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Saateks 

Praeguse seisuga on Valga linnas riikliku kaitse all 

kolm vabariikliku tähtsusega ehitusmälestist: Jaani kirik 

(kaitsenimestikus nr. 528), endine raekoda (nr. 529) ja kabel 

Lenini t. 10 (nr. 530). Kohaliku kaitse all 01 vaid ehitisi 

ei ole. Kolm arhitektuurimälestist Uhe ajaloolise linna kohta 
y 

on muidugi äärmiselt vähe. Juba pogus tutvus Valga vanalinnaga . 
näitab, et sellise napi arvu taga ei peitu linna ehiti te 

y 

väheväärtuslikkus. Pigem on p~seka see, et Valga arhitektuur 
• 

pole oluliselt ulatunud asjaosaliste - arhitektuuriajaloola te 

ja muinsu kaitse huvisfääri. Tasub meenutada, et mitmete väike

linnade süstemaatiline uurimine sai alguse ettevalmistustöödega 

kaitsetsoani moOdustamiseks. Valga on pea ainuke säilinud aja

loolise linnakeskusega linn Eesti NSV-s, mis jäi sellest ette-
., ., 

votmisest korvale. . ., 
1982.a. lopul pöördus Valga kOduloomuuseumi direktor 

• 
K. Leht Kultuurimälestiste RPI pOOle, et viimane abistaks 

kaitseväär1liete ehitusmälestiste väljaselgitamisel. Siinkir

jutaja alustas tOllal esialgsete kaalutluste kOOstamisega, ent 

asi jäi tollal mitmetel pöhjustel sOiku. 1984. aa ta algul 

eaitas Valga Rajooni RSN TK Kultuuriosakond vastavasisulise 

tellimuse ERPI-Ie. 

Alljärgnevalt on esitatud nn. esimese ringi ettepanekud. 

Valmis materjali, millele sai tugineda, oli äärmiselt kasinalt. 

Meie arhitektuuriaja.loo pi:Shiteosed1 pUUdutavad ainult r11vami

s1 Valgat. Ka paljus asendamatu Eesti maakondade sarjas ilmunud 

iva1gamaa"2 pakub ehitusloo osas vähe tugipunkte. Irull tul b 
Eelklage Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn 1965. 

2 Valgamaa. ateaduslit, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus. 
Koguteos Eesti V. Tartu 1932. 
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tingimata nimetada üht ajaleheartiklit: O. Kotsenovsk1 kir-

jutist 1977. aastast3 , mis an tänini jäänud ' ai~sak8 Valga 

arhitektuuripärandile pühendatud erikäsitluseks. 

Olulise abi käesoleva töö koostamisel pakkusid linnaplaa

nid. Vanim siinkirjutajale tuntu1st pärineb 1785. aastast ning 
" l 

on j oonistatud (~opeeri tud) hilisema ülikooli arh! tekti J. W. 

Krause poolt4• Vanuselt järgmine plaan pärineb 1789. aastast. 5 

Ulatuslik linnaplaanide koopiate kogu leidub Valga KOduloo

muuseumis (originaalid põhiliselt ENSV RAKA-s). 

KäesOlevaga on esitatud kaalutlused üksikehitiste kait e 

alla võtmiseks, lisaks on tehtud ettepanek kaitsealuse piirkon

na vöi kaitsetsooni mOOdustamiseks. Et ka Valga ajalOO käsit

lused kättesaadavates väljaannetes on napid, siiBs on lisatud 

sissejuhatava fOonina lühiülevaade Valga ajaloo etappidest. 

See ei pretendeeri loomulikult originaaluurim1sele; välja on 

valitud momendid, mis on olnud olulised linna arhitektuuripil

di kujundamisel. 

Mitmed arhitektuurimälestiste ehitu aja ääratlused on 

prOVisoorsed. on selge, et süstemaatillsed arhiiviuurimused 

saavad oluliselt täiendada ja täpsustada senist pilti. KUll 

usub autor, et kardinaalseid muudatusi ehitusperioodide Osas 

ei tOhiks tulla. 

Alljärgnevalt on vaadeldud ehitusmälestisi linna keskuses 

Lenini, Väidu ja N()ukogude tänava piirkonnas. Sellega Valga 

möödaniku väärtarhitektuur veel ei piirdu. Juhul kui iin

esitatu vähemalt Osaliselt leiab rakendamist, siis tasuks 

3 O. Kot;enovski, Piirilinna arhitektuurist. - Sirp ja Vasar. 
1 9. VIII 1 977 • 

4 TRU Teaduslik Raamatukogu. Käsikirjade osakond. J.W. Krause 
fond, s. 18. 

5 uuhuIgas publitseeritud Valgamaa, lk. 559. 
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edaspidi kaaluda, mida ett vötta mitmete keskusest veidi kau

gemal paiknevate hoonetega. Viimaste hulgas vöiks nimetada 

koolimaja N'dukogude t. 63 (1912, F. Kangro), haiglat Kungla 

tänaval (1929-30, J. Wendach), katoliku kiriku varemeid (1907), 

e d. piiritusevabriku hooneid. Et siinkirjutajal tekkis prob

leeme Pioneeri tänava hoonetega, siis on ka need käesolevast 

välja jäänud - lootusega edaspidisele. 
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r. 1ühiMtUlevaade Valga ajaloost 

on Uldtuntud tösiasi, et meie varasem Urikuline mat rjal 

on säilinud äärmiselt napilt - seda tuleb sedastads ka Valga 

ajaloo puhul. Siiski kohtame Valgat mainitavat juba 13. sajan

di löpul - esmakor dselt 1286. aastal, mil Riia linna. välaraa

matlla on sissekanne Uhe Valga (de ~alco, de Wallco) kaupmehe 

völa kOhta. 1 Analoogseid sissekandeid eeineb sealsamas kümne 

aasta kohta 6 korral, kusjuures figureerib :3 kaupmeest. Öeldu

ga ei lW.ksa tunda puudutatuna, et Valga aatub ajalooareenile 

völgnikega. Selliseid sissekandeid on nimetatud raamatus ar

vukalt; sisuliselt oleks öigem nimetada seda krediidiks -

viimase olemasolu on eelduseks ka keskaegsele kaubandusele, 

Olulisim aga, mida saame siit välja lugeda (lisaks Valga es

mamainimise faktile), on tösiasi. et Valga on juba 13, sajan

di löpul küllaltki arenenud kaubanduskeskus - jOon, mis on 

eelköige omane linnal1stele asulatele, 

Järgnevalt kaOb . Valga pOOleks sajandika ajalooallikatest, 

on Oletatud, et pöhjuseks on leedukste retk 1298,s, Löuna

Eestiase - vahest hävitati aiis ka. Valga. f õttekäigul on 

oma lOOgika, et ühtlasi ka oma "aga": retk on suhteliselt 

hästi dOkumenteeritud, kuid kuskil pOle sönakestki Valga koh

ta~ Võimalik, et selline pikem mitte~ainimine on lihtsalt 

tingitud taas ürikute kesisest säilivuaest. 

1 H. Hildebrand. Das Rigisehe Schuldbuch. st. Peteraburg 
18972. 
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Kui 14. sajandil Valga taas ürikutease ilmub, aiis esineb 

ta juba uue ni ;~e all - !lPodole'! vöi "POdeli", tuletatud ilmselt 

Pedeli jo st. See kestab aga õige lühikest aega ning alatee 

15. sajandi algusest kohta e taas üksnes tra itstoonil1st nime. 

Kogu koaküja vältel j i Valga alevik - e saanud ta lin

naöigusi. ka puudusid tal kindlustused. RUll on aga ü!r..s aapekt, 

millega Valga torkab silma teiste Vana-Liivimaa asustatud pun.k."tk

de seas! nimelt tOimus siin mitmeid maa- ja seisu tepäevi jmt. 

Nende arvukusega ei saa konkureer1da Ukski teine linn Valgega. 

Et Valga oli kujunenud regulaarseks läbirääkimiste korraldami

se koha s , viitab detail, et mitme-tel linnadel (Riia, Tartu, 

Tallinn) ja Tartu toomkapittlil olid Valgas omad majavaldused. 
/7 

~ii vöib Viljandi keskaegset positsiooni Vana-Liivimaal ting-

likult vörrelda kahe maailmasöja vaheliae Genfiga. Vahest 

siit ka tuleneb seletus , mike Valga jäigi kindlustamata: just 

kindlustamatus loob suurema neutraalsuse , mida eeldatakse 

ühelt nä~~damiB- vöi läbirääkimiakohalt . KUll ei kaitse see 

linna puruataIDiste eest: 1501 . aastal Valga hävitatakse. Tass 

tOimub see Liivi söja vältel, mil Valga on muuhulgas korduvalt 

vägede kogunemis- ja laagrikohaks. 

Jam Zapolje rahuga. 1582.a. läheb Valga Löuna-Eeati kOOs

seisus Poola valdusease! ajajärk, mis Valgale töotab kujuneda 

paljulubava • Nimelt saab Valga 11 . juunil 1584.a. Stephan 

Ba'or~ privileegiga linnaks; asutamiskirja kinnitab veel S1-

gismund III 1 590. aastal. Paljulubavalgus aga suur1 tulemu

si ei a.ndnud, sest 1600.a. tuaspuhkenud väitlused POOla ja 

Rootsi vahel töid kaasa ka Valga allakäigu: kui 1627 . a. lä

heb Valga Rootsi valdusesse , siis on ta prakti liselt elanike

ta . Järgneva rootsi aja jooksul on Valgal siiski mtlningane 
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eelissituatsioon mitmete linnade suhtes: kui paljud neist 

(Pärnu, Viljandi, Paide, Rakvere) olid allutatud mõisatele, 

siis Valga on ainult episOOdiliseIt olnud sõltuvuses sangas

te mäisast. 

1 638. aastalonlinnas 26 krunti, nei t kUmmekond tUh

jad. on oletatud, et taastekkiv asula hävitati jälle Rootsi

Vene sõjas 1656-61: Põhjasõjas pöletati isegi kolmel korral 

(1702, 1703 ja 1708). Ning ehkki sellele järgnes pikem rahu-

11ku arengu perioOd, jäi Valga kuni 1783. aasta kreisirefor

min! vähetähtsaks asulak , ehkki kandes linna nime. 

Kerkib kUsimus, kas Valgas on üldse säilinud mingeid mär

ke varasemast, s.o. kreisireformi-eelsest asustuskeskusest. 

Hooneid ilmselt pOle ühtegi (Lenini tänaval paiknevat kabe

lit ~ dateeritud mitmeti: kohati kaunis varajaseka, ent 

arhitektuursete vormide põhjal ei tahaks lugeda seda vane

maks kui varaklassitsismi ajajärku, s .. o. 18. saj. viimasesse 

veerandisse kuuluvaks). KUll aga pälvib tähelepanu Valga kes

kuse tänavatevörk. Selle tekkealuseks on olnud ilmselt kolm 

kaugteed (Pihkva, Riia ja Tartu suunas), mille ristumiskoha

le an kujunenud asUmmeetri11ne kOlmnurkne väljak. Selline 

kompositsioon on reeglina vägagi vanade traditsioonidega 

ning Valgas ulatub see igal juhul kaugemale kreisil1nnast -

pOle isegi välistatud, et keskaega. Tuleb silmas pidada, et 

linnadew tänavatevõrk kipub säilima isegi hoonest us e täie

liku häVingu korral. Põhjuseks on hoonete vundamendid, mil

le rajamine on töömahukas protsess ning taastamiste käigus 

püütakse neid võimalikult ära kasutada. Muidugi tees Valga 

keskosa peatänavate keskaegse päritolu kohta jääb esialgu 

ainult hüpoteesiks; selgust saaks tuua ainult linnaarheoloo-
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gia. 

Valga muutumine kreisilinnaks 1783. aastal töi kaasa lin

na kiirema arenemise. Just nüüdsest peale algab linna pidev 

eksistents ja areng, mis kestab tänini. Juba 1780. aastail 

formeerus löplikult linna tuumik. Selle areaali määrasid 

loOduslikud tegurid: läänes nn. Konnaoja, pöhjas Pedeli jögi 

ja idas nn. Pipraoaa (veidi ida pOOl praegusest Lenin!-Vöidu 

ristmikust). Linna kavatise aluseks jäi turuplatsi (kiriku) 

ümbruse ansambel kOlme väljakult lähtuva radiaaliga: ida 

suunas praegune Lenini (varasem - oskva t.), edelasse Liidu 

(end. Suur-Sepa) ja lOode suunas Lenini (end. Riia) tänav 

viimaseid kahte ühendava Raja (end. Härrade) tänavaga. 

Valga hilisemale arengule määrava tähtsusega sündmuseks 

· oli linna muutumine raudteede sölmpunktiks. 1887.a. valmis 

Tartu-Valga-Riia raudtee, millele 1889.a. järgnes Pihkva-Val

ga lö1gu ehitamine. Siia lisandus veel kitsarööpmeline raud

tee üle öisaklila Pärnusse 1896.a. ja Ape-Aluksne liin 1902.a. 

Tänu raudteele arenes ka linn kuni I ailmasöjan! meil har

va nähtava tempoga, mis avaldus ka linnapildis. Arengu lro.tkes

tas maailmasöda; veelgi tösisemaid tagajärgi Valgale töi Ees

ti-Läti piiri reguleerimine 1920. aastal, millega linn jäi 

ilma suurest osast tagamaast. Tunduvalt langes ·ka raudtee 

tähtsus, eriti pärast Tartu-Petseri otseliin! valmimist 

1931. aastal. ii jäi Valga kahekümneks aastaks üheks vähe

seks Eesti linnaka, mille elanikkond näitas järje~dlalt 

kahanemistendentsi. 



- 8 -

Valga arhitektuuripildi mõistmiseks tuleb veel nimetada 

1944.8. raske1d vabastamislahinguid, mil linnas hävis 411 

elamut. Eriti karmatas kesklinnas Lenini tänav, mille lõuna

külje hoonestus raekojast itta jääval lõigul hävis täielikult. 

11 
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II. ttepanekud ehitusmälestiste riikliku kaitse alla 

võtmiseks 

A. hitusmälestised, mis väärivad lUlitami t vabariiklikku 

kaitsenimestikku. 

1. Lenini t. 25. Endine kreisi ametiasutuste hoone (praegu 

ETKVL-i laduJ.Eaeutada olevate andmete ptlhjal pOle hoone 

ehitusaeg üheselt määratav. imelt kui Hupel 1789.a. mainib 

Valga avalikke ehitisi, siis tema andmeil on need kõik pui

dust. Seevastu varaeematel plaanidel (1785.a. J.W. Krause 
. 

koostatud /kopeentud?/ ja O.S. Engelli 1789.a. plaanil) on 

könealuses kohas maja, mille konfiguratsioon lubab oletada 

peaeguse maja tollast eksisteerim1st. Nimetatud hoonet on 
I\, f 

plaanieksplikatsiOon1l tituleeritud "ldnd!ari korteri maja". 

Provisooree vaatluse pöhjal tuleb samuti eeldada, et hoone 

vähemalt oma vanemates osades pärineb 1780. aastaist. Hoone 

vanimaks osaks näib olevat Len1n1 tänava äärne, kirikupoolne 

murdkelpkatusega korpus, millele tõenäoliselt samuti veel 

18. sajandilonlisatud Lenini-Raja nurgalolev ti1b. Hooli

mata hilisematest Umberehitustest (muuhulgas oli kOdanliku 

vabariigi ajal siin vangla) on põhikavati kui ka üksikde

tailid (völv- ja peegelvölvlaed, hilisbaroksed aiaeuksed) 
, 

ulatuslikult säilinud ning hoone on vajaduse & vöimaIu e 

korral täielikult taastatav. Hoone arh! tektuuriajalooline 

roll ei piirdu üksnes Valgaga: see on ainus va tava hoone-

tüübi esindaja kogu Löuna-Eeet1s. 
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Mitmed Valga ehitised on seotud Eesti esimese kutselise 

arhitekti Georg (.Türi) Hellati (18'70-1943) nimega.. See Peter

buri Tsiviilehituse instituudi 1900.a. löpetanud mees on meie 

arhitektuuriajalukku jäädvustunud eelkäige Eesti Uliöpilaste 

Seltsi hoone (Tartus, Gagarini t. 1) projekteerijana. Tegemist 

011 katsega luua omanäol;i.st eesti rahvuslikku stiili. G. Hellat 

oli pärit Valgamaalt - vahest see ongi pöhjus, miks mitmed Val

ga ehitised on seostatavad Hellati nimega. Tösi, mitmetel juh

tudel meie ei suuda täpselt määratleda Hellati osa - tegemist 

on autoriga, keda meie arhitektuuriajalugu on ainult möödamin

nes vaadelnud. 

2. Vaieldamatult on G. Hellati projekteeritud Vöidu t. 6 

endine "Säde tt seltsimaja (praegu kodul oomuu eum). Tegelikult 

on siin tegemist kaksikmajags. kus paiknesid ka krediidiasu

tused. 19sel kujul On hoone pilstitatud 1 909-1 911. Päles 

1918. aastal ning taastati 1921. aastal. Taas pöles hoone pä

rast II ailmasoda ning praeguseni an hoovipoolses tiivas 

paiknenud testrisaal~ osa varemeis. Praegusel kujul on monu

mentaalse neljakorruselise hoone väärtusliku1.ma.ks osaks geo

meetrilistes jut~endvormid~ fassaad. 

3. Vöidu t. 13. hndine tütarlastegümnaasium, praegu Valga 

3. Kaheksuklassiline KOOl. Hoone on samuti seOstatud G. Hel

latig" . küll tuleb siia lisada kUsimärk~ Algselt an hoone 

ehitatud haiglaks (viimane muide pidi esialg ete kavade koha

selt püstitatama Viljandis e) - a. 1908/10.a. Järgnevalt hoo

ne väeti ajutisele kasutusele koolina ning viimase jaoks li

sati sekundaarseIt vasakpoolne saalisa tiib. POle välistatud, 

et G. Hellat on seotud üksnes juurdeehitiseea. Hoone juugend

stiili9 fassaadid, kus puhaavuuktellia on kombineeritud valge-
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te krohvpindadega, kuulub selle stiiliperioodi ilusamate 

esindajate hulka Lõuna-Eestis. 

J. Ehitusmälestised, mida tuleks v~tta kohaliku kaitse alla. 

4. Söpruse t. 3. Uhekorruseline kivist po lkelpkatusega puit

elamu, ehitatud 19. saj. esimesel veerandil. Tegemist ~ 19. 

sajandi algusel meie väikelinnades laialt levinud elamutUUbi

ga, Valgas on nimetatu säilinud ainukesena. Hinnalised on 

ampiirstiilis nikerdatud välisukaed - siinkirjutaja andmeil 

vist sellest ajajärgust parimad Valgas. Ehkki hoone on amor

tiseerunud, väärika ta säilitami t-restaureer1m1st. 

5.-7. Raja 1, 2 ja 4. T~enäoliselt 18. saj. löpu puitelamud, 

seega vanimad Valgas. Olevatamisi on käik nad olnud algselt 

Uhekorruselised, Raja t. 4 on lisandunud mansardkorrus. Hoo

ned väärivad säilitamist-korrastamist kahel pöhjuael: 

- nende vanus; 

- nende paiknemine Valga vanimas asustustuumikus, mis tervi-

kuna v' ärib kaitsmist (vt. lk.Abil ' ). 

8. Raja t. 6. Endine postijaam (praegu Valga raj ooni arhiiv). 

Uhekorruseline 1 9. saj. viimase veerandi kivimaja on Uldj oon

tes säilitanud oma algkuju. 

9. Lenini t. 24. Endine kaupmeheelamu, praegu ma j apidami s

tarvete kauplus. Ehitatud töen'oliselt 19. saj. löpus. Kahe

korruselise hoone puidust nurgatorn annab ilusa aktsendi ki

rikuümbruse väljakule, historitsistlikes vOrmides fassaad on 

praktiliselt täielikult säilitanud oma. algilme. 
L .... 

10. Lenini t. 22. KOOlimaja (praegu muusikakOol). Ehitatud 

töenäoliselt 18. sajandi 90.-aastail kOolimajaks (algselt 

oli siin linnakOOl) ning sellisena on ta funktsioneeritud tä-
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nim. Hoone on säilitanud oma algsed pöhiplaanilised gabar1i

did. kUll cm selgitamata algne korrusel1sus. Praegune manaard

korruse väljaehitus tänavapOOlsel küljelonigal juhul hilisem 

lisand. on aga vöimalik, et esialgne hoone oli ühekorruseline 

körge murdkelpkatuaega rajatis (algse Uhe korruse vöimalusele 

v1itab karniis kahe korruse vahel). Hoone algkuju on vöimalik 

selgitada Leningradi NSVL RAKA-s säilitatavate 19. saj. I poo

le möötmisjooniste pöhjall siinkirjutajal pole olnud vöimalust 

nendega tutvuda. 

11. Endised 11naaidad sidekantori (Lenini t. 16) hOOVil. Ehi

tatud 1880. aastail. Uks neist an tugevasti kannatanud (ümber

ehitus, mille käigus hoone on krohvitud; pärast tulekahjut 

seisab vareme1s), ent pöhimötteliselt taastatav. Könesoleva 

perioOdi majandusebitised on muutunud meil harvadeks, mistöttu 

väärivad säilitamist ja korrastamist, kohaldatuna mingile uue

le funktsioonile. 

12. Lenini t. 12. Endine laenuhoiuleassa (praegune söjaväekau

bastu ja komisjonikauplus). ~hit. 1912.a. Arhitekt teadmata, 

on Oletus, et P. Idndenberg. Hoone peafassaadil toonitab 

keskrisaliiti kOlmnurkfrontoon, mis toetub joonia kapiteeli

dega paarissammastele. Sellise klassiteistliku vormiköne 

körval esinevad juugendlikud elemendid (akende jaotus, aken

devahelised ovaalsed kaunistused). Seega hoone on iseloQmu

lik hilisjuugendile, mis traditsiooniliste art nouveau ele-
~ 

mentide körval vöttis taas kasutusele antiktseerivad jooned. 

13. Vöidu t. 5. End. 1<. Vassili maja (praegu kauplus elamu). 

Ehitusaeg ja arhitekt teadmata; oletatavasti pärineb selle 

sajandi I kümnendi II pOOlest. as aud~wID~enduse (lamedad 

pOlUgonaalsed ärklid, körge parapet raamimas r8äst~s~ele-
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mentide pöhjal pole välistatud, et ka siin an iegemist G. Hel

lati projektiga. 

14. Vöidu t. 26. End. J. Müllersoni maja (praegu polikliinik). 

Ehitatud 1 907. arhitekt teadmata. l41tmed fassaadielemendid. 

mis an sarnased nimetatud Vöidu t. 5 elamu omadega. on lähe

dased Hellati repertuaarile. 

15. Nöukogude t. 9. Endine loomaarst A. Morelti elamu. praegu 

väikelastekodu. Villatüüpi hoone 1903. aastast. autoriks ehi

tusmeister Märt Gross. on võimalik. et osa detaile (näiteks 

tornirödu .rinnatis) on lisandunud möned aaatad hiljem. 

16. Waukogude t. 10, Endine reaalkool. praegu Valga 2. 8-klaa

ailine kOOl. Ehitamist alustatud I ailmasöja ajal (1914), 

valmis 1922.a. Ka siin pOle autorite kohta selget pilti. AIg

projekt pärimeb A. Bieselba cschtilt (projekteerinud näit • 
.... 

Tartus Puskini gümnaasiumi ja rekonstrueerinud Vöru aeminari-. 
hoone). J4inge1d JOOniseid on valminud hiljem ka G. Hellatil. 

ent mis osas, pOle taas selge. 

17. Nöukogude t. 12. Endine hambaarst J. Goertzti maja, prae

gu elamu. Ehitatud ligikaudu vahemikus 1905 ••• 1912. Vöimalik, 

et on möne Riia arhitekti projekt. Et interjöörid on tugevas

ti rekonatrueeritud, siis oleks vahest otstarbekas kaitse alla 

vötta üksnea juugendfaaaaadid • 

• 
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III. Ettepane.kud kaitseteJooni lBoodustamiseks 

Arhitektuurimälestis pääseb möjule üksnes sobivas kon

tekstis. sobivas ümbruses. Selle pöhimötte ignoreerimine 

vöib Vii olukorrani. kus ajalooline väärtarhi"t ektuurteos 

vöib muutuda vöörkehaks uues keskkonnas - ühe ekatreemee1ma 

näitena vöiks meenutada taastatud Narva raekOda, samuti ka 

konfliktsituatsioone Vöru ajalooli"ses linnakeskuses. 

Teiseks tuleb arvestada, et Uhe linna ilmet ei määra 

ainult üksikud arhitektuuripärlid. Linna miljöö kujundami

sel on vägagi oluline koht hoonetel, mis üksikult vöetuna 

on. küllaltki silmapaistmatud, kuid ilma nendeta ei ole ter

vikansamblit; ei teki just antud linnale omast ilmet. Sellis

te "tausthoonete" puhul vöib könelda vähemalt nende miljöö

väärtusest. 

Viimastel aastakümnetelongi üksikObjektide kaitse körval 

akuutseks saanud tervikaanhamblite kaitse - aeda nii meil 

kui ka mujal. 

Lubatagu siinjuures tsiteerida möningaid printsiipe, 

mis on fikseeritud viimase kümnendi Euroopa köige autori

teetsemal ajalOOliste linnade-teemalisel kongressil: Euroo

pa Arhitektuuripärandi Kongressil 1975.a. Amsterdamis, nn. 

Amsterdami deklaratsioonis: 

"Konsress toonitab järgmisi pöhilisi kaalutlusi: 

a. Lisaks oma hindamatule kultuurilisele väärtusele Euroopa 

arhitektuuripärand teadvustab oma rahvastele nende argi

ajalugu ja argitulevikku. Selle säilitamine on seetöttu 
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elulise tähtsusega. 

b. Arhitektuuripärand ei hõlma üksnes erandlilm väärtusega 

üksikehitisi ja nende ümbrusi, vaid samuti ajaloolist vöi 

kultuurilist huvi pakkuvate linnade ja külade piirkondi. 

e. Sellest peale kui need väärtused moOdustavad kõikide Eu

roopa rahvaste Uh1somand.1, on neil ka ühine vastutus 

kaitsta (neid väärtusi) kasvavate ohtude eest: lohaHle

jätmine ja lagunemine, s1hipärane lammutamine, kohatud 

uusehitised ja ohjeldamatu transport. 

d. Arhitektuurset konserveerim1st tuleb vaadelda mitte kui 

marginaalset ettevõtm1st vaid kui pollilist teed linna ja 

maa planeerimisel. 

e. KOhalikel autOriteetidel, kellel lasub põh18sa olulistest 

plane erimi s otsust est , on eriline vastutus arhitektuuripä

randi kaitse eest / ••• / 

k. Kuna tänased uusehitised muutuvad homme pärandiks, siis 

tuleb rakendada koiki meetmeid, et kaasaegne arhitektuur 

oleks körgekval1teediline.1 

Eestis on vastavasuunaliseks suurimaks ettevõtmiseks 

olnud rea ajalOOliste linnakeskuste riikliku kaitse alla 

võtmine 1973. aastal. 

liliike arvestades on ka Valgas piirkondi, kus tuleks 

rakendada kait eprintsiipi. Iseküsimus, kas on sihipärane 

taotleda analOOgselt teiste ajalOOliste linnadega Ministri

te Nõukogu määrusega kehtestatud kaitsetsoon! vöi leidub 

selleks mõni muu vorm - see ei kuulu enam siinkirjutaja 

1 msterdam Deelaration (s.l. et a.), lk. 5-6. Nimetatud 
deklaratsiooni tähtsust omas valdkonnas võiks võrrelda 
Veneetsia Hartaga restaureerimisvallas, erinevalt viima
sest pOle Amaterdami Deklaratsioon paraku meie spetsia-
listid tähelepanu pälvinud. 
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kompetentai. 

Juhime tähelepanu sellele, et selline kaitsepiirkond ei 

tähenda sugugi mingit reservaati, kus kõik jöud on suunatud 

üksnes mineviku kultiveerimisele ja igasugused muudatused (väl-
, 

ja arvatud restaureerimine) on välistatud. Pöhimöttel1selt tu-

leb köne alla vabade platside hoonestamine, olemasolevate ehi

tiste lammutamine, asendamine ja rekonstrueerimine. Oluline on 

aga see, et jääks danineerima ajalooline (öigemini: aegade 
, 

jooksul ladestunud) miljöö; tulevased ettevötmised peaksid 

selle möjukust *ugevdama. mitte aga kahandama. See aga eeldab 

nii juhtivtöötajate, linnaplaneerijate kui ka muinsusksitse 

ühesuunal1st kOOstööd. 

Helmi Uprus on jutuajamistes röhutanud, et ajaloolist 

linna vöi selle mingit Osa ei tohiks vaadelda lihtsalt vanade 

hoonete kogumine. oluline on välja selekteerida piirkonnale 

enam omane "leitmotiiv" - mingi jOon, mille rõhutamine on 

järgneva regenereerimistõö esmaülesandeks. Valga keskuse pu

hul saame tuua välja kaks märksõna vöi teemat: "18. sajandi 

löpu kreisilinn" ja "Sajandivahetuse öitsva väikelinna t:tri

keskus". Püüame neid natuke lähemalt konkretiseerida. 

Teame, et 1783. aasta kreisireform! meie linnade ajaloOs 

on raske üle hinnata. Küsimus ei puuduta niivörd suuremaid 

linnu Tallinnat ja Tartut, vaid rida väiksemaid. Mitmed neist 

olid sajandeid kiratsenud ning alles nimetatud reform pani 

aluse nende kiiremale arengule ja tegelikult üldse tänapäe

val eksisteerivale linnale. Paraku on Lõuna-Eestis sellest 

ajajärgust hooneid alles imevähe. Võrus saame nimetada kahte 

kirikut, kuna kreiai administratiivhoone on lootusetult 

ümber ehitatud. Viljandis on tOllased esindushooned kas hä-

19 
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vinud vöi tundmatuseni ümber ehitatud; nimetam1st väärib 

sealne apteek (praegune muuseum). RUll on Viljand1.s mit

meid selle ajajärgu puidust elumaju. Pärnusse on känesolev 

etapp üldse vähe jälgi jätnud. Sellise kurva pildi juures 

On Valga meie oludes täiesti unikaalne: siin on ld.rik, uei

si administratiivhoone, koolimaja, ligikaudu samast ajaj~r

gust pärincv kabel ning möned puitelamud - koik need paikne

vana .kompaktselt ühes piirkonnas. ~dnesoleva piirkonna (st. 

Lenini-Raja-Liidu) väE!rtustest koneldes e1 tOhi kõrvale jät

ta ka tänavatevõrku - eespool nimetasime vöimaIust, et tege

mist on ulatuva traditsiOOniga keskaega. Paralleelina vi1tak

sime Tartule: Nöukogude väljaku hoanestus ei ulatu samuti 

kaugemale 18. sajandist, kuid viilj ku enda kavatis on for

meerunud hiljemalt keakajal (vwlemalt osaliselt isegi enne 

kristianiseerimist). 

TeiseIla nimetatud t eema: "Sajandivahetuse tirakeakus" 

all on peetud Võidu tänavat. Tema eripära on see, et ta on 

formeerunud väga lühikesele ajajärgul.. Veel 1870.a. plaanil 

on seda tänavat lühikene löik tiksikute juhuslikult paikne

vate hoonetega. Olukord muutus pärast ~t'audteesölme rajamist 

Valgasse - nüüd kujunes see raudteejaama ja vana keskust 

ühendava.ks teljeka. Tänu raudteele tekkinud majanduslik 

buum kajastus ka ehitustegevuses (peame lisama siia veel 

märksõna "äri" - enamik tOllal rajatud maju on alakorrusel 

kauplusega). Tänava hoonestusest väärtuslikeim Osa on S90-
.... 

tud Georg Hellat1 nimega. E spoOl juhtisime tähelepanu, et 
e 

tegemist on Eesti esimese ~~tselise arhitekt1g~ - seega 
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väärtustub ta meie kultuuriloos nii, nagu näiteks A. Kunileid 

vöi A. Laikmaa. ii vöime lisada veel Uhe teema - "Hellat". 

ii äkiline kui oli könesoleva tänava esiletöus, sama järsk 

oli ka ta seisak! stagnatsioon. mis kaasnes 1 920. • piiri

a j amise j a Valgale eluliselt vajaliku tagamaa ära1öikamisega, 

möjus a rhitektuurile konserveerivamalt kui seda oleks uutnud 

ükski muinsuakaiteealane edikt. 20.-30. aastail lisandunud an 

minim lne. (POsitiivse näitena. vöiks nimetada sellest ajas

tust G. are projekteeritud el mut Vöidu tJ51930. aastaist). 

Nii oleks ettepanek vött t rvikuna kait e alla Vöidu tänav 

kuni Komsomoli tänava ja turu j oonem. 

Lisame möned kaalutlused ja selgitused. 

1. Valga tänapäevane linnakeskus on muutumatult jäänud oma 

traditsioonilisse kohta ning see on ilmselt s1nuöige ka 

tulevikus. KeskusefunktsiOon tingib ka. uusehitisi. Nende 
." 

jaoks ehituspinda leidub~ kaitsereziim kindlustaks, et 
. 

uusehitiatega ei hävitatake teadmatusest hinnalist vana 

ehitusaubatantsi. 

2. Amort1setsi ooni probleem. Könealuates pi1;t:"kondades on 

ehitiste - sealhulgas ka puithoonete - tehniline et~und 

suhteliselt kO"".cra11k, vähemalt tunduvalt parem kui Viljan

di ja Vöru kaitsetsoonides. Erandiks on elamu Söpruse t. 3 

3. Könesolevas piirkonnas puuduvad eri.otstarbeliaed ehiti

sed. Ea on eilne itatud kaitsealast välja jäetud tööstus

te tel."ritooriumid (vahetult külgnevad "Baltika" osakond 
-

Liidu tänaval ja Valga veinitehas Raja tänaval). Viima-

sest tulenevalt ei peetud otstarbekaks vötta kaitse alla 

kogu Raja tänava ja Läti piiri vahelist kvartalit. 

4. Könesolevaa p1irko.nnas on vaid üksikud pärast öda ehita-

tud tüüpmajad, mis ei liitu ümbrusega. 

l~ 

u( 
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