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LÄHTEÜLESANNE 

Viljandi vanalinna hoonestuse väärtushinnangulise 
analüüsi koostamiseks. 

1. ULDOSA. 
Vanalinna hoonestuse väärtushinnangulise analüüsi vajaduse tingivad järgmised 
asjaolud: 
1. 1. Vajalik on läbi vaadata varem koostatud vanalinna planeerimisalane 
dokumentatsioon ja süstematiseerida need juhtideed, mida on esitatud 30 aasta 
jooksul vanalinna hoonestuse kohta. 
1. 2. Läbi vaadata varem koostatud ajaloolised õiendid, eritingimused ja ettepanekud 
vanalinna hoonestuse või üksikhoonete kohta ning käsitleda nendes antud ettekirjutisi 
ja nõudeid ühtse metoodika alusel. 
1. 3. Ühtlustada metoodika vanalinna hoonestuse hindamisel. 

2. LAHTEMATERJALID. 
Käesoleva töö lähtematerjalideks on varem koostatud projektid, millede läbivaatamine 
annab aluse üldistuste tegemiseks. Tähtsamad nendest on: 
2. 1. Viljandi generaalplaan RPI "Eesti Projekt ,~ Töö nr. A-728 (1974. a.). 
2. 2. Viljandi vanalinna kaitse ja reguleerimistsooni detailplaneerimine. Uurimistööd. 
Köide I - nl "Vabariiklik Restaureerimisvalitsus". Töö nr. Vi-77 (1977.a.). 
2. 3. Viljandi vanalinna kaitse ja reguleerimistsooni detailplaneerimine RPI "Eesti 
Projekt". Töö nr. A-870/78 (1978.a.) . 
2. 4. Viljandi · vanalinna hoonestuse kohta koostatud ajaloolised õiendid ja 
eritingimused alates 1966 aastast. 

- .... 
3. NOUDED KOOSTATAVALE TOOLE. 
3. 1. Vanalinna hoonestuse väärtushinnangulise analüüsi koostamisel juhinduda: 

1) Muinsuskaitse seadusest (RT I 1994, 24, 391) 
2) Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest ( RT I 1995, 38, 508 ) 

3. 2. Siduda varemkoostatud töödes esitatud andmed praegu kehtivate tänava 
nimedega ja kvartalite numeratsiooniga. 

4. TÖÖ MAHT. 
4. 1. Tekstiline osa: 

1) seletuskiri, milles on antud ülevaade varasematest ettepanekutest ja selgitatud 
metoodilisi põhimõtteid hoonestuse väärtushinnangute määramisel ja ühtlustamisel; 

2) võttes aluseks punktis 2.2 mainitud töö, esitada uued tabelid hoonestuse kohta, 
mille uus väärtushinnang erineb varemkoostatud tabelites antud hinnangutest. 
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4. 2. Graafiline osa: 
1) vanalinna skemaatiline kaart kvartalite numbrite ja tänavate nimedega; 
2) koloreeritud vanalinna plaan/plaanid, millele on kantud hoonete väärtushinnangud 

analoogiliselt varemkoostatud värvivalikul e. 

5. KOOSKÕLASTAMINE. 
5. 1. Riigi Muinsuskaitseametiga. 
5. 2. Viljandi Linnavalitsuse Arhitektuuriametile esitada töö 4- eksemplaris. 

6. TAHTAEG. 
Töö esitada Viljandi Linnavalitsuse Arhitektuuriametile 20. novembriks 1996 aastal. 

Kalle KADALIPP 
peaarhitekt 

Ülo STÖÖR 
vanalinna arhi tekt 
(243)33418 

~O . Av\G. "199(; 
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SISUKORD 

A Seletuskiri 
1. Sissejuhatus 
2.' Ülevaade 'Viljandi vanalinna 'hoonestust' käsitlevatest varasematest uurimistöödest ja ette

panekutest 
3 .. Metoodilised- põhimõtted , hoonestuse väärtushinnangute · määramisel. 

' 4. 'Viljandi vanalinna lTIuinsuskaitseala tänavate üldiseloolTIustus 
5. Viljandi vanalinnamuinsuskaitsealal. asuvate arhitektuuri-ja-ajaloomälestistenimekiri 

BTabelid 
Viljandi vanalinna muisuskaitseala kvartalid ja hoonestus. ÜldiseloolTIustus ja väärtus
hinnangud 

e .Joonised 
1. Muinsuskaitseala SkeelTI 
2. Väärtushinnangud M 1:2000 

D Lisad 
. '. . . ' . 

1. Viljandi vanalinna lTIuinsuskaitseala põhimäärus 
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SELETIJSKIRI 

1. SISSEJUHATUS 

Käesolev töö on teostatud vastavalt lepingule nr. 96-61 13 .09.1996.a. 
Töö koostamise tingis vajadus uuesti läbi vaadata Viljandi vanalinna muinsuskaitseala käsitle

vad planeerimiskavad, vanallnna hoonestuse arhitektuudajaloolised väärtush'innangud, vana
linna kvartaleid ja üksikhooneid käsitlevad 'uurimistööd ja eritingimused, et korrigeerida vana
linna hoonestusele antud väärtushinnanguid vastavalt tänapäevaks välja kujunenud olukorrale 
vanalinnas. 'Töö koostamisel on lähtutud Eestis kehtivast muinsuskaitse seadusest, 31 .03.1995 
kinnitatud Viljandi vanalinna muinsuskaitseala ,põhitnäärusestja tellija poolt koostatud lähte
ülesandest. Töö koostaInisel on aluseks võetud Vabariiklikus Restaureerimisvalitsuses koosta
tud "Viijandi vanalinna kaitse- ja reguleerimistsooni detailplaneerimine. Uurünistööd." , köide 
I-III, Tallinn, 1977. 

Käesoleva töö põhiosa on esitatud tabelitena, mis sisaldavad Viljandi vanalinna lnuinsuskaitse
alal paiknevate üksikhoonete väärtushinnanguid muinsuskaitse seisukohast, samuti vanalinna 
kvartalite üldiseloomustusi. Võrreldes 1977.a. koostatud uurimistööga on tabeleid täiendatud 

hoonete ehituslugu puudutavate faktide ja säilinud väärtuslikumate originaaldetailide loetelu 
õsas, lõõbutud õn hõõnete tänapäevase ning edaspidise kasutuse inääratleinisest. Võrreldes 
1977.a. uurimistööga on tabelite maht lnõnevõrra suurem, kuna vastavalt Viljandi vanalinna 
muinsuskaitseala põhimäärusele on kaitseala pindala suurendatud ja lisandunud on kvartal nr. 
140 ja kvartali nr. 137 Vaksali tn. ja Vabaduse platsi äärne osa. 

XIII saj. 3. veerandillinnaõiguse saanud Viljandi (eslnamainitud 1283.a.) hõlmas keskajal pea
linnuse koos kohne eeslinnusega ja linnamüüri ning vallikraaviga Ülnbritsetud trapetsikujulise 
põhiplaaniga linna. 10,2 ha suurusel müüriga ümbritsetud linna maa-alal paiknes ca 100 
kinnistut. Keskaegse linna peatänavaks oli Lossi tänav, mis kulges linnuse juurest üle turuväljaku 
(Kindral Laidoneri plats) kuni linnamüüris paikneva Tartu väravani. Teine oluline tänav, risti 
Lossi tänavaga paiknev Storeke (Kauba) tänavaigas turuväljakult ja kulges lääne suunas Riia 
väravani. Riia värava juurest algas Pikk tänav, mis viis linnuse väravate ette ja mille jätk suundus 
linnamüüri kaguküljel paiknevajärvepoolse väravani. Linna edelanurgas (praegune Jaam kirikut 
ümbritsev maa-ala) linnamüüri ääres asus frantsisklaste klooster. Linnakirik koos surnuaiaga 
paiknes turuväljaku idaküljel. Oletatavasti oli keskaegses Viljandis ea 50 kivitnaja, kusjuures 
peatänavate äärne hoonestus oli suhteliselt tihe. 

Liivi sõja ajal 1560.a. vallutasid linna venelased, eelneva piiramisega kaasnenud tulekahjudes 
põles suurem osa linnast (kaasa arvatud linnakirik ja klooster). 1582.a. Poola võimu alla läinud 
Viljandis oli XVI saj. lõpul ca 50 elalnut (pooled puust). Järgnevates Poola-Rootsi sõdades hävis 
linna hoonestus uuesti peaaegu täielikult ning 162Q.aastatel Rootsi võimu alla läinud Viljandi 
kaotas linna õigused ja allutati mõisale; lnõisa territooriulniks kujunes III eeslinnusest lääne 
poole jäävala. 

1708.a. Vene valdusse läinud Viljandi jäi kuni XVIII saj . lõpukollnandikuni tagasihoidliku 
puithoonestusega vähetähtsaks asulaks. Suur osa hoonestusest hävis veel kord 1770.a. tulekahjus, 
kuid pärasr seda algas oluline elavneInine ehitustegevuses, valmisid ka esimesed esinduslikud 
kivimajad (lnaakohtuhoone). Seoses kreisilinnaks saamisega 1783.a. hoogustus ehitamine 
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Viljandis veelgi. Esialgu hoonestati keskaegset linnaterritooriumi, kus oli säilinud vana 
tänavavõrk. 1789.a.-st laienes linn lnõisalnaade arvel põhja suunas (Tartu - Posti - Jakobsoni 
tänava piirkond, kuhu planeeriti regulaarse tänavavõrguga 50 krunti), ala hoonestati põhiliselt 
XIX saj. , domineerisid l-korruselised puulnajad. 

1880. aastaist kuni I maailmasõjani ehitati hulgaliselt Viljandile iseloomulikke punasest tellisest 
historitsistlikus stiilis hooneid, ka 1894.a. Lossi - Kauba tn. piirkonnas asetleidnud suure 
tulekahju tagajärjel hävinud hoonete asemele ehitati tellismajad. 

Käesoleva sajandi algul hakkab välja kujunemajärveäärne villa-tüüpi elamutega rajoon~ 1920.-
30. aastailliidetakse endise Inõisa territooriuln linnaga, rajatakse uus keskne linnaväljak -
Vabaduse plats; vanalinnas on suurünaks ehitiseks Tartu lllLossi 29 nurgahoone, samuti 
rekonstrueeritakse palju fassaade, eriti Tartu tänava ääres. 

II maailmasõja ajal on Viljandis tulekahjud nii 1941.a. , kui põleb Vabaduse platsi äärne 
pangahoone kui ka 1944.a. septembris, kui tules hävib Linnu ja Hiire tänavate vaheline kvartal 
ning suur osa Lossi, Tartu ja Oru tänava äärsest hoonestusest. Pärast sõda rajati põlenud 
hoonestuse asemele haljasalad ning Lossi - Tartu tänavate vahelisele alale kino, kuid sõjas 
kannatada saanud kvartalite taastamise küsimud on lahendamata tänapäevani 

. 
i 
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2.ÜLEV AADE VILJANDI VANALINNA HOONESTUST 
KÄSITLEVATEST V ARASE~1A TEST UURTh1IS
TÖÖDEST JA ETTEPANEKUTEST 

1. H. Sirel "Viljandi ajalooline litmakeskus. Viljandi linnaehituslooline, arhitektuuriajalooline 
ja kultuurilooline ülevaade lnuinsuskaitse aspekiist", Vabariiklik Restaureerünis
valitsus, Tallinn 1969. 

Töös tehakse ettepanek luua Viljandi vanalinnas riiklik kaitsetsoonja kaitsetsooni ülnber 
reguleerimistsoon ning antakse kaitseala piirid, samuti nimetatakse säilitamisväärseid üksik
hooneid ja hoonete kogUIneid. Muu hulgas rõhutatakse Lossi tänava jaKindral Laidoneri 
platsi tähtsust ning vajadust keskaegse lip..namüüri eksponeerimiseks, eelkõige Tartu ja 
Väike-Turu tänavate vahel, samuti väärtustakse järveäärse ala looduslikku miljööd. 

2. K. Alttoa, E.-J Sedman "Vjljandj vanabnna kaÜse- ja ehÜustegevuse reguleerimjstsoonjde 
detailplaneerimine. Uurimistööd'':, köide I-ID, Vabariiklik Res
taureeriInisvalitsus,Tallinn 1977. 

Töö sisaldab ajaloolist õiendit (kd. I), vanaliIrna hoonestuse väärtushinnanguid (kd. II) ja 
jooniste osa (kd. III). Töös määratletakse Viljandi vanalinna mõiste, vanalinna kaitse- ja 
ehitustegevuse reg-uleerimistsooni ülesanded, vanalinna väärtus ja omapära. Tehakse ette
panek säilitada kaitsetsooni ajalooline tänavatevõrk, kuid kinnistute ajaloolise struktuuri 
taastamist ei peeta võimalikuks. Antakse kvartalite üldiseloomustus ning üksikh_oonete 
väärtushinnangud, 

3. O. I<otshenovski "Viljandi linnaehituslik kujunemine ja arhitektüür kl)( saj. lõpust täna
päevani", Ehituse Teadusliku Uurimise Instituut, Tallinn 1977. 

Töös tehakseettepanek laiendada ehitustegevuse reguleerünistsooni, tähelepanu pööra
takse XIX saj. ja XIX/XX saj. vahetusel tekkinud uutele kvrartalitele. Vanalinna osas 
pöörattL~se tähelepanu XIX saj. lõpul ja XX saj. algul ehitatud või ümberehitatud täht
samatele, eelkõige ühiskondlikele hoonetele. 

Li M 1\ Kaelak w\Tihandl- ~mn~hnn~ k-aitsp- la rpo-ulperlmistsnonl' detal-lpl~n~erl'ml'np" kO"l'de V 
I. ..1..... lVi" .L ~ ".I...l..J.L..I.. ;: ""'..L .... """.I....L .... .L.l....I..""' .... 'trr.... ..... ,-, ...... J ""'''''b "" ..I.. ..1....1.. '" "'''' ..I.. " "'\.40 .......... ..L '"", , 

RPI nEesti Projekfl
, Tallinn 1978. 

Töös on kvartalite kaupa antud vanalinna planeerimisettepanekud; tehakse ettepanek mar
keerida keskaegne linnalnüür ja taastada osaliselt vallikraavid. (}heks põhiideeks on jala
käijate tee loomine marsruudil: bussijaam - Leola tn. - uus turuväljak - planeeritava kau
banduskeskuse siseõued e Posti tn. - Tallinna mnt~ga paralleeine läbimurre ~ Tartu tn. a 

- Lossi 21 kino esine ala - Linnu tn. esine haljasala - Trepilnägi. 

5. K. Alttoa, M. Preen1, M. Eimre "Arhitektuuriajaloolised eritingimused Viljandi linna kvar
tali nr. 160 uue hoonestuse projekteerimiseks", köide V, 
Kultuurimälestiste Riiklik Projekteeriluise Instituut, Tallinn 
1988. 

6. M. Eimre "Viljandi linn,kvartal nr. 160. Ajalooline õiend", köide I, Kultuurimälestiste Riik
lik Projekteeritnise Instituut, Tallinn 1988. 
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Hoonestust käsitletakse kinnistute kaupa; tehakse ettepanek säilitada Posti tänava väike
linnalik miljöö ja Tartu tänava pool üksikud hinnalisemad hooned, soovitatakse suuren
dada reguleerimistsooni piiri põhja poole. 

7. M. Eimre "Viljandi vanalinn. Ajalooline õiend kvartalile nr. 161 ", köide I, Kultuurimäles
tiste Riiklik Projekteeriluise Instituut, Tallinn 1989. 

Hoonestust käsitletakse kirhl1istute kaupa~ märgitakse ära väärtusliku..~ad ehitised, tehakse 
ettepanek need restaureerida ja taastada nende juurde kuuluvad kip.u.t'listud. 

8. M. Eimre, K. Alttoa "Ajalooline õiend hoonestusele Lossi tänavas Tartu ja Oru tänavate 
vahel", RAS "Eesti Ehitusmäl esti sed", Tallinn 1990. 

Töö käsitleb muu hulgas ka vaadeldaval alal paiknenud keskaegset linnamüüri lõiku. 

Üksikhoonete kohta koostatud eritingimuste ja ajalooliste õiendite olemasolu on ära märgitud 
käesoleva töö B-osa tabelites. 
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3. METOODILISE D PÕHIMÕTTED HOONESTUSE V ÄÄRTUS
HINNANGUTE MÄÄRAMISEL 

Hooneid on hinnatud järgmise skaala alusel: eriti väärtuslik, väärtuslik, väheväärtuslik, väär
tuseta, uusehitis. 

Üksikhoonete hindalnisel on arvestatud mitmeid hoone muinsuskaitselist väärtust kujundavaid 
komponente, samaaegselt sihnas pidades hinnatava hoone tähendust Viljandi vanalinna kui ar
hitektuuriajaloolise väärtusega terviku suhtes. 

Hoone vanus 

Vanalinna praeguse hoonestuse vanem osa pärineb XVIII saj. lõpust, mil Viljandi sai kreisi
linnaks, kuid suur osa hoonestusest pärineb XIX saj. -st või on XIX saj. ülnber ehitatud. 
Seega on kõige väärtuslikumaks hinnatud XVIII saj. lõpu ehitisi, mis on säilinud suhteliselt 
ümberehitamata kujul või ehitisi, mille müüritised võivad sisaldada keskaegsete, põhiliselt 
XVI-XVII saj.-l hävinud hoonete fragmente. 

Hoone stiil 

On selgitatud, kas hoonel esineb kindlaid stiilitunnuseid ja kas vaadeldav stiil on üks vana
linna olnapära kujundavaid tegureid. Kõrgelnalt on hinnatud Initte ainult varaselnatest stiili
perioodidest pärinevaid näiteid, vaid ka suhteliselt hiliselnaid stiile, kui neil on oluline osa va
nalinna omapära kujundamisel (nt. põhiliselt historitsistlikus stiilis punasest tellisest hooned)~ 
samuti on enam väärtustatud hooned, mille stiil pole Eestis üldlevinud (nt. heimatstiil, mida 
võib kohata põhiliselt Lõuna-Eesti väikelinnades). 

Hoone lnabuline ülesehitus 

On selgitatud, kas hoone on tänaseni säilitanud algsed gabariidid või on neid muudetud 
juurde .. , peale- jm. ülllberehituste käigus. 

Hoone põhiplaaniline terviklikkus 

On selgitatud, kas ja lnillnääral on tänaseni säilinud algne põhiplaan, salnuti on väärtustatud 
lllõningaid põhiplaanilisi fraglnente (nt. lnantelkorstna olelllasolu puitelalllute puhul). 

Hoone fassaad 

On selgitatud, kas ja mil määral on säilinud fassaadikujunduse terviklikkus, samuti on väärtus
tatud Viljandi vanalinnale iseloomulikud fassaadi originaaldetailid (puumajadel kapiteelidega 
nurgapilastrid, hammaskarniisid, lai laudis; punasest tellisest hoonetel profiiltellisest karniisid, 
vööd, sünsid~ samuti graniidist välistrepid, tahveluksed, aknanurgikud jt. sepisdetailid). 

Hoone miljööväärtus 

On selgitatud, kas hoonel on tähendus vanalinnale iseloomuliku tänavafrondi kujundami-
sel~ kas hoone koos samal kinnistul asuvate kõrvalhoonetega moodustab ühtse terviku~ kas 
hoone koos reljeefi või ümbritseva haljastusega moodustab Viljandi vanalinnale iseloomuliku 
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terviku (nt. maalilisel reljeefil asuvad Liiva tn. ja Pika tn. alumine osa, suured aiad kvartalite 
sisemuses, järveääme villa-tüüpi elamutega ala), samuti on arvestatud vanalinnale iseloomulike 
piirete, tänavakattematerjalide (munakivisillutis, graniitplaatidega kÕlli~iteed) jm. detailide ole
InasoIu. 

Hoone linnaehituslik väärtus 

On selgitatud, kas hoone rõhutab ajalooliselt kujunenud liIL.l1aehituslikku struktuuri, kas ta 
omab tähendust linnaehituslikult oluliste sõlmpunktide kujlhl1dalnisel (Kindral Laidoneri pl. 
ja Lossi tn. äärne hoonestus), kas tal on tähendus Viijandi vanalinnale iseloomulike perspek
tiivvaadete või silueti kujundaInisel (nt. veetom, raekoja ja tuletõrjedepoo tornid). 

Hoone ajalooline ja kultuurilooline väärtus 

Hoone funktsioon 

On välja selgitatud hoone algne (ka ajaliselt domineeriv või arhitektuuri määrav) funktsioon, 
väärtustatud on erandlik, vanalinna või ka linna tervikuna iselooInustav funktsioon. 

Hoone konstruktsioQnid 

On välja selgitatud, kas ja mil niääral on säilinud algsed ehituskonstruktsioonid, väärtushinnan
gute andtuisel on arvestatud nii konstruktsioonide vanust kui ka nende tehnilist seisundit käes
oleval ajal. 

Väärtushinnangu kujundalniseks on loodud eelnimetatud komponentide suhteline väärtusskaala 
Viljandi vanalinna kontekstis ja kõigi kOlnponentide arvessevõtmise tulelnusena antud lõplik 
väärtushinnang. 

Võrreldes 1977.a. koostatud analoogse tööga on käesolevas töös vaadeldavate üksikhoonete 
väärtushinnangud mõnevõrra tõusnud, eelkõige Viljandile tüüpiliste punasest tellisest, originaal
sete fassaadidetailidega, põhiliselt XIXIXX saj. vahetusest pärinevate hoonete väärtustamisega. 
Samal ajal on väärtushinnangud langenud hoonete puhul, mis ümberehituste käigus on kaotanud 

nii algse plaanilahenduse kui ka välisilme ning kui hoone elUlistalnine pole enaln võitnalik. 
Uusehitiste (nende hulka on arvatud enamik pärast II Inaailmasõda vanalinna territooriulnile 
rajatud kapitaalseid hooneid) puhul on üldjuhulloobutud väärtushinnangu andmisest, erandiks
on mõningad hävinud hoonete vundalnentidele rajatud või oma ajastule iselooInuIike stiilitun~ 
nustega ehitised. 
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.4. VILJANDI VANALINNA MUINSUSKAITSEALA 
T ÄNA VA TE ÜLDISELOOMUSTUS 

1. Hariduse tänav - Lossünägedega külgnev, Vaksali tänavalt piki Valuoja orgu järve poole 
suunduv tänav, enne II maaihnasõda Mõisa tänav. 

2. Heinaturg - keskaegset pärüo]u väike väljak Kauba - Väike-Turu - Pika tänava 
ristwniskohas, endise Riia värava taga. ] 784. a. Heinaturg, 1832. a. Väike 
turg, XIX!XX saj . vahetuseks turg kaob. 

3. Hiire tänav - (Mäusegasse, Mausegasse) paikneb kvartalite nr. 168 ja 169 vahel , linna
plaanidel alates 1784. a., 
II maailmasõjas Hiire tänava hoonestus hävis põlengutes. 

4. Järve tänav - kulgeb Tartu tänavaltjärve äärde, linnaplaanidel alates 1866.a. 

5. Kaalu tänav - asub muinsuskaitseala loodepiiril, enne Iltnaailmasõda J aalna tänav. 

6. Kauba tänav - (Storcke ja Storkeni tänav, hiljem Kaufgasse, Kaufstrasse) keskaegset päritolu 
tänav, suundub endiselt Heinaturult Lossi tänavale, mainitud 1599. a. 
nimerevisjonis, linnaplaanidel alates 1784. a. 

7. Kindral Laidoneri plats - (Grosser Markt) keskaegne turuplats - vanalinna tähtsaim väljak~ 
1865. a. Suurturg, alates 1934. a. Kindral Laidoneri plats ~ nõukogude 
perioodil 1. Tompi plats. 

8. Koidu tänav - tekkinud pärast 1789. a. seoses uute linnakvartalite rajamisega, algselt 
Harjutuse (Exerzier) tänav (saanud oma nime tänava lõunaosas asunud sõjaväe 
õppeväljaku järgi). 

9. Kraavi tänav - Oru tänavalt Tartu tänavale suunduv tänav, linnaplaamdel alates XVIII 
saj. 1 õpust, tnil ületas vallikraavist lähtuva oja. 

10. Liiva tänav - (Sandstrasse) paralleeIne Tartu tänavaga, kulgeb mööda orunõlva järve poole, 
Tartu tänavaga ristuv ülemine osa linnaplaanidel alates 1832.a. , tervikuna on 
tänav plaanidel märgitud alates 1865. a. 

11. Linnu tänav - (Vogel Gasse, Vogelstrasse) vanalinna keskosas paiknev tänav, linnaplaanidel 
alates XVIII saj . lõpust, pärast II maaihnasõda ühepoolse hoonestusega~ 

nõukogude perioodil Komsomoli tänav. 

12. Lossi tänav - (Schlossgasse, Schloss-Strasse) vanalinna peatänav, kulges keskajallinnuse 
väravate juurest Tartu väravani, pärast 1789. a. pikendatud põhja suunas; 
nõukogude perioodil V.Kingissepa tänav. 

13 . Lutsu tänav - (Quabbengasse, Quappenstrasse) Lossi tänavaga paralleeIne tänav, 
linnaplaanjdel alates XVIII saj . lõpust~ nõukogude perioodil Säde tänav. 
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14. Munga tänav - (Mönehengasse, Möehgasse) tõenäoliselt keskaegselt turuplatsilt linnamüürini 
kulgenud tänav, mainitud 1599. a. nimerevisjonis, 1784. a. linnaplaanil 
Kloostri tänav (Klostergasse), alates 1804.a. Munga tänav; nõukogude 
perioodi101evi tänav. 

15. Mäe tänav - (Bergstrasse) lnuinsuskaitseala idapoolne piiritänav, tekkinud pärast 1789. a. 
seoses uute linnakvartalite rajamisega. 

16. Oru tänav - algselt ulatunud Lossi tänavalt Kraavi tänava jooneni, vallikraavi alune osa 
kujunes välja XIX saj. I veerandil; XVIIIIXIX saj. vahetusest alates 
Kassisaba tänav (Kazen-Sehwanz Gasse, Kazensehwanzstrasse), 1922. a. alates 
Oru tänav. 

17. Pikk tänav - (Lang Gasse) keskaegset päritolu; 1784. a. koosnes 3-st osast: Kauba tänavast 
kirikuni Pikk tänav; kirikust Lossi tänavani Munga tänav; Lossi tänavast järve 
poole Juudi tänav (Judengasse, Judenstrasse). 1804. a. on Munga tänav liidetud 
Pika tänavaga, 1936. a. liidetakse Juudi tänav Pika tänavaga. Nõukogude 
perioodil Pioneeri tänav. 

18. Posti tänav - (Poststrasse) lnuinsuskaitseala põhjapoolne piiritänav, tekkinud pärast 1789. a. 
seoses uute linnakvartalite rajamisega. 

19. Ranna pst. - kulgeb piki järveäärset puhkeala, 1936. a. Järve pst. , pärast II lnaaihnasõda 
Ranna pst. 

20. Roosi tänav - (Rosenstrasse) väike tänav vall i kraavi st järve poole jääval orunõlval, 1932. a. 
nimeta, 1865. a.-st Roosi tänav. 

21 . Sepa tänav - (SehIniedegasse, SehIniedestrasse) tõenäoliselt keskaegset päritolu, kvartalite nr. 
173 ja 174 tagakülgede vaheline tänav, linnaplaanidel alates 1784 .a. 

22 .Supeluse tänav - Kraavi tänavalt järve poole kulgev tänav, keskosas jalakäijate tee, 
linnaplaanidel alates 1832.a. 

23. Talli tänav - Tasuja pst. jätk Hariduse tänavani, eksisteerib alates 1934. a. 

24. Tallinna tänav - (Revaliehe Strasse) vana maantee, linnaplaanidel nimetatud alates XVIII saj . 
lõpust. 

25. Tartu tänav - (Dörptiehe Strasse) maanteena olemas juba keskajal, hoonestatud tänavana 
alates XVIII saj. lõpust, tänavanimetusena alates 1804. a. 

26. Tasuja pst. - piki vallikraavi välünist külge Vabaduse platsilt edelasse suunduv tänav, 
tänavaääme hoonestus peaaegu puudub, eksisteerib alates 1934. a. 

27. Trepimägi - järve poole laskuv jalakäijate tee, rajatud 1927. a. 
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28. Vabaduse plats - välja kujunenud 1927. a., ka 1929. a. A.Soansi poolt koostatud linna 
planeerilniskavas oli siia ette nähtud väljak, praegu linna keskne. 
väljak; nõukogude perioodil Nõukogude väljak. 

29. Vaksali tänav - vana maantee, linnaplaanidel alates XVIII saj. lõpust, 1865. a. Pärnu 
tänav~ käesoleval sajandil Vaksali tänav. 

30. Vesiflirdi tänav - Ranna pst.-lt Järve tänavale viiv järveäärsel puhkealal paiknev tee. 

31. Väike-Turu tänav - keskaegset päritolu, 1599. a. nimerevisjonis Kauba tänav~ XVIII saj. 
1 õpust Sea tänav (Schweinegasse, Schweinestrasse), 1922. a. Väiketuru 
tänav, pärast II lnaaihnasõda Väike-Turu tänav. 
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5. vlLJANDI V Al'-~ALIT~NA lVIUINSUSKAITSEALAL ASuvA TE 
ARHITEKTUURI- JA AJALOOJ\1ÄLESTISTE NIl\'IEKIRI 

L-\RHITEKTLruRlMÄLESTISED 

1. Keskaegse ordulin~J.use varemed koos vallikraavi ja rippsillaga - nr. 548 
2. Keskaegne Erillamüür koos vallikraaviga - nr. 551 
'J. H~rlrlu'u.1~P tn Q pn~ lenmukI'teh~~ - lr-~~t~e alla \ loe-+-l11U~ '- '~st~"' 7 ~1t \]tlJ'andI' LI'mn~'- 'aht~n~p .J .. ..L\..4..l. "-" v "'~..l- . --', V.1..l ....... .J. \. .1..1.""'-"-" .I.'\,..u. .1. ... ....., ..l- \..&. YI,...I.. \."-'4."\,..(..1.\. "..L.J. .l i,..I..y .I..1'-o..J\....I. u v 

. ... 1 1 ')7 ,nA 1 Q9'"' l"'l"' Q ~rlUSP IP nr . ~ ~ -t : ""': 
J..J...1U""","J.. V.1.V.l.Ll • .I. ~ ..,/ ~ '-' I.,L / -/ 

4. Kln(ha1 TaldonerI· pl 10 \Tl11·~ndi lY\\1 llQPu n ""l - nr ""57 t. ..L U..... .......J.........J ..... ., V..L J'-"L-......... ..L ..I • ..t....L\,A.\,A......, ........ ..L..L..... ..Lli • ..J 

5. Loss! tn . 11 /rvlunga tn. 2, elamu ja ait - nr. 546 
6. Lossi tn . 35/Posti tn. 18 - nr. 547 
7. Pikk tn. 6, Jaani kirik - nr. 549 
8. Tallinna tn. 14/Posti tn. 2, elaIllu - nr. 552 
9. Tartu. tn. ] 9, elamu - nr. 555 
10. Tasuja pst. , Katariina kabeli (XVI saj .) varemed - nr. 556 
10. Tasuja pst. 4, end. Viljandi 111õisa peahoone - kaitse alla võetud vastavalt Viljandi Linna

valitsuse lnäärusele nr. 127 5.04.1993 

AJ ALOOMÄLESTISED 

1. Kindral Laidoneri pl. 3, elamu - nr. 664 
2. Posti tn. 22/Koidu tn. 5, kohtum.aja - nr. 636 
3. Tartu tn. 4, end. "Sakala" toimetuse rnaja -nr. 946 
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Jrk. 
nr. 

I 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

KV 161 (1) 

Asukoht: Tartu tn ., Lossi tn .. Väike-Turu tn , Kauba tn .. Tallinna tn . 

Üldiselt 
Kvartal koosneb kahest erineva arengulooga osast Väike-Turu ja Kauba tänava poolne kinnistute rida hõlmab linnamL1liriga piiratud linna loodeosa. Kvartali edelaosa Heinaturu ja Kauba tänava vastas on olnud 
aktiivseks ärikeskuseks , alates XIX saj . muutub Väike-Turu väiksema tähtsusega kõrvaltänavaks. 
Tartu tänava poolne osa on kujunenud teisele poole vallikraavi. esmalt on seal ebakorrapärased . vallikraavi kulgu järg ivad krundid , nende vahel juurdepääsud (tänavad) piklikuks tiigiks muutunud vallikraavi 
äärde. XIX saj . 2.kolmandikul on tänav õgvendatud paralleelseks Posti tänavaga Alates XIX saj . lõpust hakkab Tartu tänav muutuma äritänavaks. hoonestust (eriti fassaad e) kujundatakse s,Õ!etõttu tihti ümber. 
tendents jätkub 1920.-30 . aastatel . ka käesoleval ajal on Tartu tänav käidav äritsoon . : 
Lossi tänavon keskaegset päritolu vanalinna peatänav: II ms. ajal seal hoonestus hävis. 1965. a. rajati hävinud hoonestuse kohale tüüpprojekti järgi kino. 
Tallinna tänavon kujunenud sarnaselt Tartu tänavaga vallikraavi äärde. esimesed majad ehitati XVIII saj . lõpul. 
Väärtuslikumad ja vanemad hooned kvartalis on Väike-Turu 8 ja Kauba 12 kui näited XVIII saj . 2.poole tüüpilisest väikelinnaelamust. kusjuures Kauba 12 paikneb osaliselt keskaegsete linnakindlustuste (Riia värav) 
peal. 
1790.a. linnaplaani järgi on kvartalis 12 krunti . millele lisandub 13. krundina tiik . hiljem on krunte tükeldatud . Praegu on kvartali kirde- ja idaosas kinnistute struktuur hävinud . mujal on see säil inud suhteliselt hästi . 
Seoses linnamüüri eksponeerimise ja hävinud hoonestuse taastamise vajadusega on tarvis koostada kvartali detailplaneerimisprojekt 

Kvartali hoonestus: 

Aadress 

2 
Tartu 2!Tallinna 8 

Ta,rtu 4a 

Tartu 4 

Tartu 6a 

Tartu 6 

Tartu 8a 

Lossi 21 

Väike-Turu 2a 

Ehitusaeg: Põhiline 
sajand . ehitus-
aasta materjal 

3 4 
XIX saj . 2.p. puit 

1928 

1860-70.aa. -d puit 

1860-70.aa.-d puit 

XIX saj . 2.p.! puit/kivi 
1929 

XIX saj . 2,kol- puit 
mandik/1920-
30.aa.-d 

XIX saj . 1,p.! puit 
1933 

1965 kivi 

1895 kivi 

Kor- Algne või Kasutus Säilinud 
ruste määrav 1977.a. originaal-
arv kasutus detailid 
5 6 7 8 

elamu/ elamu/ väikese ruudustusega aknad . 
sissesõidu- admin . ristvagudega liseenid 
hoov 

-
elamu! elamu lai rõhtlaudis, puidust nurgarustika. tänava 
kauplus pool räästa all saelõikeline dekoor. 

viiludel segmentaknad 

1 elamu elamu lai rõhtlaudis, keskrisaliit ja frontoon. 
nurkadel kanneleeritud puidust pilastrid, 
hammaslõikega kapiteelid , viiludel 

segmentaknad 

elamu! kauplus krohvist nurgarustika 
kauplus 

1 elamu kauplus hoovifassaadi aknad. piirlaudade detailid 

1 kauplus kauplus lai püstlaudis 

1 kino 

1 kõrvalhoone elamu väikeste sakmetega räästakarniis . aken · 
de kiilsillused ja simsid . soklisimss, ots;~vii
lul astmeline karniis , ristimotiiviga vahel tar
niis: aknad 

Leht 1 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad reno- 1996. ALas!> 
veerida 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

Märkused: stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 

soovitused ja muud 
12 

Hilisjuugend: 1928.a. ümber ehit.. arh. EWolffeldt. ANürnberg : 
krohvitud. pärast II ms. fassaadi muudetud ja lihtsustatud. 
Kõrvalhoone vastu kr. 56 piiri ehitatud 1929.a . proj. E.Otting. 
vajal. rekonstnu eerida. 
Hoone taga asetsevad kuurid lammutada või korrastada. 

Hoone lõunapoolne sein ümber ehitatud . 
Hoone taga asetsevad kuurid lammutada või korrastada. 

Ajaloomälestis (nr. 946) : hilisklassitsism; 1930.a. fassaadi muu-
detud , proj. E. ·Jtting : pärast II ms. kõik aknad suurendatud , väl-
ja ehitatud ärkl.osa hooviküljel : hoov vajab planeerimist. 

Puitosa - XIX saj . 2.p .. kiviosa - 1929.a., krohvitud ; juurdeehitis 
kiviosa tagaküljel - nõuk. periood. 
Hoovil ristnurbdega kõrvalhoone. 

Fassaad täieliHult muudetud (krohvitud, suured vitriinaknad) . 
Hoone vaneme osa all kelder. Õu korrastada. 

vähe- rekonstrueerida, vajalikud 1933.a. ümber ehitatud (proj . J . Kaas ik või J. Fuks) . 
väärtuslik fassaad renovee- 1991 . A Lass 

rida 

uusehitis rekonstrueerida 

väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

Tüüpproj .. sid unud arh . R.-L. Kivi . Kino rekonstrueerimine lahen
dada koos kva'tal i detailplaneerimisega. 

Historitsism. Vi ljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. Hoone 
osaliselt kellen1atud Hoovifassaad vajab korrastamist. 



9. Väike- Turu 4 XVIII saj lõpp/ pu it/kivi 2 võõraste- hotell fassaadi lihtne saelõikedekoor. väärtus lik re konstrueerida vajalikud Historitsism. Algse lt tüüpiline 1-korruseline puidust väi kelinna-

XIX saj. lõpp maja vahevööd . aknakarniisid v maja. hiljem ümber ehitatud 2-korrusel iseks : ti ibehitis hoovi pool 
ehitatud nõuk perioodil. väheväärtuslik. Ku ur hoovil lammutada. 

I 10. Väike-Turu. 6 XVIII saj . lõpp puit e lamu elamu lai püstlaudis . klassitsistliku valgmi kuga eriti renoveerida. fas- vajalikud XVIII saj. 2.p. tüüpiline mantelkorstnaga väikelinnamaja. akende 

tahveluks . gran iittrepp. keldriakende sepis- väärtuslik saad restau ree- suurust ja jaotust pärast 1950.aa. muudetud . 

I võred ri da Õu korrastada. 

11. Väike-Turu 6a X IX saj. 1.p./ puit kauplus kauplus fassaad rekonstrueeritud väärtusli k rekonstrueeritud vajalikud 1996.a. ümber eh itatud. 

I 
1996 1996. A Lass 

12. Väike-Turu 6b X IXsaj . 2.p. puit e lamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud Õu korrastada. 

väärtuslik või asendada 

13. Väike-Turu 8 XVIII saj . lõpp puit sissesõidu- laste- lai püstlaudis. aknad. historitsistlik tahvel- eriti renoveerida. fas- vajalikud XVIII saj . 2.p. tüüpiline mantelkorstnaga väikelinnamaja. XIX saj . 
haav/elamu aed uks. kapiteelidega puidust nurgapila~.trid väärtuslik saad restauree- 2.p. ümber ehitatud. 

rida 

14. Väike-Turu 8a XVIIIlXIX saj. puit abihoone elamu lai räästas. lai püstlaudis väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Endine ait. Rekonstrueerida koos põhihoone Väike-Turu 8 ja 

vahetus Väike-Turu 8c-ga. 

15. Väike-Turu 8c XVIIIlXIX saj. puit abihoone elamu lai räästas. rõhtpalkseinad väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Endine ait. Rekonstrueerida koos põhihane Väike-Tu ru 8 ja 
vahetus Väike-Turu Bc-ga. 

16. Kauba 12 XVIII saj . 2.p. kivi kauplus/ elamu fassaad taastatud uusehitis säilitusremont vajalikud XVIII saj . 2.p. tüüpiline väikelinnamaja! fassaadidekoor XIX saj . 

elamu 1981 . K. Alttoa 1.p. Hoone on taastatud maketina algses mahus ja XIX saj . fas-
saadikujundusega: keldrimüüritised sisaldavad keskaegseid 
fragmente. 

17. Kauba 12a XIX saj . lõpp kivi kauplus elamu/ akende kaarsillused väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 
töökoda 1981 . K. Alttoa 

18. Kauba 14/ XVIII saj . 2.p. puit elamu ateljee lai rõhtlaudis. akende ja uste karniisid . ka- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud End. XVIII saj . lõpu väikelinnamaja. 
Tallinna 2 piteelidega puidust nurgapilastrid fass . renov. 1995. A Lass 

19. Tallinna2a kivi uusehitis Lõpetamata. I~ nd . XIX saj . 1.p. aida asemele rajatav eh itis. 

I Proj. 1989.a .. arh . M. Kinks. 

20. Tallinna2b kivi kunstigalerii uusehitis Postmodernism . 

21 . Tallinna 4 XVIII saj . lõpp/puit elamu admin . aknad koos nurgikutega vähe- rekonstrueerida. vajalikud End. XVIII saj. 2.p. tüüpiline mantelkorstnaga väikelinnamajaJas-

XIX saj . algus väärtusl ik fassaad renovee- saad moonutatud . üle krohvitud . tänavapind tugevalt tõstetud. 

I rida Põhihoone taga paiknevad kõrvalhooned (end. aidad) seoses 
linnamüüri kavatsetava eksponeerimisega lammutada. 

22. Tallinna 4a 1928 kivi kauplus kauplus vähe- rekonstrueerida vajalikud Väljast krohvi tud . 
väärtus li k 

23. Tallinna 6 XIXsaj . 2.p./ kivi 2 elamu/ kauplus/ räästa hammasfriis. akende krohvi- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Juugendi sugemetega historitsism. Tõenäoliselt varem eksistee-
1910 trükikoda laod raamistus: torni juugendlik fassaadidekoor fassaad renovee- ri nud hoone 191 O.a. ümber ehitatud . 

rida 



I 
II 

I 
I III 

Jrk. 
nr. I 
1. 

2. 

I 
3. 

I 
I 

4. 

I 
5. 

6.1 

6.11 
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KV 162(2) 

Asukoht: Tartu tn . Kraavi tn .. Oru tn ., Lossi tn . 

Üldiselt 

Kvartal koosneb kahest erineva arengulooga osast keskaegse linnaterritooriumi kirdeosa koos linnamüüri ja Tartu vär3.vaga ning kitsas ala teisel pool vallikraavi . Vallikraavis on kitsas oja veel XIX saj . 2. poolel. 
Lossi-Oru tänavate osas on kinnistute struktuur välja kujunenud XVIII saj . lõpuks. Lossi tänava äärne hoonestus kujuneb lõplikult välja XX saj . algupoolel. II maailmasõjas kvartali edelaosa põles : hoonestus on 
vanalinna struktuuri ja omapära arvestamata osaliselt taastatud . 

Tartu tänava poolne osa on XIX saj. alguseni pikliku kujuga kitsas kvartal: 1790.a. on seal ainult üks maja Tartu 20 kohal. 1830. aastaiks on tekkinud juba praeguse struktuuriga kvartal. 
Kvartali väärtuslikum osa on Lossi tänava piirkond endisel linnamüüri alal . kus Lossi 20 ja 24 vahel on välja kaevatud lirnamüüri ja Tartu värava fragmente. Hoonetest väärivad tähelepanu Tartu 18 ja 20 kui Viljandile 
iseloomulikud punasest tellisest ehitised. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress 

2 
Tartu 14/Lossi 24 

Tartu 16 

Tartu 18 

Tartu 20 

Tartu 22 

Tartu 24 

Tartu 24 

Ehitusaeg: Põhiline 
sajand , ehitus-
aasta materjal 

3 4 
1912 kivi 

1920.aa.-d puit/kivi 

XIX saj . lõpp kivi 

XIX saj . lõpp kivi 

XIX saj . 2.p. kivi 

XX saj. 1.p. kivi 

XIX saj . 2.kol- puit 
mandik 

Tartu 26/Kraavi5 X IX saj . 2.kol- puit 
mandik 

Kraavi 3 XIX saj . 2.p . kivi 

Kor- Algne või 
ruste määrav 
arv 

5 
kasutus 

6 
2 elamu/ 

kauplus 

2 elamu 

1 elamu 

2 elamul 
töökoda 

1 elamu 

1 elamu 

2 töökoda 

Kasutus 
1977.a. 

7 
söökla! 
elamu 

elamu 

elamu 

tervish. 

asutus 

pesu
koda 

töö
koda 

elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 
tahveluksed , 2. korruse sepisrõdu ja aknad, 
akende krohviraamistus: korrustevaheline 

profileeritud simss: hoovi pool sakmeline 

konsoolkarniis, akende eenduvad sillused . 

akende simsid 

välisuks käepidemega. akende ülemise 
osa krohviraamistus 

sakmeline konsoolkarniis . sakmeline va
hekarniis. akende eenduvad kaarsillused . 
akende raamistus. profiiltellistest so kli
simss; otsaviilul 45' laoga tellistest viilu 
ja vahekarniisid 

kolmnurkviiluga frontoon. frontooni sakme
line konsoolkarniis. akende eenduvad 
kaarsillused . raamistus ja simsid. profiil· 
tellistest soklisimss 

kolmnurkfrontoon. avade krohvipiirded. 
klaasitud tahveluksed 

lai rõhtlaudis, tahveluks. varikatuse sepis
konsoolid . graniittrepp 

kauplus lai püstlaudis. 6 jaotusega aknad. ukse 
sepishinged 

töökoda 

Leht 3 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud 
fassaad renovee-

rida 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

vMrtuslik rekonstrueerida, vajal ikud 
fassaad reno-
veerida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

eriti renoveerida, fas- vajalikud 
väärtuslik saadidetailid res-

taureerida 

väärtuslik renoveerida, fas- vajalikud 
saadidetailid res-
taureerida 

väärtu- Iammutada 
seta 

Märkused : stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
Heimatstiil. 1928.a. ümber ehitatud (Tartu tn . äärde juurde ehitatud 
poeruum), proj . V. Henrichsan: Tartu tn . poolsed fassaadid kroh

vitud . hoovifassaadid - punane tellis . 

Heimatstiil. Tänavafassaad krohvitud , hoovifassaad - punane 
tellis. Fassaad ümber kujundatud 1920:aa-1. 
Kõrvalhooned i'ekonstrueerida koos põhihoonega. 

Historitsism. Vi !jandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

Historitsism. Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

Majas elas kirja.nik J. Semper. 

Väljast krohvitud . 

Tüüpiline 1-kmruseline puidust väikelinnamaja 

Väikesemahu line vanalinnale tüüpiline puu maja. 

Välisilmeit keskkonda risustav. 



I 9. Oru 9 XVIII saj . lõpp puit elamu lai püstlaud is. 6 jaotusega aknad . akende eriti renoveerida. fas- vajalikud XVII I saj . 2.p. tü üpiline väikeli nnamaja. fassaadikujundus X IX saj . 

hammaskarn iis.pseudogooti tahvelu :<s. väärtuslik saadidetailid res-

I gran iittrepp taureerida 

10. Oru 9a XIX saj . 2.p. puit elamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud Algselt abihoone. alates XIX saj . lõpust elamu . 

I 
väärtuslik 

XVIII saj . 2.p. lai rõhtlaudis . tahve lu ks.pu idust nurgapilast- väärtuslik renovee rida vajalikud Rekonstrueeritud XIX saj . 2.p. 11 . Oru 7 puit elamu elamu 

I 
rid . 6 jaotusega aknad. aknakarniisid . pöö-
ninguaken 

12. Oru 7a XIX saj . 2.p. puit 2 majandus- elamu lai rõhtlaud is. tahveluks vähe- rekonstrueerida 

I hoone väärtuslik või lammutada 

13. Oru 7b XIX saj . 2.p. puit majandus- elamu vähe- rekonstrueerida 

I hoone väärtusl ik või lammutada 

14. Oru 5a andmed puit lai rõhtlaudis . tahveluks vähe- rekonstrueerida vajalikud Krunt planee ~ida. rajada piirded . 

puuduvad väärtuslik 

15. Oru 5b andmed puit/kivi 2 lai rõhtlaud is väärtuseta lammutada 
puuduvad 

16. Oru 3 XX saj . 2.p. kivi 3 elamu elamu uusehitis Krunt planeerida. rajada piirded . 

17. Lossi 1810ru 1 XX saj. 1.p./ kivi 3 kauplusI kauplusI vähe- rekonstrueerida End. 2-korruseline funktsionalistlik hoone pärast II ms. taastatud 

XX saj . 2.p. elamu elamu väärtuslik 3-korruselisena sots.-realistlikus stiilis. endised keldrid säilinud 
Krunt planeerida. rajada piirded . 

18. Lossi20 1896-971 kivi 3 kauplusI kauplusI vähe- rekonstrueerida End . 2- korru~.eline hoone pärast II ms. taastatud 3-korrusel isena 

XX saj. 2.p. elamu elamu väärtuslik sots.-real istl ikus stiilis. endised keld rid säilinud. 



KV 163(3) 

Asukoht: Tartu tn .. Liiva tn .. Supeluse tn .. Kraavi tn . 

II Üldiselt: 
Kvartal on tekkinud Tartu maantee äärde vanalinna külje alla suhteliselt varakult. juba XVIII saj . lõpul on olnud maantee poolne külg hoonestatud . kvartal kujunes lõplikult välja XIX saj . 1. pooleL Kvartal paikneb 
tugeval reljeefil ning omab eelkõige mil jööväärtust. 

III Kvartali hoonestus: 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline 
sajand. ehitus-
aasta materjal 

2 3 4 

Tartu 28/Kraavi 4 XIX saj . 2.p. kivi 

Tartu 28a XIX saj . 2.p. puit 

Tartu 30 XIX saj. 2.p. puit 

Tartu 32b 1990.aa.-d kivi 

Tartu 34/Liiva 2 XIX saj . lõpp kivi 

Liiva 4 

Supeluse la 

Kraavi 21 
Supeluse 1 

XIX saj . lõpp puit 

XIX saj . lõpp kivi 

Kor- Algne või Kasutus 
ruste määrav 1977.a. 
arv kasutus 

5 6 7 

elamu elamu 

1 elamu elamu 

1 elamu elamu 

2 

2 elamu elamu 

1 elamu elamu 

1 töökoda töökoda 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 

lai ümarkaarfriis . akende kaarsi"used . 
akende all 45° laoga tellistest kannelee 
ring . soklisimss 

lai rõhtlaudis . 6 jaotusega aknad 

lai rõhtlaudis . 6 jaotusega aknad. tahveluk
sed. aknakarniisid . kapiteeliga puidust 
nurgapilastrid . hoovi poollai räästas 

6 jaotusega aknad : 2. korr. akende koh 
45° laoga tellistest friis . akende ülemisi si 
ühendav karniis . akende kiilsillused ja 
profiilte"istest simsid . soklipealne kass ti 
motiividega friis 

6 jaotusega aknad . akende sulused. 
tahveluks 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

uusehitis 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

Märkused : stiil. arhitekt. olulised 
ümberehituseel. 
soovitused ja muud 

12 

Historitsism. Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 
Fassaad rekonstrueeritud. 
Hoovifassaadil taastada puuduvad fassaadidetailid . 

Hoonega liitub Supeluse tn . poolsel kü ljeloma välisilmega kesk
konda risustav kõrvalhoone. 

Tüüpiline l-kmruseline puidust väikelinnamaja. 

Lõpuni ehitamata. 

Historitsism . Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. Kraavi 
tn . pool puidust juurdeehitis. 

Säilinud fassaadidetailid restaureerida. 
Kõrvalhooned rekonstrueerida koos põhihoonega. 

Lammutamisel. 

Punasest tellisest hoone üle krohvitud . 

• 



I 
I 
I 
I 
I 
I 

I. 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

KV 164 (4) 

Asukoht: Tartu tn .. Järve tn .. Liiva tn . 

II Üldiselt: 

Kvartal 164 eraldus kvartalist 163 XIX saj .30. aastail pärast Liiva tänava tekkimist XVIII saj. lõpuloli hoonestatud Tartu tänava ja sellega paralleelselt kulgeva oja vah eline kitsas ala. Muu hulgas paiknes Tartu tänava 
ääres puidust kroonu kasarm (magasin ja rehi jäid veelgi rohkem lõuna poole) . Liiva tänavale tekib hoonestus XIX saj . 1. kolmandikul. Maa-alal arhitektuuriajalooliselt väärtuslikke üksikhooneid pole. kuid 
maalilisel reljeefil paiknev ja Tartu tänava poolse suhteliselt ühtlase. põhiliselt XIX saj . puithoonestusega maa-ala on hinnatavoma miljööväärtuse poolest. 

III Kvartali hoonestus: 

Jrk. Aadress 
nr. 

2 
1. Tartu 36 

2 . Tartu 38 

3 . Tartu 38a 

4. Tartu 40 

5. Tartu 40a 

6 . Tartu 42 

7. Tartu 42a 

8 . Tartu 44 

9. Tartu 44a 

10. Tartu 46 

Ehitusaeg: Põhiline 
sajand. ehitus-
aasta materjal 

3 
XIXsaj. 2.p. puit 

XVIII saj. lõpp puit 

xx saj . 2.p. kivi 

XIX saj . 2.p. puit 

XIX saj . 2.p. puit 

XIX saj. 1.p. puit 

XIX saj . kesk- puit 
paik 

XIX saj . 2.p. puit 

XIX saj . lõpp puit 

xx saj . 2.p. kivi 

4 

11 . Tartu 48/Järve 2 XIX saj . 2.p. puit 

12. Tartu 48a/Järve 2a X IX saj . lõpp puit 

13. Järve 4 XIX saj . lõpp puit 

Kor- Algne või 
ruste maarav 
arv kasutus 

5 6 
elamu 

1 elamu 

2 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

elamu 

elamu 

1 elamu 

1 elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 

historitsistlik aknajaotus . end . omaniku 
bareljeef hoovifassaadil 

lai rõhtlaudis, originaaldetailidega ava
täited . orig. käepidemega tahveluks. akna
karniisid. sarikaotsad 

6 jaotusega aknad, akende sulused. aken-
de ja uste piirlauad, karniisid . tahveluks 

lai rõhtlaudis 

lai rõhtlaudis, 6 jaotusega aknad , hoovi 
pool akende piirlauad 

lai rõhtlaudis, akende detai lid (karniisid. 
piirlaua detailid) 

kauplus lai rõhtlaudis, 6 jaotusega aknad.originaal
sulused. aknakarniisid . tahveluksed 

elamu lai räästas Tartu tn . poolsel küljel 

elamu lai rõhtlaudis. 6 jaotusega aknad 

Leht 6 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

uusehitis 

väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik renoveerida vajal ikud 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtuslik renoveerida vajalikud 

uusehitis 

väärtuslik renoveerida vajal ikud 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad reno-
veerida 

Märkused : stiil . arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
End . tüüpiline 1-korruseline puidust väikelinnamaja. ümber ehit . 
krohvitud . tänavapinda tugevalt tõstetud . 

Fassaadikujundus XIX saj . 2.poolest krohvitud . 

Tüüpiline puidust 1-korruseline väikelinnamaja.1996.a. tulekahjus 
kannatanud . 
Hoavil tellisvahvärk-kõrvalhoone, säilinud originaaldetailid 
(uste sepishinged . akende sulused) . . 

Põhihoone ja kõrvalhooned rekonstrueerida koos . 

Hoavielamu . Rekonstrueerida koos Tartu 40-ga. 
Hoav korrastada. 

End. tüüpiline 1-korruseline puidustväikelinnamaja. fassaadi
kujundus XIX saj. 2.p .. tänavapind liigselt tõstetud . 

Hoavielamu . fassaad kaotanud algse välisilme. 

Osa fassaadi sobimatult rekonstrueeritud : rekonstrueerida koos 
kõrvalhoonega. 

Tüüpiline 1-korruseline puidust väikelinnamaja. 

Renoveerida koos Tartu 48aJJärve 2a-ga . 
Hoav korrastada. 

Fassaad muudetud . 

Rekonstruee rida koos kõrvalhoonega. 



14. Järve 6 XIX saj. 1.p. puit 1 elamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud 1932.a. ümber ehitatud . 

väärtuslik 

15. Liiva 15 XIX saj . lõpp kivi 1 elamu elamu osaliselt säilinud 6 jaotusega aknad, origi- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

I 
naalsulused. tahveluks ; otsaviilul sakme- fassaad reno- Haav korrastada. 

line vahekarniis , avade kiilsillused, akende veerida 

simsid, soklisimss 

I 16. Liiva 15a XIXlXXsaj . kivi/ '-2 elamu elamu puitosa akende karniisid vähe- rekonstrueerida Kiviosa - punane tellis . 

vahetus puit väärtuslik 

I 17. Liiva 15b XX saj . 2.p. kivi 2 elamu elamu uusehitis 

18. Liiva'3 XIX saj. 2.p. kivi 1 elamu elamu soklikorruse aknad vähe- rekonstrueerida vajalikud Rekonstrueerida koos kõrvalhoonetega. 

I väärtuslik 

19. Liiva 11 XX saj . 2.p. kivi 2 elamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud XX saj 2.p. ümber ehitatud . 

I väärtuslik 

I 2O. Liiva 9 XIXsaj . 2.p. puit 1 elamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud End . tüüpiline l -korruseline puidustväikelinnamaja, ümberehituse 

• väärtuslik käigus välisilme muudetud. 

I 
21 . Liiva 7 XIX saj. lõpp kivi 1 elamu elamu 6 jaotusega aknad, originaalsulused . vähe- rekonstrueerida, vajalikud Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

pun.tellisest lihtsamad fassaadidetailid väärtuslik fassaad reno-
veerida 

I 22. Liiva 5 XIX saj. 2.p. puit 1 elamu elamu lai rõhtlaudis . tahveluks, aknanurgikud väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud Tüüpiline l-korruseline puidust väikelinnamaja. 

fassaad reno-
veerida 

I 23. Liiva 3 XIX saj . lõpp kivi 1 elamu elamu osaliselt säilinud 6 jaotusega aknad, väärtuslik renoveerida vajalikud Historitsism. Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 
originaalsulused; frontoonid; sakmeline 

I konsoolkarniis , otsaviilu astmeline karn iis, 
ja ristimotiiviga vahekarniis; akende üle· 
mise osa raamistus ja karniisid , akende 
simsid 

Leht 7 



I. 
I 

KV 16S(S) 

Asukoht: Liiva tn ., Ranna pst. , Supeiuse tn . 

II Üldiselt 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

Kuni XIX saj . alguseni hoonestamata liivane ala kahel pool uhtorgu , mida läbis vallikraavist algav oja. Maa-ala kujuneb kvartaliks XIXIXX saj. vahetusel, mil järvepoolsesse ossa ehitatakse tapamaja, praeguseni 
kvartali suurim ehitis (tänapäeval spordibaas) . Suhteliselt hõredalt hoonestatud maalilisel reljeefil asuv kvartalomab eelkõige maastikulist väärtust. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline Kor- Algne või 
sajand , ehitus- ruste määrav 
aasta materjal arv kasutus 

2 3 4 S 6 
Liiva 6 XIX saj . 1.p. puit elamu 

Liiva 8 xx saj . 1.p. puit 1 elamu 

Liiva 10 xx saj. 2.p. kivi 2 elamu 

Liiva 12/Ranna 1899-19011 kivil 2 tapamaja 
pst 6 xx saj. 2.p. puit 

Supeluse 3 ümber ehit. puit! 1 elamu 
xx saj . 2.p. kivi 

Kasutus 
1977.a. 

7 
elamu 

elamu 

elamu 

spordi
baas 

elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 

akende kaarsillused ja raamistus, sakme
line vahekarniis, liseenid , soklisimss; 
otsaviilul 4S· laoga kividest vahekarniis 

Leht 8 

Väärtus-
hinnang 

9 
vähe-
väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

uusehitis 

väärtuslik 

vähe
väärtuslik 

Arhitektuur-
ehituslikud 
suunised 

10 
rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

Eri-
tingimused 

11 

vajalikud 
1986, M. Kinks 

Märkused : stiil , arhitekt, olulised 
ümberehitused , 
soovitused ja muud 

12 
Hoone ümber ehitatud, fassaadi originaaldetailid pole säilinud . 

Kroonuhistoritsism, arh . H. Wolffeldt; hilisem juurdeehitis vähe
väärtuslik, Ran na pst äärse osa 2. korr. vana hoonega sobimatu . 

Puithoonele silikaattellisest vooder ümber laotud. 



I 
I 

I 
I 
I 
I. 
I 

I 
I 

II 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KV 133(6) 

Asukoht: Supeiuse tn .. Trepimägi . Oru tn " Roosi tn . 

Üld iselt: 
Oru tänava ja järveäärse heinamaa vahel asuvad XVIII saj . põhiliselt linnaelanike aiad mõne üksiku elumajaga. kvartali kirdepiir kujuneb välja XIX saj keskpaigaks. Kvartali põh iväärtuseks on maaliline 
re ljeef koos haljastusega. 
Arhitektuurilt hinnatavaim hoone kvartalis on funktsionalistlik vi lla Trepimägi 3. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline Kor- Algne või Kasutus Säilinud 
sajand. ehitus- ruste maaray 1977.a. originaal -
aasta materjal arv kasutus detailid 

2 3 4 5 6 7 8 
Supeiuse 8 XIXJXXsaj . puit! 1-2 elamu elamu tahveluks. fassaadi saelõikeline dekoor 

vahetus kivi 

Supeiuse 121 XX saj . algus pu it 2 elamu elamu klaasitud tahveluksed . 2.korr. ärkel 
Roosi 6 

Roosi 4 XX saj . 2.p. puit 2 elamu elamu 

Supeiuse 14 XX saj . 2.p. puit elamu elamu 

Trepimägi 3 1929 kivi elamu elamu kolmnurkne ärkel . järvepoolsed rõdlld ; 
maakivist kõrge sokkel kaarja petiknishiga 

Väärtus- Arhitektuur-
hinnang ehituslikud 

suunised 
9 10 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida. 
fassaad restau-
reerida 

uusehitis 

uusehitis rekonstrueerida 

eriti renoveerida 
väärtuslik 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

Märkused : stiil. arhitekt, olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
Juurdeehitis proj. 1924.a.; hoone keskosa punasest tellisest. 

Juugend. Rekonstrueerida koos kõrvalhoonetega. hoov 
korrastada. 

Järveäärne villa. 

Funktsionalistlik villa. arh . J . Fuks. ehitatud tulekahjus hävinud 
heimatstiilis villa maakivist vundamendile. 

6. Oru 1 9fTrepimägi 1 XX saj. algus puit 2 elamu elamu järvepoolses osas soklikorruse telli~.sam- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Heimatstiilis villa. soklikorrus punasest tellisest. 
bad. rõdu ümarad puitpilastrid jt. pui :detailid 

7. Oru 17/Roosi 2 XVIII saj . lõpp puit elamu elamu lai rõhtlaudis . välisukse piirlauad 

Leht 9 

fassaad reno-
veerida 

väärtuslik renoveerida vajalikud XVIII saj . tüüpiline mantelkorstnaga väikelinnamaja. 
Hoov korrastada. vanade kuuride asemele rajada põhihoonega 
sobivad abihooned . 



I 

I 

KV 166(6) 

Asukoht: Kraavi tn .. Roosi tn .. Oru tn . 

II Üldiselt: 

Väike poolkaarekujuline kvartalOru tänava ääres vallikraavi vastasnõlval. Hoonestus ebaühtlane (ehitusaeg XVIII saj . lõpust kuni XX saj . 2. pooleni). Viljandi vanalinnale iseloomulikumaks hooneks 
kvartalis on Oru 15/Roosi 1. 

III Kvartali hoonestus: 

Jrk. Aadress Ehitusaeg: Põhiline Kor- Algne või Kasutus 
nr. sajand . ehitus- ruste määrav 1977.a. 

aasta materjal arv kasutus 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Oru 15/Roosi 1 XX saj . algus puit elamu elamu 

1 elamu elamu 

elamu elamu 

elamu elamu 

1 elamu elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 
6 jaotusega aknad . akende karniisid ja 
piirlauad . tahveluks. pööninguaken 

lai rõhtlaudis . 6 jaotusega aknad. tahvel
uks 

Supeluse ~n. pool tahveluksega veranda, 
pööninguaknad . 

Lt3ht 10 

Väärtus-
hinnang 

9 

väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

uusehitis 

väärtuslik 

väärtuslik 

Arhitektuur-
ehituslikud 
suunised 

10 
rekonstrueerida. 
fassaad reno-
veerida 

rekonstrueerida 

renoveerida 

rekonstrueerida 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

Märkused: stiil . arhitekt. olulised 
ümberehitused, 
soovitused ja muud 

12 
Tüüpiline 1-korruseline puidust väikelinnamaja 

1974.a. remondiga põhjalikult muudetud fassaad . originaalde
tailid kadunud . 

Tüüpiline 1-korruseline puidust väikelinnamaja. fassaadikujun
dus XIX saj. 2. poolest; hoovi pool sobimatu väikeplokkidest 

Hoonet on vaja kindlustada tugimüüriga. Soovitav taastada 
miljöösse sob ivalt praeguse kuuri kohal asunud kõrvalhoone. 



I 
I II 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KV 167(7) 

Asukoht: Oru tn .. Trepimägi . Linnu tn . 

Üldiselt: 
Põhjapoolne osa endisest suuremast kvartalist. mis hõlmas kogu keskaegse linna idakülje ja vallikraavi ala. Eraldus iseseisva kvartalina XX saj . alguses. kui rajati Trepimägi . 
Arhitektuuriajalooliselt kõige väärtuslikum hoone kvartalis on raekoda (Linnu 2) . 

Kvartali hoonestus: 

Aadress 

2 
Oru 6/Linnu 4a 

Oru 8 

Oru 10 

Linnu 2 

Linnu 4 

Ehitusaeg: Põhiline 
sajand. ehitus-
aasta materjal 

3 
XVIII saj . lõpp puit 

XIX saj. 2.p. kivi 

XVIIIlXIX saj . puit 
vahetus 

1768-741X1X s. kivi 
1931 

XIX saj. 1.p./ puit 
1888/1901 

4 

Kor- Algne või Kasutus 
ruste maarav 1977.a. 
arv kasutus 

5 6 7 
elamu admin . 

1 elamu admin . 

1 elamu elamu 

2 admin . admin. 

2 elamu/kool admin . 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 
lai rõhtlaudis. kapiteelidega puidust 
nurgapilastrid 

astmeline räästakarni is. avade eenduv2.d 
kiilsillused . akende simsid 

aknad . akende raamistus; pööninguaknad 

kellatarn. õue pool 2.karr. rõdu 

kolmnurkviiluga külgrisaliidid . gootipärctne 
kaarekestest friis , korrustevaheline simss. 
karniis. akende ruudujaotus: interjööris tah
veluksed . kahhelahjud. trepibalustraad . 
peegelvõlviga laed 

Leht 11 

Väärtus- Arhitektuur-
hinnang ehituslikud 

suunised 
9 10 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik 

eriti restau reerida 
väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida, 
fassaad renovee
rida 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

Märkused : stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
End . XVIII saj . tüüpiline väikelinnamaja. fassaad XIX saj . 1.p. ümber 
ehitatud. käesolevaks ajaks fassaad tugevalt muutunud . 

Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

Kahe vanema hoone liitmisel 1925.a. uus fassaad ikujundus; 
hoovifassaad vajab korrastamist; vallikraavis asuvad ja oma 
välisilmeit keskkonda risustavad kuurid likvideerida. 

Raekojana alates 1783.a. ; funktsionalism. arh . J. Fuks. ins. E. 
Otting (1931) . interjööris domineerib I~bi korruste ulatuv trepi 
hall. 

vajalikud Alates 1886.a. Viljandi tütarlastekool. Historitsismi mõjudega 
ajal. õiend 1990 hilisklassitsism. 1888.a. ehit. osaliselt 2. korrus (proj . G. Wohr
M. Eimre mann). 1901 .a. hoone ehit. täielikult 2-korruseliseks. Praegune 

fassaadikujundus XX saj. algusest. 
MiljööväärtuSE! seisukohast (aktsent väljaku kujunduses) väär-



KV16B(B) 

Asukoht: 

II Üldiselt 

Oru tn ., Linnu tn .. Kind ral Laidoneri pl. , Hii re tn . 

Kuni 1944.a.-ni perimetraalselt hoonestatud kesksemaid kvartaleid vanalinnas, kus paiknes mitu ülelinnalise tähtsusega hoonet (l inna elementaarkool) . 1944.a. hoonestus hävis , asemele rajati haljasala. 

Kvartal hoonestada võimalusel tervikuna vastavalt eelnevalt koostatud eriting imustele ja kvartali detailplaneerimisprojektile või markeerida hävinud hoonestust haljastusega. 

III Kvartali hoon estus: hävinud 

Leht 12 



I 

I. 
I 
I 

I 
I 

II 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

KV 169(9) 

Asukoht: 

Üldiselt: 

Kvartali hoonestus: 

Aadress 

2 
Kindral Laidoneri 

pl. 8 

Kindral Laidoneri 
pl. 10 

Kindral Laidoneri 

pl. 10 

Lossi 14 

Oru tn .. Hiire tn .. Kindral Laidoner pl. . Lossi tn . 

XVIII saj . lõpul on kvartal hoonestatud kolmest küljest. v.a. Oru tänava külg. XIX saj . 2.poolest alates on tihedalt hoonestatud ka Oru tänav. Kvartali põhjaosa hävis II maailmasõjas. asemele rajati park. kuhu 
on paigutatud J. Köleri mälestussammas. Kõik kvartalis säilinud hooned on arhitektu uriajaloolisest ja linnaehituslikust seisukohast väärtuslikud . tähelepanuväärivaim on Kindral Laidoneri plats 10 ku i ainus 
põhijoontes XVIII saj . välisilme säilitanud kivimaja Viljandis . 
Soovitavon kaaluda kvartali põhjaosa taashoonestam ise võimalust. 

Ehitusaeg : Põhiline Kor- Algne või 
sajand. ehitus- ruste maarav 
aasta materjal arv kasutus 

3 4 5 6 
1902-03/1910 kivi 3 hotell 

1779-80 kivi 2 apteek 

XX saj . algus kivi 2 apteek 

XIXsaj . 1.p. puit 1 elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
kool 

muu-
seum 

muu
seum 

elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 
kolmnurkviilud. mille rinnatis kujundatud 
mashikuliina. 3.korr. kaaraknad . korrusteva-
heline simss. 1.korr. seinapinna ja ülakor-
ruste aknaääristuste rustika. tornikujuline 
ümarärkel 

rokokooelementidega välisuks lingi ja ko-
putiga: interjööris stukkdekooriga peegel-
võlviga laed 

madal atika. 2. korr. ümardatud nurkadeqa 
aknad, aknasimsid . nurgal iseenid " 

nurkadel kapiteelidega puidust pilastrid, 
frontoon 

Letlt 13 

Väärtus- Arhitektuur-
hinnang ehituslikud 

suunised 
9 10 

väärtuslik rekonstrueerida. 
fassaad reno-
veerida 

eriti restau reerida 
väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida 

eriti restaureerida 
väärtuslik 

Eri-
tingimused 

11 
vajal ikud 
1979. 
O. Randur 

Märkused: stiil . arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
Neorenessanss. gootipärased detailid . Ehit. 191 Oa. hotelliks 
"Grand Hotell" (arh . A. Perna) end. puidust võõrastemaja aseme
le. Hoones on asunud A. Renniti trükikoda. Praegu Viljandi Kul
tuurikolledz. Fassaadil vajalik taastada puuduv rõduga ärkel. 

Ainus põhijoontes XVIII saj . välisilme säilitanud kivimaja Viljandis. 
Keldrimüüristik võib pärineda osaliselt keskajast. XIX saj. lõpus 
likvideeritud algne kõrge etik. uks lastud allapoole. 1882.a. ka
tusekorr. osaliselt välja ehitatud. Juurdeehitis 1882.a. Alates 
1941 .a. paikneb majas muuseum. Hoone restaureeritud (proj . 
1979-80. arh. M. Kinks). Arhitektuurimälestis (nr. 557). 

Paikneb hoone nr. 8 ja muuseumi põhihoone vahel. Hoone re
konstrueeritud (proj . 1979-80, arh. M. Kinks). 
Juurdeehitis hopvil XX saj. 1.p. (algselt punane tellis), praegu 
3-korr., väljast krohvitud, hoone rekonstrueeritud (proj . 1991, arh . 
E. Laarmann) . 

Tüüpiline 1 -korruseline puidust väikelinnamaja. Hoone restau
reeritud (proj . 1979-80, arh . M. Kinks) . 
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KV 170 (10) 

Asukoht: Väike-Turu tn .. Lossi tn .. Kauba tn . 

Üldiselt: 
Üks väheseid kvartaleid . kus krundid on paiknen ud juba algselt kõikide tänavate ääres . 1780. aastail . kui siia koondatakse kreisiasutused , to imub kin nistute struktuuris muudatus: lisaks riigiasutuste le pai knevad 
siin kaupmeestele ja raeliikmetele kuuluvad valdused . 1894.a. tulekahjus hävis pool kvartalit. järgneva paari aasta jooksul taastati hoonestus. kasutades ehitusmaterjalina punast teil i st. Kvartali vertikaalseks 
dom inand iks on tuletõrjedepoo torn . 

III Kvartali hoonestus: 

Jrk. Aadress Eh itusaeg : Põhiline Kor- Algne või Kasutus 
nr. sajand , ehitus- ruste määrav 1977.a. 

aasta materjal arv kasutus 

2 3 4 5 6 7 
1. Väike-Turu 5 XIX saj . 2.p. puit abihoone kauplus 

2. Väike-Turu 5a XIX saj . 2.p. puit 1 abihoone elamu 

3. Väike-Turu 5b XIX saj . 2.p. puit 1 abihoone elamu 

4. Väike-Turu 3 XVIII saj . lõppfkivi 2 kasarm tule-
1926 tõrje-

depoo 

5. Väike- Turu 1a XIX saj . lõpp kivi 

6. Väike-Turu 1 b XX saj . 2.p. kivi 

7. Väike-Turu 1/ XIX saj . 1.p. kivi 2 asutus tööstus 

Lassi 19 

8. Lossi 17 XIX saj . lõpp kivi 1 kauplus kauplus 

9. Lossi 15fKauba 2 1895 kivi 2 kauplus tööstus 

Säilinud Väärtus-
originaal- hinnang 
detailid 

8 9 

hoovil N-D poolsel hooneosal lai räästas väärtuslik 

avade trapetsikujuliselt vormistatud pii rded väärtuslik 

lai rõhtlaudis . 2.korr. aknad vähe-
väärtuslik 

väärtuslik 

historitsistlik tahveluks: lihtne konsoolkar- vähe-

niis. otsaviilu astmeline karniis . lisaenie . väärtuslik 
akende eenduvad kiilsillused . akende 

simsid . soklisimss 

väärtuseta 

klassitsistl ik fassaadidekoor (pilastrid . eriti 
maskaroonid korruste vahel) väärtuslik 

sakmetega konsoolkarniis vähe-
väärtuslik 

väike kolmnurkfrontoon roosaknaga. sak- väärtuslik 

meline räästakarniis. otsaviilu astmel inf! 
karniis : d iagonaalkividest vahekarni is . 

akende sakmetega kaarsiliused . sims id 
ja aknaalused raamistused . soklisimss 

Leht 14 

Arhitektuur-
ehituslikud 
suunised 

10 
rekonstrueerida. 
fassaad renovee-
rida 

rekonstrueerida 
fassaad reno-

veerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida, 

fassaad restau-
reerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida. 
fassaad reno-
veerida 

Eri-
tingimused 

11 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

1996, 
A. Lass 

vajalikud 

vajalikud 

Märkused : stiil , arhitekt, olulised 

ümberehitused . 
soovitused ja muud 

12 
1925.a. rekonstr., proj . V. Henrichsen (signeerib R. Harten) . Mil
jööväärtuse seisukohast (aktsent tänavate ristumiskohas) väär
tuslik hoone. 
Hoov korrastada, välisilmeit keskkonda risustavad kõrvalhooned 

lammutada. 

1924.a. rekonstr., proj . V. Henrichsen või R. Harten. 

Rekonstrueerida koos Väike-Turu 5a-ga. 

Rekonstrueerida koos Väike-Turu 5a-ga. 

Ümber ehit. 1826.a. (M . Luht) ja nõuk. perioodil. Hoone torn on 
üheks Viljandi vanalinnale omapära lisavaks vertikaalseks 

aktsendiks. 

Historitsism.viljandile tüüpiline punasesttellisest hoone lihtsa 
fassaadikujundusega. hoovi pool 2.korr. osaliselt välja ehitatud . 
Hoavi perimeEltrit mööda paiknevad kivist abihooned rekonstru

eerida. Hoovi keskel paiknevabihoone lammutada või rekonst· 
rueerida. 

Avalik käimla. 

Klassitsism. 

Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone lihtsa fassaadikujun
dusega. laiad äriaknad . Võimal ik rekonstrueerida 2-korruseliseks. 

Historitsism.vi ijandile tüüpil ine punasest tellisest hoone. Pu na

sest tellisest abihooned hoovil rekonstrueerida koos põhi 
hoonega. 



10. Kauba 4 XIX saj . lõpp kivi 1 kauplus tervish .- fassaad rekonstrueeritud ; sakmeline räas- väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Histo ritsism . Rekonstrueeritud hoone; hoovi pool ehit osaliselt 
asutus takarn iis, otsaviilu astmeline karniis , rist i- 2-kordseks. 

motiiviga vahekarniis, akende kaarsillu-
sed , silluseid ühendav profiiltellistest va-

I 
hekarniis , akende simsid , aknaalune pro-
fi iltellistest raamistus 

11 . Kauba 4a XIX saj. lõpp kivi punasest tellisest fassaadidetailid vähe- rekonstrueerida Vastu krundi pi iri paiknev hoovimaja. 

I väärtuslik 

12. Kauba 8 1895-96 kivi 1 asutus elamu sakmeline konsoolkarniis , akende simsid , väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Viljand ile tüüpiline punasest tellisest hoone. Katusel sobimatu 
soklisimss; tahveluksed , sepis lipuvarras; ajal. õiend kujundusega uuk. Hoovi pool hil isemat päritolu 2-korr. puidust 

interjööris kahhelahjud . tahveluksed , lae- 1987 juurdeehitis barokse , sepiskäepidemega välisuksega. 
rosetid J, Viires Hoovifassaad rniljööga sobivalt rekonstrueerida. 

13. Kauba 10 XIX saj . 1.kol- puit 1 kauplus kauplus puidust pilastrid väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Miljööväärtuse seisukohast (aktsent tänavate ristumiskohas) 
mandik fassaad reno- väärtuslik hoone. Fassaad renoveerida koos Väike-Turu 5 fas-

veerida saadiga . 

• • 



I 
I II 

I 
III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

10. 

KV 171 (11) 

Asukoht: Kauba tn " Lossi tn .. Munga tn " Pikk tn. 

Üldiselt: 

Piklik ristkülikukujuline kvartal . mis algselt jagunes 3-ks kinn istuks . Esialgu paiknes hoonestus vaid Kauba ja Lossi tänava ääres; kuigi XIX saj . 2. poolel ehitati ka Munga tänava äärde. on Munga tänav tänapäevani 
jäänud kvartali tagaküljeks. Viljandi vanalinnale iseloomulikuks on Lossi 13 ja Lossi 11 /Munga 2 puumajad koos c.uel paikneva aidaga. 
Mu nga 2 ja 4 vaheline ala vajab korrastamist. sinna on võimalik rajada uusehitis vastavalt eelnevalt koostatud eritingimustele . 

Kvartali hoonestus: 

Aadress 

2 
Kauba 7/Pikk 1 

Kauba S 

Kauba5a 

Kauba 3 

Kauba 1 b 

Kauba lal 
Lassi 13a 

Ehitusaeg : Põhiline 
sajand. ehitus-
aasta materjal 

3 4 
XIX saj . lõpp kivi 

XIX saj. 2.p puit 

XIX saj . 2.p. puit/kivi 

XIX saj. lõpp kivi 

XIX saj. 2.kol- puit 
mandik 

XIX saj . 1.kol- puit 
mandik 

Kauba l/Lossi 13 XVIII saj . 
4.veerand 

puit 

Lassi 11 IM u nga 2 1809-17 pu it 

Lassi 11/Munga 2 XIX saj . 1.p. kivi 

Munga 4 XIX saj . 2.p. puit 

Kor- Algne või Kasutus 
ruste määrav 1977.a. 
arv 

S 

1-2 

kasutus 

6 7 
2 elamu/ elamu/ 

kauplus kauplus 

elamu/post- elamu 
kontor 

elamu 

2 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

2 elamu/ 
kauplus 

elamu/ 
kauplus 

1 ait 

2 elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

abi
hoone 

elamu 

Säilinud Väärtus-
originaal - hinnang 
detailid 

8 9 
sakmeline konsoolkarniis, 4S· laoqa tellis- väärtuslik 

test ja saehammas-vahekarniisicl, aken-
de kiilsillused , karniisid ja simsid , sokli-
simss; viilu astmeline karniis ; tahv~~luks 

Arhitektuur-
ehituslikud 
suunised 

10 
rekonstrueerida, 
fassaad reno-
veerida 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 

Märkused: stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
Historitsism. Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 
Hoav korrastada. 

lai rõhtlaudis. karniisid,puidust nurgakvaad- vähe- rekonstrueerida vajalikud Hoone S·W küljel väike historitsistlik punasest tellisest juurde
ehitis . Haav korrastada. rid, aknakarniisid ; juurdeehitisel kaaremo- väärtuslik 

tiiviga petiknishiga frontoon , sakmaline 
konsoolkarniis 

pseudogooti motiividega viii 

väikeste sakmetega konsoolkarniis . aken 
de karniisid ja simsid, soklisimss; pseudo
gooti motiividega otsafrontoon 

lai rõhtlaudis. pööninguluugi sepishinged 

lai rõhtlaudis . keskrisaliit. frontoon kanne
leeritud puidust pilastrid , akende karniisid . 
tahveluksed 

lai rõhtlaudis . 6 jaotusega aknad , ukseava 
valgmik, välisuksed sulustega. (käi!pide
med. lukuplaadid). akende piirlauad. keld
riakende sepivõred ; keldris mantelkorstna 
vundament. mantelkorstna fragme,ldid 

avade krohviraamistus lukukividega. kan
dilised petiknishid 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida 

väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida, 
fassaad reno-
veerida 

väärtuslik rekonstrueerida, 
fassaad reno-
veerida 

eriti rekonstrueerida, 
väärtuslik fassaad restau-

reerida 

eriti rekonstrueerida. 
väärtuslik fassaad restau

reerida 

eriti restaureerida 
väärtuslik 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

H istoritsi5m. 
Hoov korrastada. 

Historitsism. Haav korrastada. Kiviraketega kaev säilitada 

Hoov kon'astad. Kiviraketega kaev säilitada. 

Rekonstr'Jeerida koos Lassi 13-ga. 
Juurdeehitis hoovi pool väheväärtuslik. rekonstrueerida. 

Klassitsism, ümber ehitatud XIX saj. keskel. 

vajalikud ArhitektulJrimälestis . Klassits ism . Munga tn . poolne tiib 1880-81 .a. 
ajal. õiend kõrvalhoonest ümber ehit. eluruumideks. 

1977 Restaure·arimisprojekt 1984.a.(arh. M. Kötsi) . 
A. Lass 

1994 Ainus oma.laadne hoone Eesti linnades. Arhitektuurimälestis . 
vajalikud 

lai rõhtlaudis . aknakarniisid, historitsistlik 
tahveluks 

vähe
väärtuslik 

rekonstrueerida vajalikud Välisuks restaureerida. 

Leht 16 



I 11 . Munga 6/Pikk 3 1930.aa.-d kivi 

I 

• 

2 elamu elamu 2. korruse ärkel . segmentkaareline fron

toon . konsoolkarniis . avade krohvip iirded . 

tahvel uksed: trepikojas kiviparkett 

Leht 17 

väärtuslik rekonstrueerida vajal ikud Funktsionalismi sug emed . 

Hoov korrastada. 



I • I 

KV 172 (12) 

Asukoht: Kauba tn . Pikk tn .. Tasuja pst 

II Üldiselt: 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

Keskajal linnuse ja kloostri juurest Riia värava juurde vi iva tee ning idapoolse linnamüüri osa vaheline ala. 1790.a oks liidetakse vallikraavi ala. Esialgu koosneb kvartal vaid ühest kinnis'(ust ja ühest hoonest Kauba 
ja Pika tänava nurgal. X IX saj . 1. veerandil jaguneb krunt kaheks piklikuks kin nistuks. hoonestatakse vaid Kauba tänava külg . XIX saj . keskel rajatakse kinnistu keskele suured laohooned. territoorium i lõunaosa 
jääb aiamaaks . XX saj algul eraldatakse kvartali lõu naosast kolmas kinnistu . kuhu Pika tänava äärde ehitatakse vil la. Kvartalile iseloomul ikeks elementideks on vall ikraav. Kauba tänava äärne hoonestus ja 
Pika tänava poolne su letud tänavafront Kvartal vajab rekonstrueerimist vastavalt arhitektuuriajaloolistele eritingim ustele ja detailplaneerimisprojektile. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline Kar- Algne või 
sajand. ehitus- ruste määrav 
aasta materjal arv kasutus 

2 3 4 5 6 
Kauba 11 XIX saj . lõpp kivi 2 elamu! 

kauplus 

Kauba 9!Pikk 2 XIXsaj . 1.p. kivi 2 elamu! 
kauplus 

Pikk 4 1909 kivi 2 elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
söökla 

admin.! 
elamu 

laste
asutus 

Säilinud 
originaal
detailid 

8 
astmeline konsoolkarniis . lihtne viiiukar
niis. 45· laoga tellistest vahekarnii s. aken
de kaarsillused ja simsid. soklisimss. 
2. korr galerii 

historitsistlik tahveluks 

viilu- ja räästakarniisid , 2. korr. avade kroh
viraamistus, sissepääsunishi samrnas 

Leht 18 

Väärtus- Arh itektu u r-
hinnang ehituslikud 

suunised 

9 10 
väärtuslik rekonstrueerida 

väärtuslik rekonstrueerida 

eriti restaureerida 
väärtuslik 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 
1992. 
ALass . 
E. Laarmann 

vajalikud 
1992. 
A Lass . 
E. Laarmann 

vajal ikud 
1995, A. Lass 

Märkused: stiil. arhitekt, olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
Historitsism.Rekonstrueerida koos kõrvalhoonetega. Siseõu 
säilitada. Risti vallikraavis paiknev kõrvalhoone lammutada. 

.Rekonstrueeritud pangahooneks. Hoovil suuremahuline XIX saj. 
2.p. ait rekonstrueerida, kõrvalhooned Pika tn . ääres rekonstru
eerida või asendada väiksemahuliste miljööga sobivate hoone
tega. Pika tn. pool rekonstrueerida kivipiire koos väravaga. 

Juugend. arh. arvatavasti Riiast. Tuntud kui "Villa Gabler" . 
Aiapoolsel küljel veranda. 

·' 



I 

I 

I. 
I 

II 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

KV 173 (13) 

Asukoht: Munga tn .. Sepa tn .. Pikk tn . 

Üldiselt: 
Kolmnurkne kvartal . mis algselt jagunes neljaks ida-lääne suunaliseks piklikuks kinnistuks. Hiljem kaks põhjapoolset kinnistut poolituvad. 
Algselt hoonestus üksnes Sepa tn . ääres (XVIII saj . lõpp) . järgnevalt ka Munga tn . ääres . kuna Pikk tn . oli kuni XIX saj . lõpuni hoonestamata. Viljandi vanalinnale iseloomulikuks hooneks kvartalis on Munga 9/ 
Pikk 5. Vajalik Pikk tn . 5 õuehoonestuse korrastamine. Munga-Sepa tn . nurk vajaks hoonestamist vastavalt eelnevalt koostatud eritingimustele. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg: Põhiline 
sajand. ehitus-
aasta materjal 

2 3 4 
Munga 9/Pikk 5 XIX saj . lõpp kivi 

Munga 7 XIX saj . 1.p. puit 

Munga 5 XIX saj . 2.p. puit 

Sepa 4 XIX saj . lõpp kivi 

Sepa8a XIX saj . 2.p. puit 

Sepa 8/Pikk 11 XVIIIlXIX saj . pu it 

Pikk 9 XIX saj . lõpp puit 

Pikk 7 XIX saj . lõpp kivi 

Pikk Sa XIX saj . lõpp kivi 

Pikk 3c XIX saj . lõpp kivi/puit 

Pikk 3d XIX saj . lõpp kivi 

Kor- Algne või 
ruste maarav 
arv kasutus 

5 6 
2 admin . 

2 elamu 

1 abihoone 

1 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

2 elamu 

2 elamu 

2 abihoone 

1 abihoone 

2 elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

abi 
hoone 

elamu 

elamu 

Säilinud 
originaal
detailid 

8 
konsoolidega. 45° laoga tellistest räästa
karniis . saehmbuline vahekarniis. akende
alune 45° laoga tellistest friis. osal. sokli
simss: rõdu malmkonsoolid 

lai rõhtlaudis . 6 jaotusega aknad. tahveluks 

tahveluks 

tahveluks 

lai rõhtlaudis . teemantkvaadriga puidust 
nurgapilastrid . 6 jaot. aknad. aknak.:trniisid 

tänavafassaad il vi ilu all vahvärgi imitat
sioon : müüriankrud 

45' laoga tellistest vahekarniis. ake,nde 
lihtsad simsid . hobusepeakujulised barel
jeefid . müüriankrud 

lai räästas. välisukse seesmine uk!;eleht. 
kiviasai fassaadi tellisdetailid 

4S' laoga tellistest vahekarniis 

Leht 19 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtu- lammutada 
seta 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtu- rekonstrueerida 
seta 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad reno-
veerida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

Märkused l stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

12 
Historitsisrn. Viljandile tüüpiline punasesttellisest hoone. Munga 
tn . pool sti ilne tellispiire. End. maakonnahoone. Hoov korrastada. 

End . tüüpiline 1-korruseline pu idust väikelinnaelamu. Ümber ehi
tatud . fassaad kaotanud algse välisilme. 

Pikk 9 ja Pikk 7 vaheline käik korrastada. 

Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. Rekonstrueerida 
koos teiste kõrvalhoonetega. Hoov korrastada. 

Rekonstrueerida koos Pikk Sa ja Pikk 3d-ga. 

Rekonstrueerida koos Pikk Sa ja Pikk 3c-ga. Säilitada punasest 
tellisest hooneosa. 



I. 
I 

KV 174 (14) 

Asukoht: Munga tn .. Lossi tn .. Pikk tn .. Sepa tn . 

II Üldiselt: 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Üks väheseid kvartaleid , kus vana struktuur on põhijoontes säilinud . Algselt oli hoonestatud vaid Lossi ja Pika tänava poolne külg . kusjuures Sepa tänava poole jäid aiad. XIX saj . lõpul t'9kkis hoonestust ka Munga 
tänava äärde, kuid tänaseni on Sepa ja Munga tänav jäänud kvartal i tagaküljeks. 
Viljandi vanalinnale iseloomulikeks hooneiks kvartalis on Pikk 13/Sepa 3 puitelamu ja Lossi 3/Pi kk 17 punasest tellisest hoone. 
Sepa tänava äärne ala vajab korrastam ist. Munga-Sepa tänava nurk tuleks hoonestada. arvestades eelnevalt koostatud eritingimusi . 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg: Põhiline 
sajand, ehitus-
aasta materjal 

2 3 
Munga 3 XIX saj . 3.kol- puit 

mandik 

Munga lILossi 9 XVIII saj . lõpp/puit 
1910 

Lossi7 

Lossi 5 

xx saj . algus puit 

XVIII saj. lõpp/puit 
XIX saj. 1.p. 

Lossi 3/Pikk 17 XIX saj . lõpp kivi 

Pikk 15 XIX saj. 2.p. puit 

Pikk 13/Sepa 3 XIX saj , 1,p. puit 

4 

Kor- Algne või 
ruste määrav 
arv kasutus 

5 6 
2 elamu 

2 elamu 

2 

1 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 

tornikujuline ärkel hoone nurgal. tuulelipp, 
2.korr. rõdu metallpiire 

tuulekojas värviline kiviparkett 

frontooniga keskrisaliit. Iiseenid, lai rõht
laudis. klassitsistiik tahveluks. karniiside
tailid , lünettaken frontoonil 

sakmeline konsoolkarniis . viilu astmeline 
karniis , 45' laoga tellistest vahekarniis. 
akende ülemise osa raamistus, akende 
simsid, soklisimss: tahveluks 

keldriakna sepisvõre 

lai rõhtlaudis, 6 jaotusega aknad, puidust 
nurgapilastrid , karniisid . tahveluksHd 

Leht 20 

Väärtus-
hinnang 

9 
vähe-
väärtuslik 

väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

eriti 
väärtuslik 

väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

eriti 
väärtuslik 

Arhitektuur-
ehituslikud 
suunised 

10 
rekonstrueerida 

rekonstrueerida. 
fassaad reno-
veerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida. 
fassaad restau-
reerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida. 
fassaad restau-
reerida 

Eri-
tingimused 

Märkused : stiil . arhitekt. olulised 
ümberehitused , 
soovitused ja muud 

11 12 
vajalikud 
1988. K. Alttoa 

Hoov korrastada. Munga ja Sepa tn . nurgale kavandada uus 
miljöösse sobiv hoone. 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 
koostatud 

vajalikud 

vajalikud 

Hoov korr~stada. 

Juugendi ~ugemetega. Hoovil tellisest kõrvalhoone (vahvärk) re-
konstrueerida, hoav korrastada. ' 

Klassitsism. End. tüüpiline XVIII saj . lõpu väikelinnamaja, fassaa
dikujundu5 XIX saj, 1.p. 

Historitsis . Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 
Rekonstrueeritud, proj . 19S9.a., ajal. M. Eimre. arh . M. Kinks. 

1989 

Rekonstrueeritud 1920.aa.-1, arh . Harten : üle krohvitud, algne vä
lisilme kadunud . 

Klassitsism. Pikk 15 poolne osa 2-korr. 
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I. 
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II 

III 

Jrk. 

nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

KV 175(15) 

Asukoht: Kindral Laidoneri pl .. Lutsu tn .. Pikk tn .. Lossi tn . 

Üldiselt: 1 . \ 
. \ Vanalinna peaväljaku ja -tänava äärne nelinurkse konfigurats iooniga kvartal. Algselt hoonestatud vaid kvartali esin::luslikum osa. S.t. Kindral Laidoneri platsi ja Lossi tänava äär. kusjuure:; veel XIX saj . keskel 

paiknesid Lutsu ja Pika tänava pool aiad. Hiljem tekkis hoonestus ka viimatin imetatud tänavate äärde. 
Linnaehituslikust seisukoh ast on oluline kogu Kindral Laidoneri platsi äärne hoonestus. Viljandi vanalinnale iseloomul ikud üksikhooned on Ki nd;-al Laidoneri plats 9/Lossi 10 ja Lossi 6 puitelamud ning Lutsu 8/PJkk ~3 

, I' 
punasest tellisest hoone. . I f 
Kvartal i hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg : 

sajand . 
aasta 

Põhiline 

ehitus-
materjal 

2 3 
Kind ral Laidoneri XVIIIlXIX saj . puit 

pl. 9/Lossi 10 vahetus 

Kind ral Laidoneri XIX saj . 1.p. puit 
pl. ga 

Kindral Laidoneri XIX saj . 1.p./ puit 
pl. 9b 1923 

Kind ral Laidoneri XVIII saj. lõpp/puit 

pl . 7/Lutsu 2 XX saj . algus 

Lutsu 4 XIX saj .l .p. kivi 

Lutsu S XIX saj . 2.p. puit 

Lutsu Sa XX saj . algus kivi 

Lutsu 8/Pikk 23 XIX saj . lõpp kivi 

Pikk 19/Lossi 4 XVIII saj . lõpp/puit 

1933 

Lossi 6 

Lossi 6a 

Lassi 6b 

XVIII saj . lõpp puit 

XIX saj . 2.p. puit 

XVIIIlXIX saj. puit 
vahetus 

4 

Kor- Algne või Kasutus 
ruste maarav 1977.a. 
arv kasutus 

5 6 7 
elamu 

1 elamu admin. 

2 abihoone elamu 

2 elamu elamu 

2 abihoone elamu 

1 elamu elamu 

2 elamu elamu 

2 elamu elamu 

1 elamu elamu 

1 elamu elamu 

1 elamu elamu 

1 abihoone elamu 

Säilinud 
originaal -

detailid 

8 
lai rõhtlaudis. puidust nurgakvaadrid. 
tahveluks 

tahveluksed . sepiskonsoolidega varikatu 

sed 

kolmikkaare motiiviga frontoon . nurkadei 
väikesed kolmnurkviilud . vahekarniis 

lai rõhtlaudis. klassitsistlikud tahveluksed 

pilastritega pseudoportikus. sakmE !in~ 

konsoolkarniis. viilu astmeline karni is. ris
timotiiviga vahekarn iis. akende sakmeli ·· 
sed kaarsillused . akende simsid . profii l
tell istest soklisimss; kaarjas erker 

tahveluks 

lai püstlaudis. 6 jaotusega aknad . aknanur
gikud . tahveluks. keldriukse sepishinged. 

gran iittrepp 

fassaadi saelõikedekoor 

Leht 21 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-

hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 

9 10 11 
eriti rekonstrueerida. vajalikud 
väärtuslik fassaad restau-

reerida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtu- rekonstrueerida vajalikud 
seta võiasendada 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtu- rekonstrueerida 
seta võ i lammutada 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik rekonstruee i'ic... vajalikud 

eriti rekonstrueerida. vajalikud 

väärtusl ik fassaad restau-
reeri da 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad reno-
veerida 

väärtuslik rekonstrueerida. vajal ikud 

fassaad renovee-

rida 

Märkusecl : stiil . arhitekt. olulised 

ümberehitused. 
soovitused ja muud 

I 

12 
Tüüpiline l-korruseline puidust väikelinnamaja. 

Ümber ehitatud 1923.a. ja viimastel kümnenditei. 

End. XVIII saj . lõpu väikelinnamaja. XX saj. algul ümber ehitatud. 

Hoovi poe.! hilisemat päri tolu pun . tellisest trepikojad . 

Juugendi sugemetega. Punasest tellisest hoone. tänavafassaad 
krohvitud . 

Välisilmeit miljöösse sobimatu. 

Historitsisin . Viljandile tüü piline punasesttellisest hoone. 

Rekonstrueeritud 1933.a .. ins . Kaasik. Hoovil XIX saj . 1.p. abi
hoone (vahvärk) . rekonstrueerida. 

Tüüpiline ><VIII saj . lõpu väikelinnamaja. 

Käs itleda I<oos Lossi 6 ja 6b-ga. 

Käsitleda koos Lassi 6 ja 6a-ga. 



I KV 177 (16) 

I 
Asukoht: Trepimägi . Oru tn .. Pikk tn .. Lutsu tn .. Kindral Laidoneri pl. 

II Üldiselt: 
Lõunapoolne osa endisest suuremast kvartal ist. mis hõlmas kogu keskaegse linna idakülje koos vallikraavi alaga. XX saj . algul eraldus seoses Trepimäe rajam isega põhjapoolne osa. kvartal nr. 167. 

Kvartal piirneb lääne poolt Kindral Laidoneri platsi ja Lutsu tänavaga ning ida poolt vallikraaviga. 
Kvartalis paikneb mitmeid linnaehituslikult olul isi eh itisi : Kindral Laidoneri plats 5 vanalinna keskse väljaku idakü lge kujundava hoonena. veetorn kui üks Viljand i vertikaalseid aktsente; samuti Viljandile iseloomulik 

puumaja Kindral Laidoneri plats 3. Kindral Laid oneri plats 5 krundil on paiknenud keskaegne Viljandi li nna ja maclkonna Püha Johannese ja Püha Klara kirik. mille säilmeid kaevati väl ja 1996.a. 

III Kvartali hoonestus: 

I Jrk. Aadress Ehitusaeg: Põhiline Kor- Algne või Kasutus Säilinud Väärtus- Arhitektuur- Eri- Märkused : stiil. arhitekt. olulised 

nr. sajand . ehitus- ruste määrav 1977.a. originaal- hinnang ehituslikud tingimused ümberehitused, 

aasta materjal arv kasutus detailid suunised soovitused 'a muud 

I 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kindral Laidoneri 1770/1890 kivi 2 kohtuhoone! esifassaadi kolmnurkfrontooniga k,~skrisa- eriti rekonstrueerida, vajalikud Neoklassitsism . algselt barokk. 1890.a. rekonstrueeritud 2-korr.-ks. 

pl. 5 kreisikool liit. pilastrid, karniisid väärtuslik fassaad restau- Hoone paikneb keskaegse linnakiriku müüride peal. 1996.a. 

I. 
reerida teostasid väljakaevamisi HValk ja Ü. Stäör. 

2. Kindral Laidoneri XIX saj . lõpp puit väärtu- rekonstrueerida • pl. 5a seta või lammutada 

I 3. Kindral Laidoneri 1911 kivi/puit veatorn vaetorn alumine osa laotud punasest tellisl~st puhta väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Tehniline seisukord halb. Omab väärtust kui üks Viljandi vana-

pl. 5b vuugiga 1 996. A. Lass linna sümboleid . 

I 4. Kindral Laidoneri XVIII saj . lõpp/ puit 1-2 elamu elamu sammasportikus, lai püstlaudis , 6 j otuse- eriti rekonstrueerida, vajalikud Hilisklassitsism. End. tüüpiline XVIII saj . lõpu väikelinnamaja 

pl. 3 XIX saj . 2.kol- ga aknad , aknasulused, karn iis, ta eluks väärtuslik fassaad restau- keskse mantelkorsten-köögiga, Viljandi van imaid puumaju. 

I mandik reerida XIX saj . ümber ehitatud. fassaadikujundus XIX saj .-st. 

Majas elas Fr. Kuhlbars. Ajaloomälestis (nr. 664), 

fassaadi saelõikeline dekoor. lai r~htlaudis I 5. Kindral Laidoneri XIX saj . 2.p. puit 1 elamu elamu väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud Historitsism. 

pl. 3a fassaad ranovee-

rida 

I 6. Kindral Laidoneri XIX saj . lõpp kivi 1 elamu elamu vähe- rekonstrueerida Väikesemahuline punasest tellisest hoone. Rekonstrueeruda 

pl. 3b väärtuslik koos kõrvalasuvate abihoonetega, 

7. Kindral Laidoneri 1920-d puit 2 elamu elamu ärklid . viii peasissepääsu keskel. eriti renoveerida. vajalikud Juugend. Arh . A. Perna. Väljast krohvitud . • pl. 1 täited . akende puidust raamistus väärtuslik fassaad restau- Hoov korrastada. Käsitleda koos Trepimägi 2a-ga. 

reerida 

8. Trepimägi 2a XIXsaj. 2.p. puit 2 abihoone elamu viilu all saelõikedekoor vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

9. Lutsu 7 XIX saj . 2.kol- puit 1 elamu I aste- lai rÕhtlaudis. 6 jaotusega aknad. h starist- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Hoovi pool sobimatu välisilmega juurdeehitis. 

mandik asutus sistlik tahveluks. metallvarikatus. puitvoolis fassaad reno-

I sarikaotsad veerida 

10. Lutsu 5 1906-07 puit 2 elamu laste- sõrestikuimitatsioon ülakorrusel. sammaste- eriti restau reerida vajalikud Heimatstii!. arh . R. v. Engelhardt. Nn , "Villa Engelhardt" . 

I asutus ga lodza. välisuks jt. avatäited . hoovi pool väärtuslik 1980. A. Lass Restaureerimisproj . 1981 -82 (arh . M. Kinks. sisekuj . A. Suldas) . 
veranda: interjööris trepihalli talalagi ja Majas elas Mats Nõges. 
trepibalustraad , tahveluksed . kahh·elahjud 

I 11 . Lutsu 3 1879-86 kivi 1-2 lasteasutus laste- kassettidega viilukarniis . vahekarniis. väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Eklektika (neorenessanss ja kroonuklassits ism) . Algselt l-korr .. 
asutus avade krohvist ehisraamistus, ake de- 1990. M. Eimre korduvalt ümber ehitatud , viimane suurem ümberehitus 1954.a. 

I 
alune simss, soklisimss ; võlvitud k,~ldrid Kivipiire ja värav rekonstrueerida. 

Leht 22 



I 
I 
I 

I. 
I 
I 
I 

12. Lutsu 3a 

13. Lutsu 1 a 

14. Lutsu 1 

XIX saj . 2.p. pu it 1 abihoone elamu 

XVIIIlXIX saj . puit 1 elamu e lamu 
vahetus 

XVIII saj . lõpp puit 1 elamu elamu 

lai püstlaudis vähe- rekonstrueerida 

väärtuslik 

osaliselt lai püstlaudis, 6 jaotusega aknad. väärtuslik rekonstruee rida. vajalikud Rekonstru8erida koos kõrvalasuva abihoonega. 

vintskap fassaad renovee-

rida 

lai püstlaudis . graniittrepp. varikatu se sae- väärtusli k rekonstrueerida. vajalikud Pärast 1975.a. põlengut fassaadid ebaõnnestunult taastatud . 

lõikeline dekoor fassaad reno- Käsitleda koos Lutsu 1 a-ga. 

veerida 

Leht 23 
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II 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 . 

12. 

KV 178 (17) 

Asukoht: Trepimägi , Ranna pst. , Pikk tn. , Oru tn . 

Üldiselt: 
Üks kaitsetsoani uuemaid kvartaleid , enne Trepimäe tee rajamist moodustas koos kvartal nr. 133-ga ühtse kvartali. Kuni XIX saj . 2. pooleni oli maa-ala hoonestus minimaalne, siin asusid põhiliselt aiamaad. Kvartali 
tegelik hoonestamine algab käesoleva sajandi algul villatüüpi elamute ehitamisega; rikkaliku haljastusega reljeefsel maa-alal paiknevad villad on ka kvartali põhiliseks väärtuseks. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline Kor- Algne või Kasutus Säilinud Väärtus- Arhitektuur- Eri- Märkused: stiil , arhitekt, olulised 
sajand, ehitus- ruste määrav 1977.a. originaal- hinnang ehituslikud tingimused ümberehitused, 
aasta materjal arv kasutus detailid suunised soovitused ja muud 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Oru 21fTrepi- 1924 puit 2 elamu laste- avatäited , peasissepääsu detailid eriti restau reerida vajalikud Heimatstiil , arh . J. Fuks. Villa, järveäärse miljöö üks aktsente. 

mägi 4 asutus väärtuslik 1990, M. Eimre Hiljem üle krohvitud ja aknad osaliselt muudetud. 

Trepimägi 6 1923 puit 2 elamu elamu avatäited väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud Arh . O. Lehtinen. Järveäärne villa. 
fassaad reno-
veerida 

Ranna pst. 12 XX saj . keskp. puit 2 elamu elamu lai räästas väärtuslik säilitusremont Arh . O. Puuraid. Järveäärne eramu Väljast krohvitud . 

Ranna pst. 14 1948 puit 2 elamu elamu rõhtlaudis väärtuslik säilitusremont Arh. O. Puuraid. Järveäärne eramu . Väärtuslik kui hea näide 
omaaegsetest arhitektuu riideaalidest (konstruktsiooni kergus, 
ruumide valgusküllasus) . 

Pikk 41 XX saj . algus puit elamu elamu lai rõhtlaudis , akende karniisid vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

Pikk 39 XX saj . algus puit 2 elamu elamu tahveluks, peasissepääsu detailid , sokli- väärtuslik re ka n stru ee ri d a, vajalikud Juugendstiil. 
avade tellisraamistus, 2.korr. ärklid , rõdu fassaad renovee-
sepisvõre, fassaadi saelõikedekoor rida 

Pikk 37 XX saj . keskp. puit 2 elamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

Pikk 35 XX saj . keskp. puit 2 elamu elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

Pikk 33 XX saj . algus puit 3 elamu elamu maakivisokkel , sokliavade tellisraamistus; eriti rekonstrueerida, vajalikud Heimatstiil. Stiilne järveäärne villa. 
avatäited , mansardkorruse fassaadil vah- väärtusl ik fassaad restau- Majas elas Juhan Muks. 
värk; trepikojas sepisvõred, kiviparkett reerida 

Oru 27 XX saj . keskp. kivi 2 elamu elamu vähe- rekonstrueerida 
väärtusl ik 

Oru 25 XIX saj . lõpp puit 2 elamu elamu lai rõhtlaudis, tahveluks vähe- rekonstrueerida vajalikud Ümber ehitatud, fassaad kaotanud algse välisilme. 
väärtuslik 

Oru 23 1924 puit 2 elamu elamu järve pool soklikorruse kaaristu , akende eriti rekonstrueerida, vajalikud Oletatavalt arh. O. Lehtinen . Heimatstiil. Stiilne suuremahuline 
krohviraamistus väärtuslik fassaad restau- järveäärne villa. 

reerida 

Leht 24 
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KV 176 (18) 

Asukoht: Pikk tn .. val Ii kraav. Lossi tn . 

II Üldiselt: 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Algselt hõredalt hoonestatud kvartal vanalinna lõunaserval. XVIII saj . lõpuks paiknes maa-alal vaid 2 hoonet. Kvartali lõunaosa on olnud linnakodanike aiamaaks. Praegune suhteliselt tihe hoonestus asub 
põhiliselt Pika tn. keskmise (kõrgemeie jääva) osa ääres. Kvartali vanim ja märkimisväärseim hoone on Lossi 2/Pikk 12 asuv XVIII saj. lõpust pärinev. kuid hiljem tugevalt ümberehitatud elamu. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress 

2 
Lossi 2/Pikk 12 

Lossi2a 

Pikk 14 

Pikk 16 

Pikk 18 

Pikk l8a 

Pikk 20 

Pikk 28 

Ehitusaeg : Põhil ine 
sajand . ehitus-
aasta materjal 

3 
XVIII saj . lõpp/puit 

1924 

XIX saj . 1.p. puit 

XIX saj . 2.kol - puit 

mandik 

XIX saj . 2.p. puit 

XIX saj. 1.p. kivi 

XIX saj . lõpp kivi 

XIX saj . 1.p. puit 

1920 puit 

4 

Kor- Algn e või 

ruste maarav 

arv kasutus 

5 6 
elamu 

majandus-
hoone 

elamu 

2 elamu 

1 elamu 

1 elamu 

majandus

hoone 

elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

Säilinud 
originaal -
detailid 

8 
tahveluks , puitvoolis sarikaotsad . gran iit-

trepp 

tahveluks. akende ja uste piirlauad . 
akende karniisid 

segmentkaarega aknad , tahveluks. hoovi 

pool varjualuse sammas 

otsaviilu astmeline karniis, 45' lao~ia tel 
listest vahekarn iis. akende eenduvad 
kaarsillused ja simsid . soklisimss 

akende piirlauad ja karniisid 

Leht 25 

Väärtus-
hinnang 

9 
väärtuslik 

väärtu-

seta 

vähe-

väärtuslik 

väärtu -

seta 

vähe-

väärtuslik 

väärtuslik 

vähe

väärtuslik 

Arhitektuur-

ehituslikud 
suunised 

10 

rekonstrueerida. 
fassaad renovee-
rida 

rekonstrueerida 
võiasendada 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 
võiasendada 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

Märkused : stiil. arhitekt. olulised 

üm berehitused . 
soovitused ja muud 

12 
Rekonstrueeritud 1924a , arh . J. Fuks.Hoone väljast krohvitud . 

Majas elas Jaan Lattik. 

Ehit. ümber elamuks XIX saj . 2.p. 

Hoov korrastada. 

Välisilmeit sobimatud juurdeehitised. 

Historitsism. Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

Rekonstrueeritud XIX saj . 2.p .. hoovi pool 2-korr. 

vähe- rekonstrueerida vajalikud Ümbereh itamisel. 
väärtuslik või asendada 1985, M. Köts i 
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KV136(19) 

Asukoht: Pikk tn , Tasuja pst , Talli tn ., Hariduse tn . 

II Üldiselt: 

Pindalalt kaitsetsoan i suurim kvartal vanalinna edelaosas. Hõlmab endise frantsisklaste kloostri territooriumi , Viljandi ordulinnuse (s .h. eeslinnuste) maa-ala ning seda ümbritseva, Ranna pst , 
Valuoja oja ning Hariduse ja Talli tn .-ga piirneva rohke haljastusega ala. Lisaks ordulinnuse varemetele domineerib kvartalis Jaani kirik (end. kloostrikirik) . 

III Kvartali hoonestus: 

Jrk. Aadress Ehitusaeg: Põhiline Kor- Algne või Kasutus 
nr. sajand, ehitus- ruste määrav 1977.a. 

aasta materjal arv kasutus 
2 3 4 S 6 7 

1. Pikk6 XV saj . 2.p. kivi kirik ladu 

2. Pikk 8 XIX saj. lõpp kivi pastoraat raama-
tukogu 

3. Pikk 10 XIX saj . lõpp kivi elamu elamu 

4. Tasuja pst 6 XIXsaj . kivi majandus-
hoone 

S. Talli S XIX saj . 2,p. kivi kõrvalhoone ühis-
elamu 

6. Talli5a XIX saj , 2,p. kivi kõrvalhoone ühis-
elamu 

7. Hariduse 9 XIX saj . 2.p. kivi 1,2,3 tööstus tööstus 

Säilinud Väärtus- Arhitektuur-
originaal- hinnang ehituslikud 
detailid suunised 

8 9 10 
kolmnurksillustega nishid , sõõrpetikud eriti restau reerida 

väärtuslik 

sissepääsu kohal frontoon , sakmeline eri ti renoveerida 
konsoolkarniis, astmeline viilukarniis , 4S· väärtus li k 
laoga tellistest vahekarniis , avade ehis·· 
piirded ,akende simsid , soklisimss; 
tahveluksed 

vahekarniis , akende kaarsillused eriti renoveerida 
väärtuslik 

peasissepääsu kolmnurkfrontoon ja kapi- väärtuslik rekonstrueerida, 
teelidega nurgapilastrid, karniisid ; teil is- fassaad osaliselt 
võlvidega keldrid restaureerida 

rekonstrueerida 

akende punasesttellisest kaarsillused väärtuslik rekonstrueerida 

akende kaarsillused väärtuslik rekonstrueerida 

Leht 26 

Eri-
tingimused 

11 
vajalikud 
ajal. õiend 
K. Alttoa 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 
1981 , K. Alttoa 

vajalikud 
1992, A. Lass 

vajalikud 
1992, A. Lass 

vajalikud 

Märkused : stiil, arhitekt. olulised 
ümberehitused , 
soovitused ja muud 

12 
Algselt frantsisklaste kloostri kirik, XVII saj . 1.kolmandikul rekonst
rueeritud linnakirikuks, hilisbarokne tornikiiver 181S.a.-st Pärast 
II ms. kasutati laona. 1980.aa.-1 alustati hoone kohandamist kont
serdisaaliks , j2rgnevalt taastati kirikuna (arh M. Kinks , ajal. 
K. Alttoa, valm is 1992.a.). Arhitektuurimälestis (nr. S49) . 

Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. 

Viljandile tüüpiline punasesttellisest hoone. Käsitleda koos 
Pikk 8-ga. 

Nn. "Kirsimäe ait" . Asub linnuse välimisel (III) eeslinnuse territoo-
riumil. Hea näide mõisa majandushoonetest Restaureerimist 
eksponaathoonena ei vääri . 
Rekonstrueeritilisproj . 1991 .a. (arh . M. Kinks , sisekuj . A. Buldas). 

Kuulub end . Viljandi mõisa hoonestuse hulka. Käesoleval ajal 
varemetes. 

Kuulub end . Viljandi mõisa hoonestuse hulka. Seinad maakivist 

End. lennukitehas , hiljem ekskavaatoritehas. Tehase maa-alal 
asuvad hooned rekonstrueerida, välisilmeit keskkonda ri-
sustavad kõrv2!hooned lammutada. Kuulub muinsuskaitse alla 
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KV 137 

Asukoht: Vaksali tn , Vabaduse pl.Tasuja pst. , Talli tn. , Hariduse tn . 

II Üldiselt: 
Rikkaliku haljastusega vabaplaneeringuline kvarta l. endine Viljandi mõisa südam ik, mis algselt koosnes mõisa peahoonest ja hajali paiknenud majandushoonetest. 
Vanimaks teadaolevaks kvartali maa-alal paiknenud hooneks on Katariina kabel (1506.a. esmamainitud , 1558.a. lammutatud) , mis paiknes praeguse laululava taga kü nkal. Samas piirkonnas on hiljem kuni XVIII 
saj . lõpuni asunud rootsiaegne mõisa härrastemaja .. Järgmisena, 1746.a. püstitatud mõisa peahoone lammutati 1930.aa.-1. XIXsaj . lõpul ehitatud pargi keskel paiknev uus mõisa peahoone on tänasen i 
kvartali üheks oluliseks koostisosaks. Kvartal i hoonestust on hiljem täiendatud peamiselt Vabaduse platsi äärde n:ng Vaksali tn . poo lsesse külge ehitatud ühiskondlike hoonetega. Pära.st II maailmasõda on 
kvartalisse rajatud laululava (arh . O. Puuraid) , se ll e taha jääv kõrgem ala on tunnistatud arheoloogiliseks kaitsetsooniks . 

III Kvartali hoonestus 

Jrk. Aadress Ehitusaeg : Põhiline Kor- Algne või 
nr. sajand , ehitus- ruste määrav 

aasta materjal arv kasutus 
2 3 4 5 6 

1. Vaksali 3 XIXlXXsaj . kivi 
vahetus 

2. Vaksali 3a kivi 2-3 elamu/asu-
tus 

3. Vabaduse pl. 2 1926-27 kivi 3 pank/elamu 

4. Vabaduse pl. 4 XX saj . 2.p. kivi 3 asutus 

5. Vabaduse pl. 6 XX saj , 2.p. kivi 5 asutus 

6. Tasuja pst. 4 XIX saj. lõpp kivi 1-2 mõisa pea-
hoone 

7. Talli 6 XX saj 2.p. kivi 2 elamu 

8. Hariduse 7 XIX saj . 1.p. kivi 2 mõisateeni-
jate elamu 

9. Hariduse 5 XX saj . 1.p. puit 2 elamu 

10. Hariduse 5a XX saj 1.p. puit 2 elamu 

11 . Hariduse 3 XX saj . 1.p. puit 2 elamu 

Kasutus Säilinud Väärtus-
1977.a. originaal- hinnang 

detailid 
7 8 9 

akende kiilsillused , akende simsid , tänava- vähe-
fassaadi S-O-poolse ava kaarjas karniis väärtuslik 

uusehitis 

admin . väärtuslik 

uusehitis 

uusehitis 

admin . kolmnurkfrontooniga risaliit. graniittrepp, eriti 
puitnikerdustega palkon , krohvitud n Jrga- väärtuslik 
Iiseenid , akende krohviraamistus 

ühis- uusehitis 
elamu 

elamu akende punasest tellisest sillused väärtuslik 

elamu vähe-
väärtuslik 

elamu vähe-
väärtusl ik 

elamu stiilne välisuks väärtuslik 

Leht 27 

Arhitektuur-
ehituslikud 
suunised 

10 
rekonstrueerida 
võiasendada 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

restaureerida 

säilitusremont 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

rekonstrueerida 

Eri -
ting imused 

11 
vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 
ajal. õiend . 

Märkused: stiil, arhitekt. olulised 
ümberehitused , 
soovitused ja muud 

12 
Punasest te ilisest hoone. Hoov korrastada. 

Haav korrastada. 

Arh . K. Surman , II ms.-s hävis, taastatud lihtsustatud kujul (säilinud 
barokne portaal ja külgfassaadide ümarkaarsed trepikojad) . 
Praegu maakonnavalitsuse hoone. Võimalusel taastada hoone 
algne välisilme. 

Hoones asub Põhja-Eesti pank. 

Historitsism (neorenessanss) . Mõisa uus peahoone. 1-korr. 
põhiosaga li itub ruudukujulise põhiplaaniga 2-korr. plokk. Väl-

1994 jast krohvitud . Arhitektuurimälestis , kaitse alla võetud vastavalt 
Viljandi Linnavalitsuse määrusele nr. 127 5.04.1993.a. 

vajalikud Rajatud end:se XX saj . 1.p. hoone kohale. 

vajalikud Kuulub end . Viljandi mõisa hoonestuse hulka. Seinad maakivist. 
RekonstrueE!rida koos kõrvalhoonetega. 

Funktsionalism. 
Väljast krohvi tud . 

Funktsional ism. 
Väljast krohvitud . 

vajalikud Arh . J. Fuks. Funktsionalism . 
Väljast krohvi tud . 
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III 

Jrk. 

nr. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 . 

KV 140 

Asukoht: Turu tn .. T all inna tn .. Vaksali tn . Kaalu tn . 

Üldiselt: 

Suur Tallinna tänava ja Vabaduse platsi äärne kvartal vanalinna kaitsetsooni loodeosas . 
1790.a. paiknes T allinna tänava ääres 2 suuremat hoonet. samuti on linnaplaanil näha 2 ehitist Vaksali tänava (end Pärnu mnt) ääres. Turu-Kaalu tänava nurk on hoonestatud käesoleva sajandi alguseks. 
Tallinna ja Vaksali tänava ääres paiknevad praeg u suuremad ühiskondlikud hooned. enamasti rajatud endiste ehitiste asukohale . Kvartalile iseloomulikud on nii sajan divahetuse punasest tellisest (Tallinna 3. 

Kaalul OrTuru 7) kui ka 1950.aa. uusklassits istlikud (Tallinna 5. Vaksali 4) hooned . 
Kvartali Turu ja Kaalu tänava poolsesse ossa jäävad ilma planeeringuta rajatud väärtusetud kõrval - ja laohooned . mis tuleb edaspid i lammutada ja asendada (vajal ik koostada kvartali detailplaneerimisprojekt) . 

Maa-ala sisemuses on säil inud üksikuid Viljandi vanalinn ale tüüpilisi maju (Tallinna 3b. 3c) . 
Kvartal on liidetud van alin na kaitsetsooniga eelkõige kui arheoloogiliselt oluline ala. kus võib leiduda muinasaegso asula säilmeid . 

Kvartali hoonestus. 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline Kor- Algne või 

sajand . ehitus- ruste maarav 

aasta materjal arv kasutus 

2 3 4 5 6 
Kaalu 10rTuru 7 kivi 2 tööstus 

Turu 5a kivi tööstus 

Turu 3 kivi abihoone 

Tallinna 5 1954 kivi 3 kultuurimaja 

Tallinna 3a kivi 

Tallinna 3 XX saj . algus kivi 2 kauplus 

Tallinna 3b puit elamu 

Tallinna 3c kivi ait 

Vaksali 2 1969 kivi 2 pank 

Vaksal i 4 1954 kivi 2 spordihoone 

Kaalu 6 kauplus 

Kasutus 

1977.a. 

7 

Säilinud 

originaal -

detailid 
8 

nurgal suur ümarärkellihtsate karniisidega. 

akende kiilsillused. ja simsid 

räästa hammaskarn iis . akendevaheline 

ornamendiga krohviraamistus. akende 
krohviraamistus. akende karn iisid ja kon

soolidega simsid 

räästakarn iis . 2. korr. akende ehisraamis

tus ja simsid . avade kaar- ja teravkaar

sillused . keskosas 2. korr. paarisaknad 

lai rõhtlaudis . aknakarni isid . tahveluks 

peafassaadi sammasportikus ja 2. korr. 

skulptuurid . räästa hammaskarniis. c1vade 
krohvi raamistus 

Leht 28 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-

hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 

9 10 11 

väärtus li k rekonstrueerida vajalikud 

väärtu- lammutada 

seta 

vähe- rekonstrueerida 

väärtuslik või lammutada 

väärtuslik rekonstrueerida 

vähe- rekonstrueerida 

väärtuslik või asendada 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 

fassaad reno-

veerida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtusl ik 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

uusehitis 

väärtusl ik rekonstrueerida. 

väärtu 

seta 

fassaad renovee

rida 

lammutada 

Märkused : stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 

soovitused ja muud 
12 

Punasest tell isest hoone. Leivatehase peahoone. Tehase terri

toorium vajab planeerimist ja korrastamist. välisi lmeit keskkonda 

risustavad kõrvalhooned lammutada. 

IImetu kõrva.lhoone. 

Suuremahu line punasest tellisest kõrvalhoone . käesoleval ajal 

mööblikauplus . 

Arh . J . Fuks Ehitatud II ms.-s hävinud "Ugala" teatrimaja vunda

mendile. Sä.i linud ajastule omane fassaadikujundus .Uusklassit

sism . 

Oletatavalt arh . O. Lehtinen. Historitsism . Vil jandile tüüpiline puna

sest tellisest hoone. Alates 1908.a. kuulus Viljandi Eesti Põllu

meeste Sellsile . 1925.a. ehitati ümber kaubamaj aks . Kaaluda algse 

fassaadikuj unduse taastamist. 

End . tüüpili ne l -korr. puidust väikelinnamaja. Hoovil punasest 

tellisest (vahvärk) kõrvalhoone rekonstrueerida koos elamuga. 
Hoov korrastada. 

Seinad maakivist. 

Ehitatud end . apostliku õigeusu k.iriku asemele . Kordusprojekt. 
Käesoleval ajal rekonstrueeritud Eesti Ühispanga hooneks. 

Uusklassitslsm .. Arh . I. Jaanus. Ehitatud end . postijaama kohale . 

Väljast krohvitud . Juurdeehituse projekt 1969.a. (arh. V. Kaasik). 

Kaarhall . 
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I-
I 
I 

12. Kaalu 8 puit 1 abihoone väärtu- lammutada 

seta 
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II 

III 

Jrk. 
nr. 

1 
X 1. 

)< 2. 

3. 

4. 

>< 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

KV 160 (r-1) 

Asukoht: Posti tn .. Lossi tn .. Tartu tn .. Tall inna tn. 

Uldiselt: 
Varem kuulus kvartali maa-ala Viljand i mõisale ja enne 1789.a. asus siin 3 maja. 1789.a. eraldati ala Viljandi mõisa maadest ja liideti linnaga. samas pikendati ka Lossi tänavat. Algselt koosnes kvartal 13 põhikrundist. 
praeguseks on nende piirid mõningal määral muutunud . Suurem osa krunte ehitati täis juba XVIII saj. lõpul. 
Vani mad majad kvartalis on 1-korrusel ised . enamasti küljega tänava poole pööratud . rõhtpalkidest. laudvoodriga kaetud hooned. elamule liitusid kõrvalhooned ja moodustus suletud õueruum . 
1841 .a. õgvendati Tartu tänavat. XIX saj . lõpuveerandil eh itati mitmeid Viljandile tüüpil isi punasest tellisest hooneid, hiljem ka juugend- ja heimatstiilis maju. 1939.a.-st pärineb Viljandi esinduslikumaid hooneid 
Lossi 25fTartu 11 . Tartu tn . hakkas kujunema äritänavaks juba XIX saj . lõpul . 1920.-30. aa.-I suureneb tänava tähtsus kau bandustsoonina veelgi ning ka käesoleval ajal on Tartu tn . üks kaidavamaid tänavaid vanalinnas. 

Kvartal i hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg : Põhiline 
sajand. ehitus-
aasta materjal 

2 3 4 
Posti 2fTailinna 14 XVIIIlXIX saj . puit 

vahetus 

Posti 2a XIX saj . 2.p, kivi 

Posti 4 XIX saj . 1.p. puit 

Posti 6 1903 kivi 

Posti 8 XIX saj . 1,p. pu it 

Posti 10 1878-83 kivi 

Posti 12 XIX saj. lõpp pu it 

Posti 12a xx saj . algus kivi 

Posti 14 XIX saj . algus puit 

Kor- Algne või 
ruste maarav 
arv kasutus 

5 6 
elamu 

1 töökoda 

1 elamu 

-
seltsimaja 

1 elamu 

1 sepikoda 

1 elamu 

2 abihoone 

1-2 elamu 

Kasutus 
1977.a. 

7 
elamu 

elamu 

kino 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

elamu 

Säilinud 
originaal-
detailid 

8 
lai püstlaudis , 6 jaotusega aknad. akna-
luugid , ovaalsed pööninguaknad , puidust 
kanneleeritud nurgapilastrid . katusealune 
karniis. akende hammaskarniisid , roseti-
motiividega tahveluks. õue pool sisse pää-
su neoklassitsistlik kujundus; võlvitud kel-

der 

punasest tellisest fassaadidetailid 

lai rõhtlaud is, 6 jaotusega aknad , al<nalu u-

gid. puidust nurgakvaadrid , tahvelu ks; kõr-
valhoonel sepishinged 

fassaadi juugenddetailid 

lai rõhtlaud is, 6 jaotusega aknad . pJidust 
nurgapilastrid, tahveluksed 

tänavafassaadil punasest tellisest fassaad i-
detailid 

veranda tahveluks 

lai püstlaudis, 6 jaotusega aknad. tahvel
uks. puidust nurgapilastrid , välisukse karniis 

Leht 30 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

eriti renoveerida, fas- vajalikud 
väärtuslik saad restau ree- 1977. A. Lass 

rida 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik renoveerida, fas- vajalikud 
saad restauree-
rida 

väärtuslik rekonstrueerida vajalikud 

vähe- rekonstrueerida, vajalikud 
väärtuslik 

vähe- rekonstrueerida. vajalikud 
väärtuslik 1996, A. Lass 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

väärtu- rekonstrueerida 
seta või lammutada 

väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

Märkused: stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitused ja muud 

13 
Arhitektuurimälestis (nr. 552) . Hilisklassitsism. Väärtuslik kui 
XVIIIlXIX saj . vahetuse tüüpiline väikelinnamaja. XIX saj . lõpus 
pööningukorrus kasutusele võetud ja rajatud õue poole juurde-
ehitis . Hoone restaureeritud , proj . 1978,a. (arh . M. Raudsepp) . 
Õu kaetud munakivisillutisega. Stiilne puitpiire väravaga. 
Eugen ja Villem Kapi sünnikodu. 

Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone, Kuulub Posti 2 hoone 
juurde. 

Tüüpiline puidust 1-korr. väikelinnamaja. 1929,a. ümber eh itatud. 
Fassaadi algse kujunduse taastamisel eemaldada otsafassaa-
dilt veranda, Kõrvalhooned rekonstrueerida. 

Ajaloomälestis. Juugend. End. Käsitööliste Abistamise Sel tsi 
maja. Alat(~s 191 O.a. kino. Ümberehitused 1913.a. (ehitati 2.korr .. 

likvideeriti torn). 1936.a. (ins. P. Lõhmus). 1969-71 ,a. Hooneväljast 
krohvitud. aknajaotust on lihtsustatud. Hoone taga- ja N-O-küljel 
likvideerida ehitise välisilmet rikkuvad juurdeehitised . Krundil 
paiknev sLi kaattellisest kõrvalhoone lammutada või rekonstruee-
rida miljööga sobivalt. 

Hoovi poolt 2-korr. Maja väärib säil itamist kui tüüpiline XVIIIlXIX 
saj . tänavamiljöäd kujundanud hoone. Tahveluksed restauree-
rida. 

Viljandile tü üpiline punases! tellisest hoone. S-W-fassaadil hoo-
ne välisilmet rikkuvad juurdeehitised . Rekonstrueerida koos 
puidust kõrvalhoonega. 

Maja väärib taastamist J. Fuksi proj . (1935) alusel üheperekonna
elamuna, Hoone väljast krohvitud . 

Hoone väl jast krohvitud . Fassaad id ilmetud. 

Juurdeehii is XIX saj . 2.p. Kinnistu moodustab oma tänavaäärse 
elamu ja hpoviehitisega (Posti 14a) suletud süsteemi , väärib 
taastamist Viljandi XVI II saj . lõpulXIX saj . alguse kinnistu näitena. 



I' 10. Posti 14a XIXsaj . pu it uste sepishinged vähe- rekonstrueerida vajalikud Rekon strue,~ ri da koos Posti 14-ga. 

väärtus li k 

I 11 . Posti 16 X IX saj . lõpp kivi 2 taastus taastus väärtu - rekon strueerida vajalikud Üm ber eh itatud XX saj . 2.p. 

seta või asendada 

I 12. Posti 18/Lossi 35 1912 kivi 2 pank/elam u kauplusI kõrge maakivisokkel. 2.korr. ärklid . sai na- eriti renoveerida, fas- vajalikud Arh itektuurimälestis (nr 547). Heimatstiil. .Arh 0 Breifeldt Riiast. 

elamu pinnast eenduvad sõrestikviilud , akn id . väärtus li k saad restauree- 1937a. ümber eh it. (proj . F. Werncke) . Nurgahoone, väikese sise-

1.korr. akende sepisvõred rida õuega. algs,.; lt kiltkivikatusega. Posti tn . pool 2 laia sobi matut vit-

I 
riinakent 
Eriti väärtuslik kui heimatkunsti hea näide. 

I 
13. Lossi 33 1878 kivi 3 elamu sakmeline konsoolkarniis , sakmelin ~! va- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Historitsism . Kuulus Rosenbergi õlletehase hoonete hulka. 

hekarniis , otsaviilul 45· laoga telliste , t fassaad reno- Vil jandile tÜlipiline punasest tellisest hoone. 
karniis ; avade kiilsillused ja simsid . lihtne veerida Hoovillammutada lagunenud kuurid . 

I 
soklisimss; tuulekojas kiviparkett 

14. Lossi 31 XIX saj . 2.p/ kivi 3 kauplusI kauplusI astmeline vahekarniis . pilastrid , akei,de väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Viljandile tüüpiline punasest tellisest hoone. Ehitatud järg ukaupa 
1913-17 elamu kohvik! kiilsillused ja simsid , profiiltellistest ~.ok- (varasemad keldrid võlvitud) , algselt historitsistlik. 1936.a. ümber 

1_ elamu lisimss; tahveluksed ehit (proj . V. Toompark) , fassaad lihtsustatud, tehtud laiad vit-
riinaknad . ÕJehoonestus (kapitaalsed kivihooned) rekonstruee-
rida. Lossi tn. ääres säilitada lehekiosk (on olnud seal alates 

I 1936.a.) 

15. Lossi 25ITartu 11 1939 kivi 4 hotell/resto- hotelli stiliseeritud pilastrid , ülakorrusel aknaid lii- eriti rekonstrueerida, vajalikud Esinduslikurnaid ehitisi Viljandis, nn. "EVE" maja. Arh . E. Sacha-

I ranlkauplus resto- tev raamistus, 1.k. vitriinakende vari katus , väärtuslik fassaad reno- rias . Nurgamaja, tugevasti taanduvas nurgas ümar trepikoda. 
ra nl tumepruun graniitkrohv fassaadiviim i5t- veerida mille kõrgendus rõhutab nurka. 
kauplus Iusena 1.korr. re konstrueeritud 1996.a. pangaruumideks (arh . K. Tomberg) . 

I 
Taastada graniitkrohv kogu fassaadi ulatuses. 

16. Tartu 9 1906-09 kivi 3 kauplusI kauplusI fassaad rekonstrueerimisel väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Juugend . Samas kohas on asunud hoone juba enne 1786 a 

I 
elamu elamu "1996, A. Lass T iibehitis piki kr. 63 piiri , 1939.a. ümber ehit (proj . F. Werncke) . 

Käesoleval ajal hoone rekonstrueerimisel, juurde ehit. 3.korr. 

I 
17. Tartu 9a XIX saj . 2.p. kivi 2 kauplusI kauplusI vähe- rekonstrueerida v,~jalikud XX saj . algul asusid hoones kino ja trükikoda. 1935.a. ümber ehit. 

elamu elamu väärtuslik (proj . H. Gustavson) . Hoone väljast krohvitud . 

18. Tartu 7 1876-80 puit/kivi kauplusI kauplusI müüriankrud vähe- säilitusremont vajalikud 1923. ja 192i3.a. ümber ehit. , tehtud laiad äriaknad (proj . J. Fuks). 

I- elamu elamu väärtuslik Tänavafassa.ad krohvitud , otsafassaad kaetud laudisega. 
Käesolevaks ajaks rekonstrueeritud . 

I 19. Tartu 7a XIX saj . 2.p. puit ait lai räästas väärtuseta rekonstrueerida vajalikud Hoov korrastada. Kuurid rekonstrueerida või lammutada 
või asendada 

I 20. Tartu 7b XIX saj . 2.p. puit abihoone lai rõhtlaudis väärtu- rekonstrueerida vajalikud Hoovielamu 7b arh .-ajal. väärtust ei oma, tähelepanu väärivad 
seta või asendada kÕNalasuvait (väärtuslik. rekonstrueeritud kaupluseks) ja ümber-

ehitatud kÕNaihaone 7a kui kunagise kaupmehekinn istu tüüpi li -
sed hooned . Krunt vajab planeerimisprojekti . 

21 . Tartu 5 XVIIIlXIX saj . puit kauplusi kauplusI keskrisaliit ja kolmnu rkviiluga frontoc·n. kan - väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Kokku ehitatud 2-st majast. tänava poolt krohvitud . Ärkl ikorrus 

I 
vahetus elamu elamu neleeringuga puidust nurgapilastrid . hoovi - 1996. A Lass X IX saj . algusest kasutusele võetud . Fassaad rekonstrueeritud 

fassaadir lai püstlaudis 1936.a. (J. F Jks) , teh tud laiad äriaknad . .. 

I 
22. Tartu 5a XIX saj . 2.p. puit 2 abihoone elamu lai rõhtlaudis . 6 jaotusega aknad, tah'/aluks väärtuseta rekonstrueerida vajalikud 

või asendada 

I Leht 31 
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I 
23. Tartu 5b XIX saj. 1.p. puit 1 abihoone elamu väärtu- Iammutada Krundil paikne·/ hoovihoonestus asendada. krunt heakorrastada. 

seta 

24. Tartu 5c XIX saj . 2.p . puit 1 abihoone elamu väärtu- Iammutada Krundil paiknev hoovihoonestus asendada. krunt heakorrastada. 

I seta 

25. Tartu 5d XIX saj .2.p. puit 1 elamu elamu väärtu- Iammutada Krundil paiknev hoovihoonestus asendada. krunt heakorrastada. 
seta 

'" 26, Tartu 3 XIX saj . 2.p. puit 2 kauplusi kauplusi keskne murdjooneline viii . akende seg- väärtuslik rekonstrueerida vajalikud Juugend. Tänava poolt krohvitud . hoovifassaadillaudis . 
elamu elamu mentkaareline puitraamistus. teemant- Fassaad rekonstrueeritud 1924.-25.a. (proj . J. Kondor. tehtud 

kvaadriga puidust fassaadi ehisdetailid laiad äriaknad) ja käesoleval ajal. Katusekatteks kasutatud 
"Rannila" plekk vanalinna sobimatu . 
Hoovil vastu kr. 61 b piiri 2-korr. end . ait. võimalusel rekonstru-
eerida. 

27. Tartu 3a XIX saj . 2.p. kivilpuit 1 abihoone elamu vähe- rekonstrueerida vajalikud Õuehoone. es :külg punasest tellisest. tagakülg puidust (lai püst-
väärtuslik võiasendada laudis) . Ehitisega liituvad krundi sügavuses väärtusetud abi-

hooned . 

I. 28. Tartu 1ITallinna1 0 ><VIilIXIX saj. puit 1 kauplusi apteek keskrisaliitja kolmnurkviiluga frontoon . i- väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud End. tüüpiline XVIIIlXIX saj . vahetuse 1-korr. puidust väikelinna-
vahetusl1923 elamu lastrid. kapiteeliimitatsioonid . klaasiga . - fassaad reno- elamu . fassaad rekonstrueeritud 1924.a. (arh . Wolffeldt ja Nürn-

veluksed; võlvkelder veerida berg) ja 1935.c .. (J . Fuks). tehtud laiad äriaknad. Hoone väljast 

I krohvitud . 

29. Tartu1a XIXsaj . 1.p. puit 1 abihoone ladu krohvitud pilastrid vähe- rekonstrueerida vajalikud Tänava poolt krohvitud. hoovifassad kaetud laudisega. Kõrval 

I väärtuslik asub puidust kuur (lammutada või proj . uus väiksemahuline 
hoone) . 

I Tartu 1b XIXsaj . 2.p. puit 1 ait ladu põhjaküljelosaliselt lai rõhtlaudis vähe- rekonstrueerida vajalikud Ümber ehitatud elamuks. Kõrval asub 2-korr. punasest tellisest 
väärtuslik hoone (end. ah. käesolevaks ajaks re konstrueeritud baariks. il-

mestab hoovihoonestust. säilitada) . 
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II 

III 

Jrk. 
nr. 

1. 

2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

KV 159 (r-2) 

Asukoht: Posti tn .. Koidu tn .. Tartu tn .. Lassi tn. 
Üldiselt: 

Tekkinud 1789.a .. kui praeguse kvartali maa-ala eraldati Viljandi mõisa maadest ja liideti linnaga: samas pikendati ka Lassi tänavat. Kvartali kaguosas (praeguse Koidu tänava ääres) paiknes pikliku kujuga 
sõjaväe harjutusväljak. mis on näha veel 1879.a. linnaplaanil. 
Kvartali vanimaks majaks on Posti -Lassi tänava nurgal paiknev XVIIIlXIX saj. vahetuse puitelamu. ülejäänud hoonestus pärineb valdavalt XIX saj . 2. poolest märkimisväärne on 1895.a. ehitatud Posti-Koidu 
tänava nurgal asuv neorenessanss-stiilis kohtumaja. Kui kvartal i Lassi ja Tartu tänava poolsed küljed on küllaltki tihedalt hoonestatud . siis Posti ja Koidu tänavate frondid vajaksid korrastamist. samuti tuleb 
lammutada ja asendada vanalinna sobiva hoonega Koidu 3 müügipaviljon. 

Kvartali hoonestus: 

Aadress Ehitusaeg: Põhiline 
sajand . ehitus-
aasta materjal 

2 3 4 
Posti 20/Lossi 30 XVIIIlXIX saj . puit 

vahetus 

Posti 20a xx saj . 1.p. puit 

Posti 22/Koidu 5 1895 kivi 

Koidu 3 XX saj . 2.p. puit 

Koidu llTartu 15a XIX saj. 1.p. puit 

Tartu 15 XIX saj , 2.p, kivi 

Tartu 15b XIX saj. 2.p. puit 

Tartu 13/Lossi 26 1909 kivi 

Lassi 28 1911 kivi 

Kor- Algne või Kasutus Säilinud 
ruste määrav 1977.a. originaal-
arv 

5 

2-3 

kasutus detailid 
6 7 8 

elamu admin. lai püstlaudis. puidust nurgapilastrid . tahvel-
uks. ukse sepisdetailid ja kapiteel idega pi-
lastrid: mantelkorstna fragmendid 

majandus- admin . puidust nurgarustika ja karniis 
hoone 

2 kohtumaja admin . 

. 1 taarapunkt 

Posti tn. pool tugevalt eenduv kesl,risaliit 
konsoolidega karniisi ja atikaseinclga. 
fassaadi krohviviimistlus (rustika, lai kor
rustevaheline vöö) . 2.korruse kaaravad . 
tahveluks 

1 admin. tervish . 

kauplusi 
elamu 

majandus
hoone 

3 asutusi 
elamu 

kauplusi 
elamu 

kauplusi 
elamu 

elamu 

kauplusi 
elamu 

gootipärane tornikujuline ärke/. akende raa
mistus (kanneleeritud pilastrid ja rustika. 
ülaosas simsid) . kolmnurkviilud akende 
kohal. 1.korr. rustikaliseenid . korrustevahe
line simss. katusel frontoonid . metall- ja kivi
piiretega rödud Lassi tn . pool 

kauplusi krohvikarniis . avade krohviraamis!:us, nur-
elamu kadel kitsad Iiseenid . tahveluksed : väljast 

krohvitud kõrvalhoonel sissepääsLl kroh
viraamistus, väike kaarjas frontoon 
sissepääsu kohal 

Leht 33 

Väärtus- Arhitektuur- Eri-
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 
9 10 11 

eriti rekonstrueerida. vajalikud 
väärtuslik fassaad renovee- 1996. A. Lass 

rida 

vähe- rekonstrueerida vajalikud 

väärtuslik 

eriti säilitusremont vajalikud 
väärtuslik 

väärtuseta lammutada 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik või asendada 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik võiasendada 

vähe- rekonstrueerida 
väärtuslik võiasendada 

eriti rekonstrueerida. 
väärtuslik fassaad reno

veerida 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

vajalikud 

väärtuslik rekonstrueerida, vajalikud 
fassaad renovee-
rida 

Märkused: stiil. arhitekt. olulised 
ümberehitused. 
soovitusEld ja muud 

13 
Klassitsism . Tüüpiline XVIIIlXIX saj . vahetuse puidust 1-korruseline 
mantelkorstnaga väikelinnamaja. 1830.-60. aa. vahel pikendati hoo
net juurdeehitisega lõunaküljel umbes kolmandiku võrra ja ehitati 
katusekorrusele eluruumid , praegune fassaadikujundus samast 
ajast Algsed interjöörid ümber ehitatud. Juurdeehitise osas laiad 
äriaknad. Pilasterraamistuses portaal restaureerida. Krunt planee
rida. rajada piirded. 

Krunt planeerida. rajada piirded. 

Ajaloomälestis (nr. 636). Neorenessanss. Arh. G. Pfeiffer Riiast 
U-kujuline põhiplaan järgib nurgakrundi piire. Hoovi pool asuv 
juurdeehitis (XX saj. algus) on 2.korruse galerii abil ühendatud 
peahoon43ga. Hoone on käesolevaks ajaks restaureeritud . 

Krundile rajada vanalinna miljööga sobiv uus hoone vastavalt 
eelnevalt koostatud eritingimustele. 

Väljast kr-:)hvitud. Ümber ehitatud , fassaadid ilmetud. Krunt vajab 
planeerimist. 

Väljast kr'Jhvitud . Ümber ehitatud (laiad äriaknad), fassaadid 
ilmetud . 

Ümber ehitatud. fassaad ilmetu . 

Neoklassitsism. rikkalik fassaadikujundus. fassaadid krohvitud . 
Tuntud end. "Sakala" pangana. Nurgamaja. pikem tiib piki Lossi 
tn .: krunt 1ihedalt hoonestatud . Hoovil asub rekonstrueeritud 2-korr. 
kivist kõrvalhoone. 

Juugend. Hoone väljast krohvitud . Krunt tihedalt hoonestatud . 
Hoovil asuv kivist kõrvalhoone säilitada ja rekonstrueerida. 



I 
I 

I 
I 

I. 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

II 

KV 158 (r-3) 

Asukoht: Posti tn .. Mäe tn .. Tartu tn .. Koidu tn. 

Üldiselt: 
Tekkinud 1789.a .. kui praeguse kvartali maa-ala eraldati Viljandi mõisa maadest ja li ideti linnaga. Kvartali edelao!;as paiknes algselt sõjaväe harjutusväljak. Krundi praegune hoonestus pärineb valdavalt 
XIX saj . 2. poolest. Kvartal i ja ühtlasi kogu Viljandi üheks vanemaks puithooneks on Tartu tn . 19 asuv XVIII saj. 2. poolel rajatud elamu . Kvartali keskosas ja Mäe-Tartu tänava piirkonna,s asuvad Viljandi vana
linnale tüüpilised suured aiad . 

III Kvartali hoonestus: 

Jrk. Aadress 
nr. 

1 2 
1. Posti 24/Koidu 10 

2. Posti 26 

3. Posti 26a 

4. Mäe 4 

5. Mäe 6 

6. Mäe6a 

7. Mäe8 

8. Mäe8a 

Ehitusaeg: Põhiline 
sajand . ehitus-
aasta materjal 

3 
1914 puit 

XIX saj . l pJ puit 
XIX saj . 2.p. 

XIX saj . 2.kol- puit 
mand ik 

XIX saj . 1.p. pu it 

XIX saj . 1.p. puit 

XIX saj . 2.p. puit 

XIX saj . 2.kol - puit 
mand ik 

XIX saj . 2.kol- puit 
mandik 

4 

Kor- Algne või Kasutus 
ruste määrav 1977.a. 
arv kasutus 

5 6 7 
2 elamu/foto- elamu 

ateljee 

1-2 elamu elamu 

majandus- elamu 
hoone 

2 haigla 

majandus- elamu 
hoone 

maJandus- elamu 
hoone 

elamu haigla 

1 arestimaja labor 

Säilinud 
originaal -
detailid 

Väärtus- Arhitektuur- Eri -
hinnang ehituslikud tingimused 

suunised 

Märkused : stiil . arhitekt. olulised 
ümbereh itused. 

_______________________________________________ s_o_o_v_it_u __ sE!djamuud 

8 9 
aknad . tahveluksed. hoone nurgal dekora- eriti 
tiivne puitpiilar. Koidu tn . pool päil<esemo- väärtuslik 
tiiviga katuseviii : interjööris kahhelahjud. 
kamin 

lai rõhtlaud is. tahveluksed vähe-
väärtuslik 

lai rõhtlaudis vähe-
väärtuslik 

krohvitud pilastrid vähe-
väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

osaliselt lai rõhtlaudis vähe-
väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

10 11 
rekonstrueerida. vajalikud 
fassaad re s-
taureerida 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida 

13 
Juugend . Arh . K. Surman . Posti tn . poolsesse tiiba on lülitatud va
rem samas asunud 1-korr. puumaja maht. Väärtuslik kui orgaanil i
selt väikelinna miljöösse sulatatud romantiline elamu. 

End. tüüpiline 1-korr. puidust väikelinnamaja. XIX saj . 2.p. ümber 
ehitatud. lisatud juurdeehitis. Välisuks restaureerida. . 
RekonstnJeerida koos Posti 26-ga. 

Väljast knprlvitud. Ümber ehitatud. (hoovi pool puitvooderdisega 
juurdeehitised). algne fassaadikujundus pole säilinud . 

RekonstrlJf~erida koos Mäe 6a-ga. krunt korrastada. rajada piir
ded. 

RekonstrlJlllerida koos Mäe 6-ga, krunt korrastada. rajada piir
ded. 

Rekonstrueeritud 1927.a. (F. Ottig) . Käesoleval ajal rekonstrueeri
tud apostiil\u õigeusu kabeliks. Väljast krohvitud . 

RekonstrlJeeritud 1930.a. (F. Ottig) . Fassaadid ilmetud . Käsitleda 
koos Mäe 8-ga. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Mäe lOa 

10. Mäe 12 

11 . Mäe 14 

12. Tartu 21 a 

XIX saj . 2.kol - kivi 
mandik 

XIX saj . 2.p. puit 

puit 

XIX saj . 2.p. kivi 

majandus- elamu 
hoone 

2 elamu elamu 

1 elamu elamu 

fassaadi nelinurkne frontoon 

otsaviilu astmeline karniis . sakmehne va
hekarni is. avade eenduvad kiils ill used . 
kitsa karn iisiga. soklisimss: puitvoolis 
sarikaotsad 

Leht 34 

vähe-
väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

vähe-
väärtuslik 

väärtuslik 

rekonstrueerida vajalikud Väikesema.huline punasest tellisest hoone. Krunt planeerida ja 
taashoon l3stada vastavalt eelnevalt koostatud eriting imustele. 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud 

rekonstrueerida vajalikud Historitsism . Viljand ile tü üpiline punasest tellisest hoone. 
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13, Tartu 21 

14. Tartu 19 

15. Tartu 19a 

16. Tartu 17/Koidu 2 

17. Koidu 4 

18. Koidu 6 

19. Koidu 8 

X IX saj , 2,p, kivi 2 elamu elamu 

1770.aa.-d pu it 1 elamu elamu 

XIX saj . 2.p. puit/kivi majandus- elamu 
hoone 

XIX saj . 2.p. puit elamu elamu 

XIX saj . 2.p. puit 1 elamu elamu 

:xx saj . 1.p. puit 1 elamu elamu 

X IX saj . 2.p. puit 1 elamu elamu 

sakmeline vahekarniis , avade eenduvad väärtuslik rekonstrueerida vajali kud Historitsism, Viljand ile tüüpiline punasest te llisest hoone. Hoo-
kiilsillused kitsa karni isiga. soklisirnss nest lääne pool asuv maakivist tugim üüril paikn ev tellispostidega 

aed säilitada. Hoonete nr. 21 a ja 21 vahe l paiknev välisilmeit 
sobimatu sil ikaattellisest kõrvalhoone lammutada või rekonstru-
eerida koos eelnimetatud hoonetega. 

lai püstlaudis. sammasportikus. kelmnurk- eriti restau reerida vajal ikud Arh itektuurimälestis (nr. 555). Klassits ism. Van imaid puithooneid 
frontooniga varikatus. tahve luks. g:'aniit- väärtu slik 1977. A Lass Viljandis. Tüüpiline XVIII saj , lõpu mante lkorstnaga kodanikumaja. 
trepp ; osaliselt mantel korstna müüritis: Ümberehitused XIX saj . 1.p. (klassits istli k fassaadikujundus) . XIX 
interjööris osalisel t tahve luksed saj . lõpp/X IX saj . algus (eluruumid katuse ko rru sel . väike pood 

vastu läänepoolset otsaseina. õuetiib. veranda), Majas elas Paul 
Kondas. i=iestaureeritud. proj . 1978.a. (arh, V, Rohtla). Haav kor-
rastada. amortiseerunud kõrvalhoon ed lammutada ja asendada 
vastavalt eritingimustele. 

, 
ukse sepishinged vähe- rekonstrueerida vajalikud Osaliselt punasest tellisest . hoovimaja. 

väärtuslik või lammutada 

lai rõhtlaudis . kõrvalhoone sepishinged vähe- rekonstrueerida vajalikud 
väärtuslik 

osaliselt lai laudis vähe- rekonstrueerida vajalikud Osaliselt rekonstrueeritud XIX saj. 2.kolmandikul abihoonest. 
väärtuslik :xx saj . 2 p. hoovifassaad ilmetult ümber ehitatud . 

algse jaotusega aknad. sissepääsunishi väärtuslik rekonstrueerida. vajalikud Juugend, Hoone väljast krohvitud . 

sammas. välisuks fassaad reno-
veerida 

lai rõhtlaudis. korrustevahelised p'Jidust pi- vähe- rekonstrueerida. vajalikud 
lastrid, aknakarniis id. kapiteeliga puidust väärtusl ik fassaad reno-
nurgapilastrid veerida 

Leht 35 
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Viljandi ja Kuressaare vanaHnna mulnsuskaltseal~ põhl
määruste ja pilride kinnitamine 

Vabariigi Valitsuse määrus 31. märtsist 1995. Nr. 153. 

Muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391) paragrahvi 15 lõike 2 ja paragrahvi 46 lõike 3 alusel Vabariigi 'Yalilsus mtiürab: Kinnitada: "'. 
1) «Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimtitirus» (juurde lisatud) koos piiride plaaniga-; \ 
2) Kuressaare vanalinna muinsuskuitseala põhimütirus» '(juurde lisatud) koos piiride plaanigu -. 

Peaminister Andres TARAND 
Ke"kkonna'nlnlster kultuurl- Ja hilr1dus
mInlstrl Olesannetes Voolete HANSEN 
RlIgIsekrctar ülo KAEVATS 

• Plaani~a saab lutvuda Riii,!i Muinsuskaitseamelis nin~ vastavalt Viljandi ja Kuressaare linnavdlilsuscs. 

Kinnitatud 
Vauariigi Valilsuse 31. märtsi 1995. n. 

mJtirusega' nr. 153 

Vllj andi vana Unna Jnu)nsusl,allscalu 
põhlm:i:irus 

I. Määrang, eesmärk, pllrld 
j 1. Viljandi vanalinna muinsuskailseala (edaspidi muinsubkaitseala) hõlmab Viljandi ordulinnuse varemeid, keskaegset linnasüdamikku ja seda ümbritsevat ajalooliselt, arhitektuurselt ja arheoloogiliseit vöärtuslikku piirkonda, mis piirneb Viljandi jlirve, Valuoja oja, Hariduse, Vaksali, Kaalu, Turu, Tallinna, Posti, Mäe ja Tarlu tänava ning Aasa tänava ja selle pikendusega Viljandi jilrveni vastavalt plaanile. 

2. Muinsuskaitseala eesmärgiks on selle kui ajulooliselt kujunenud omanäoHse linnaehitusliku terviku ajaloolise planEferingu, tänavatevõrgu, miljööliste ja topograafi~iste iseärasuste, kõigi seal atk urilo . 'ke ehitiste ja rajarrste, tema ehitusloolise omapära säilita . orras amlne a i-

ll. Taotlused Ja kitsendused 
3. Kaitse eesmärgil taotletakse muinsuskai tsealal: 
1) linna ajalooliselt kujunenud ihne ja seda kujundava pIaneeringu ja hoonestusstruktuuri säilitamist ning selle terviklikkuse järkjärgulist taastamist ja arendamist; 

- - - - - - - -
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2) Viljandile omaste hoonestus- ju ehitustavade ning ar~itektuuritraditsioonide (kinnistud, hoonele kõrgused, katusekatted, tänavakatted, fassaadide . viim~ sU us, ehi tusma terj a Hd, arhitektuursed kujundusvõtted ja detailid, haljastus jms.) arvestamist olemasolevate hoonete remontimisel, hooldamisel, rekonstrueerimisel, saneerimisel ja resta ureerimisel; 
3) ajalooliselt kujunenud linnaehitusliku struktuuri, tänavatevõrgu, hoonestuse mastaabi, avanevate perspektiivvaadete, linna silueti jms. vanalinnale eripürase jtirgimisr htivinuu hoonestuse ase-mele uusehitiste püstitamisel; . 
4) ehitusajalooliselt väärtuslike ehitiste fassaadide, interjööride, konstruktsioonide ja detailide uurimist, fikseerimist, säilitamist, taastamist ja eksponeerlmist; 
5) linna tekke- ja arengulugu ning seisundit ktisitlevate uuringute jlitkamist; 
G) muinsuskailsealal asuva kultuurkihi kaitsmist ja selle järkjärgulist arheoloogilist llib~uurimist vanemat asuslust ja inimtegevust puudutavat~ andmete saamiseks: 
7) hoonestust kahjustavate tegurite (autoliiklus~ õhusaaste, vajumine jms.) toime minimiseerimist ja vanalinna hoonestusele solJimalutc kasutusviiside (tüöslus, laomiljandus jms .. ) kaotamist; 
8) ehitusajalooliselt ja tehniliselt viWrtuselule nin~ keskkonda esteetiliselt risustavate hoonete lammutamist, viimase sõja ajal olu-liselt hävinud linnastruktuuri järkjärgu'ist taastamist; , 
g) lIamisfunktsiooni, turismi ja nendega seotud teeni"nduJe ar~ngut; . 
10) kinnis- ja vallasvara omanikele nende valduses olevatest kultuurivliHrtustest tulenevate kaitsekohustuste teadvustamist ja tiHtmise tagamist. 

4. Muinsuskaitsealal on hoonete või rajatiste omanikel ja valdajatel ning teistel isikutelomandivormist sõltumata ning Muinsus~ kaitseameti ju Viljandi Linnavalilsuse igakordse loata keelatUd:' 
1) muuta ajalooliselt väljakujunenud planeeringut; 
2) muuta kinnistute ajaloolisi piire; 
3) lammutada olemasolevaid ehitisi; 
4) püstitada uusehitisi, laiendada olemasolevaid pindu pealeja juurdeehitustega, teha ümberehitustöid; 
5) muuta arhitektuuriajalooliszlt vätirluslikuks tunnistatud inter j ööre; 
6) eemaldada, muuta, asendada või kutta eksterjöörides ja interjöörides leiduvaid arhitektuuriajalooliselt vtitirtuslikke detaile, materjale ja konstruktsioone; 
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7) teha uuri m i S-, kocve- või m LI id töid, III is või Vod kõ hj ustõela m\lillsuskuitscdlnl <.lSUvul hoollcslusl, vallilsll\~i1csLisi v(>i IlWupilll1uS stiililluu kultuurkihti; 
8) muuto hoonete kosutusviisi jll olslurvel; 
9) In U u la p i i r d e u e LI u j u 11 n li n s t LI sl; 
10) paigaluada hoonelele rekIollln i, 0 n lcn neo j a teisi tehnilisi seadeldisi; 
11) kasutada trad i t~ioon i lisi oeh i lusmalerj ale imi teeri~aid j il (või) ajaloolisse keskkonda sobimaluid uusi ehitusmaterjale ja -teh

noloo~iaid; 
12) tõsta Uinavate, kõnniteede ja hoovide katete pindu olemusolevatest ka lelest kõrg emale. 

III. Uurlngute ja projekteerimIse erlnõuded 
\ 5. Muinsuskilitsealal paiknevate või sinna kavandatavale ehi-tiste ja rajaliste projekteerimisele peavad e'elnema uuringud, mille vajaduse ja ulatuse määrab MuinsuskaitseaInel. 

6. Uuringuid võib teha ainult vClstavat litsentsi omllV isik. 
I 7. Erundjuhul võib Muinstlskailsenmet lubüda uuringule tegemist projekteerirnis-, resluureerirnis- või ehitustöödega pClrulleclselt. 8. Vtiliuuringuid (v. a. visuaalseid) võib teha ainult Muinsuskaitseameti igakordsel kirjalikul loal tema pool t kinnitatud programmi alusel. 

9. Köik kult uu rilool i se lii h tsusegu hool1eosuu, kOllslru ktsi OfJn id või detailid, mis uvuslalukse \.Iuril1lisli>ikle või neile jiirgl\ev(\!.(~ remonl- ju reslüureerimislöüue kiiigus, kuuluvau fikseeriIllisele, siiililamisele või eksponeerimisele. 
10. Uuringute aruanne esitalakse kirjalikult MuinsuskuilseaInetile ja Vilj and i Linnava li lSllsele. 
11. Uuringule tulemuste põhjal koostatakse arhitektuuriajaloolised eritingimllsed, nlis Muinsuskaitsearneti poolt kinnitatuna on hoonele anta va projekteeri 111 isloa koh lIslusl ik u ks lisaks jõ \pro jekteerijale tJitmiseks. 
12. Muinsllsku itseala 1 ehi tise projekleerilniseks annab projekteerimisloa Viljandi Linnavalitsus kooskõlas Muinsuskaitseall1eli eritingimustega. 
13. MlIinsuskailsealal paiknevate või sinna kavundalavale ehitiste restaureerimise, rekonstrueerimise, remondi-, ehitus- ja muud projektid tuleb enne kinnilumist Viljandi Linnavu1itsuses kodskõlustada Muinsuskaitseameliga ju need peavad vnslam<l Muinsuskc.lilscameti poolt kehtestatud juhendi nõuetele. 
14 . . Muinsuskaitsealu või selle osa hõlmavate detailpluneeringut~ Hihteülesanded ja detililplaneeringud tuleb kooskõlastada Muin

sus~aitseameliga. 
\ 
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15. Viljilndi Linnavalitsuse ja Muinstlskoitseometi loal erandina lüInIllutatilvilte kulluurivtiürluslike objektiue fikseerimise ulütuse müürab Muinsuskaitseamet vastavate eritingimuslega ning see toi
m.lIb üldjuhul tellija kulul. 

IV. Ellltus-, relnont- ja restaureerimlslüüde erlnõuded 

16. Muinsuskaitsealal tehtavateks ehitus-, restaureerimis-,. rekonstrueerimis-, relnont- ja lamnlutustöödeks annab loa Viljandi Linnavalitsus kooskõlastatult Muinsuskilitsealnetiga. Loa saamiseks peab töcde tellija e~itanla vastavllt litsentsi omava isikuga sõlmitud' lepingu lööde teuduslik-meloodilise jürelevalve tegemiseks. Kui järelevalve ei ole vajalik, esitab tellijil loa väljastiljale Muinsuskaitseameli vastavasisulise kirja. 
17. Kulluuriväärtusega leidude ilmnemisel ehitus-, remont- VOl restaureerimistööde käigus peatata kse vi ivitamata tööd antud kohas: ja infornleeritakse Muinsuskailseametit, kes mfiärub leidude edasise saatuse ning tööde jätkamise tingimused ja korra. 
10. Muihsuskailseillal (v. a. uusehitisetI) võib ehitus-, restaureerimis-, reInont- ja lammutustöid tchil ilinull vnslavat litsentsi omav isik. 

19. Arhitektuuriajalooliselt viiHrtuslikuks tunnistatud ehitiste vustuvõLJllisel osalevad vastuvõlukomisjonis Muinsuskaitseameti csi nuaj aja tööde leau usli k-metoodilise j li re levu 1 ve leostaj a. 

V. Kaltsevöönd 

20. Viljandi vunalinna muinsuskailseulu kui mHleslist piirab kaitsevöönd, mis koosneb" hoonestalud alildest ümber muinsuskaitseala ning piirneb Viljandi jtirve, Kösti oja, Tartu maanlee, Uue tRnava, Jakobsoni ttinava, Kaalu tänava pikenduse, Turu tänava, Tallinna Uinavil, Posti Uinava, Mfie Uinavu, Tartu Uinava, Aasa ,. liinava ja selle pikendusegn Viljandi järveni vastavuH plaanile. 
21. Kaitsevööndi ülesandeks on villlielu muinsuskuilseala vahetusse Hihedusse mastaabilt ja kõr~uselt ebusobiv<ile ehitiste või rajatiste püstilamist. 

. 22. Kuilsevööndit või selle osn kiisiLlev detailpluneerin~ tuleb kooskõ] astada MtliJ1SUskai lseul11etiga. 

VI. Kontroll 

23. Käesolevil põhimätiruse tHillnist kontrollivad I'vIuinsuskaitse-illnet ja Vilj Ulndi Linnavalitsus. 
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Riigi Muinsuskaitseameti 
peainspektor Rr. R. Toss 

VILJANDI LINNAVALITSUS 

Teie nr. 

Ärakiri: OÜ Inrestauraator Projekt 
Rüütli tn.16 

nr. if/~ 

EE0001 TALLINN 

Viljandi vanalinna hoonestuse 
väärtushinnangulise analüüsi kohta 

Läbi vaadanud Viljandi vanalinna hoonestuse väärtushinnangulise analüüsi, 
töö nr.P-9661. 

Kalle Kadalipp - Viljandi Linnavalitsuse Arhitektuuriameti juhataja, 
Ülo Stöör - Viljandi vanalinna arhitekt, 
Anne Kivi - Viljandimaa Muinsuskaitse inspektor. 
Märkisid järgmist: 
1. Töö on esitatud korrektselt, arvesse on võetud tööalastel nõupidamistel esitatud 
ettepanekuid ja täiendusi, koostöö tellija ja autori vahel on sujunud. 
2. Seletuskirja osas on vajalik teha väikesed täiendused: 
- lisada linna tabanud suuremate tulekahjude loetelu, mis on muutnud linna struktuuri, 
millest viimase 24.septembri 1944 aasta tulekahju tagajärjed on seni näha; 
- tänavate nimede tabelis on vajalik anda ka Vene-tsaari ajal kehtinud vene ja 
saksakeelsed nimed, siis oleks esitatud nimekiri igati korrektne. 
3. Lisaks eespool mainitule on järgmised märkused: 
Kvartal nr.161 
Plaanil puudub linnamüüri nurgatom. Tartu tn.6A õuehoone võib lugeda väärtuseta 
hooneks. Kauba tn.12 on pigem uusehitus. Vallikraavi kui põhilise keskaegse 
linnaehitusliku ala eksponeerimine koos linnamüüri markeerimisega teeb · ilmselt 
vajalikuks, et tulevikus lammutada vallikraavis olevad sekundaarsed laohooned. 
Kvartal nr. 162 
Oru tn.5B on ilmselt väärtuseta hoone vallikraavis, sama tuleb öelda ka Tartu tn.14 
kuuri kohta. Oru tn.SA käsitlemine tuleks täpsustada kolmepoolse arutelu käigus. 
Kvartal nr. 133 
Supeluse tn.14 on uus hoone 
Kvartal nr.167 
Raekoja hoone Linnu tn.2 tingmärk vajab täiendamist kaldviirutusega. 
Kvartal nr.170 
Lassi tn.19 ja Kauba tn.14 tingmärk on vajalik täiendada kaldviirutusega. 
Kvartal nr.171 
Kauba tn. IB hoone tingmärk vajab täpsustamist. 
Kvartal nr.172 
Aitade tingmärgid vajavad täpsustamist. 

Linnu tn. 2 Tel. (243) 3 32 04 
EE2900 Viljandi Fax (243) 3 32 04 

Na nr. 13130531 
Eesti Ühispcnk Vilj andi 

Kood 420101 423 
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Kvartal nr.174 
Kas Pikk tn.13 on väärtuslikum kui pastoraadi hoone? 
Kvartal nr.177 
Kindral Laidoneri plats 5 abihoone on uusehitus, linnakiriku tingmärk "6". tuleb 
märkida ka nr.3 õuele, kuna kirik ulatub ka sellele õuele. 
PKvartal nr.178 
Oru tn.23, kinnistu ostetud 1923 aastal ehitus 1924? autor arh. O.Lehtinen ?, 
Ranna pst.12 autor arh. O.Puuraid. 
Kvartal nr.136 
Hariduse tn.9 tingmärki täiendada (arhitektuurimälestis). 
Kvartal nr.137 
Hariduse tn.3, autor arh. J.Fuks. Talli tn.6 - uusehitus. Adminhoone kõrval joonisel on 
vajalik teha väike paranduse 
Kvartal nr.140 
Tallinna tn.3B ja 3C on kaotanud uues olukorras ilmselt ka miljööväärtuse. Tallinna 
tn.3 autor O.Lehtinen ? Vaksali tnA esialgne vundament rajati 1940 maakonna 
adminhooneks? autor A.Kotli. 1940-ndate lõpul alustati spordihoone kavandamist, 
mis on osaliselt vanal vundamendil. 
Kvartal nr.160 
Tartu IB ja 3A õuehooned ning 5A ja 7 A on ilmselt kaotanud korduvate 
ümberehitustega ka miljööväärtuse ja koos naaberhoonetega ei moodusta enam 
renoveeritavat õue. 
Kvartal nr.159 
Lossi tn.26 ja 28 õuehooned on väärtustatud peaaegu samaväärseks põhihoonega, 
ehkki kõik need hooned ei ole ehitatud üheaegselt koos põhihoonega ja on erinevad 
kujunduseit ja materjalilt . 
Kvartal nr.42 
Väike parandus tennisehoone asukoha määramisel on vajalik. 

Peale paranduste ja täienduste sisseviimist esitame töö kinnitamiseks 

Lugupidamisega 

Ülo Stöör 
Vanalinna arhitekt 
8- 243- 33418 
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