.3. Kalmistud Tartu maakonnaplaneeringus (1999-2016) 

 

23. aprilli 1999. a Tartu maavanema korraldusega nr 1537 kehtestatud Tartumaa 

maakonnaplaneeringu eesmärk on korraldada Tartumaa keskkond nii, et siin oleks 

tegutsemisruumi tartlastele, paik oleks ahvatlev mujalt tulnutele oma ettevõtmiste 

realiseerimiseks ja et järeltulijatel poleks põhjust ette heita elamist nende elukeskkonna 

arvelt. Välja on toodud maakonna väärtuslikud ja kaitset vajavad põllumaad, maastikud ja 

looduskooslused, et tagada nende säilimine, määratletud maa- ja veealade üldised 

kasutamistingimused ja territooriumi funktsionaalse tsoneerimise põhialused ning 

loodusvarade kasutamistingimused, ning sätestatud, kuidas kasutada kaitse- ja puhkealasid 

ja nimetatud perspektiivsed puhkealad. 

Tartumaa üldplaneeringus tehakse ülevaade Tartumaa kultuuriobjektidest, nende seas on 

igas vallas mainitud ka kalmistuid, kuid märkustena on lisatud vaid Alatskivi kalmistu 

kohta, et see on laiendamisel. Nõo vallas asuv õigeusukalmistu on mälestis, Rõngu vallas 

Tilga kalmistu suletud, samuti on suletud Tartu vallas Pala kalmistu: Eesti omanäolise 
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kalmistukultuuri väärtustamine ja järjekestvus tagatakse eelkõige sellealase professionaalse 

teabe levitamise kaudu ning vastavate ettekirjutuste kehtestamisega konkreetsel kalmistul. 

(Tartumaa üldplaneering). 

Et üldplaneeringut täpsustada, on koostatud Eesti põhimaantee nr 2 ehitamise kohta 

täpsustav teemaplaneering, milles arvestatakse keskonnatingimuste ja muinsuskaitse 

piirangutega. 

Tartu maavanem kehtestas 21.11.2012 korraldusega nr 686 Jõgeva, Järva ja Tartu 

maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna–

Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0" Tartumaa osas. 

Planeeringuga määratakse Tartu maakonna territooriumil Tallinna–Tartu maantee I klassi 

maantee nõuetega vastavusse viimiseks tarvilik maksimaalne maa-ala kilomeetritel 154,1 - 

183. Trassi koridoris asuvad muinsuskaitsealused mälestised ning teiste seas 133. – 134. 

kilomeetril asuv arheoloogiline kalmistu. Kalmistu alast läheb läbi laienev I klassi 

maantee. Tee-ehitusprojekti koostamisel tuleb määrata võimalikult täpselt tee laienemisala 

ja teha arheoloogilised eeluuringud, millega määratakse arheoloogiliste uuringute vajadus. 

Igasugune mälestise kaitsevööndis kavandatav uurimis- või ehitustegevus tuleb 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. (Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–

Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 183,0). 

Tartumaa maakonnaplaneeringus käsitletud kalmistud on kantud kaardile (vt:Lisa 10). 

 

 

3.2.4. Kalmistud Valgamaa maakonnaplaneeringus (1999-2016) 

 

Valga maakonnaplaneering on kehtestatud maavanema korraldusega 03.02.1999 nr 132. 

Planeeringu koostamisel on peatähelepanu pööratud territooriumi kasutamisele ja selle 

ehituslikule organiseerimisele ning püütud välja selgitada ja läbi analüüsida maakonna kui 

terviku praegune seisund ja arengupotentsiaal, arvestades seejuures looduskaitse, 

muinsuskaitse jm. piiranguid. 

Valga maakonnaplaneering on kuuest käsitletavast maakonnaplaneeringust ainus, kus on 

terve peatüki ulatuses on pööratud tähelepanu kalmistutele: „Valga maakonnas on 20 
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kalmistut, mis asuvad 10 omavalitsuse territooriumil. Kalmistut ei ole Palupera, Põdrala, 

Hummuli vallas ning Tõrva linnas. Olemasolevatest 20 kalmistust on matmiseks suletud 

kaks – Lüllemäe vana kalmistu (Karula vald) ja Kastolatsi kalmistu (Pühajärve vald). Need 

kalmistud tuleks kujundada parkkalmistuks, s.t. tuleks koristada mahalangenud puud, 

raiuda maha võsa, säilitada vanad ristid ja sambad, tasandada pinnas ning rajada murukate. 

Laiendamist vajab, ja on olemas selleks ka reservmaa, Toogipalu kalmistu (Valga linn). 

Teisi Valga linna kalmistuid pole võimalik laiendada reservmaa puudumise tõttu. Kalmistu 

laiendamist kavandatakse ka Sangastes ja Otepääl. Ülejäänud kalmistute laiendamist vallad 

ei planeeri. Uute kalmistute rajamist ei planeeri ükski omavalitsus, kuid pole võimatu 

perekonnakalmistute tekkimine. Puka kalmistule on planeeritud kabeli ehitus, millel on 

olemas eskiislahendus. 

Kalmistuid haldavad praegu omavalitsused, v.a Sangaste kalmistu, mida haldab Sangaste 

EELK Sangaste kogudus ning Otepää uus ja vana kalmistu, mida haldab EELK Otepää 

Maarja kogudus. On võimalik, et EELK võtab oma haldusse veel Helme ja Taagepera 

kalmistud (Helme vald), Hargla kalmistu (Taheva vald) ning Laatre I kalmistu (Tõlliste 

vald). EAÕK oma kalmistuid tagasi ei soovi (Priipalu, Ilmjärve, Vissi, Laanemetsa, Laatre 

II). Seega jäävad need kalmistud ka edaspidi valdade/linnade haldusse. Pole välistatud ka 

kalmistute üleandmine eravaldusesse. 

Valga maakonnas on riikliku kaitse all ca 926 mälestist ja 21 kalmistust on muinsuskaitse 

alla võetud 13 (aastal 2016 on Muinsuskaitse registrisse kantud 15 – magistritöö autori 

märkus). Maakonnaplaneeringu kohaselt tuleb muinsuskaitset vaadelda kui protsessi, mis 

on suunatud kultuuri järjepidevuse, rahva ajaloomälu, väärtusliku ja kultuurisõbraliku 

elukeskkonna kaitsmisele. Hilisemas arengukavas tuleks muinsuskaitselises osas teha 

väärtuste eelistus. Planeeringu lähiaastate ülesandeks on tervikuna säilitada ajaloo- ja 

kultuurimälestisi, kohanimesid, muinsuspärandit, kaasata seda hoidma ning tugevdada 

isamaaarmastust. 

Valdade ja linnade lõikes huvipakkuvamate mälestiste seas on järgmised kalmistud: 

• Helme kalmistu rahvusliku liikumise tegelaste Andreas Erlemanni, Märt Jakobsoni, 

esimese eestlasest linnapea, proviisor Johannes Märtsoni, koolmeistri-kodu-uurija Karl 

Ruudi, esperantisti Hendrik Adamsoni jt haudadega 

• Taagepera kirik ja kalmistu Katariina Murriku ning Leenu ja Ott Kokamäe haudadega 
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• Otepää vana kalmistu ühiskonnategelaste Carl Fr. Eisenschmidti ja Karl Eisenschmidti 

haudadega 

• Hargla kalmistu kabelihoonega 

Tööstusettevõtete projekteerimise sanitaarnormid SN 245-71 seavad kalmistutele 300 

meetrise sanitaarkaitsetsooni.“ (Valga maakonnaplaneering). 

Valga maavanema korraldusega 28.03.2003 nr 269 kehtestatud teemaplaneeringu „Asutust 

ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ kaheks olulisemaks alateemaks on 

"Roheline võrgustik" ja „Väärtuslikud maastikud". Nimetatud alateemad olid planeeringu 

lõppsünteesi põhilisteks lähtedokumentideks, mida peeti oluliseks arvestada asustuse ja 

maakasutuse suunamisel.  

Planeeringus seatakse väärtuslikele maastikele, nende seas ka kalmistutele 

kasutustingimused. 

Siinkohal väljavõte väärtuslike maastike nimestikust, mis puudutavad Valgamaa 

kalmistuid: 

• Helme ümbruse idapiirile jääb Helme kalmistu, mis on maakonna üks ilusamaid. 

Kalmistul on mitmete tuntud rahvusliku liikumise tegelaste, kirjameeste, pedagoogide 

ja teadlaste hauad. Kalmistust põhja pool Kõrgemäe paljandil asub ohvrikivi, nn 

Orjakivi. Kivi pealispinnal olevad suured lohud on rahvapärimuse järgi tekkinud 

võõraste käest põgenenud vaeslapse istumise jäljed. Kõrgemäe paljand on üle 20 m 

kõrge. Kolm neljandikku paljandist koosneb peamiselt luiteliiva meenutavast valgest 

räniliivast. 

• Otepää looduspargis leidub väga palju väärtuslikke objekte. Ajaloomälestistena saab 

nimetada Otepää linnust ja linnamäge, uut ja vana kalmistut, pastoraadi ja 

kihelkonnakooli hoonet, luteriusu kirikut, Pühajärve sõja sündmuskohti endise 

Pühajärve mõisa ja Murumetsa vahelisel alal, arheoloogiamälestistena arvukaid 

kivikalmeid ja maa-aluseid kalmistuid, loodusobjektidena Pühajärve koos oma saarte 

ja lähiümbrusega, Pühajärve parki, sõjatamme ja tammikut, üksikuid puid ja 

puudegruppe, järvi ja järvestikke. 

• Taagepera – Ala, kus Ala sisse jäävad veel muinasmälestistena arvel olevad 

kivikalmed (3 tk.), orjakivi, Püha Johannese kirik ja kalmistu. Püha Johannese kirik 

rajati 1674. aastal mõisniku Stackelbergi korraldusel. Puutorniga kirik on ka praegu 

heas korras. Kalmistu on rajatud arvatavasti 1773. aastal, seal paikneb ka talupoeg 
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Mats Erdelli perekonnakabel. Tema poeg oli üks esimesi mitteaadlikke Eestis, kes 

1868. aastal ostis ära Roobe mõisa. Kalmistul asub ka II maailmasõjas hukkunute 

ühishaud. 

• Sangaste – Lossiküla – Kuiksilla piirkonnas paiknev Sangaste kalmistu (asutatud 18. 

sajandi lõpus) asub kirikust umbes kilomeeter loode poole, Keeni viiva tee ääres. 

Kalmistul on meditsiinidoktor Peeter Hellati ja krahv F. von Bergi kalmud. Kalmistul 

asub ka 1787. aastal ehitatud kabelihoone. 

• Aheru (Kantsi) järve ümbruses asuv Tambre mets omab ka ajaloolist väärtust. Siin 

asus aastatel 1945 – 1948 Sakse sõjavangide laager nr. 286, mille kalmistule on 

maetud 244 erinevast rahvusest sõjavangi. Kalmistu on korrastatud ja tähistatud. 

Metsa on maetud ka vene sõjavangid, matmiskohta tähistab monument Anton 

Starkopfi skulptuuriga "Leinav naine". 

Valgamaa maakonnaplaneeringus käsitletud kalmistud on kantud kaardile Valgamaa 

kalmistud planeeringutes (vt: Lisa 11). 

 

 

3.2.5. Kalmistud Viljandimaa maakonnaplaneeringus (1999-2016) 

 

Viljandi maavanema korraldusega 18.03.1999 nr 1104 kehtestatud maakonnaplaneering on 

kokkulepe, mis käsitleb maakonna ootusi ja panust riigisiseses rollijaotuses. 

Üldplaneeringu strateegiline eesmärk on sõnastatud järgnevalt: Viljandimaa kestev 

konkurentsivõime eneseteostuse ja elukohana. Kohapealse taastuva ressursi säästvale 

kasutamisele, sügavatele traditsioonidele ja kvaliteetsele haridusele tuginev stabiilne ja 

elujõuline regioon, mille tähtsateks osadeks on konkurentsivõime, ainulaadsus, oivalisus. 

(Viljandi maakonnaplaneering). 

Viljandimaa üldplaneeringus kalmistuid mainitud ei ole, küll aga räägitakse kalmistutega 

seonduvatest  vajadustest teemaplaneeringutes.  

Viljandi maavanema korraldusega 30.12.2005 nr 1300 kehtestatud maakonna 

teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" on jagatud 

kaheks olulisemaks alateemaks "Roheline võrgustik" ja "Väärtuslikud maastikud". 

Maastikuliste väärtuste väljaselgitamine maakonnas oli üks 1999. aastal kehtestatud 
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Viljandi maakonnaplaneeringust tulenevaid ülesandeid. Planeeringus mainitakse 

väärtusliku maastikuna Halliste orgu Abja ja Karksi-Nuia vahel, kuhu jääb ka Halliste kirik 

(15. – 20. saj.) koos kalmistuga. 

Viljandi maavanema 01.02.2011 a korraldusega nr 54 algatatud Viljandi 

maakonnaplaneeringut täpsustava teise teemaplaneeringu „Viljandi maakonna 

kergliiklusteed" põhieesmärk on toimiva kergliiklusteede võrgustiku kavandamine oluliste 

sihtpunktide sidumiseks maakonnas, et seeläbi parandada teenuste kättesaadavust 

kohalikele elanikele ning tagada liiklusohutus. Teiseks eesmärgiks on kultuuri- ja 

loodusväärtusi läbivate matkamarsruutide võrgustiku määramine, mis toetab 

turismivaldkonna arengut. Oluline on kergliikluse kui keskkonnasäästliku ja tervisliku 

liikumisviisi osakaalu tõstmine. Planeeringu koostamise tulemusena saavutatakse 

kokkulepped Viljandimaal ühtse sidusa kergliiklusteede võrgustiku kavandamise ning 

planeeringu rakendamise osas. 

Teemaplaneeringus kajastatakse maakonna kergliikluse korraldamiseks kavandatud teede 

seas kolme teelõiku, mida vajatakse kalmistutele parema juurdepääsu tagamiseks: 

• Kulla - Pöögle maanteel olemasolevast kergliiklusteest Halliste kooli juurest kuni 

kalmistuni, et tagada ühendustee kalmistuga. 

• Tartu – Viljandi – Kilingi-Nõmme maanteel Kõpu kalmistust Kilingi-Nõmme suunas 

Kõpu – Saksamõisa teeni. Maantee on väga tiheda liiklusega (eriti suvel) ning 

kõnniteede puudumine muudab jalakäijate ning ratturite liiklemise väga ohtlikuks. 

Kergliiklustee ühendab Kõpu keskust koolimaja ja spordihoonega. Tee muudab 

ohutuks Supsi küla laste koolitee ja külaelanike jõudmise Kõpu aleviku 

teenindusasutusteni. Kergliiklustee on ka ühendusteeks planeeritava tervisrajaga. 

• Holstre – Lolu teest Paistu kalmistuni, Tamme alleest Loodi – Helme maanteeni. Valla 

kahe tõmbekeskuse (Paistu ja Holstre) ühendamine, kohalike teenuste kättesaadavuse 

parem tagamine elanikele. Siit kulgeb rahvusvaheline Tour de LatEst ja RMK poolt 

kavandatav Mulgi jalgrattamarsruut. 

Soomaa piirkonna teemaplaneering algatati Viljandi maavanema 02.02.2012 korraldusega 

nr 1-1/2012/35. Planeeringualal on esindatud looduslikud ja kultuurilised väärtused, mis 

omavad suurt turismipotentsiaali. Planeeringusse on valitud mõisad, kirikud, kalmistud, 

kalmed, kiviaja asulakohad, muuseumid, rippsillad, poola sildade kohad, kaitstavad 

looduse üksikobjektid ja muud olulised objektid ning kohad. 
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Turismipotentsiaali omavate loodus- ja kultuuriobjektide nimistus on mainitud maakonna 

kahte kalmistut. Kõpu kalmistul on olemas sõidutee, parkla, silt objekti nimega ja 

suunaviidad ning selle puhul tehakse rekonstrueerimisettepanek, planeeritakse paigaldada 

täiendavaid suunaviitasid ja infotahvleid ning tagada heakord. Teise kalmistuna on 

mainitud Suure-Jaani kalmistut, millel on olemas sõidutee, parkla, silt objekti nimega, 

suunaviidad ja tagatud heakord. 

Viljandimaa maakonnaplaneeringus käsitletud kalmistud on kantud kaardile Viljandimaa 

kalmistud planeeringutes (vt: Lisa 12). 

 

 

3.2.6. Kalmistud Võrumaa maakonnaplaneeringus (2002-2016) 

 

Võru maakonnaplaneeringu (Kehtestatud maavanema korraldusega 01.07.2002 nr 1.1-

1/120) üldeesmärgiks on seista hea maakonna tasakaalustatud ja säästva territoriaalse 

arengu eest.  

Võru maakonnaplaneeringul on rida ülesandeid: mis on selgitatud ja kommenteeritud 

koostajate poolt. Kommentaarides on välja toodud kalmistute ja väärtuslike maastike 

suhtes olulisemad punktid: 

• Riiklike ja kohalike huvide tasakaalustamine; See on maakonnaplaneeringu ülesannete 

hulgas kõige olulisem, sest sisaldub ka kõigis teistes maakonnaplaneeringu ülesandeid 

käsitlevates punktides. Tegemist on koordineeriva ja siduva ülesandega. Maavalitsuse 

ja maavanema ülesanne on tagada riigi ja maakonna üldisemate huvide kajastamine 

maakonna arengudokumentides, sh maakonnaplaneeringus. Maakond koosneb 

paljudest omavalitsustest, ka nendest lähtuvad kohalikud huvid peavad kajastuma 

maakonnaplaneeringus. Nende huvide tasakaalustatud süntees ongi 

maakonnaplaneeringu olulisim ülesanne, olgu siis üldiseid arengusuundi käsitledes või 

mitmesuguste sektoraladega, nagu transport, keskkonnakaitse, puhkus jne tegeldes. 

• Väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimise tagamine; Ülesande 

täitmine eeldab vastavate alade väljaselgitamist ja meetmete kavandamist, 

saavutamaks nende alade säilimine. 
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• Kaitsealade ja nende kasutamistingimuste arvestamine planeeringus. Ettepanekute 

tegemine kasutamistingimuste täpsustamiseks või uute kaitsealade loomiseks. 

• Puhkealade määramine ja nende kasutamistingimuste määratlemine. 

Mõningad maakonnaplaneeringule sätestatud ülesanded on üldistavat laadi, sest leiavad 

täpsemat kajastamist üldplaneeringutes. Arvestades aga seda, et paljud maakonna 

omavalitsused ei suuda koostada üldplaneeringuid, tuleb maakonnaplaneeringul täita 

üldplaneeringu puudumisest tekkida võivaid tühikuid. 

Võru kehtiva maakonnaplaneeringu kohaselt on lähimate eesmärkide seas ära mainitud 

tegevuskava, et Missos saavad korrastatud II maailmasõjas langenud nõukogude sõdurite 

matmispaigad ning Saksa sõjaväes langenute kalmistu. Plaanis on vabadussõjas langenute 

kalmistu rekonstrueerimine Võru linnakalmistul. Samale kalmistule koostati aastatel 2004 

– 2012 detailplaneering (Kurmik projekt OÜ töö nr 2006-938-38) mille eesmärgiks oli 

kalmistu maakasutuse laiendamine, käsitletava ala kruntideks jaotamine, planeeritud 

kruntidele ehitusõiguse seadmine, linnaehituslike mõjude, hoonestusalade, 

liikluskorralduse, haljastuse põhimõtete ja tehnovõrkude asukoha määramine, kaitse- ja 

kasutamistingimuste seadmine ning seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste 

ulatuse määramine. Kalmistu planeeringuga eraldati maa erinevatele usulahkudele ning 

maatükk lemmikloomakalmistu tarbeks.  

Maavanema korraldusega 02.12.2005.a nr 1.1-1/196 kehtestatud teemaplaneering 

"Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" on aluseks konkreetsete üld- ja 

detailplaneeringute, maastikuhoolduskavade, valgalade veemajanduskavade, 

metsamajandus-, maakorraldus- ja kaitsekorralduskavade koostamisel. Teemaplaneering 

teeb ettepaneku nimetada teatud maastikud Võru maakonna riiklike tähtsusega maastikeks. 

Planeeringus on koostatud atraktiivsemate vaatekohtade andmekiht koos punktide 

ligikaudse paiknemisega maastikul. Kauni vaatega kohtade seas on mainitud vaadet 

Urvaste ürgorundile sealse kalmistu juurest, kust saab ülevaate Uhtjärvest ja Urvaste 

ürgorundist. Samuti räägitakse teemaplaneeringus maa-aluste arheoloogiliste kalmistute 

kaitsest. 

Võru maavanema korraldusega 14.03.2014 nr 1-1/2014/139 kehtestati Võru 

maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja 

loodusrajad", milles on ettepanekud tehtud uute kergliiklusteede rajamiseks. Et parandada 

inimeste liikumisvajadusi erinevate asulate ja kalmistute vahel, rajatakse teelõik Misso 
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aleviku ja kohaliku – Misso kalmistu vahel, kuna see on oluline teenuste kättesaamise 

parandamiseks. Rõuge ja Jaanipeebu kalmistu vaheline teelõik rajatakse liiklusohutuse 

parandamiseks, kuna tegemist on asulasisese ühendusteega. Urvaste ja sealse kalmistu 

vaheline teelõik rajatakse samal eesmärgil. Kergliiklusteede planeeringuga on tuvastatud 

ka jalgrattaparklate vajadus eelkõige ametiasutuste, koolide, teenindusasutuste 

(raamatukogu, pood, arstipunkt jms), vaba aja veetmise paikade (kultuurimaja, 

spordihoone/staadion, noortekeskus), avalike ujumiskohtade, tervise- ja matkaradade 

ligipääsude ning kalmistute läheduses. 

Võrumaa maakonnaplaneeringus käsitletud kalmistud on kantud kaardile Võrumaa 

kalmistud planeeringutes (vt: Lisa 13). 

 

 

3.2.7. Kokkuvõte:  

 

Küsimusele, kui palju on kalmistute teema leidnud kajastamist maakonna planeeringutes? 

vastust otsides nähtus, et planeeringutes ei käsitleta kalmistuid rohkem kui üldsõnaliselt 

kalmistumaale kasutustingimusi andes. Enam kirjutatakse kalmistuist teemaplaneeringutes 

väärtuslike maastike säilitamise ja kasutamise meetmete all, mida tuleb uute planeeringute 

koostamisel kindlasti arvesse võtta. Mõningates paikades on koostatud ka konkreetsed 

maastikuhoolduskavad, kuid nende elluviimine sõltub kohalikust initsiatiivist, mistõttu ei 

ole hoolduskavade keskne koostamine õigustatud. (Planeerimisseaduse lehitseja).  

Kuna uurimistöös kalmistute kajastumisele maakonnaplaneeringutes piisavat vastust ei 

saadud, jätkati teemaga süvenenumalt, asudes uurima maanteede planeeringutest ja 

teemaplaneeringutest tulenevalt valdade üldplaneeringuid.  

Tulemused koondati tabelisse (vt: Tabel 3), millest nähtub, et kalmistutega seotuvat 

informatsiooni koos arenguplaanide ja tegevuskavadega kajastuvad kõige rohkem valdade 

üldplaneeringues. 
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Tabel 3 Kalmistute mainitus valdade üldplaneeringutes 

Haldusüksus Objekt Lühikirjeldus 
Jõgeva vald 
Jõgevamaa 

Laiuse kalmistu ja 
Vabadussõja 
mälestusmärk 

Eesti Vabadussõjas langenute mälestussammas 
püstitati 1925. aastal. Kavandi valmistas Anton 
Starkopf, ehitati see Saaremaa dolomiidist 
valmis A. Jürgensi kivitööstuses. Nõukogude 
okupatsiooni ajal mälestussammas purustati. 22. 
veebruari 1998 avati uue mälestusmärgina 
Laiuse kalmistul mälestusrist, mille projekteeris 
arhitekt Ilmar Kannelmäe. 

Jaan Poska 
vanemate haud 
Mõisaküla 
kalmistul 

Jaan Poska  isa hauaplats. Jaan Poska ema on 
maetud Tallinna Kesklinna kalmistule nagu ka 
Jaan Poska ise. 

Kasepää vald 
Jõgevamaa 

Tiheda 
vanausuliste 
kalmistu 

Maakivimüüri ehitamine ja kalmistu abihoone – 
tualeti ehitamine 

Palamuse vald 
Jõgevamaa 

Kaarepere kalmistu Reserveeritakse maad Kaareperes olemasoleva 
kalmistu laiendamiseks 

Tabivere vald 
Jõgevamaa 

Mälestuskivi Elmar 
Kivistikule Äksi 
kalmistul 

13-kordne maailmameister laskmises 

Ahja vald 
Põlvamaa 

Ahja kalmistu Ahja kalmistu serval kasvavad kaks ristikuuske, 
mis moodustavad koos teiste kuuskedega 
surnuaia servas iselaadse piiri kalmistu ja selle 
kõrval asuva põllu vahel. Miski ei viita sellele, et 
kaks neist kuuskedest võiksid olla kuidagi 
erilised. 

Kanepi vald 
Põlvamaa 

Kanepi kalmistud Kanepi kalmistud on üldplaneeringus 
miljööväärtuslike aladena kirjas 

Mikitamäe 
vald 
Põlvamaa 
 

Laossina ja Beresje 
kalmistu 

Laossina ja Beresje kalmistule määratakse 300 
meetri ulatuses sanitaarkaitseala, kuhu on 
keelatud rajada uusi joogiveehaardeid. Uute 
matmispaikade rajamisel ja kasutuses olevate 
matmispaikade laiendamisel tuleb moodustada 
sanitaarkaitseala ulatusega 300 meetrit 

Üldplaneeringuga 
kavandatud tegevus 

Matkamiseks sobiva trajektoori ettevalmistamine 
Rõsna ja Laossina külade vaheliste kääbaste 
ümbruses kuni Laossina kalmistuni. 

Looduskaitselised 
piirangud 

Võtta kohaliku omavalitsuse kaitse alla 
männisalu Laossina kalmistu juures. 

Beresje 
vanausuliste 
kalmistu 

Miljööväärtuslik objekt 

Mooste vald 
Põlvamaa 

Jaanimõisa 
kalmistu 

Olemasolev Jaanimõisa kalmistu asub Kaaru 
külas Pärna kinnistu (47302:001:0282) kõrval 
oleval maa-alal. Üldplaneeringuga täiendavat 
kalmistumaad ei planeerita 

Orava vald Niitsiku kalmistu Üldplaneeringuga tehakse ettepanek kohaliku 



55 

Haldusüksus Objekt Lühikirjeldus 
Põlvamaa omavalitsuse ülesannete täitmiseks ja arenguks 

üldistes huvides ala munitsipaliseerida 
Põlva vald 
Põlvamaa 

Rosma kalmistu Rosma kalmistu ning maantee vahel asub Rosma 
ehk Sulõndu ristimets. Ristimetsas asuvad 
„ristipuud” kujutavad endast osa põlisest 
omanäolisest kohalikust matusekombestikust – 
lahkunule mälestusristi lõikamist okas- või 
lehtpuusse. Rosma ristipuude metsatukk 
määratletakse üldplaneeringus kui Rosma 
kalmistukompleksi oluline osa, mis tuleb 
säilitada, et tagada haudade rahu ning kalmistu 
miljöö. 

Valgjärve vald 
Põlvamaa 

Maaritsa kalmistu Kõrge looduskaitselise tähtsusega alade ja 
objektide kõrval väärtustatakse ka 
kultuuripärandit (kivikalmed Mügra külas, 
Pikajärve mõis, Maaritsa kalmistu jne) 

Veriora vald 
Põlvamaa 

Leevi kalmistu Rajada nõuetekohane kompostimisväljak 
(reserveeritav tootmismaa) haljastus- ja 
kalmistujäätmete tarbeks Leevi kalmistu 
lähedusse. 

Elva linn 
Tartumaa 

Elva kalmistu Elva kalmistule on planeeritud laiendus Puiestee 
tänava ja Pulgaoja poole. 

Elva 
lemmikloomade 
matmispaik 

Mahlamäe spordipargi piirile on ette nähtud 
lemmikloomade matmispaik. 

Kallaste linn 
Tartumaa 

Kallaste 
vanausuliste 
kalmistu 

Planeeringuga on jäetud võimalus Kallaste 
vanausuliste kalmistu (Võidu tn 27a) 
territooriumi suurendamiseks lõuna suunas. 
Vanausuliste kalmistul, mis paikneb hoonestuse 
vahel järve rannal, on linnapildis väga oluline 
koht – see on linnastruktuuri üks osa. Siin võib 
jälgida kalmistukultuuri omalaadset elavat 
traditsiooni, mis on üle kantud ka uuele, pärast 
vana surnuaia täitumist samuti järve äärde 
rajatud surnuaiale. 

Kambja vald 
Tartumaa 
 

Kambja kalmistu Üldplaneeringuga on kavandatud kalmistu 
laiendamine 

Tatra org ja 
Kambja 

Kultuurilis-ajalooline väärtus: kirik, mõis, 
kalmistu, kultuurilugu, muistsed kalmed 

Nõo vald 
Tartumaa 

Nõo kalmistu Kultuuriloolistest paikadest väärib mainimist 
Aiamaa külas asuv Nõo kalmistu, mille rajas 
Löwenwoldede suguvõsa. Üks vanemaid 
haudasid, Luke mõisniku Carl Magnus 
Löwenwolde oma, on pärit 18. sajandi lõpust. 
Nõo kalmistul puhkab ka 1884 – 1923 Nõo 
kirikus pastoriks olnud tuntud kultuuriloolane ja 
luuletaja Martin Lipp, kes on ka laulu „Eesti 
lipp“ sõnade autor. 
Perspektiivne sotsiaalmaa eraldatakse Nõo 
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Haldusüksus Objekt Lühikirjeldus 
kalmistu laiendamiseks. 

Peipsiääre vald 
Tartumaa 

Peipsiääre 
kalmistud 

Üldplaneeringuga nähakse ette kolme surnuaia 
laiendamist (Kolkja, Kasepää ja Varnja) lääne 
suunas. Tuleks kaaluda ka uue kalmistu rajamist 
sobivasse kohta 

Tartu linn 
Tartumaa 

Rahumäe kalmistu Koostöös Luunja vallaga kavandatakse Rahumäe 
kalmistu laiendamist kuni perspektiivse Vahi 
tänavani. 
Koostöös Tartu ja Luunja valla omavalitsustega 
kavandatakse uute kalmistute (k. a väikeloomade 
kalmistu) maa-alad väljaspool linna piire 

Taru vald 
Tartumaa 

Raadile uued 
kalmistud 

Kalmistumaa juhtfunktsiooniga alasid 
reserveeritakse Raadil keskusemaal uueks 
kalmistuks ja lemmikloomakalmistuks 

Vara vald 
Tartumaa 

Vara ja Välgi 
kalmistud 

Vara vallas on kaks vaatamisväärset ajaloolise 
taustaga kirikut ja nende kalmistud (Vara ja 
Välgi) 

Valga linn 
Valgamaa 

Toogipalu kalmistu Planeeritud on Toogipalu kalmistu laiendus 

Otepää vald 
Valgamaa 

Otepää 
väärtustatud 
kalmistud 

Otepää valla keskkonnaväärtustes: kultuurilis- 
ajaloolise väärtusega pastoraadihoone, 
Pühajärve, Arula, Pilkuse mõisakohad ning 
Kastolatsi ja Ilmjärve kirik ja kalmistu; 
- muinsuskaitselise väärtusega Linnamägi ja 
piiskopilossi varemed, vana kalmistu. 

Otepää uus 
kalmistu 

Otepää linna põhjaosas asuva uue kalmistu 
planeerimisel ja laiendamisel: taastatakse 
kivimüür, koostatakse maastikukujundus- või 
haljastusprojekt, kalmistule juurdepääsu 
tagamiseks laiendatakse Hurda tänavat. 

Tõrva linn 
Valgamaa 

Helme kalmistu 
laienemine Tõrva 
linna 

Üks Helme valla ja Tõrva linna ühiseid 
kokkupuutekohti on Helme kalmistu, mida ka 
tõrvalased kasutavad matmiseks. Praegu 
lahendab kalmistu Tõrva linna matmisvajadused, 
kuid kuna planeering on aluseks järgneva kümne 
aasta ehitustegevusele, on kavandatud kalmistu 
laienemist Tõrva linna maadele. 

Helme vald 
Valgamaa 

Helme valla 
väärtused 

Valla peamiste väärtuste seas on 
arhitektuurilised väärtused (kirik, kalmistu, 
ordulinnuse varemed, Mats Erdelli kabel) 
Helme ümbruse riikliku tähtsusega ajalooliste 
objektide seas on Helme kalmistu, kus on tuntud 
rahvusliku liikumise tegelaste, kirjameeste, 
pedagoogide ja teadlaste hauad. Kalmistust 
põhja pool Kõrgemäe paljandil asub ohvrikivi, 
nn Orjakivi. Alal on head võimalused loodus-ja 
kultuuriturismi arendamiseks, alal on mitmeid 
vaatamisväärsusi, ilus maastik ka läbisõiduks. 
Valga maakonna teemaplaneeringus on 
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Haldusüksus Objekt Lühikirjeldus 
maakondliku tähtsusega väärtuslikud alade seas 
Taagepera – Ala, kuhu jäävad muu seas 
Taagepera paruni kalmistu, Püha Johannese kirik 
ja kalmistu. Püha Johannese kirik rajati 1674. 
aastal mõisnik Stackelbergi korraldusel. 
Puutorniga kirik on ka praegu heas korras. 
Kalmistu on rajatud arvatavasti 1773. aastal, seal 
paikneb ka talupoeg Mats Erdelli 
perekonnakabel. Kalmistul asub II maailmasõjas 
hukkunute ühishaud. 

Sangaste vald 
Valgamaa 

Sangaste kalmistu Kalmistu laienduse maa-ala on käesoleval ajal 
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sangaste Püha 
Andrease Koguduse omandis. 
Sangaste kalmistu on üldplaneeringus mainitud 
miljööväärtusliku alana. 

Taheva vald 
Valgamaa 

Hargla kalmistu Riikliku tähtsusega väärtuslike maastikena 
säilinud kultuuriliste ja ajalooliste objektide seas 
on Hargla kalmistu ja kabel 

Õru vald 
Valgamaa 

Priipalu kalmistu Valla üldplaneeringuga reserveeritakse Priipalu 
kalmistule laiendus 

Abja vald 
Viljandimaa 

Abja ja Penuja 
kalmistud 

Üldplaneeringuga on reserveeritud kalmistute 
alune ja kalmistu laiendamiseks vajalik ala ning 
sakraalehitiste alune maa (Abja ja Penuja 
kalmistu) 

Kõo vald 
Viljandimaa 

Pilistvere ja 
Arussaare kalmistu 

Kultuurilooliselt ja muinsuskaitseliselt tähtsat 
kalmistuid on vaja korrastada ja piisavalt hästi 
hooldada, mistõttu on vajalik valla abi nende 
korrastamiseks ja ümbruse korrashoiuks. 

Kõpu vald 
Viljandimaa 

Kõpu kalmistu Üldplaneeringuga reserveeritakse kalmistu 
kõrval asuv maa-ala kalmistu laiendamiseks 
kalmistu ja Vastemõisa tee vahelisele maa-alale. 

Viljandi vald 
Viljandimaa 

Juudi kogukonna 
kalmistu 

Üldplaneeringuga tehakse ettepanek sulgeda 
juudi kogukonna kalmistu Vana-Võidu külas. 
Praegu asub kalmistu reformimata riigimaal. 
Kirjavahetusest juudi kogukonna esindajatega on 
varasemast teada, et neil puudub huvi maa 
omandamiseks ja kalmistu haldamiseks. Ala 
hooldus tagatakse praegu vallavalitsuse poolt 
käsunduslepinguga. Maa taotlemine 
munitsipaalomandisse tuleb arutelule 
vallavolikogus. 
Samas tehakse ettepanek eelmainitud kalmistu 
uue üksikobjektina kaitse alla võtta 

Võru linn 
Võrumaa 

Võru linnakalmistu Üldplaneeringuga reserveeritakse maa-ala Kubja 
asumis olemasolevast kalmistumaast lõunas, 
Kose tee ja Laane tänava vahelisel alal kuni 
linna piirini. 

Haanja vald 
Võrumaa 

Pütsepa kalmistu Reserveeritakse maa-ala olemasoleva Pütsepa 
kalmistu laiendamiseks. Kalmistu alune maa-ala 
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Haldusüksus Objekt Lühikirjeldus 
taotletakse munitsipaalomandisse 

Miilimäe kalmistu Kultuurilooliselt tähtis objekt: Miilimäe kalmistu 
– kasutuses mitteolev, aga kohalike initsiatiivil 
korras hoitud ja hooldatud õigeusu kalmistu koos 
kirikuasemega. 

Kunnalaane 
kalmistu 

Kultuurilooliselt tähtis objekt: kalmistu 
Kunnalaanes – umbes 1925 – 1930 aastatel 
taluperemees Peeter Lüüsi poolt oma maadele 
rajatud perekalmistu. Matmispaik on 
põllukividega ümbritsetud, ligikaudu 15x25 m 
suurune, läänepoolses otsas kaks kivist nimetute 
metallist ristidega hauatähist. 

Plaani kalmistu Plaani kalmistu taotletakse 
munitsipaalomandisse. 

Meremäe vald 
Võrumaa 

Obinitsa kalmistu Vallas on kaks kasutuses olevat kalmistut - 
Meeksis ja Obinitsas. Viimati nimetatu vajab  
laiendamist, selleks reserveerib käesolev 
üldplaneering maa-ala olemasolevast kalmistust 
kirdes. Laienduseks valitud alale jääb arvukalt 
muinsuskaitse all olevaid kääpaid, seetõttu tuleb 
konkreetne lahendus välja töötada tihedas 
koostöös muinsuskaitsega. Enamik 
traditsioonilisi matmiskohti on Venemaale 
jäänud. 

Misso vald 
Võrumaa 

Käbli kalmistu Kalmistul Käbli külas saab kujundada sõdades 
langenute memoriaalkompleksi, kus tuleb 
korrastada II maailmasõjas langenute kalmud ja 
näha ette võimalikud kohad Saksa poolel 
langenute ümbermatmisteks. Kalmistu vajab 
tulevikus laiendamist. 

Mõniste vald 
Võrumaa 

Vastse-Roosa 
kalmistu 

Miljööväärtuslike paikadena on valla 
arengukavas märgitud Vastse-Roosa kalmistu, 
Mõniste mõisa viimase omaniku 
perekonnakalmistu. 
Üldplaneering teeb ettepaneku võtta kaitse alla 
muinsuskaitseobjektina Vastse-Roosa 
ühiskalmistu 

Urvaste vald 
Võrumaa 

Urvaste kalmistu Valla territooriumil on üks tegutsev kalmistu — 
Urvaste, millele on töös ette nähtud laiendus. 
Tuleks kaaluda Urvaste kalmistu (kui omanikuks 
ei saa kirik) munitsipaalomandisse võtmist 

Vastseliina 
vald Võrumaa 

Vastseliina 
kalmistu 

Kalmistumaa juhtfunktsiooniga alasid 
reserveeritakse Vastseliina alevikus 
olemasolevast kalmistust lääne poole jääval alal 

 

Eeltoodud analüüsitabel kinnitab, et huvi kalmistute kui väärtuslike kultuuripärandiga 

maastike vastu püsib kõige elavam valdade tasandil ning kohaliku elanikkonna hulgas. 
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Saadud tulemused ei ole küll määratletavad Eestile tervikuna, kuid annavad edasi 

kogemusi ning aitavad  mõista planeerimisprosessi. 

 

 

4. Arutelu 

 

Püstitatud uurimiseesmärgile – välja selgitada kalmistumaastiku osatähtsus ja uurida, 

kalmistute kajastumist planeerimisprotsessis lisandub soov mõista kirjeldatud protsesse 

ning leida võimalikke lahendusi. 

Kalmistumaastiku osatähtsuse väljaselgitamine näitas, et enim ka tänapäeval kasutusel 

olevaist kalmistuist asub Tartumaal ja kõige vähem Põlvamaal. Lõuna-Eesti vanimad 

matmispaigad, mis on kasutusel ka tänapäeval, on rajatud juba 15.-18. sajandil. 

Muinsuskaitse alla võetud kalmistuid on hetkel 104 ehk 72%, mis tähendab et pärast 

1940.aastat rajatud kalmistuid on 40, neist viimasena Tuigo kalmistu Tartumaal. 

Lemmikloomade kalmistuid on Lõuna-Eestis ainult üks ja see asub Valgamaal.  

Riikliku kaitse alla kuuluvaid kultuurimälestisi leidub 53 kalmistul, see on peaaegu pooltel, 

mis viitab rikkalikule hoolt ja kaitset vajavale kultuuripärandile. Kalmistute väärtuslike 

maastike hulka kuulumist kinnitavad ka looduskaitsealade piirid 12 kalmistul. Nii näiteks 

Jõgevamaal ulatub Äksi kalmistule Vooremaa maastikukaitseala, Põlvamaal asub 

Erastvere mõisa kalmistu Erastvere mõisa pargi kaitseala piiranguvööndis, Tartumaa asub 

Kallaste vanausuliste kalmistu osaliselt Kallaste järskkalda kaitsealal ja Ahunapalu 

surnuaed paikneb Peipsiveere looduskaitsealal. Valgamaal asuvad Otepää vana kalmistu ja 

Kastolatsi kalmistu Otepää looduspargis, Hargla kalmistu idaserva ulatub Koiva-Mustjõe 

maastikukaitsealale. Viljandimaal asub Hiie kalmistu Viljandi maastikukaitsealal ja Papi 

kalmistu Karksi maastikukaitsealal. Kõik Võrumaal asuvad looduskaitsealused kalmistud – 

Rõuge vana kalmistu, Miilimäe kalmistu, Plaani kalmistu ja Kunnalaane talu kalmistu – 

asuvad Haanja looduspargis.  

Kohaliku omavalitsuse tegevuse tasandilt hinnatuna on 144 kalmistust maakatastrisse 

kantud 116, mis on peaaegu 80% uuritud kalmistutest. See tähendab, et 28 kalmistut on 

küll tajutavate piiridega ja loodusest leitavad, kuid kalmistumaad pole mingil põhjusel 

munitsipaliseeritud. Vaid Jõgevamaal on jõutud kõik kasutusel olevad kalmistud 
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katastrisse kanda. Kõige väiksem on see protsent Võrumaal – peaaegu 61%. Fakt, et Eesti 

kalmistute portaali Haudi (www.kalmistud.ee) on kohalike omavalitsuste poolt jõutud 

kanda ainult 36 kalmistut, näitab et küsimuse lahendamist ei peeta kohaliku omavalitsuse 

tasandil esmajärguliseks.  

Positiivseks saab valdade tasandil lugeda nähtust, et kalmistud kuhu enam ei maeta, 

hoitakse aktivistide ja kohalike elanike poolt hooldatuna korras. Nii näiteks pole Erastvere 

mõisa kalmistu Põlvamaal kasutusel, kuid on korrastatud ja seda hooldatakse jätkuvalt. 

Viljandimaal Anija kalmistul toimus viimane matus 03. augustil 1958. aastal ning 

muinsuskaitse alla kuuluv kalmistu on jäänud kasutusest välja, kuid Karksi vallast saadud 

andmetel saab vajadusel alustada pealematmist. Samas maakonnas Hiie kalmistu suletakse, 

kuid jätkatakse urnimatuseid. Ka Võrumaa Miilimäe kalmistu pole enam kasutuses, aga 

kohalike elanike initsiatiivil on korras ja hooldatud koos õigeusu kiriku asemega. Samuti 

hoitakse korras Kunnalaane talu perekalmistut. 

Kalmistute probleemi mitmetahulisust tõendas ka vastuse otsimine küsimusele kuidas 

kajastuvad maakonnaplaneeringutes?  

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta, olles 

kokkulepe, milles sisaldub erinevate huvide kandjate ühtne arusaam eesmärkidest ja 

tegemistest, mis tagavad piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. Planeering tasakaalustab 

riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Maakonnaplaneeringu eesmärk on 

maakonna territooriumi üldistatud ruumiline käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja 

olulisemate infrastruktuuri objektide määratlemine. Seega oli ootuspärane kalmistute 

teema suhteliselt vähene kajastamine maakonnaplaneeringutes. Kuigi 

maakonnaplaneeringud (1999/2002-2016) on üldsõnalised, väärib kuue maakonna hulgast 

esile tõstmist Põlva maakonnaplaneering (2002-2016), kus käsitleti muinsuskaitse 

strateegilist eesmärke ja terve peatüki ulatuses kalmistute olemasolevale olukorrale ja 

perspektiividele tähelepanu pöörav Valga maakonnaplaneering (1999 – 2016).  

Maakonnaplaneeringute analüüs näitas veel, et mõningates kohtades koostati 

maastikuhoolduskavasid, kuid nende elluviimine sõltub juba kohalikust initsiatiivist. 

Kalmitute teema tõuseb päevakorda teemaplaneeringutes, pealegi tuleb 

teemaplaneeringutes "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" nimetatud 

väärtuslike maastike säilitamise ja kasutamise meetmeid uute planeeringute koostamisel 

arvestada. Enam arvestatakse kalmistutega maanteede planeeringutes ja 
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teemaplaneeringutest tulenevalt valdade üldplaneeringutes. Seda, et kalmistute kajastamine 

erineb maakondade planeeringutes vaaldade üldplaneeringutest, näitasid uurimistulemused 

(vt: peatükk 3.2.7) 

Valdade üldplaneeringud on olemuselt täpsem osa maakonda kuuluvast kindlast alast, 

Samas näib olevat kalmistute probleem ka valdade tasandil keeruline ja vastuoluline. Kuigi 

informatsiooni valdade üldplaneeringutes on kalmistute kohta rohkem kui 

maakonnaplaneeringutes, ei näi kõik vallad kalmistuid samaväärselt väärtustavat. Analüüs 

näitas, et osa kalmistumaad on Lõuna-Eestis veel munitsipaliseerimata, mis takistab 

kalmistualuse maa mõõdistamist, osadel valdadel kalmistute andmebaas eesti 

kalmistuportaalis Haudi loomata. Teisest küljest otsivad vallad üldplaneeringutega 

lisaruumi kalmistute laiendamiseks, uute rajamiseks, kuigi ka siin on hinnangulise üldpildi 

loomine keeruline. Probleemist selguse loomiseks sai koondatud väljavõtted valdade 

üldplaneeringutest ühte tabelisse (vt: Tabel 4).  

 

Tabel 4 Kalmistuid mainivad ja mittemainivad haldusüksused 

Maakond 
Haldusüksused, kus 
planeeringutes mainitakse 
kalmistuid 

Haldusüksused, kus 
planeeringutes kalmistuid 
ei mainita 

Jõgevamaa Jõgeva vald, Kasepää vald, 
Palamuse vald, Tabivere 
vald 

Jõgeva linn, Mustvee linn, 
Põltsamaa linn, Pajusi vald, 
Pala vald, Puurmani vald, 
Põltsamaa vald, Saare vald, 
Torma vald 

Põlvamaa Ahja vald, Kanepi vald, 
Mikitamäe vald, Mooste 
vald, Orava vald, Põlva 
vald, Valgjärve vald, 
Veriora vald 

Kõlleste vald, Laheda vald, 
Räpina vald, Vastse-Kuuste 
vald, Värska vald 

Tartumaa Elva linn, Kallaste linn, 
Kambja vald, Nõo vald, 
Peipsiääre vald, Tartu linn, 
Tartu vald, Vara vald 

Alatskivi vald, Haaslava 
vald, Konguta vald, Laeva 
vald, Luunja vald, Meeksi 
vald, Mäksa vald, 
Piirissaare vald, Puhja vald, 
Rannu vald, Rõngu vald, 
Tähtvere vald, Võnnu vald, 
Ülenurme vald 

Valgamaa Valga linn, Otepää vald, 
Tõrva linn, Helme vald, 
Sangaste vald, Taheva vald, 
Õru vald 

Hummuli vald, Karula vald, 
Palupera vald, Puka vald, 
Põdrala vald, Tõlliste vald 

Viljandimaa Abja vald, Kõo vald, Kõpu Mõisaküla linn, Viljandi 
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Maakond 
Haldusüksused, kus 
planeeringutes mainitakse 
kalmistuid 

Haldusüksused, kus 
planeeringutes kalmistuid 
ei mainita 

vald, Viljandi vald linn, Võhma linn, Halliste 
vald, Karksi vald, Kolga-
Jaani vald, Suure-Jaani 
vald, Tarvastu vald 

Võrumaa Võru linn, Haanja vald, 
Meremäe vald, Misso vald, 
Mõniste vald, Urvaste vald, 
Vastseliina vald 

Antsla vald, Lasva vald, 
Rõuge vald, Sõmerpalu 
vald, Varstu vald, Võru 
vald 

 

Peamised tegevused, millele valdades soovitakse rõhku panna on kalmistute hooldamine, 

kaitse alla võtmine, munitsipaliseerimine. 

Tulles tagasi tulemuste osas analüüsitud maakonna üldplaneeringute juurde ning 

kõrvutades kalmistuteema käsitlust maakonnaplaneeringutes ja valdade üldplaneeringutes, 

kerkib esile veel üks tähelepanek. Mitmed valdade üldplaneeringutes mainitud kalmistud 

(Põlvamaal Beresje ja Laossina; Tartumaal Nõo; Valgamaal Toogipalu, Sangaste, 

Kastolatsi, Otepää vana, Otepää uus, Helme ja Hargla; Viljandimaal Kõpu; Võrumaal 

Urvaste) kattuvad maakondade üldplaneeringutes mainitutega, mis näitab nende 

matmispaikade olulisust (`= väärtustamist) igal planeerimistasandil (vt: Tabel 5).  

 

Tabel 5 Kalmistute kattuvus planeeringutes 

Nr Maakond Kalmistuid 
kokku 

Kalmistuid 
maakondade 
planeeringutes 

Kalmistuid 
valdade üld- 
planeeringutes 

Planeeringutes 
kattuvaid 
kalmistud 

1 Jõgevamaa 20 2 5 - 

2 Põlvamaa 19 7 11 2 

3 Tartumaa 35 4 12 1 

4 Valgamaa 21 18 7 7 

5 Viljandimaa 26 4 6 1 

6 Võrumaa 23 4 10 1 

Kokku 144 39 51 12 

 

Kuigi läbi planeeringute on võimalik kalmistuid muuta, kasutatakse seda võimalust 

ressursside nappuse tõttu vähe. Samas aitab väärtusliku kalmistumaastiku säilimisele kaasa 
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mõnes vallas või linnas vaid tõuke andmisest kodanikuliikumise tasandil. Olgu see siis 

kalmistute sissekirjutamine arengukavadesse, teemaplaneeringute ja detailplaneeringute 

koostamine, hoolduskavade kirjutamine, kaardistamine, kalmistute portaali Haudisse 

kandmine, inventeerimine, ettepaneku tegemine muinsuskaitse- või miljööalana kaitse alla 

võtmiseks. 

Kokkuvõttes hinnates: huvi kalmistutevastu püsib hetkel kõige enam valdade tasandil 

(üldplaneeringud) ja kohalike elanikkonna hulgas, kuigi ajaloolised kultuuripärandiga 

paigad võiksid olla enam väärtustatud ka maakonnaplaneeringute tasemel. Protsess võib 

muuta üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ raamides, kus üheks märksõnaks on ka 

väärtuslikud  maastikud. Teise lahendusena toetab kalmistutele suurema tähelepanu 

pööramist „Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise arengukava aastani 2030“, 

mida tuleks kohalikel omavalitsuste.aktiivselt ära kasutada. 

. 
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5. Kokkuvõte 

 

Magistritöös seati eesmärgiks välja selgitada kalmistumaastiku osatähtsus Lõuna-Eesti ja 

uurida kalmistute kajastumist kuue maakonna – Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja 

Võru maakonnaplaneeringutes näitel (1999/2002 – 2016). Kalmistuid, nagu väärtuslikke 

maastikegi saab käsitleda erinevatest aspektidest, omistades neile esteetilist, looduslikku, 

identiteedi, ja puhkeväärtust. Maastiku mõiste ja väärtused on kokkuleppelised ühiskonnas 

ning käsitlusaspektid muutuvad ajas. Kultuurilis-ajalooline väärtus omistatakse 

traditsioonilisele kultuurmaastikule, ajaloo kontsentraadile ning ajaloolise ja kultuuriloolise 

tähtsusega paikadele. Enamus Eesti kalmistuid on pika ajalooga ja rikkaliku 

kultuuripärandiga, mis tõttu neid saab käsitleda nii kujunduslikust aspektist kui liigitada 

ajaloolis-kultuuriliselt.  

Kalmistute osatähtsuse väljaselgitamisel kuue maakonna näitel selgus , et 144 kasutusel 

olevast kalmistust asub enim Tartumaal ja kõige vähem Põlvamaal. Vanimad 

matmispaigad on rajatud juba 15. – 18. sajandil. Muinsuskaitse alla on võetud 

ajaloomälestistena võetud 72%.kalmistuist. See tähendab et pärast 1940.aastat on rajatud 

40 uut kalmistut, viimasena Tuigo kalmistu Tartumaal. Lemmikloomade kalmistuid on 

Lõuna-Eestis üks ja see asub Valgamaal. Riikliku kaitse alla kuuluvaid kultuurimälestisi 

leidub 51 kalmistul. Rikkalik kultuuripärand vajab hooldust ja kaitset. Kalmistute 

väärtuslike maastike hulka kuulumist kinnitavad looduskaitsealade piirid 12 kalmistul. 

Kohaliku omavalitsuse tegevuse tasandilt hinnatuna on 144 kalmistust maakatastrisse 

peaaegu 80% , mis tähendab et 28 kalmistut Lõuna-Eestis on küll tajutavate piiridega ja 

loodusest leitavad, kuid kalmistu alust maad pole mingil põhjusel munitsipaliseeritud, mis 

on omakorda takistuseks maa mõõdistamisel. Vaid Jõgeva maakonnas on kõik kasutusel 

olevad kalmistud katastrisse kantud. Kõige väiksem on maakatastri näitarvu protsent 

Võrumaal –  61%. Eesti kalmistuportaali Haudi (www.kalmistud.ee) on jõutud kohalike 

omavalitsuste poolt kanda 36 kalmistut. Kõnekas fakt näitab, et küsimuse lahendamist ei 

peeta omavalitsuste tasandil esmavajalikuks. Positiivseks näiteks saab lugeda kalmistute 

väärtustamisel kohalike elanike ja aktivistide poolt nende kalmistute jätkuvat hooldamist, 

kuhu enam ei maeta. 
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Kalmistute problemaatika vastuolulisust ühiskonnas näitab ka vastuse otsimine teisele 

uurimisküsimusele – kuidas kalmistud kajastuvad maakonnaplaneeringutes?  

Maakonnaplaneeringud on kokkulepped, mis koostatakse kogu maakonna territooriumi või 

selle osa kohta. Nagu iga planeering peegeldab erinevate huvide kandjate ühtset arusaama 

eesmärkidest ja tegemistest piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisel, on ka 

kokkulepe väärtushinnanguline. 

Uurimistulemustest nähtus, et kalmistute küsimuses on/olid kuue maakonna 

maakonnaplaneeringud (1999/2002 – 2016) üldsõnalised, ära märkimist väärivad vaid 

Põlva maakonnaplaneering (2002 – 2016), mis sisaldas ka muinsuskaitse strateegilisi 

eesmärke, sh kalmistuid ja Valga maakonnaplaneering (1996 – 2016), kus terve peatüki 

ulatuses on pööratud tähelepanu maakonnas olevatele kalmistute olukorrale ja 

perspektiividele.  

Enam tõuseb kalmistute teema päevakorda teemaplaneeringutes, pealegi tuleb 

teemaplaneeringutes "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused" nimetatud 

väärtuslike maastike säilitamise ja kasutamise meetmeid uute planeeringute koostamisel 

arvesse võtta. Väärtuslike ja ajaloolise kultuuripärandiga matmispaikadega on arvestatud 

maanteede planeeringutes ja teemaplaneeringutest tulenevalt valdade üldplaneeringutes. 

Samas torkab maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute juures silma, et kalmistuid on 

taustmaterjalina vähe uuritud, ülevaated ühe või teise maakonn kalmistu kohta on 

lünklikud või puuduvad üldse. 

Tunduvalt konkreetsemad on valdade üldplaneeringud, kus kalmistute kohta käiv info on 

mahukam ja ka detailsem, püstitatud eesmärgid konkreetsemad. Ei saa väita, et kõik vallad 

samaväärselt oma kalmistuid väärtustaksid. Uurimistulemuste analüüs näitas, et osa 

kalmistumaad on munitsipaliseerimata, osades valdades andmebaas Eesti kalmistuportaali 

jaoks loomata jne. Teisest küljest otsivad vallad üldplaneeringutega lisaruumi kalmistute 

laiendamiseks või uute rajamiseks, kuigi ka siin oli valdade lõikes hinnangulise üldpilt 

erinev ja vastuoluline. 

Kokkuvõttes on võimalik kalmistuid läbi planeeringute muuta, kuid seda võimalust 

kasutatakse ressursside nappuse tõttu vähe. Samas aitab väärtusliku kalmistumaastiku 

säilimisele kaasa mõnes vallas või linnas vaid tõuke andmisest kodanikualgatuse korras. 

Olgu see siis kalmistute sissekirjutamine arengukavadesse, teemaplaneeringute ja 

detailplaneeringute koostamine, hoolduskavade kirjutamine, kaardistamine, kalmistute 
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portaali Haudisse kandmine, inventeerimine, ettepaneku tegemine muinsuskaitse- või 

miljööalana kaitse alla võtmiseks. 

Huvi kalmistute kui väärtuslike kultuuripärandiga matmispaikade vastu püsib hetkel kõige 

enam valdade tasandil ja kohaliku elanikkonna hulgas. Eestimaa ajaloolised rahupaigad 

väärivad aga palju enam tähelepanu, ka maakonnaplaneeringutes. Protsessi saab muuta 

üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“, teise lahendusena võiks toetada kalmistutele 

suurema tähelepanu pööramist „Eesti kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise 

arengukava aastani 2030“ ellu viimisega.  
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THE HERITAGE VALUE OF CEMETERY LANDSCAPES IN THE COUNTY PLANS 
OF SOUTHERN ESTONIA 

Master thesis in landscape architecture study program 

Kristi Soll 

Summary 

 

When studying literature, or just looking around, very seldom can one find the topic of 

cemeteries being dealt with. We all think that the topic is distant to us, it will only become 

relevant when we are taken there feet first, but is it so? At least a couple times a year we 

visit the graves of our ancestors, decorating them with flowers and candles. In Southern 

Estonia the graves are also visited during holidays to allow the deceased to be a part of it. 

There are several dwellings where the cemeteries are closed and no new burials are 

allowed there, but the local activists still come and take care of the strangers’ graves as 

well. 

There are several cemeteries across Estonia that have been studied thoroughly and based 

on which books have been written. But there are also several old and stately cemetaries 

which establishing dates have been forgotten and where the new cemetary keepers have 

not even studied the close history. 

The purpose of the thesis at hand is to determine the importance of cemetery landscapes in 

the Southern Estonian counties (for the purposes of the thesis at hand this includes Jõgeva 

County, Põlva County, Tartu County, Valga County, Viljandi County and Võru County) 

and to find out if and how the cemeteries are valued in the county plans. The reason for 

choosing Southern Estonia as a place of study is that the area is less affected by the modern 

trends, and the old traditions, including the cemetery related ones, have been better 

maintained. To achieve the aim of the thesis, the following tasks were set: to determine 

how many cemeteries there are in Southern Estonia and how can they be classified 

historically and culturally. How are cemetery landscapes valued?  How are cemetery 

landscapes reflected in county plans 1999 – 2015? How are cemetery landscapes valued in 

2016? A purpose of the thesis is to provide and overview of the cemeteries operating in 

Southern Estonia based on the data gathered, as well as to find from the county plans the 
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cemeteries on which attention has been paid and to find out why they have received the 

attention. 

For the purposes of achieving the aim of the thesis, the following study tasks were set and 

solved using different methods: 

• Through a theoretical overview, the general essence of the cemetery landscapes 

were determined. For the purposes, the following definitions were studied (cemetery; 

ecological; socio-cultural; empirical aesthetic; valuable landscapes; county planning) in 

Estonian as well universal literary contexts. 

• The background of cemeteries in selected counties were studied and analysed 

(Jõgeva County, Põlva County, Tartu County, Valga County, Viljandi County, Võru 

County) through table analysis, which contained the following data: cemetery name, date 

of establishment; location; cadastral register number, area; belonging to a nature 

conservation; belonging to heritage conservation, existence of cultural monuments, list of 

cultural monuments in the Land Board, classification according to historical tradition, 

consistance of modern burial areas, notes. The source of the data is Internet and Tartu 

Historical Archives. A part of the data was also gathered based on phone conversations and 

e-mails (to determine the name of the cemetery or the time of its establishment). 

• The contemplation of cemeteries in country plans was studied. By reading the 

plans, in each county the cemeteries were identified that the county plan had taken into 

consideration. As the countu plans reflected only a few cemeteries, the study continued 

into the thematic plans and also the municipalities’ comprehensive plans. 

• The results were studied to determine the inclusion of cemeteries into the valuable 

landscapes in county plans. 

• To demonstrate the differences of Southern Estonian cemeteries on a map, on each 

countie’s tourist map the locations of cemeteries were marked along with reference the 

religious affiliation. 

• In addition maps were compiled, where the cemeteries mentioned in plans were 

marked. 

As a result of the study 144 functioning cemeteries were identified  in Southern Estonia 

(Tartu County 35, Viljandi County 26, Võru County 23, Valga County 21, Jõgeva County  

20 and Põlva County 19 cemeteries). According to modern religious classification, the 
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counties facilitiate the following cemeteries: 64 Lutheran, 26 Orthodox, 9 Old Believer, 3 

Free Evangelican, 4 Baltic German, 3 Jewish, 34 mixed and 1 operating pet cemetery. The 

oldest cemetery is located in Põlvamaa as a mixed cemetery, but from its establishment in 

the 15th centry  it originally functioned as a cemetery for Old Believers. At the same time 

the youngest Tuigo cemetery in Tartu was founded in 1994. The largest cemetery across 

the six counties is located in Võru County – the Urvaste cemetery is located on 35,32 

hectares. At the same time in the same county we also find the Kunnalaane farm cemetery 

founded for the Baltic Germans that only takes 0,04 hectares. 

116 out of 144 cemeteries has been registered into the land cadaster register, making up 

about 80% of the Southern Estonian cemeteries. Only Jõgeva County has all the cemeteries 

registered into the cadaster, the lowest percentage is in Võrumaa – nearly 61%. Out of all 

the cemeteries, 104 are under heritage conservation i.e 72%, cultural monuments exist in 

53 cemeteries. The cemeteries having been entered into the heritage register themselves 

were not included in the calculation. Natural conservation areas reach 12 cemeteries. 

In the county plans we find that 5 out 144 cemeteries are such where burials are no longer 

organised, but which continue to be maintained. In the thematic plans of value landscapes 

cemeteries are mentioned, but in the context of the scenic coridors or necessery entrance 

routes. Whereas county plans are general in the wording, the municipality general plans 

specify county plans and they speak of expansion of existing cemeteries or the foundation 

of new ones, the necessary equipment, reconstruction of parts, foundation of pet 

cemeteries.  Totally 54 cemeteries are mentioned in the general plans of municipalities. 

The thesis at hand concludes that county plans along with thematic plans do not deal with 

the cemeteries sufficiently. They are valued as a part of the view, but they are considered 

as a park rather than a cemetery. The National Heritage Board has started adding the 

cemeteries into the cultural monument register and this is the first step of officially 

acknowledging the value of cemeteries. Estonian cemetery portal has challenged all 

municipalities to digitalise all cemeteries by collecting cemetery data  and history for easy 

access on the same webpage. Local activists continue to maintain the old cemeteries, 

eventhough no more funerals are held there.  Since there is always lack of funding for any 

action, more about cemeteries should be included in the county plans. Cemetery is a 

reflection of a nation’s traditions, culture and social situation, it is an indicator of the tastes, 

fashion and living standard of its era.  
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Lisa 1  Andmekogumise tabel 

Maakond ..... 

 1. .... kalmistu Info allikas / viide 

Nimi   

Rajamise aeg   

Asukoht   

Katastritunnus   

Pindala   

Kalmistu on  
looduskaitse all 

Jah   

Ei   

Kalmistu on 
muinsuskaitse all 

Jah   

Ei   

Kalmistul on 
kultuurimälestised 

Jah   

Ei   

Kultuurimälestiste 
nimekiri 
 
 

Objekt Tunnus  
   
   
   
   
   
   

  



83 

Lisa 1 järg 

Kalmistut saab liigitada 
ajaloolise traditsiooni 
järgi 
 
 

Luterlik kihelkonnakalmistu   
Vanausuliste kalmistu   
Õigeusukalmistu   
Baltisakslaste perekonnakalmistu   
Juutide kalmistu   
Eestlaste perekonnakalmistu   
Vabakoguduste kalmistu 
(baptistid, metodistid, adventistid) 

  

Sõjaväekalmistu    

Tänapäeval kalmistu 
koosneb erinevatest 
matusealadest 
 
 

Luteri kiriku koguduste kalmistu   
Õigeusu kiriku kalmistu   
Juutide kalmistu   
Baptistid, metodistid, adventistid   
Sõjaväekalmistu 
I Maailmasõda; II Maailmasõda 

  

Vabadussõda   
Saksa sõjaväekalmistu   
Tuletõrjujad   

 

 

Koostaja märkused: 
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Lisa 2  Jõgevamaa kalmistud  
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Lisa 3  Põlvamaa kalmistud 
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Lisa 4  Tartumaa kalmistud 
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Lisa 5  Valgamaa kalmistud 
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Lisa 6  Viljandimaa kalmistud 
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Lisa 7  Võrumaa kalmistud 
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Lisa 8  Jõgevamaa kalmistud planeeringutes 
  



91 

Lisa 9  Põlvamaa kalmistud planeeringutes 
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Lisa 10 Tartumaa kalmistud planeeringutes 
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Lisa 11 Valgamaa kalmistud planeeringutes 
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Lisa 12 Viljandimaa kalmistud planeeringutes 
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Lisa 13 Võrumaa kalmistud planeeringutes 
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