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EKSPERDIHINNANG 
 

 

Objekt:   Viljandi mõisa kalmistu  

   (koos Katariina kabeli varemetega, 15. saj.) 

Reg. nr.   14718 

Asukoht:   Mõisapargi ja Talli 2 maaüksus, Viljandi linn,  

   Viljandi maakond 

Katastriüksus:   89714:001:0004; 89714:001:0005 

Omanik:  Viljandi linn 

 

L-EST asukoht: x – 6470096; y – 593223  (maaalaline objekt) 
 

 

Käesolev eksperdihinnang on koostatud Viljandi maakonnas, Viljandi 

linnas, praegustel Mõisapargi ja Talli 2 kinnistutel asuva Viljandi 

mõisa omanike von Ungern-Sternbergide perekonnakalmistu 
(mõisnike perekonna matusepaiga) mälestise tunnustele vastavuse 

selgitamiseks Muinsuskaitseseaduse § 12 alusel. Kaitse alla võtmise 

ettepaneku tegid 08.09.2012 Valdo Paddar ja Jaanika Kressa-Uudre, kes 

taotlevad mõisakalmistu koos seal asuvate kalmude ja osaliselt säilinud 

kalmisturajatistega (sh. 20. sajandi algul rajatud kalmistu piirdemüüri, 

treppide ja väravaga) tunnistamist ajaloomälestiseks MukS §3 lg 2 p 5 

mõistes, ajaloolise kalmistuna. Mõlemad maaüksused, millel asuvad 

kõnealune kalmistu ja selle rajatised on Viljandi linna omandis.  

 
 

1. Ajalooline ülevaade 
 

20. sajandi alguses rajatud Viljandi mõisakalmistu (Ungern-Sternbergide 

perekonna matusepaik) asub Viljandi ordulinnuse ja selle kunagiste 

muldkindlustuste vahetus naabruses, praeguste Talli- ja Hariduse tänavate 

vahelisel alal paikneval looduslikul kõrgendikul, mida varem tunti kui 

”kirikumäge“. Seda nimetust kasutati veel 19. sajandi 60. aastatel 

koostatud Viljandi mõisa omaniku ja magistraadi vahelistes lepingutes. 

Mainitud on nimelt Lossimäge (sks. k. Schlossberg) ja Kabelimäge (sks. 

k. Kirchberg), kus linnaelanikel oli õigus vabalt liikuda ja viibida.
1
 

Sellise nime sai see künkataoline kõrgendik arvatavasti 14. sajandi algul 

siia rajatud Püha Katariina kabeli järgi, mis püsis siin ligikaudu kaks 

sajandit. Kroonik Dionysius Fabriciuse teatel lammutati see väljaspool 

linnamüüri paiknenud ja varem orduvendade matusepaigana teeninud 

                                                 
1 EAA 1002-1-325. 
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kabel (sacellum D. Katharinae dicatum) ordumeister Wilhelm von 

Fürstenbergi (1557-59) käsul pärast seda, kui moskoviidid Narva ja Tartu 

(1558. a. juulis) ära olid võtnud//.
2
  

1599. a. Poola-aegse revisjoni ajal on kabelit kirjeldatud järgmiselt: 

Kuues kirik oli ka linnuse all, aia lähedal; sellest on ainult jäljed järel. 

Sinna maetakse katoliiklasi, seal on ka paljude tähtsate inimeste 

surnukehi, see tähendab mõned ordumeistrid ja mõnikümmend tähtsamat 

poola soldatit.
3
 

Niisiis oli sel ajal juba tegemist hävinud kabeli jäänustega kuid vana 

katoliku kalmistu oli vähemalt Poola aja algul veel kasutusel. 1907. a. 

oktoobris leiti matusepaiga rajamisega seotud kaevetööde käigus vanemat 

35 matust, ”hammaste järgi otsustades nooremate inimeste säilmed“, 

kellest kolm olid maetud näoga maapinna poole. Kõik väljakaevatud 

sängitati järgmisel päeval uuesti mulda.
4
  

1624. aastal läänistas äsja Liivimaa vallutanud Rootsi kuningas Gustav II 

Adolph sõdades praktiliselt hävinud Viljandi koos ümbritsevate maade 

ning Helme ja Tarvastuga krahv Jacob de la Gardiele.  Kuninga poolt 

läänistatud rüütlimõisa nimeks jäi Viljandi lossivaldus (Schloss Fellin), 

mis nimetusena püsis kuni mõisa riigistamiseni.  

Mõisa territooriumile jäänud kabeli varemed ja mahajäetud katoliku 

kalmistu vajusid unustusse. A.W. Hupeli teatel asus kabeli kohal 18. 

sajandi lõpul vana lagunenud mõisa elumaja, mida K. v. Löwis pidas de 

la Gardie´de aegseks mõisa peahooneks. 1907.-1908. a. kaevetööde ajal 

leiti sealt  sinise maalinguga ahjukahleid, mantelkorstna vundament ja 

muid selle hoonega seotud ehitiseosi.  

1746. aastal kui mõis kuulus Maria Tšoglokovale ehitati uus peahoone 

mis asus ligikaudu praeguse Laidoneri ratsamonumendi kohal. See 

barokne puidust “vana mõisahäärber” jäi pärast mõisa võõrandamist 

kasutuseta ja lammutati 1938. aastal.
5
  

1861. aastal ostis mõisa Tšoglokovite järeltulijatelt Erastvere mõisa 

omanik, parun Paul von Ungern-Sternberg.
6
 Tema järeltulijate kätte jääb 

mõis kuni võõrandamiseni EV Maaseaduse alusel 1919. a.  

Tegelikuks mõisa omanikuks saab eelmise poeg, Oswald Paul Conrad 

Constantin parun von Ungern-Sternberg (1847-1907), kes 1877. aastal, 

pärast abiellumist Emely Sophie Alexandrine von Wolffiga (1855-1934) 

asub mõisavaldust arendama ja korrastama. Aastatel 1878-1880 valmib 

uus peahoone (arhitekt Robert Pflug, ehitusmeister Modi?), lossivaremed 

                                                 
2 Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft für die Jahre 1907-1908. Fellin 1909, S.VI-VIII. 
3 Muinsuskaitse eritingimused Mõisapargi ja Talli 2 detailplaneeringule, koost Monika Eensalu, lk 5. 
4 Jahresbericht (1907-1908), S.VII. 
5 „Wana-Lossi ei ole enam”- Oma Maa 3.dets 1938. nr 145.  
6 Stryk, lk 340. 
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ja lossimäed kujundatakse romantiliseks pargimaastikuks, aednik Londe´ 

kujundatud pargiala koos tiigiga rajatakse ka uue peahoone ümber.  

 

Parun Oswald von Ungern-Sternberg suri 1907. a. veebruaris. Ilmselt oli 

juba tema eluajal otsustatud perekonnakalmistu rajamine kirikumäele, 

kuhu 1907. a. sügisel rajatakse juurdepääsuteede, kivist piirdemüüride, 

nõlvale rajatud kivitrepi ja graniitpostidele toetuva sepisväravaga 

perekonnakalmistu.  

Kaks aastat hiljem maeti perekonnakalmistule järgmine pereliige - 

Oswald von U.-St. õde Marie Anna Eugenie von Ungern-Sternberg 

(1856-1909). 

 

Kalmistu pargiteede rajamisel 1907. a. oktoobris satuti maapinna lähedal 

otse õhukese mättakihi all keskaegse kiviehitise säilmetele, ehitusrusule 

ja raidkividetailidele. Neid kutsuti uurima Riia kunstiajaloolane Karl 

Woldemar von Löwis of  Menar (1855-1930). Koos Viljandi Literaatide 

Seltsi esimehe arhivaar Georg von Freymanniga identifitseerisid nad 

leitud ehitise ajalooliste allikate põhjal väljaspool linnakindlustusi asunud 

nn. väikese lossikabeli ehk Püha Katariina kabelina, mida on 

esmamainitud 1506.  a. ja mis lammutati aastal 1558. 1908. aasta kevadel 

viidi mõisaproua von Ungern-Sternbergi tellimusel kabeli väliuuringud.
7
 

Kuivõrd tegemist on sama mõisakalmistu alaga, toome väljavõtte K.v. 

Löwis of Menari koostatud uuringute aruandest: 

 
Löwis of Menari kirjelduse kohaselt on tegemist ida-läänesuunalise 27,5m pikkuse ja 

15m laiuse vundamendiga. Kaevetööde käigus avati kõigepealt hoone idaseina 

sisekülg, kus 1m sügavusel jõuti neljakandilistest 11,5cm küljepikkusega rohelise ja 

kollase glasuuriga keraamilistest põrandaplaatidest maleruudukujuliselt laotud 

põrandani. Idaseina sisekülje keskel satuti laia vööndkaare (Gurtbogen) 

vundamendile. Ebaregulaarse plaaniga ca 7,45-7,75 x 7,8-8,45 m laiuse kooriruumi 

põhjaseinas oli sissepääsuava ja selle kirdenurgas asus keraamiliste plaatidega kaetud, 

15cm põrandast kõrgem 1,7m laiune ja 1,25m sügav alatarialus. Pikihoonest eraldas 

kooriruumi 4,7m laiune võidukaar, 0,7m paksuse vaheseinaga. Pikihoone 

väljakaevamisel avati vundamendid pikkusega 14,5m lõunaseina- ja 15,5m põhjaseina 

siseküljel ning laiusega 12m lääneseinal ja 12,20 idaseinal. Idaseinas leiti kaks 

seinanišši ja lõunaseinas lai sissepääsuava.  

Välisseinad olid massiivsed, 1,5 -1,65 meetri paksused – ilmselt seetõttu, et nad pidid 

kandma ilma tugipiilariteta rajatud hoone kogu võlvikoormust. Nagu enamikul 

vanadel kirikutel, on põhiplaan veidi nihkes (ebasümmeetriline). Ehitise loodenurk 

ulatus pisut üle skeemile punktiiriga märgitud matusepaiga piirdeaia ja oli ainuke osa 

vundamendist, mis ei olnud mättaga kaetud.  

Kabeli kohal asunud, tõenäoliselt de la Gardiede aegse puidust elumaja mantelkorstna 

vundament oli rajatud põiki üle triumfikaare. Selle koha alune põrand oli hävinud, nii 

                                                 
7 Löwis of  Menar, K.. v. Freilegung der Überbleibsel der St.Katarinenkapelle in Fellinn.1907-1908. 

Fellin 1909, lk 5jj. 
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et ei ole võimalik selgitada, kas oli tegemist üheosalise või kaheosalise triumfikaarega 

nagu nt Üksküla (Ikšile) kirikus. Ka pikihoones oli ilmselt hilisema hoone keldrite 

rajamisel osa põrandast hävitanud, mistõttu ei saanud kindlaks teha, kas kabeli 

võlvlage kandis üks või kaks piilarit. Otsus on tehtud mõõdusuhete alusel.  

 

Pikihoones avati erinevates kohtades samasugune malelauamustriga põrand nagu 

kooriruumis. Põhjanurgas leiti 15cm kõrgune altaripodest mõõtudega 2,3x2m 

(skeemil tähistatud 5 ristiga).  

Pikihoone rusukihis leidus kõikjal roidvõlvidelt pärinevaid topeltmõigasprofiiliga 

profiiltelliseid, millel oli kaks 6cm läbimõõduga ümarmõigast (fig 4, topeltmõigast on 

kasutatud ka Viljandi linnuse konvendihoone võlvidel ja piilaritel), ühe 9cm mõikaga 

profiilkive (nn Begleiter, fig 6) mis tõenäoliselt pärinesid kilpkaarte ülaserva või 

aknavõlvi roietelt (analoogia Riia toomkirikuga) ja ristvõlvidelt pärinevad ahenevaid 

vormkive (fig 5).  

Akende jälgi ei leidunud, kuna müürid olid säilinud ainult kuni 1 meetri kõrguseni. 

Katusekivid olid 44cm pikad, meie keskaja ehitistele tavapärased vormkivid 

(Hohlziegeln). Tavalised müüritellised olid mõõtudega 30x13x9cm. Leitud 

sambakatked on olid tellistest ja lubjatud.  

Kõige väärtuslikumaks leiuks oli kaheksatahuline Vasalemma marmorist kapiteel 

varagooti stiilis madalreljeefornamendiga. Kapiteeli 35lt 28cm-le ahenevast kaheksast 

tahust ühel on kujutatud tiibu sirutavat kotkast, ühel draakonit, ühel kassitaolist 

kiskjat, ühel ornamentaalseid viinapuuvääte, ühel tammelehestikku tõrudega ja kolmel 

stiliseeritud mõõkliiliatega ornamenti. Kaheksatahulise kapiteeli ahtama osa läbimõõt 

on 67cm. Teine tükk samast materjalist oli samuti kaheksatahuline, vertikaalsete 

külgede ja 65cm läbimõõduga ning oli kaunistatud süvistatud neliksiiruga igal küljel. 

Peale nende leiti veel üks viinamarjakobarat kujutav lubjakividetail, ilmselt nurga- või 

seinakonsooli osa. Löwis of Menar leiab, et Katariina kabeli kapiteeli varagooti 

detailid ei sarnane Th. Schiemanni poolt 1878-1879 väljakaevamistel leitud 

ordulinnuse konvendikabeli romaanilike raidkividetailidega. Kõik leiud andis proua 

Ungern-Sternberg üle Dittmari muuseumile (praegusele Viljandi Muuseumile) kuhu 

varem olid hoiule antud ka Viljandi lossivaremetest leitud raidkividetailid.  

Püha Katariinale pühendatud väike ordukabel kuulus arvatavasti komtuurkonnale, 

kuid asus linnusest eraldi, ca. 150 meetri kaugusel teise ehk keskmise eeslinnuse 

läänemüürist. Dionysius Fabricius kirjeldab Viljandi Katariina kirikut kui ordurüütlite 

matusepaika. Löwis of Menar mainib, et ka Võnnu ordulossi juures asus sarnane ja 

samuti Püha Katariinale pühendatud kirik umbes sama kaugel linnusevööndist, mis 

ilmselt kandis sama funktsiooni. Analoogide põhjal läti alal Valmiera ja Võnnu 

(Cesise) kirikute analoogiliste madalreljeefsete dekoorielementidega dateerib ta kabeli 

ehituse 13. sajandi viimasesse veerandisse.
8
  

 

K. v. Löwis of Menari aruande lisana esitatud plaaniskeemile (vt Lisa 1, 

Skeem 6) on punktiiriga märgitud ka osa 1907. a. rajatud kalmistuteest ja 

piirdemüürist, mis peaks võimaldama ehitist hiljem koostatud kalmistu 

plaani ja tänapäevaste plaanidega siduda.  

 

                                                 
8 Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloolased on selle dateerinud 14. sajandisse või 15. sajandi algusse ja 

seostanud pigem Tallinna raidkivikunstiga (Suurgildi hoone jm). Vt näiteks: Üprus, H. Raidkivikunst 

Eestis XIII-XVI sajandini. Tallinn 1987, lk 66. 
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1908. a. saab uueks Viljandi mõisahärraks Heinz Oswald Paul Richard 

parun von Ungern-Sternberg (1900-1945) kes majandab mõisa koos ema 

ja vanema õe Alexandrine Gertrude Emilyga (1878-1934). Neil tuleb üle 

elada rahutud ajad, maailmasõda, revolutsioon, vabadussõda ja mõisa 

riigistamine, kusjuures vabadussõjas Balti rügemendi koosseisus 

võidelnud ja haavata saanud Heinz saab riigilt teenete eest Tusti 

karjamõisa, samal ajal kui Viljandi mõis perekonnalt võõrandatakse. 

Arvukate kohtuprotsesside tulemusena õnnestub 1930. aastatel ka osa 

Viljandi mõisamaadest tagasi saada. Muuhulgas tagastatakse 1932. aastal 

perekonnale lahusmaatükina ka riigistatud mõisapargis asuv 

perekonnakalmistu.
9
  

1934. aasta detsembris sureb Heinzi ema, Oswaldi lesk Emely Sophie 

Alexandrine von Ungern-Sternberg. Matustel tuleb vahepeal 

vabadussõjalaste liikumisega ühinenud ja seetõttu vangistuses viibinud 

Heinzil viibida käeraudades. Veel samal aastal sureb ja maetakse 

perekonnakalmistule ka Heinzi õde Alexandrine Gertrude Emely v. 

Mensenkampff. Juba varem oli perekonnakalmistule maetud 

Alexandrine´i poeg Otto Oswald Karl von Mensenkampff (1903-1922). 

Tema isa ja Alexandrine´i abikaasa oli Tarvastu mõisnik Karl von 

Mensenkampff, kes kinkis Viljandile rippsilla.  

 

Heinz v. Ungern-Sternberg tegutseb 1930. aastatel Viljandis lennunduse 

arendaja ja ettevõtjana, panustades muuhulgas purilennukite ja 

liinibusside tootmisse. Uuesti riigistatakse kõik tema kinnisvarad ja 

käitised 1940. aastal. Heinz  von Ungern-Sternberg lahkub koos perega 

Eestist 1939. aasta oktoobris kuid kinnisvarad, sealhulgas Matusepaiga 

kinnistu jäävad nende nimele 1940. aastani. Viimane omandiõigust 

tõendav dokument kinnistusraamatus pärineb 26. juunist 1940. Tema ja ta 

poeg Wolf (snd.1923) hukkuvad mõlemad Teise Maailmasõja rinnetel 

1945. aastal.  

 

Mis puutub perekonnakalmistu edasist saatust, siis juba 1931. aastal 

alustati laululava rajamist kabelimäe jalamile, milleks nõlvalt eemaldati 

ka mõned puud. 1936. aastal rajatakse uus laululava, mille puidust 

astmestik fotode järgi otsustades ulatub kalmistu piirini. 1940. aastatel on 

samas juba uus suurem ja uhkem, ajastukohaselt nõukogude rahva suure 

juhi ja õpetaja üleelusuuruse pildiga ehitud puitehitis. 1950. aastate 

keskpaiku asendatakse laululava puitastmed kivikonstruktsioonis 

                                                 
9 ERA 32-2-1208, 3381, 5849: E. ja H. v. Ungern-Sternbergi ja A. Mensenkampfi kaebused 

Siseministeeriumi, Põllutööministeeriumi ja Viljandi Linnavalitsuse vastu; ERA 1356-2-5634 ja 5635: 

H. v. Ungern-Sternbergi jt. kaebus Viljandi mõisamaa võõrandamisest vabastamisest keeldumise kohta 

(1923-1928); ERA 63.23.4136: Viljandi mõisa matusepaik. Võõrandatud vara tagastamise toimik 

(1932); EAA 3760-2-1127: Viljandi linna kinnistu ”Matusepaiga“(1932-1940).  
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pingiridadega, mille rajamisel sektorikujuliselt lõhutakse osa kalmistu 

piirdemüürist. Kalmistu värav ja trepid olid suhteliselt heas korras veel 

1970. aastal, kuid pärast seda on nende kallal vandaalitsetud, sepisvärav 

on kaduma läinud ja selle graniitpostid ümber lükatud. Detailidest on 

siiski niipalju säilinud, et värava ja treppide restaureerimine ajalooliselt 

autentsel kujul on võimalik. 

 

Kalmistule on maetud järgmised mõisnikeperekonna liikmed
10

: 

1) Oswald Paul Conrad Constantin parun von Ungern-Sternberg, 

Liivimaa maanõunik, snd. 30.VIII 1847 Erastveres, srn. 24. II 1907 

Viljandis; 

2) Marie Anna-Eugenie paruness von Ungern-Sternberg, snd. 7. II 

1856 Erastveres, srn. 24. IV 1909 Viljandis; 

3) Otto Oswald Karl von Mensenkampf, snd. 16.VII 1903 Tarvastus, 

srn. 28. V 1922 Viljandis; 

4) Emely Sophie Alexandrine paruness von Ungern-Sternberg, snd. 

paruness Wolff, snd. 20.VIII 1855 Lubahn (Lubana), srn. 3.XII 

1934 Viljandis; 

5) Alexandrine Alice Emily von Mensenkampf, snd. paruness von 

Ungern-Sternberg, snd. 29.IV 1878 Viljandis, srn. 15.XII 1934. 

 

Millal kadusid kalmistult suguvõsa hauatähised ei õnnestunud selgitada. 

Naabruses elavate inimeste väitel oli üht-teist alles veel 1960. aastatel. 

Praeguseks on säilinud üksnes vana elupuu.  
 

 

2. Kalmistu kirjeldus 

 

Viljandi mõisa kalmistu on põhiplaanilt poolringikujuline ala endise 

Kabelimäe platool ja loodenõlval, mis ajaloolistes piirides hõlmas 3067,6 

ruutmeetrit.  Looduses on kalmistu võrdlemisi selgesti piiritletud, kirde-, 

põhja- ja loodeküljel ajalooliste piirdemüüride ja järsul nõlval asuva 

trepistiku, ida- ja kaguküljel Talli tänava, lõuna- ja lääneküljel Hariduse 

3-7 ja Talli 6 kinnistutega. Platoo keskosa on lage haljasala, sellel 

kasvavad üksik vana elupuu ja noor tamm. Lagendiku keskosa on 

kõrgem. Selline maastikuprofiil on kujundatud ilmselt kalmistu 

planeerimise käigus 1907. ja 1908.  aastal. Kõrgenduse alla jääb 

keskaegse Katariina kabeli vare. Loodenõlv, kus asub kalmistu 

juurdepääsutee koos 20. sajandi algusest pärineva graniitrinnatise, 

treppide ja väravaga on kaetud lehtpuistuga, jalgtee ääres kasvavad 

                                                 
10 Lähtutud on Eesti Ajalooarhiivis leiduvast allikast: Necropolis von Livland (1929). EAA 1674-2-

337, lk 86 ja Milvi Hirvlaane koostatud Ungern-Sternbergide suguvõsa käsitlevast uurimusest (vt 

eksperdihinnangu lisa 3.)  
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kalmistu rajamisajal istutatud vanad pärnad, nende kõrval ka mõned 

nooremad isekasvanud puud. Kirdenõlval asub 1960. aastatel rajatud 

laululava, mille pingistik lõikub sektorina kalmistu piirdemüüri. Viimane 

on säilinud kahe tahutud graniitkividest müürilõiguna, millest teine ulatub 

kohati pinnasesse mattununa kuni Talli tänavani.  

  

3. Kalmistu ja selle rajatiste arhitektuurne lahendus  ning hinnang 

ajaloo- ja arhitektuuriväärtuse seisukohast 

 

Kalmistu rajatistest on säilinud 1907.-1908. pärinevad maastikukujunduse 

elemendid ja pinnasevormid. Teestikust on säilinud loodenõlval asuv 

juurdepääsutee. Säilinud on algupärane tahutud graniidist astmete ja 

graniitkivirinnatisega peatrepp (Lisa 2, fotod 17-23) ja piirdemüüris olev 

väravaava (Lisa 2, fotod 20, 22, 29-30) koos värava graniitpostide ja 

sepisdetailide osadega (Lisa 2, fotod 31-33). Valdavas osas on säilinud 

algupärased maakivist piirdemüürid kalmistu kirde- ja loodeküljel (Lisa 

2, fotod 23-26, 34-44), mis algselt on olnud kaetud betoonvaltskividega 

(foto 41). Loodenõlval paiknev kivitrepp jätab vaatamata sellele, et osa 

sellest on lagunenud (kahel ülemisel podestil puuduvad astmed) 

imposantse mulje.  

Viljandi mõisa kalmistu on hea näide ajastule iseloomulikult hästi 

maastikku planeeritud ja loodusesse sulatatud kalmisturajatisest ja 

sellisena omab olulist ajaloo- ja arhitektuuriväärtust. Mõisnikeperekonna 

haudade kohal on praegu kodanikualgatuse korras paigaldatud ajutine 

informeeriv hauatähis, mille lahendus on diskreetne. Hauatähiste 

algupärase kuju kohta hetkel täpsemad andmed puuduvad, kirjelduste 

järgi on ühe või kahe puhul neist olnud tegu ilmselt tumedast graniidist 

kiviristidega.  

 

4. Hinnang ehituskonstruktsioonidele ja seisundile 

 

Kalmisturajatise pinnavormid ja osa põlishaljastusest on säilinud 

algupärasel kujul. Nõlval olev puistu (fotod 13, 24, 36, 49, 53) vajab 

kohati hooldusraiet. Piirdemüürist on laululava astmete kohal olnud 

kirdepoolne müürilõik hävinud, ülejäänud piirdemüürid on säilinud 

algupärasel kujul. Piirdemüürid on kohati hästi säilinud, kohati aga 

lagunenud, müürilõike ja üksikuid kive on nõlvalt alla varisenud (fotod 

35-40). Müürid vajavad kohati remonti ja restaureerimist. Kivitreppidest 

on algsel kohal säilinud alumise podesti graniitastmed ja tugimüür (fotod 

17-21) ja kalmistu värava ees olev graniittrepp koos väravapostidega 

(fotod 30-31). Kahe ülemise trepimarsi (foto 29, 50) graniitastmed 

puuduvad, tõenäoliselt on need nõlvast alla varisenud ja pinnasesse 

mattunud. Väravast on säilinud tahutud graniidist väravapostid koos 
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algupäraste sepisdetailide osadega (fotod 32-33). Sepisvärav on hävinud 

kuid selle saab säilinud originaaldetailide ja 1970. aastast pärineva foto 

(foto 27) alusel restaureerida. 

  

5. Hetkeolukorra analüüs ning erinevate kaitserežiimide 

rakendamise kaalutlused ja põhjendused. 

 

Ajaloolise kalmistu näol on tegemist kultuuriväärtusliku pühapaigaga, 

mille puhul eeldatakse selle paiga säilitamist ja seal kehtivate tavade 

respekteerimist isegi juhul kui paik ise mälestiseks tunnistatud ei ole. 

Kalmistul kehtivat hauarahu reeglina ei häirita.  

Antud kalmistu kui terviklikult planeeritud maastikurajatis ja 

pargikunstiobjekt on lisaks käsitletav ka ajaloolise pargialana.  

Mõlemal juhul eeldatakse üldtunnustatud tavakohaste käitumisnormide 

järgimist. Kalmistu on rahupaik, kuhu üldjuhul ei kavandata argieluga 

seotud tsiviilrajatisi (välja arvatud kalmistu enda teenindamiseks 

vajalikud ehitised) ja mille rahu sobimatute tegevustega ei häirita.  

Park on puhkeala, kus näiteks ei sobi liigelda mootorsõidukiga, teha kõva 

lärmi või pidutseda. Sportlike tegevuste harrastamine parkides on 

tänapäeval küll reeglina aktsepteeritud eeldusel, et sellega ei kahjustata 

haljastust ega häirita kaaskodanike rahu. Näiteks spordivõistluste 

korraldamine pargis ei ole reeglina aktsepteeritav, sest see häirib 

kaaskodanike rahu ja kahjustab paratamatult ka pargihaljastust, tallamine 

tekitab erosiooni, isegi juhul kui rakendatakse vastavaid kaitsemeetmeid. 

Spordivõistluste korraldamine kalmistul oleks muidugi juba täiesti 

kohatu.  

Iseenesest asub mõisakalmistu Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, 

mille piires kõigi seal asuvate kultuuriväärtuste kaitse peaks olema 

tagatud.  

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse §6 lõikest 1 tulenevalt  

on Muinsuskaitseala eesmärgiks ajalooliselt väljakujunenud 

linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, 

plaanistruktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, miljöölise eripära ja 

muinsuskaitsealale avanevate kaug- ning sisevaadete säilitamine.  

Muinsuskaitseala põhimääruse § 6 lõikes 2 on eraldi märgitud ajalooliselt 

väljakujunenud linnaruumi elementide, sh parkide säilitamist ja nende 

hävinud osade taastamist (p. 2), ajalooliselt väljakujunenud 

linnaehitusliku struktuuri, stiililise ja ajastulise mitmekesisuse jne.  

säilitamise tagamist planeerimisel ja ehitamisel (p. 3), muinasasustusega 

seotud maastikuelementide, väärtuslike loodusobjektide ja haljasalade 

säilitamist (p. 7), ajaloolisse keskkonda sobimatute rajatiste ja muude 

objektide (sh tehnovõrkude maapealsed elemendid) rajamise vältimist.  
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Seega tuleb muinsuskaitsealal säilitada ja kaitsta kõiki muinsuskaitsealal 

leiduvaid kultuuriväärtusega ehitisi ja maastikuelemente, sealhulgas 

ajaloolist kalmistut ja selle vaadeldavust. Paraku ei ole linna senises 

planeerimispraktikas eeltoodud eesmärkidele piisavalt tähelepanu 

pööratud. 

  

Muinsuskaitsealade, sealhulgas Viljandi vanalinna ja lossipargi viimaste 

aastate planeerimispraktikat analüüsides torkab silma, et üldtunnustatud 

norme ja seadusest tulenevaid nõudeid ei kiputa muinsuskaitsealadel 

asuvates parkides järgima. Parkidesse üritatakse tuua uusi funktsioone ja 

ajaloolisse keskkonda sobimatuid kujunduselemente, uute funktsioonide 

ja tegevuste arendamisega kiputakse üldjuhul üle pingutama. 

Haljasaladele kasutusviiside planeerimisel ei pöörata tähelepanu 

haljastuse koormustaluvusele. Näiteks ei ole Viljandi uue laululava 

planeeringus ja sellele koostatud muinsuskaitse eritingimustes  läbi viidud 

keskkonnamõjude hinnangut ega analüüsitud maastiku koormustaluvust, 

rääkimata sellest, et oleks analüüsitud maastikuvormide 

ümberkujundamise sobivust muinsuskaitsealal või kaalutud ajaloolise 

krundistruktuuri resp. endise mõisapargi kui terviku säilitamist ja 

taastamist (mis on üks muinsuskaitseala põhieesmärke) ja erinevate 

sihtfunktsioonide omavahelist sobivust.  

Pealiskaudse menetluse tulemusel on praeguseks kehtestatud 

detailplaneering, mis käesoleva eksperdihinnangu koostaja arvates ei taga 

Viljandi lossipargi tasakaalustatud arengut ja mille puhul 

muinsuskaitselised, looduskaitselised ja esteetilised, aga ka säästvusele ja 

jätkusuutlikkusele orienteeritud eesmärgid on allutatud arendaja 

põhieesmärgile planeerida Viljandile senisest suurem, uhkem ja 

kaasaegsem laululava.  

 

Asjaolu, et Talli 2 ja Mõisapargi kinnistute detailplaneeringu koostamisel 

ja menetlemisel ajaloolise kalmistu ja kabeli säilmete olemasolu 

praktiliselt unustati või täpsemalt – muinsuskaitseline huvi taandus 

planeeringu koostamise põhieesmärgi kõrval nii tagasihoidlikule kohale, 

et uute rajatiste sobivust kalmistule ja selle vahetusse naabrusse isegi ei 

analüüsitud – on ilmne märk sellest, et muinsuskaitsealal olevad 

üksikobjektid ja väärtustekogumid, olgu siis tegu ajaloo-, arheoloogia- 

või arhitektuurimälestise või näiteks muinsuskaitseala ajaloolise 

krundistruktuuriga, tuleb edaspidi ka ükshaaval arvele võtta ning 

vajadusel määrata neile konkreetse objekti spetsiifikast tulenev 

kaitserežiim ja rangemad kitsendused.  

 

Muinsuskaitseala põhimäärusest rangemate kitsenduste seadmine eeldab 

objekti mälestiseks tunnistamist.  
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Lisaks eksperdihinnangu punktis  7  loetletud mälestise tunnustele on ka 

mõisakalmistu säilitamiseks ja hooldamiseks vajalike kitsenduste 

seadmise vajalikkus (kuivõrd seda ei ole võimalik tagada 

muinsuskaitsealal kehtivate üldiste kitsenduste raames) Viljandi 

mõisakalmistu mälestiseks tunnistamise põhjenduseks.  
 

Loetleme siinkohal veelkord ükshaaval Talli 2 ja Mõisapargi maaüksustel 

praegu kehtivad kitsenduste liigid: 

- Viljandi vanalinna muinsuskaitseala (reg . nr. 27010) - hõlmab 

mõlemat kinnistut ja kogu mõisakalmistu ala täielikult: 

Viljandi vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus (RT I 2004, 50, 352) 

määrab kindlaks muinsuskaitseala eesmärgid ja seal kehtivad 

kitsendused. Seadusjärgsete kitsenduste osas leevendusi tehtud ei ole. 

Muinsuskaitseameti loata on muinsuskaitsealal keelatud ehitamine, 

restaureerimine ja konserveerimine, ajalooliselt väljakujunenud 

ehitusjoone ja kinnistupiiride muutmine, mälestise, ehitise või 

muinsuskaitseala ilme muutmine, mälestist, ehitist või muinsuskaitseala 

kahjustava või nende ilmet muutva objekti paigaldamine , haljastus-, 

pinnase- ja kaevetööd (MukS § 24 lg 1). Lisaks kohustab MukS §24 lg 6 

muinsuskaitsealal ehitades arvestama ehitise ja muinsuskaitseala 

arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust. Sätestatakse ka muinsuskaitse 

eritingimuste ja järelevalve kohustuslikkus ehitus-, maaparandus- ja 

teetööde või muude mälestist ohustavate tööde teostamisel MukS § 35 

alusel ja kultuuriväärtusega leiu või arheoloogilise kultuurkihi (sh 

inimluude) avastamisel tööde seiskamise nõue.  

See, et hiljuti kehtestatud planeeringus ei ole arvestatud muinsuskaitsealal 

paikneva mõisakalmistu kui terviku säilitamisega, on vastuolus 

muinsuskaitseala eesmärgiga, mis on sätestatud Viljandi vanalinna 

muinsuskaitseala põhimääruse § 6 lõikes 1 ja kaitse eesmärkidega, mis on 

sätestatud § 6 lõike 2 punktides 1 ja 7. 

Muinsuskaitseamet oleks juba detailplaneeringu kooskõlastamisel 

pidanud nõudma kalmistut poolitava kinnistupiiri korrigeerimist, 

mälestist kahjustavate muinsuskaitsealal asuvale kalmistule sobimatute 

rajatiste (valgustid, kergliiklustee) muutmist ja kalmistu vaadeldavuse 

tagamist ning nõudma planeeringulahenduse kooskõlla viimist 

muinsuskaitseala põhimäärusega, tuginedes põhimääruse § 6 punktidele 1 

ja 3. 

Mälestis nr 14718 – Viljandi Katariina kabeli varemed - paikneb 

mõisakalmistu Talli tänava poolsel osal.   

Kinnismälestisel kehtivad mõnevõrra rangemad piirangud. 

Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on keelatud mullatööd, teede ja 

trasside rajamine (MukS §24 lg 2 p. 1 ja 3). Samuti kehtib mälestisel 
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nõue teostada enne tööde teostamist uuringud (ja tagada ehitustöödel 

muinsuskaitseline järelevalve MukS § 34 ja 35 alusel.  

Tööde teostamisele eelnevalt tuleb koostada töödele esitatavaid 

muinsuskaitselisi nõudeid käsitlevad muinsuskaitse eritingimused 

(MukS §35 lg 1).  
Juhul, kui mälestisel või muinsuskaitsealal kavandatakse konserveerimist, 

restaureerimist, ehitamist või trasside või teede rajamisega seotud 

pinnase- ja kaevetöid, tuleb enne selliste tööde teostamist läbi viia 

arheoloogilised uuringud tööde tellija kulul (MukS §§ 35 lg 7 ja §40 

lg 5). Ehitus- ja muude tööde teostamisel tuleb tagada tingimused, 

mis tagavad mälestise, selle välisilme ja ümbritseva keskkonna 

säilimise (MukS § 40 lg 1 ja 2).  
  

Mälestise nr 14178 piirid on hetkel täpsustamata. Kaitse all on üksnes 

keskaegse kabeli müürisäilmed ja see ei hõlma kogu mõisakalmistu ala, 

sh. loodepoolseid treppe ja kalmistu väravat, mis on just mõisakalmistu 

olulisemad osad. Samuti ei hõlma mälestis antud juhul ka väljaspool 

kirikumüüre olevaid matuseid ja kultuurkihti.  

Viljandi maastikukaitseala piir kulgeb mööda Talli tänavat ja kõnealune 

piirkond ei kuulu maastikukaitseala koosseisu.  

 

Kokkuvõtvalt jõudsin eeltoodud asjaolusid hinnates ja kaalutledes 

järeldusele, et muinsuskaitseala ega ka mälestise nr 14718 olemasolu 

ei ole ajaloolise mõisakalmistu kaitse tagamiseks piisav. Kalmistu 

vajaks iseseisvat kaitserežiimi ja täiendavate kitsenduste, sealhulgas 

hooldamiskohustuse seadmist, mida on võimalik teha alles pärast 

kõnealuse kultuuriväärtusega objekti mälestiseks tunnistamist.  

 

 

7. Mälestise tunnused 
 

Viljandi mõisakalmistu on omanäoline,  suurejooneliselt kavandatud ja 

selgete 20. sajandi algusele iseloomulike stiilitunnustega kalmisturajatis, 

millel on suur kultuuriline ja ajalooline väärtus konkreetse 

mõisnikeperekonnaga seotud ajaloolise paigana kui ka ajastu 

arhitektuuriideid ja mõisnikeperekonna arhitektuurimaitset peegeldav 

arhitektuuriline väärtus.  

Mälestise tunnusteks (ajaloomälestisena) on 1) mõisnikeperekonna 

haudade olemasolu kalmistu territooriumil, mis on tõendatud eelpool 

loetletud ajalooliste allikatega; 2) kalmistu maastikuline kompaktsus ja 

terviklikkus; 3) kalmistu ja selle osade autentsena säilinud 20. 

sajandi algusele iseloomulik ilme koos originaalkujul säilinud 

kalmisturajatiste: treppide, värava ja piirdemüüri osadega; 4) 
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säilinud algupärased maastikuvormid ja haljastus. Algupäraste 

hauatähiste puudumine ei ole antud juhul määrav, kuivõrd on teada, et 

tegemist on ajalooliste isikute matusepaigaga. Monumendiks on eelkõige 

suurejooneliselt kavandatud kalmisturajatis tervikuna, mitte konkreetsed 

hauatähised. Samuti ei lõhu allakirjutanu arvates kalmistu terviklikkust 

laululavaga külgneva piirdemüüri lõigu puudumine. Seda võib tõlgendada 

ka aja jäljena, mille üks ajastu koos oma suhtumisega mälestisele on 

jätnud.  

Võrreldes Viljandi mõisa kalmistut teiste kaitse all olevate 

mõisakalmistutega (Võisiku, Kärstna, Kurista, Vedu, Taali, Voltveti, 

Saadjärve, Mäksa, Karula jt) kui ka nende arvukate 

perekonnakalmistutega, mis veel kaitse all ei ole (nt Loodi, Luunja jt) on 

Viljandi mõisa kalmistu üle keskmise hästi säilinud. Nii territooriumilt 

kui ka asukoha valikult ja teostuselt on tegemist ühe suurema ja 

monumentaalsema mõisakalmistuga. Eriti ilmekad on suurejoonelised 

kalmisturajatised – piirdemüürid ja tugimüürid, graniittrepid, 

väravapostid. Läbimõeldud maastikukujunduslik kompositsioon, 

vormiline monumentaalsus ja loodusesse sulandumise taotlus, nii nagu 

see Viljandi kalmistu rajamisel õnnestunult on realiseeritud, on 19. 

sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kalmistutele üldiselt iseloomulik. 

 
 

8. Kokkuvõtteks 

 

Kokkuvõtvalt jõudsin järeldusele, et eelkirjeldatud Viljandi 

mõisakalmistul on oluline kultuuriväärtus Viljandi linnaga seotud 

mõisnikeperekonna matusepaigana; kalmistu on säilinud kompaktse 

ja terviklikuna;  kalmisturajatiste maastikuvormid, struktuur ja 

üksikosad on säilinud autentsena 20. sajandi alguses rajatud kujul; 

kalmisturajatiste kahjustused on kõrvaldatavad ja hävinud 

elemendid on taastatavad, ilma et mälestis kaotaks autentsust.  

 

Kalmistu vastab ajaloomälestise tunnustele ning tulenevalt selle 

paiga suurest ajaloolisest- ja mälestusväärtusest, vajadusest tagada 

kalmistu terviklikkus, vaadeldavus ja hauarahu ning algupäraste 

kalmisturajatiste säilimine ja nõuetekohane hoodus (mida praegune 

kaitserežiim ei võimalda), esineb ka suur vajadus tunnistada see 

mälestiseks. 
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Eeltoodut arvesse võttes teen ettepaneku: 
 

1) Tunnistada Viljandi mõisa kalmistu (Viljandi mõisnike von 

Ungern-Sternbergide perekonna matusepaik), asukohaga 

Viljandi maakonnas, Viljandi linnas, katastriüksustel nr  

89714:001:0004 ja 89714:001:0005 koos samadel maaüksustel 

leiduvate algupäraste kalmisturajatiste: treppide, piirdemüüride 

ja väravapostide ning neist irdunud ehitusdetailidega,  

ajaloomälestiseks käesoleva eksperdihinnangu Lisas 1 näidatud 

piirides, nimetuse all „Viljandi mõisa kalmistu“. 
 

2) Määrata mälestiste piirid kindlaks selliselt, et kaitstav maa-ala 

hõlmaks nii keskaegse Püha Katariina kabeli (mälestis 14718) 

kui 20. sajandi algul rajatud mõisakalmistu koos 

kalmisturajatistega. 

 

3) Mitte kehtestada mälestistele kaitsevööndit, kuna mälestis asub 

Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal.  
 

 

 

Tartus 10. oktoobril 2012. a.  

 

 

Mart Siilivask  

M Sc, kunstiteadlane, Muinsuskaitseameti Restaureerimis- ja 

Arendusosakonna nõunik  
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SKEEM 2 

VILJANDI MÕISA KALMISTU ASENDIPLAAN:  
1932. a. KALMISTUPLAAN, SOBITATUNA LOODUSES SÄILINUD JA PLAANILE KANTUD RAJATISTEGA. ALUSPLAAN: MAA-AMETI PÕHIKAART. 



SKEEM 3  

VILJANDI MÕISAKALMISTU ASENDIPLAAN: 

1932. a. kinnistuplaan kantuna Maa-ameti põhikaardile 
ORIGINAALI ASUKOHT: EAA 3760-2-1127. 



SKEEM 4 

VILJANDI MÕISA KALMISTU.  
1932. a. KALMISTUPLAAN, SOBITATUNA LOODUSES SÄILINUD JA PLAANILE KANTUD RAJATISTEGA. ALUSPLAAN: TALLI 2 DETAILPLANEERIN-

GU GEOALUS. 



 

SKEEM 5 

VILJANDI MÕISA KALMISTU.  
1932. a. KINNISTUPLAAN. EAA 3760-2-1127. 



 

SKEEM 6 

VILJANDI PÜHA KATARIINA KABEL 
Löwis of Menar, K.. v. Freilegung der Überbleibsel der St.Katarinenkapelle in Fellinn.1907-1908. Fellin 1909. Punasega on toonitud Löwis of Menari poolt 1908.a. plaanile märgi-

tud kalmistutee ja rajatiste kontuurid, mille rajamisel avastati plaanile kantud kabeli säilmed.  



 

 

7. VILJANDI MÕISA KALMISTULE MAETUTE NIMEKIRI 
Necropolis von Livland (1929). EAA 1674-2-337.  



1) Vaade Viljandi mõisa kalmistule kirdest, esiplaanil 1950. aastatel rajatud laululava. 

Kahel pool laululava trepistikku on säilinud 20. sajandi algul rajatud kalmistu piirde-

müürid. Vaadeldavust segavad lipuvardad. Foto:  Mart Siilivask, 9.10.2012;  

2) Vaade Viljandi mõisa kalmistult kirde suunas, taamal ordulinnuse vallikraav (reg nr 

14709), selle taga endine Viljandi mõisa ait (reg. nr 14725) ja Jaani kirik (reg nr 

14711). Foto: Anne Kivi, 26.04.2012. Üksik elupuu pärineb kalmistu rajamisajast. 

1 

2 



3) Vaade kalmistu kirdenõlvale laululava taga. Näha 20. sajandi algusest pärinev kalmistu 

reljeef keskse künkaga, mille all on Katariina kabeli varemed, selle ümber kulges vana 

kalmistutee; 4) Vaade kalmistu loodenurgas asuvale perekonna matusepaigale koos hiljuti 

paigaldatud kalmistu tähisega. Paremal asuvat lehtritaolist moodustist kasutati nõukogu-

de ajal laulupeotule alusena. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 

3 

4 



5) 2012. a. kodanikealgatusena paigaldatud kalmutähis kalmistule maetud Ungern-

Sternbergide suguvõsa liikmete nimedega; 6) Pinnasesse mattunud üksik graniitkivirahn 

kalmistu keskosal; 7-8) Vaated kalmistu keskosale, kus reljeefis on ikka veel hästi loetav 

kunagise jalgtee kontuur. Elupuu kõrval paiknes varem arvatavasti ristikujuline kalmistu 

tähis. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 

5 6 

7 8 



9) Vaade Kabelimäe kirdenõlvale laululava trepistikuga; 10) Kalmistu kirdepoolse piirde-

müüri säilinud lõik Talli tänava ja laululava vahel. Esiplaanil piirdemüürist läbi murtud 

laululava astmestik ja metallpiire. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 

9 

10 



11) Vaade kalmistule Talli tänava poolt, keskel vana elupuu; 12) Vaade kalmistult kirde 

suunas; 13) Vaade ilmselt kalmistu rajamisajal istutatud põlispärnadele kalmistu lääne-

nõlval; 14) Vahtrapuistu kalmistu loodenõlval. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 

11 12 

13 14 



15) Vahtrad ja sirelihekk kalmistu edelapiiril; 16) Puistu kalmistu edelanõlval. Fotod:  

Mart Siilivask, 9.10.2012. 

15 

16 



17) 20. sajandi algul rajatud graniittrepp kalmistu loodenõlval; 18) Tahutud graniitblokki-

dest tugimüür trepi loodeküljel, mis vajab korrastamist. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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19) Loodekülje trepi graniitastmed; 20) Värava esine graniittrepp väravapostidega; 21) 

trepi tugimüür edelakülg, graniitblokkide vahel näha vuukide algupärane vormistus; 22) 

Väravaava koos külgneva piirdemüüri ja väravapostidega kalmistu siseküljelt (ida poolt). 

Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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23-24) Kalmistu piirdemüüride tugimüürid ja kivirinnatis kalmistu lääne– ja edelaküljel. 

Osa graniitblokkidest on nõlvalt alla varisenud. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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25-26) Kalmistu piirdemüüri tugimüürid ja kivirinnatis kalmistu lääne– ja edelaküljel. 

Säilinud müürilõigud. Piirdemüüre ei ole aastaid hooldatud. Müüre katnud betoonkividest 

katusekate on kohati lagunenud ja niiskus tunginud müüridesse. Vuukides kasvab võsa, 

mille juured lõhuvad müüristikku. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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27) Viljandi mõisakalmistu värav 1970. aastal. Foto: Kalle Pullmanni erakogu. 

Sepisdetailid on osalt säilinud (vt foto 32-33); 28) Vaade kalmistu edelanõlvalt 

loode suunas; 29) Väravaava kalmistu loodenõlval, säilinud postide aluste 

graniitkvaadritega. Samas lebavad ka ümber lükatud graniitpostid. Fotod: 

Mart Siilivask, 09.10. 2012. 
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30) Kalmistu värav siseküljelt vaadatuna; 31) Värava nurgakvaader; 32) Väravapostid, 

milles üks on tervena säilinud ja teine pooleks murdunud. 33) Väravaposti ots juugendliku 

sepisdetailiga, selle küljes väravahing (vrd foto 27). Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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34) Varisenud piirdemüüri lõik kalmistu lääneküljel, peatrepi taga; 35) Nõlvalt alla varise-

nud piirdemüüri graniitblokid; 36) 100–aastane pärnaderivi kalmistu loode– ja läänekül-

jel.  
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37) Piirdemüüri lõik kalmistu kirdenõlval, laululava ja Talli tänava vahel; 38) Laululava 

trepistikuga külgnev piirdemüüri lõik kalmistu loodenurgal, millest 1950. aastatel rajatud 

laululava on läbi murtud. 39-40. Nõlvalt alla varisenud piirdemüüri graniitblokid ja -

kvaadrid kabelimäe loodenõlval. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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41) Valtskividega kaetud müürilõik kalmistu kirdenurgal; 42) Laululavaga külgnev gra-

niitblokkidest piirdemüüri lõik kalmistu loodenurgal; 43) Osa pinnasesse mattunud piir-

demüürist Talli tänava ääres; 44) Üks müürist irdunud graniitblokkidest loodenõlval. Fo-

tod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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45) Vaade kõrgendikule kalmistu keskosal; 46) Ilmselt kalmistu kujundamisel kasutatud 

graniitkivi kalmistu edelaosas; 47) Müürikatke kalmistu keskosa edelanurgas, arvatavalt 

Katariina kabeli müürifragment; 48) Sama pinnasest paljanduv müürifragment lähivaa-

tes—osake tugeva lubimördiga seotud maakivimüürist. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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49) Vaade 20. sajandi algul istutatud pärnadereale kalmistu loodenõlval, puude ja piirde-

müüri vaheline jalgrada. 50) Jalgrada loodenõlval asunud treppide kohal, kalmistu värava 

ja matusepaiga vahel; 51) Kalmistu keskosa maastikuprofiil, oletatav Katariina kabeli 

edelanurk; 52) Sammaldunud kivivare kabelimäe edelanõlval—võimalik, et siia on kuhja-

tud ka perekonnakalmistu hauatähiste osi. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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53) Põlispärnade juurestik kabelimäe läänenõlval; 54) Sirelihekk kalmistu lõunaküljel, 

Talli 6 kinnistupiiril; 55) Sarapuuvõsa kalmistu edelapiiril, kabelimäe Hariduse tänava 

poolsel edelanõlval. Fotod:  Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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56-57) Vaated Viljandi mõisa kalmistult Viljandi mõisa peahoonele (reg. nr.  14724). Silm-

side elavate– ja surnuteriigi vahel on ilmselt taotluslik. Avatud pargivaadete säilitamisega 

peahoonelt kalmistule ja kalmistult peahoonele tulnuks arvestada ka uue laululava asuko-

ha valikul ja projekteerimisel. Viljandi LV 2012. a. märtsis kehtestatud detailplaneeringus 

ei ole sellega paraku arvestatud.  
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58) Vaade Viljandi mõisa kalmistult loode ja lääne suunas. Vaated avanevad Pauluse kiri-

kule, Valuojale ja luteriusu koguduste kalmistule; 59) Vaade mõisa kalmistult kagu suu-

nas: avaneb lähivaade endistele mõisa abihoonetele, taustal näha lossimägede haljastus. 

Fotod: Mart Siilivask, 9.10.2012. 
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