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UNESCO maailmapärand

• 1972 maailmapärandi konventsioon

• 1978 maailmapärandi nimekiri

• 165 riiki

• 1052 mälestist, neist:

• 34 riikide vahelised

• 814 kultuuripärand

• 203 looduspärand

• 35 segapärand

• 55 ohustatud

• 2 nimekirjast välja arvatud

• Map: http://theconversation.com/australia-sends-mixed-messages-on-iconic-world-heritage-
areas-27860



Miks me üldse kaitseme pärandit?

• Vana/ennemuistne/kasutuseta/

• Musealiseerimine

• Sümbolväärtus

• Väärtustamine (eksperdid/kohalikud)

• Säästmine (lammutamine, ümber ehitamine)

• Muude huvide kaitse, mälestis kui alibi
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Mida me loodame kaitsega saavutada?

• Säästmist/päästmist

• Tähelepanu

• Tulu!

– Restaureerimistoetus

– Turism (sh tulu kogukonnale)



Kumb on Machu Picchu?

Over-exploitation, no evaluation
of transport options, impact of
bus traffic on increasing risk of
landslides, urban planning, 
uncontrolled visitor access related
to the construction of new bridge. 
torrential rain – major flooding
and landslides



Old Town of Lijiang
(China)

Progressive loss of integrity and 

authenticity due to major tourism and 

commercial developments in and

around the property

Üleekspluateerimine, kõik rahaks

Ühe probleemi lahendamine tekitab 
teise (tööpuudus)



Mapungubwe Cultural Landscape

(South Africa)
- Coal mining permit (Australian co) 7km from the property
- coal-fired power station
- Environmental impact assessment not made properly
- ownership of the property has been claimed by a private landowner

Kaevandamisluba anti ilma pärandiosapoolte kooskõlastuseta. L-Aafrika arheoloogid 
esitasid kaebuse, sellega ei ole tegeletud. Nomineerimisel väideti, et BZ on 100 000 ha ja 
peaks katma ka kriitilist kaevanduste ala, tegelikult ei ole seda sellisel kujul kusagile maha 
märgitud. Kaevamistaotlusi on veel ka kaitsevööndi sees. 
Venelased ja Brasiilia palusid sõna anda, Austraalia ka. 

Peidetud/avalikud ärihuvid, lobi



Temple of Preah Vihear
(Cambodia) 

Piiritülid

Kaitse eesmärk – neutraalne lepitaja?



Historic Monuments of
Ancient Nara (Japan) 

WHC häirivad juubelipidustusteks 

püstitatud ajutised putkad, mis 

kipuvad alalisteks muutuma



Kiži
Explain the reasons for the inclusion of the plots of land on Bolshoy
Klimenetskiy Island in the buffer zone, in relation to its protective function 
for the inscribed property;

Clarify and explain in detail through which legal and planning regulatory 
measures the proposed extended buffer zone will guarantee the effective 
protection of the property and how these would prevent deforestation and 
other possibly harmful activities;

Vastandlikud huvid, hämamine, 
usalduse raiskamine



Viin ja London

1. Vienna Main Railway Station (mõjutab 

mõlemat paika, kõrgust juba vähendatud, 

vähendada veel, et Belvedere aeda ei 

paistaks)

2. Kometgründe (kõrghoone)

Tehti põhjalik Visual Impact Study, millega 

WHC pole lõpuni nõus (vaatepunktide 

arvu ja kõrguse osas).

7. Urges the State Party to further

consider the adoption of local

architectural forms and roofscape colours

and improve architectural volumes of the

railway station complex when viewed

from distances across the city;

Ülereguleerimine?

Ametniku suva/vastutus



Hafenstadt, 

Hamburg



Norra
Fortidsminneforeningen 1844
6800 liiget

seltsile kuulub 40 mälestist, mis 
oleks lammutatud või müüdud

sh 8 puukirikut, 4 keskaegset 
kivikirikut, 2 kindlust

12 töötajat, palju vabatahtlikke

Omatulu, projektikirjutamine

majade päästmine, sh töö  
poliitilisel tasandil- protestid 
lammutuste vastu

mälestiste ümber 
kohtumispaikade loomine

muinsuskaitse päeva 
korraldamine

koolitused, abi raha taotlemisel, 
talgute korraldamisel, 

kursused poliitikutele

kursus „tunne oma kodulinna“

koostöö koolidega, lastega

ajakiri 4 korda aastas 

Poliitikutega peab pidevalt tööd 
tegema, nad unustavad!



Muinsuskaitseliikumine Eestis

• Rahvuslik ärkamisaeg

• 1930. aastad

• Eesti Muinsuskaitse Selts

• Kohalikud kogukonnad


