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EKSPERDIHINNANG 

 

Objekt:   Viljandi Vana Kalmistu 

Asukoht:   Viljandi linn, Viljandi maakond 

L-EST asukoht:  x  y 

N 6470284 592809 

NO 6470256 592900 

SO 6469846 592842 

SW 6469844 592704 

NW 6470197 592679 

 

 

Käesolev eksperdihinnang on koostatud Viljandi Vana Kalmistu mälestiste tunnustele 

vastavuse väljaselgitamiseks Muinsuskaitseseaduse § 12 alusel Muinsuskaitseameti tellimusel.  

 

 

1. Aadress, sh katastriüksused 

 

Kalmistu alal asub kuus kinnistut, millest kolm kuuluvad eraomanikule (EELK Viljandi 

Pauluse Kogudus), kolm kohalikule omavalitsusele (Viljandi linn) ja üks kalmistuosa paikneb 

reformimata riigi maal (vt Joonis 1): 

 

1) Vana kalmistu 1: 89714:002:0035, 4045050, Viljandi linn; 

2) Vana kalmistu 2: 89714:002:0026, 3253539, EELK Viljandi Pauluse Kogudus 

(registrikood 35800116, Viljandi linn); 

3) Vana kalmistu 3: 89714:002:0032, 3454539, EELK Viljandi Pauluse Kogudus 

(registrikood 35800116, Viljandi linn); 

4) Vana kalmistu 4: 89714:002:0038, 4042350, Viljandi linn; 

5) Vana kalmistu 5: 89714:002:0027, 3228139, EELK Viljandi Pauluse Kogudus 

(registrikood 35800116, Viljandi linn); 

6) Kalmu tn 6: 89701:001:0364, 4045050, Viljandi linn; 

7) Reinu tee, Saksa sõdurite kalmistu, reformimata riigi maa. 

 



3 

 

 

 

Joonis 1. Kinnistute piiride kaart. Aluskaart: Maa-ameti kaardiserver. 
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2. Funktsioon 

 

Kalmistuna kasutuses olev Viljandi Vana kalmistu paikneb Viljandi linna haldusterritooriumil. 

Kalmistu haldamise ja kasutamise korda ning nõudeid reguleerib Viljandi linna kalmistute 

kasutamise eeskiri.1 

 

 

3. Ajalooline ülevaade 

 

Enamiku ajalooliste kihelkonnakalmistute tekkelugu Eestis ulatub 18. sajandi 

seitsmekümnendatesse aastatesse. Nii on see ka Viljandis. Viljandi Vana kalmistu on 

liitkalmistu, kus on kõrvuti Viljandi Jaani ehk luterliku linnakoguduse, Viljandi Pauluse ehk 

luterliku maakoguduse ja Viljandi Eelkäija Ristija Johannese ehk õigeusu koguduse kalmistud. 

Nende kalmistute juurde on omakorda eraldatud matmispaiku sõjaväelaste ja sõdades langenute 

sängitamiseks. Nii asuvad Vanal kalmistul veel Garnisonikalmistu, Vabadussõjas langenute 

kalmistu ja Saksa sõdurite kalmistu. 

 

3.1. Vana kalmistu algus 

 

Uus surnuaiamaa, vastavalt keisrinna Katariina II ukaasile 19. detsembrist 1772 kirikutesse ja 

kirikuaedadesse matmise keelustamise kohta,2 eraldati Viljandi mõisa maast praeguste Vaksali 

tänava ja Riia maantee äärde. Kalmistu pühitses kasutusse toonane Viljandi koguduseõpetaja 

Heinrich Ernst Schröder 28. juulil 17733. 

 

Kalmistu kabeli ehk „avaliku matusemaja“ (öffentliche Begräbnishaus) rajamisele asuti 

Viljandis paar aastat hiljem. Kihelkonna mõisatele saadetud töökohustusmemoriaalis 31. 

augustist 1775 nimetab kirikueestseisja Berend Johann von Bock Pärilt uue surnuaia kabeli 

katuse jaoks 600 vihu õlgede tarvidust ning palub mõisavalitsusi saata tugevaid mehi 

puusepatöödele.4 Ehitise talveks valmissaamiseks kohustas kirikueestseisja oma ringkirjaga 15. 

septembrist 1775 saatma mõisatest tööjõudu kabeli juurde müüri- ja puusepatöödele.5 

Arhiiviallikatest ilmneb veel, et kabeli keldrikorrusel paiknesid hauakambrid nooblima rahva 

ehk siis aadlike ja linnakodanike matmiseks.6 

 

1775. aasta visitatsiooni ajal oli kalmistu ümbritsetud müüriga, millest iga mõis oli ehitanud 

ühe lõigu ning linn teinud värava. Kalmistu oli planeeritud, vajalikud teed ja sihid aetud.7 

Surnuaeda laiendati teadaolevalt esmakordselt 1813. aastal 1 ¾ vakamaa ulatuses.8 Sel puhul 

                                                 
1 Viljandi linna kalmistute kasutamise eeskiri. – Riigi Teataja, 30.04.2015. 
2 13.927-19. 11.1772 – Полное собрание законов Российской империи, том XIX (1770–1774), lk 691. 
3 RA, EAA 3149.2.1, lk 319. 
4 VPKA (=Viljandi Pauluse koguduse arhiiv). Viljandi Magistraadi toimik kirikuasjus 1738–1860, l. 39. 
5 Samas, l. 45. 
6 Samas, l. 46–47. 
7 VPKA. Visitatsiooniprotokoll 05.10.1775. 
8 VPKA. Geom. Charte von dem Fellinschen Gottesacker aufgemessen und zur Charte gebracht von dem 

Landmesser J. P. Liphart im Jahre 1813.  
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koostatud kaardilt (Joonis 2) näeme uute siilude juurdevõtmist olemasoleva kalmistu põhja- ja 

idaküljelt. Skemaatilisele kaardile on kantud veel surnuaiakabel, Riia maanteelt kabelini 

suunduv tee ning üks kalmistul asuv, ilmselt ajutise iseloomuga hoone.  

 

 
 

Joonis 2. Fragment 1813. aastal koostatud kaardist:  

Geom. Charte von dem Fellinschen Gottesacker, aufgemessen und zur Charte gebracht von dem 

Landmesser J. P. Liphart. A – vana surnuaiaosa; B – uus juurdelõige. VPKA. 

 

1835. aasta suvel otsustasid kirikukonvendile kogunenud mõisaomanikud surnuaia 

laiendamiseks Viljandi mõisalt rentida pool vakamaad mõisnikkonna matusepaigaks ning 

talupoegadest kirikuvöörmündrid ühe vakamaa talupoegkonnale. Kogudus kohustus mõisale 

vakamaa eest maksma 6 vakka rendivilja aastas – ühel aastal rukist, teisel otri, kolmandal kaeru 

jne. Nimetatud tingimustel võttis ka Viljandi linn ühe vakamaa rendile ning kogu 

juurdemõõdetud ala piirati müüriga.9 Selleks ajaks olid Pärsti ja Uusna mõisaomanikud rajanud 

oma mõisatesse juba erakalmistud, ülejäänud mõisnikud nägid oma perekonna matusepaika 

ilmselt kihelkonnakalmistul. Pühapäeval, 2. augustil 1836 pärast jumalateenistust toimetas vana 

surnuaia kõrval uue kalmistumaa pühitsemistalituse adjunktpastor Valentin von Holst10.  

 

                                                 
9 RA, EAA.1290.1.315, l. 9. 
10 RA, EAA.1290.1.315, l. 20–21. 
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1860. aastal kinnitasid võimud kohaliku vaimuliku Valentin von Holsti initsiatiivil koostatud 

kava rahvarohke Viljandi luterliku koguduse lahutamiseks Viljandi linnakoguduseks ja Viljandi 

maakoguduseks. Läbirääkimiste ja saavutatud kokkulepete tulemusel sai linnakogudusele Jaani 

kirik koos kantremaaga (Cantorland). Maakogudus jäi kirikumõisa ja köstrimaade omanikuks 

ning võttis sihiks endale uue ruumika kiriku ehitamise.11 Kalmistust sai maakogudus 

kakskolmandikku, linnakogudus ühe kolmandiku.12 Kabelit kasutasid ning hooldasid linna- ja 

maakogudused ühiselt.13 Rahvaarvu kasvu ja 1864. aastal maakoguduse kalmistul alanud 

pärisplatside müümisest14 tingituna laiendati kalmistut edaspidigi.  

 

3.2. Maakoguduse ehk Pauluse kalmistu Vanal kalmistul 

 

1871. aastal otsustas kirikukonvent Viljandi mõisa omanikule Paul von Ungern-Sternbergile 

teha ettepaneku 2 ½ vakamaa müümiseks surnuaia tarvis.15 Läbirääkimiste tulemusel müüs 

parun kogudusele kolm vakamaad, küsides 400 hõberubla vakamaa eest. Kirikukassast tehtud 

kulutused maa väljaostmiseks plaanis konvent tagasi saada hauaplatside müügist16, kehtestades 

surnuaiamaa ruutjala müügihinnaks 6 kopikat17. Juurdeostetud surnuaiamaa pühitses õpetaja 

Ferdinand Hörschelmann kasutusse 1872. aastal18, misjärel loeti maakoguduse kalmistumaade 

suuruseks 8 vaka- ja 8 ½ kapamaad19. 

  

Kümmekonna aasta möödudes oli maakoguduse vaba kalmistumaa taas otsakorral. 1. mail 1885 

toimunud konvendikoosolekul lepiti kokku, et parun Ungern-Sternberg lubab maakoguduse 

surnuaia laiendamiseks olemasoleva surnuaia kõrval mõisa rehehoone poole jääva põllumaa, 

mille laiuseks on pool vakamaad, pikkuseks ca 200 küünart ning mis ühte nurka pidi ulatub 

linnakoguduse surnuaiani. Ostuhinnana jäi kehtima paruni küsitud 1200 rubla vakamaa eest 

ning sama aasta sügisel pärast saagi koristamist lubas Ungern-Sternberg maatüki koguduse 

kasutusse anda. Ostusummast otsustati varasemate pärisplatside müügist laekunud 702 rubla ja 

54 kopikat mõisale välja maksta, ülejäänu jäädi võlgu. Peeti õigeks kalmistu senine piirdemüür 

juurdeostetud surnuaiamaa piirile ümber laduda.20 Pärast jumalateenistust 3. novembril 188521 

pühitses õpetaja August Jakob Westrén-Doll uue, ca ühe vakamaa suuruse22 Viljandi mõisalt 

1359 rubla ja 60 kopika eest ostetud surnuaiariba sisse.23  

                                                 
11 VPKA. Viljandi magistraadi toimik kirikuasjus 1738–1860, l. 315–320. – Regulativ für die Verwaltung der 

von Seiten der Fellinschen Stadt-Gemeinde neu fundierten evangelisch-lutherischen Stadtpfarre.  
12 VPKA. Viljandi magistraadi toimik kirikuasjus 1738–1860, l. 289; Meil ei ole siin jäädavat linna… – Oma Maa, 

25.02.1938; Oma Maa, 28.02.1938. 
13VPKA. Viljandi magistraadi toimik kirikuasjus 1738–1860, l. 289. 
14 30. aprillil 1864 ostis Mall Kurik Karulast 6 rubla eest II aias asunud hauaplatsi päriseks. – VPKA. 

Kirchhofsbuch zu Fellin-Land 1864–1935, lk 39. 
15 VPKA. Kiriku- ja kihelkonnakonvendi protokolliraamat 1871–1904, Konvendi protokoll 10.12.1871, p 7. 
16 Samas, Konvendi protokoll 24.04.1872, p 1. 
17 Samas, Konvendi protokoll 10.12.1871, p 7. 
18 Felliner Anzeiger, 06.11.1885. 
19 EELKKA (= EELK Konsistooriumi arhiiv). Kirjavahetus Viljandi Jaani kogudusega 1919–1938. – Juhatuse 

esimehe kiri konsistooriumile aprillis 1936. 
20 VPKA. Kiriku- ja kihelkonnakonvendi protokolliraamat 1871–1904, Konvendi protokoll 01.05.1885, p 3. 
21 Westrén-Doll nimetab kirikukroonikas pühitsemispäevaks 6. novembrit, Felliner Anzeiger aga pühapäeva, 3. 

novembrit. – RA, EAA.1290.1.315, l. 19; Felliner Anzeiger, 06.11.1885. 
22 Felliner Anzeiger, 06.11.1885. 
23 RA, EAA.1290.1.315, l. 193.  
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Järgmise aasta jaanipäeval peetud surnuaiapühal24 pühitses kohalik õpetaja veel ühe juurdelõike 

vana kalmistu põhjaküljele jääval nõlvakul kalmistumaaks. Eelnevalt oli ala planeeritud, 

piiratud kivimüüriga ning rajatud lai jalgtee. Kalmistu põhjaküljel varem laiunud org täideti 

Valuoja-äärselt mõisa künkalt toodud pinnasega ning sinna püstitati lasipuud matuseliste 

hobustele.25 Viimasega lahendati kalmistu eeskirjades sätestatud kohustus „parkida“ 

matuseliste sõiduvahendid kalmistu juures.26 

 

23. jaanuaril 1915 otsustas konvent kubernerilt saadud kirja põhjal ilmasõjas langenud 

sõjameeste jaoks oma surnuaial „iseäralist vendade hauaplatsi häälmeelel anda, kui seda tarvis 

peaks olema”. Konvent oli vajadusel nõus platsile hauatähist (risti) üles seadma ja haudu 

kaunistama. Vastav matmispaik eraldati uuel surnuaial hommiku-lõunapoolses nurgas vastu 

maanteed.27 Siis rajatud matmiskohta tunneme praegu Viljandi Garnisonikalmistu nime all. 

 

Juunis 1916 arutas kirikukonvent taas surnuaia laiendamise küsimust. Selleks plaaniti Viljandi 

mõisalt osta vana surnuaia kõrvalt Riia maantee äärest u 3 ½ vakamaad hinnaga kolm rubla 

kuuejalase ruutsülla eest.28 Kuna kogudusel nappis raha kavatsetud 2524 ruutsülla koheseks 

väljaostmiseks, otsustati esialgu kaks vakamaad osta ning ülejäänu, juba kaardile märgitud osa, 

rahalise võimaluse tekkides välja osta. Viljandi mõisaga sõlmiti kokkulepe: ostuhind ei tõuse, 

kui kogudus maatüki kuue aasta jooksul välja ostab. Kahe vakamaa suurune maatükk võeti Riia 

maantee äärsest küljest kuni mõisa küünini viiva teeni. Kirikueestseisja Johann Leiki hooleks 

jäeti lepingu sõlmimine, rahaasjade korraldamine, surnuaiaplaani tellimine jms.29 Uue 

surnuaiamaa pühitses õpetaja Jaan Lattik sisse 12. novembril 1917.30  

 

Eesti marga kasutuselevõtmise järel määras kirikukonvent oma otsusega 16. detsembrist 1919 

surnuaiaplatsi müügihinnaks kirikumõisa surnuaial üks mark ja vanal surnuaial kaks marka 

ruutjala eest.31 Nõukogu andis eestseisuse hooleks võimalusel VI surnuaiale Riia maantee äärde 

kiviaed teha IV ja VI surnuaia vahel olevast vanast kiviaiast.32 

 

Järgmine surnuaialaiendus toimus 1922. aastal. Nimelt otsustas kirikunõukogu 1922. aasta 

kevadel lasta uus surnuaiamaa traataiaga ümbritseda33 ning selle, u ühe Riia vakamaa suuruse 

maatüki pühitses õpetaja Jaan Lattik  sama aasta sügisel ka sisse.34 Kirikueestseisja hooleks oli 

järelevalve, et liiga suuri platse ei omandataks ega  ostetaks kokku hangeldamise eesmärgil.35 

                                                 
24 Felliner Anzeiger, 02.07.1886. 
25 EELKKA.66.1.3, l. 193. 
26 EELKKA.66.1.36. – Reglement über Anlegung und Unterhaltung der Gottes-Acker (Patent No 36 vom 16. 

April 1846). 
27 VPKA. Koguduse protokolliraamat 1905–1948, Konvendi protokoll 23.01.1915, p 5. 
28 Samas, Konvendi protokoll 28.06.1916, p 2. 
29 Samas, Konvendi protokoll 15.09.1916, p 1. 
30 VPKA. Laululeht: Wiljandi maakoguduse uue surnuaia õnnistamise laulud 12. novembril 1917. 
31 VPKA. Kirikunõukogu protokoll 16.12.1919, p 2. 
32 VPKA. Kirikunõukogu protokoll 30.03.1920, p 4. 
33 VPKA. Kirikunõukogu protokoll 09.05.1922, p 7. 
34 EELKKA. Kirjavahetus Viljandi Pauluse kogudusega 1919–1938. – Jaan Lattiku palve uue surnuaiamaa 

pühitsemiseks 12.10.1922. 
35 VPKA. Kirikunõukogu protokoll 14.12.1922, p 4. 
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Kalmistu lõunapoolsele äärele oli 1926. aasta sügiseks kivimüür ehitatud, tulevikus plaaniti 

linna-poolsele küljele kraav kaevata ja selle kaldale akaatsiapõõsad istutada. Kogudus soovis 

veelgi surnuaeda laiendada u 10 sülla laiuselt kuni tolleaegse Viljandi riigimõisa küünini, mille 

kohta koguduse täiskogu koosolekul märkis Jaan Lattik, et see on raskendatud, kuna suur maa-

ala surnuaia lähedalt minevat sõjaministeeriumi kätte.36  

 

Koguduse nõukogu palvele vana surnuaia laiendamiseks kahe vakamaa ulatuses Viljandi mõisa 

rehehoone juures, vastas linnavolikogu 1928. aastal eitavalt. Otsust põhjendati linna 

kavatsusega Uueveskile uue surnuaia asutamisega, kuna senised surnuaiad parkideks 

kujundatavat.37 Laiendamisplaan ei soikunud ning veel 1931. aasta koguduse täiskogul nimetab 

õpetaja Lattik, et vana kalmistu laiendamisplaanidele „tuldavat linna poolt väga visalt vastu“.38 

 

Maakoguduse kalmistul asuva ainukese eramatusekabeli ehitas 1928. aasta paiku Valtu (Rapla 

khk) tellisetööstur Toomas Pihlak (1862–1935) oma abikaasa Marie (1861–1927) ja enese 

matusepaigaks. Igal juhul oli hauakabelite rajamise küsimus aktuaalne koguduse nõukogu 

koosolekul 7. mail 1928, kus nõukogu otsustas hauaplatside eest, kuhu ehitatakse hauakabelid, 

„iseäralist maksu võtta“ ja nõuda eelnevalt hauakabelite plaanide esitamist kirikunõukogule.39  

 

1930. aastal võeti kalmistul kasutusele meetermõõdustik ning VII aias ja kabeli ümbruskonnas 

hakkas ruutmeeter maksma 5 krooni, mujal, ka Pärnu maantee suruaias 4 krooni ruutmeeter. 

Kabeli läheduses lubati platse müüa üksnes koguduse juhatuse loal.40  

 

Ka 1934. aastal ei õnnestunud kogudusel kalmistu laiendamiseks maad juurde saada.41 1935. 

aastaks olid maakogudusel valminud maamõõtja Schmidtilt tellitud kalmistute kaardid. 

Koguduse juhatus otsustas ajalehtedes teatada, et kõik Viljandi maakoguduse kalmistutel 

olevad matmisplatsid registreeritakse uuesti alates 1. märtsist 1935 kuue kuu jooksul. Sel teel 

loodeti tuua korda surnuaeda. Juhatus nentis paljude hauaplatside äärmises korratuses olemist. 

Uuesti registreerimata matmisplatsid plaaniti koguduse omandisse jätta.42 Niisamuti seati sisse 

uus surnuaiaplatside registreerimise raamat.43 1937. aastal otsustati uue surnuaia osa piirata 

üksikute lubjaga valgendatud kividega.44 

 

Nõukogude okupatsiooni saabudes keelati kogudustel matuseplatse müüa, ehkki kogudusel 

lasus endiselt kalmistu korrashoidmise kohustus. 15. augustil 1951 natsionaliseeris Nõukogude 

võim Pauluse koguduse kalmistud ning need jäid kohaliku täitevkomitee haldusesse.45 Paari 

aasta pärast, Viljandi linna TRS Täitevkomitee esimehe Elfriede Saksa ettekande põhjal, 

keelustas täitevkomitee oma otsusega matmise kogu Vanal kalmistul alates 1. jaanuarist 1954, 

                                                 
36 VPKA. Täiskogu koosoleku protokoll 06.10.1926. 
37 VPKA. Täiskogu koosoleku protokoll 28.10.1928. 
38 VPKA. Täiskogu koosoleku protokoll 13.12.1931. 
39 VPKA. Kirikunõukogu protokoll 07.05.1928, p 6. 
40 VPKA. Eestseisuse protokoll 20.08.1930, p 2. 
41 VPKA. Juhatuse koosoleku protokoll 10.04.1934, p 6. 
42 VPKA. Juhatuse koosoleku protokoll 02.02.1935, p 3. 
43 VPKA. Juhatuse koosoleku protokoll 04.06.1935, p 1. 
44 VPKA. Juhatuse koosoleku protokoll 11.08.1937, p 6. 
45 VPKA. Toimik koguduse maa ja muu kinnisvara kohta 1916–1951, l. 1. – Akt 15.08.1951. 
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kui „sanitaarolustikuliselt kahjustav linna elanikkonnale”.46 Kümme päeva hiljem avaldati 

teade kohalikus rajoonilehes Tee Kommunismile.47  

 

Matmiskeeld kehtis teadaolevalt mõned aastad. Sellest perioodist on teada hulk juhtumeid, kus 

igavikku lahkunuid ei lubatud matta kalmistul asuvatele perekonnaplatsidele. Vana kalmistu 

sulgemisega taheti ilmselt soodustada Metsakalmistule matmist. „Käesoleval suvel kogusid 

agaramad matmispaikade omanikud allkirju surnuaia vabastamiseks ja esitasid allkirjadega 

avalduse Tervishoiuministeeriumile. Vastus saabus ENSV Ministrite Nõukogult, mille kohaselt 

anti surnuaed matmiseks vabaks,“ kirjutas Pauluse koguduse õpetaja koguduse 1956. aasta 

aruandes.48 Pauluse koguduse surnute raamatu järgi ei maetud 1954. aasta jaanuarist kuni aprilli 

lõpuni Vanale kalmistule tõepoolest ühtegi surnut; siiski näib juba mais 1954 regulaarne 

matmine sinna jätkuvat.49 1958. aastal väljastati Vanale kalmistule taas matmislubasid50.  

2000. aastatel tagastas Viljandi linn Pauluse kogudusele Nõukogude võimu poolt õigusvastaselt 

võõrandatud surnuaiaosa ja 2006. aasta septembris kabelihoone. Jaani ja õigeusu kogudused 

loobusid oma ajaloolistest kalmistumaadest Viljandi linna kasuks ning said selle eest riigilt 

kompensatsiooni.  

 

3.3. Linnakoguduse ehk Jaani koguduse kalmistu Vanal kalmistul 

 

Linnakoguduse lahutamise järel maakogudusest 1860. aastal jäi linnakoguduse kasutusse 

ükskolmandik senisest luterliku koguduse kalmistumaast. Nagu eelpool mainitud, ostis 

linnakogudus 1872. aastal 400 hõberubla eest Viljandi mõisalt ühe vakamaa surnuaia 

laiendamiseks51, mille järel oli linnakoguduse kalmistumaade suuruseks 4 vaka- ja 4 kapamaad. 

Päritavaid perekonnaplatse hakkas linnakogudus teadaolevalt müüma 1871. aastal52. 

 

Kaupmehe ja raehärra Georg Alexander Reisneri (1820–1887) surma järel päris kogudus temalt 

testamendiga 5000 rubla kohustusega kasutada see surnuaiaväravate remondiks ja linna 

Kantremaale uue surnuaiavahimaja ehitamiseks. 1891. aasta suvel paigaldati kalmistu Riia 

maantee poolsele küljele lagunenud puitväravate asemele viljandlase August Eldringi 

sepatööstuses valmistatud donaatori nime kandvad sepisväravad.53 Tänaseks on värava kohalt 

kahjuks kaduma läinud sepisdetail, millel rist ja värava valmistamise aasta. 

 

                                                 
46 http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=16 (12.10.2018) 
47 Tee Kommunismile, 22.12.1953. 
48 VPKA. Sõnaline aruanne 1956. aasta kohta, l. 5. 
49 VPKA. Viljandi Pauluse koguduse surnute raamat 1948–1964. 
50 http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=16 (12.10.2018) 
51 VPKA. Kirikukonvendi protokoll, 24.04.1872, p 1. 
52 EELKKA. Kirjavahetus Viljandi Jaani kogudusega 1919–1938. – Juhatuse esimehe kiri konsistooriumile 

aprillis 1936. 
53 EELKKA.66.1.3, l. 18 p; Felliner Anzeiger nimetab, et mõne nädala eest seati linnakoguduse surnuaiale 

„Louisenhüttes“ (Rõika klaasivabrik) valmistatud maitsekad valurauast väravad üles. Väravad kannavad annetaja 

nime ja aastanumbrit 1891. – Felliner Anzeiger, 31.07.1891. 

http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=16
http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=16
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Arhitekt Hartungi54 projekteeritud surnuaiavahimaja tarvis hakati materjali koguma juba 1888. 

aasta detsembris, ehitustöö algas järgmise aasta kevadel. Reisneri testament sätestas koguni 

hoone parameetrid. Nimelt pidi rajatav hoone olema 5 sülda lai ja 8 sülda pikk kivikatusega 

tellisehitis, milles kaks elutuba, köök, sahver ja vöörus. Hoone krunti pidi ümbritsema laudaed 

ja maja hoovi rajatama kaev ning kõrvalhoone. Hoone valmis 1889. aasta sügisel.55  

 

Jaani koguduse kalmistuosas asuva ainsa perekonnakabeli laskis ehitada Peterburis elanud ja 

töötanud elektrotehnik Jaan Pallitseri (1860–1900) lesk Mathilde Dorothea oma armastatud 

abikaasale. Õigupoolest on tegemist mausoleumiga, mille fassaadi ehivad palvesõnad Meieisa 

palvest Dein Wille geschehe ning aastanumber 1908. Hoone kavandas tõenäoliselt keegi 

Peterburi arhitektidest. Kirikukolleegium andis jaanuaris 1901 leskprouale nõusoleku rajada 

hauakelder56, mis valmis ilmselt sama aasta kevadeks. Mausoleumis on Jaan Palitseri 

pronksbüst August Weizenbergilt. 

 

Linnakoguduse hingekirja kuulusid alates 1805. aastast57 Viljandis elanud Liivimaa 

aadlipreilide pansionaadi asukad. Alates 1836. aastast oli „stiftil“ kirikus kasutada oma pink58 

ning kalmistul matmisplatsid, mida aja kulgedes juurde muretseti. Näiteks ostis asutus 

koguduselt 13. novembril 1899 317 ruutjala suuruse hauaplatsi.59 Kahjuks ei ole allikais 

mainitud, millises sektoris kõnealune plats asus. Mõned tänaseni säilinud stiftipreilide hauad 

on surnuaiakabeli läheduses. 

 

26. mail, nelipüha teisel pühal 1914 pühitses linnakoguduse õpetaja Ernst von Mickwitz sisse 

mõisa põllust eraldatud kalmistu idaküljel saksa linnakoguduse tubli60 vakamaa suuruse uue 

surnuaiaosa. Talitusest võttis osa arvukas rahvahulk, ilm oli ilus ning sündmusele lisas 

pidulikkust koguduselaulu saatnud puhkpilliorkester. Viljandi saksa ajaleht kirjutas, et praegu 

mõjub okastraataiaga ümbritsetud uus kalmistuosa tühermaana, kuid kirikukolleegium plaanib 

selle piirata hekiga, rajada teed ja istutada puud.61 Nagu näeme pühitsemispäeval tehtud fotolt, 

oli uuele surnuaiaosale püstitatud kõrge pühitsusrist ning pühitsetav kalmistuala oli piiratud 

betoonpostidele kinnitatud okastraataiaga.62 Niisamuti nimetatakse ajalehes, et arhitekt 

Breitfeldi poolt kavandatud surnuaiavahimajake koos kalmistu väravaga pakub meeldivalt 

stiilset vaatepilti.63 

                                                 
54 Hartung projekteeris ka linnakoguduse 1895. aastal valminud pastoraadihoone (Pikk tn 8, Viljandi). 
55 EELKKA.66.1.3. 
56 EELKKA.66.1.34. 
57 Das livländische adlige Fräuleinstift des Kaisers Paul I. – Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft 

für die Jahre 1900–1901. Fellin 1902, lk 108; Tiina Parre. Vanad fotod jutustavad. – Sakala kalender 1996, lk 93. 
58 RA, EAA.1290.1.315, l. 11. 
59 EELKKA.66.1.70, (Erbbegräbnisse).  
60 Ajaleht kasutab siin sõnaühendit „mehrere lofstellen“, st rohkemaid vakamaid, enam kui üks. Kaardil 

juurdelõiget hinnates on uus juurdelõige paremal juhul „tubli vakamaa“. 
61 Wie neulich angezeigt… – Felliner Anzeiger, 29.05.1914; Sakala, 28.05.1914. 
62 http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=20 (17.10.2018) 
63 Wie neulich angezeigt… – Felliner Anzeiger, 29.05.1914; 1913. aasta jaanuaris maksis kogudus arhitekt O. 

Breitfeldile ehitusplaani eest 50 rubla, sama aasta mais 500 rubla „Kirchhofsbau“ eest, juunis 2000 rubla, aprillis 

1914 200 rubla. 1914. aasta juunis leidub kassaraamatus märge Breitfeldile 171 rubla ja 55 kopika tasumisest 

kalmistu piirdeaia ehitamise eest, samuti on mingeid aiaosi remonditud ja tehtud tee ehituseks väljaminekuid. – 

EELKKA.66.1.72, lk 59, 67, 69, 87. 

http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=20
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Joonis 3. 2015. aastast on August Weizenbergi „Lootus“ Sophie Rosenbergi haual koopiana. 

Marmorist originaalskulptuur (1893) on eksponeeritud Viljandi Jaani kirikus. Foto: Janis Tobreluts. 

 

11. veebruaril 1920 arutas koguduse nõukogu Eesti Vabadussõjas langenud sõdurite juba 

väljamõõdetud hauaplatsi piiritlemist. Koosolek volitas koguduse nõukogu liiget August 

Eldringit garnisoni juhatajaga ühendusse astuma ja koos viimasega matmisplatsi piirid maha 

märkima.64 Mõne aasta eest oli kogudus eraldanud Esimeses ilmasõjas langenud saksa 

sõduritele matmisplatsi sinnasamasse kõrvale. 1933. aastal taotles „Langenud sõjaväelaste 

mälestamise komitee“ koguduselt Vabadussõjas langenute matmisplatsi laiendamist. Kogudus 

vastas palvele eitavalt, põhjendades oma seisukohta vaba surnuaiamaa vähesusega.65 

 

16. oktoobril 1922 nentis nõukogu esimees dr Eugen Gernhardt koosolekul, et surnuaia 

laiendamise küsimuses on linnavalitsusega läbirääkimisi peetud. Kuna aga surnuaia laienduse 

alla jääva maa omandiõigus ei olnud siis veel selge, ei saanud linnavalitsus siduvat lubadust 

anda. Nõukogu otsustas maa omandiõiguse väljaselgitamiseni jääda äraootavale seisukohale. 

Samal koosolekul arutati 10 000 marga suuruse krediidi saamise võimalust ilmselt 1914. aastal 

kasutusele võetud surnuaiaosale allee ja tee rajamiseks. Pool vajaminevast rahast plaaniti leida 

koguduse 1922. aasta, ülejäänu järgmise aasta eelarvest. Ilmasõjas langenud saksa sõdurite 

                                                 
64 EELKKA.66.1.7. – Viljandi linnakoguduse nõukogu protokoll 11.02.1920. 
65 EELKKA. Kirjavahetus Viljandi Jaani kogudusega 1919–1938. – Nõukogu koosoleku protokoll 07.05.1933. 
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haudade korrashoidmiseks valis koguduse nõukogu komisjoni: P. v. Collounges, A. Eldring, N. 

Borcherdt ja O. Scubatz.66  

 

1942. aasta kevadel volitas koguduse juhatus juhatuse liikmeid Gustav Seent ja Hans Kivistikku 

Nõukogude võimu poolt võõrandatud kalmistuid linnalt tagasi võtma. Kuna koguduse 

surnuaedadel oli vähe vaba matmismaad järel, otsustati linnalt paluda maad koguduse kasutusse 

uuel Kösti kalmistul. Kalmistu korrashoid usaldati „Aiandus-Ühisus Ühisaiale“, mille tasuks 

kasutas ühisus tasuta surnuaiavahimaja. Samal koosolekul kinnitati ka uued matmispaikade 

maksunormid saksa riigimarkades.67  

 

1950. aastal võttis Viljandimaa TSN Täitevkomitee Ettevõtete ja Heakorrakontor vastava aktiga 

Jaani koguduse kalmistu enda haldusesse.68 Õigusvastaselt võõrandatud surnuaiamaa 

kompenseeriti kogudusele ja endised Viljandi Jaani koguduse kalmistumaad läksid 

taasiseseisvunud Eesti ajal Viljandi linna omandisse. 

 

3.4. Viljandi õigeusu koguduse kalmistu Vanal kalmistul 

 

Aastatel 1846–1849 läks Viljandi kihelkonnas luterlusest õigeusku üle 162 meest ja 78 naist.69 

Koguduse surnuaia rajamisel võõrandati Viljandi mõisa maast 1846. aastal veerand hektarit 

luterliku koguduse surnuaia kõrval.70 Samal ajal vedas õigeusu kogudus luterlastega 

vägikaigast õigeusku siirdunute luterlikule kalmistule matmise küsimuses. Nimelt saabus 

kõrgemalt poolt korraldus, et neis paigus, kus õigeusukogudusel oma kalmistu puudub või on 

see väike, võib õigeusku siirdunuid matta luterlikule kalmistule. Viljandi luterlik kogudus ei 

pidanud seda õigeks, protesteeris ning lõpuks otsustas õigeusu kogudus kõik oma koguduse 

liikmed siiski enda kalmistule matta.71 

 

Vaksali tänava ja Riia maantee nurgal asuvat õigeusu kalmistu sissepääsu vääristab 1902. 

aastast alates sepisvärav. Kuna kalmistu oma 1646 m2 oli suhteliselt väike72 ning oma asukoha 

tõttu ei olnud võimalik seda laiendada, tekkis juba 19. sajandi kolmandal veerandil vajadus uue 

surnuaia rajamiseks. Kogudus omandas Viljandi mõisalt kalmistu tarbeks praeguse Hiie tänava 

ääres paikneva maatüki. Vaksali tänava ja Riia maantee nurgal asuv kalmistu oma 

pilkupüüdvate ja hinnaliste hauatähistega jäi koguduse nooblima rahva matusepaigaks, kuhu 

maeti koguduse preestreid, köstreid, kooliõpetajaid, äri- ja kaupmehi, ametnikke jt. 1935. aastal 

laiendati Vaksali tänavat 82 m2 ulatuses õigeusu kalmistu arvel ning tänava laienduse alla 

jäänud matused maeti toonasele uuele, praegusele Toome tänava kalmistule ümber73. 

 

 

                                                 
66 EELKKA.66.1.7. – Viljandi linnakoguduse nõukogu protokoll 16.10.1922. 
67 EELKKA. Kirjavahetus Viljandi Jaani kogudusega 1939–1950. – Juhatuse protokoll 12.05.1942. 
68 EELKKA.66.1.43. – Akt, 11.04.1950. 
69 Seleznjov, Sergei. Viljandimaa kirikud. Viljandi Ristija Johannese kirik. – Usk ja Elu, 2004:1(103), lk 11. 
70 Meil ei ole siin jäädavat linna… – Oma Maa, 28.02.1938.  
71 RA, EAA.1290.1.315; VPKA. Kirikukonvendi protokoll 16.01.1846, l. 37. 
72 RA, EAA.1995.1.90, l. 18. 
73 RA, EAA.1995.1.90, l. 18; Viljandi ap.-õigeusu kalmistul. – Sakala Pühapäev, 14.09.1935. 
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3.5. Garnisonikalmistu 

 

Vana kalmistu edelanurgas (Kalmu tn 6; 89701:001:0364) Riia maantee ääres asuvale 

pisikesele Garnisonikalmistule hakati matma Esimese ilmasõja ajal vene sõdureid. Vabadussõja 

ajal maeti siia kaks lahingus langenud eesti sõjameest. Järgnevatel iseseisvusaastatel oli see 

viimseks puhkepaigaks Viljandis aega teeninud sõjaväelastele. Ühtekokku on kalmistule 

maetud 24 sõjaväelast. Kalmistu rekonstrueeriti skulptor Roman Haavamägi projekti alusel 

aastatel 1939–1940. Matmispaik korrastati ja taasavati 23. juunil 1994.74 

 

 

3.6. Esimeses ilmasõjas langenud Saksa sõdurite matuseplats 

 

Juunis 2004 avati Viljandi Vanal kalmistul Esimeses ilmasõjas langenud Saksa sõdurite 

matuseplatsi (Joonis 11: kv 184 p 19) hauad ja säilmed maeti ümber Viljandi Saksa sõdurite 

kalmistule. Matmisplatsi ümbritsenud betoonist valatud kõrge piirdemüür lammutati. 

Matuseplatsi alale jäeti alles ühe eraisiku – Julie Tolpas (1870–1950) – haud.75 

 

 

3.7. Vabadussõjas hukkunute matmispaik  

 

Vabadussõjas hukkunute matmispaik  asub endise Jaani koguduse kalmistualal. Siia on maetud 

42 meest, neist kolm pärast Vabadussõda. Teiste hulgas puhkavad siin kapten Anton Irv, major 

Otto Oidermann, kolonelleitnandid Johan Schmidt ja Aleksander Tilgre.76  

 

Skulptor Roman Espenbergi (Haavamägi) kavandi alusel kalmistu rekonstrueeriti (Joonis 4) ja 

avati pidulikult 6. augustil 1933. 1945. aasta sügisel hävitati see täielikult. Viljandi 

muinsuskaitse seltsi eestvõttel matmispaik taastati ja taasavati 15. septembril 1991.77  

 

2012. aasta sügisel vahetati välja matmispaika kolmest küljest piiranud dolomiidist barjäär 

graniidist barjääri vastu.78  Matmispaiga dominandiks on dolomiidist ristkülikukujuline kõrge 

sein, millel tekst: „1918–1920 / VABA EESTI / EEST” ja seina peal paiknev dolomiidist 

tahutud Vabadusristi kujutis, jäi ainsana graniidi vastu välja vahetamata. Samuti vahetati välja 

varasemad dolomiidist risti kujutavad hauatähised, millel on langenu nimi ning sünni- ja 

surmadaatum, graniidist hauatähiste vastu.  

 

                                                 
74 Turismiteatmik Viljandi. Viljandi 1996, lk 99. 
75 http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=34 (11.11.2018) 
76 Turismiteatmik Viljandi. Viljandi 1996, lk 98. 
77 Samas. 
78 https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27184 (27.11.2018) 

http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=34#p38#p38
http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=34
https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=27184
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Joonis 4. Vabadussõjas hukkunute matmispaik pärast avamist 6. augustil 1933. Foto: Erakogu. 

 

 

Vabadussõjas hukkunute matmispaik mälestussambaga on ajaloomälestisena riikliku kaitse all 

(mälestise registri nr 27184). Vastavalt Muinsuskaitseseaduse11 § 25 on mälestise 

kaitsevööndiks 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates. 

 

 

3.8. Saksa sõdurite kalmistu 

 

Kalmistu rajati Viljandisse sõjapäevil 1941 ning sinna maeti ümber kõik Viljandimaa piirides 

langenud ja esialgu mujale maetud saksa sõdurid. Enamik ümbermatmistest toimus 1943. aasta 

suvel ning sama aasta sügiseks oli sellega lõpule jõutud. Sõdurid maeti kahes reas kolmele 

terrassile. Kalmistu oli planeeritud 500 langenud sõdurile ja 1943. aasta sügisel nimetab ajaleht, 

et sellel vaba ruumi enam ei ole.79 Ühtekokku on kalmistule sängtatud üle 700 saksa 

sõjaväelase.80 

 

Kalmistu hauatähised hävitati Nõukogude võimu saabudes 1944. aasta sügisel; mõnda ega 

kasutasid kalmistuala Viljandi vibulaskurid.81 Saksa Sõjahaudade Hoolde Rahvaliidu 

(Volksbund Deutsche Kriegesgräberfürsorge e. V.) organiseerimisel alustati kalmistu 

taastamist 1991. aastal82 ja see avati pidulikult 5. septembril 1993.83 2004. aasta juunis maeti 

                                                 
79 Viljandi kangelaskalmistu korrastatud – Postimees, 19.10.1943, lk 2. 
80 Luts, Kristjan. Eesti sõjaajaloo teejuht. Tallinn 2010, lk 427. 
81 Eesti kultuuriloo õppematerjal II: Viljandimaa. Tallinn 2011, lk 94. 
82 Luts, Kristjan. Eesti sõjaajaloo teejuht. Tallinn 2010, lk 427. 
83 Sarv, Tiina. Iga inimese mälestus on püha. – Sakala, 24.08.1993. 
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kalmistule ümber ka seni Viljandi Vanal kalmistul puhanud Esimeses ilmasõjas langenud saksa 

sõdurid.84 

 

 
 

Joonis 5. Vaade üle Saksa sõdurite kalmistu perekond Pihlaku hauakabelile (vasakul) ja 

Pauluse kirikule (paremal) novembris 1944.  Foto: Hans Tölpt. RA, EFA.0-183428. 

 

                                                 
84 http://www.pullmann.pri.ee/foorum/viewtopic.php?f=6&t=34 (11.11.2018) 
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Joonis 6. Viljandi Vana kalmistu laienemine ajavahemikus 1773–1944.  

Eskiis Janis Tobreluts (2011), vormistus Siiri Römer (2015). 
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4. Asukoha kirjeldus 

 

Kalmistu asub Viljandi linnasüdamest ca ühe km kaugusel edelas (vt Joonis 7) ja selle pindala 

on 70 187 m². Kalmistu piirneb põhjast Vaksali (katastritunnus 89720:001:0021, 

transpordimaa) ja Vana-Vaksali tänavaga (katastritunnus 89714:002:0036, transpordimaa), 

kirdest Vaksali tn 9 kinnistuga (katastritunnus 89714:002:0110, elamumaa), idast Vaksali tn 7 

ehk teater Ugalaga (katastritunnus 89714:002:0480, ühiskondlike ehitiste maa) ja Reinu tee 4a 

kinnistuga (katastritunnus 89714:002:0820, elamumaa), kagust Reinu tee 4 kinnistuga 

(katastritunnus 89714:002:0670, elamumaa), lõunast Kalmu tänavaga ja läänest Riia mnt T1-

ga (katastritunnus 89720:002:0074, transpordimaa).85  

Kalmistu kontaktvööndisse jäävad elamud, transpordimaad, ärimaad ja üldkasutatavad maad 

rohealadena ja kaks ühiskondlikku, ehitismälestistena riikliku kaitse all olevat hoonet – Ugala 

teater (mälestise registri nr 30246) ja Viljandi tuletõrjedepoo (mälestise registri nr 30342). 

 

 

 

 
Joonis 7. Vana kalmistu asukoht Viljandi linnas. Aluskaart: Maa-ameti kaardiserver. 

 

 

 

  

                                                 
85 Römer, Siiri; Nõmmela, Mari. Viljandi Vana Kalmistu hoolduskava. Tartu 2015, lk 6. 
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5. Maastikuarhitektuurne ja kunstiväärtuste lühikirjeldus 

 

Kalmistu reljeef on mitmekesise pinnamoega. Kõrgem osa, 86,4 meetrit üle merepinna, on 

kalmistu kabeli läheduses. Pinnas langeb Ugala teatri ja Vana-Vaksali tänava suunas, kus Maa-

ameti kaardirakenduse „Kallete kaart“ kohaselt jookseb läbi 75 meetri kõrgusjoon. Nõlvad 

Ugala teatri ja Vana-Vaksali tänavapoolse parkla juures on järsud.86 Ugala teatrimaja ja Vaksali 

tänava suhtes asub kalmistu kõrgel künkal. Kohati segab vaateid kalmistule vananenud 

kõrghaljastus.  

 

Viljandi Vana kalmistu tervikkompositsioon on kompaktne. Kalmistuala üldine väljanägemine 

on suhteliselt ühtlane, erinevad kalmistuosad (sh eri koguduste matmisalad) on maastikus 

paiguti kergemini, paiguti raskemini eristatavad. Erinevad matmisalad on mõnel juhul 

piiritletud maakiviaia või -müüriga, kohati on maakiviaeda näha vaid maapinna lähedal. 

Kalmisturuumis eristuvad selgelt õigeusu koguduse kalmistu, Garnisonikalmistu, 

Vabadussõjas hukkunute matmispaik ja Saksa sõdurite kalmistu. Viimased kaks matmisala on 

piiritletud kivimüüri või -piirdega, kusjuures Saksa sõdurite kalmistule avaneb värava kaudu 

sissepääs Reinu teelt.  

 

Kalmistut ümbritseb osaliselt maakividest aed, Riia maantee ja Kalmu tänava poolses küljes 

hekk, Ugala teatri poole jääv kalmistu külg on aga müüri/hekiga hoopis piiritlemata ja on 

osaliselt võsastunud. Alates 1891. aastast vääristab Riia maanteelt kalmistu kabelini suunduvat 

sissepääsu August Eldringi töökojas valminud soliidne sepisvärav. Niisamuti viib sepisvärav 

(1902) Vaksali ja Riia maantee nurgal asuvale endisele õigeusu koguduse kalmistule (Joonis 

8). Vaksali tänavapoolsel kahel sissepääsul on ca 1,2 m kõrgused graniidist tahutud 

väravapostid. Kalmistu ülejäänud sissepääsud on väravatega vormistamata. 

 

 
Joonis 8. Vaade õigeusu koguduse kalmistu sepisväravale (1902). Foto: Janis Tobreluts. 

                                                 
86 Römer; Siiri, Nõmmela, Mari. Viljandi Vana Kalmistu hoolduskava. Tartu 2015, lk 6. 
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Kalmistu alale jääb kolm kabelit. Neist vanim, 1775. aastal valminud kabel (Joonis 9) on lihtne 

ristkülikukujulise põhiplaaniga (ca 10 x 18 m) kõrge kelpkatusega kivihoone, mille 

keldrikorrusel paiknesid algselt hauakambrid kihelkonna mõisnike ja noobli linnarahva 

matmiseks. 20. sajandi alguses püstitati kalmistule kaks ruudukujulise põhiplaaniga telliskivist 

perekonnakabelit hauakambritega keldrikorrusel: 1908. aasta paiku perekond Pallitseri 

hauakabel Jaani koguduse kalmistul ja 1928. aasta paiku Valtu tellisetööstusturi Toomas 

Pihlaku (1862–1935) rajatud hauakabel (Joonis 5) Pauluse koguduse kalmistul. 

 

 
 

Joonis 9. Vaade 1775. aastal valminud kabelihoonele loodest. Foto: Janis Tobreluts. 

 

Viljandi Vana kalmistu hauatähiste ja -piirete stilistika on rikas ja teostus enamasti meisterlik. 

Eriti väärib esile toomist imposantselt väljaehitatud hauakomplekside suur hulk ja väärtus, 

sepiste ja kivist hauatähiste kõrge kvaliteet ja kujundus, erinevate stiilide ja väljenduslaadide 

rohkus.  

 

Levinuim ajalooline hauatähis kalmistul on kivist või rauast rist, mis reeglina pärineb 

ajavahemikust 1850–1930. Kümmekond horisontaalset kivist hauaplaati pärinevad 19. sajandi 

algusest, nagu ka kaks (dolomiidist?) obeliski. Omapärane ja suhteliselt levinud hauatähis 

maakihelkonna kalmistualal on hallist põllukivist tahutud sihvaks sammas 19. sajandi teisest 

poolest, mille tipus kivist kuul ja rauast rist (vrd Joonis 10). Taoline hauasamba tüüp on levinud 

just Viljandimaa kalmistutel – Hallistes, Karksis, Paistus, Suure-Jaanis. Kuigi enamik 

hauatähistest on anonüümsete meistrite töö, leidub rohkelt kohalike kiviraidurite (Hans 

Kivistik, W. Wiik) ja Pärnu meistrite (nt J. Walk) signeeritud loomingut. Kalmistul on neli 

skulptuuri August Weitzenbergilt ja vähemasti kaks teost Anton Starkopfilt (Joonis 11, kv 171, 

p 10).  
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Joonis 10. Perekond Kolgi hauaplats August Weizenbergi skulptuuriga „Rahuingel“ (1908) ja 

Viljandile iseloomuliku hallist põllukivist tahutud sihvaka hauasambaga. Foto: Janis Tobreluts. 

 

Kunstimälestisena on riigi kaitse all August Weitzenbergi skulptuur „Naine ankruga“ (1908) 

Hans Sassi haual (mälestise registri nr 19984) koos hauaplatsi ümbritseva erakordselt rikkaliku 

dekooriga rauast piirdeaiaga ja sama meistri skulptuur „Rahuingel“ (1908) koos piirdeaiaga 

perekond Kolgi hauaplatsil (Joonis 10; mälestise registri nr 19985). Ekslikult kannab skulptuur 

„Rahuingel“ kultuurimälestiste registris nime „Naine ankruga“. Samuti on kunstimälestisena 

riigi kaitse all Sophie Rosenbergi haual seisnud ja nüüd Viljandi Jaani kirikus eksponeeritud 

naist lillepärjaga kujutav valgest marmorist Weitzenbergi skulptuur „Lootus“ (registris „Naine 

lillepärjaga“; mälestise registri nr 19983). 2015. aastast seisab kalmistul Rosenbergi haual Paul 

Uibopuu tehtud Weitzenbergi „Lootuse“ koopia (Joonis 3). Ainsate August Weitzenbergi 

teosena pole Viljandi Vanal kalmistul kunstimälestistena riigi kaitse alla võetud Jaan Pallitseri 

pronksist büsti Pallitseride hauakabelis ja Mathilda Dorothea Pallitseri bareljeefi sama büsti 

postamendi esiküljel. Ajaloomälestistena on kultuurimälestiste registrisse kantud 

„Vabadussõjas hukkunute matmispaik mälestussambaga“ (mälestise registri nr 27184) ja 

Friedrich Kuhlbarsi (1841–1924) haud (mälestise registri nr 8464). 

 

1998. aastal fikseeris kalmistu situatsiooni EKE Projektis Muinsuskaitseinspektsiooni 

tellimusel valminud kalmistu alusplaan. Aastatel 1998–2000 inventeeriti Muinsuskaitse-

inspektsiooni kunstimälestiste peainspektori Tiina Pikamäe juhtimisel Viljandi Vana kalmistu 

kunstiväärtuseid,87 millest 135 objekti kanti vastavasse nimekirja (Lisa 2) ja kalmistu 

alusplaanile (Joonis 11). Inventeeritud kunstiväärtused fotografeeris Lembit Kadalipp 1999. 

aastal, mistõttu puudub vajadus lisada käesolevale eksperdihinnangule fotoalbum. 

                                                 
87 Seil, Liisi. Muinsuskaitseinspektorid inventariseerivad surnuaeda. – Sakala, 27.06.1998. 
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Joonis 11. Viljandi Vana kalmistu alusplaanile (1998) 

 kantud inventeeritud kunstimälestised. 
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6. Seotus oluliste isikutega  

Kalmistule on maetud arvukalt meie aja- ja kultuuriloos olulisi haridus-, kultuuri-, majandus-, 

teadus-, riigitegelasi. 2010. aastal paigaldati Viljandi linnavalitsuse initsiatiivil kalmistu kabeli 

juurde infotahvel 56 tähelepanuväärse kalmuga (vt Joonis 12).88  

 

 
 

Joonis 12. Viljandi Vana kalmistu infotahvel (2010). 

 

 

Riigimehed 

• Theodor Aleksander Käärik (1889–1940) – EV esimene riigisekretär 

• kindral Johan Laidoneri perekond: vanemad Jaak ja Mari, vennad Villem ja Oskar 

 

Vabadussõjas langenud  

• Hermann Niggol-Annila (1874–1919) 

• Jaan Jürine (1899–1919) 

• Jaak Vihm (1899–1919) 

• August Palu (1902–1919) 

• Nikolai Fischer (1895–1919) VR II/3  

• Edgar-Osvald Ressar (1901–1919) VR II/3 

• Viktor Anderson (1902–1919) VR I/3 

• Alfred Baerent (1895–1919) 

• Anton Argel (1891–1919) 

• Jakov Tohver (1897–1919) 

• Jaak Pajor (1887–1919) 

• Hans-Johannes Kalam (1897–1919) 

• Jaak Potter (1887–1919) 

                                                 
88 Haav, Margus. Vanal kalmistul näitab teed uus kaart. – Sakala, 03.02.211. 
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Kunstnikud 

• Franz Burchard Dörbeck (1799–1835) – kunstnik ja karikaturist 

• Gustav Mootse (1885–1957) – graafik ja kunstiõpetaja 

• Villem Ormisson (1892–1941) – maalikunstnik ja kunstipedagoog 

• Evald Reier (Eia) (1916–1987) – karikaturist 

• Endel Härm (1923–1996) – tarbegraafik 

 

Kirjanikud, luuletajad, heliloojad 

• Friedrich Kuhlbars (1841–1924) – helilooja  

• Andres Rennit (1860–1936) – luuletaja, raamatukaupmees 

• Anton Suurkask (1873–1956) – kirjamees, kirjastaja 

• Elvi Vares (1928–1983) – vaimulik luuletaja 

• Vello Lattik (1935–2007) – kirjanik 

• Rudolf Rimmel (1937–2003) – kirjanik 

 

Kultuuritegelased 

• Jüri Koik (alias Toomas Tondu) (1888–1928) – näitleja 

• Hilda Marie Gleser (1893–1932) – näitleja 

• Ida Urbel (1900–1983) – näitleja 

• Ella Kallas (srn 1990) – laulu- ja tantsupedagoog 

• Leida Männigo (1913–2004) – rahvatantsu õpetaja 

• Raul Raba (1916–1979) – rahvatantsu õpetaja 

• Eerik Ohtla (1925–1999) – helilooja 

 

Pedagoogid, arstid, teadlased 

• Max Gustav Schmidt (1810–1874) – koolimees, eragümnaasiumi rajaja 

• Mats (Matthias) Kirsel (1841–1907) – Viljandi kihelkonnakooli esimene õpetaja, 

Viljandi maakoguduse organist, Eesti Kirjameeste Seltsi liige, Eesti Aleksandrikooli ja 

lauluseltsi Koit asutajaid 

• Arnold Knüpffer (1852–1902) – kooliõpetaja 

• Emilie Rosalie Beermann-Lillak (1860–1896) – kooliõpetaja, üks esimese 

sinimustvalge lipu õmblejaist 

• Friedrich Amandus Johann Dreyer (1879–1934) – Tallinna tehnikaülikooli professor 

• Mats Nõges (1879–1973) – arst, seltskonnategelane, Viljandi teadusliku arstide seltsi 

kauaaegne esimees 

• Märt Meos (1881–1966) – koolimees, Virumaa koolinõunik  

• Rosalie Dietrich (1894–1984) – klaveriõpetaja 

• Valter Kalam (1911–1973) – kergejõustikutreener ja spordipedagoog 

• Lev Braschinsky (1923–2008) – saksa keele õpetaja, maletaja 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/1935
http://et.wikipedia.org/wiki/2007
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilie_Rosalie_Beermann&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/1860
http://et.wikipedia.org/wiki/1896
javascript:void(0)
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Kirikutegelased 

• Friedrich Carlblom (1789–1857) – Viljandi-Kõpu õpetaja 

• Valentin Karl Heinrich von Holst (1808–1860) – Viljandi-Kõpu õpetaja 

• August Jakob Westrén-Doll (1838–1912) – Viljandi-Kõpu õpetaja, Viljandi praost 

• Jaan Lattik (1878–1967) – Viljandi maakoguduse õpetaja, Viljandi praost 

• Martin Aleksander Terasmaa (1908–1994) – Viljandi Pauluse koguduse õpetaja, 

Viljandi praost 

• Liborius Gustav Wilhelm Krüger (1825–1892) – Viljandi Jaani koguduse õpetaja 

• Wilhelm Hugo Krause (1872–1915) – usuõpetuse õpetaja Viljandis 1906–1911, 

Arhangelski koguduse õpetaja 1912–1915, abiellus Viljandi kaupmehe ja linnapea 

Peter Nikolai Boströmi tütre Elisabeth Alexandraga 

• Andreas Kurrikoff (1848–1904) – üks „Kalevipoja-õhtute” algatajaid, Türi koguduse 

õpetaja, Vändra kurttummade asutuse kuraator 

• Johan Kallaste (1891–1999) – EELK diakon Viljandi Jaani, Tarvastu, Karksi jt 

kogudustes 

• Jaak Siimer (1872–1924) – Viljandi maakoguduse köster-organist 

• Henrich Ewald Struck (1838–1917) – Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja, Võru 

koguduse õpetaja 

• Kümmel, Viktor (1882–1942) – ülempreester, Tuhalaane õigeusu koguduse vaimulik, 

kooliõpetaja 

• Johann Tammann, (1878–1931) – preester, Riia vaimuliku seminari puutööõpetuse 

õpetaja 

 

Stiftidaamid 

• Erica Johanna von Buddenbrock (srn 1853) 

• Anna Christine von Buddenbrock, snd von Beckern 

• paruniproua von Ungern-Sternberg, snd krahvitar Manteuffel (1796–1835) – abtiss 

• Julie paruness Ungern-Sternberg (1796–1876) 

 

Ettevõtjad, äri- ja kaupmehed 

• Georg Aleksander Reisner (1820–1887) – kaupmees, raehärra, kinkis Vanale 

kalmistule peaväravad 

• Ewald Heinrich Schoeler (1812–1903) – bürgermeister, apteeker  

• Max Eduard Schoeler (1850–1902) – linnapea, apteeker 

• Hans Leoke (1852–1919) – bibliofiil, raamatukaupmees, kirjastaja 

• Hans Sass (1855–1903) – raua- ja linakaupmees 

• Eduard Pohl (1870–1929) – tikuvabriku asutaja 

• Jaan Riet (1875–1952) – fotograaf 

• Hans Kivistik (1875–1949) – kiviraidur 

• August Eldring (1868–1929) – sepatööstur 

 

jpt 
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7. Seisukorra kirjeldus ja hinnang 

 

 
 

Joonis 13. Vaade hävimisohus hauatähistele Pauluse koguduse kalmistualal. Foto: Janis Tobreluts. 

 

Kalmistu on inventeeritud ja plaanistatud, kuid vajab edasiseks kasutamiseks muinsus-

kaitsealast nõuannet ja eritingimusi. Kalmistul on rohkelt halvas tehnilises seisukorras 

väärtuslikke objekte, millest osa on hävimise piiril. Kalmistu heakord jätab tublisti soovida. 

Tihedat ja vananenud kõrghaljastust on viimasel kümnendil küll vähendatud, kuid sellest 

hoolimata on kalmistul ohtralt haigeid ja kuivanud puid, mis võivad langedes hävitada kõrge 

kunstiväärtusega objekte.  

 

Suur osa kalmistu teedest ja tänavatest on ebatasased, hooldamata, rohtunud ja tänavate idee 

poolest sirged servad on teele ulatuvate hauapatside ja väljakasvanud hekkide tõttu kohati 

korrapäratud. Paiguti madalale ulatuvad puude oksad piiravad vaateid ja teedel liikumist. 

Vaadete avamiseks on tarvis pidevalt hooldada kõrg- ja madalhaljastust, vältida võsastunud 

alade teket ning teha vajadusel raieid.  

 

Olemasoleva teede ja tänavate võrgu korrastamiseks ja nii madal- kui ka kõrghaljastusele 

kontseptsiooni loomiseks tuleb koostada haljastusprojekt.   
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8. Hinnang tulevasele kasutatavusele 

 

Kalmistut kasutada edasi oma esialgses funktsioonis, säilitades ja järgides võimalikult 

ajalooliselt välja kujunenud hauaplatside struktuuri ja esteetikat. Asukoha tõttu on kalmistu 

linnarahvale hästi kättesaadav ja omab suurt vaatamisväärsuse potentsiaali nii kohalikele 

elanikele kui ka külalistele.  

 

Kalmistuala laienemiseks ruumi pole ja nõnda saab peale matta vaid olemasolevatele 

kalmudele. Rohked pealematmised ja kalmistu kompositsiooni mittearvestamine võivad seada 

ohtu aga ajaloolisele kalmistule iseloomuliku miljööväärtusliku keskkonna. Seetõttu tuleks 

räämas hauaplatse uuesti välja anda vaid nende ajaloolistes piirides, säilitades võimalikult 

platsil asuvad varasemad hauatähised ja piirded. Üksikutele urnidele, milledele plaanitakse 

kujundada pisike, u 1 m2 suurune hauaplats, ei tohiks anda matmisluba.  

 

Väga pika aja jooksul tekkinud kalmistumiljöö püsimiseks on tarvis korrastada kalmistu 

piirdemüürid, väravad ja tänavad. Ajaloolised kõrge kunstiväärtusega hauatähised ja -piirded 

vajavad süsteemset korrastamist. Samuti on möödapääsmatu kalmistu haljastusprojekti 

koostamine ja realiseerimine. 

 

 

9. Selgitus, miks on vajalik asja kaitsmine mälestisena     

 

Paljudele meie maa aja- ja kultuuriloos tuntud isikutele viimseks puhkepaigaks olev Viljandi 

Vana kalmistu peegeldab Viljandi linna ja kihelkonna aja- ja kultuurilugu ning on 

kalmistukultuuri arengu suurepäraseks näiteks, andes ülevaate nii metalli- kui ka kivitöö 

meistrite loomingust läbi mitme sajandi.  

 

 

10. Mälestise tunnused 

 

Aja- ja kultuuriloos tuntud isikute viimne puhkepaik, väga kõrge ajaloo, kultuuri- ja 

kunstiväärtusega hästisäilinud ajalooline kalmistu, mis kannab eneses infot kalmistukultuuri 

arengust ja esteetikast läbi mitme sajandi. 

 

 

11. Ettepanek mälestise liigi kohta 

 

Eeltoodust lähtuvalt teen ettepaneku, võtta Viljandi Vana Kalmistu ajaloomälestisena riikliku 

kaitse alla. 
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12. Mälestise piiri ettepanek 

 

Tunnistada Viljandi Vana Kalmistu, asukohaga Viljandi maakonnas, Viljandi linnas, 

katastriüksustel nr 89714:002:0035, 89714:002:0026, 89714:002:0032, 89714:002:0038, 

89714:002:0027, 89701:001:0364 ja reformimata riigi maal asuv Saksa sõdurite kalmistu koos 

loetletud maaüksustel leiduvate algupäraste kalmisturajatiste – kabelite, väravate, 

piirdemüüridega – ajaloomälestiseks käesoleva eksperdihinnangu Joonisel 14 visandatud 

piirides, nimetuse all „Viljandi Vana Kalmistu“.  

 

Mälestise piiri kehtestamisel lähtuda ülal loetletud katastriüksuste välispiirist, arvates mälestise 

alaks ka kalmistu Vaksali tänavapoolsel küljel paikneva (ajalooliselt kalmistu juurde kuulunud 

ja algselt matuseliste hobuste paigutamiseks kasutatud) parkimisplatsi. 

 

 

 

 
Joonis 14. Mälestise piiriettepaneku skeem (markeeritud sinisega). 

Aluskaart: Maa-ameti kaardiserver. 

 

 

13. Kaitsevööndi ettepanek 

 

Mitte kehtestada mälestisele kaitsevööndit, kuna kalmistu piirneb vahetult suhteliselt 

intensiivse liiklusega teede ja tänavatega ning idakaarest suures mahus ehitismälestisega Ugala 

teater. 
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Lisa 1 

Ajaloolised joonised ja skeemid 

 

 
 

 

Joonis 15. Fragment 1785. aastal koostatud kaardist:  

Geometrische Charte von der Kreis-Stadt Fellin. – RA, EAA.308.6.40, l. 1. 

 

Kirchhof – kalmistu (sks k) 
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Joonis 16. Fragment 1789. aastal koostatud kaardist:  

Charte von denejenigen Ländereyen und Heuschlägen welche zufolge Ihro Kayserlin Majeste 

allerhöhster Specieller Uhase vom 18ten April dieses Jahres, von dem Guthe Schloss-Fellin an 

die Stadt-Fellin den 9ten Juli 1789 abgegeben worden. – RA, EAA.1002.1.1817, l. 1. 

 

Gottesacker – kalmistu (sks k) 
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Joonis 17. Fragment 1879. aastal koostatud kaardist:  

Plan der Stadt Fellin. – RA, EAA.1002.1.1833, l. 1. 

 

6. Die St Johannis-Kirche – Jaani kirik 

19. Das Organisten Land 12 5/8 Desantin – organisti maa 12 5/8 tiinu 

43. Die Landstrasse nach Riga – maantee Riiga 

44. Die Landstrasse nach Pernau – maantee Pärnusse 

47. Der Teutsche Kirchhof – saksa (e luterliku koguduse) surnuaed 

48. Der Russische Kirchhof – vene (e õigeusu koguduse) surnuaed 
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Joonis 18. Fragment u 1912. aastal koostatud kaardist:  

Ksp. Fellin-Land Kreis Fellin. – RA, EAA.3724.5.2802, l. 1. 

 

Kuue ristiga (+) on tähistatud praegune Viljandi Vana kalmistu, kolme ristiga aga Viljandi 

Pauluse koguduse kalmistu Pärnu maantee ääres. 
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Joonis 19. Fragment 1922. aastal koostatud kaardist:  

Viljandi linna ja ümbruse plaan. – RA, EAA.2072.9.795, l. 1. 

 

 

Kaardifragmendil on kolm suhteliselt lähestikku asuvat kalmistut : 

1. praegune Viljandi Vana Kalmistu 

2. praegune Toome tänava kalmistu 

3. praegune Hiie tänava kalmistu 
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Joonis 20. Kaart 1935. aastast. 

 

 
 

Joonis 21. Kaart u 1970. aastast. 


