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1. Üldandmed.  
Käesolev eksperdihinnang on koostatud  hinnangu andmiseks kultuuriseltsi „Koit“ maja 

vastavusele riikliku kaitse kriteeriumidele, hoone mälestisteks tunnistamise asjaolude 

selgitamiseks, menetluskäigust ülevaate andmiseks ja hoone mälestiseks tunnistamise 

ettepaneku sõnastamiseks.  

 

Nimetus: Kultuuriseltsi „Koit“ maja 

Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Jakobsoni 18 

Rajamisaeg: seltsimajaks ümber ehitatud 1911. a. 

Autor: ehitusmeistrid Wichwelin ja Schnurberg 

Funktsioon: seltsimaja 

Omanik: kultuuriselts „Koit“ 

 

2. Hinnang hoone vastavusele kaitse kriteeriumidele 

2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised 
Seltsimajade kohta ei ole Muinsuskaitseamet uuringuid ega inventeerimisi tellinud. 2010. a. 

on Mart Siilivask koostanud põhjaliku ekspertarvamuse kultuuriseltsi „Koit“ maja mälestise 

tunnustele vastavuse kohta (Lisa 1).  

 

2.2. Samatüübiliste mälestiste võrdlev analüüs 

 
Kultuuriseltsi „Koit“ maja on praktiliselt ainus enne I Maailmasõda rajatud ja siiani 

autentsena säilinud rahvusliku kultuuriseltsi hoone Eesti suuremates linnades. Ülejäänud 

seltsimajad on II Maailmasõjas või selle järel hävinud (Tartu „Vanemuine,“ Pärnu „Endla“) 

või ulatuslikult rekonstrueeritud (Tallinna „Estonia, Valga „Säde,“ Võru „Kannel“)   

Eestis on mälestisena kaitse all kaks rahvuslikku kultuuriseltsi maja:  

-Valga Säde seltsimaja (reg nr 23341) 

- Iisaku seltsimaja (reg nr 13848) 

Mõlemad pärinevad 20. sajandi algusest. Kultuuriselts „Koit“ maja on võrreldes Valga „Säde“ 

seltsimajaga säilinud autentsemal kujul, võrreldes Iisaku lihtsa ühekorruselise puidust 

seltsimajaga on see arhitektuurselt esinduslikum.  

 

2.3. Objekti vastavus ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumidele 

   Kriteerium Kriteeriumi selgitus 
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1. Vanus  Seltsimajaks ehitati hoone 1911. a, kuid osad konstruktsioonid pärinevad 19. sajandist. 

Olulisemad juurdeehitused pärinevad 1937.a ja 1960ndatest. 

2. Autentsus 

ehk ehedus 

Hoone välisilme  on säilinud sellisena, nagu see 1911.a. kavandati. Hoonet on mitmes 

järgus laiendatud  ja täiendatud. Hoone ei ole säilinud algsel kujul, kuid ka 1930ndatest 

ja 1960ndatest säilinud kihistused on väärtuslikud. 

3. Interjööri või sisseseade 
säilivus 

Säilinud on interjööridetaile 19. sajandist – 1960ndatest.  

4. Funktsiooni järjepidevus Ehitis kannab edasi oma algset funktsiooni seltsimajana. 
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5. Haruldus 

 

Hoone on praktiliselt ainuke autentsena säilinud I Maailmasõja-eelne kultuuriseltsi 

maja Eesti suuremates linnades. 

6. Tüüpilisus - 

7. Silmapaistvus - 
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8. Terviklikkus ehk 

ansamblilisus 

- 

9. Silmapaistva mõju või 

sümboolse tähendusega 

hooned 

 

Hoonel on suur sümbolväärtus eesti rahvuskultuuri ning ärkamis- ja esimese 

iseseisvusaja järjepidevuse kandjana.  
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10. Tähtsus ajalooprotsessis  Hoone lasi ehitada 1869. a asutatud kultuuriselts „Koit,“ mis mängis olulist rolli Eesti 

kultuuri ja rahvusteadvuse arengul. Hoones asutati 1920. a Teatri ja Kunstiühing 

„Ugala“, teater tegutses hoones kuni 1982. a.   

11. Seos üldtuntud isikutega 

  

Kultuuriseltsiga „Koit“ ja hoones tegutsenud teatriga „Ugala“ on seotud olnud väga 

paljud Eesti kultuuritegelased, nt C.R.Jakobson ja Fr. Kuhlbars, Fr. A. Saebelmann, V. 

Tubin jpt. 
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e Tehniline seisukord Ehitise seisukord on halb.  

Kasutusväärtus Ehitist on võimalik jätkuvalt kasutada seltsi- ja teatrimajana või kohandada muudeks 

funktsioonideks. 

 

 

3. Menetluse käik 

3.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks 
Hoone mälestiseks tunnistamise ettepaneku on teinud 2009. a juunis Jaanika Kressa ja Valdo 

Paddar. (Lisa 2)  

Ettepanekule on vastatud 09.07 e-kirjaga, et ettepanek on võetud menetlusse. (Lisa 3)   

 

3.2. Ehitismälestiste ekspertnõukogu otsus 
Ehitismälestiste ekspertnõukogu arutas hoone mälestiseks tunnistamist 05.05.2011. a ja toetas 

hoone mälestiseks tunnistamist.  

Väljavõte protokollist:  
 
Päevakorrapunkt 3 
Kultuuriselts „ Koit“ maja Viljandis Jakobsoni tn 18 ekspertarvamus kinnisasja mälestise 
tunnustele vastavuse kohta. Koostaja Mart Siilivask 
Thea Laidvere tutvustas ekspertarvamust ja vastas küsimustele 
Epp Lankots andis eksperdihinnangu ning juhtis tähelepanu, et mälestise tunnused tuleb 
kaitse alla võtmiseks täpsustavalt  ümber sõnastada. 
Pärast arutelu komisjon otsustas 
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3.1. Nõustuda põhimõtteliselt ettepanekuga Kultuuriseltsi „ Koit“ maja Viljandis kaitse alla 
võtta arhitektuurimälestisena. 

3.3. Arvele võtmine 
Hoone on mälestiste registris võetud arvele 06.09.2011. a.  

3.4. Teavitamine ja arvamuse küsimine 
Mälestiseks tunnistamise ettepaneku tegijaid on teavitatud ekspertnõukogu otsusest ja palutud 

lisateavet Viljandi Koidu seltsimaja kasutamise perspektiivide kohta. (Lisa 4). Kirjale ei 

vastatud.  

Omaniku arvamust küsiti kirjalikult 3.03.2012. (Lisa 5) Omanikku oli ka varem, 

eksperdihinnangu tegemisel, hoone kaitse alla võtmise menetlusest teavitatud. 

19.03.2014. a toimus kultuuriseltsi „Koit“ majas nõupidamine, milles osalesid omaniku 

esindajad, linnaarhitekt ja Muinsuskaitseameti esindajad. Omanik andis nõusoleku hoone 

mälestiseks tunnistamiseks, digiallkirjastatud protokoll lisa 6.  

09.04.2014. a. küsiti Viljandi linnavalitsuse seisukohta hoone mälestiseks tunnistamise kohta. 

Linnavalitsusest vastati, et Viljandi LV toetab hoone mälestiseks tunnistamist. (Kirjavahetus 

linnavalitsusega lisa 7)  

 

3.5. Muinsuskaitse nõukogu otsus 
Muinsuskaitse nõukogu arutas hoone mälestiseks tunnistamist 08.05.2014. a. Väljavõte 

protokollist:  

 
 

5. Viljandi kultuurimaja „Koit“ mälestiseks tunnistamine 
 
Viljandimaal, Viljandi linnas, Jakobsoni tn 18 asuva kultuuriseltsi „Koit“ maja Kaitse alla 
võtmise ettepaneku on teinud 2009. a. juunis Jaanika Kressa ja Valdo Paddar, kes taotlevad 
hoone tunnistamist ajaloomälestiseks hoone kultuuriloolise ja arhitektuurse väärtuse 
tõttu. Hoone on eravalduses ja kasutusel seltsimajana. 
 
Hoonele on tehtud eksperdihinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta, kus märgitakse: 
 
Viljandis aadressil Jakobsoni 18 asuv Koidu seltsimaja omab erakordselt suurt kultuuriloolist 
väärtust. Tegemist on eesti rahvuskultuuri ühe olulisema monumendiga, mis kajastab neid 
väärtusi, mis viisid Eesti iseseisvumiseni 1918. aastal.  
Samal ajal on Jakobsoni 18 hoone ainus autentsena säilinud 20. Sajandi algusest pärinev 
linna seltsimaja näide ja sellisena unikaalne.  
Samuti on väärtuslikud ja säilitamisväärsed hoone hilisemad ehituslikud kihistused 1930. 
aastatel ehitatud vestibüülist 1960. aastatest pärineva saali interjöörini. Ajalooprotsesse 
ilmestab ka 1990. aastatel rajatud muuseumituba. Hoone väärib ajaloo- ja 
arhitektuurimälestiseks tunnistamist. 
 
Hoone on ehitustehniliselt halvas seisukorras, ei paikne miljööväärtuslikul hoonestusalal ega 
muinsuskaitsealal ega ole kaitstud muul viisil, seega on ehitise säilimisele arvestatav oht. 
Riikliku kaitse alla võtmine annab võimaluse omanikku survestada ja teiselt poolt ka toetada 
kultuurilooliselt olulist hoonet säilitama. 
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Otsustati: Muinsuskaitse Nõukogu otsustas teha Kultuuriministrile ettepaneku Viljandi 
kultuurimaja „Koit“ ehitismälestiseks tunnistada. 
 
Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12. (1) Asi tunnistatakse kinnismälestiseks ja asja 

kinnismälestiseks olemine lõpetatakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel. Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või 

kinnismälestise omanikule. 

Teavitus Muinsuskaitse Nõukogu otsusest koos käesoleva Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnanguga saadeti omanikule e-maili teel tutvumiseks 30.06.2014. a. (LISA 8)  

 

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused.  
Tegemist on äärmiselt kõrge kultuuri-ajaloolise väärtusega hoonega, milles on tegutsenud 

ärkamisaegne rahvuslik kultuuriselts „Koit.“  

Hoone ei paikne miljööväärtuslikul hoonestusalal ega muinsuskaitsealal. Hoone paikneb 

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mis aga ei tähenda väärtuslike hoonete 

säilitamise nõuet.
1 

 

Avalik huvi hoone säilitamiseks on suur, hoonest on tehtud film
2
 ja sellest on korduvalt ka 

ajakirjanduses kirjutatud
3 

(seejuures viidatakse artiklites hoonele tihti kui mälestisele.) Samas 

on selle seisukord pidevalt halvenenud. Mälestiseks tunnistamise eesmärk on hoone 

väärtustamine, esiletõstmine ning lisavõimaluste loomine selle hooldamise toetamiseks.  

Avaliku ja erahuvi vastuolu puudub, kuna hoone kuulub sihtasutusele, mille esindajad on 

hoone mälestiseks tunnistamisega nõus.  

 

                                                      
1
 Vastavalt Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusele kehtivad kaitsevööndis järgmised kitsendused: 

(1) Muinsuskaitseala kaitsevööndi hoonestamisel tuleb vältida järske kontraste hoonestuse mastaapsuses 
muinsuskaitsealal ja vahetult selle piiri ääres ning tagada vanalinna silueti vaadeldavus olulistest 
vaatepunktidest linnas, vanalinnasuunalistelt tänavatelt ja Viljandi järvelt. 
(2) Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitseala kaitsevööndis keelatud: 
1) püstitada välismõõtmete tõttu muinsuskaitseala oluliste vertikaalsete dominantide vaadeldavust häirivaid 
või olulisi kaugvaateid muinsuskaitsealale varjavaid ehitisi; 
2) püstitada muinsuskaitseala välispiirile välismõõtmetelt või ehitusmahult muinsuskaitseala või tema 
välispiiriga vahetult külgneva hoonestuse suhtes mastaapidelt mittesobivaid ehitisi; 
3) püstitada olulistele vaatesuundadele vanalinnale avanevaid vaateid katvaid või oluliselt varjavaid reklaame, 
tehnilisi rajatisi või muid konstruktsioone. 
 
2
 Dokumentaalfantaasiafilm „Koidu eha.“ Režissöör Maaja Hallik, 2013. 

3
 Nt  Jaanika Kressa „Mart Siilivask: „Oleks patuasi Koidu seltsimaja muinsuskaitse alla mitte võtta!““ Kultuur ja 

Elu, 2010 nr 2.  
Margus haav „Koidu seltsimaja võib peagi muinsuskaitse alla minna“, Sakala 09.05.2010.  
Tiina Sarv „Koidu juubeli pidajad lähevad oma majja ekskursioonile“, Sakala 29.10.2011. 
Margus Haav „Kui nukker reaalsus põimub fantaasiaga“, Sakala 22.05.2013. 
Siim Piirak „Teatrientusiastid tahavad seltsimaja hävingust päästa“, Sakala 13.09.2013. 
Siim Piirak „Akadeemia võttis Koidu seltsimaja südamega osadeks“, Sakala 24.08.2013. 
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5. Mälestise andmed 

5.1. Ettepanek mälestise nime kohta: 
Kultuuriseltsi „Koit“ maja 

5.2. Ettepanek mälestise liigi kohta: 
Ehitismälestis. 

5.3. Mälestise tunnused:  
1) Hoone, milles tegutses rahvuslik kultuuriselts „Koit“ 

2) 1911. a. ümberehituse ajast säilinud välisilme ja plaanilahendus koos algupäraste ja 

hilisematest ehitusperioodidest pärinevate konstruktsioonide ja detailidega.  

5.4. Kaitsevöönd: 
Hoone asub Viljandi vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Seetõttu ei ole tarvis hoonele 

eraldi kaitsevööndit kehtestada.  
 

5.5. Leevendused:  
-Hooldus- ja remonditöid hoones võib teha Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata. Hooldus- 

ja remonditöödeks loetakse katusekatte parandamine sama materjaliga, fassaadi vuukimine ja 

krohviparanduste tegemine sama tüüpi krohviga, laudise ülevärvimine sama tüüpi ja tooni 

värviga, avatäidete, korstnate, ahjude, vihmaveesüsteemide remontimine, siseviimistluses 

värvitud pindade ülevärvimine sama tüüpi ja tooni värvidega, avariiliste konstruktsioonide 

toestamine.  

-Lähtuvalt tulevase funktsiooni vajadustest võib kavandada sisemisi struktuurimuudatusi, 

välistatud ei ole ka tagasihoidlik juurdeehitus hoovipoolsel küljel.  
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6. LISAD 



Objekt:   Seltsimaja „Koit“ Viljandis Jakobsoni 18 

Asukoht:    Jakobsoni 18, Viljandi linn, Viljandi maakond 

Omanik/valdaja:   Kultuuriselts „Koit“ 

 

 

 

 

Kultuuriseltsi „Koit“maja Viljandis Jakobsoni tn 18 

 

 
 

EKSPERTARVAMUS 

kinnisasja mälestise tunnustele vastavuse kohta 

 
 

 

        

      

      Koostaja: Mart Siilivask    

 Muinsuskaitseameti nõunik 
 

 

 

 

 

 
MUINSUSKAITSEAMET 

Tartu  2010 



 

EKSPERTHINNANG 
 

 

Objekt:   „Koidu“ seltsimaja Viljandis, Jakobsoni tn 18 

Reg. nr.    

Asukoht:   Jakobsoni 18, Viljandi linn, Viljandi maakond 

Katastriüksus:   89710:003:0005 

Omanik:  Kultuuriselts „Koit“ 

 

L-EST asukoht: x – 6470650; y - 593896 

 

 

Käesolev eksperthinnang on koostatud Viljandi maakonnas, Viljandi linnas, 

Jakobsoni tn 18 aadressil asuva kultuuriseltsi „Koit“ seltsimaja mälestise tunnustele 

vastavuse selgitamiseks Muinsuskaitseseaduse § 12 alusel. Kaitse alla võtmise 

ettepaneku on teinud 2009. a. juunis Jaanika Kressa ja Valdo Paddar, kes taotlevad 

hoone tunnistamist ajaloomälestiseks hoone kultuuriloolise ja arhitektuurse väärtuse 

tõttu. Hoone on eravalduses ja kasutusel seltsimajana. 

 

 

1. Linnakruntide nr 169b ja 169v kujunemine 
 

Jakobsoni, Väike-Tartu ja Tallinna tänavate vaheline piirkond Viljandi põhjaküljel, 

kus praegu asub „Koidu“ seltsimaja, liideti Viljandi linnaga 1789. aastal. Tegemist on 

18. sajandi lõpul kujunenud eeslinnaga, millest juba 19. sajandi keskpaiku kujunes 

elava liiklusega atraktiivne äritänavate piirkond.  

Veske ja Harjutuse tn nurgal paikneva kinnistu nr 169b esimene plaan pärineb 1876. 

aasta augustist, kui see isseisva kinnisasjana eraldati Harjutuse tn äärsest 

naaberkinnistust nr 169.
1
  Hiljem on praeguse kinnistuga liidetud veel Veske 

(Jakobsoni) tänava äärne krunt nr 168.  

Liivimaa Linnade Hüpoteegipanga andmeil
2
 läks varem (alates 1877.a.) 

kingseppmeister J. A. Maddissonile kuulunud kinnisvara koos hoonete ja 

juurdekuuluvaga 1886. aasta kevadel enampakkumisele.  

28. ja 29. mail 1886. a. Peetriturul toimunud enampakkumiselt omandasid kinnistu 

pagarmeister Nicolai Kelch, ehitusmeister Gustav Wöhrmann ja vaskseppmeister Carl 

Leppik, kes 6560 rublase (hõbedas) pakkumisega jäid enampakkujaiks. Pärast seda 

kui võlausaldajate nõuded ja kinnistul lasuvad riigivõlad olid tasutud, kirjutati 

kinnistu 16. juulil 1886. a. Viljandi Raekojas kolme kaupmehe ühiseks omandiks. 

Muuhulgas kohustusid uued omanikud kinnisasjal paikneva ehitusobjekti 

ehituslepingu sõlmimise eelsesse seisukorda viima ja tuleõnnetuste vastu 

kindlustama.
3
  

1887. a. on mainitud, et 221 ruutsülla ja 4 ruutjala suurusel krundil nr 169b asus 

konsortsiumile Kelch, Wöhrmann ja Leppik kuuluv elumaja, mille väärtuseks linna 

takseerimiskomisjon hindas 595 rbl.
4
  

                                                 
1
 EAA 2110-1-4338,  l. 5. 

2
 EAA 2110-1-4338,  l. 2. 

3
 EAA 2110-1-4338,  l. 2-3. 

4
 EAA 2110-1-4338,  l. 6. 



 2 

1894.-1896. a. kandis ikka veel samadele omanikele kuuluv hoone majanumbrit Veski 

tn 10, kuid juba käisid vaidlused maja müügitingimuste üle. Hüpoteegiseltsi arhitekt 

Reinhold Guleke hindas 1896. a. kinnistul asuvate kivihoonete väärtuseks 10 083 

rubla ja puithoonete väärtuseks 620 rubla.  

1896. aastal esitas kindlustusselts „Jakor“ hr. Juhkam Wiidiku pakkumise, kes 

nõustus hoone ostma 7500 hõberubla eest. M. Tobien Pärnu-Viljandi 

Hüpoteegijaoskonnast palus Hüpoteegiseltsil müügihinna kooskõlastada. Seejärel, 3. 

detsembril 1897. a. on sõlmitud „Kauba kontraht“ Viljandi linnas oleva maja nr 169b 

omanikkude Karl Leppiku, Nikolai Kelchi ja Gustav Wöhrmanni kui müüjate ja 

Holstre valla liikme Johan Johani p. Wiidiku kui ostja vahel. Wiidik võtab enda kanda 

kinnistul lasuvad võlad kogu ostusumma ulatuses.
5
 

1902. aasta detsembris müüb Wiidik kinnisvara, mis koosneb kruntplatsist nr. 169b ja 

sellel asuvast majast, edasi seltskondlikule ühisusele „Koit“, keda lepingu 

allkirjastamisel esindab kaupmees Eduard Pool. Selts võtab enda kanda kinnistul 

lasuvaid võlakohustusi 4400 rubla ulatuses ja maksab müüjale sularahas 1600 rbl, 

kokku ostuhinnaks seega 6000 rbl.
6
  

Krundi takseerimisel 1899. ja 1903.a. olid krundil asuvad hooned heas ja või väga 

heas seisundis. 1911. aastast pärineb insener Georg Hellati allkirjastatud märkus: 

„1911, 23. april ist das Immobil bedeutend erweitert“.
7
  

Eesti Hüpoteegi Selts jäi „Koidu võlausaldajaks kuni 1926. aastani. Osa võlast jõuti 

küll tasuda 1918. aastal tsaarirahas kuid 1926. aastal oli võlgu kinnistul endiselt 792 

marka. Sama aasta 21. juunil tasus võla J. Rieti fotoateljee, misjärel osutus 

võimalikuks kinnisvara uute võlgadega koormata.
8
 

 

 

2. Kultuuriseltsi „Koit“ ajaloost 

 
Lauluseltsi loomise mõte olevat sakalamaalastel tekkinud seoses 1869. a. juunis 

Tartus peetud I Eesti üldlaulupeoga, ilmselt juba eksisteerivate „Vanemuise“ ja 

„Estonia“ (mõlemad asut. 1865) eeskujul. Legend räägib, et lauluseltsi asutamise 

mõte tekkis laulupeolt tagasipöörduvatel Sakalamaa meestel, nimelt Viljandi 

kihelkonnakooli juhatajal Mats Kirselil ja köstrikooli õpetajal Peeter Perlusel,  Kutsari 

koolmeistril Märt Lauril ja Ruudi talu noorperemehel Jaak Ruudil. Hommikul 

Võrtsjärve äärsest Jõesuust Viljandi poole teele asudes olevat üks neist juhtinud 

tähelepanu järve kohal punetavale koidule. Nii olevatki sündinud seltsi nimi.
9
 Sama 

aasta 28. oktoobril kirjutasid 25 asutajaliiget (J. Ruut, M. Laur, T. Porri, M. Jürine, T. 

Kurrik, A. Bergmann, T. Allik, M. Bergmann, M. Kirsel, J. Erdmann, J. Mutle, J. 

Anson, K. Gustavson, P. Perlus, J. Raudsepp, H. Enno, J. Adamson, P. Pullerits, J. 

Schneider, H. Kihno, J. Rall, J. Reier, Th. Reier, J. Lellep ja T. Tõnisson) seltsi 

esimesele põhikirjale alla.  

Seltsi põhikiri kinnitati 1871. a detsembris ning esimene peakoosolek peeti 19. aprillil 

1872. Seltsi esimeheks ja laulukoori juhatajaks valiti elementaarkooli õpetaja J. Rentz 

ning abideks koolmestrid M. Kirsel ja P. Perlus. Seltsi eestseisusse kuulusid peale 

                                                 
5
 EAA 2110-1-4338,  l. 148jj. 

6
 Samas. 

7
 EAA 2110-1-4338, l. 2. 

8
 EAA 2110-1-4338. 

9
 Kilde ajaloost. – Viljandi Kultuurielts “Koit” 130. Viljandi 1999, lk 3. 
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nende veel advokaat H. Jürgenson ja elementaarkooliõpetaja F. Kuhlbars.
10

 Hiljem 

valiti H. Jürgenson ka seltsi esimeheks. Esimese tegevusaasta jooksul kasvas seltsi 

liikmete arv 130ni, 80 liiget oli maalt ja 50 linnast. Lisaks lauluharrastusele toimusid 

seltsi kuuõhtud – kõnedest ja lauludest koosneva segakavaga üritusi - kus esineti 

erinevate kultuuri- ja ajaloo teemaliste ettekannete ja kõnedega. Esinejate seas olid 

C.R. Jakobson, Fr. Kuhlbars jt. ärkamisaja tegelased. 1873. aasta 30. septembril toodi 

lavale L.Koidula „Säärane mulk“, kusjuures esimest korda täitsid siin naiste rolle 

naisosatäitjad.  

Seltsil ei olnud sel ajal veel oma maja, esialgu saadi oma kasutusse nn. Staabihoone, 

hilisem Viljandi vallamaja Lutsu tn 2. pärast Eesti Põllumeeste Seltsi uue maja 

(Veske tn, nüüd Jakobsoni tn. 42) valmimist 1882. aastal üüriti Põllumeeste Seltsi 

saali, makstes selle eest 100 rbl aastas.
11

  Aastail 1878-1881. a. oli seltsi esimeheks 

kirjanik ja ajakirjanik Jaak Järv (1852-1920), C. R. Jakobsoni kaastööline ja hilisem 

„Virulase“ toimetaja. 1881. a. valiti esimeheks Paistu köster J. Schneider, 1884. a. K. 

Laksberg. Samal aastal osteti seltsile klaver ning korraldati suur muusika- ja 

laulukooride kontsert, mida juhatas Fr. A. Saebelmann. 1886.-1889. oli seltsi 

laulujuhiks „Sakala“ toimetaja J. Peet ning 1890-1900 M. Raudsepp. 1891. a. 

üldlaulupeol Tartus võitis „Koidu“ koor võistulaulmisel teise auhinna. Aktiivselt 

osaleti 1882, 1884, 1885, 1892, 1894, 1896, 1897, 1901, 1902 jj toimunud 

maakondlike laulupidude korraldamisel.  

16. novembril 1902. a. muutis selts oma põhikirja, temast sai Seltskondlik Ühisus 

„Koit“. Kuu aega hiljem ostis „Koit“ Holstre valla mehelt J. Viidikult Harjutuse 

(Koidu) ja Veske (Jakobsoni) tänavate nurgal asunud krundi nr 169b koos sellel asuva 

kivimajaga, kus selts oli juba varem ruume üürinud.
12

 1908. aastal osteti Georg 

Schnurbergilt ka Veske tn äärne hoonestamata kõrvalkrunt nr. 169v. Nüüd saadi 

hakata pidama maja ümberehitusplaane.
13

 

 

 

3. Seltsimaja ehitamine 

 
15. jaanuaril 1911 seltsimaja puhvetis toimunud peakoosolekul esitas seltsi esimees 

V. Tubin 1910. aasta tegevuse aruande. Seejärel arutati siseruumide ümberehitamist ja 

suure saali ehitamist. Eriti oluliseks peeti nõuetekohase teatrisaali ja näitelava 

ehitamist. Eelplaani olid koostanud seltsi juhatuse liikmed, kohalikud ehitusmeistrid 

Wichwelin ja Schnurberg. Ehituse eelarveks kavandati 16 000 rubla, mis loodeti 

muretseda laenuna.
14

 Pärast toimunud vaidlusi otsustati seltsimaja ehitusega 

varakevadel alustada. Töödejuhatajaks määrati ehitusmeister Schnurberg.  

1911. a. „Viljandi Teatajast“
15

 selgub, et märtsis oli alustatud vundamendikraavide 

kaevamist ning  maikuus olid seinad juba pooleldi üles laotud. Selts oli endale 

ajutiselt üürinud Vaksali tänaval praeguse spordihoone kohal asunud Klinke 

postijaama aiamaja.  

                                                 
10

 Marand, A. “Koidu” seltsi ja seltsimaja saamislugu. – Viljandi kultuuriselts “Koit” 125.  Viljandi, 

1994, lk 3 jj. 
11

 Viljandi Noortemaja teaduslikud uuringud  (koost. J. Viires). – KRPI Töö nr 87223 (1988), lk 11.  
12

 Samas, lk 12.  
13

 Marand, A., Op. cit. lk 4. 
14

 Postimees, 1911, nr 16.  
15

 Viljandi Teataja, 1911, nr  5, 25, 31, 44, 54, 76. 
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Seltsimaja juurdeehituse plaan
16

 kinnitati Liivimaa Kubermanguvalitsuse 

Ehitusosakonnas küll alles 24. 05. 1911. a. Ehituse maksumiseks koos lava 

sisseseadega arvestati 30 000 rubla, millest vana seltsimaja väärtus moodustas 7000 

rubla.
17

  

Teatrisaali dekoratsioonid telliti kunstnik Eduard Poolandilt (Pohland), kes samal ajal 

tegeles ka Tallinna Saksa Teatri ja Pärnu Endla dekoratsioonidega.
18

  

24. aprillil toimunud seltsi erakorralisel üldkoosolekul otsustati võtta Viljandi 

Vastastikuselt Krediidiühisuselt 18 000 rubla ehituslaenu. Samas kinnitati ka Pärnu 

„Endla“ eeskujul koostatud seltsi uus põhikiri ning otsustati luua seltsi näitetrupp.  

 

1911.a. juunis korraldas selts I Sakalamaa laulupeo, millest võttis osa 609 lauljat ja 73 

mängijat. Kõnekoosolekul esinesid Villem Reimann, Jaan Bergmann ja Hugo 

Raudsepp, kontserdi andsid Paula Brehm, Leonhard Neuman ja Märt Saar. 

Haridusseltsi õues toimunud ühendkooride kontserdil juhatasid koore L. Neumann, 

Mart Saar ja Hans Kapp, V. Tubin juhatas mängukoore (orkestreid). Kontsert lõppes 

„Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ ühislaulmisega. Muusikapäev tõi seltsile sisse üle 2000 

rubla.  

Lisaks korraldas „Koit“ uue seltsimaja ehituskulude katteks kontserte. Näiteks 24 

juulil oli Klinke aias peoõhtu, mille eeskavas oli Tallinna Eesti Teatri näitlejate Paul 

Pinna ja pr Mikk-Olaki ettekanded ning P.Pinna kõne „Meie tulevase kunstitempli 

tähtsusest“, seejärel näitemäng ja muusika. Aed oli ilutuledes.
19

  

1911. a. 20. augustil pidas „Koidu“ selts Klinke aiamajas üldkoosoleku, mida juhatas 

advokaat T.Kurrik. Arutluse all olid ehituskulud ja lisakulud elektripaigaldisele 1200 

rubla väärtuses. Sisseseade soetamiseks otsustati hakata müüma 5-rublaseid aktsiaid, 

mis 10 aasta jooksul pidid saama tagasi makstud. Einelaud otsustati rentida ühisuse 

ökonoomile 900 rubla eest.  

Septembri lõpul koliti vastsesse seltsimajja sisse. Seal olid teatrisaal (tõusva 

põrandaga) ja rõdu, kokku umbes 500 inimesele. Lava süvendis paiknes orkestriruum. 

Oli ka kiirteheitja aparaat (lavavalgustus?). Veske tänava poolse peasissepääsu juures 

oli riietehoid, jalutusruumina kasutati aiapoolset verandat. Peale selle paiknesid majas 

piljardituba, keegliruum, einelaud, söögisaal ja soome stiilis mööbliga lugemistuba, 

lava kõrval oli kolm näitlejate tuba. Teisel korrusel olid lisaks ökonoomi eluruumidele 

mõned üürikorterid. Teatrisaali oli ehitatud elektriventilaator. Saali, kahelepoole lava 

olid paigutatud nelja eesti kultuuritegelase rinnakujud: F. R. Kreutzwald, J. Hurt, M. 

Veske ja J. Tõnisson, mille oli seltsile annetanud skulptor A. Weizenberg. 

Seltsimaja avapidustused peeti 29. ja 30. oktoobril 1911. Sündmust kirjeldati 

põhjalikult kohalikes ajalehtedes: Kella 17ks saabus külalisi nii maakonnast kui 

Tartust. Hoone pühitsesid õigeusu preester Lusik ja luteri koguduse õpetaja Jaan 

Lattik. Seejärel pidas seltsi esimees V. Tubin avakõne, milles kuulutas seltsi ja 

teatrimaja avatuks. Avamine lõppes keisrilauluga. Lühikese vaheaja järel astus 

kõnepulti Jaan Tõnisson, kes pidas pikema kõne rahvahariduse teemal.  

Pühapäeval 30.10. 1911 pidustused jätkusid. „Koidu“ koor V. Tubina juhatusel ning 

orkestri ja solistide osalemisel kandis ette Taani helilooja Niels W. Gade (1817-1890) 

oratooriumi „Haldja tütar“ (eeskava järgi „Murueide tütar“). Pidustuste sissetulek oli 

„Sakala“ andmetel 400 rubla.  

                                                 
16

 VM 10036-1-1911. Plaan on signeerimata. Võimaliku autorina on oletatud Tartu ehitusinsenere 

G.Hellatit või F.Kangrot või siis kohalikku ehitusinseneri Kondorit.  
17

 Sakala, 1911, nr 83 (28.10.1911).  
18

 Viljandi Teataja, 1911, nr 44. 
19

 Marand, A. Op. cit., lk 5. 
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Veel samal aastal alustati näitetegevusega. 4. detsembril oli esimene teatriõhtu G. 

Wiede näitemänguga „2+2=5“, näitejuhiks oli kutsustud J. Koik (Toomas Tondu) 

„Vanemuisest“. Järgnesid A. Kitzbergi „Tuulte pöörises“, „Kaval Ants ja Vanapagan“ 

ja „Libahunt“ ning J. Liivi „Nõia tütar“, mis toodi lavale Eesti Teatri „Koit“ nime all. 

Lisaks korraldati kontserte ning kunsti ja kirjanduse loenguid. Alates 1913. a. 

septembrist palgati teatrile näitejuht ja 6 palgalist näitlejat.  

1914. aastal telliti seltsi esimehe V. Tubina algatusel Peterburist Zimmermanni ärist 

uus 2500 rubla maksnud „Steinway“ klaver, kalleim, mis tolleaegsetel seltsidel oli.
20

 

1914. a. 7. ja 8. juunil korraldati järjekordne Sakalamaa laulupidu 934 osalejaga. 

Oratooriumi „Loomine“ juhatas Mihkel Lüdig. „Koidu“ saalis toimunud solistide 

kontserdil osalesid M. Sinkel-Lüdig ja M. Lüdig, B. Hansen, F. Grieben ja D. 

Orgusaar.  

Teatri „Koit“ tegevus soikus sõja puhkemise järel 1915. aastal, kui lahkus näitejuht A. 

Liik. 1918. a. 14. veebruaril nimetas Viljandi Tööliste ja Soldatite Täidesaatev 

Komitee seltsimaja rahvamajaks, üritati luua ka rahvateatrit. Saksa okupatsiooni ajal 

majutati seltsi ruumidesse garnison.  

Pärast Eesti iseseisvumist, 5. jaanuaril 1920 asutati „Koidu“ saalis rahvaõhtul Teatri 

ja Kunstiühing „Ugala“. Nime soovitas uuele seltsile Fr. Kuhlbars.  

1922. a. juunis korraldas „Koit“ koos haridusseltsiga Sakalamaa III Muusukapäeva, 

mis kujunes rahvarohkeimaks ürituseks.  

1923. a. võttis koidu seltsimajas üüril olev Teatri- ja Kunstiühing „Ugala“ endale 

nimeks Teater „Ugala“. Lahkhelide tõttu teatritrupp lõhenes, lahkulööjad J. Leokese 

juhtimisel moodustasid „Uue Teatri“, mis sai endale ruumid Tallinna tn 5, endises 

Seasaare kõrtsis. Hiljem ruumid vahetati ja Uus Teater kolis „Koidu“ seltsimajja. 

Seltsimaja ise kujunes seltskondliku ajaveetmise, kooskäimise ja kontserttegevuse 

kohaks.  

1927. aastal korraldati Neljas Sakalamaa Laulupidu. Solistide kontsert toimus taas 

„Koidu“ saalis. Laulupeo korraldus tõi seltsile seekord 3000 kr suuruse kahjumi, mis 

Maailmasõja ajal sõjaväe poolt laostatud maja remondivõlga veelgi suurendas. Osa 

seltsi ruume üüriti samariitlastele ja üüri tasus Eesti Punase Risti Seltsi Peavalitsus. 

Seltsi olukord ei paranenud vaatamata sellele, et linnavalitsus määras seltsile igal 

aastal toetussummasid.  

1936. aastal esitas seltsi esimees Jaan Vares (endine linnapea 1923-27) juhatuse nimel 

linnavalitsusele ehitusinsener F. Werncke allkirjastatud seltsimaja ümberehituse 

projekti.
21

  

Plaanis oli rajada keskküttekatlamaja, laiendada jalutusruum banketisaaliks, teha 

suuremaks vestibüül ja garderoobe, katta saali põrand parketiga, laiendada lava, 

ühendada hoone linna veevärgi ja kanalisatsiooniga. Projekt kinnitati mõnevõrra 

ümbertöötatud kujul 1937. aasta märtsis kui ehitustööd olid juba lõppemas.  

Ümberehitus läks maksma 20 500 krooni. Kulude katmiseks saadi riigivanemalt 4000, 

linnavalitsuselt 1500, Punase Risti Peavalitsuselt 2000 ja seltsi liikmetelt 6000 krooni.  

1937. aastal hakkas seltsimajas tööle restoran „Koit“, mida pidas ülal Eesti Punase 

Risti Viljandi komitee. Seal korraldati ka muusikaõhtuid. Majas asus ka 20 

voodikohaga „Turistide kodu“.  

                                                 
20

 Samas, lk 8. 
21

 Ülo Stööri andmetel oli projekti tegelikuks autoriks arhitekt Johannes Fuks, kellel tol ajal puudus 

allkirjaõigus. Projekti signeeris seetõttu tema insenerist sõber Werncke. Ülo Stöör viitab oma kirjas 

vestlustele J. Fuksi ja 1992. aastal Viljandit külastanud viibinud F. Wernckega. – Ülo Stööri e-kiri 

eksperthinnangu koostajale 13.08.2010. 
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Koidu selts suleti 1940. aasta sügisel ja hoone koos sisustusega anti üle Viljandi 

linnavalitsusele. Osa varasid oli sõjavägi enne üleandmist laiali kannud.  

11. detsembril 1991. a. toimunud üldkoosolekul taastati selts õigusliku järjepidevuse 

(1937. a. põhikirja) alusel nime all Viljandi kultuuriselts „Koit“. Ajaloolise seltsimaja 

tagastas Viljandi Linnavalitsus seltsile 25. jaanuaril 1994.
22

 

 

 

4. Hoone arhitektuurne kujunemine ja plaanilahendus 
 

1911. aastal teostatud juurde- ja ümberehitus hõlmas endasse alates 1902.a. 

seltsile kuulunud varasema hoone, mille fassaadilahendus viidi kooskõlla uue 

hooneosa arhitektuurse ilmega. Sealjuures on see vana, 19. sajandist pärinev hoone 

uue hoonekehandi sees säilinud suhteliselt terviklikult. Alles on isegi vanema 

hooneosa mõlema korruse 19. sajandist pärinevad originaalaknad rääkimata 

vahelagedest ja telliskiviseintest. Vana hoone kontuur on 1911. a. pärineval 

ümberehitusprojektil (Lisa 1) markeeritud tumeroosa tooniga.  

1911. aastal ehitati sellele hoonele juurde uus teatrisaal koos vestibüüli, abiruumide ja 

aiaterrassiga. Ümberehitusi teostati ka vanas hooneosas. Sellest perioodist pärineb ka 

Harjutuse (Koidu) tänava poolne kivitrepikoda juugendlike põrandaplaatidega ja 

peitsitud puitpaneellagi vana hooneosa esimese korruse puhvetiruumis.  

Aastatel 1936-1937. seltsimaja laiendati arhitekt Johannes Fuksi koostatud ja insener 

F. Werncke signeeritud projekti alusel
23

, ehitati uus vestibüül koos rõivistu, 

piletikassade ja telefonikabiiniga, laiendati ja kaasajastati jalutus- ja puhvetiruumi, 

ajakohastati saali valgustust, ventilatsiooni ja lavasisseseadet, hoovile ehitati 

keskküttekatlamaja;  

1940.-1950. aastatel kohandati hoone teater „Ugala“ vajadustele. Arhitekt Johannes 

Fuks kavandas hoonele uue lavatorni;  

1956-1958 valmib lavatorn (proj. ins. V. Harjo). 

1964. aastal valmib hoone ümberehitusprojekt (autorid ins. V. Harjo ja sisearhitekt 

Mari Ader). Projekti järgi teostati saali ümberehitus, millega kaasajastati saali tehnilist 

sisseseadet ja interjööre; 

1966. a. valmivad veel teatrisaali, garderoobi, jalutusruumi ja lava kapitaalremondi 

projektid; 

1967. aastal koostab arhitekt Johannes Fuks teatrihoone uue ümberehitusprojekti, mis 

jääb realiseerimata; 

1981. aastal valmib „Ugala“ uus teatrihoone ning 1982.a. antakse vana „Koit“ üle 

Viljandi Noortemajale, noorte huvialaringide käsutusse; 

1986. aastal ehitati abihoonete tiib ümber kahekorruseliseks arhitekt Ülo Stööri 

projekti järgi vana hoone arhitektuuri järgides; 

1990. aastal kavandati hoone senisest põhjalikumat rekonstrueerimist, kusjuures 

projekt (E. Kreis) nägi ette algupäraste vahelagede ja puitvaheseinte täieliku 

asendamise raudbetoonlagedega ning äsja valminud juurdeehituse lammutamise. 

Ambitsioonikas kuid küündimatu projekt, mis sisuliselt oleks ajaloolise hoone 

hävitanud, jäi teostamata; 

1994. aastal tagastati hoone „Koidu“ kultuuriseltsile, sisustati muuseumituba, 

harjutusruumid, hoones asuval rendipinnal tegutses baar.  

                                                 
22

 Marand, A. Op. cit., lk 9-10. 
23

 Ülo Stöörilt pärinevad andmed, vt viidet 21 lk 5. 
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2005. aastal anti hoone tervikuna rendile AS-le Phytonix Ehitus. Ettevõtjast rentnik 

kavandas kinnisvarasse 2 miljoni krooni investeerimist ja hoone põhjalikku 

rekonstrueerimist ärihooneks, mis aga ettevõtja pankrotistumise tõttu ei teostunud.
24

 

Enamik hoonest jäi kasutuseta. 

2009. a. algasid läbirääkimised TÜ Viljandi Kultuurikolledžiga hoone 

kasutuselevõtuks kooli praktikabaasina, kuid 2011.a. õppehooneks kohandamisest 

loobuti. Hoone on endiselt kultuuriseltsi ”Koit“ valduses.  

Hoone erinevad ehitusetapid on skemaatiliselt esitatud Lisa 1 skeemil nr 8. 

Erinevatest ehitusetappidest pärinevad kultuuriväärtusega hooneosad on 

dokumenteeritud fotodel Lisa 2. 

 

 

5. Hinnang hoonele ajaloo- ja arhitektuuriväärtuse seisukohast  
 

Tegemist on algupärasel kujul säilinud seltsihoonega, millele on hilisemates 

ehitusjärkudes tehtud erinevaid juurdeehitusi, vana hooneosa oluliselt kahjustamata. 

Erinevad arhitektuursed kihistused, 1937 ja 1960. aastatest pärinevate huvipakkuvate 

arhitektuursete ruumilahenduste ja detailide näol on isegi lisanud hoonele 

arhitektuuriväärtust.  1960. aastatest pärinev teatrisaali interjöör on säilinud peaaegu 

puutumatuna ja kannab oma ajastu ehedat hõngu.  

 

 

6. Hinnang hoone ehituskonstruktsioonidele ja seisundile 
 

Tehtud põgusa paikvaatluse alusel ei ole võimalik anda üksikasjalikku ja täpset 

hinnangut hoone konstruktsioonide seisundile. Viimane eeldaks hoone põhjalikumaid 

uuringuid, millega edasiste tegevuste kavandamisel tuleb kindlasti ka arvestada. 

 

Visuaalse vaatluse ja kogemuse põhjal analoogsete hoonetega võib hoone seisundit 

hinnata rahuldavaks. Hoone vahelaekonstruktsioonides esineb kohati lokaalseid 

kahjustusi ja deformatsioone. Saali lae lavapoolses osas (vastu lavatorni) esineb 

katuse läbijooksudest tingitud kahjustusi, mis kohati ilmselt on kahjustanud ka katuse- 

ja vahelaekonstruktsioone. Hoone terasplekist ning kohati eterniidiga paigatud 

katusekate on tervikuna amortiseerunud ja vajab asendamist. Valdavalt hästi ja 

komplektsena säilinud algupärased avatäited on olnud pikka aega hooldamata ja 

vajavad remonti. Hoovil on sadevete äravoolusüsteemi puudumise ja vähese hoolduse 

tõttu kohati kahjustatud tellisseinte välispind hoone. vundamenditsoonis. Hoovi teise 

korruse tasandil asuva fassaadiväljaehitise (lodža) tugikonstruktsioon on avariiline ja 

vajab remonti ning toestamist.  Ülejäänud ehituskonstruktsioonide, sh katuse- ja 

vahelaekonstruktsioonide, keldrivõlvide, puitseinte jne seisundit võib visuaalse 

vaatluse põhjal hinnata rahuldavaks.  

 

 

                                                 
24

 Sakala, 12.11.2009. 
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7. Mälestise tunnused 
 

Mälestise tunnusteks on autentsena säilinud ajaloolise seltsihoone 20. sajandi teise 

kümnendi algusest pärinev välisilme koos säilinud algupäraste eksterjööri- ja 

interjööriosade, kande- ja piirdetarindite ning 1930. ja 1960. aastatest pärinevate 

arhitektuuriväärtuslike interjööriosadega.  

Seltsimaja vastab nii ajaloo- kui arhitektuurimälestise tunnustele. Prioriteetseks tuleb 

antud juhul pidada siiski ajaloolise „Koidu“ seltsi sümbolväärtust  eesti rahvuskultuuri 

ning ärkamis- ja esimese iseseisvusaja järjepidevuse kandjana ning asjaolu, et 

„Koidu“ seltsimaja on 20. sajandi algul Eesti linnadesse rajatud eesti rahvuslike 

kultuuriseltside hoonetest faktiliselt ainus, mille rajamisaegne ilme, sh algupärased 

kande- ja piirdetarindid, erinevad interjööriosad ja originaaldetailid, on tänaseni 

autentsena säilinud. Ülejäänud seltsimajad on neile II Maailmasõjas osaks saanud 

sõjapurustuste ja järgnenud nõukoguliku kultuuripoliitika tagajärjel hävinud (Tartu 

„Vanemuine“, Pärnu „Endla“) või põhjalikult rekonstrueeritud (“Estonia“, Valga 

„Säde“, Võru „Kannel“). Sõjajärgsel perioodil taastatud hoonetest on „Estonia“ ja 

„Säde“ on kaitse all arhitektuurimälestistena.  

 

8. Kokkuvõtteks 
 

Eeltoodut arvesse võttes oleme seisukohal et: 

 

1) Viljandis aadressil Jakobsoni 18 asuv Koidu seltsimaja omab erakordselt 

suurt kultuuriloolist väärtust. Tegemist on eesti rahvuskultuuri ühe olulisema 

monumendiga, mis kajastab neid väärtusi, mis viisid Eesti iseseisvumiseni 1918. 

aastal. Samal ajal on Jakobsoni 18 hoone ainus autentsena säilinud 20. sajandi 

algusest pärinev linna seltsimaja näide ja sellisena unikaalne. Samuti on 

väärtuslikud ja säilitamisväärsed hoone hilisemad ehituslikud kihistused 1930. 

aastatel ehitatud vestibüülist 1960. aastatest pärineva saali interjöörini. 

Ajalooprotsesse ilmestab ka 1990. aastatel rajatud muuseumituba. Hoone väärib 

ajaloo- ja arhitektuurimälestiseks tunnistamist.  

 

 

Seetõttu tehakse ettepanek: 

 

Tunnistada kultuuriseltsi „Koit“ hoone Viljandis Jakobsoni tn 18  ajaloo- ja 

arhitektuurimälestiseks lisatud plaanil (Lisa 3) esitatud piirides koos kõigi hoone 

juurde kuuluvate 19. sajandist ja 20. sajandi algusest ning 1930. ja 1960. 

aastatest pärinevate kultuuriväärtusega hooneosade, ehituskonstruktsioonide ja 

interjööriosadega (vrd. Lisa 2). 

 

 

Tartus 29. juunil 2010. a.  

 

 

 

Mart Siilivask 

Muinsuskaitseameti nõunik  
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Lisa 3 

Kultuuriseltsi „Koit“ hoone Viljandis, Jakobsoni tn 18 eksperthinnangule 

 

 

 

 

 

 

Mälestise „Kultuuriseltsi „Koit“ hoone Viljandis Jakobsoni tn 18“  

asukoha skeem.  

 

 

 
 

 

Mälestise piiri ettepanek on skeemil tähistatud sinise kontuuriga. 



1) Viljandi linnakrundist nr 169 eraldatud Harjutuse ja Veske tn nurgal asuva krundi nr 169b 

esimene plaan 1876. aastast. Koostanud maamõõtja E. G. Blossfeldt. Uue krundi suuruseks on 

mõõdetud 221 Ruutjalga ja 4 Ruutsülda. EAA 2110-1-4338, l. 5.  



2) “Koidu” seltsimaja plaan 

1911. a. ümberehitusprojektilt: 

violetse tooniga on märgitud 

vana hooneosa, oranzi tooniga 

uue teatrisaali juurdeehitus. 

VM 10036-1-1911; 

3) Teater “Ugala” krundi 

laiendamise plaan 1949. aas-

tast. Plaanile on märgitud ole-

masolev telliskividest kahe-

korruseline teatrihoone (A), 

naaberkruntidel  asuvad puit-

elamud (C, D, E, F) ning ka-

vandatav teatrihoone laiendus 

(B). VM 9554.  



4) “Koidu” seltsimaja ümberehitusprojekt 1911. aastast: punakaspruuni tooniga on märgitud vana 

hooneosa, oranzi tooniga uue teatrisaali juurdeehitus. VM 10036-1-1911; 5) Koidu seltsimaja 

ümberehitusprojekt 1937. aastast (elektriinstallatsiooni plaan). Vasakul hoone idaküljele kavan-

datud uus sissepääs eeskojaväljaehitusega, mis jäi realiseerimata . VM 9248, L.1. 



6) “Koidu” seltsimaja teatrisaali evakuatsioonplaan 1930. aastate lõpust (1:100), millelt näha hoone 

saaliosa 1937. a. ümberehituse järgne ruumilahendus realiseeritud kujul. Esimene ja teine korrus. VM 

8570. Repro: Herki Helves.  



7) Teater “Ugala” lavatorni juurdeehituse gabariitide skeem. Koost. arh. Johannes Fuks, veebr. 1949. 

VM  4910;  

8) “Koidu” seltsimaja ehitusetapid: I 1876-1902 (tumepruun), II 1911 (oranž), III 1936-1937 

(tumesinine). Koloreeritud on kolmest vaasemast ehitusetapist pärinevad kultuuriväärtusega tarindid, 

punase kontuuriga on plaanile kantud 1962. aastal teostatud muudatused ja uue lavakarbi ehitus. 

Koostanud Mart Siilivask (alus: K.Priksi koostatud hoone inventeerimisplaan 1952. aastast. Viljandi-

maa Hooneregistri toimik, EAA M-909-1-12680). 



9-10) Jakobsoni tn 18 “Ugala” teatrihoone inventeerimisplaanid 1952. aastast. Koost. K. Priks. 

Hoone fassaad Jakobsoni ja Koidu tänava poolt, asendiplaan ja keldrikorruse plaan. Korruste plaa-

nidele on punasega kantud 1962. aastal teostatud muudatused ja uue lavakarbi juurdeehitus. Alli-

kas: Viljandimaa Hooneregistri toimik, EAA M-909-1-12680.  



11-12) Jakobsoni tn 18 inventeerimisplaanid 1952. aastast. Koost. K. Priks. Esimene ja teine korrus. 

Plaanidele on punase kontuuriga kantud 1962. aastal teostatud muudatused ja uue lavakarbi juurdeehi-

tus. Viljandimaa Hooneregistri toimik, EAA M-909-1-12680.  



13) Vaade “Koidu” seltsimajale Jakobsoni tn 

poolt 1930. aastatel. Fassaad on tänaseni säi-

litanud algupärase kuju; 

14) Vaade “Koidu” saalile 1930. aastatel. 

NB! Fotolt ilmneb, et lavakaare kontuur on 

säiltanud algupärase kuju.  

Fotod Jakobsoni tn 18 ajaloolisest õiendist. 

KRPI, 1988. Muinsuskaitseameti Arhiiv, N-

32419; N-32421. 



15) “Koidu” seltsimaja hoovivaade 1988. aastal; 16) “Koidu” (vahepeal “Ugala”) saal 1988. 

aastal. Interjööri kujundas arhitekt Mari Ader 1964. aastal. Fotod Jakobsoni tn. 18 ajaloolisest 

õiendist. KRPI, 1988. Muinsuskaitseameti Arhiiv, N-32426. 



17) “Koidu” (“Ugala”) vestibüül 1988. aastal. 

Interjööri elemendid pärinevad 1930. ja 1960. 

aastaist. ; 18) “Koidu” välisuks sisevaates 

1988.a. Ukse framuugiosa on tänaseks kinni 

krohvitud. Fotod Jakobsoni tn 18 ajaloolisest 

õiendist. KRPI, 1988. Muinsuskaitseameti Ar-

hiiv, N-32422; N-32417. 



19) “Koidu” aegne einelaud ja jalutus-

ruum 1988. aastal; 20) Einelaua ja jalutus-

ruumi aknaluugid. Fotod Jakobsoni tn 18 

ajaloolisest õiendist. KRPI, 1988. Muin-

suskaitseameti Arhiiv, N-32417; N-32428. 



21) Vaade “Koidu” seltsimaja 

peafassaadile Jakobsoni täna-

valt; 

 

22) Vaade seltsimaja külgfas-

saadile ja hooviküljele Koidu 

tänavalt.  

 

Fotod:  

Mart Siilivask, 22.04. 2010. 



23) “Koidu” seltsimaja  

keskfrontoon (Jakobsoni 

tn.) 1911. a. valminud uue 

saalikorpuse kohal; 

 

24) 1911. a. ümberehituse 

ajast pärinev fassaadide-

koor seltsimaja Koidu tn. 

poolsel hooneküljel. Taa-

mal kangialuse kohal 

1980. aastatel Ülo Stööri 

projekti alusel kahekorru-

seliseks rekonstrueeritud 

hooneosa.  

 

Fotod: Mart Siilivask, 

22.04. 2010. 



25) Vaade “Koidu” seltsimaja 

vana hooneosa otsafassaadile 

Jakobsoni ja Koidu tn nurgal. 

Avatäited pärinevad 1911.a. 

ümberehituse eelsest ajast.  

 

26) Vaade 1960tel ehitatud la-

vatornile seltsimaja hooviküljel 

Koidu tn poolt. 

 

Fotod: Mart Siilivask, 22.04. 

2010. 



27) 19. sajandist pärinev 

hoovitiib seltsimaja hoovi-

küljel; 

 

28) Seltsimaja hoovivaade 

1930. aastatel ehitatud kesk-

küttekatlamajaga.  

 

Fotod:  

Mart Siilivask, 22.04. 2010 



Seltsimaja aknad: 29) 19. sajandist pärinev vertikaalimpostiga puitaken vana hooneosa 

tänavaküljelt; 30) 20. sajandi algusest pärinev aken Koidu tn poolselt fassaadilt; 31)20. 

sajandi algusest pärinev lintaken hoone peafassaadilt; 32) 19. sajandist pärineva akna al-

gupärane sepistatud kinnitushaak. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



Seltsimaja interjööriosi: 33) Vestibüüli interjöör; 34) Saali lava paneeltahveldis ja parkett-

põrand; 35) 1930. aastatest pärinev piletikassa fuajees; 36) 20. sajandi algusest pärinev 

välisuks siseküljelt. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



Seltsimaja interjööriosi: 37) Endise puhvetiruumi puitpaneellagi, 20. sajandi algusest või 

1930. aastaist, algselt peitsitud, hiljem üle värvitud; 38) Kiviparkett ja lett garderoobis, 

1930. ja 1960. aastad. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010. 



39) Kiviparkett garderoobis (ruum 17); 40) 1930. aastatest pärinev parkettpõrand saalis; 

41) 20. sajandi algusest pärinev kiviparkett Koidu tn poolses trepikojas; 42) 20. s. algusest 

pärinev välisuks Jakobsoni tn poolt. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



“Koidu” saal 1960. aastatest pärinevate interjöörielementidega (arh. Mari Ader, 1964): 

43/44) Vaade saalile rõdu suunas; 45) Vaade rõdult lavale; 46) Saali seinavalgusti. Fotod:  

Mart Siilivask, 22.04. 2010. 



47) Puittrepp ruumis nr 41; 48) Algupärane ahi esimese korruse ruumis nr 44; 49)

Kivitrepp Koidu tn poolses trepikojas; 50) Pööningule viiv puittrepp teise korruse hoovi-

küljel. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



Hoone vanema osa interjööridetaile: 51) Tahveluks teise korruse ruumide 70 ja 71 vahel; 

52) 19. sajandi lõpust pärinev tahvelukse uksehing ruumis nr 72; 53) 19. ja 20. sajandi vae-

tusest pärinev ukseava profileeritud piirdeliist; 54) Sepistatud uksehing ruumis 68. Fotod:  

Mart Siilivask, 22.04. 2010. 



55) 19. sajandist pärinev pööningutrepp vana hooneosa hooviküljel; 56) 19. sajandist päri-

nev katusetoolvärk vana hooneosa pööningul. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



57-60) 1911.a. pärineva saaliosa vahelae ja katusekonstruktsioonid. Fotod: Mart Siilivask, 

22.04. 2010. 



Vana hooneosa pööningukonstruktsioone: 61) 1911. a. ümberehituse eelne hoone otsaviil 

historitsistliku hammaskarniisi ja  rombaknaga hoone pööningul; 62)  Sama, hammaskar-

niisi detail; 63) Pööningukambri 19. sajandist pärinev talalagi ja aken hoone hooviküljel; 

64) Pööningukambri 19. sajandist pärinev laudpõrand. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



65) Katuseuuk hoone pööningul; 66)Katuseluugi asukoht hoone hoovipoolsel katuseosal; 

67) 19. sajandist pärinev ukse piirliist pööningukambris; 68) Katuse aluslaudis vanemal 

hooneosal. 19. sajandist pärineva vanema hooneosa algupärased katusekonstruktsioonid 

on terviklikult säilinud. Fotod:  Mart Siilivask, 22.04. 2010.  



67/68) Silindervõlviga keldriruum nr 16; 69) Tellissillusega võlv keldriruumi nr 16 välis-

ukse kohal; 70) Kiviparkett esimese korruse ruumi nr 45 põrandal. Fotod:  Mart Siilivask, 

22.04. 2010. 





Lgp Jaanika Kressa ja Valdo Paddar 
 
Käesolevaga teatame, et oleme teie avalduse Viljandi linnas Jakobsoni t 16 asuva 
kaitseliidu Sakala Maleva endise hoone ja Jakobsoni 18 asuva Koidu seltsimaja 
hoone mälestiseks tunnistamise kohta võtnud menetlusse. 
Teavitame Teid järgnevatest menetlustoimingutest peale mälestise tunnustele 
vastavuse hinnangute andmist. 
 
Palume täiendavat teavet Alfons Rebase mälestustahvli kohta. Kas tegemist on 
ajaloolise mälestustahvliga. Millal on mälestustahvel valminud ja paigaldatud. Kas on 
teada, kes on mälestustahvli autor. Palun lisage ka foto mälestustahvlist.  
 
Ilme Mäesalu 
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Viljandi Koidu seltsimaja mälestiseks tunnistamine 

 

Austatud Valdo Paddar 

 

Viljandi Koidu seltsimaja mälestiseks tunnistamist on oma 05.05.2011 koosolekul 

arutanud Muinsuskaitseameti juures tegutsev Arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu.  

Edastan väljavõtte nõukogu protokollist: 

Päevakorrapunkt 3 Kultuuriselts „Koit“ maja Viljandis Jakobsoni 18 ekspertarvamus 

kinnisasja mälestise tunnustele vastavuse kohta. Koostaja Mart Siilivask 

Thea Laidvere tutvustas ekspertarvamust ja vastas küsimustele.  

Epp Lankots andis eksperdihinnangu ning juhtis tähelepanu, et mälestise tunnused 

tuleb kaitse alla võtmiseks täpsustavalt ümber sõnastada. 

Pärast arutelu otsustasti  

3.1. Nõustuda põhimõtteliselt ettepanekuga Kultuuriselts „Koit“ maja Viljandis kaitse 

alla võtmiseks arhitektuurimälestisena 

 

Seoses muinsuskaitseseaduse muutmisega ja samuti kohtuotsusega, mis tühistas 

kultuuriministri käskkirja Tallinnas Tartu mnt 17 asuva valuutakaupluse hoone 

mälestiseks tunnistamise kohta,  on Muinsuskaitseametis üle vaatamisel nõuded 

mälestise tunnustele vastavuse eksperdihinnangu sisu kohta.  Juhendmaterjalide 

kinnitamise järel tuleb vastavalt korrigeerida ka Mart Siilivase poolt koostatud 

eksperdihinnangut Koidu seltsimaja vastavuse kohta mälestise tunnustele. 

 

Eksperdihinnangusse tuleb lisada ka hoone korrastamiseks vajaminevate vahendite 

maksumus ning vahendite saamise viisid (omanikupoolsed võimalused, võimalused 

projektide kaudu rahastuse saamiseks jne). 

Samuti on oluline tuua välja hoone kasutamise perspektiivid. Hoone aktiivses 

kasutuses olemine loob tingimused hoone säilimiseks.  

 

Palume teavet Viljandi Koidu seltsimaja kasutamise perspektiivide kohta. 

 

Lugupidamisega 

 

Ilme Mäesalu 

Restaureerimis- ja arendusosakonna juhataja asetäitja 

 

5020932; ilme.maesalu@muinas.ee 

mailto:vpaddar@hotmail.com
mailto:ilme.maesalu@muinas.ee


 
 
Saatja: Triin Talk [mailto:triin.talk@muinas.ee]  

Saatmisaeg: 3. märts 2014. a. 14:17 
Adressaat: 'viljandi.koit@gmail.com' 

Teema: kultuuriseltsi maja Jakobsoni tn 18 

 
Tere,  
Muinsuskaitseamet on alustanud menetlust kultuuriseltsile Koit kuuluva hoone, Jakobsoni tn 18, 
mälestiseks tunnistamiseks.  
Eksperdihinnangu (manuses) koostas Mart Siilivask juba 2010.a., Valdo Paddarile kirjutati 
15.03.2012.a., kuid asjaajamine jäi siiski pooleli.  
 
Oleme 19. märtsil Viljandisse sõitmas ja sooviksime seltsi esindajaga kohapeal kohtuda ja hoone 
säilitamise ning mälestiseks tunnistamise perspektiive arutada. Kas see päev sobiks teile?   
 
Palume tutvuda eksperdihinnanguga ning peale kohtumist anda kultuuriseltsi Koit kui omaniku 
arvamus hoone mälestiseks tunnistamise kohta.  
 
Lugupidamisega,  
Triin Talk  
ehitismälestiste peainspektor  
tel 5061835 
 
 



Arutelu kultuuriseltsi „Koit“  maja mälestiseks tunnistamise kohta 
PROTOKOLL 
 
Protokolli koostas Triin Talk 
 
Asukoht: Viljandi, Jakobsoni tn 18 
Aeg: 19.03.2014.a. kell 11-12 
Osalejad:  Raivo Volmer (seltsi juhatuse liige), Aate-Heli Õun (seltsi juhatuse liige), Laur Pihel 
(Viljandi linnaarhitekt), Triin Talk (ehitismälestiste peainspektor), Carolin Pihlap 
(Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja), Merle Kinks (ehitismälestiste peaspetsialist), 
Anne Kivi (Viljandi maakonna vaneminspektor), Monika Eensalu 
 
Triin Talk tutvustas ettepanekut tunnistada kultuuriseltsi „Koit“ maja mälestiseks. 
Eksperdihinnangu on koostanud Mart Siilivask 2010.a. Hoone on kultuuriajalooliselt väga 
väärtuslik kui Eesti ainus enne I Maailmasõda ehitatud seltsimaja, mis on autentsena 
säilinud. 
Seltsi esindajad avaldasid kahtlust, et kui hoone on mälestis, ei saa nad seal enam ise 
remonti teha. Selgitati, et hooldusremonti võib ka mälestisel teha omanik ise1. Kui aga 
plaanitakse suuremaid töid, on niikuinii tarvis ehitusprojekti ja –luba. 
Linnaarhitekt ja muinsuskaitsjad rõhutasid, et omanik, ka siis kui see on MTÜ, peab oma 
kinnisvara hooldamisel vajalike vahendite saamiseks sellele aktiivse kasutuse leidma. 
Tegevuste käimalükkamiseks on praegu hea võimalus kasutada Euroopa struktuurifondide 
tuge.2 
 
Hoone vaadati seest ja väljast üle. Hoone kohati avariilises seisus: katus laseb läbi, ühes 
kohas on toimunud vahelae varing. Avarii likvideerimiseks võib linnavalitsus anda toetust, kui 
omanik esitab neile taotluse. 
 
Hoone mälestiseks tunnistamise küsimuses otsustati: 
-Hoone on hoolimata halvast seisukorrast veel päästetav ja väga kõrge kultuuriväärtuse tõttu 
on seda tarvis üritada teha. Mälestiseks tunnistamine kui riiklik esiletõstmine annab selleks 
paremad võimalused. 
-Hoone mälestiseks tunnistamisega on omanik nõus. 
 
 
 
/Digitaalselt allkirjastatud/ 
Allar Jakobson 
Kultuuriseltsi „Koit“ juhatuse liige 

                                                           

1Vt  http://www.muinas.ee/sinule/omanikule/hooldus-ja-remont 
 

2Vt http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/ 
 

http://www.muinas.ee/sinule/omanikule/hooldus-ja-remont
http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/


Saatja: Triin Talk [mailto:triin.talk@muinas.ee]  

Saatmisaeg: 9. aprill 2014. a. 11:22 

Adressaat: 'Viljandi@viljandi.ee' 
Teema: Arvamuse küsimine kultuuriseltsi "Koit" maja mälestiseks tunnistamise kohta 

 
Tere,  
Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse Viljandis, Jakobsoni tn 18 asuva kultuuriseltsi „Koit“ 
maja mälestiseks tunnistamiseks.  
Eksperdiarvamuse hoone mälestise tunnustele vastavuse kohta on koostanud Mart Siilivask 2010.a. 
 (LINK)  
19.03.2014.a. toimus hoones arutelu, kus osales ka Viljandi linnaarhitekt Laur Pihel. Otsustati, et 
mälestiseks tunnistamine on põhjendatud.  
Samas on hoone seisukord halb ning see vajab kohest avariiremonti, hoone säilimise tagamiseks on 
tarvis ilmselt nii muinsuskaitseameti kui linnavalitsuse kaasabi.  
 
Palume linnavalitsuse arvamust Kultuuriseltsi „Koit“ mälestiseks tunnistamise kohta hiljemalt 6. 
maiks.  
 
Lugupidamisega,  
Triin Talk 
ehitismälestiste peainspektor 
tel 5061835 
 
 
 
 
 
Saatja: Laur Pihel [mailto:laur.pihel@viljandi.ee]  

Saatmisaeg: 28. mai 2014. a. 9:05 

Adressaat: Triin Talk; viljandi@viljandi.ee 
Teema: Re: Arvamuse küsimine kultuuriseltsi "Koit" maja mälestiseks tunnistamise kohta 

 
Tere, 
Viljandi LV toetab Viljandis, Jakobsoni tn 18 asuva kultuuriseltsi "Koit" maja mälestiseks tunnistamist. 
lugupidamisega 
 
Laur Pihel 

Viljandi Linnavalitsus 

peaarhitekt 

4354739  

 

mailto:triin.talk@muinas.ee
https://www.dropbox.com/s/iwcxys31cukeifp/Koit_eksperdihinnang.pdf


 
 
Saatja: Triin Talk [mailto:triin.talk@muinas.ee]  

Saatmisaeg: 30. juuni 2014. a. 17:51 
Adressaat: 'Allar Jakobson' 

Teema: teavitus muinsuskaitse nõukogu otsusest  

 
Lgp Allar Jakobson,  
 

 

Kultuuriseltsi „Koit“ maja mälestiseks tunnistamise menetlus on jõudmas lõpule.  

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12. (1) Asi tunnistatakse kinnismälestiseks ja asja 

kinnismälestiseks olemine lõpetatakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel. Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut 

ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või kinnismälestise omanikule. 

 

Väljavõte Muinsuskaitse Nõukogu 8.mai koosoleku protokollist on allpool, kogu 

Muinsuskaitseameti eksperdihinnang kättesaadav SIIT. Palun nendega tutvuda ja juhul kui on 

küsimusi või täiendavaid ettepanekuid, siis esitada need kahe nädala jooksul. Seejärel liigub 

ettepanek Kultuuriministeeriumisse mälestiseks tunnistamise käskkirja väljaandmiseks.  
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1. Viljandi kultuurimaja „Koit“ mälestiseks tunnistamine 

 

Viljandimaal, Viljandi linnas, Jakobsoni tn 18 asuva kultuuriseltsi „Koit“ maja Kaitse alla 

võtmise ettepaneku on teinud 2009. a. juunis Jaanika Kressa ja Valdo Paddar, kes taotlevad 

hoone tunnistamist ajaloomälestiseks hoone kultuuriloolise ja arhitektuurse väärtuse 

tõttu. Hoone on eravalduses ja kasutusel seltsimajana. 

https://www.dropbox.com/s/054ciobx1tdlkw1/MKA%20eksperdihinnang%20lisadega.%20Koit..pdf


 

Hoonele on tehtud eksperdihinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta, kus märgitakse: 

 

Viljandis aadressil Jakobsoni 18 asuv Koidu seltsimaja omab erakordselt suurt kultuuriloolist 

väärtust. Tegemist on eesti rahvuskultuuri ühe olulisema monumendiga, mis kajastab neid 

väärtusi, mis viisid Eesti iseseisvumiseni 1918. aastal.  

Samal ajal on Jakobsoni 18 hoone ainus autentsena säilinud 20. Sajandi algusest pärinev linna 

seltsimaja näide ja sellisena unikaalne.  

Samuti on väärtuslikud ja säilitamisväärsed hoone hilisemad ehituslikud kihistused 1930. 

aastatel ehitatud vestibüülist 1960. aastatest pärineva saali interjöörini. Ajalooprotsesse 

ilmestab ka 1990. aastatel rajatud muuseumituba. Hoone väärib ajaloo- ja 

arhitektuurimälestiseks tunnistamist. 

 

Hoone on ehitustehniliselt halvas seisukorras, ei paikne miljööväärtuslikul hoonestusalal ega 

muinsuskaitsealal ega ole kaitstud muul viisil, seega on ehitise säilimisele arvestatav oht. 

Riikliku kaitse alla võtmine annab võimaluse omanikku survestada ja teiselt poolt ka toetada 

kultuurilooliselt olulist hoonet säilitama. 

 

Otsustati: Muinsuskaitse Nõukogu otsustas teha Kultuuriministrile ettepaneku Viljandi 

kultuurimaja „Koit“ ehitismälestiseks tunnistada. 

 

 


