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Lihula. alevi

;j'aloolise keskuse ' ait e- j ' re

eerimis-

tsoon seadustati Eesti N V Ministrite Nõukogu määrusega
nr. 91 27. veebruaril 1.973.a.

~alooliee

keskuse üldsuurus

on 54 ,,73 hat s .• h. ka.itsetsoon! territoorium on .38,29 ha •
.:·'e soleva töö eesmärgiks on ära näidata Lihula ,a l vi
a .jaloolise keskuse hoonestuse väärtas, muinsuskaitse seisu-

kohast. Joonise ja tabeli alusmaterjalike on 1976.8. VRV
'poolt teht d töö HLillula al·e vi aj

oolise keakusQ detail-

pla.neerimine" , I kd., -rhiivi nr. P_? 46) j
P-2849 , autorid arhitekt

~

-J.

e~~

II kd.

ja ajaloolane T.Varrak •

.hrhi-telttuuriajaloo11ste väärtuskategooriat ' määramisel
on käsitletud arhitektuuriväärtusi, ansambliväärtusi, miljöö-

väärtusi ja kuI tuuriloolisi väärtusi. Üksiklloonete väärtus
on antud neljapaililisas süsteemis - eriti väärtusl.i k. väärtuslik. väheväärtuslik ja väärtuseta. Üksikhoonete arhitek-

tuuriväärtusehindami el on kõigepealt arvestatud tema vanust,tema. konkreetseid oma6lduai nii kohalikus (Libula) kui
ka. vabariigi mastaabis ning t ma algse ilme säil1.vusmäära.
Sojajärgsete hoonet

distants ,. on

puhul. ku.9 puudub vee.! ajalooline

loobutudarhitektuur1ajalool~ste

hindamisest. l' iljööväärtust

väärtuste

kategooriasse kuuluvad hooned

e1 oma iseseisvalt erilisi ·a rhitektuurilis1

jt. muinsus-

kaj.tsealase1d väartusi,on real juhul ümber ehitatud, seal-

juures aga säilitanud oma põhigabariidi ja moodustavad

kOOD

maatil .uli.s te, eri-(;i aga a ulaehit u sa,jaloolia t ·e väärt.uste
ning lähedaste hoonetega ' otsionaalneid , k mp1ekse.

-4Protsentusalselt domineerivad Lihula ajaloolises k .8kuses just m11jäöväärtuslikud (tabelis ja joonisel väheväärtusIirud) hooned.

eeglina kuuluY8d arhi.tektuur,1 a.jaloo-

liselt väärtuslikumad hooned rests
a.

er · ise .e ,

iljöbv~

y

ur.ELLUu.. iIo tusteta. säili emi.sele voi osaliselt

rekonst ' eerimisele .
ljud LihUla i1met kujundanud ko ponendid (maalinnn:,
p1.iskol?il·~nnust lU\J.. .'

sistertslaste

kloostri

0.118 lii voi täiesti kadunud. Kuna de-

jne.) on

~

d.om1ni1-;tlas e

oti

0

tai lp'~aneerilDi.s·pl:~jekGis

on, arvestatud tu1evikus nende 'v'fiär...

tuste
rleoloogi11sed alad ka joonisele kantud • . endel
alad 1. on kaevamistööde tegemine

1ma Kultuurimälestiste

Riikliku Projekteerimise Insti,t uudi loata ·kelatud.
Märkl/\õ: 18a.,6~Vfe,-Ge ehitue,- ja, lammLAt..tAõtoöofe teostamine ilV'Y)d., KRP\ ja .VAMKI erI loai.xL . OV)
1-i h~ la <Llevi CLjal 00\ Ise ke õ kvt5e kai tsetsoonis

keefd.,t~C{.

Lihula alevi ajaloolis e s kai t set sooni s a suvat e
majavalduste väärtuste
HINN :JG
(koos perspekti:f:vse kasutami s e näi amisega)

Jrk.
nr.

Aadress

Väärtus
muinsuskaitse
seisukohast

Tehnlline
seisund
(amortisatsiooni %)

2
1. Tallinna mnt . 2a

eriti väärtuslik

ül e 60

2. Tallinna mnt . 2

väheväärtuslik

30-40

3. Tallinna mnt . 3a

väheväärtuslik

4. Tallinna mnt . 3

Sani taartehnil ine
seisund

Tänapäeva
funktsioon

Perspektiivne
ftmk t sioon

emist slip

Märkused

6
kirik

ki rik

re t aureerlm1ne

rahuldav

el amu

elamu

muutusteta säilitamine

üle 60

mitterahuldav

elamu

elamu

"

väheväärtuslik

40-50

rahuldav

elamu

elamu

n

5. Tallinna mnt . 4

väärtuslik

alla 30

rahuldav

elamu+teenind.

teenindus

os line rest e

6. Tallinna mnt . 5

väärtusl ik

üle 60

mitterahuldav

elamu

elamu

re taureerimine

1. Tallinna mnt . 6

väärtusetu

alla 30

hea

elamu

elamu

mu tusteta säilitamine

8. Tallinna. mnt . 1

väärtuslik

50-60

mitterahuldav

elamu

elamu

Restaureerimine

9. Tallinna nmt . 8

väärtuslik

30-40

mitterahuitidav

kauplus-elamu

toitl . ettev.

v

"
"

"
"

10. Tall inna mnt . 9

väärtuslik

30-40

mitterahuldav

sidesolm

kauplus

11. Tallinna mnt . 10

väheväärtuslik

30-40

mitterahuldav

söökla-võõrastemaja

voorasternaja mu tusteta säilitamine

12 . Tallinna mnt. 11

väheväärtuslik

30-40

hea

elamu

elamu

13. Tallinna. mnt . 12

väheväärtuslik

40-50

hea

kauplus

kauplus

14. Tallinna nmt . 13

väheväärtuslik

alla 30

mitterahuldav

el amu

elamu

15. Tallinna. nmt. 14

väärtusetu

40-50

mitterahuldav

baar

T/komitee

16. Tallinna mnt . 15

vä.heväärtuslik

40-50

rahuldav

T/komitee

kauplus

17. Tallinna mnt . 16

väheväärtuslik

40-50

hea

kauplus- elamu

kauplus- elamu

18. Tallinna mnt. 11

väheväärtuslik

üle 60

mitterahuldav

ambulatoorium

teenindus

os

rekonstr.

19. Tallinna mnt. 18

väärtuslik

30- 40

mitterahuldav

elamu

elamu

os

rest e

20 . Tallinna. mnt. 20

väheväärtuslik

alla 30

mitterahulda.v

kauplus-elamu

kauplus-elamu

rekonsrt .

21 . Tallinna mnt . 21

väärtus etu

alla 30

mj.tterahuldav

töökoda

töökoda

rekonstr.

22. Ta llinna. nmt . 23

väärtuslik

alla 30

rahuldav

teenust öökoda

töökoda

tusteta säilit .

23. Tallinna mnt. 25

väheväärtus lik

40-50

rahuldav

ühiselamu

ühis elamu

"

......

"
"

"
"
"

"
1

säilitamine

"

os

"

"

2

8

6
.

mitterahuldav

kauplus-elamu

kauplus-elamu

osal,. rekonstr.

alla 30

mitterahuldav

kauplus

kauplus

osa1:. restaureerimine

väärtus etu

a lla 30

itterahuldav

27. Tallinna mnt. 30'

väheväärtus lik

50-60

mitterahuldav

elamu

elamu

lammutamine

28 . Tallinna mnt. 31

väärtusetu

40-50

rahuldav

kauplus-elamu

lammutamine

lammutamine

29. Tallinna mnt. 33

eriti väärtuslik

üle 60

ladu

näitusesaal

res t a.ureerimine

30. Ta llinna nmt. 35

eriti väärtuslik

üle 60

mitterahuldav

elamu

muuseum

31. Tallinna nmt. 37

väärtuslik

40-50

mitterahuldav

haigla

ambulatoorium

muut useta säilitamine

32. Oj a t. 24

väheväärtuslik

50-60

mitterahuldav

elamu

elamu

o sa 1-. rekonst r.

33. Oja t. 22

väheväärtuslik

üle 60

mitterahuldav

elamu

elamu

34. Jaama. t. 1

väärtusetu

alla 30

hea

lasteaed

lasteaed

35. Ai a. t. 1

väheväärtuslik

'50-60

rahuldav

elamu

elamu

36. Pärna t. 2

väärtusetu

alla 30

hea

elamu

elamu

37. Oja t. 28

väärtusetu

50-60

mitterahuldav

elamu

elamu

24. Tallinna nmt . 26a

väheväärtus lik

50.;.60 " ;

25. Tallinna nmt. 26

väärtuslik

26. Tallilma nmt . 29

kultuurimaja

l ammutamine

olemas olev hoone
asendatakse

"

"

"

muutusteta säilitam.

"
"

"
"

lammutamine

