
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

 

 

Kristi Pärn 

 

 

SÕJAHAUDADE KAITSE JA HOOLDUS VIRUMAAL 

 

PROTECTION AND MAINTENANCE OF WAR GRAVES IN 

VIRUMAA 
 

 

Magistritöö 

Maastikukaitse ja -hoolduse õppekava 
 

 

 

 

 

 

Juhendaja: dotsent Mari Nõmmela, PhD 

 

 

 

 

 

 

Tartu 2017 



2 
 

 

 
Eesti Maaülikool 
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor: Kristi Pärn Õppekava: Maastikukaitse ja -hooldus 

Pealkiri: Sõjahaudade kaitse ja hooldus Virumaal 

Lehekülgi: 83 Jooniseid: 21 Tabeleid: 5  Lisasid: 3 

Osakond:  

Uurimisvaldkond:  

Juhendaja(d):  

Kaitsmiskoht ja aasta 

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakond  

Linna ja maa planeerimine (S240) 

Mari Nõmmela (PhD) 

Tartu 2017 
Alates Eesti taasiseseisvumisest on hakatud korraldama sõjahaudade kaitset ja hooldust läbi kolme – riigi, 

kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori – tasandi. Läbi aegade on mõistetud sõjahaudade problemaatikat, 

kuid selle käsitlemine on lai ning poliitilise allteksti tõttu keeruline. Sõjahaudade hoolduslik aspekt on jäänud 

Eestis seni tähelepanuta.  

Magistritöö esmärgiks on lähemalt uurida riikliku kaitse alla kuuluvate ja eristaatust kandvate sõjahaudade 

hoolduslikku seisundit Virumaal ning hinnata kolmetasandilise regulatsioonisüsteemi efektiivsust. 

Uurimustöö sai alguse välipraktikast Muinsuskaitseametis Lääne-Virumaal, millele järgnesid välitööd Ida-

Virumaal. Väljavõtted objektide kohta tehti Kultuurimälestiste riiklikust registrist. Lisaks koguti andmeid 

ajalooallikatest, ajakirjandusest ilmunud artiklitest, tutvuti seadusandlike aktide ja määrustega ning 

ametkondade ülesannetega, täiendava materjalina küsitleti kohalikke omavalitsusi. 

Töö tulemusena valmisid 46-st sõjahaudadega alast koondtabel, kalmistute asukohakaart, 10 tüüpnäitest 

koosneva valimi (ajalugu, tüpoloogia, asukoht) kirjeldus ja hooldusastme hinnang ning 5 analüüsitabelit. 

Lääne- ja Ida-Virumaa sõjahaudade hoolduslikud erinevused ulatusid alates “väga heast” kuni “halvani”. 

Kokkuvõttes tulenenevad sõjahaudade kaitse ja alade hooldusprobleemid süsteemi üleregulatsioonist ning 

vähesest riigi – kohaliku omavalitsuse – kolmanda sektori omavahelisest kommunikatsioonist. Probleemne 

on omavalitsuse roll matusealade vastutajana; ei tunta kehtivaid piiranguid ega kindlaid hooldustingimusi. 

Olulist mõju avaldab liiduleppe puudumine Vene Föderatsiooniga Nõukogude sõdurite matusealade kaitse- ja 

hooldusküsimustes.  

Magistritöö juhib tähelepanu regulatsiooni kitsaskohtadele. Sõjahaudade kaitset on õiguslikult püütud 

saavutada, kuid oluline on pöörata tähelepanu sõjapärandiga alade hoolduslikule aspektile ning luua  

hooldusjuhised vastavalt kehtivatele piirangutele.  

Märksõnad: sõjapärand, kalmistu, maastik, ajaloomälestis, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa 
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The issue of war graves has been addressed since Estonia regained its independence. As a result, a multi-

level system has emerged, in which every part fulfils a specific task. Over years, the problems concerning 

war graves have been understood; however, addressing the issue has been at times complicated. No in-depth 

attention has been paid to it from the aspect of maintenance, and no surveys have been conducted on the 

protection and maintenance of war graves. The layered system thus entails certain problems. 

The aim is to take a closer look at the maintenance condition of war graves of special status under national 

protection in Virumaa and to explore how and via which institutions these graves are protected. It is 

important to understand how efficiently the current system is functioning. 

The study stemmed from a field practice at the National Heritage Board in Lääne-Virumaa, followed by the 

field work in Ida-Virumaa. Extracts concerning the sites have been made from the National Registry of 

Cultural Monuments. In addition, data were gathered from history sources and media articles. Legal acts and 

regulations as well as the tasks of various agencies were also studied. Furthermore, an electronic open 

questionnaire survey was conducted among local governments. 

As a result of the work, a master table of 46 war grave areas was compiled, complete with descriptions. 

Thereafter, 10 areas of different maintenance methods were selected in Lääne-Virumaa and Ida-Virumaa as 

important typical examples which were then compared on the basis of three aspects (history, typology, 

location). In the summary of the analysis, the maintenance level was rated from ‘very good’ to ‘poor’ on the 

basis of these three aspects and the determination of the maintenance provider. 

In conclusion, problems arose from the communicative relationship between the state and local governments 

and the third sector. The role of local governments as the entities responsible for burial grounds is 

problematic: knowledge of defined maintenance terms and conditions as well as applicable restrictions is 

poor. The fact that there is currently no agreement with the Russian Federation on the protection and 

maintenance of the burial grounds of Soviet soldiers also has a significant impact in terms of foreign policy.  

The topic draws attention to bottlenecks in the system where parties need to be bound to closer cooperation. 

Attempts have been made to achieve the protection of war graves legislatively, but it is also important to 

focus on the maintenance aspect by creating maintenance rules in accordance with the applicable restrictions.  

Keywords: war heritage, graveyard, landscape, historical heritage, Lääne-Viru County, 

Ida-Viru County 
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SISSEJUHATUS 

 

Lähiajaloo sõjasündmused on jätnud Eesti maastikele sõjahaudade näol tähendusrikka 

jälje. Sõjapärandi jäljed on ajaloo maamärgid, mis kannavad endas kollektiivset minevikku 

ja mälu. Sõjahaudadena käsitletakse sõjaohvrite säilmete matusepaiku tsiviilkalmistul, 

avalikul haljasalal või loodusmaastikul. Sõjaajaloolise tähendusega matusealad liigituvad 

avalikuks ruumiks.  

Kultuuri- ja ajaloomälestistena on sõjahauad olulised pärandobjektid, pakkudes huvi 

paljudele sidusrühmadele kuid moodustades keerulise kombinatsiooni omandi, õiguslike 

aspektide, arheoloogia ja keskkonnaga seotud teguritest. Samuti on keeruline nende 

seaduslik kaitse ja planeerimine. (Developing Local… 2015) Tänapäeval on paljud 

sõjahaudadega alad riikliku kaitse all, kuid rohkem leidub riikliku kaitseta sõjaaegseid 

kalmeid. Otsus ala kaitse alla võtta ja kaitse alt maha arvata on alati mingil määral 

subjektiivne, sõltudes ühiskonna üldisest meelsusest ja väärtushinnangutest, aga ka 

otsusetegijate isiklikest teadmistest ja eelistustest (Sinijärv 2012). Kaitse alla võtmisel tihti 

ei selgitata, mis väärtuste põhjal neid alasid kaitstakse. Väärtushinnangutest mõjutatuks 

jäävad ka kaitse alla mittekuuluvad sõjahauad. Seega, kultuuripärandiga maastiku loomine 

toimub mitmetasandiliselt ja valdkonnaülesuselt nii kohalikul, maakondlikul kui ka 

riiklikul tasandil ning põhineb nende tasandite vahelisel koostööl (Sinijärv 2015). 

20. sajandil asuti sõjahaudadega alade kaitset ja hooldust reguleerima rahvusvaheliste 

lepingute, seaduste ja määrustega, ent kaitse seisukohast on jagunud alade hooldusviisidele 

suhteliselt vähe tähelepanu. Seaduste ja määrustega on kehtestatud piirangud alade 

kasutuseks, kuid hoolduskorraldused ei toimi alati. Tekkinud olukord võib soosida 

konflikte eri tasandite vahel, milleks on rahvusvaheline ja kohalik süsteem (Lambek 2005). 

Sõjahaudade kaitset ja hooldust reguleeriv mitmetasandilisus eeldab väga head 

kommunikatsiooni ning koostööd. 

 Eesti territooriumil asub eri kultuuriruumi kuuluvaid sõjahaudu, mida hallatakse väga 

erinevalt. Endiste sõjahaudadena me käsitame sõjaväekalmistut, memoriaali ja vennas- ehk 

ühishaudu, kuid tänapäeval taasavastatakse ka üksikhaudu. Sõjahaudadesse on maetud 

sõjategevuse käigus hukkunud sõjaväelased ja tsiviilisikud, kes on Eesti või mõne teise 

riigi päritolu. 
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Magistritöö teema valik tulenes sõjahaudade kaitse ja hoolduse temaatika vähesest 

uuritusest Eestis. Käesoleva töö autor osales 2015. aastal erialapraktikal Eesti 

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa inspektsioonis, kus tõdes, et sõjahaudade probleem on 

aktuaalne. Ka rahvusvaheliselt on leitud, et sõjahaudade temaatikat pole veel piisavalt 

mitmekülgselt käsitletud. Peatähelepanu on püsinud sõjahaudade otsimisel, maetud isikute 

identifitseerimisel ja säilmete ümbermatmisel. Enam tähelepanu pööratakse ideoloogilisele 

aspektile, sõjaajalooliste objektide väärtusele ja suhestumisele ühiskonna tõekspidamistega 

(Baker 1992). Kultuurimaastike sõjajälgi pole uurimisel ühendatud sõdinud riikide 

narratiividega. Seetõttu jäävad sõjaajaloolised jäljed maastikul sageli vajaliku tähelepanuta 

(Jasinski 2012). Sõjahauad kannavad endas ideoloogilist sõnumit (Mosse 1990), mis 

kujundab inimeste hoiakuid, loob väärtushinnanguid ning mõjutab seeläbi nende alade 

säilitamist tänapäeval. 

 

 

Uurimisseis 

 

Ajalooliste monumentide ajalugu ja semiootikat on palju uuritud (Abousnnouga and 

Machin 2013), selgitatud mälestusmärkide püstitamise põhjuseid ja nende ideoloogiat 

mälumaastikel (Mosse 1990, Goebel 2007, Danilova 2015, Mayr 2008).  

Semiootilise käsitlusega „Maastik ja mälu. Pärandloome arengujooni Eestis” annab 

ülevaate Eesti maastiku kihistumisest, kihtide mäletamisest, tähenduste muutumisest aja 

jooksul ning sellest, millised ühiskondlikud huvid, ideoloogiad ja väärtushinnangud selles 

väljenduvad (Kaljundi, Sooväli-Sepping 2014). 2007. aastal pronkssõduri teisaldamisega 

kaasnenud konfliktid Tallinnas ajendasid pöörama tähelepanu Eesti mälumaastikele, milles 

sisalduvad sõjamälestusmärkidest tulenevad konfliktid (Petersoo ja Tamm 2008, Tamm 

2012, Sooväli-Sepping 2014).  

Eesti maastikel paiknevast sõjapärandist on koostanud mahuka ülevaate „Eesti sõjaajaloo 

teejuht” ajaloolane Kristjan Luts. Väljaandes käsitletakse osaliselt ka sõjahaudu (Luts 

2010). Kõige enam on eesti uurijate tähelepanu köitnud Vabadussõja ja Teise maailmasõja 

aegsed mälestusmärgid. Näiteks Lääne-Virumaal tegeleb aktiivselt monumentide 

uurimisega Heiki Koov, kes on asutanud MTÜ Monumentide e-Kataloogi andmebaasi 

(http://www.monument.ee/), mis annab kõige põhjalikuma ülevaate Lääne-Viru 

sõjaajaloolistest matusealadest. Ida-Virumaa mälestuskividest ja monumentidest on 

koostanud geograaf Mait Sepp 2009–2014 seisuga esialgse andmebaasi ligi 500 objektist 

http://www.monument.ee/
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(Sepp 2015). Nendest umbes 1/5 moodustavad sõjahaudadega alad, millest osa kuulub 

riikliku kaitse alla ja osa mitte.  

Monumentide kaudu on võimalik määratleda sõjahaudade paiknemist. Sõjahaudadega 

paiku saab käsitleda ajaloo ja loodushoiu seisukohalt, neid võib hinnata muinsuskaitse 

seisukohast kultuuripärandiga aladena, tõlgendada mälumaastikena.  

Antud töö kirjutamisel sai uurimissuunaks sõjahaudadega alade kaitse ja hoolduse teema.  

Peale väliskirjanduse on kasutatud Eestis ilmunud erinevaid teadustöid. Uurimisteemaga 

ühilduvaid üliõpilastöid oli vähe. Üks esimesi katseid anda Eestis paiknevatest 

matmisaladest ülevaade on Tartu Ülikooli geograafia erialal kaitstud Taavi Pae magistritöö 

„Eesti kalmistute kujunemise ja paiknemise seaduspärasused”(2002). Antud uurimistöö 

pinnalt, kuid tunduvalt kitsama käsitlusega on Kätlin Sirge magistritöö „Eesti 

mõisakalmistud” (2013). Luule Lõhmuse magistritöö „Pärandkultuuri objektide inventuur 

ja kaitsekorralduse analüüs Eesti rohevöös” (2010) puudutab riivamisi ajaloolisi 

matmispaiku ja nende kaitset. Konkreetse ajaloolise matmisala väärtuste kaitse- ja 

hooldusettepanekuid käsitleb Raili Kivisalu bakalaureusetöö „Tartu puiestee tänava 

kalmistud: väärtused ja hooldusettepanekud“ (2014). 

 

 

Probleemid töö koostamisel 

 

Kuna uurimisteema puudutab mitut valdkonda – sõjaajalugu, kunstiajalugu, 

maastikuarhitektuuri ja loodusteadust, siis on võrdväärselt oluline tunda Eesti kalmistute 

kujunemise põhjuseid ja tingimusi, erinevate matmispaikade maastikuarhitektuurilist 

käsitlust ja loodushoidu. Loodushoiu puhul tuleb hinnata haljasalade seisukorda, 

hooldusmeetmeid, tunda taimeliike. Magistritöös tehakse katse siduda sõjahaudadega 

paikade käsitlemisel muinsuskaitseline aspekt kultuuripärandiga maastike kaitse ja 

hoolduse küsimustega.  

Uurimistööd tehes oli autoril välitöödel mõningaid raskusi võsastunud teeäärsel 

metsaserval paiknevate uuritavate ja kaardistatavate matmispaikade leidmisega. Keeruline 

oli saada kohalikelt omavalitsustelt vastuseid uurimisteemaga seotud küsimustele.  

Töö kirjutamisel kujunes üheks probleemiks konkreetse uurimisobjekti – sõjahaudadega 

paiga (-ala) määratlemine , samuti nimede erinevus, nagu näiteks Rakvere Garnisoni 

kalmistu, mida on nimetatud eri allikates kaitseväe kalmistuks (Tuulik 2013) ja Esimeses 

maailmasõjas ja Vabadussõjas hukkunute ühishauaks (Esimeses maailmasõjas… 2016).  
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Magistritöös on lähtutud kultuurimälestiste registris avaldatud andmetest (sõjakalmistud, 

ühishauad ja matmispaigad) ning kasutatud mälestusmärkide tüpoloogiat käsitlevaid 

materjale, kuna enamik sõjahaudadega matmiskohti on tähistatud monumendiga. Samas ei 

saa kõiki olemasolevaid monumente liigitada sõjamatusealade tähisteks. Aastakümneid 

tagasi maetute arvu pole tänapäeval samuti võimalik täpselt tuvastada, mistõttu oli 

keeruline sõjahaudadega ala liigitamine ühishauaks või üksikhauaks.  

Sõjahaudade kaitse seaduse järgi on sõjahaud sõjaohvrite säilmete matmispaik ja 

sõjaohvrid sõjaväeteenistuses, sõjavangis, interneerimislaagris surnud või sõjas, relvastatud 

võitluses ja vastupanuliikumises langenud (Sõjahaudade kaitse seadus 2007). 

Muinsuskaitses defineeritakse matusealasid järgmiselt: 1. Nõukogude sõjaväelaste 

matmispaigad ehk ühishauad; 2. eesti sõjaväelaste matmispaigad ehk Vabadussõja 

mälestussambaga matmispaigad ja kalmistud; 3. saksa sõjaväelaste ja sõjavangide 

matmispaigad ehk Saksa sõjahaudadega kalmistud.  

Eestis leidub palju Esimese ja Teise maailmasõja aegseid ühishaudu, kuhu on lisaks 

sõjaväelastele maetud sõja ajal hukkunud tsiviilisikuid. Seetõttu kannavad mõningad 

matmispaigad nimetust terroriohvrite ühishauad. 

 

 

Töö eesmärk ja uurimisülesanne 

 

Magistritöö eesmärk on uurida sõjahaudade olukorda Eestis kahe maakonna näitel ning 

hinnata sõjahaudadega paikade säilitamist ja kaitset läbi välis- ja sisepoliitilise 

regulatsiooni. 15 maakonnast osutusid uurimisobjektina valituks Lääne- ja Ida-Virumaa 

põhjusel, et Kirde-Eestis on toimunud lähiajaloo mõistes olulised ja ulatuslikud 

sõjategevused (Tannberg, Pajur 2005, Andresen jt 2010).  

Uurimisülesandest lähtuvalt otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: 

 Kuidas reguleeritakse sõjahaudade kaitset ja hooldust rahvusvahelises praktikas? 

 Kuidas on reguleeritud sõjahaudade kaitse ja hooldus Eestis? 

 Mis tüüpi sõjahauad on Virumaal? 

 Kus paiknevad ja millises seisukorras on sealsed sõjahaudadega alad? 

 Millised on sõjahaudade hooldusest tulenevad kitsaskohad? 
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Eeltoodust tulenes hüpotees: riigi loodud korralduslik süsteem sõjahaudade kaitseks ja 

hoolduseks ei toimi piisavalt efektiivselt, kuigi selles osaleb peale ametkondade palju muid 

institutsioone, mitteriiklikke ühendusi ja üksikisikuid. 

 

 

Töö struktuur 

 

Magistritöö jaguneb viieks oluliseks peatükiks. Kirjanduse ülevaate peatüki esimeses osas 

kirjeldatakse kultuuripärandiga maastiku olemust ja sõjapärandiga maastikke, teises osas 

antakse ülevaade sõjahaudadest ja kalmistustest ning nende olukorrast Euroopas, 

Venemaal ja Eestis. Teises peatükis käsitletakse kogu süsteemi, mis hõlmab sõjahaudade 

kaitset ja hooldust tänapäeval. Kolmas peatükk sisaldab uurimistöö metoodika tutvustust ja 

materjale. Tulemuste peatükis tutvustatakse sõjahaudadega paikade koondtabelit, 

kirjeldatakse, võrreldakse ja analüüsitakse lõppvalimiks osutunud kümmet sõjahaudadega 

ala. Arutelu osas võetakse vaatluse alla analüüsitulemused ning osutatakse regulatsiooni 

süsteemist tulenevale sõjahaudade seisukorrale. Hooldusprobleemide lahendamiseks 

tehakse omapoolsed ettepanekud. 

 

 

Tänuavaldused 

 

Magistritöö autor tänab oma juhendajat Mari Nõmmelat kogu pühendatud aja, nõuannete ja 

kasulike materjalide eest, samuti avaldab tänu Eesti Sõjamuuseumi nõunikule Peep 

Reisserile, kes vastas lahkesti olulistele küsimustele. Tänusõnad lähevad ka Lääne-

Virumaa muinsuskaitseametile ning kõikidele teistele institutsioonidele ja isikutele, kellega 

magistritöö autor ühendust võttis. Lisaks tänatakse kõiki kohalike omavalitsuste 

spetsialiste, kes olid nõus uurimistööst tulenevatele küsimustele vastama. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1.  Pärand ja maastik 

 

1.1.1. Kultuuripärandiga maastik 

 

Kultuuriloo ja meie identiteedi hoidmiseks maastikul on tänapäeval kujunenud väga 

oluliseks märkide säilitamine. Inimtegevuse jäljed maastikul on põlvkondade mälus seotud 

konkreetsete sündmustega, muutes need kultuurimälu kandjaiks (Palang 2001 ja 2008, 

Sooväli-Sepping 2013).Maastiku kaudu saab ajaloost pärand – ajaloosündmused muutuvad 

reaalseteks ja nähtavateks ning kujunevad ühiskondliku mälu osaks (Sooväli-Sepping 

2014: 358). Kultuuripärandi hulka võivad kuuluda väga erinevad objektid ja nähtused, 

mille sidet minevikuga tõlgendatakse tänapäeva vajadustest lähtudes (Eesti 

kultuuripärandi… 2015). Mõni maastiku kujunemise osa võib sisaldada väärtuslikumaid 

nähtusi kui teine. Oluliseks maastiku mälu kandjaks on ajaloomälestisena eksisteerivad 

hauad ja kalmistud. 

 

Maastikuga seotud mälestused jäädvustuvad arhitektuuriliste või visuaalsete 

mälestusmärkide kujul (Peil 2001: 63). Need märgid võivad maastikule jääda pikaks ajaks. 

Hannes Palagi väitel on pärand konstrueeritud ning seda antakse rekonstrueerimise kaudu 

edasi põlvest põlve, luues seeläbi kohalikku identiteeti (Palang 2008). 

Ühiskond on loonud pärandi, mille säilitamine järeltulijatele nõuab lahendusi, mis 

vastaksid muutuvale keskkonnale. Seega kultuuripärandiga maastike kaitsmisel tuleb 

kokku leppida, mis väärtusi tuleks rohkem hoida, et säiliks kõige olulisem (Hellström 

2010: 41). Maastiku väärtuste defineerimisel on lähtutud Eestis kehtivatest muinsus- ja 

looduskaitse põhimõtetest, mis vastavad kalmistute liigendusele. 

 

Kultuuripärandi üks väärtushinnangute loojaid on muinsuskaitse, mille tegevus avaldab 

suurt mõju maastiku kujundamisele (Jõekalda 2014: 189). Võib öelda, et kultuuripärandi 

kaitse on seotud küsimusega pärandkultuuri ja muinsuskaitse vahekorrast (Tarang 2016). 

Objektid, mis ei kuulu kaitse alla, ei ole sisuliselt vähem väärtuslikud kui mälestisteks 
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nimetatud objektid. Nad kannavad endas erinevaid väärtuseid. Pärandiga ümberkäimine 

kannab indiviidi ja ühiskonna tasandil hinnangulist sõnumit. 

Kultuuripärandi kaitset ei ole võimalik ainult seadustega reguleerida. Oluline on kodanike 

teadlikkus väärtuse tähtsusest ning õigest tegutsemisest. Põhjamaade näitel on tõhusam 

omanikukaitse, mille korral teavitatakse maaomanikku tema maal asuvast unikaalsest 

kultuurimälestisest (Tarang 2007: 12). Suurem osa meie kultuuripärandist, mida leidub 

metsades ja maastikel, on siiani välja selgitamata ning selle tähtsus teadvustamata ja 

kaitseta (Tarang 2011). 

 

 

1.1.2. Sõjapärandiga maastik 

 

Kultuuripärandi üks alaliike on sõjapärand, mida võib pidada rahvale raskemini 

omaksvõetavaks pärandiks. Sõjapärandi ehk militaarpärandi alla kuuluvad sõjalised 

rajatised: tõkked, punkrid, lahingukohad, väeosade liikumise teed, staapide asukohad, 

laagripaigad, kaitseliiduga seotud objektid ning sõdurite ja sõjavangide matmise kohad 

Esimese ja Teise maailmasõja ning Vabadussõja ajast (Treufeldt 2013). Esimese ja Teise 

maailmasõja aegsed militaarse päritoluga elemendid ei liigitu eesti rahvuskultuuri 

näidisteks, kuid neil on seos ajaloo- ja kultuuripärandiga (Kaljuvee 2007: 31). 

Taasiseseisvumisajast pärinevat militaarkultuuri saab Eesti enda pärandiks nimetada. 

 

Viimase paarikümne aasta jooksul on aina rohkem hakatud looma seoseid sõjamaastike ja 

pärandi vahel ning kasutusele on võetud termin sõjapärandiga maastik (Logan, Reeves 

2009). Sõjapärandiga maastikud on kujunenud aastasadu kestnud lahingute tagajärjel. 

Pärandit on hakatud nimetama metafoorselt õigluse jaluleseadmiseks (Rowlands 2005: 

111). Militaarsed rajatised näitavad maamärkidena valdaja võimu, märgistades temale 

kuulunud alasid maastikel (Treufeldt 2013). Monumentides, memoriaalides, mis 

eksisteerivad kui maastiku mälukohad, väljendub pärandi tähendus ja funktsioon. Need 

ikoonid sümboliseerivad ühtaegu nii isiklikku, kohalikku ja rahvuslikku leina kui ka riigi 

ühtsust, identiteeti ja ühispärandit (Sooväli-Sepping 2014: 351). Seeläbi on sõjapärandiga 

maastikud lähiajaloolist kultuuripärandit mitmekesistanud. 
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Militaarsed maamärgid ehk sõjapärandi objektid tähistavad unustamatuid perioode riikide 

ajaloos. Maailmas on uuritud kalmistute tüpoloogilist seost sõjasündmustega, kalmude 

tähistamise ja memoriaalkomplekside loomise põhjuseid (Mosse 1990). Monumendid 

püstitatakse kohtadesse, kus on toimunud otsustava tähtsusega sõjalised kokkupõrked. 

Sõltuvalt geograafilise asukoha tähtsusest valitakse välja sobiva arhitektuurilise 

lahendusega märk, milleks on skulptuurid, memoriaalid, mälestustahvlid, obeliskid, 

tekstitahvlitega mälestuskivid (Jõekalda 2014: 353), 

 

Eesti maastik koosneb erinevatest võõrvõimu monumendikihtidest, mille seas on kõige 

aktuaalsem nõukogude aja kihistus (Petersoo, Tamm 2008). Marek Tamm on käsitlenud 

sõjapärandiga maastikku „monumentaalse mälumaastikuna“, eristades Eesti ajaloos kolme 

olulist kujunemisetappi: iseseisvusperioodi 1920.–1930. aastatel, nõukogude perioodi 

1940.–1980. aastatel ja taasiseseisvumisperioodi alates 1990. aastatest (Tamm 2012: 93). 

Tamme väitel saab muutusi maastikus tõlgendada ühiskonnakorra vahetuse alusel, millega 

kaasnevad muutused inimeste mälus ja identiteedis. Sõjaperioodist tekkinud sümbolid on 

kujunenud tänapäeval meie kultuuripärandi üheks osaks. 

 

Marek Tamm on välja toonud maastiku jagunemise kahe kollektiivse kihi vahel, milles 

peegelduvad erinevad väärtushinnangud (Tamm 2012). Venekeelne mälukollektiiv 

väärtustab Suure Isamaasõja pärandit, identifitseerides ennast nõukogude monumentide 

kaudu. Eestikeelne mälukollektiiv, kes väärtustab Vabadussõja pärandit, toetub 

Vabadussõja monumentidele. Sõjapärand on jätnud jälje eri kultuuriruumide 

eksisteerimisele maastikuruumis läbi aegade ja maastik on sobiv ideoloogiline vahend, 

millele püstitatud märkide kaudu on väljendatud võõrvõimu.  

Kristina Jõekalda on defineerinud sõjapärandit „võõra pärandina“ ning selle omaksvõtmist 

rahva poolt sõjategevuse mõjutuste kaudu (Jõekalda 2014). Püstitatud monumentide 

ideoloogiline ja poliitiline sõnum on olnud vastuolus riigi põhimõtetega, olles 

võõrvõimude poolt peale surutud. Läbi elatud sündmuste ajel on hakatud seda nimetama 

oma kultuuriruumiks, luues tagasivaates uue kultuuripärandiga kihi. 

 

Sõjapärandiga maastikke on Nõukogude okupatsiooni ajal rüüstatud ja hävitatatud. Selle 

tegevuse kaudu üritati suurel hulgal hävitada ka kultuuriväärtust (Kõivupuu 2015: 259). 

Sageli rajati rüüstatud kultuuripärandiga maastikule uue funktsiooniga ühiskondlikult 

kasutatav ala, mis jättis maastiku esialgse väärtuse tagaplaanile. 



13 
 

Tänapäeval seostatakse maastike käsitlustes sõda ja turismi ehk siis sõjapärandiga 

maastikke nähakse atraktiivse turismiobjektina. Maailmas on tehtud uuringuid militaarsete 

maamärkide ja sõjakalmistute külastatavuse kohta eesmärgiga selgitada välja külastatavuse 

peamised põhjused ning asukohast tulenevad seaduspärasused. Uurimistulemustest on 

ilmnenud, et külastatavust on paljuski mõjutanud geograafiline paiknevus ja selle välisilme 

(Winter 2011). Sõjaajaloolise sõnumiga paiku, seal hulgas matusealasid külastavad eeskätt 

hukkunute sugulased ja isamaalise hoiakuga üksikisikud.  

 

 

1.2.  Sõjahauad ja -kalmistud 

 

Esimesi riiklikke sõjakalmistuid hakati rajama Ameerika Ühendriikides 1860ndatel 

toimunud kodusõja ajal (Grant 2006) ja Euroopas Saksa-Prantsuse sõja järel 1870.–1871. 

aastal (Fischer 2003). Esimene maailmasõda, milles hukkus peaaegu 13 miljonit inimest, 

tingis sõjakalmistute rajamise kõikidesse sõjas osalenud maadesse. Pärast Prantsuse 

revolutsiooni muutusid sõjamemoriaalid avatud linnaruumi ja avaliku maastiku osaks 

(Kattago 2008). Esimese maailmasõja järel rajatud kalmistud säilitasid visuaalse sarnasuse 

Ameerika sõjaväekalmistutega (Grant 2006). Riiklikud kalmistud anti eraisiku kontrolli 

alla ja neid hakati tähtsustama kultuuripärandina. 1930ndatel tegeleti sõjahaudade 

kujundamisega laiemalt, luues eriilmelisi sõjamemoriaale mälestusmärkidest ja 

skulptuurigruppidest. 

 

Sõjahaudu on uuritud maailmas peamiselt ideoloogilisest aspektist (Mosse 1990, Baker, 

Biger 1992). Mälestisi hõlmav ideoloogiline sõnum on tugevalt lõimunud ühiskonnaga 

(Baker, Biger 1992). Selle tulemusel on kujunenud sõjakalmistute kindlad tüübid (Mosse 

1990, Clayden and Woudstra 2003, Fischer 2003, Merridale 2003, Popa 2013,), kuid 

matusealad erinevad oma kujunduselt kultuuriruumiti (Mant, Lovell 2012). Näiteks on 

Nõukogude ja Saksa sõdurite memoriaalide kontseptsioon selgelt erinev (Kattago 2008). 

Nõukogude sõjamemoriaalid on massiivsed, sotsialistliku realismi stiilis ning asuvad 

kollektiivsetes rahupaikades. Mälestised kannavad rahvusliku identiteedi tugevdamise ja 

sotsiaalse sidususe sõnumit. Seevastu sakslaste kalmistud on minimalistlikud, luues sügava 

sõnumi, mille põhjal püütakse ohvritega samastuda. 
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Seostatud on veel sõjakalmistute geograafilist paiknevust nende tüpoloogiaga (Mant, 

Lovell 2012) Iga kalmistu ruumiline kontseptsioon sümboliseerib aastakümnete taguseid 

sündmusi, täheldades nende eksisteerimise olulisust. Sõjaajal maeti hukkunud 

lahinguväljale või selle lähedusse. Sõltuvalt sõjaajaloolisest tähtsusest tähistati asukoht 

memoriaalina, obeliskiga, mälestustahvlitega või tekstitahvliga varustatud mälestuskiviga. 

Planeeritud sõjakalmistud pidid rõhutama sõja homogeensust, mille tulemusena rajati 

läbinisti ühetaolisi haudu ning ka matused ei eristunud üksteisest millegi poolest (Popa 

2013). Põhiliselt kavandati matusealad rahvuslikeks mälestuskohtadeks. 

 

 

1.2.1. Sõjahauad Euroopas 

 

Esimese maailmasõja järel toimus selge pööre kogu Euroopa kalmistukultuuris, kui hakati 

rajama esimesi kujundatud militaarkalmistuid (Tammet 2003: 86). Sellele tegevusele andis 

hoogu 1917. aastal asutatud Briti Rahvaste Ühenduse Sõjahaudade Komisjon 

(Commonwealth War Graves Commission). Tänapäeval vastutab komisjon 1,7 miljoni 

Teises ja Esimeses maailmasõjas hukkunu eest, hooldades 154 riigis 23 000 kalmistut ja 

memoriaali. Liikmesriikidest toetavad tegevust Suurbritannia, Kanada, Austraalia, Uus-

Meremaa, India ja Lõuna-Aafrika. Peamisteks ülesanneteks on tähistada ja säilitada 

sõjahaudu ning arhiveerida hukkunute andmeid (Our organisation 2016).  

 

Kahe ilmasõja vahelisel perioodil tegelesid kalmistute ja mälestusmärkide 

projekteerimisega kolm silmapaistvat arhitekti: Sir Edwin Lutyens, Sir Herbert Baker ja Sir 

Reginald Blomfield (History of… 2016). Kalmistud rajati enamasti lahinguväljade 

lähedale. Kogumiskalmistutele maeti identifitseeritud sõdurid ja individuaalkruntidele 

tundmatud sõdurid. Paljud kalmistud jäeti tsiviilkalmistute piiridesse. Sõjahaudadega ala 

kujundamisel lähtuti väikese pargi või aia motiivist, mis sisaldas lillepeenraid, puid ja 

põõsaid. Kalmukohad tähistati ridamisi paiknevate ühtlase kõrguse ja laiusega valgete 

hauakividega.  

 

Kaks aastat hiljem, 1919. aastal loodi Saksamaa humanitaarorganisatsioon Saksa 

Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit (Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge) (Fischer 

2003), mis muutus rahvusvaheliseks organisatsiooniks 1925. aastal (Mosse 1990). 

Organisatsiooni moto „Lepitus haua kohal“ osutab, et eesmärk on luua dialoogi ühiskonna 
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ja minevikusündmuste vahele (Volksbund Deutsche 2016). Ühendus kannab hoolt saksa 

sõjaohvrite matusealade eest, mis asuvad Euroopas ja väljaspool seda. Tänapäeval on 

sõlmitud rahvusvahelised lepingud 45 riigiga.  

 

Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidul on välja kujunenud kindlad tüüpprojektid. 1926. 

aastal töötas arhitekt Robert Tischler välja Saksa sõjakalmistute üldise kujunduse, mis ei 

tohtinud stiililt sarnaneda Briti, Ameerika ja Prantsusmaa omaga, kus ridamisi kalmud on 

tähistatud ühtsete hauakivide, ristide või lipukujutistega (Volksbund Deutsche 2016). 

Eelistati luua memoriaalkomplekse, mille keskel on massiivne rist koos leinaruumiga. 

Lisaks on alale paigutatud rühmiti kolme risti kujund ja graniitplokid sõdurite nimedega. 

Üksikult pole hauad tähistatud, kuna inspiratsiooniks on parkkalmistu motiiv (Mosse 

1990). Saksa sõjakalmistul on alati plaan, mille abil on lihtsam leida sõduri kalmukoht. Aia 

ja mälestusmärkide kujundus ja materjalikasutus peavad hästi sobituma kohaliku 

looduskeskkonnaga. Kujunduse loomisel arvestatakse, et kalmistut oleks võimalikult odav 

ja lihtne hooldada. Hauad on kaetud muruga ja lillede istutamine haudadele on rangelt 

keelatud. Saksa sõjakalmistud sümboliseerivad rahu ja vaikust (Prince 2009: 43). 1991. 

aastaks Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit rekonstrueerinud 188 Esimese maailmasõja 

matuseala ja 330 Teise maailmasõja kalmistut Ida-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas (Volksbund 

Deutsche 2016). Rekonstrueeritud kalmistutest on 52 tekkinud ümbermatmiste tulemusena 

ja need on püstitatud peamiselt Ida-Euroopasse. 

 

Naaberriikidest Soomes kuulub sõjahaudade haldamine ja hooldamine omavalitsuste ning 

osaliselt kirikute ülesannete hulka. Koostööd tehakse oluliste ekspertide, arhitektide ja 

skulptoritega. Aastakümneid on püütud Soome sõjakalmistuid kõrgetasemeliselt planeerida 

ja juhtida, et säilitada kalmualasid, kultuuri ja ajaloolisi väärtusi. Nõukogude sõjaväelaste 

matusealad on vähem avalikud, paiknedes kõrvalisemates kohtades. Soomlaste 

sõjakalmistute kujundus põhineb sümmeetrial ja rõhutades maastikuvorme. Kalmud on 

tähistatud hauaplaatide või –kividega, ala piirdeks on erinevad puu- või põõsagrupid. Peale 

hauatähiste on sõjakalmistule püstitatud massiivne monument, mille ümber on kujundatud 

tseremooniaväljak. Kalmistute arhitektideks on olnud Erik Bryggman, Aarne Hytönen, 

Hilding Ekelund, Viljo Rewell, Veikko Leistén ja Esko Toiviainen (Heikkilä jt 2008). 

Soomes on koostatud sõjakalmistute hooldamiseks täpne juhend, mis sisaldab olulisi 

tööülesandeid, kindlat ajagraafikut ning soovitusi taimeliikide valiku kohta. Juhendiga 

tagatakse hallatavate matusealade järjepidev hooldus ning säilitatakse kujundus 
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aastakümneteks (Heikkilä jt 2008). 2003.aastast peale kehtiva kalmistuseadusega 457/2003 

reguleeritakse Soome Vabariigis kalmistute loomist, haldamist ja hooldamist 

(Hautaustoimilaki 2003). 

 

Kuigi sõjaajaloolisi matusealasid hallatakse Euroopa maades erinevalt, on sõjakalmistute 

ühisjoonteks sümboolne asukoht, sümmeetria, heterogeenne maastik, kollektiivne ühtsus 

(Mant, Lovell 2012). Kohad on valitud suuremõõtmeliste memoriaalide järgi, mis on kogu 

kalmistu kompositsiooni olulisim sümbol. Keskse monumendi asukoht kannab endas 

sündmuste tähendust. Geograafiline asukoht annab matusepaikadele sümboolse võimu. 

Kujunduskontseptsiooni eesmärk on põhimõtteliselt kõigil sarnane, kuid hauakivid, mis 

paigaldatakse riigi poolt, võivad olla erineva disaini või materjaliga. Hauatähised erinevad 

tavapärastest tsiviilisikute tähistest. Tuhanded identsed hauakivid sümboliseerivad iga 

hukkunud isiku osa kogu kalmistu tervikus (Mant, Lovell 2012). Sümmeetria on jäänud iga 

sõjakalmistu põhielemendiks, kuid matmisalad pole loodud sisutühjalt. 

 

 

1.2.2. Sõjahauad Venemaal 

 

Ida-Euroopas algas 1990. aastate alguses välispoliitilistes suhetes transformatsioon, mis 

võimaldas Saksa Liitvabariigi valitsusel alustada läbirääkimisi endiste kommunistlike 

Nõukogude riikidega koostöölepingu sõlmimiseks (Popa 2013). Esimene kokkulepe 

sõlmiti Saksa Liitvabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel 1992. aastal. Sellele järgnesid 

Vene Föderatsiooni kokkulepped peaaegu kõigi endiste Nõukogude Liidu vabariikidega 

ning hakati võimaluse korral taastama hävinud militaarkalmistuid Ida-Euroopas Suurte 

pingutustega on püütud identifitseerida sõjas hukkunud isikuid, et märgistada nende 

kalmud ja rajada sobivaid sõjahaudadega komplekse. Rekonstrueerimine on hõlmanud 

ümbermatmist ja haudade hooldamist, mida tehakse tänapäevani. (Popa 2013) 

 

1990ndatel tegid koostööd Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit ja Venemaa 

Sõjamälestusmärkide Ühendus (Pahaljuk 2013). Saksa Liitvabariigi eestvedamisel on 

ehitatud Venemaale 20 memoriaalkompleksi 800 000 idarindel hukkunud sõjaohvri 

mälestamiseks. Viimane suur Teise maailmasõja sakslaste kalmistu avati 2014. aastal 

Smolenski linnas (Manley 2014). 
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Venemaal hallatakse ja hooldatakse militaarseid matusealasid erineval viisil. Ühest küljest 

võib olukorda hinnata heaks, kuid on ka vastupidiseid näiteid. Riigid, kellega Vene 

Föderatsiooni Kaitseministeerium teeb koostööd, aitavad toetada Venemaal asuvate 

sõjahaudade hooldamist. 12. jaanuaril 1996 kehtestati matmise ja matuste korraldamiseks 

föderaalseadus (Федеральный закон… 1996), millega reguleeriti matustega seotud 

tingimusi. 

 

Esimese maailmasõja ajal matusealad kas hävitati või jäeti hooldamata. Siiani on pole 

valitsus suutnud piisavalt nende heakorrastusega tegeleda. Korrastamata sõjahauad 

kuuluvad peamiselt Nõukogude sõduritele. Osa matusealasid paikneb äärmuslikes 

kohtades, näiteks Gusejeva linnas paiknevale sõjakalmistule ehitati peale elamurajoon 

(Pahaljuk 2013). Esineb kohti, näiteks Groznovo surnuaias, kus tsiviilsikud ja sõjaohvrid 

on maetud ühele alale, tegemata neil vahet (Seminoff 2016). Venemaa kohalikud 

sõjaveteranid ning hukkunute sugulased on avaldanud pahameelt Teises maailmasõjas 

langenute sõdurite haudade halva seisukorra üle (Kask 2009), mille eest peaks vastutama 

riik. Sõjahaudadega alasid on fotografeeritud kodanikualgatuse korras ning sotsiaalmeedia 

vahendusel võimudeni suunata (Военно-мемориальное… 2016). 

 

Teine osa vennashaudasid, mis kuuluvad kaitse alla, on restaureeritud kohalike aktivistide 

noortelaagrite ja eriorganisatsioonide eestvedamisel. Mõnikord on nende tegevust toetanud 

ka munitsipaalvõim. Sõjamemoriaalide Ühendus (Ассоциации „Военные мемориалы“), 

mille asutas Vene Föderatsiooni Kaitseministeerium, tegeleb peamiselt militaarkalmistute 

rekonstrueerimisega. Rahvusvaheliselt teeb Ühendus koostööd Ungari, Itaalia, Saksamaa, 

Mongoolia, Poola, Slovakkia, Soome, Jaapani, Rumeenia, Läti ja Tšehhi Vabariigiga (О 

компании 2016). 1996.–1997. aastal ehitati võimsad memoriaalkompleksid Moskvasse, 

Novgorodi ja Volgogradi. Kaitseministeerium koordineerib Venemaal asuvate sõjahaudade 

korrastamisel ja hooldamisel eri institutsioonide vahelist tegevust (Lummo 2007). 

Väljaspool Vene Föderatsiooni jätkatakse Nõukogude sõjaväelaste ja- ohvrite otsinguid 

ning hooldatakse matusealasid rahvusvaheliste lepingute alusel. Mõnes riigis (nt Poolas) 

on olemas Vene saatkonna alaline töörühm, kes tegeleb identifitseerimisega ja 

matmispaikade registreerimisega. Peamine vastutus jääb siiski kohalikule omavalitsusele 

säilitamaks matusealade väärtus. 
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1.2.3. Sõjahauad Eestis 

 

Eestis hakati kalmistuid planeerima 1920.–1930ndatel (Tammet 2003). Kujundamisel 

lähtuti oma isiklikust nägemusest ning arvestati olemasolevate võimalustega (arhitektid 

Anton Soans, Herbert Johanson jt) (Tammet 2003: 86). Sõjakalmistute esialgsed 

planeeringud kandusid Euroopast Eestisse peamiselt Saksamaa mõjutusel. 

 

Eesti monumendikultuur kujunes välja pärast Vabadussõja perioodi järgselt, kui hakati 

püstitama mälestussambaid Vabadussõja meenutamiseks (Kivimäe, Virve 2007). 1920–

1930 püstitati aktiivselt mälestusmonumente hoonete, keskväljakute, parkide või 

sissesõiduteede juurde (Tamm 2012: 96). Sõjas langenud maeti ridamisi, kindlat 

kujundusvormi polnud välja kujunenud, igat hauda tähistas rist. Garnisoni kalmistutel oli 

keskseks sümboliks monument. 

 

1944ndle järgnes pöördeline periood, kui maastikku hakati ümber korraldama. Nõukogude 

okupatsiooni ajal likvideeriti eestlaste rahvuslikku vabadusvõitlust heroiseerivad 

mälestusmärgid ning asendati need uute nõukogude ideoloogiale sobilikega (Kõivupuu 

2015: 265). Nõukogude sõjahauad kujundati vastavalt 1940.–1950ndate tüüpprojektide 

põhjal. Tüüpprojektide autoriteks olid eesti arhitektid (Mäesalu 2016). Langenuid hakati 

matma väljapoole kalmistuid. Üksikhauad viidi sõjaväe- ja tsiviilkalmistutele lähemale või 

koondati need üksikuteks vennashaudadeks alevite ja valdade keskustes (Kraft 2013). 

1980ndatel paigutati rajoonidesse või logistilistesse sõlmpunktidesse turistide jaoks 

teejuhised vennashaudade ja monumentide leidmiseks (Sooväli-Sepping 2014: 355). 

 

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel hakati taas püstitama Vabadussõjas langenutele 

monumente ja taastama sõjahaudu. Monumentide taastamise ajal toimus Eesti 

mälumaastikus nõukogudeaegse kihistuse valikuline puhastus (Tamm 2012). Eesti sõdurite 

ja ühiskonna vaheline suhe oli olnud Teise maailmasõja ajal ning selle järgselt üsna 

dünaamiline ja mitmekülgne (Eglit 2012: 81). Poliitilisi konflikte tänapäeval siseriiklikult 

pole. Sõjaaegsete mälestusmärkide identiteet ei ole muutunud, kuid ajas on muutunud 

langenute mälestamise traditsioonid. Traditsioone mõjutab sõjasündmuste poliitiline 

lahtimõtestamine ning avalikkuses omakstunnistamine.  
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Eestis asuvad Saksa sõjaväekalmistud on projekteerinud enamasti Saksa Sõjahaudade 

Hoolde Rahvaliit (välja arvatud Narvas, kus on kasutatud arhitekti Irina Raua kaastööd) 

(Mäesalu 2016). Saksa sõjaväekalmistute loomisel Eestis on tuginetud Saksamaa 

tüüpprojektidele, kuid arvestatud ka piirkondliku omapära ja ehitusmaterjali päritoluga 

(Saaremaa dolomiit, Soome graniit, Belgia graniit, harilik tamm). Saksa sõjaväekalmistuid 

on ehitatud vahemikus 1993–2000 ning nende ehituses ja stiilis võib täheldada erinevusi. 

Kalmistutel on kasutatud riste, ristigruppe, vertikaalseid nimetahvleid, maapinnale asetatud 

nimeplaate. Sõjakalmistute kujundusprojekte on tehtud koostöös Kultuuriministeeriumiga. 

See koostöö jätkub ka tänapäeval. (Pärn 2016) 
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2. SÕJAHAUDADE KAITSE JA HOOLDUSE TASANDID 

 

2.1.  Välispoliitiline tasand  

 

Eesti territooriumile jäävad peale Eesti päritolu ka välisriikidele kuuluvate sõjaohvrite 

hauad. Et edendada rahvusvahelist koostööd, on Eesti riik sõlminud kokkulepped 

Ühendkuningriigi (Briti Rahvaste Ühenduse Sõjahaudade Komisjoni), Saksamaa 

Liitvabariigi (Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu) ja Soome Vabariigiga (vt joonis 1, lk 

33). Eesmärk on üheskoos vastutada sõjaohvrite haudade väärika säilimise ja kaitsmise 

eest. Kokkuleppeni Vene Föderatsiooniga pole jõutud.  

 

 

Eesti Vabariik ja Ühendkuningriik 

 

20. mail 1993 sõlmisid Eesti Vabariik ja Briti Rahvaste Ühenduse Sõjahaudade Komisjon 

(Commonwealth War Graves Commission) lepingu, mille alusel vastutab Briti Rahvaste 

Sõjahaudade Komisjon Eestis sõjas hukkunud Briti sõjameeste haudade ja 

mälestusmärkide pideva korrashoiu eest ning lahendab kõik küsimused, mis on seotud 

sõjas hukkunud Briti Rahvaste Ühenduse kodanike, nende haudade ja mälestusmärkidega 

(Eesti Vabariigi… 1993, p a ja p c). Komisjon korraldab ja organiseerib hooldus- ja 

korrastustöid enda kulul ning enda materjalidest (Eesti Vabariigi… 1993, p d, p f, p g). 

Briti Rahvaste Ühenduse kodanike säilmete väljakaevamine ja ümberpaigutamine toimub 

ainult komisjoni nõusolekul ja Eesti Vabariigi kulul (Eesti Vabariigi… 1993, p i ja p j). 

 

Virumaal brittidele kuuluvaid sõjahaudu ei ole. Eesti Vabadussõja ajal Läänemerel 111st 

hukkunud Briti mere- ja õhuväelasest 15 on maetud Tallinna kaitseväekalmistule, 

ülejäänud on Kuresaarel Kudjape kalmistul, Naissaarel ja Vaindloo saarel (The 

Commonwealth War… 2016). 
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Eesti Vabariik ja Saksamaa Liitvabariik 

 

12. oktoobril 1995 sõlmisid Eesti Vabariik ja Saksamaa Liitvabariik kokkuleppe, mis 

annab Saksamaa valitsusele õiguse omal kulul korrastada ning korras hoida Eesti 

territooriumil olevaid Saksa sõjaväekalmistuid ja sõjahaudu (Eesti Vabariigi… 1995, art 2 

lg 2). Korrastustöödega tegeleb erakapitali toel tegutsev ühing Saksa Sõjahaudade Hoolde 

Rahvaliit (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge), kes hooldab kahepoolsete 

riikidevaheliste kokkulepete alusel 433 riigis asuvaid Saksa sõdurite kalmistuid, kus asub 

umbes 2 miljonit hauda (Luts 2010: 111). Eestit esindab koostöös Saksa Sõjahaudade 

Hoolde Rahvaliiduga muinsuskaitsja ja endine Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton 

Pärn. Igal aastal korraldab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit ringsõidu mööda Balti 

riike, andes oma kodanikele võimaluse külastada sugulaste haudu. Sakslased on ainsad, 

kellel on komme käia oma hukkunute haudu ise hooldamas (Lainvoo 2006). Eesti 

Vabariigiga sõlmitud kokkuleppe järgi on rahvaliidul võimalik kasutada kohalikku 

tööjõudu ja siinseid materjale (Eesti Vabariigi…1995, art 9 lg 1). 

 

Eesti poolel on Saksa sõjahaudadega seotud ülesanded delegeeritud Riigi 

Muinsuskaitseametile või vajaduse korral mõnele teisele organisatsioonile (Eesti 

Vabariigi… 1995, art 7 lg 2 ja lg 3). Vabariigi valitsus peab hoidma vabana sõjakalmistute 

ümbruse kõigist rajatistest, mis ei sobi kokku nende paikade väärikusega, ning jätma Saksa 

sõjakalmistutena kasutatavad maa-alad igaveseks rahupaigaks (Eesti Vabariigi… 1995, art 

2 ja art 3). Nii nagu langenud Briti sõjaväelaste puhul, kehtib Eestil ka Saksamaa 

Liitvabariigiga kokkulepe vajaduse korral säilmeid väljakaevata ja ümber matta sõjas 

langenuid (Eesti Vabariigi… 1995, art 4). Kui surnuid ei ole võimalik ettenähtud alale 

ümber matta, eraldab Eesti sobiva maa-ala, kuhu Saksamaa taotlusel püstitatakse 

mälestusmärgid (Eesti Vabariigi… 1995, art 4 lg 3). Teiste riikide sõjahaudadega, mis 

asuvad saksa sõjahaudadega samal kalmistul, tuleb hooldamisel ja säilitamisel samuti 

arvestada (Eesti Vabariigi… 1995, art 5). 

 

Tänu suurtele taastamistöödele on suudetud välja selgitada üle tuhande Saksa 

sõjaväekalmistutele maetud isikute nimed. Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja 

Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu aastakümnete pikkusele koostööle on loodud 

sõdurite ja ohvitseride isikuandmeid sisaldav elektrooniline andmebaas (Saksa 
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sõjaväekalmistud 2016). Nimekiri pole tänaseni lõplik, sest ümbermatmiste käigus veel 

tuvastatakse hukkunuid. 

 

Ida-Virumaal on Teises maailmasõjas rajatud Saksa sõjaväekalmistud saanud enim 

kannatada, mistõttu on põhiline taastamistöö toimunud just selles piirkonnas. Kõige 

rohkem on tehtud tööd Toila Saksa sõjaväekalmistul (Pesur 2010). Eestis on taastatud 15 

saksa kalmistut, millest ühe osa moodustavad sõjavangide kalmistud asuvad Kukrusel 

(1995), Tallinnas Pirital (1996), Valgas (1998), Ahtmes (1999), Kohtla-Järvel (2000) ja 

Lavassaares (2001). Ülejäänud on sõjaväekalmistud on Pärnus (1993), Viljandis (1993), 

Kuressaares (1996), Tallinnas Maarjamäel (1998), Tartus (1997), Rakveres (1997), Narvas 

(1999), Jõhvis (2001) ja Toilas (2002). (Sulbi 2009) Virumaal on Saksa sõjakalmistuid 

kokku seitse, millest kolmele on maetud saksa sõjavangid ning ülejäänutele sõjas 

võidelnud. Lääne-Virumaal on üks, mis on lisaks tunnistatud mälestiseks ja Ida-Virumaal 

kuus Saksa sõjakalmistut. 

 

 

Eesti Vabariik ja Soome Vabariik 

 

16. augustil 1997 sõlmisid Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi valitsus kokkulepe 

koostööks sõjaohvrite mälestuste jäädvustamisel. Koostöö põhjuseks oli Teises 

maailmasõjas hukkunud soome lendurite haua otsingud Eesti territooriumil (Soome 

lendurite…1997). Kokkuleppe eesmärk on jagada üksteisele teavet nii Eesti kui ka Soome 

territooriumil olevate sõjahaudade asukoha, hooldamise ja kaitse kohta, samuti säilmete 

ümbermatmise, mälestusmärkide püstitamise ning mälestuse säilitamisega seotud otsingute 

ja korrastustööde kohta (Eesti Vabariigi… 1997, art 1 ja art 3). Luuakse võimalusi 

langenute sugulastel külastada sõjahaudu (Eesti Vabariigi… 1997, art 3). Vajaduse korral 

lepitakse omavahel kokku haudade hooldusmeetmed (istutustööd, mälestusmärkide ja -

sammaste püstitamine), kumbki pool hooldab tema territooriumil olevaid teisele poolele 

kuuluvaid sõjahaudu (Eesti Vabariigi… 1997, art 3). Säilmete välja kaevamine ja 

ümbermatmine on korraldatud sama moodi nagu sakslaste ja brittidega sõlmitud 

kokkuleppes (Eesti Vabariigi… 1997, art 5). Lepingupooled vahetavad infot teise 

lepingupoole langenute kohta nii, et infovahetus oleks võimalikult kõikehõlmav, samuti 

vahendatakse kolmandatest maadest saadud teavet teise lepingupoole sõjaväelaste saatuse, 
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matmispaikade ja muude kokkuleppega seotud küsimuste kohta (Eesti Vabariigi… 1997, 

art 8).  

Tänapäeval Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelist lepingut üldjuhul ei rakendata, 

kuna sõjas langenud on maetud kalmistutele, mille hooldamine on kalmistute haldaja 

ülesandeks (Reisser 2016b). Lisaks täidavad heakorraülesandeid ühiskondlikud 

organisatsioonid ja üksikisikud. 

 

Virumaal ei leidu soome sõjaväelaste matusealasid. Tallinna metsakalmistul asuvad 

soomepoiste (Soome kaitsejõududes teeninud eesti vabatahtlikud) matuseala, mille 

hooldamist korraldab Soome Sõjaveteranide Eesti Ühing (Kuutma, Tuomisto 2005). 

Soomlastele kuuluv matuseala asub Männistel, kuid selle täpne asukoht on siiani kindlaks 

tegemata. 

 

 

Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon 

 

Eesti ja Venemaa on pidanud sõjahaudade lepingu sõlmimiseks arutelusid alates 1994. 

aastast. Viimased läbirääkimised ametlike delegatsioonide vahel toimusid 2012. aastal, 

kuid ilma tulemusteta (Reisser 2016a). Probleemiks on riikide erimeelsused. 

Riikidevaheline suhtlus toimub diplomaatiliste kontaktide ja Eesti Vabariigi 

Välisministeeriumi ekspertide kaudu, olles suunatud eeskätt praktiliste küsimuste 

lahendamisele (Venemaa 2016). Sõjahaudade probleemiga tegelevad Vene Föderatsiooni 

suursaatkond Tallinnas ja peakonsulaat Narvas. Ka naabervabariigis Lätis tegelevad 

sõjaohvrite otsingute küsimusega Vene Föderatsiooni peakonsulaadid Daugavpilsis 

(Воинские захоронения 2016) ja Liepājas (Воинские захоронения… 2016). Vene 

Föderatsiooni suursaatkond Riias on loonud otsinguportaali „Vene suursaatkond Läti 

Vabariigis, Läti vennashauad“ (Посольство Российской Федерации В Латвийской 

Республике, Братские Воинские Захоронения в Латвии), kust leiab infot Esimeses ja 

Teises maailmasõjas langenute kohta, vennashaudade asukohakaarte ning heroiseerivaid 

materjale Baltikumis toimunud sõjategevuse kohta (Мы рады приветствовать... 2016). 

Vene Föderatsiooni suursaatkonnal Tallinnas ning Narva ja Tartu konsulaarosakondadel 

samalaadne otsinguportaal puudub (Навигация 2016). 
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Vene Föderatsiooni Kaitseministeerium aitab Eestis osaliselt rahastada Nõukogude 

sõdurite haudade hooldustöid. Koostööd tehakse kohalike võimudega, Eestis tegutsevate 

sõjaveteranide ühingute jt avalike organisatsioonidega (Tuuder 2016, Merilai 2017). 

 

Endine Vene Föderatsiooni suursaadik Nikolai Uspenski on kinnitanud Venemaa huvi 

Nõukogude armee matusepaikade vastu Eestis. Väidetavalt asub siin ligi 300 matmispaika, 

millest 200 vennashauda korrastati 2004. aastaks (Lummo 2007). Eestis peetakse Vene 

Föderatsiooni saatkonnaga läbisaamist probleemseks, kuna haudade hoolduskulude 

kompensatsiooni on olnud raske kätte saada (Vene saatkond… 2007). Osaliste toetuste 

suurus sõltub projektide olulisusest ja päevakajalisusest. 

 

Hoolimata lepingu puudumisest kahe riigi vahel püütakse ära teha hädapärasemad tööd 

ning seda peamiselt kolmanda sektori ehk mitteriiklike organisatsioonide abiga. Narva 

linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuderi sõnul on viimastel aastatel näiteks 

Vene saatkond panustanud Narvas Nõukogude sõdurite haudade korrastamisse (Tuuder 

2016). Vene saatkonna juhitav tegevus eeldab eelnevaid kooskõlastusi Muinsuskaitseameti 

ning kohaliku omavalitsusega. 

 

Praegune uurimistöö hõlmab 32 Virumaal paiknevat Nõukogude armee ühishauda, millest 

Lääne-Virumaal asub 19 ja Ida-Virumaal 13 Vabadussõja ja Teise maailmasõja aegset 

ühishauda. 

 

 

2.2.  Sisepoliitiline tasand 

 

Eestis toimub riiklik sõjahaudade kaitse sisepoliitiliselt kahes osas (vt joonis 1, lk 33). 

Varem oli see korraldatud Kaitseministeeriumi kaudu, mis vastutab riigikaitse eest. Nimelt 

võttis Kaitseministeerium sõjahaudade komisjoni ettepanekul vastu otsuseid sõjahaudade 

kohta. Alates 2015st on need ülesanded delegeeritud Eesti Sõjamuuseumile, mis kuulub 

Kaitseministeeriumi haldusalasse. Teise poolena tegutseb muinsuskaitse all olevate 

sõjahaudadega Muinsuskaitseamet, mis kuulub Kultuuriministeeriumi haldusalasse. 

Kultuuriministeeriumi juures tegutseb nõuandev muinsuskaitse nõukogu. Eesti 

Sõjamuuseum ja Muinsuskaitseamet teevad sõjahaudade kaitsmisel tihedat koostööd.  
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2.2.1. Kehtivad seadused ja määrused 

 

1925ndal võeti vastu Eesti Vabariigi esimene matmispaikade seadus (Matmispaikade 

seadus 1925) mis määras eramatmispaigad ja surnuaiad ning sellest lähtuvas korras ka 

matusealade sulgemise ja asutamise. Siseminister andis välja määrusi, mille alusel 

korraldati matmispaiku, määrati makse, kehtestati järelevalve- ja tervishoiunõudeid ning 

reguleeriti suletud matusepaikade edasist kasutust. Seadus ei puudutanud otseselt 

sõjahaudade temaatikat. (Rajari 2011). Ka 1925ndal kehtestatud muinasvarade kaitse 

seadus (Muinasvarade kaitse… 1925) ja 1936. aasta seaduse uuem versioon (Muinasvarade 

kaitse… 1936) ei puudutanud kalmistute korraldamist. Mälestiste kaitse vajadust 20. 

sajandi algul üksikjuhtudel küll teadvustati, kuid praktilisi samme astuti vaid 

erandjuhtudel. Muinsuskaitse jäi täielikult teadusseltside kaudu organiseeritud eraalgatuse 

tasandile (Tvauri 2006). 

 

Kõige olulisem seaduse muudatus toimus 2002, mil võeti vastu muinsuskaitseseadus. 

Seadusega hakati reguleerima riikliku kaitse alla kuuluvaid sõjahaudu, mis kuuluvad 

kinnismälestiste hulka (Muinsuskaitseseadus 2002, § 3). Muinsuskaitseseadus reguleerib 

riigiasutuste (Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti) ja kohaliku omavalitsuse 

(valdaja ja omanik) õigusi ning kohustusi kultuurimälestiste ja muinsuskaitsealade kaitse 

korraldamisel (Muinsuskaitseseadus 2002, § 1, 6). 

Kinnismälestise juurde on tagatud kõigile vaba juurdepääs päikesetõusust loojanguni 

(Muinsuskaitseseadus 2002, § 26). Kinnismälestisel on väliskontuurist arvates 50 meetri 

laiune kaitsevöönd, mis tagab mälestise vaadeldavuse ja ümbritseva maa-ala 

struktuurielementide säilimise. Kalmistul ja muinsuskaitsealal paiknevatele 

kinnismälestistele eraldi kaitsevööndit ei kehtestata (Muinsuskaitseseadus 2002, § 25). 

 

Seaduse kohaselt peab mälestise omanik või valdaja, lähtudes kehtivatest kitsendustest, 

mälestist jälgima, hooldama ja säilitama, muutmata selle originaalilmet 

(Muinsuskaitseseadus 2002, § 16, 24, 25). Mälestise omanikul või valdajal on õigus 

taotleda ehitise hooldamiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks toetust riigi-, valla- 

või linnaeelarvest (Muinsuskaitseseadus 2002, § 29 lg 3). Muinsuskaitseametilt tuleb 

taotleda luba suuremate ehitustööde (sealhulgas maaparandus- ja teetööde) ning 

muinsuskaitselise järelevalve tegemiseks (Muinsuskaitseseadus 2002, § 25, lg 7, § 35, § 36 

lg 1, § 37). Mälestisi võib remontida ainult projekti alusel ja vajaduse korral 
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erialaspetsialisti järelevalve all. Oluline on jälgida, et tellitud tööd ei kahjustaks mälestist, 

seetõttu tuleb tööde tegijat teavitada mälestise olemasolust ja sellega seonduvatest 

kitsendustest (Muinsuskaitseseadus 2002, § 40). 

 

2007ndal võeti vastu sõjahaudade kaitse seadus, mille aluseks oli 1949. aastal Genfi 

konventsiooni lisaprotokoll rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta 

(Sõjahaudade kaitse… 2007). Sõjahaudade kaitse seaduse ajendiks oli 2006ndal 

Nõukogude ühishaua ümberkorraldused Tõnismäelt kaitseväe kalmistule. Seadus sätestati 

Eesti Vabadussõjas langenud Eesti sõjameeste, Eesti iseseisvuse eest relvastatud võitluses, 

vastupanuliikumises ja ka teiste riikide relvajõududesse kuulunud isikute ja kodanike 

säilmete ja sõjahaudade kaitseks. Seadusega ei korraldata välisriikides paiknevate Eesti 

kodanike sõjahaudade kaitset (Sõjahaudade kaitse… 2007), selleks on varem sõlmitud 

välislepingud. Samamoodi nagu muinsuskaitseseaduses peab kinnisasja omanik tagama 

sõjahaua ja selle tähistuse säilimise (nii, et see oleks looduses märgatav) ning hoidma ala 

avalikuks kasutamiseks alati avatuna (Sõjahaudade kaitse… 2007, § 3). Erinevalt 

muinsuskaitsetingimustest on sõjahauad, mis ei kuulu kinnismälestiste hulka, ümbritsetud 

25 meetri laiuse kaitsevööndiga väljaspool kalmistuid (Sõjahaudade kaitse… 2007, § 3 lg 

4). 

 

Sõjaohvrite säilmete ümbermatmisel lähtutakse sõjahaudade kaitse seadusest ja 26. aprillil 

2007 kehtestatud määrusest nr 13 „Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded“. Säilmeid 

võib ümber matta juhul, kui sõjahaud on tunnistatud mälestiseks või asub 

muinsuskaitsealal (Sõjahaudade kaitse… 2007, § 13). Ümbermatmiseks, 

hauamonumentide või -tähiste teisaldamiseks ei ole vaja luba vaid oluline on teavitada 

huvipooli toimuvast (Sõjaohvrite säilmete… 2007, § 2, 3). Ümbermatmise põhjuseks on 

ebasobiv asukoht, näiteks tiheasustusega haljasalad, lärmakad kohad (Sõjahaudade 

kaitse… 2007, § 8 lg 1). Pärast säilmete ümbermatmist tähistatakse haud ning kantakse 

sõjahaudade nimekirja (Sõjaohvrite säilmete… 2007, § 12, 7). 

 

Sõjahaudade kaitse seadusest tulenevalt võeti 21. märtsil 2013 vastu määrus nr 46 

„Kaitseväe kalmistu haldamise kord“. Selle määrusega on kehtestatud kaitseväe kalmistule 

teiste sõjahaudadega võrreldes rangemad nõuded: haldamise eest vastutab otseselt 

Kaitseministeerium, kes võib ülesanded delegeerida kalmistu haldajale; ala on alati 

tähistatud, ümbritsetud piirdega, sisaldab kalmistuplaani ning sissepääsu juures teavet 
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lahtioleku kellaaegade kohta; säilmeid võib ümber matta kalmistu haldaja ettepanekul; 

kalmistul kehtivad ranged heakorrareeglid, kalmistu eeskiri ning igasugune tegevus on 

keelatud ilma haldaja loata. (Kaitseväe kalmistu… 2013, § 1, 2, 5) 

 

Sõjahaudadega alasid on võimalik vastavalt paiknevusele kaitsta, lähtudes 

looduskaitseseadusest. Seaduse alusel võib kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaks 

loodusobjektiks olla maastik, park või haljasala, mis ei ole võetud kaitse alla 

(Looduskaitseseadus 2004, § 4 lg 7). Sõjahaudadega paiku saab defineerida eelnimetatud 

aladena. Sõjahauad võivad asuda mõisaparkides, mis moodustavad maastikukaitseala. 

Maastikukaitsealal on sihtkaitse- ja piiranguvöönd, mis piiravad eri astmete tegevusi sel 

alal. Sihtkaitsevööndis on majandamine keelatud, eesmärk on lasta loodusel vabalt 

areneda. Kaitse-eeskirja alusel on lubatud viia alal läbi tegevusi, mis aitavad säilitada 

looduslikke ja poollooduslikke kooslusi ning mis ei kahjusta loodusobjekti 

(Looduskaitselised piirangud 2016). Piiranguvööndis kehtivad leebemad kitsendused. 

Kaitse-eeskirjaga võidakse piiranguvööndis kohustada säilitama koosluse looduslikku 

tasakaalu ning liigilist ja vanuselist mitmekesisust (Looduskaitselised piirangud 2016). 

Metsalal asuvate mälestiste kaitseks on metsaseaduse alusel kehtestatud 

keskkonnakaitsenõuded, millega reguleeritakse raiete tegemist (Metsaseadus 2006, § 33 p 

2). Lisaks finantseerib riigi asutatud sihtasutus Erametsakeskus osaliselt erametsaomanike 

metsa pärandkultuuri ja vääriselupaikade säilitamist ning metsaparandustöid (Metsaseadus 

2006, § 10 lg 1 p 3). 

 

Sõjahaudade kaitse seaduse ja muinsuskaitseseaduse kõrval võeti 2011. aastal vastu 

kalmistuseadus, millega kõrvaldati varasemate seaduste puudujäägid. Seadus laienes 

tsiviilkalmistute korraldusele, mida haldavad kohalikud omavalitsused. Nii nagu 

muinsuskaitseseadusega, sätestatakse ka kalmistuseadusega kalmistul 50 meetri laiune 

kaitsevöönd, kus on keelatud igasugune ehitustegevus (Kalmistuseadus 2011, § 4 lg 4). 

Kalmistu haldaja peab tagama kalmistu heakorra ning võib sõlmida halduslepingu 

(Kalmistuseadus 2011, § 6). Seaduse kohaselt kehtestatakse kalmistu kasutamise eeskiri, 

millega sätestatakse kindel kord ning eristaatusest (kultuurimälestis või kaitstav 

loodusobjekt) tulenevad nõuded (Kalmistuseadus 2011, § 7). 
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2.2.2. Riigi valitsemisala asutused 

 

Kaitseministeerium ja Eesti Sõjamuuseum 

 

1992. aastal loodi Eesti Vabariigi Kaitseministeerium (asutatud 1918), mis vastutab Eesti 

riigikaitse korraldamise eest. Kaitseministeerium pidas Eestis ja välisriikides asuvate 

sõjahaudade arvestust 2007ndal kehtestatud sõjahaudade kaitse seaduse alusel ning 

vastutas sõjahaudade kaitse eest. Seaduse kohaselt korraldab sõjahaudade arvestust, 

tähistamist ja hooldamist Kaitseministeerium (Eesti Sõjamuuseum) või on volitatud seda 

tegema mõni teine juriidiline isik (Sõjahaudade kaitse… 2007, § 4 lg 1, § 6 lg 2). 

 

Kaitseministeeriumi juurde kuulub sõjahaudade komisjon, kes aitab koordineerida 

ministeeriumi ülesandeid sõjahaudadega seotud küsimustes. Komisjoni kuuluvad 

siseminister, justiitsminister, välisminister, kultuuriminister, Eesti Sõjahaudade Hoolde 

Liidu poolsed isikud ning kaitseministri poolt nimetatud kaks isikut (Sõjahaudade kaitse… 

2007, § 12 lg 1). Sõjahaudade komisjon teeb ettepanekuid ebasobivasse kohta maetud 

säilmete ümbermatmiseks, nende identifitseerimiseks, hauamonumentide ja -tähiste 

teisaldamiseks säilmete uude matmispaika (Sõjahaudade kaitse…2007, § 12 lg 2). 

Komisjoni ettepanekul tähistatakse haud ning vajaduse korral paigaldatakse 

hauamonument või mälestustahvel (Sõjahaudade kaitse… 2007, § 10 lg 4). 2015ndal 

delegeeris Kaitseministeerium sõjahaudadega seotud ülesanded ministeeriumi haldusalasse 

kuuluvale Eesti Sõjamuuseumile. 

 

1919. aastal asutati Eesti Sõjamuuseum (kindral Laidoneri muuseum), mis taastati 2001. 

aastal kaitseministri määrusega. Eesti Sõjamuuseumi eesmärk on uurida sõjaajalugu, 

kogudes, säilitades ja vahendades materjale üldsusele, arendades suhteid Eesti ja 

rahvusvaheliste institutsioonidega. Sõjamuuseum tegeleb sõjahaudade temaatikaga 

(matusealade korraldamine, otsimine, tähistamine ja hooldamine, ümbermatmine, 

arvestuse pidamine), kogudes ka teavet eesti sõjahaudade kohta väljaspool Eestit. 

(Sõjahauad 2016) Sõjamuuseum saab ühiskondlikele organisatsioonidele taotleda 

riigieelarvelisi toetusi ajaloolise pärandi ja sõjahaudade kaitse alaseks tegevuseks (Eesti 

Sõjamuuseum… 2013, § 9 lg 3). Sõjamuuseumi hallatava registri nimekiri sisaldab Eesti 

matusealadel säilinud Vabadussõjas Eesti poolel sõdinud meeste ühishaudu ja Teises 

maailmasõjas langenud Nõukogude sõdurite ühishaudu (Sõjahaudade register 2016). 
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Muinsuskaitseamet 

 

Muinsuskaitseamet (asutatud 1993) kuulub Kultuuriministeeriumi haldusalasse. 

Kultuuriministeeriumi juures tegutseb muinsuskaitse nõukogu, kes teeb ettepanekuid 

muinsuskaitse töö korraldamiseks (Muinsuskaitse Nõukogu… 2007, § 3). 

Muinsuskaitseameti eesmärk on juhtida muinsuskaitsealast tegevust, teha mälestiste ja 

muinsuskaitsealade üle riiklikku järelevalvet, pidada kultuurimälestiste riiklikku registrit 

ning tegeleda kultuuriväärtuste väljaveotaotlustega ja väljastada lubasid 

(Muinsuskaitseamet 2016). Kõikides maakondades on Muinsuskaitseametil olemas oma 

esindus. Tehakse koostööd kolmanda sektoriga, sinna kuuluvate mittetulundusühingute 

ning organisatsioonidega. 

 

Muinsuskaitseameti põhimääruse alusel on kindlaks määratud ametnike tööülesanded. 

Riikliku järelevalve tegemisel koostab amet mälestiste omanikele kaitsekohustuse teatise 

ning vajaduse korral sõlmib kokkulepped mälestiste hooldamiseks (Muinsuskaitseameti 

põhimäärus § 6 p 1). Amet väljastab tegevuslubasid mälestise konserveerimise, 

restaureerimise ja remondiprojektide ning muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks 

(Muinsuskaitseameti põhimäärus § 6 p 4). 

 

Igas maakonnas on tööl üks kuni kaks vaneminspektorit, kelle ülesannete hulka kuuluvad 

üle tuhande mälestise järelevalve, kaitsealuste objektide dokumentatsiooni koostamine, 

restaureerimisprobleemid, objektide valdajate nõustamine ja uute objektide 

väljaselgitamine. Suur tööhulk mitmes teemavaldkonnas ei pruugi alati võimaldada 

põhjalikku probleemilahendust. Et tõhustada järelevalveosakondade esindajate tööd, on 

Muinsuskaitseamet sõlminud halduslepingu suuremate linnadega (Tallinn, Narva, Tartu, 

Pärnu, Haapsalu, Viljandi) (Muinsuskaitseamet 2016). Halduspartnerite ülesanne on tagada 

mälestiste järelevalve ja kaitse ning pidada kultuurimälestiste registrit. 

 

Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa kuuluvad Lõuna-Eesti järelevalveosakonna alla. Lääne-

Virumaal tegutsevad kaks vaneminspektorit. Ida-Virumaal üks on inspektor, lisaks täidab 

riiklike kohustusi Muinsuskaitseameti halduslepingu alusel Narva Linnavalitsuse 

arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametisse kuuluv muinsuskaitse vaneminspektor 

(Muinsuskaitseseadus . § 9 lg 2). 
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2.2.3. Kohalik omavalitsus 

 

Kohalikke omavalitsusi, kelle piiridesse jäävad kaitsealused objektid, saab nimetada 

mälestiste valdajateks või omanikeks. Nende põhiülesanne on hooldada 

kultuurimälestistega alasid ning omada mälestistega seonduvat olulist teavet. Kohalikud 

omavalitsused teevad tihedat koostööd Eesti Sõjamuuseumi ja Muinsuskaitseametiga ning 

välispoliitiliselt lepinguliste riikidega, kes osaliselt juhivad heakorra- ja kaitsetöid. 

Sõjahaudadega paikade hoolduskulusid peab katma tavaliselt linn vähemalt 50% 

omafinantseeringuga (Reisser 2016a), ülejäänud toetust on võimalik saada 

Kaitseministeeriumilt. Omavalitsused korraldavad aeg-ajalt riigihankeid, mille korral 

võidab konkursi vähempakkumisega ettevõte. Omavahel sõlmitakse leping, millega 

kohustub ettevõte linna avalikke haljasalasid, sealhulgas mälestistega alasid hooldama. 

 

Mõnes linnas või vallas on tööl ametnikud, kelle igapäevaseks tööülesandeks on heakorra 

eest vastutamine. Vastutavateks ametikohtadeks on linnaaednik (Rakvere, Narva) ja 

heakorraspetsialist (Jõhvi, Toila, Narva), kes lahendavad avalike haljasaladega seotud 

probleeme või haldavad linnakalmistuid. Lisaks haldavad linnakalmistuid kalmistuvahid 

(Väike-Maarja, Rakke, Rakvere), kes vastutavad sealse korra eest. 

Kohalikesse omavalitsustesse on loodud ka valla allasutusi, kes korraldavad valla 

kommunaalmajandust (Tamsalu Kommunaali… 2006, § 5). Näiteks tegutseb Lääne-

Virumaal Tamsalu vallas Tamsalu Kommunaal, kes peale avaliku heakorra korraldamise 

haldab ja hooldab sõjahaudadega matusealasid (puhastab monumente, niidab haljasalasid). 

Samuti võib kalmistuid vallas hallata mõni mitteriiklik organisatsioon. Näiteks on Vaivara 

vallas selleks SA Vaivara Kalmistud. Mitteriiklik organisatsioon vastutab valla kalmistute 

igapäevaste hooldus- ja haldusküsimuste eest, sealhulgas alale jäävate Teise maailmasõja 

ühishaudade eest. (Vaivara Kalmistud… 2015) 

 

Muinsuskaitsetöö kohaliku omavalitsuse tasandil on oluline, kuna paljud kaitsealused 

mälestised väärivad suurt tähelepanu. Seetõttu teevad Lääne- ja Ida-Viru maakonda 

esindavad muinsuskaitse vaneminspektorid koostööd kohalike omavalitsustega. Eesmärk 

on tagada väärtuslike kultuurimälestiste kaitse. Valla- või linnavalitsus võib täita 

muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsuse 

volikogu vahelise halduslepingu alusel (Muinsuskaitseseadus 2002, § 9 lg 2). Virumaal on 

selline leping sõlmitud Narva linnaga. Kohalik omavalitsus peab pidama arvestust oma 
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maa-alale jäävate kinnismälestiste üle, kontrollima tegevuslubade olemasolu ning 

projektide kooskõlastatust Muinsuskaitseametiga (Muinsuskaitseseadus 2002, § 9 lg 1 p 1, 

lg 4, lg 5). Kohalikud omavalitsused peavad Muinsuskaitseametit kohe teavitama 

seadusrikkumistest või muutustest, mis võivad mälestist kahjustada (Muinsuskaitseseadus 

2002, § 9 lg 6). 

 

Kohalikul tasandil kehtivad avalike alade heakorraeeskirjad, mille koostamisel on lähtutud 

kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (Kohaliku omavalitsuse… 1993, § 22 lg 1 p 

36). Heakorraeeskirjad koostatakse valla- või linnavalitsuse spetsialistide koostööna ning 

kinnitatakse kohaliku omavalitsuse volikogus. Eeskirjades on välja toodud avaliku ruumi 

kasutuse korraldus, kus määratakse kindlaks avalike alade kasutuse piirangud ning 

haljasalade hoolduse põhitegevused. Sõjahaudadega paiku, mis asuvad avalikes kohtades, 

saab hooldusaspektist osaliselt käsitleda heakorraeeskirja alusel. Kehtivad ka kalmistute 

heakorra ja kasutuse eeskirjad, millega tagatakse kalmistu kord (Vaivara valla 

kalmistute… 2010). Need eeskirjad laienevad ka kalmistutel paiknevatele sõjahaudadega 

aladele. 

 

 

2.2.4. Kolmas sektor 

 

Kolmanda sektori alla kuuluvad mitteriiklikud ühingud ja sihtasutused, mis on loodud 

omaalgatuslikult eesmärgiga panustada ühiskonda. Kolmanda sektori koostöö riigiga 

hõlmab rahaliste toetuste ja töömeetodite koordineerimist. Lisaks kuuluvad kolmanda 

sektori alla üksikisikud, kes eelistavad iseseisvalt tegutseda (vt joonis 1, lk 33). 

 

Järgnevalt on välja toodud olulisemad organisatsioonid, mis tegutsevad eesmärgil säilitada 

sõjamälestistega alasid. 

1. 1987- loodi Eesti Muinsuskaitse Selts, mille eesmärk on Eesti kultuuripärandi hoidmine 

ja rahva ajaloomälu säilitamine. Ühtlasi on see üks esimesi seltse, mis hakkas 1988. aastal 

taastama monumente (Raun 2000). Selts ühendab üle Eesti rohkem kui 50 seltsi, klubi ja 

ühendust, mis tegelevad ajaloo- ja kultuuripärandi vabatahtliku uurimise ja kaitsmisega 

(Eesti Muinsuskaitse Selts 2016). 
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2. 1988- loodi Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, kuhu kuuluvad sõjaajaloolased, 

sõjandustegelased ja ohvitserid. Eesmärk on jäädvustada Eesti sõjasündmusi ning levitada 

ja säilitada kogu infot (Ajalugu 2016). 

3. 1992- asutati Soome Sõjaveteranide Eesti Ühendus, mille eesmärk on soomepoiste 

mälestuste jäädvustamine ja sõprussuhete tugevdamine Soome sõjaliste 

organisatsioonidega (Kuutma, Tuomisto 2005). 

4. 1993- loodi Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit, mille eesmärgiks on taastada sõjas hävinud 

mälestisi (Eesti Sõjahaudade… 2016). 

5. 2004- loodi MTÜ Front Line, mille eesmärk on Teises maailmasõjas hukkunud 

Nõukogude sõdurite otsimine, tuvastamine, sõjahaudade hooldamine ja restaureerimine 

(Klubi moodustamise… 2016). Koostööd tehakse veteraniorganisatsioonidega nii 

kohalikul tasandil kui ka väljaspool Eestit. 

6. 2008- loodi Vabadussõjaajaloo Selts eesmärgiga taastada ja koguda andmeid Eesti 

Vabadussõja mälestusmärkide kohta, otsida Vabadussõjas langenute sõjahaudu ning 

avaldada mälestusmärkidega seotud trükiseid (Vabadussõja Ajaloo… 2016). 

 

 

2.2.5. Kokkuvõte 

 

Sõjahaudade kaitse ja hoolduse tasandeid on võimalik lihtsustavalt käsitleda skemaatiliselt 

(joonis 1). Eristada võib välis- ja sisepoliitilist tasandit. Välispoliitilisel tasandil määratakse 

sõjahaudade kaitse välisriikidega kehtivate lepingute alusel. Sisepoliitilisel tasandil 

korraldatakse kaitset ja hooldust kehtivate seaduste ja määruste ning ametiasutuste 

ülesannete kaudu. Sinna alla kuuluval kohaliku omavalitsuse tasandil on matmispaikade 

hooldamine korraldatud riigi valitsemisala asutuste koostöös: kokku on lepitud üldistes 

hoolduspõhimõtetes. Lisaks on kolmanda sektori tegevus seotud sõjaajaloolise 

matusepaiga tüpoloogiaga (Vabadussõjas hukkunute, Teise maailmasõja Nõukogude 

sõjaväelaste matusealad, Saksa sõjakalmistud). 
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Joonis 1. Sõjahaudade kaitse ja hoolduse tasandid 
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3. METOODIKA 

 

3.1.  Uuritavad alad ja valim 

 

Lähiajaloos (1918–1945) toimunud sõjategevuse tagajärjel on Virumaale rajatud enam kui 

poolsada sõjahaudadega paika. Neist 40 on võetud riikliku kaitse alla (Mälestised 2016) 

ning kuuel on eristaatus. Sõjapärandiga matmisalade käsitlemisel peeti uurimistöös silmas 

kolme aspekti. 

Ajalooline aspekt – sõjahaudade tekkimise aeg.  

Uurimisobjektiks valiti Eesti Vabadussõjas (1918–1920) ning Teise maailmasõja ajal 

(1940/41–1945) ja järel rajatud matmispaigad: garnisoni ja Eesti Vabadussõja kalmistud, 

Teises maailmasõjas langenud saksa sõjaväelaste ja -vangide kalmistud, Nõukogude 

sõjaväelaste ühishauad ja sõjategevuse terroriohvrite (vangide, tsiviilisikute) ühishauad 

(1918–1948). Kuna garnisoni kalmistutele on maetud ka Esimeses maailmasõjas langenud 

Eesti kaitseväelasi, siis puudutab ajaline piir osaliselt ka Esimest maailmasõda. 

 

Tüpoloogiline aspekt – ühishauad ja memoriaalid uurimisobjektina. 

 Kõrvale on jäetud tähistatud ja tähistamata üksikhauad, sest nende eksisteerimine 

üksikhauana ei pruugi alati olla tõene ning neile ei saa omistada komplekssust, 

kujunduslikku eripära nagu suuremate matusealade– ühishaudade ja memoriaalide– puhul. 

Ühishaud on käsitatav vennashauana, ühise kohana, kuhu on maetud hulganisti sõjas 

hukkunud punaarmeelasi. Ühishaudu on ümber kujundatud ka memoriaalideks ehk 

mälestisrajatisteks. Sakslaste ning hukkunud eestlaste matusealasid võib samuti Eesti 

mõistes memoriaaliks nimetada. 

Töös käsitletavate matusealade nimede puhul on kasutatud üheselt kultuurimälestiste 

registrisse kantud objektide nimetusi. 

 

Asukoha aspekt – matmiskoha paiknemine linna või aleviku keskuses, tsiviilkalmistul või 

metsaalal, sealhulgas loodus- ja maastikukaitsealal. 
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3.2.  Uurimisprotsess 

 

Uurimistöö kujunes ajaliselt kolmeetapiliseks. 

Esimesel etapil (06.–17.07.2015) koguti erialapraktikal Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti 

järelevalveosakonnas andmeid Lääne-Virumaal paiknevate sõjahaudade asukoha ja 

olukorra kohta. Inspektsiooni eeltööna ja enne järgmisi välitöid Ida-Virumaal koostati 

uuritavatest sõjahaudadest väljavõtted kultuurimälestiste registrist ja Maa-ameti 

kaardiserveri kultuurimälestiste kaardilt. Kaardi toel ja GPSi abil jõuti väljavalitud 

kohtadesse. 

Muinsuskaitse inspektsiooni ja välitööde käigus hinnati sõjapärandiga aladel asuvaid 

ajaloo-, ehitis- ja kunstimälestisi, võttes aluseks Muinsuskaitseameti kaitsealuste mälestiste 

kriteeriumid. 

 

Hea – mälestis (monument) on tehniliselt heas korras, hooldatud, ümbritsev haljastus on 

hästi hooldatud, sillutisrada hooldatud. 

Rahuldav – mälestise (monumendi) vundamendis esinevad üksikud ebaolulised praod, 

deformatsioonid, arhitektuursed detailid vajavad puhastamist, viimistlemist, haljastus on 

ebakorrapäraselt hooldatud ning sillutistee on hooldamata. 

Halb – mälestis (monument) on osaliselt kas amortiseerunud, vajab remonti või on 

vundamendil ebaühtlane deformatsioon. Ümbritsev haljastus on hooldamata ja kahjustab 

mälestist. 

Avariiline – avariilised deformatsioonid monumendil, suurte puude oksad ja juured võivad 

mälestist kahjustada. 

 

Inspektsiooni ja välitööde käigus tehti lisamärkmeid sõjahaudadega alade asukoha ja 

olukorra ning ümbritseva piirkonna üldise iseloomu kohta. Fotografeerimisel ja hindamisel 

lähtuti järgmistest kriteeriumidest: 

1. matuseala paiknevus (avalik ala, metsa või sõidutee äärde jääv koht); 

2. juurdepääs alale ja vastava tähistuse olemasolu või puudumine; 

3. piirete olemasolu; 

4. ala hooldatus. 

 

Osalemine Lääne-Virumaa inspektsioonil andis töö autorile võimaluse näha sõjahaudade 

probleeme muinsuskaitselisest aspektist ning sisestada kultuurimälestiste registrisse 
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inspekteerimise käigus tehtud märkused. Inspektsiooni eesmärgi väliselt hinnati haljastuse 

vorme ning otsiti vastust küsimusele, kas kujundatud alal saab haldaja tagada 

võimetekohase hoolduse. 

 

Uurimistöö jätkus välitöödega Ida-Virumaal (27.–31.07.2015), kus tutvuti sihtasutuse 

Vaivara Kalmistud tegevuse kaudu valla hallatavate sõjahaudade kaitse- ja 

hooldustöödega. Magistritöös käsitletakse Vaivara kalmistul kahest Teise maailmasõja 

aegsest ühishauast ühte, monumentaalset Nõukogude sõjaväelaste memoriaali. Matuseala 

hõlmab olulist osa Vaivara kalmistu territooriumist ning seal korraldatakse tseremooniaid 

tänapäeval. 

 

Teisel etapil (september–detsember 2015) koostati üldine väljavõte Lääne- ja Ida- Viru 

sõjahaudadest Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklikust registrist ajaloomälestiste 

alt. Päringu tulemusel selekteeriti kõik teadaolevad militaarhauad ning nende hulgast 

omakorda need matusealad, mis kuuluvad määratletud perioodi. Otsingute tulemusena 

saadi kokku 24 matuseala Lääne-Virumaal ja 16 ala Ida-Virumaal. Neile lisati juurde 

kultuurimälestiste riiklikusse registrisse mittekuuluvad kuus saksa sõjaväekalmistut Ida-

Virumaal. Viimaseid hallatakse riikidevahelise lepingu alusel ja on neil eristaatus. Kokku 

uuriti magistritöös 46 ala. Uuritavatest Lääne- ja Ida-Viru sõjahaudadest koostati 

kaarditöötlus tarkvara MapInfo Pro 15.0 abil geoinfo kaart (vt lisa 1) ja Microsoft Exel 

2016 programmis koondtabel (vt lisad 2 ja 3). 

 

Kolmandal etapil (märts–aprill 2016) koostati koondtabeli põhjal kümnest ühishauast ja 

memoriaalist koosnev valim, millele kehtis nii ajalooline, tüpoloogiline ja asukoha 

kriteerium. Väljavalitud kümme ala on sõjahaudade tüüpnäited, kuid nad erinevad 

üksteisest hooldamisviisi poolest ja matmispaikade hooldusastet saab hinnata haldaja-

hooldaja seisukohast. Valimi käsitlemisel kolme kriteeriumi põhjal ning sõjahaudade 

hetkeolukorra hindamisel haldaja ja hoolduse aspektist (vt ptk 4.1, 4.2, 4.3) tugineti 

muinsuskaitse inspektsiooni ja välitööde materjalidele. Ajaloolise, tüpoloogilise ja asukoha 

põhjal viidi läbi kahe maakonna sõjahaudade võrdlev analüüs (vt ptk 4.4). Lisaks koguti 

juurde taustinfot ajalooallikatest ning ajakirjanduses ilmunud sõjahaudade teemat 

kajastavatest artiklitest. Tutvumine seadusandlike aktidega aitas rekonstrueerida üldpilti 

sõjahaudade kaitse- ja hooldusprobleemidest Eestis. Virumaa sõjahaudade 

kontekstianalüüs vajas rohkem infot ning selleks saadeti (20.04.–27.04.2016) kohalike 
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omavalitsuste spetsialistidele avatud küsimused selle kohta, kuidas reguleeritakse 

sõjahaudade kaitset ja hooldust kohalike omavalitsuste tasandil. Kümne kohaliku 

omavalitsuse ametnikelt, linna ja valla keskkonnaspetsialistidelt, heakorraspetsialistidelt, 

linnaaednikelt, arendusnõunikelt laekus vastuseid vaid 50% ulatuses. Kohati olid 

küsimuste vastused ebamäärased, eriti, mis puudutas Nõukogude sõjaväelaste ühishaudu. 

Tagasiside tuli viiest omavalitsusest: Rakvere linnast (linnaaednik Anu Otsma), Tamsalu 

vallast (keskkonnaspetsialist Lembit Saart), Kiviõli linnast (keskkonnaspetsialist Vladimir 

Kruzman), Narva linnast (linnaaednik Ljudmila Morina ja muinsuskaitse vaneminspektor 

Madis Tuuder), Vaivara vallast (Vaivara Sinimäe Muuseumi juhatuse liige Ivika Maidre). 

Saadud infot kajastatakse lühidalt magistritöö arutelus. 
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4. TULEMUSED 

 

Uurimistöö tulemusena valmisid kultuuriväärtuste registrisse kuuluvatest Virumaa 

sõjahaudadest ja Saksa sõjaväekalmistutest informatiivne koondtabel (lisa 2 ja 3) ja  nende 

alade paiknemisest kaart (lisa 1). Seejärel koostati kümnest alast koosnev valim, mida 

käsitletakse allpool kahe maakonna näitel esmalt eraldi ja seejärel koos. Koostatud 

analüüsitabelite põhjal antakse vaatlusalustele aladele hinnang nende hetkeseisundi kohta. 

 

4.1.  Virumaa memoriaalid ja ühishauad 

 

Koondtabel 46 sõjahaudadega alast sisaldab iga ala kohta eraldi andmeid omavalitsuse, 

aadressi, asukoha, maakatastri ja territooriumi suuruse kohta, samuti matmispaiga avamise 

aega, sissekannet kultuurimälestiste registrisse koos registrinumbriga, valdajat ja hooldajat, 

hooldusastet ning kaitsevööndi ulatust sõltuvalt asukohast (eraldi on määratletud 

muinsuskaitseala või loodus- ja maastikukaitseala). 

 

Kultuurimälestiste registrisse on sõjahaudadega paigad kantud põhiliselt ajavahemikul 

1995–1997 (Teise maailmasõja matusepaigad ja Vabadussõja matusepaik Tudulinnas) ja 

aastal 2003 (Vabadussõjas hukkunute matusealad Tapal, Mäetagusel, Narvas ja Narva-

Jõesuus).Sõjahaudade puhul on tähtis täpselt teada rajamisaega, sest arvestada tuleb ka 

pealematmistega.  

 

Virumaa 46st sõjahaudadega matmispaigast üheksa rajati enne Teist maailmasõda: 

Rakvere Garnisoni kalmistu (mälestise reg-nr 5780), Vabadussõjas hukkunute ühishaud 

Sõmerus (reg-nr 5783), Narvas (reg-nr 46), Vaivaras (reg-nr 52) Vabadussõjas 

invaliidistunute matmispaik Tapal (reg-nr 27129), Narva Garnisoni kalmistu koos 

Vabadussõjas hukkunute matmispaigaga (reg-nr 27101), Vabadussõjas hukkunute 

matmispaik Narva-Jõesuus (reg-nr 27106), Vabadussõjas hukkunud Balti pataljoni 

võitlejate matmispaik Mäetagusel (reg-nr 27099) ning Terroriohvrite ühishaud Tudulinnas 

(reg-nr 51). Ülejäänud 37 ala jäid Teise maailmasõja perioodi. 
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Saksa sõjaväelaste, eestlaste ja nõukogude sõjaväelaste ja terrorismiohvrite kalmetega alad 

tekkisid Eesti maastikele 20. sajandi keskel ja teisel poolel. Nõukogude võimu aastatel 

hooldati Teise maailmasõja aegsete haudadega alasid vaid valikuliselt. Nende avamise või 

taasavamise (rekonstrueerimise) aeg sõltus suuresti 20. sajandi esimesel poolel toimunud 

sõjategevusest ja 20. sajandi lõpul toimunud poliitilisest pöördest Eesti riigi ajaloos. 

 

Tänapäeval on 46 ala valdajaks kohalik omavalitsus ehk linna- ja vallavalitsused, kelle 

ülesandeks on korraldada alade hooldust mitmesuguste (riiklike ja mitteriiklike) ühenduste 

kaudu. Tsiviilkalmistule jäävatel aladel teostavad käepärasemaid töid kalmistuvahid- Illuka 

ja Rakke vald. Ka üksikute valdade muuseumi töötajad käivad vabatahtlikult hooldamas 

sõjaajaloolisi matusealasi- Tapa, Väike-Maarja. Saksa sõjavangide kalmistuid Kohtla-Järve 

linnas (Käva ja Vana-Ahtme) hooldab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu poolt 

volitatud isik Lembi Rand ning Narvas on saksa sõjaväekalmistu hooldamine osaliselt 

delegeeritud SA Narva Linna Arendusele. 

 

Sõjahaudu võib leiduda nii kalmistul, metsa kui ka maantee ääres, linna avalikul alal, kooli 

või mõisa pargis. Need alad võivad kuuluda loodus- või maastikukaitse alla. 46 alast 

üheksa sõjahaudadega paika jäävad looduskaitseregistri elektroonilise andmebaasi 

www.eelis.ee põhjal kaitseala piirangu- või sihtkaitsevööndisse. Üheksa ala, mis jäävad 

muinsuskaitselistele kalmistutele, eraldi kaitsevööndit ei määrata. Ülejäänutele kehtib 50 

meetri laiune kinnismälestise kaitsevöönd. 

 

Virumaal on ühishaudadest ja memoriaalidest suurimad Teisest maailmasõjast pärinevad 

Saksa sõjaväekalmistud Narvas Sutthoffi pargis (5,2 ha), Toilas Oru pargis (4,7 ha) ning 

Saksa sõjavangide kalmistu Jõhvis (1,14 ha). Väiksemaid alasid moodustavad 

Vabadussõjas langenute matmispaigad ja Teise maailmasõja aegsed Nõukogude 

sõjaväelaste ja terroriohvrite ühishauad. 

 

Koondtabelisse on magistritöö autor lisanud oma hinnangu alade hooldusastme kohta 

neljapunktiskaalal: „väga hea“, „hea“, „rahuldav“ ja „halb“.  

46st sõjahaudadega alast 5 hooldusaste oli „väga hea“− nende alade eest kannab hoolt 

Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit (SSHRL).  

 

http://www.eelis.ee/
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17 ala hooldusaste oli „hea“, kuhu kuulusid Teisest maailmasõja perioodist 12 Nõukogude 

sõjaväelaste ja -ohvrite ühishauda, 2 saksa kalmistut ning 3 eestlaste matmispaika.  

 

19 ala olid hooldusastmega „rahuldav“, kuhu kuulusid Vabadussõja ajast 5 eestlaste 

matusepaika ja 1 Nõukogude sõjaväelaste ühishaud, Teisest maailmasõjast oli 13 

Nõukogude sõdurite ja sõjaohvrite ühishauda.  

 

Sõjaajaloolistest matusealadest 5 olid hooldusastmega „halb“. Nendeks olid 3 Vabadussõja 

perioodist nõukogude terroriohvrite ühishauda ja 2 Teise maailmasõja aegset ühishauda. 

Viimati nimetatud alad asuvad väljaspoolt aktiivset vaatetsooni, jäädes äärealadele puude-

põõsaste varju. Alade hooldus kuulub kohaliku omavalitsuse kompetentsi. Terroriohvrite 

ühishaua (reg-nr 5771) korrastamise eest Rakvere linnas Lilleoru tänaval peaks vastutama 

Rakvere Linnavalitsus, ka Tudulinna kalmistul olevat ühishauda (reg-nr 51) ei hooldata. 

Vabadussõjas hukkunute ühishaua (reg-nr 52) hoolduse Vaivara vallas Laagna külas peab 

tagama Vaivara vallavalitsus. Vabadussõjas hukkunute ühishaua (reg-nr 5783) puhul, mis 

jääb Sõmeru vallas Toomla küla metskonda, ei suutnud autor tuvastata hooldajat, kuna ka 

kohalik omavalitsus ei omanud selle kohta infot. Sama kehtis Väike-Maarja Avanduse 

mõisapargis oleva Teise maailmasõja ühishaua (reg-nr 5755) kohta, mille hooldamisega 

vald ise ei tegele ja hooldajat ei teata. 
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4.2.  Lääne-Viru sõjahauad 

 

4.2.1. Rakvere Garnisoni kalmistu 

 

Asukoht. Garnisoni kalmistu paikneb Rakvere linnakalmistu edelaosas (joonis 2). 

Ajaloolisel linnakalmistul on mitmeid eri tüüpi matmisalasid, nt Rakvere Tuletõrjeseltsi 

kalmistu, Nõukogude sõdurite ridahaud, ajaloo- ja kultuuritegelaste kalmed. 

Linnakalmistust lääne poole jääb Tammiku maastikukaitseala. 

 

 

Joonis 2. Garnisoni kalmistu Rakvere linnakalmistul (punase joonega) (Maa-ameti 

kaardiserver 2016) 

 

Ajalugu. Esialgu Kaitseliidu kalmistuna rajatud rahupaika on maetud Esimeses 

maailmasõjas ja Vabadussõjas hukkunud Eesti kaitseväelased. Vanimad matused 

pärinevad 1917. aastast, kui maeti Rakveres formeerilisel olnud esimese Eesti polgu 

sõjamehi. 1930 selgitati välja 122 maetud hukkunu isikud ning alustati matuseala 

korrastamisega (Tuulik 2013: 87). 10. septembril 1933 sõjaväekalmistu õnnistati ja avati 

(Luts 2010: 280). 1980ndate lõpus korrastati taas kalmistu. 

 

  

Joonis 3. Rakvere garnisoni kalmistu, juuli 2015 (Foto: K. Pärn) 
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Tüpoloogia. Kalmistu moodustub ridakalmudest, mis on märgistatud 75 dolomiidist 

hauakiviga (joonis 3). Reljeef on tasane, kogu ala on kaetud muruga, puuduvad 

pinnakattetaimed. Garnisoni kalmistu ja linnakalmistu vahel pole piiret. Osaliselt on ala 

naaberkruntidest eraldatud põõsasgruppidega. Teeäärne põhjapoolne külg on avatud 

juurdepääsuteega. Kalmistu loodenurgas seisab infotahvel. 

Haldaja. Rakvere Linnavalitsuse kalmistuvaht Kalle Koidumäe ja linnaaednik Anu Otsma. 

Hooldustöid tegi 2015.−2016. aasta seisuga Rakvere linna tellimusel eraettevõte OÜ 

Rakvere Linnahooldus. 

Hetkeolukord. Maa-ala oli hooldatud, muru niidetud, hauatähised terved ning tekst nendel 

loetav. Graniitkillustikuga juurdepääsutee oli heas korras. Naaberkruntidelt ulatuvad 

põõsasgrupid olid pügatud. 

Hooldusaste. Hea. 

 

 

4.2.2. Saksa sõjaväekalmistu Rakveres 

 

Asukoht. Saksa sõjaväekalmistu paikneb Rakvere linnas Tammiku maastikukaitseala 

lääneservas (joonis 4). Juurdepääs kalmistule on edela poolt mööda sõidetavat teed. 

 

 

Joonis 4. Saksa sõjaväekalmistu Tammiku maastikukaitsealal (punase joonega) (Maa-

ameti kaardiserver 2016) 

 

Ajalugu. Rakvere tammikusse on maetud üle 1500 Teises maailmasõjas Saksa vägedes 

teeninud ja hukkunud sõduri, kellest ligi 100 on eestlased. Enamik neist langes 

ajavahemikus juuli–august 1941 ja veebruar–september 1944 Eestis peetud lahingutes. 

Nõukogude okupatsiooni aastatel kalmistu hävitati. Sinna rajati velotrekk, kus korraldati 

spordivõistlusi. Endisaegne matmisala taastati 1995. aastal Saksa Sõjahaudade Hoolde 
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Rahvaliidu eestvedamisel ja taasavati 1997. aastal. Ligi kaks aastat kestnud taastamistööd 

tehti Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu, Muinsuskaitseameti ja Rakvere 

Linnavalitsuse koostöös. (Luts 2010: 284) 

 

  

Joonis 5. Saksa sõjaväekalmistu Tammiku maastikukaitsealal, juuli 2015 (Foto: K. Pärn) 

 

Tüpoloogia. Parkkalmistu piirdeks on 1 m kõrgune paekivimüür, mis eraldab kalmistut 

ülejäänud tammikust. Müüri külge on paigaldatud infosilt (joonis 5). Endisaegne 

matmispaik on kujundatud memoriaalina. Põhjaküljel asub massiivne mitme meetri 

kõrgune tammepuust rist, mille juurde viib lai kivisillutisega tee. Risti juures on kaheksale 

ridamisi asetsevale kivitahvlile kantud langenud sõdurite nimed, auastmed, sünni- ja 

surmadaatumid. Ülejäänud ala on kaetud muruga. Alal kasvavad vanad sammaldunud 

tammed (Quercus robur L.). Puude vahele on paigutatud kolme risti grupid, mis on pearisti 

suhtes sümmeetriliselt. 

Haldaja. Hooldustööde eest vastutab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit. Kalmistu 

olukorda jälgivad kohaliku omavalitsuse muinsuskaitseameti vaneminspektorid. Vajaduse 

korral käivad kohalikud vabatahtlikud hooldustöid tegemas. 

Hetkeolukord. Ala oli hooldatud, muru niidetud. Paekivimüür oli sammaldunud ja 

lagunemise järgus. Puud vajaksid inventariseerimist. 

Hooldusaste. Hea. 
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4.2.3. Teises maailmasõjas hukkunute matmispaik Vistla külas 

 

Asukoht. Ühishaud asub Tamsalu vallas ja paikneb metsatuka lähedal avatud maastikul 

(joonis 6). Kalmistu ala piirneb põhjast Järva-Jaani−Tamsalu−Kullenga sõiduteega. Ida ja 

lõuna poole jääb metsatukk, mille sees asuvad eluhooned. 

 

 

Joonis 6. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Vistlas (punase joonega) (Maa-ameti 

kaardiserver 2016) 

 

Ajalugu. Vistla kalmistule on maetud 21. septembril 1944 Porkuni lahingus Saksa poolel 

võidelnud eestlased. 1960ndatel kalmud hävitati. Ala on ka hiljem korduvalt rüüstatud. 

1989. aasta kevadel korrastasid Väike-Maarja Muinsuskaitse Selts ja Tamsalu 

sõjaveteranid Vistla kalmistu. 2004. aastal algasid korrastustööd, mille käigus kaevati 

identifitseerimiseks välja ka hukkunud. 2008. aastal avati terviklik memoriaalkompleks, 

mille autor oli arhitekt Tiit Kaljundi ning monumendi kujundas skulptor Ekke Väli. 

Kalmistu rajamist rahastasid Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium ja 

Muinsuskaitseamet. (Vistla Porkuni lahingus… 2016) 

 

   

Joonis 7. Teises maailmasõjas hukkunute matmispaik Vistlas, juuli 2015 (Foto: K. Pärn) 
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Tüpoloogia. Memoriaalkompleks on kujundatud ridakalmistu põhimõttel, mis järgib saksa 

sõjaväekalmistutele omast stiili. Peateljele on püstitatud kolme risti sümboliga paekivist 

mälestusmärk, milleni viib kivisillutisest ja murukividest tee (joonis 7). Ridamisi 

paiknevad betoonalusel 101 paekivist hauatähist, millest kümme on nimelised. Juurdepääs 

rahupaigale on tagatud. Memoriaali kohta annab teavet tee äärde püstitatud infostend. 

Haldaja. Tamsalu Kommunaal. 

Hetkeolukord. Kogu ala oli niidetud ja hooldatud. Aja jooksul on hauakivide hele värvus 

muutunud roostepunaseks. Kuna memoriaali on vandaalid korduvalt rüüstanud, vajavad 

olemasolevad hauatähised kindlamat paigaldamist betoonaluste külge. 

Hooldusaste. Hea. 

 

 

4.2.4. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Tamsalus 

 

Asukoht. Tamsalu ühishaud paikneb Tamsalu vallas Tamsalu mõisa pargis (joonis 8). 

Ajalooline matmispaik asub oluliste liiklusteede ristumiskoha läheduses aleviku keskuses 

ja seda ümbritsevad eemalt ühiskondlikud hooned. 

 

 

Joonis 8. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Tamsalus (punase joonega) (Maa-

ameti kaardiserver 2016) 

 

Ajalugu. Tamsalu parki on maetud Teise maailmasõja ajal hukkunud vene sõjavangid. 

Ühishaud tähistati 23. veebruaril 1950. aastal Nõukogude armee aastapäevaks 

monumendiga. Nõukogude ajal käisid mälestussammast ja selle ümbrust hooldamas 

kooliõpilased. (Tamsalu vennashaud 2016) 
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Joonis 9. Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud Tamsalus, juuli 2015 

(Foto: K. Pärn) 

 

Tüpoloogia. Ühishauda tähistab Tamsalu pargis astmelise baasiga kivist monument (joonis 

9). Matmispaigal puudub piire ja infoviit. Juurdepääsuteeks on sissetallatud rada läbinisti 

üle kogu pargi. Vaadeldavus alale on poolavatud, seda piirab kõrghaljastus, mille 

koosseisus peapuuliigina on harilik vaher (Acer platanoides). 

Haldaja. Mälestusmärk kuulub Tamsalu muuseumile. Hooldustöid käib tegemas Tamsalu 

Kommunaal. 

Hetkeolukord. Monumendi betoonalus oli servadest lagunenud ja sammaldunud, kivi oli 

kohati sinise värviga värvitud. Monumendi ümbrus oli hooldamata, ümberringi vedeles 

prügi ja pinnas oli ära tallatud. Mälestise seisund viitas sellele, et seal eelistatakse veeta 

vaba aega. 

Hooldusaste. Rahuldav. 

 

 

4.2.5. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Viru-Nigulas 

 

Asukoht. Ühishaud paikneb Viru-Nigula tsiviilkalmistul, mis omakorda kuulub riikliku 

kaitse alla (mälestise reg-nr 5810). Ühishaud asub kalmistu põhjaosas eraldatud alal ja on 

osaliselt ümbritsetud üksikute puudegruppidega. Kogu ala jääb endisele põllumaale, 

lääneosas on juurdepääs alale Põdruse−Kunda−Pada sõiduteelt (joonis 10). 
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Joonis 10. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Viru-Nigulas (punase joonega) (Maa-

ameti kaardiserver 2016) 

 

Ajalugu. Viru-Nigula ühishaud rajati Teise maailmasõja järel. Sinna on maetud umbes 70 

Nõukogude rindel langenut, neist 14 on identifitseeritud ja tähistatud nimeliste 

hauaplaatidega. Matmispaik avati 1948. aastal. Uus monument avati ühishaual Nõukogude 

armee võidu tähistamiseks 9. mail 1959. (Viru-Nigula vennashaud 2015) 

 

       

Joonis 11. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Viru-Nigulas, juuli 2015 (Foto: K. 

Pärn) 

 

Tüpoloogia. Matmispaik asub poolavatud maastikul, mille juurde viib punasest 

kivisillutisest jalgtee. Kogu matuseala on kaetud tänavakividega. Punasest kivist laotud 

piirdega platvormil on heledast dolomiidist monument ja hukkunute nimeplaadid (joonis 

11). 
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Haldaja. Viru-Nigula valla arendusspetsialist Ene Ehrenpreis on organseerinud varem 

sõjahaudade hooldustöid ning kirjutanud projekte laste töölaagrite korraldamiseks ja Vene 

Föderatsiooni saatkonnalt rahalise toetuse saamiseks. Viimati rekonstrueeriti matuseala 

Narva Vene peakonsulaadi eestvedamisel (Ehrenpreis 2016). 

Hetkeolukord. Mälestusmärk ja nimeplaadid olid heas seisundis, kuid kivisillutise 

vuukidest kasvas välja rohi. Ümbrus oli võsastunud, rohurinne vajab niitmist. Kaugvaade 

paigale oli avatud ning juurdepääs tagatud. 

Hooldusaste. Rahuldav. 

 

 

4.3.  Ida-Virumaa sõjahauad 

 

4.3.1. Narva Garnisoni kalmistu 

 

Asukoht. Narva Garnisoni kalmistu asub Narva linnas Jõesuu tee ääres (ida pool).  

Kalmistu paikneb Peetri surnuaia kõrval eraldatud alal (joonis 12). Idapoolsel küljel jääb 

ligi 50 meetri kaugusele Narva jõgi. Kalmistu idapoolne ala on avatud sissepääsuteega, mis 

viib haudadeni. 

 

 

Joonis 12. Garnisoni kalmistu Narva jõe ääres (punase joonega) (Maa-ameti kaardiserver 

2016) 

 

Ajalugu. Matmispaik rajati tsaariajal tsaariarmee kohaliku kalmistuna. Narva Garnisoni 

kalmistule on maetud 186 Vabadussõjas võidelnud sõdurit. Aastatel 1918−1920 püstitati 

kalmistule Vabadussõjas hukkunute mälestussammas. 1919. aastal kalmistu õnnistati ning 

1921 avati seal mälestussammas, mis 1940. aastal hävitati. 1960ndatel ala rüüstati ja kõik 
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ristid kalmudel murti maha. Nõukogude ajal sai kalmistu paljude rüüstamiste tõttu 

kannatada. 15. juunil 1996. aastal avati korrastatud alal monument, mis püsib seal tänaseni. 

(Narva Garnisoni… 2016) 

 

    

Joonis 13. Garnisoni kalmistu Narvas, aprill 2016 (Foto: K. Pärn) 

 

Tüpoloogia. Garnisoni kalmistu on kujunduselt ridakalmistu, mille keskel asub lahkunute 

mälestuseks paigaldatud monument. Kalmistul on rauast piirdeaed, mis toetub betoonist 

postide vahel kõrgele kivisoklile. Kalmistule pääseb mööda sillutatud teed, millest kahele 

poole jäävad paralleelselt ridakalmud (joonis 13). Väravate juures on tutvustav infostend. 

Peapuuliigiks on harilik vaher (Acer platanoides) ning teeääres kasvavad põõsasgrupid 

harilik kukerpuu (Berberis vulgaris). 

Haldaja. Narva linnavalitsus, kelle tellimusel teevad hooldustöid eraettevõtted. 

Hetkeolukord. Nõukogude ajast tänaseni puuduvad kalmudel raudristid. 2016. aastal 

alustati Kaitseministeeriumi ja Narva linna toetusel restaureerimistöödega. Sama aasta 

suveks oli skulptor Aivar Simsoni poolt restaureeritud Vabadussõja mälestussammas. 

Hooldusaste. Rahuldav. 
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4.3.2. Saksa sõjaväekalmistu Toilas 

 

Asukoht. Kalmistu asub Toila vallas Toila Oru pargi lääneservas, mis kuulub 

maastikukaitse alla (Oru pargi 2016). Põhjapoole jääb pankranniku osa. Ala on kogu 

pargist eraldatud piirdega, milleni viivad loogiliselt liigendatud kõnniteed (joonis 14). 

 

 

Joonis 14. Saksa sõjaväekalmistu Oru pargis (punase joonega) (Maa-ameti kaardiserver 

2016) 

 

Ajalugu. Kalmistu tekkis 1944. aastal metsaalale, kuhu maeti Narva rindel langenud 4500 

saksa ja 600 eesti sõjaväelast. 1945 kalmistu hävitati. See kalmistu erineb teistest Saksa 

kalmistutest selle poolest, et seal on eestlased teistest eraldatud ja mälestustahvliga 

tähistatud. 1990te algul püstitasid Eesti vabadusvõitlejad samasse paika eesti ohvitseridele 

ja langenud eestlastele mälestuskivi, kuid veel 1994. aastal oli kalmistu maa-ala üldiselt 

korrastamata (Luts 2010: 224). Aastatel 2000−2002 tegeleti kalmistu taastamistöödega 

Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu eestvedamisel intensiivselt ning ala korrastati 

maastikuarhitekt Sulev Nurme kujundusprojekti järgi. 

 

   

Joonis 15. Saksa sõjaväekalmistu Toila Oru pargis, mai 2016 (Foto: K. Pärn) 
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Tüpoloogia. See on Teise maailmasõja aegne suur parkkalmistu, mille planeering vastab 

Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu tüüpprojektile. Kõrgel pankranniku kaldaosas asub 

memoriaal, mille keskel on suur raudrist ja selle ümber kümme vertikaalset postamenti 

langenute nimedega (joonis 15). Matuseala piirab maakivist müür, juurdepääsutee on 

kaetud graniitkillustikuga. Kalmistu alguses on postamendil plaan, millelt on võimalik 

leida eritsoonides paiknevaid hauaplatse. Alal kasvavad harilik männi puud (Pinus 

sylvestris). 

Haldaja. Sõjaväekalmistut hooldab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit. Olukorda jälgib 

Toila Vallavalitsus ja muinsuskaitse vaneminspektor. 

Hetkeolukord. Hauatähiste ja memoriaali seisund oli hea, kogu ala oli niidetud. Halvemas 

seisukorras on sealne puistu − harilik mänd (Pinus sylvestris), mida kahjustab juurepressi 

laialdane levik (Oru pargi… 2013−2022). 

Hooldusaste. Väga hea. 

 

 

4.3.3. Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud Lüganusel 

 

Asukoht. Ühishaud asub Lüganuse vallas endise kihelkonnakeskuse suuremate teede 

(Püssi, Kiviõli ja Kohtla-Järve tee) ristumiskohas. Paikneb Püssi mõisa pargi alal, mis on 

looduskaitse all (Püssi mõisa park 2016). Ühishaud jääb pargi loode poolsesse ossa, 

aktiivtsooni, kus paikneb nüüdseks koolimajana kasutatav endine mõisahoone koos 

mänguväljakuga (joonis 16). 

 

  

Joonis 16. Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud Püssi mõisa pargis 

(punase joonega) (Maa-ameti kaardiserver 2016) 
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Ajalugu. Teise maailmasõja järel rajatud ühishauda on maetud 208 Nõukogude sõjaväelast. 

Ühishaua koht tekitati olemasolevale alale, endisesse mõisaparki kunstlikult selle avatud 

asukoha tõttu. Säilmed maeti Lüganuse kalmistult ümber 1950. aastatel. 1950 püstitati 

matmiskohale hauasammas, mis rekonstrueeriti 1985. aastal. (Luts 2010: 206) 

 

 

Joonis 17. Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud Lüganusel, aprill 

2016 (Foto: K. Pärn) 

 

Tüpoloogia. Rahupaik koos monumendiga on kõrghaljastusega osaliselt piiratud alal 

(joonis 17), kuhu on tekitatud juurdepääs Püssi jaama teepoolsest küljest. Monument asub 

väikesel nõlval. Ühishaual puudub piire, seega on see poolavatud ruum, mille lähedusse on 

istumiseks paigaldatud pingid (joonis 17). Puuliikidest kasvavad hajusalt harilik tamm 

(Quercus robur), harilik vaher (Acer platanoides), Viirpuu (Crataegus L.), Varajane 

veigela (Weigela praecox). 

Haldaja. Lüganuse keskkooli territooriumi hooldaja jälgib seisukorda ning käib ala niitmas.  

Hetkeolukord. Kiviplokkidest ja astangulise baasiga sõjamonument oli rahuldav − veidi 

sammaldunud ja lagunemas. Kogu ala oli tervikult hooldatud, (niidetud, riisutud), avatud 

vaatega ja ligipääs tagatud. 

Hooldusaste. Hea. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

4.3.4. Terroriohvrite ühishaud Kiviõlis 

 

Asukoht. Ühishaud asub Kiviõli linnas Küttejõu karjääris (linnakeskusest eemal) (joonis 

18). Territooriumile pääseb Küttejõu teelõigult metsateele keerates. Lähedal paiknevad 

asustusena suvila majakesed. Lääne poolne külg on nõlvaline. Kogu piirkond on omaette 

metsaala. 

 

  

Joonis 18. Terroriohvrite ühishaud Küttejõu karjääris (punase joonega) (Maa-ameti 

kaardiserver 2016) 

 

Ajalugu. Alale on maetud Esimeses ja Teises maailmasõjas hukkunud Nõukogude 

sõjaväelased ja tsiviilisikud. 

 

   

Joonis 19. Terroriohvrite ühishaud Kiviõlis, aprill 2016 (Foto: K. Pärn) 

 

Tüpoloogia. Ühishaua ala paikneb ümbritseva nõlvalise maastikureljeefi suhtes tasasel 

sümmeetrilisel alal, mida piirab rauast aed punaste viisnurksete detailidega. Matmispaiga 

sissepääsu juurest viib monumendini kiviplaatidest tee. Jalgtee koosneb killustikkattest, 

ülejäänud alal on muru. Ala keskel paikvast trapetsikujulisest astmetega monumendist 
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vasakul ja paremal pool laiuvad maa sisse valatud madalad betoonpiirded (sokkel), kuhu 

saab aasta ringi taimi istutada (joonis 19). Mõlemal pool monumenti on puust pingid. Alal 

kasvavad üksikud noored puud: harilik vaher (Acer platanoides) ja harilik kuusk (Picea 

abies), nõlvadel peapuuliigiks on arukask (Betula pendula). 

Haldaja. Kiviõli linn, kelle tellimusel teevad hooldustöid eraettevõtted. Ühishaua 

hooldamisel teevad koostööd kohalikud mittetulundusühingud (MTÜ Kiviõli Linna Slaavi 

Kultuuriühing, MTÜ Kiviõli Linna Sõjaveteranide Ühing). 

Hetkeolukord. Monument restaureeriti ja metallist piirdeaed värviti 2015. aasta kevadel 

(Terroriohvrite ühishaud 2016). Kogu ala ja selle ümbrus oli riisutud ning niidetud. 

Betoonpiirdega istutusaladel puudus sõltuvalt aastaajast taimestik (lilled jms). 

Hooldusaste. Hea. 

 

 

4.3.5. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Vaivaras 

 

Asukoht. Ühishaud asub Vaivara vallas Sinimäe kalmistul, mis kuulub muinsuskaitse alla 

(mälestise reg-nr 56). See ühishaud on pindalalt suurem vanemas kalmistuosas paiknevast 

Teise maailmasõja ühishauast (mälestise reg-nr 55). Olulised mälestustseremooniad 

toimuvad uues kalmistuosas asuval ühishaual. Põhjast piirneb kogu kalmistu Vaivara 

maastikukaitsealaga. Juurdepääs kalmistule on avatud kagu poolt Sillamäe-Sinimäe teed 

pidi (joonis 20). 

 

 

Joonis 20. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Vaivara kalmistul (punase joonega) 

(Maa-ameti kaardiserver 2016) 
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Ajalugu. 1954. aastal püstitati matusealale massiivne trapetsikujuline monument, et 

meenutada Nõukogude sõjaväelasi kui Suures isamaasõjas (1941−1945) langenud 

kangelasi. Antud alale on maetud lähipiirkonna metsaaladelt välja kaevatud sõjas 

hukkunud. 

 

  

Joonis 21. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Vaivaras, juuni 2015 (Foto: K. Pärn) 

 

Tüpoloogia. Tegemist on endisaegse ühishauaga, mis on kujundatud ridakalmistu 

põhimõttel memoriaaliks. Keskel paikneb massiivne astmeline monument (joonis 21). 

Monumendi kõrval asuvad haljastatud kalmualad koos nimetahvlitega. Monumendi taha 

vasakule jäävad betoonvundamendile lapiti ridamisi paigutatuna 44 tumehallist graniidist 

mälestuskivi ja paremale 59 kivi koos hukkunute nimedega. Paralleelselt piirdeaiaga 

paiknevad kogu territooriumi äärealadel ridamisi paigutatud hauaplaadid kadunute 

nimedega. Kogu memoriaali piirab neljast küljest (valgeks värvitud puidust) piire, mis 

eraldab ala ülejäänud maastikuruumist. Piirde ääres asuvad hajusalt põõsagrupid ja üksikud 

lehtpuud: harilik sirel (Syringa vulgaris) ja arukask (Betula pendula), harilik kuusk (Picea 

abies).Mälestuspaigani viib graniitsõelmetega pinnatud tee. 

Haldaja. Sihtasutus Vaivara Kalmistud, mis osutavad kalmistuteenuseid, järgides 

keskkonnakaitse ning ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse nõudeid. Aastatel 2010−2015 oli 

kalmistu jaoks välja töötatud arengukava (Vaivara kalmistud… 2016). Kogu kalmistuala, 

sealhulgas ühishaudu haldab kalmistuvaht Marta Lambakahar. 

Hetkeolukord. Massiivne mälestusmärk oli rahuldavad seisukorras. Kogu ala oli niidetud, 

üksikult istutatud lillepeenrad. Vajaks terviklikumat kujunduslikku lähenemist 

haljastamises. 

Hooldusaste. Hea. 
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Kokkuvõttes saab eeltoodust järeldada, et sõjahaudadega alad on kujunduselt 

ridamatustega memoriaalid või ühishauad. Ühishaua ja memoriaali erinevuseks on 

kujunduse kontseptsioon.  

Memoriaalid on rajatud kindla planeeringuga eraldi maastikuruumi või paiknevad 

olemasolevate tsiviilkalmistute kõrval. Garnisoni ja Vabadussõja kalmistud võivad 

moodustada omaette terviklik kompositsioonilt memoriaali (näiteks Narva Garnisoni 

kalmistu), lisaks on tavapäraselt kalmud tähistatud nimeliste hauatähistega, mis võivad olla 

piirkonniti erinevas seisundis. Kuid esineb ka Vabadussõjas hukkunute ühishaudasid, mille 

kujunduselemendiks on ainult monument või tagasihoidlikum hauaplaat maastikul. 

Memoriaalide sobitumine keskkonda loob omaette esteetilise väärtuse maastikul − näiteks 

Toila pankrannikul olev memoriaalkompleks Saksa sõdurite mälestamiseks. Saksa 

sõjaväelaste kalmistute korrastamiseni jõuti hilisemalt, mistõttu on alad saanud mõjuvama 

lahenduse memoriaalkomplekside näol. Saksa arhitektide koostatud planeeringud järgivad 

minimalistlikku kujundust (mis eeldab vähest hooldust), üldmulje terviklikkust ja kooskõla 

ümbritseva loodusega. 

Ühishauad on sageli rajatud planeerimatult maanteede ja mestaservadele, asulate avalikele 

aladele või mõisaparkidesse, mis hilisemal perioodil võivad antud asukohaga muutuda 

ebasobivaks − näiteks Lüganuse kooli territooriumil Nõukogude ohvrite ühishaud. 20. 

sajandi keskel rajatud Nõukogude sõjaväelaste ja terroriohvrite ühishaudadega alad ja 

memoriaalid erinevad üksteisest märgatavalt. Maastikukujundus on erinev, kuid ühtseks 

jooneks on sõjaajaloolise tekstiga monumentaalne mälestusmärk. Nõukogude 

ühishaudadele eelistatakse istutada lilli, mida alati pole läbimõeldult sobitatud ülejäänud 

tervikuga. Erinevused seisnevad lisaks piirete olemasolu poolest. Loodusmaastikul (mõisa 

pargialal, metsaservas) paiknevatel ühishaudadel piirded üldjuhul puuduvad. 

Tsiviilkalmistutel on sõjahaudadega alad piiratud, kuid esineb ka piirdeta alasid. Üldjuhul 

kalmud puuduvad või on tähistatud ridamisi paigutatud nimetahvlitega betoonalusele. 
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4.4.  Sõjahaudade hooldatus 

 

Alljärgnevalt käsitletakse Ida- ja Lääne-Viru kümnest alast koosneva analüüsivalimi põhjal 

sõjahaudade hooldatust ning antakse vaatlusalustele aladele hinnang. Valimi moodustanud 

sõjahauad vastasid sarnastele ajaloo, tüpoloogia ja asukoha kriteeriumitele: 

 Garnisoni kalmistu Narvas ja Rakveres (tabel 1); 

 Saksa sõjaväekalmistu Toilas ja Rakveres (tabel 2); 

 Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud Lüganusel ja Tamsalus 

(tabel 3); 

 Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Vaivaras ja Viru-Nigulas (tabel 4); 

 Terroriohvrite ühishaud Kiviõlis ja Teises maailmasõjas hukkunute matmispaik 

Vistla külas (tabel 5). 

 

 

Tabel 1. Garnisoni kalmistu Narvas ja Rakveres 

 

 

 

 

 

GARNISONI KALMISTU 

(Vabadussõjas hukkunute matmispaik) 

Narva linn (reg-nr 27101) Rakvere linn (reg-nr 5780) 

Asukoht Peetri kalmistu ääres Asukoht Rakvere linnakalmistu 

Infostend olemas Infostend olemas 

Piiratud metallaiaga Piire puudub, osaliselt hekk 

Keskne element on monument, ridamisi 

kalmualad, millel hauatähised (raudristid) 

Nõukogude ajal ära murtud 

Keskne element puudub, paiknevad ridamisi 

hauakivid, mis on tähistatud hukkunu nimega. 

Väheaktiivne tsoon Aktiivne tsoon 

Tasane maastik Tasane maastik 

Juurdepääsutee: mullakattega pinnas Juurdepääsutee: graniitsõelmetega pinnas 

Lehtpuud Lehtpuud ja põõsad 

Hooldab linn Hooldab linnaaednik (kalmistu hooldaja) 

HOOLDUSASTE: RAHULDAV HOOLDUSASTE: HEA 

 

Märkus. Lahtris olev registri number on väljavõttena kultuurimälestiste registrist. 

 

Kalmistud on sarnase kujundusega, kuid asuvad erinevatel aladel. Narva Garnisoni 

kalmistul on peale hauatähiste kogu territooriumi keskseks elemendiks Vabadussõja 

AJALUGU TÜPOLOOGIA ASUKOHT 

Vabadussõda 
Ühine 

matmispaik 

Avalik ala ja kalmistu 
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ausammas. Narva kalmistu hauatähised on purustatud. Rakvere Garnisoni kalmistu on 

pindalalt väiksem kui Narvas, seetõttu võib ka selle hooldamine olla jõukohasem. 

Läbikäidavus on Rakvere linnakalmistul suurem, mis tagab regulaarse kontrolli ala üle. 

Olemasolevad infostendid jagavad olulist teavet toimunud sõjasündmuste kohta, mille 

tulemusel on antud alad loodud. Hooldustöid korraldab ja teeb Rakveres linnaaednik ning 

olukorda jälgib kalmistuvaht. Narvas kuuluvad ülesanded Linnavalitsusele, kes tellib 

vajadusel olulised hooldustööd. 

 

 

Tabel 2. Saksa sõjaväekalmistu Toilas ja Rakveres 

 

 

 

 

 

SAKSA SÕJAVÄEKALMISTU 

Toila vald ( reg-nr puudub) Rakvere linn (reg-nr 22300) 

Asukoht Oru mõisa park Asukoht Tammiku maastikukaitseala 

Infostend olemas / kalmistu plaan olemas Infostend olemas / kalmistu plaan puudub 

Piiratud maakivist müüriga Piiratud maakivist müüriga 

Memoriaalkompleks − suur rist koos 

nimetahvlitega, matusealal kolme risti motiiv 

Memoriaalkompleks − suur rist koos 

nimetahvlitega, matusealal kolme risti motiiv 

Aktiivne tsoon Rahulik tsoon 

Tasane maastik Tasane maastik 

Maakivist juurdepääsutee Kivisillutisest juurdepääsutee 

Peamine puuliik on harilik mänd (Pinus 

sylvestris) 

Peamine puuliik on harilik tamm (Quercus 

robur L.) 

Hooldab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit, 

Toila vald 

Hooldab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit 

 

HOOLDUSASTE: VÄGA HEA HOOLDUSASTE: HEA 

 

Mõlema ala planeering vastab tüüpprojektile, materjalide kasutuses esinevad üksikud 

erinevused lähtuvalt paikkonna eripärast. Korrastustöid tehakse Saksa Sõjahaudade Hoolde 

Rahvaliidu korraldusel. Alade hooldus on hästi reguleeritud. Toilas oli hooldusseis parem, 

kui Rakveres. Toila piirkond on aktiivsem turismipiirkond, mis võib omakorda tagada 

regulaarsema heakorra. Kuna kalmistud jäävad maastikukaitsealale, peetakse oluliseks 

inventeerida puid.  

 

AJALUGU TÜPOLOOGIA ASUKOHT 

Teine maailmasõda Memoriaal Kaitseala 
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Tabel 3. Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaud Lüganusel ja Tamsalus 

 

 

 

 

 

TEISES MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE JA TERRORIOHVRITE ÜHISHAUD 

Lüganuse vald (reg-nr 42) Tamsalu vald (reg-nr 5785) 

Asukoht Püssi mõisa park / kooli territoorium Asukoht Tamsalu mõisa park / avalik ala 

Infostend puudub Infostend puudub 

Piire puudub Piire puudub 

Keskne element on monument Keskne element on monument 

Aktiivne tsoon Aktiivne tsoon 

Tasase reljeefiga maastik Vahelduvalt nõlvase reljeefiga maastik 

Juurdepääsutee puudub − terviklik roheala Juurdepääsutee puudub − terviklik roheala, 

monumendi ümber sissetallatud pinnas 

Peamine puuliik on harilik tamm (Quercus 

robur L.) 

Peamine puuliik on harilik vaher (Acer 

platanoides) 

Hooldab Lüganuse kool Hooldab Tamsalu Kommunaal 

HOOLDUSASTE: HEA HOOLDUSASTE: RAHULDAV 

 

Mõlemad alad sisaldavad samu kujunduspõhimõtteid, milleks on monument pargis ilma 

lisa kujunduselementide (killustikuga tee, istutusalad, piire, viide). Kujundusviisilt ning 

asukoha paiknemise suhtes on sarnastel põhimõtetel loodud, kuid erinevad hoolduslikust 

seisundist. Erinevust võib tingida nende paiknemine ruumilises kontekstis. Lüganuse kooli 

territooriumil oleva ühishaua vaade on avatum ning liikuvus selle lähedal aktiivsem.  

Lähedal asuv koolimaja ja selle seos territooriumiga tagab regulaarse hooldamise 

(põhiliselt muru niitmine. Tamsalu sõjaohvrite ühishaua vaade on varjatum, mistõttu 

eelistatakse ala kasutada vaba aja veetmiseks ning ei tunnetata lugupidavat suhtumist kuna 

puudub arusaam ala kandvatest väärtustest (puudulikud infoviidad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJALUGU TÜPOLOOGIA ASUKOHT 

Teine maailmasõda 
Ühishaud 

Avalik ala ja kaitseala 
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Tabel 4. Teises maailmasõjas hukkunute ühishaud Vaivaras ja Viru- Nigulas 

 

 

 

 

 

Mõlemad alad asuvad kalmistul, moodustades omaette eraldi ruumi. Alades esinevad 

arhitektuurilised erinevused. Vaivara ühishaud on piirdega eraldatud ülejäänud 

maastikuruumist, kuid Viru-Nigula ühishaud paikneb ilma piirdeta sulandudes keskkonda. 

Vaivara hukkunute ühishaua planeering on korrapäratum. Hukkunute sugulaste poolsed 

hauatähised on paigaldatud (muinsuskaitse loal) kogu territooriumi äärealadele kui ka 

hajusalt ala keskele. Viru-Nigula arhitektuurne lahendus on loogilisema joonega. 

Mõlemaid ühishaudu hooldatakse erinevalt. SA Vaivara Kalmistud, kelle ülesandeks on 

kogu kalmistu hooldamine, teostab sõjahaudadega alal olulisemaid hooldustöid ning jälgib 

seisukorda. Viru-Nigula vallale kuuluvad hooldusülesanded nende alale jääva ühishauaga. 

Varasemalt ala hooldatud vabatahtlikus korras, kuid kindel allasutus selleks puudub. 

Mõlemal alal teostatakse töid Vene Föderatsiooni saatkonna poolsel organiseerimisel. 

 

 

 

 

 

TEISES MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE ÜHISHAUD 

Vaivara vald (reg-nr 54) Viru-Nigula (reg-nr 5808) 

Asukoht Vaivara (tsiviil)kalmistu Asukoht Viru-Nigula (tsiviil)kalmistu 

Infostend puudub Infostend puudub 

Piiratud madala puust aiaga Piirdeaed puudub 

Keskne element on monument, hukkunute 

nimetahvlid 

Keskne element on monument, hukkunute 

nimetahvlid 

Aktiivne tsoon Rahulik tsoon 

Tasane maastik Tasane maastik 

Graniitsõelmetest juurdepääsutee Kivisillutisest juurdepääsutee 

Lehtpuud ja põõsad Lehtpuud ja põõsad 

Hooldab SA Vaivara Kalmistud Hooldavad vabatahtlikud 

HOOLDUSASTE: HEA HOOLDUSASTE: RAHULDAV 

AJALUGU TÜPOLOOGIA ASUKOHT 

Teine maailmasõda Ühishaud Kalmistu 
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Tabel 5. Terroriohvrite ühishaud Kiviõlis ja Teises maailmasõjas hukkunute matmispaik 

Tamsalus 

 

 

 

 

 

 

TEISES MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE JA TERRORIOHVRITE MATUSEALA 

Kiviõli linn (ühishaud) (reg-nr 39) Tamsalu vald (memoriaal)(reg-nr 22304) 

Asukoht karjäärialal Asukoht avatud metsaalal / maantee ääres 

Infostend puudub Infostend olemas 

Piiratud raudaiaga Piiratud madala kuusehekiga 

Rahulik tsoon Rahulik tsoon 

Nõlvaline maastik Tasane maastik 

Kiviplaatidest juurdepääsutee Murukivist juurdepääsutee 

Kalmud kaetud terviklikult betoonpiiretega, mis 

vajavad pidevat haljastamist 

Ridamisi hauakivid kalmudel, osa tähistatud 

nimedega 

Leht- ja okaspuud Leht- ja okaspuud  

Hooldab linn ja kohalikud sõjaveteranid Hooldab Tamsalu Kommunaal  

HOOLDUSASTE: HEA HOOLDUSASTE: HEA 

 

Mõlemad alad on head näited selle kohta, millises positiivses seisukorras võivad olla 

Nõukogude sõdurite ja ohvrite ühishaud ning saksa poolel võidelnute eestlaste matmispaik. 

Alad asuvad eraldatult omaette metsaalal või metsaservas. Nende kujundus on vastavuses 

päritolu/kultuuriruumi tüüplahendustele – nõukogude perioodi neljatahulised betoonist 

monumendid ja eestlaste ridamisi hauatähised minimalistlikult kujundatud maastikul. 

Eestlaste matmispaik moodustas omaette memoriaali ning oli iseloomulikult tähistatud 

infostendiga. Kuna Nõukogude ühishaudu ei tähistatud infostendidega või viitadega, siis 

puudus see ka Kiviõli terroriohvrite alalt. Paiknemine metsaalal võib tingida mahukamaid 

hooldustöid. Kõrvalisest asukohast hoolimata on püütud alasid jälgida ning hooldada. 

 

 

 

 

 

 

AJALUGU TÜPOLOOGIA ASUKOHT 

Teine maailmasõda Ühishaud/matmispaik Metsaala 

Memoriaal 
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Kokkuvõttes tuleneb memoriaalide ja ühishaudade hooldatus asukohast ja hooldajast. 

Virumaal paiknevad Vabadussõja kalmistud endistel Garnisoni kalmistutel moodustavad 

tsiviilkalmistu osa. EV Kaitseministeerium ja Eesti Sõjamuuseum toetavad Garnisoni 

kalmistute kaitset ja hooldust. Kohalikud omavalitsused korraldavad hooldustöid vastavalt 

võimalustele. Üldjuhul on nende alade seisukord hea. Narva Garnisoni kalmistu seisukord, 

on “rahuldav”, kuid tuleb arvestada, et 2016. aastal alustati seal rekonstrueerimistöödega. 

 

Teise maailmasõja aegsete saksa sõjaväekalmistute asukohaks on peamiselt 

loodusmaastikud, mis võivad omakorda moodustada kaitseala. 1990. aastatel kindla 

planeeringu järgi rekonstrueeritud saksa sõjaväekalmistud moodustavad maastikul eraldi 

matusealasid. Kalmistute hooldamise eest vastutab Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliit ja 

nende alade hooldusaste on “hea” ja “väga hea”. Memoriaalid sisaldavad ajaloolistele 

mälestistele iseloomulikke komponente (tähistus, infostend, piire, juurdepääs, kindel 

hooldaja, regulaarne hooldus). 

 

Teise maailmasõja aegsed Nõukogude sõjaväelaste ühishauad võivad tänapäeval asuda 

avalikul alal, mis omakorda paikneb piirangutega kaitsealal. Selliste alade hooldamise 

kohustus kuulub kohalikule omavalitsusele (näiteks Tamsalus) või on delegeeritud kindlale 

juriidilisele isikule, lähtudes kinnistu kõrval olevatest asutustest ja maakasutusest 

(Lüganusel kooli territooriumi hooldaja). Ühishaudade hooldusaste võib varieeruda, 

sõltudes osaliselt maakasutuse funktsioonist “hea” ja “rahuldava” vahel. Ühishauad, mis 

jäävad aktiivsemasse kasutustsooni, on regulaarsemalt hooldatud ning heas seisukorras. 

 

Osa Teises maailmasõjas hukkunud Nõukogude sõjaväelaste ja terroriohvrite ühishaudu 

asub kalmistutel. Matusepaikade hooldust korraldavad kohalikud omavalitsused või 

iseseisvalt tegutsevad allasutused (näiteks SA Vaivara Kalmistud). Sihtasutus teeb 

sihipäraselt hooldustöid Vaivara valla kolmel kalmistul. Tänu sellele on Vaivara 

sõjaajaloolise matuseala hooldusseisund “hea”. 

Omavalitsustes, kus pole loodud sarnase tegevusega sihtasutust, kuuluvad 

hooldusülesanded kalmistu haldajale. Lisaks võib hooldustegevusse sekkuda kolmas sektor 

(näiteks sõjaveteranide ühendus). Selline ebamäärane hoolduskorraldus tingib probleeme 

ja tulemuseks on “rahuldav” hooldusaste (näiteks Viru-Nigulas). 
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Teises maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite matusepaiku (Nõukogude poolel 

võidelnute ühishauad ja Saksa poolel võidelnud eestlaste matmispaigad) leidub ka 

metsaalal. Kõrvalisemast kohast hoolimata on Kiviõli ja Tamsalu näitel ühishaudade 

hooldusaste “hea” (tabel 5), kuna kohaliku omavalitsuse korraldusel toimub hooldatakse 

matusepaiku regulaarselt. Alade hooldustöid tehakse tellitavate eraettevõtete (Kiviõlis) või 

omavalitsuse heakorra allasutuste (Tamsalu vallas Tamsalu Kommunaal) kaudu. Suurt 

mõju avaldab kohalike sõjaveteranide aktiivne huvi rahupaiga säilimise vastu ning teadlik 

koostöö kohaliku omavalitsusega. 
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5. ARUTELU 

 

Eeltoodust järeldub (vt joonis 1, lk 33), et tänapäeval hõlmab sõjahaudade kaitse ja 

hooldus eri tasandeid. Eesti riik on sõlminud raamlepingud välisriikidega, eesmärgil 

edendada välispoliitilist koostööd riigi territooriumile jäävate sõjas hukkunute haudade 

kaitseks (säilitamiseks). Koostöölepingud on vormistatud nende riikidega, kelle kodanikud 

on lähiajaloos toimunud sõdades hukkunud ja maetud Eesti Vabariigi territooriumile. Kuna 

lepingupõhist koostööd Vene Föderatsiooniga ei toimu, siis tuleb täna käsitada Tallinna 

suursaatkonna tegevust sõjahaudade hooldamisel mitteriikliku tegevusena. 

 

Sisepoliitiliselt täidavad sõjahaudade kaitse ja hoolduse ülesandeid Kaitseministeeriumi 

allasutusena Eesti Sõjamuuseum ja Kultuuriministeeriumi allasutusena Muinsuskaitseamet. 

Sõjamuuseum ja Muinsuskaitseamet teevad omavahel koostööd ning jõuavad oma 

tegevusega kohaliku omavalitsuse tasandini. Veel nähtus sõjahaudade 

regulatsioonisüsteemist, et riigiasutuste tegevus sõltub nende juurde kuuluvate nõukogude 

ja komisjonide ülesannetest ning tegevustest riiklikult aktuaalsete probleemide 

lahendamisel. Ühisel tegevussuunal tehakse koostööd veel mitmete muuseumitega, 

erialaseltsidega ja ühingutega. 

 

Kuna sõjahauad jäävad kohalike omavalitsuste territooriumile, on valla- või linnavalitsuse 

otseseks ülesandeks täita ja soodustada nende alade kaitse ja hooldusega seotud tegevusi. 

Nii jõutaksegi hooldusküsimustes riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandilt kolmanda 

sektorini (mitteriiklikud ühingud, sihtasutused), mille tegevus lähtub ette nähtud töödest 

või hoopiski vabatahtlikest tegevustest, mille kaudu soovitakse omaalgatuslikult panustada 

sõjahaudadega alade hooldusse (seltsid, üksikisikud).  

Sõjapärandiga maastikke kaitsevad kehtivad seadused (muinsuskaitseseadus, sõjahaudade 

kaitse seadus, kalmistuseadus) ja mitmed määrused, millega seatakse tegevustingimused 

nii ametiasutustele kui ka üksikisikutele, kuid millest praktikas – alade hooldamisel ei 

peeta alati kinni. 
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Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste registrisse on kantud Lääne- ja Ida-Viru sõjahauad 

kui ajaloomälestised ühishaudadena, memoriaalidena, kalmistutena ja üksikhaudadena, 

neist viimased jäid antud uurimusest välja. Täpsem defineerimine ühishaua või kalmistuna 

sõltub juba matusepaiga asukohast ja planeeringust, oma osa etendab maetute päritolu ning 

kultuuriruum. Aastakümnete kestel on suur osa sõjahaudadega alasid hääbunud või 

hävitatud, osa ümber kujundatud memoriaalideks või säilinud eraldi matusepaigana 

tsiviilkalmistul. 20. sajandi poliitilistest pööretest tulenevalt on sõjahaudadega matusepaiku 

avatud, likvideeritud ja rekonstrueeritud. 

 

Alade korrashoiu hindamine 2015–2016 näitas, et 46 alast 5 oli „väga hea“, 17 „hea“, 19 

„rahuldava“ ja 5 „halva“ hooldusastmega. Kokkuvõttes kõigub tulemus hea/rahuldava 

piiril, puudusi esineb veel palju ja hooldustöid teostatakse kaootiliselt. Sõjahaudadega 

alade hooldusaste tuleneb põhiliselt hooldajast, kuid hooldustöid raskendavad 

kaasprobleemid, milleks on ala asukoht, suurus, kompositsioon, haljastatus ja maetute 

päritolu. Viimane võib saada omakorda ühe või teise paiga hoolduse puhul määravaks 

teguriks. Lisaks on sõjahaudadega aladel monumente, hauatähiseid, piirdeid, mis võivad 

liigituda ajaloo- või kunstimälestisteks ning vajada eraldi muinsuskaitselist tähelepanu. 

 

Virumaa Vabadussõja hauad Rakvere ja Narva Garnisoni kalmistul sõltuvad suuresti ala 

hooldajast (Rakvere linnakalmistul oli hooldus „hea“, Narva Garnisoni kalmistul 

„rahuldav“). Mõlemad alad asuvad linnaruumis, lisaks jälgib Garnisoni kalmistute 

seisundit Muinsuskaitseamet. Asukoha tõttu võivad jääda Vabadussõjas langenute kalmed 

eraldi maastikuruumis sootuks tähelepanuta.  

 

Tunduvalt paremas olukorras on Teise maailmasõja aegsed saksa sõjaväekalmistud, mis 

asuvad põhiliselt loodusmaastikel ja on viimastel aastakümnetel kujundatud 

memoriaalideks. Tänu riikidevahelisele koostöölepingule on nende alade hooldusseisund 

„väga hea“ või „hea“. Koostöös Saksamaaga on Eesti poolel ülesanded delegeeritud 

Muinsuskaitseametile (Eesti Vabariigi… 1995, art 7 lg 2), kelle loal tehakse kalmistutel 

Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu finantseeritavaid töid. Rahvaliidul on õigus samuti 

teha sõjakalmistutel korrastus- ja kaunistustöid, ehitada juurdepääsuteid ja muid rajatisi 

(Eesti Vabariigi… 1995, art 10 lg 1). Saksa sõjaväelaste haudu käivad vabatahtlikult 

hooldamas Bundeswehri sõjaväelased. Üleajateenijad puhastavad kiviriste samblast ja 

mustusest, korrastavad nimetahvleid, parandavad piirdeid, värvivad hauatähiseid. Vajaduse 
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korral niidetakse muru, tehakse raiet ja korrastatakse pinnast. Üldiselt on kõik saksa 

sõjaväekalmistud, kuhu on maetud ka Saksa poolel sõdinud eestlasi, alati heas korras, kuna 

nendega tegeletakse järjepidevalt. 

 

Rohkem hooldusprobleeme on Teise maailmasõja aegsete Nõukogude sõjaväelaste ja 

terroriohvrite kalmistute ja ühishaudadega, mille hooldusaste kõikus 2015−2016 

paikkonniti „rahuldavast“ „heani“. Lääne-Viru maakonnas esines peaaegu poole rohkem 

(12) rahuldavas seisus Nõukogude sõjaväelaste ühishauda. Seda võis mõjutada maakonna 

elanikkonna rahvuslik koosseis, kuna Ida-Virumaal tegutsevad sõjahaudadega aktiivselt 

mitteriiklikud ühendused või üksikud sõjaveteranid. Näiteks Kiviõlis on loodud spetsiaalne 

Kiviõli Linna Sõjaveteranide Ühing, mis teeb koostööd Kiviõli linnaga.  

Nõukogude sõjaväelaste hauad paiknevad tänapäeva mõistes väga erinevates asukohtades: 

metsaaladel, avalikel haljasaladel, mõnikord ka tsiviilkalmistutel. Ühishaua kohavalik 

näitab pigem matmiskoha planeerimatust. Ühishaudade kaitset ja hooldust metsaaladel ja 

avalikel haljasaladel on keeruline korraldada, kuna peale kohaliku omavalitsuse ja 

omaalgatuslike ühenduste pole haudadele määratud kindlalt hooldajat ning riigi tasandil on 

regulatsioon vähene.  

 

Sõjaväekalmistute (sõjahaudade) hooldust ja korda reguleeritakse sõjahaudade kaitse 

seadusega (2007) ja sõltuvalt mälestiste olemasolust muinsuskaitseseadusega (2002). 

Tallinna kaitseväe kalmistul, mille haldaja on Kaitseministeerium, on tegevused kindlaks 

määratud „Kaitseväe kalmistu haldamise korraga“ (2013). Tsiviilkalmistutele laieneb 

mälestiste kaitseks muinsuskaitseseadus (2002), matmis- ja hooldusküsimusi reguleerivad 

kalmistuseadus (2013) ja kalmistu kasutamise eeskiri. Viimane sätestab omakorda 

kohaliku omavalitsuse omandis oleva kalmistu kasutamise korra, mis küll ei laiene 

metsaaladel ja avalikel haljasaladel paiknevatele sõjahaudadele. 

 

Virumaa sõjahaudade erinevale hooldatusele ning koondtabeli koostamisel kohalikest 

omavalitsustest laekunud ebatäpsetele andmetele, kerkis päevakorda küsimus, kui 

teadlikud ollakse linna- ja vallavalitsustes sõjahaudadega alade hooldusest ja kaitsest. 

Küsimused edastati aprillis 2016 e- kirjana kohalikele omavalitsustele, kes vastutavad 

sõjahaudadega alade hoolduse eest, kuid laekunud vastuste hulk 50% jäi põhjalikumaks 

analüüsimiseks ebapiisavaks.  
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Vastajateks olid põhiliselt linnaaednikud või heakorraspetsialistid nendes linna- ja 

vallavalitsustes, kus on peetud otstarbekaks sellised ametikohad luua. Vastustest selgus, et 

üldiselt ollakse teadlikud valla- või linnavalitsuse piiresse jäävatest ajaloomälestistest, mis 

kujundavad pärandmaastikku. Kõige probleemsemaks peeti Nõukogude sõjaohvrite 

ühishaudu, kus tehakse Vene Föderatsiooni suursaatkonna koordineerimisel 

kooskõlastamata ehitustöid (Tuuder, Otsman 2016). Sõjahaudade kaitse ja hoolduse 

küsimustega tegelevaid institutsioone (Kaitseministeeriumi, Sõjamuuseumi, 

Muinsuskaitseametit) tuntakse, samuti ollakse kursis SA Vabadussõja Ajaloo Seltsi või 

mõne teise mitteriikliku ühenduse tegevusega. Omavalitsusel puudub info 

Muinsuskaitseameti inspekteerimiste kohta (Saart, Otsman, Ivika, Morina 2016). Alati ei 

teata täpselt, millised osapooled teevad sõjahaudadega aladel hooldustöid ning kes neid 

töid rahastab. Kodanike ühendustel ja üksikisikutel puudub mälestiste hooldamiseks 

vajalik info, samuti ei tunta kaitsealustel objektidel kehtivaid piiranguid. Seetõttu peavad 

kohalikud spetsialistid oluliseks edendada teavitustööd meedia kaudu või infopäevade 

raames (Otsman, Morina 2016). Samuti peetakse vajalikuks hoolduskavade loomist 

sõjamälestiste (monumentide, hauatähiste) säilitamiseks, mis lihtsustaks valdajate ja 

hooldajate koostööd (Kruzman, Otsman, Ivika, Morina 2016).  

Osa kohalikke omavalitsusi ei osanud sõjapärandiga alade kindlaid hooldajaid nimetada, 

kuid ollakse kursis, et Vene Föderatsiooni suursaatkonna vahendusel käivad MTÜ-d ja 

üksikisikud mingeid hooldustöid tegemas. E-küsitluse vastustest jäi kõlama, et tänapäeval 

kehtiv sõjahaudade kaitse- ja hooldussüsteem on jäänud kohalikele omavalitsustele 

ebaselgeks, mille põhjuseks võib olla kas üleregulatsioon või vähene kommunikatsioon. 

  

Sellest tulenevalt on Muinsuskaitseametil täita oluline osa sõjapärandiga maastike kaitse 

tagamisel. Magistritöö autori osalemine erialapraktikal näitas muinsuskaitsetöötajate ja 

nende tööülesannete osakaalu ebavõrdsust. Maakonnas on enamasti üks kuni kaks 

vaneminspektorit, kelle tegevusvaldkond on väga lai ja ei lase probleemide lahendamisel 

süvitsi minna. Inspektsioone korraldatakse maakonniti erinevalt. Kultuurimälestiste registri 

sissekannetest peegeldus, et Ida-Virumaal on inspekteeritud mälestisi keskmiselt kord 

aastas ja Lääne-Virumaal 2-5 aasta tagant, kuigi mälestisi kirjeldavaid sissekandeid 

kultuurimälestiste riiklikusse registrisse võiks olla rohkem. 

 

Kohalike omavalitsuste tasandilt hinnates tingib omavalitsuste eelarvepõhine majandamine 

olukorra, kus heakorra tagamiseks ei jagu ressursse. Esmaseid hooldustöid (muru niitmine, 
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heki pügamine, haljastamine) üritatakse korraldada võimalikult soodsalt. Samas võib olla 

riigihanke tulemusel tellitud hooldustööde kvaliteet küsitav. Hooldustööde eest vastutajal 

puudub näiteks kutsetunnistus, mis tõendab tema erioskusi. Alati ei saa omavalitsused 

garanteerida ka hooldustööde kontrolli. Regulaarne hooldus sõjaajaloolistel matusealadel 

nõuab kohati väga suuri kulutusi. Näiteks raietöödeks vajatakse spetsiaalset atribuutikat, et 

hooldustööd ei kahjustaks väärtuslikke kunstimälestisi kalmistutel. Hauatähiste ja 

monumentide restaureerimine nõuab samuti raha, mida suuresti püüab Muinsuskaitseamet 

läbi Kultuuriministeeriumi toetada (Merilai 2017).  

Omavalitsuste eelarve puudulikkus on üks hooldustööde halva kvaliteedi põhjuseid. Teine 

põhjus on ametnike teadmatus kindlatest sõjapärandiga alade hooldajatest, 

hooldustingimustest ja -kohustustest. Kokkuvõttes tulenevad kitsaskohad suuresti 

muinsuskaitse ja omavalitsuste koostööst ning majanduslikest teguritest. 

 

Omavalitsuste tasandil regulaarse hoolduse tegemata jätmist püüavad kompenseerida 

omaalgatuslikult mitmed mitteriiklikud organisatsioonid (seltsid, mittetulundusühingud) ja 

ka üksikisikud, kes püüavad kaasa aidata sõjapärandi hoidmisele. Kõige tuntuma ja vanima 

organisatsiooni – Eesti Muinsuskaitse Seltsi eestvedamisel korraldatakse sõjahaudadel 

koristustalguid: niidetakse muru, riisutakse lehti, korjatakse prügi, puhastatakse 

hauatähiseid ja monumente. Enne talguid valitakse kultuurimälestiste registrist välja 

esmast hooldust vajavad kohad. Korrastustöid algatavad ka mälestiste omanikud, kes 

planeerivad vastavalt töö mahule või raskusastmele osavõtvate talguliste hulga (Villmann 

2011). 

Vähem organiseerituks võib lugeda üksikisikute ja organisatsioonide tegevusi Nõukogude 

sõdurite ühishaudadel. „Rahuldava“ hooldusastmega alade probleemideks on 

mälestusmonumentide lagunemine ja territooriumi võsastumine. Muinsuskaitseameti ja 

kohalike omavalitsuste sõnul on üksikisikute tehtud hooldustööd ebaprofessionaalsed ja 

nende tegemiseks puudub luba. Samal seisukohal on sõjahaudu hooldava vabatahtliku 

organisatsiooni MTÜ Front Line liige Andrei Lazurin, kes tõdes inimeste tahtmatut 

monumentide rikkumist (Lazurin 2016).  

 

Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata töid Vene Föderatsiooni Narva peakonsulaadi 

korraldusel on viidud läbi Jõhvis, Vaivara Sinimägedes ja Narva-Jõesuus (Merilai 2017). 

Mälestiste restaureerimine või ühishaua ümberkujundamine tuleb kooskõlastada aga 

Muinsuskaitseameti ja kohaliku omavalitsusega (Muinsuskaitseseadus 2002, § 9 p1 lg 5). 
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Praktikas seda ei tehta ja muinsuskaitseseaduse paragrahvis 4 välja toodud kinnismälestiste 

kitsendusi ei arvestata. Lihtsamad hooldustööd – niitmine ja hauasammaste pesemine − ei 

vaja tegevusluba ega kooskõlastust (Muinsuskaitseseadus 2002, § 36 p 2).  

 

Paljud ühishauad, mis asuvad loodusmaastikel (peamiselt mõisaparkides), võivad jääda 

maastikukaitsealale. Sel juhul kuuluvad need sihtkaitse- või piiranguvööndisse ning 

matmiskohtadele laienevad looduskaitseseadusest tulenevad piirangud 

(Looduskaitseseadus 2004). Metsaaladel asuvatele matusealadele laieneb osaliselt 

metsaseadus, mille alusel on võimalik erametsa omanikel saada riigilt toetusi 

pärandkultuuri säilitamisel tehtavate tööde jaoks (Metsaseadus 2006, § 10 lg 1 p 3).  

 

Kodanike vähese teadlikkuse probleemi püüavad lahendada omaalgatuslikus korras loodud 

pädevamad organisatsioonid, nagu näiteks MTÜ Front Line, kes teeb koostööd 

Muinsuskaitseameti ja omavalitsustega. Erinevalt varasemast on tellinud Vene 

Föderatsiooni peakonsulaat projekte Nõukogude ühishaudade restaureerimiseks. Nüüdseks 

ja hakatud muinsuskaitseametiga kooskõlastatud töid teostama (Lazurin 2016). 2017. aasta 

kevadel on plaanis alustada Vaivara kalmistul monumentaalse Teises maailmasõjas 

hukkunute ühishaua restaureerimisega Vene konsulaadi tellimusel ja rahastusel. 

Eesmärgiks on taastada monumendi originaalilme. (Merilai 2017) 

 

Nõukogude sõjahaudadega seotud probleemide taustpõhjuseks peab magistritöö autor Eesti 

Vabariigi ja Vene Föderatsiooni liidulepingu puudumist. Nõukogude sõjaväelaste 

ühishaudadega planeeritavaid töid on hakatud kooskõlastama Muinsuskaitseametiga, kuid 

protsess toimub tavapärasest emotsionaalsemalt (Merilai 2017). Eesti Sõjamuuseumi 

nõunik Peep Reisser on hinnanud olukorda järgmiselt: „Tegelikkuses sõjahaudade lepingu 

sõlmimine on patiseisus, kuna väga olulistel teemadel ollakse täiesti vastandlikel 

seisukohtadel. Lepingu sõlmimine oleks Eestile väga oluline, kui vaid suudetakse leida 

asjades ühine arusaam” (Reisser 2016a). Ka teiste ametkondade arvates lihtsustaks leping 

Nõukogude sõjahaudade hooldust ja kaitset (Lazurin 2016, Merilai 2017).  

 

Sõjahaudade kaitse ja hoolduse olukorra parandamiseks tuleks Eesti naaberriigi Soome 

näitel (Heikkilä jt 2008) sõjahaudadega aladele kehtestada ranged hooldusjuhendid. 

Hooldusjuhendid peaksid olema kooskõlas alade tüpoloogia ja kehtivate piirangutega ning 

eeskirjas tuleks täpselt kirjeldada kindlate perioodide kaupa vajalikke hooldusülesandeid. 
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Juhendid aitavad kohalikel omavalitsustel paremini lahendada sõjahaudade hooldusega 

tekkinud küsimusi, tagavad regulaarse matusealade heakorra ning vähendavad seaduste 

vastu eksimisi. 

 

Magistritöö autor teeb veel ettepaneku paigaldada selgitav infotahvel, mis sisaldab asukoha 

ajalugu ja tüpoloogiat, kõikidesse sõjahaudadega paikadesse. Infostendid hoiavad 

kodanikke (ja ka turiste) möödunud ajaloosündmustega kursis ja vähendavad ideoloogilisi 

erimeelsusi. Sõjahauad tuleb veel tähistada muinsuskaitse staatust kandva tähisega. 2015. 

aasta välitöödel selgus, et enamikul muinsuskaitse alla kuuluvatel sõjahaudadel need 

puuduvad, kuigi muinsuskaitseseaduses on viide tähistuse nõuetele (Muinsuskaitseseadus 

2002, § 14 p 1). 

Kolmandaks, on ettepanek luua Eesti territooriumil sõjahaudade kohta internetipõhine 

süsteem, mis jagab asjakohast infot kolme tasandi – riigi, omavalitsuse, kolmanda sektori – 

vahel. Sõjahaudadega alade E-portaal võiks olla seotud Muinsuskaitse kultuuriväärtuste 

registriga ja Maa-ameti geoportaali kaardisüsteemiga, sisaldaks ning vahendaks infot 

ametkondadele, spetsialistidele ja tavakodanikele. Sisestusi sõjahaudade hetkeseisu kohta 

saavad peale riigiasutuste teha ka kohalikud omavalitsused. Sellise lisalahenduse loomine 

Eesti Sõjamuuseumi infosüsteemi juurde tagaks ligipääsu pidevalt uuenevale infole ja 

parandaks kommunikatsiooni regulatsioonisüsteemi kolme tasandi vahel.  

 

Maastikupildi loomine ja hoidmine toimub mitmetasandiliselt ja valdkonniti, kuid tähtis on 

osata hinnata maastikupildis neid objekte, mis kannavad endas olulisi kultuuri- ja 

ajalooväärtusi. Sõjaajaloolise märgina eksisteerivad sõjahauad kujundavad paiga ja koovad 

mitmekihilisi mälumaastikke.  Vaatamata aastakümnete tagustele ajaloosündmustele tuleb 

selliseid alasid väärikalt kohelda, kaitsta ja hooldada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Eesti maastikud sisaldavad lähiajaloos toimunud sõjategevuse jälgi, sõjaajaloolisi 

militaarobjekte ja sõjahaudu. Sõjahaudadega alade poolest üheks rikkalikumaks 

piirkonnaks on Virumaa, kus toimusid lähiajaloos Eesti riigi jaoks ühed olulisimad 

lahingud (Esimene maailmasõda, Vabadussõda, Teine maailmasõda). 

 

Taasiseseisvumisest alates on sõjahaudade kaitse ja hooldus korraldatud läbi mitme 

tasandi. Eesti territooriumile jäävate eri rahvusest sõjaväelaste ja terroriohvrite 

matusepaikade kaitset ja hooldust reguleeritakse rahvusvahelise koostöö kaudu. Eesti 

Vabariigil on sõlmitud liidulepingud Ühendkuningriigiga (1992), Saksamaa Liitvabariigiga 

(1995) ja Soome Vabariigiga (1997). Vene Föderatsiooniga leping puudub. 

 

Sisepoliitiliselt lähtutakse regulatsioonis kehtivatest seadusandlikest aktidest 

(muinsuskaitseseadus – 2002; sõjahaudade kaitse seadus – 2007; kalmistuseadus – 2011; 

kaitseväe kalmistu haldamise kord – 2013). Kümmekond aastat on olnud pikk aeg, mil 

tegeleti aktiivselt sõjahaudade otsimise ja säilmete ümbermatmisega ning alade 

rekonstrueerimisega. Sel perioodil püüti kaitsta ka neid sõjaajaloolisi matusealasid, mis ei 

kuulu muinsuskaitse alla. Süsteemi juhtimine kuulus kuni aastani 2015 

Kaitseministeeriumi vastutusalasse, seejärel delegeeriti ülesanded Eesti Sõjamuuseumile. 

 

Sõjapärandi kaitset ja hooldust reguleerivate seaduste ja määruste rakendamist jälgivad 

ministeeriumid ja ametid (Kaitseministeerium, Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet 

jt). Laia ja mitmekihilisse tegevusvaldkonda on kaasatud mitmeid eriharidusega spetsialiste 

(sõjahaudade komisjon, muinsuskaitse nõukogu), kohalikud omavalitsuse spetsialistid, 

erinevad muuseumid (Eesti Sõjamuuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Vabadussõja muuseum 

jt) ja seltsid (Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, Vabadussõja 

Ajaloo Selts, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit) ning teised ühendused.  

 

Siseriiklikult lahendatakse sõjahaudade kaitse ja hoolduse küsimusi läbi kolme tasandi – 

riigi, kohalike omavalitsuste ja kolmanda sektori − koostöös. Põhiline vastutus on jäänud 
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kanda Muinsuskaitseametile, kes täidab mälestiste kaitsmisel kindlaid riigi ette antud 

ülesandeid, olenemata sellest, et kõik sõjahauad ei kuulu riikliku kaitse alla. 

Kaitseministeerium jälgib kaitseväekalmistu olukorda ning kohalikul tasandil kehtivad 

kaitse ja hoolduse teostamisel kalmistu kasutamise ja avalike alade hoolduse eeskirjad. 

 

Sõjahaudadega alade kaitse ja hoolduse efektiivsus Lääne- ja Ida-Virumaal osutus 

matusepaikade analüüsi põhjal rahuldavaks. Sõjapärandiga maastike säilimine sõltub 

põhiliselt hooldajast, kuid iga ala puhul eraldi võivad hooldustaset mõjutada asukoht 

(metsaala, avalik haljasala, loodus- või maastikukaitsealune pargiala), ala suurus, 

arhitektuur ja maetute päritolu ning kultuuriruum. Alade hooldusseisundi eest vastutavad 

kohalikud omavalitsused, kelle haldusalasse sõjahaudadega maad jäävad, välja arvatud 

saksa sõjaväekalmistud. Saksa sõjaväekalmistute hooldus on väga head, tänu kahe riigi 

vahelisele koostöölepingule ja hästi korraldatud regulatsioonile kolme tasandi vahel.  

 

Kohalikes omavalitsustes jääb hooldustegevus problemaatiliseks mitmel põhjusel. 

1. Hoolduse korraldamist rahastatakse oma eelarvest (osaliselt Kultuuri- ja 

Kaitseministeeriumi toetusel). 

2. Kohaliku omavalitsuse tasandil puudub täpne info sõjahaudade hooldajate, 

hooldustingimuste ja/või -kohustuste kohta. 

3.   Nõukogude sõjaväelaste ja terroriohvrite ühishaudade hooldamisse sekkub aktiivselt 

kolmas sektor, kes tegutseb tegevusloata või ei tunne kehtivaid piiranguid, tekitades 

ajaloopärandile tahtmatut kahju. 

4.   Sisepoliitilises regulatsioonis esineb kolme tasandi – riigi, kohaliku omavalitsuse ja 

kolmanda sektori – vahel ülereguleeritust ja kommunikatsiooni puudujääke. 

 

Sellest tulenevalt tehakse sõjahaudade kaitse ja hoolduse edendamiseks. järgmised 

ettepanekud: 

 luua elektrooniline infosüsteem, kus hoitakse sõjahaudadega seotud infot pidevalt  

ajakohasena ning seda jagatakse kolme tasandi vahel. 

 välja töötada hooldusjuhised, mis on kooskõlas alade tüpoloogia ja kehtivate  

piirangutega. 

 määrata aladele kindel hooldaja. 

 püstitada kõikidele aladele selgitavad infotahvlid. 
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 korraldada kodanikele infopäevi sõjahaudade regulatsioonisüsteemi ja aladel kehtivate 

piirangute selgitamiseks. 

 

Sõjaajalooliste matusealade tunnistamine mälestisena on tähtis, sest kehtivad piirangud 

aitavad sõjapärandiga maastikel püsida. Tõsisem probleem on kaitse alla mitte kuuluvate 

sõjahaudadega, mida leidub Eesti maastikel kordadest rohkem. Kaitsetingimuste 

puudumine põhjustab nende objektide või alade kadumise maastikelt. 
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PROTECTION AND MAINTENANCE OF WAR GRAVES 

IN VIRUMAA 

 

SUMMARY 

 

The aim of the thesis is to study the maintenance condition of war graves of special status 

under national protection in Lääne-Virumaa and Ida-Virumaa as well as the current system 

for ensuring the protection and maintenance of the graves. The studied sites include 

military graveyards and common graves (soldiers, victims) from the periods of the War of 

Independence and World War II. 

The objectives established were: to study the typology, location and condition of war 

graves in Virumaa as well as the regulation of maintenance and protection of war graves 

from the perspective of foreign and domestic policy. 

The protection and maintenance of war graves has in the current political system been 

organised on multiple levels. The burial grounds located in the territory of Estonia belong 

to various nations and thus require international cooperation. There is no agreement with 

the Russian Federation and the problems are mostly related to areas belonging to Soviet 

authorities.  

The study tasks were completed in three stages. The first stage involved completing the 

field practice at the National Heritage Board in Lääne-Virumaa, followed by field work in 

Ida-Virumaa. In the course of the field work, the maintenance condition of the areas was 

assessed on the basis of landscape maintenance criteria and the criteria established by the 

National Heritage Board. The second stage involved making extracts from the National 

Registry of Cultural Monuments concerning all the war graves in Virumaa, as a result of 

which 44 burial grounds were mapped and a descriptive master table was compiled with 

ratings ‘very good’, ‘good’, ‘satisfactory’ and ‘poor’ on the maintenance scale. In the third 

stage, 10 areas of different maintenance methods were selected in Lääne-Virumaa and Ida-

Virumaa as important typical examples. A comparative analysis was conducted of the 

areas on the basis of three aspects: history, typology and location. After the comparison of 
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the areas, electronic open questionnaires were sent to the local governments in whose 

administrative area the analysed sites were located. The aim was to assess the awareness of 

local governments of the war grave areas and to use that information to assess the existing 

problems and the differences arising from the level of maintenance. In order to study the 

current system, legal acts, history sources, media articles and the tasks of various agencies 

were studied.  

An analysis of the areas showed that the burial grounds of different cultural groups differ 

by typology and location as well maintenance condition. Of the 46 areas, German military 

graveyards and prisoner of war graveyards were of ‘very good’ maintenance level (5), 

managed in accordance with an agreement between the Republic of Estonia and the 

Federal Republic of Germany. The rest were the common graves of the casualties of the 

War of Independence, the garrison graveyards and the common graves of Soviet soldiers 

and victims of terror from the World War II, half of which (17) were of ‘good’ 

maintenance level and the rest (24) – which did not have a defined maintenance provider 

and were less visible in the landscape – were of ‘satisfactory’ (19) and ‘poor’ (5) 

maintenance level. 

The funding of the organisation of maintenance has mostly been assigned to the budget of 

local governments. However, knowledge of war grave maintenance providers as well as of 

maintenance terms and conditions and obligations is poor on the local government level. 

The third sector closely interferes in the maintenance of the common graves of Soviet 

soldiers and victims of terror, unintentionally causing harm as they are not familiar with 

the applicable restrictions and operate without an activity licence. In the domestic policy 

context, there are deficiencies in communication between three levels (the state, the local 

governments, and the third sector) – essential topical information does not reach these 

levels simultaneously. 

It is important to create an electronic information system for the circulation of information 

between the three levels. Maintenance rules have to be developed in accordance with the 

typology of the areas and the applicable restrictions. Information boards have to be 

installed in all the areas, marked with the heritage protection status symbol. Maintenance 

providers have to appointed for the areas and information days have to be organised for the 

public. 
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