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Vastavalt 1'1 "Kommunaalprojekt" le: rjel VI-1/30 

28.apr. 1980 j VI-1/50 2. pt. 1980 on 1-1t t llitud 

eritingimus d V11j d1 kaklinna halj tu projekti j k. 

Viljandi südeJ.1nna park1d rekonstrueer:i.misel tuleb 

silmas pidada järgmisi nõud id, s on esitatud ka RPI 

nEesti Proj "koosta.tud Viljandi vanalinna. kaitse- ja 

r gul erimistsooni detQilplaneer:imis proj kti (EP aiff 

870/78). 
... .. 

1.> Iläh tt vana. tan v tt tasutamine (plaadid, 

muno.kivi tänavatel. mis 1 01 ette nähtud transp rdil ). 

2. Sõjas hävinud Hiire tän ~ taastada haljasala sisese 

t ena ajaloolise linnastruktuuri t amise huvid s. 

,. Ke linna haljasala kujundamis 1 tul ~s lähtud 

;nruhulga ka siineksiste rinud k skaegs tea linnakindlus

tust st (linnn.mÜÜl' ja vallikraav). Linn üüri täps asukoha. 
A ja eksponeerimisvo1malust selgitamis s on v jalikud eel-

n vad arh oloogilised ka vams d. 

Kindlustuavõõnd1 Üksik 1 ente võik - sõltuvalt -ü

ristika seisundist - ksponeerid origin almüüritist. markee

rida s maapinnal uu müürilaoga, sillutiaekivid g , halj s

tllsega. :te Samuti taastada. \'01 tähistoo osaliselt alli

kraavid puhk lade j a ~ alu tuat e de kujundamis ga nend ümber. 

4. Esitatud proj ktee.rimise lähteÜl sandes on soovitud 

nimetatud halj sa.lal näha purskkaevu. vaike kaaluda hoopis 

kvartali k skele piltliku tiigi r amist: ve 1 1866.a. plaa

nil ksi teerib siin tiik jäänu ena omaaegs t vallikraa.viat. 

Selle lig~audn konfiguratsioon on esitatud Viljandi ana-
• 

linna d taUplaneeriJllia 1 tööd dokum. nt~ < I Dis (KRPI 

aiff'er V1-77). 



5. ~o.rtu täna e. äär hoonesta.da kuni Kingi s p täna
vani, t taastada kunagist tänavajoont ja anda Viljandi 

südalinnal kontaentre~i tumat ilmet. tJhtl ai i tab Tartu 

tänava äärse hoonestuse taastamine organiseerida olemasol v 

kino ümbrust ja parandada Kingia epa tänav pools t vaad t, 

mis pra gu. la.ialivalguvaka ja v e linlikuk jäää. 

Tartu tänava ääre parkim1splatsi laiendamin lahen

dada. koos Tartu tän va hoonestamisag • Eeln vat parkimis

platsi laiendamist haljasala arv 1 ei p a soovitavalcs. 

-- -6. Tombi pl tai skvaax Ja haljasala on ette nähtud 

täiel1 lt säilitada ja korrastada. õleri haljasala 

rekonstrueerimis 1 pa b arvestama sinna projekteeritud 

Koduloomuus umi juurde hi tusega, mill e gabariidid on antud 

juurdelis tud plaaniJ.-. Nool Ib on tähistatUd aiss pääs 

muu s eunu: • 

7. Vaj du " korral voiks parkimispla.tsi laiendad 

Komsomoli t. äär s raekoja läheduses pärast sõda rajatud 

halja.sal arvel'. Ei ole soovitav tänava.t Ühtlas lt laiendada 

aid raj da parkla taekuna. 

8. Lisaks oleks tt pan antud proj ekti raam s leh n

ded ka vallikraa ide tsoonid linna lääne- 3 idakÜljel. 

Ühelt poolt Tasuja 3 Pione ri t o. ah lis l~igus (Pion -

rid maj tagune) ning Oru tänav piirkond Tr pimä lähedu

ses. N d võib kujundada n atraalse haljastusega, on ka 
I 

õimalik anda mingi aktti sam roll (uiau.- või badmintoni-
.. A ... valjak, v baohu-jaat1seKohvik vm.). 

4111 •• ' 9. Projekt kooskolastada Arhit ktuurimälestist Kits 

Inspekts1oonis. 

Koosta id: erl Kin~ r!utt~ 
ur Alttoa 



• 

+ 

.... 

• 

-I-

• 

..J...... 
I 

• 
/ 

+ 

• 

-+ 

Vi UB\ndi . Kesk\ihn~ ha\J8'Sh:f5. Er-Itin9tml.,tse:d. 
m ..,: 500 ' 

• 

• 

o K{no: ~R~b~in' 
@ Unnarr.~ur 
o KOd\.-! QOmt.-\US~um 
@ KOdt..--ttOClVY'lt:-\U5eV.mi 

. Jwurdeeh \Tu'S 
~) va:tfk~ ~\Gll.kaY~V17r. 

~~:t,~<_,,~.~. r'aWlt\--,..nk) 

I 


	eraT-0-76_001_0010694_00001_t
	eraT-0-76_001_0010694_00002_t
	eraT-0-76_001_0010694_00003_t
	eraT-0-76_001_0010694_00004_t
	eraT-0-76_001_0010694_00005_k

