AbjaVanamõisa
küla,
Abja vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Vabriku taga paikneb
omaniku villa (vt. eraldi
leht).

Keemiainsener Mats Kissa
poolt rajatud Abja linavabrik
oli esimene
soojaveeleotamisega
linavabrik Tsaari-Venemaal,
tegeleti peamiselt linavarte
töötlemise ja värnitsa
valmistamisega. Madalate
ning lihtsate tellistest
tööstushoonetele on
kontrastiks kompleksist üle
kõrguv sale telliskorsten.
Vabriku sissesõidu ees on 1korruseline riskülikulise
põhiplaaniga historitsistlik
tellistest kontorihoone.

1911, 1914, 1915 ( kirj.
allikates on erinevad
daatumid)

Abja linavabrik ja kontor

Info ja kirjeldus

Ettepanekud

Tõenäolisem on kontorihoonele
uue kasutuse leidmine, nt.
elamu.

Kontorihoone on hästi säilinud,
sh. uksed, aknad, dekoratiivne
portikus. Hoone seisab samuti
tühjalt ning on võssa kasvanud.

Vabrik
dokumenteerid
a ning võtta
arvele;
Linavabriku algne hoonekehand kontorihoone
ning –konfiguratsioon on hästi
RKM
loetav, kuigi sellel on
nõukogude ajal juurde ehitatud.
Vabrik on aastaid tühjalt
seisnud ning laguneb.

Näide 20. sajandi alguses
keskmise suurusega
tööstuskompleksist.

Väärtused

AbjaUuemõisa,
Abja vald,
Viljandi

Aadress

Foto

Abja linavabriku omaniku Mats
Kissa villa, asub vabriku taga.
Rahvasuus tunti Inseneri lossina.
Hoone ehitasid saksa töölised. Kõrge
kivikatusega hoone on elavalt
liigendatud Nurgad dekoreeritud
sõõrmotiividega (sarnast motiivi
võib ümbruskonna majadel veel
näha).
I korrusel olid kabinet, elutuba, kaks
saali, veranda ja söögituba ning kolm
magamistuba, II korrusel kaks
külalistetuba, peosaal ja teenijatoad.
Saalides oli pähklipuumustriga
tammeparkett. Elutoas tammepuust
lagi, muud laed olid kaunistatud
kipsornamentidega. Kamin oli
kaetud Meissneri portselanist
kividega ja fuajee laes oli kasutatud
klaasi. Maja juurde kuulus garaaž
autojuhikorteriga ja prantsuse stiilis
aed.

ins. Heerwagen Münchenist, 19221924

Info ja kirjeldus
Abja linavabrikandi häärber
nn. Inseneri loss

Ilmselt elujõuetu hoone: lähedal
paikneb varemetes linavabrik
ning mõned elamud.

Elamu on aastaid tühjalt
seisnud, ümbrus on võsastunud.
Uksed ja aknad on eest ära, sees
on rüüstatud ja lõhutud.
Endisel on aga loetav kogu
maja kujunduskeel ning
interjöörides ruumijaotus.
Lagedes on säilinud erinevate
motiividega stukkornamendid.

Silmapaistev ja erandlik näide
jõukast Eesti häärberist
Mulgimaal. Näitab ilmekalt
jõuka kodanlase ja töösturi
maitset ning iha luksusliku
elulaadi järele.

Väärtused

Dokumenteeri
da (vääriks
katise alla
võtmist, aga
ilmselt
perspektiivitu
hoone).

Ettepanekud

Pärnu 28,
Abja-Paluoja,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väärtused
Silmapaistev näide
stalinistlikust väikelinna
kultuurimajast.

Hoone on hästi säilinud nii
väljast kui seest. Katusele on
Stalinistlik väikelinna
paigaldatud ebasobiva profiiliga
kultuurimaja, mida on
uus plekk-katus. Säilinud on
ehitatud veel Antslas, Keilas, algne välisuks, interjööris nii
Jõhvis. Üsna lihtsale
vestibüüli, II korruse
eksterjöörile - millele küll
jalutussaali kui saali kujundus,
lisab suurejoonelisust neljale sh. saali valgustid. Kai Kaljo
korintose sambale toetuv
freskod on muutund saali
portikus – vastukaaluks on
kujunduse orgaaniliseks osaks.
interjöör tõeliselt pidulik.
Kesksest vestibüülist tõuseb
trepp II korrusele, kus on
sammastega kujundatud
avatud trepirõduga
jalutussaal ning rohke stukkdekoori ja seinatahveldisega
saal. 1990. aastatel on Kai
Kaljo teinud oma
diplomitööna saali
tahveldisele sürrealistliku
freskoseeria.

Arnold Matteus,
korduvkasutusprojekt 1950.

Kultuurimaja

Info ja kirjeldus
RKM

Ettepanekud

Pärnu mnt,
Abja-Paluoja,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Abja-Paluoja oli sõjaeelse
vabariigi ajal üks Mulgimaa
keskusi, omaaegsele vilkale
äritegevusele viitavad asulat
läbiva keskse tänava ääres
asuvad arvukad väikesed
ärihooned, sh. E. Kuusiku
poolt projekteeritud
pangahoone jne. Valdav osa
hoonestusest esindab
kohalikku
inseneriarhitektuuri, milles
võib kohati näha võluvalt
kohmakat püüdlust
dekoratiivsuse või
esinduslikkuse poole (nt.
alumisel pildil Pärnu 32).
Hooned valdavalt puidust ja
tellistest.

Suurem osa hoonestusest on
veel korrastamata, seetõttu on
veel säilinud tänava eestiaegne.
ilme. Majade asjatundmatu ning
moonutava remondiga on suur
oht see kaotada.

Tänav on peaaegu terves
pikkuses säilitanud sõjaeelse
ilme, üksikud hooned (nt.
Matteuse kavandatud
stalinistlik kultuurimaja) on
pärit nõukogude perioodist.
Pärnu poolses otsas rohkem
elamuarhitektuuri, asula keskel
rohkelt väikepoode ja ärisid,
mille teisel korrusel paiknesid
eluruumid.

Ruumiliselt ja arhitektuurselt
terviklik vabariigiaegne
väikelinna kesktänav.

Abja-Paluoja kesktänav
(Pärnu tn)
Hoonestus valdavalt 19101940

Väärtused

Info ja kirjeldus
MVA

Ettepanekud

Tiigi 1,
Abja-Paluoja,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Hoone seisund on hea, laudis
hooldatud. Nõukogude ajal (või
enne seda?) on lisatud
juurdeehitus tagumisele küljele,
harjatorn katusel pole säilinud.
Et Abja-Paluojas on nõukogude
ajal ehitatud suurem
kultuurimaja, siis algse
funktsiooni taastamine (avalike
ürituste läbi viimine) on ilmselt
ebatõenäoline.

Lihtne, ent väikelinna
kontekstis monumentaalselt
mõjuv seltsimaja. Maakivist
vundamendile ehitatud Lkujulise põhiplaaniga kõrge
viilkatusega 1-korruselisel
hoonel oli algselt katusel
dekoratiivne harjatorn, hoovi
poole jäi tihedaruuduline
saaliakende lint. Hiljem pisut
ümber ehitatud, tagaküljel on
tehtud väike juurdeehitus.
Praegu kasutusel
mööblikauplusena.

1912

Näide 20. sajandi alguse
seltsimajast. Paistab silma oma
suuruse poolest.

Väärtused

Tuletõrje seltsimaja

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Ettepanekud

Laatre küla,
Abja vald
Katastriüksuse tunnus
10501:004:
0622

Aadress

Foto
Silmapaistev näide 1930.
aastate moodsast
maakoolimajast.

Väärtused

Koolimaja asub
külaasustusest ning teest
eemal. Majani viiv
lähenemistee on ääristatud
kuusehekiga, hoone juures
oli spordiplats ning aed.
Laatre kool suleti 1973.

Rudolf Siimann, 1936-1939

Tõenäoliselt väga nõrga
elujõulisusega hoone,
ümberkaudsed külad on
väikesed. Samas tunduvad
külaelanikud koolihoonet
väärtustavat (külaselts peab
hoonet piirkonna üheks
olulisemaks sümboliks ning
kenamaks ehitiseks).

Hoone on väga halvas seisus:
koolimaja on aastaid tühjalt
seisnud, aknad-uksed on katki,
Askeetliku, ent stiilse
interjöör rüüstatud ja hävinud.
fassaadikujundusega
Samas on seinad püsti ning
funktsionalistlik koolimaja.
katus peal. Kooli ümbrus on
Hoone on L-kujulise
põhiplaaniga, väliskujunduse võsastunud, kunagine
põhiiseloom tuleneb erineva kuusehekk kõrgeks kasvanud,
suuruse ning kujuga akende maja asukoht jääb
möödasõitjale märkamatuks.
asümmeetrilisest
Hetkel eraomandis.
kompositsioonist.

Laatre koolimaja

Info ja kirjeldus

Dokumenteeri
da, võtta
arvele

Ettepanekud

Halliste
alevik,
Halliste vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

1900 talukoha ostnud
linakaupmees Voldemar
Mathieseni tellitud häärber.
Nimi tuleneb Peeter Pukist,
kellele Mathiesen 1912 talu
müüs. Juugendlike joontega
ning pigem 2-korteriga
linnavillat meenutav
elumaja. L-kujulise
põhiplaaniga hoonel on kaks
aktsenti: nurgaerkerilt tõusev
kaheksatahuline torn ning
läbi kahe korruse ulatuv
poolkinnise rõduga
juugendlik portikus. Krundil
on madalad, pisut matsaks
mahuga tellisest
kõrvalhooned.
Hoone on olnud läbi
nõukogude perioodi Halliste
sovhoosi keskus. Praegu
erakätes. (vt Heiki Pärdi,
Eesti taluhäärberid, 2005)

Ca 1910ndad

Puka talu

Info ja kirjeldus

Hoone on küll juba
eeskujulikult korda tehtud,
seetõttu ilmselt riiklikku kaitset
ei vaja. Samas võiks olla arvel
(kohalikus omavalitsuses)
piirkonna silmapaistva 20.
sajandi hoonena ning
vaatamisväärsusena

Elamu on äsja (2008.a. suvel)
restaureeritud, säilitades vana
maja algupära ning materjalid
(aknad on kas originaalid või
algsete koopiad). Ilmselt
kasutuses elamuna.

Erandlik ning hästi säilinud
näide Mulgimaa häärberist.
Erandlik, mõneti edvistav
hoone 20. sajandi alguse
taluarhitektuuri kontekstis.

Väärtused

Võtta arvele
või RKM

Ettepanekud

Vana-Kariste,
Halliste vald
Viljandimaa

Aadress

Foto

Kohalike talupidajate
rahadega ehitatud
algkoolimaja.
Kahekorruseline madala
kelpkatusega puitvoodriga ja
tihedaruuduliste akendega
maakoolitüüp, U-kujulise
põhiplaaniga. Lihtsat hoonet
ilmestavad dekoratiivne
laudisega (lamepilastrid,
liseenid ning ehistahvlid II
korruse akende vahel).

Hoone on praegu kasutuses
Vana-Kariste rahvamajana.

Hea näide 1930. aastate alguse
maakoolimajast, Viljandimaal
pigem harva esinev tüüp.
Hoone on autentsel kujul
säilinud.

Koolimaja
1932

Väärtused

Info ja kirjeldus
RKM

Ettepanekud

Vana-Kariste,
Halliste vald
Viljandimaa

Aadress

Foto

Küla keskel silmapaistval
kohal paiknev suur
ühekorruseline
Viljandimaale tüüpiline 19.
sajandi lõpu tellishoone
(algset funktsiooni ei
õnnestunud selgeks teha).
Maja iseloomustab valgeks
värvitud tellistega
dekoratiivse nurgaketi
loomine ning valged
aknaraamistus ja sillused.
Kasutus teadmata.

Võtta arvele

Hästi säilinud ning asulas
kesksel kohal olev hoone.
Viljandimaal levinud tüübi
esindaja. Autentsel kujul
säilinud.

Koolihoone?, vallamaja?
19. sajandi lõpp

Ettepanekud

Väärtused

Info ja kirjeldus

Õisu, Halliste
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Sümmeetrilise plaani ja
fassaadiga hoone, mida
rõhutab keskrisaliit ning
selle ees paiknev
teenindusplatvorm. Õisu
piimanduskooli õppe- ka
katsehoone õppehoonega, 1korrusel on piima vastuvõtu
ning töötlemise ruum.

1930

Õisu piimandusinstituudi
õppe- ja katsemeierei

Info ja kirjeldus

Hoone on üsna hästi säilinud,
ent hetkel tühi

Hea näide vabariigiaegsest
haridusehitise tüübist.

Väärtused

(või võtta
arvele koos
piimandusinsti
tuudi
internaadiga)

Võtta arvele

Ettepanekud

Õisu, Halliste
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Riskülikulise plaaniga 2korruseline katusekorrusega
hoone. Fassaadi
dominandiks on vertikaalne
poolkaarekujuliselt lõpetatud
trepikojaaken, mis lõikub
katusesse
kolmnurkse viiluväljana.
Funktsionalismile vihjavad
horisontaalribadega lindiks
ühendatud aknad.
Süstemaatilisemalt hakati
kutseharidust Eestis
korraldama 1934. aastal,
seega jääb ka
aktiivsem uute õppemajade
ehitamine kolmekümnendate
teise poole.
Wendach on projekteerinud
mitmeid kutse- ja
teadusasutuste ehitisi 1930.
aastatel.

Friedrich Wendach, 193738.

Õisu piimandusinstituudi
internaat

Info ja kirjeldus

Hoone on üsna hästi säilinud.
Kasutatakse ilmselt elamuna.

Hea näide vabariigiaegsest
haridusehitise tüübist.

Väärtused

(või võtta
arvele koos
piimandusinsti
tuudi
meiereihooneg
a)

Võtta arvele

Ettepanekud

Kulla küla
Halliste vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Uhke Viljandimaale
iseloomulik tellisehitis,
tegemist on ilmselt endise
koolihoonega. Piklikku
hoonekehandit rõhutab
eenduv puidust portikus
sissepääs, seintel ning räästa
all tellisfriis.

1873

Ilmselt endine Halliste
kihelkonnakool

Info ja kirjeldus

Koolimaja on rahuldavas seisus:
kuigi seest rüüstatud on
välisseinad tugevad ning kõik
dekoratiivsed fassaadidetailid
on suurepärases korras.

Hea näide 19. sajandi
koolihoonest; küla
silmapaistvaim ehitis – oluline
kohaliku identiteedi
seisukohast.

Väärtused

RKM või võtta
arvele

Ettepanekud

Pärnu mnt 1,
Karksi-Nuia,
Karksi vald

Aadress

Foto

Alevi keskplatsil peamiste
teede (Viljandi ja Pärnu mnt)
ristumiskohal paiknev
nurgatorniga vabariigiaegne
2-korruseline elamuärihoone. Väikelinna
peatänavast ja keskplatsist
kujunes 20. sajandi alguses
asjalik äritsoon – ehitati nii
ametihooneid kui elamuärihooneid. Tüüpiline Eesti
väikelinna keskusehoone oli
2-korruselistele ärikorrusega
elamu, millele püüdsid
kohalikud insenerid anda
esinduslikku joont
nurgatornide või “lõigatud”
majanurkadega ja teiste
dekoratiivsete võtetega.

1920.-1930. aastad

Elamu-ärihoone

Info ja kirjeldus

Hoone lähiümbrus on
hoonestatud nõukogudeaegsete
ja ka uuemate hoonetega. Seega
nurgahoone ülejäänud
keskkonnaga tervikut ei
moodusta.

Hoone on säilitanud
peaasjalikult algse ilme
(fassaadil on hästi loetav ka
kunagi seal paiknenud äri ja
selle omaniku reklaamtähtede
jäljend “J. Lõmps”). Katusekate
on uus profiilplekk, lisatud on
mõned katuseaknad. Tehniline
seisund on hea.

Tüüpiline näide
vabariigiaegsest väikelinna
vernakulaarsest arhitektuurist,
üks asula sümbolehitisi.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Viljandi mnt
2,
Kolga-Jaani,
Viljandimaa

Aadress

Foto

1902 asutas Villem Reiman
Kolga-Jaanis karskusseltsi
ning rajas asulasse
rahvamaja. Praeguse kuju on
rahvamaja saanud Volbergi
projekti järgi ja valmis 1937.
aastal, mil endine hoone
ehitati ümber ning nimetati
V. Reimani rahvamajaks.
Hoonet on renoveeritud
2007.
L-kujulise põhiplaaniga
raskepärane ja põhikorpuse
osas massiivse
poolkelpkatusega hoone.
Sissepääsu rõhutab
matsakatele postidele toetuv
varikatus ning hoone siluetti
kujundab väike haritorn
katusel.
.

(Hoonesse ei õnnestunud
siseneda, interjööri kohta
andmed puuduvad).

Näide sõjaeelse Eesti Vabariigi
aegsest levinud hoonetüübist,
mis sageli oli väikeasula
silmapaistvamaid ehitisi.
Hoone on suhteliselt hästi
säilinud, välja on vahetatud
uksed ja aknad. Sobitub kenasti
20. sajandi alguse ilmega
kesktänavasse.

Kolga-Jaani rahvamaja
1902, 1931-1937 (August
Volberg)

Väärtused

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Ettepanekud

Oiu küla,
Kolga-Jaani
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Praegu seisab endine
meiereiehoone kasutuseta.

Hoone on tühi, end
üldseisukord on hea. Samuti
oleks majal potentsiaali
erinevateks uuteks
kasutusaladeks (elamu, kohvik
või kauplus, väiketööstus).

Oluline kohaidentiteedi kandja.

1913. a. asutati Oiule
piimaühisus, mis ehitas
aurujõul töötav meierei, kus
valmistati võid. 2korruseline lihtne hoone on
paistab silma kontrastse
materjalikasutusega:
esimene korrus on maakivist,
mille ees paikneb
laadimisplatvorm. Teine,
telliskivist korrus on ilmselt
juba EW ajal peale ehitatud
(akende kolmikjaotus), kus
paiknesid meiereitöötajate
tööruumid ja korter. (vrdl.
Võhma meierei). Tänassilma
jõe suudmes Võrtsjärve
ääres asuval hoonel on kena
napilt dekoreeritud
telliskorsten. Meierei kõrval
on muude abi-ja
tööstushoonete kompleks

1913

Hästi säilinud näide 20. sajandi
alguse meiereihoonest, paikneb
Viljandi-Tartu mnt ääres hästi
nähtaval kohal.

Väärtused

Oiu meierei

Info ja kirjeldus
RKM

Ettepanekud

Paenasti küla,
Kõo vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Suur osa 1930. aastatel üle
Eesti kavandatud ning
professionaalsete arhitektide
poolt välja töötatud
tüüpprojektidega hoonestatud
asundusküladest on kas
hävimas või majad ümber
ehitatud. Paenasti küla talud on
kõik säilitanud oma ehitusaegse
ilme (va. eterniitkatus algse
laastukatuse asemel ning
mõned uksed-aknad).
Kahjuks on ka siin kolm maja
neljast maja jäetud ja küla
tulevik on raskesti ennustatav.

Kõo-Kolga-Jaani tee äärde
jääv väike uudisasundus
(maanteelt jäi silma 4
hoonet), mis koosneb
kolmest teega paralleelselt
asetatud pikemast
koosehitusest ning neljas on
väiksem asunikutalutüüp,
ilmselt käsitöö koht. 1930.
aastatel hoogustunud
uudisasunduste rajamisel
kavandati Asunikkude,
Riigirentnikkude ja
Talupidajate
Põllumajandusliidu
Ehitustalituse poolt erineva
suurusega talumajade tüüpe
(arhitektid A. Volberg, E.
Nõva), mida iseloomustas
ühtne arhitektuurne idee,
tsementkividest seinad,
viilualune püstlaudis (nn.
asunikulaudis) ning
tüüpdetailid (aknad,
välisuksed).

Hoonete seisund on rahuldav,
kohati halvem.

Hea näide 1930. aastate
kompaktsest tüüphoonetega
asunduskülast.

Väärtused

1930. aastad
A.R.T. Põllumajanduse
Ehitustalitus

Info ja kirjeldus
Uudisasundus, asunikutalud

Dokumenteeri
da

Ettepanekud

Pilistvere
keskus, Kõo
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Kaitsealune kauplusehoone
kõrvalhoonega ning pritsimaja
on autentselt säilinud,
rahvamaja on säilitanud
mahulise lahenduse, eemal asuv
meierei on osaliselt
ümberehitatud ja kehvemas
seisus.

Pilistvere keskuses on
säilinud tsaariaja lõpu ning
Eesti Vabariigi aegsele
külale omased hoonetüübid:
rahvamaja, majandusühisuse
kauplusehoone, veidi eemal
pritsimaja ning meierei.
Üsna suur rahvamaja ehitati
1909. aastal, ent on 1979.
aastal põhjalikumalt
remonditud, sh kaetud
pritskrohviga. Uhke
raskepärane Võhma
Majandusühisise
harukauplus on riikliku
kaitse all. Tagasihoidliku
arhitektuuriga pritsikuur
ning meiereihoone
täiendavad kooslust.

1900.-1940. aastad

Hea näide 20. sajandi esimese
poole külakeskuse
hoonekooslusest.

Väärtused

Pilistvere külakeskus

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Ettepanekud

Soomevere
küla,
ImavereViljandi
maantee ääres,
VõhmaPõltsamaa
teeristis.

Aadress

Foto

kahekorruseline L-kujulise
põhiplaaniga koolihoone.
Hoone peafassaadi kujundab
kõrgem eenduv tsentraalne
trepikoda.

1930. aastate teine pool

Koolimaja

Info ja kirjeldus

Hoone on tühi ning paikneb
Võhma linnast eemal maantee
ääres, ent on raskest nähtav.
Hoone on küll tühi, ent
paigaldatud on uus plekk-katus.
Ilmselt kasutatav kas elamuna
või nt. hotelli või muu avaliku
asutusena.

Iseloomulik näide 1930. aastate
edumeelsest maakoolimajast.
Kohalik ehitusajalooline
tähtsus.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Viljandi mnt
11, Kõpu,
Kõpu vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Lihtne ühekorruseline kõrge
poolkelpkatusega 19.
sajandi lõpu koolihoone.
Majal on kenad
maalähedased
proportsioonid, hoone lihtsat
mahtu rõhutab keskne
eenduv eeskojamaht,
silmapaistvaim detail on
kaarjad valged
trepikäsipuud.

1891

Kõpu kihelkonnakool

Info ja kirjeldus

Säilinud algne laudis, aknad jm.
Maja on eraomandis ning
vähemalt pool on tühi. Mõeldav
kasutus on elamu või näiteks.

Suurepärane ning hästi säilinud
näide 19. sajandi külakoolist.
Hoone on väga hästi säilinud
ning külas silmapaistev ehitis.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Tipu mnt 1,
Kõpu alevik,
Viljandimaa

Aadress

Foto

2-korruseline
murdkelpkatusega
meiereihoone. Hoone mahtu
ning katust liigendab teise
korruse murtud haaradega
kolmnurga kujuline rõduga
väljaehitus. Hoone ees on
laadimisplatvorm, tagaküljel
telliskorsten.
Praegu seisab endine
meiereiehoone kasutuseta.

Ca 1920

Kõpu meierei

Info ja kirjeldus

Hoone on tühi, end
üldseisukord on hea,
paigaldatud on uus, ent
sobimatu kivimatsiooniga
plekk-katus. Algsed on säilinud
teisel korrusel. Võiks omada
potentsiaali erinevateks uuteks
kasutusaladeks (elamu, kohvik
või kauplus, väiketööstus).
Paikneb alevikku läbiva tee
ääres.

Näide 20. sajandi alguse
meiereihoonest. Oluline
eelkõige kohaliku tähistajana.
Asub Kõpu keskuses läheduses
kaitsealune apteegihoone,
pritsimaja, veidi eemal 19.
sajandi algkoolihoone.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Raudteemaja
3, 4, 5, 6, 7,
Mõisaküla
Viljandimaa

Aadress

Foto

1897. aastal MõisakülaViljandi raudteeliin (Mulgi
raudtee), millest sai alguse
Mõisaküla linna areng. Paar
aastat hiljem alustas
Mõisakülas tööd
raudteetehas ning töölistele
ehitati raudtee äärde
kasarmud. Rööbiti raudteega
asetatud pikad
kasarmuhooned on 1korruselised, millele on
hiljem katusekorrusele
korterid välja ehitatud.
Aknaid ning räästast
ääristab ajastule omane
saelõige. Tihedalt üksteisele
järgnevad majad
moodustavad tiheda
struktuuriga tänava, mida
täiendavad iga maja ees
teisel pool “tänavat”
paiknevad kuurid,
välikäimlad ning
mätaskeldrid. Interjööris
säilinud algsed uksed jne.

1899

Info ja kirjeldus
Raudteekasarmud

Dokumenteeri
da (vääriks
riiklikku
kaitset)

Ettepanekud

Hoonete suhtes tuleb kahjuks
pessimistlik olla – Mõisaküla
elanikkond vananeb, töökohti
on vähe, noored lahkuvad
linnast. Ilmselt ei ole ka
raudteekasarmutele kerge leida
hoolikat peremeest.

Kasarmute
lähedusse jääb
20. sajandi
alguse
elamuala
väiksemate
puumajadega,
mis vääriks
eraldi
Osa kasarmutest on tühjad või
inventeerimist
pooltühjad. Kõige esimest tühja ja
kasarmuhoone plaanib
miljööväärtuse
kuuldavasti kunagine Mõisaküla hindamist.
linnapea koost lahti võtta ning
teise kohta (vist Raplamaa?)
üles ehitada.

Kasarmutänava agulimiljöö on
hämmastavalt ehe: lisaks
tööliselamutele on suurepäraselt
säilinud suurem osa
kõrvalhoonetest. Kuna nii
kuure, käimlaid ja ka elamuid
pole aastakümneid remonditud,
siis on üldpilt väga terviklik,
samas kahjuks väga halvas
seisus.

Silmapaistev ning peaaegu
autentsel kujul säilinud
tsaariaegne töölisasula.

Väärtused

Raudteemaja
11
Mõisaküla,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Ilmselt seotud raudteetehase
ajalooga (meistrite elamu
vms?)

Mõisaküla raudteetehase
läheduses asuv 2-korruseline
tellistest elamu. Lihtne
hoonetahukat elavdavad
tellistest lamepilastrid ning
hammaslõikega vahevööd.
Elamul on kivikatus.
Hooviküljel eenduv
trepikojamaht.

20. sajandi algus

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on säilinud hästi, sh.
algne katus. Mõned aknad on
uute vastu välja vahetatud,
kadunud on algne välisuks.

Hästi säilinud kohaliku
tähtsusega hoone.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Vabriku 5,
Mõisaküla,
Viljandimaa

Aadress

Foto

1897. aastal MõisakülaViljandi raudteeliin (Mulgi
raudtee), millest sai alguse
Mõisaküla linna areng.
1909. aastal avati siin
linaketrusvabrik. Hoone on
lihtne punastest tellistest
tööstushoone, mille algsel
kehandil on kõrged tiheda
raamliistuga aknad.
Vabrikut on hilisematel
aastatel laiendatud: eri
kihistused on hoonel hästi
loetavad.

1909

Mõisaküla linavabrik

Info ja kirjeldus
Kohaliku tähtsusega tsaariaegne
tööstushoone. Hoone tehniline
seisund on ilmselt rahuldav, ent
seisab hetkel (suures osas)
kasutuseta

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Pärnu 49,
Mõisaküla,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Elamu on muidu üsna lihtne,
ent korralik inseneritöö, aga
paistab silma väikelinnas
haruldase detailikäsitluse
poolest. I ja II korrust
eraldavat vahekarniisi
ääristab hammasfriis,
silmapaistvad on ka
dekoratiivsed tilgamotiiviga
räästakonsoolid ning
mõlemal pool eenduvat
katusekorrus paiknevad
räästaalused kaksiksõõrikujulised väiksed aknad.
Esinduslikkust rõhutab
historitsistlik välisuks.

Mõisaküla oli enne II
maailmasõda kasvava
elanikkonnaga ning hästi
toimiv linn. Sõjaaegses
pommitamises küll hävis
suurem osa keskuse
hoonestusest, ent mõned
majad siiski viitavad
omanike kunagisele heale
elujärjele.

Ca 1920 aastad

Info ja kirjeldus
Elamu

Maja on väga hästi hooldatud ja
korrastatud, algsed detailid on
säilitatud ning restaureeritud.
Maja ette on rajatud haljasala
madalal hekk-piirdega ning
lillekastidega. Sissepääsuna
kasutatakse hoovipoolset ust.
Teadlikud omanikud.

Erandlik ning hästi säilinud
näide vernakulaarsest elamust
väikelinna väikelinnas.

Väärtused

Võtta arvele.

Ilmselt
riiklikku
kaitset ei pea
rakendama,
sest niigi hästi
hoitud.

Ettepanekud

Holstre,
Paistu vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto
Näide 1930. aastate moodsast
algkoolimajast.

Väärtused

Hoone on küll renoveeritud, ent
Maalilise järve kõrgel kaldal viisil, mis algse lahenduse
paiknev koolimaja on näide
suhtes on moonutav. Maja on
kolmekümnendatel
paksuks soojustatud, nii et sein
maapiirkondadesse ehitama
ulatub üle maakivist
hakatud edumeelsetest
vundamendi. Aknad on
maakoolimajadest. Erandliku vahetatud, ent on sügavale seina
ruumjaotusega hoone
sisse jäänud.
alumisel korrusel asus
Algse oli hoone heledaks
internaat, korterid kooli
krohvitud ning tumedamad
juhatajale ja õpetajatele,
aknalengid moodustasid
ülemisel klassiruumid ja
kontrastse raami
saal. Eriomaseim detail on
tihedaruudilistele akendele.
esindusfassaadil sissepääsu
Praegune värvilahendus on
kohal paiknev pikk saaliakna maja arhitektuuriga vastuolus.
lint.
Tagaküljel liitub hoonega uus
Hoovis on säilinud algne
spordihoonemaht.
osaliselt kivivundamendil
palgist kõrvalhoone.

August Volberg, 1933-35

Holstre algkool

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Ettepanekud

Ilmatari 9,
Suure-Jaani,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Maalilise järve kaldal pargis
paikneva funktsionalistlik
koolihoone. L-kujulise
plaaniga hoone lühemas
korpuses on II korrusel saal,
pikemas tiivas on
klassiruumid.

Johannes Pikkov, 1937-1940

Suure-Jaani algkool

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Näide 1930. aastate moodsast
algkoolist väikelinnas.
Hoone on seni kasutusel SuureJaani gümnaasiumi algklasside
majana. Osaliselt rikub algset
välimust vahetatud aknad.
Üldjoontes säilitanud ajastutruu
ilme, sh. originaalne välisuks.

Ettepanekud

Väärtused

Pärnu 2?,
Suure-Jaani,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väiksemad pritsimajad oli
põhiliselt autopritside, osalt
ka mootorpritside ja
varustuse hoiuks mõeldud
köetavad spetsiaalehitised,
milles olid eraldi ruumid
autojuhi-ülevaataja jaoks.
Tänavajoonelt tõusvale
valgeks värvitud tornile on
kontrastiks punasest tellisest
astmelise viiluga madala
garaažimaht, punane
nurgakvaaderdus ning
tumedast puidust suurte
akendega vaatetorn. Torni
tipus on tuulelipp
aastaarvuga 1904. Hoone
tagumisele küljele jääb
maakivist vundamendil
tellistest ametiruumide
hoone, millega liitub puidust
kuuride osa.

1904

Suure-Jaani tuletõrjedepoo

Info ja kirjeldus

RKM

Hoonetüübi (pritsimaja)
silmapaistev ning hästi säilinud
näide. Suure-Jaani keskuse
dominant.
Pritsimaja on hästi säilinud ja
tehniline seisund tundub olevat
rahuldav.

Ettepanekud

Väärtused

Tallinna 30,
Suure-Jaani,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väikelinna kontekstis
erandlik, tõenäoliselt
professionaalse arhitekti
poolt kavandatud elamu,
mis meenutab Tallinna 1920.
aastatel kavandatud
traditsionalistlikku
aedlinnaelamut. Kasutatud
on tollal levinud tüüpset
välisuksekujundust.

Heliloojate Kappide elamu,
praegu majamuuseumina
toimiv maja.

1920. aastate lõpp

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on korrastatud, säilinud
on algne kivikatus ja
fassaadidetailid. Kasutatakse
muuseumina, seetõttu pole
ohustatud ja säilimine tagatud.

Väga hästi säilinud näide
traditsionalistlikust
aedlinnaelamust väikelinnas.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Tallinn 10,
Suure-Jaani,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Suure-Jaani peatänaval asuv
kitsama fassaadiga tänavale
orienteeritud ning pikalt
krundisügavusse ulatuv
ärihoone. Maja tänavapoolne
osa on kivist ning heledaks
värvitud, peafassaadi
ilmestavad punasest tellisest
aknasillused ja nurgapostid,
millelt tõusevad väikesed
“kikkis” ehistornid (sarnaselt
on rõhutatud ka viilu tipp).
Viilul tellisraamistuses
paarisaken. Hoovipoolne
hooneosa on puidust.

Maja on küll osaliselt ümber
ehitatud (akende ja uste suurust
ja asupaika on kohati
muudetud), ent muudatused on
üldiselt fassaadil loetavad.
Suures osas säilitanud autentse
ilme.
Tehniline seisund on rahuldav
/halb. Maja on (osaliselt) tühi.

Võtta arvele

Erandlik näide 20. sajandi
alguse väikelinna elamuärihoonest.

Elamu ärihoone
Ca 1910-1920

Ettepanekud

Väärtused

Info ja kirjeldus

Sürgavere,
Suure-Jaani
vald,
Viljandi

Aadress

Foto

Ristkülikpõhiplaaniga 1,5korruseline kivikattega
poolkelpkatusega hoone,
asulapoolsel küljel eenduv
keskrisaliit. Maja on
silikaattellistest, mida
ilmestavad tellisliseenid,
eenduvad vahevööd ning
erikujulised aknad.
Jaamahoonel on originaalsed
tiheda ruuduliigendusega
aknad ja valgmikega
peasissepääsudel algsed
kahepoolsed klaasidega
välisuksed (samasugused
valgmikuga uksed
ühendavad mõlemat eeskoda
ooteruumiga). Interjööris
algsed viimistlus materjalid
(värvitud sein ja laudis),
jaamakompleksis veel
abihooned ning välikäimlad.

1930

Sürgavere raudteejaam

Info ja kirjeldus

Maja on säilitanud suures osas
algse ilme nii mahus kui
detailides. Tehniline seisund on
halb. Algsed uksed-aknad on
küll ees, ent klaasid on lõhutud.
Asub Sürgavere asulast mõned
kilomeetrid eemal vaikses
kohas. Rongiliiklus on endiselt
toimiv, ent hoone on tühi ja
jaamahoonena ei kasutata.

Hea näide traditsionalistlikust
jaamahoonest. Erandlik on
silikaattellise kasutamine
(silikaatkivi kasutati üldisel
hiljem funktsionalistlikel
jaamahoonetel).

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Sürgavere,
Suure-Jaani
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väärtused
Silmapaistev näide 1960.
aastate suures kolhoosiklubist.
Tüüpprojekt, mida on vähe
kasutatud.
Hoone on erakordselt hästi
säilinud. Märkimisväärne on
mahulise kompositsiooni
terviklikkus, mida rõhutab
hõbekuuskedega kujundatud
hooldatud haljas ala ning
kõikide algsete detailide ja
suures osas sisustuselementide
säilimine. Hoones pole
praktiliselt midagi ehitusajast
saadik muudetud. Alles on nii
esinduslikud kõrged jääklaasiga
peauksed, vestibüüli akende
rahvuslikud motiivid, saali
sisustus, koridoride valgustid
jne.
Kõige taga on ilmne
rahapuudus, mis teisest küljest
ei tähenda hoonele ilmselt
kerget tulevikku.
Klubi kasutatakse küll vahest
ürituste ja sünnipäevade
korraldamiseks, ent külas asuv
uus spordihoone on klubi
endised funktsioonid endale
tõmmanud.

Info ja kirjeldus
Kolhoosi “Kindel Tee”
keskus-klubi
Tüüpprojekt (1961), hoone
valmis 1966.
Suur elava mahulise
liigendusega klubihoone.
Hoone arhitektuurne
lahendus on mõjutatud 1950.
aastate lõpus levinud
skandinaavialikust
modernismist. Esindusvaate
asümmeetriline
kompositsioon koosneb
eenduvast kollastest tellistest
tummast vestibüülimahust,
sellega liitub kontrastsete
kiilukujuliste tellisribidega
ilmestatud “klaasitud”
saalimaht, millest tõuseb üle
silikaattellistest kõrgem
kolme ümaraknaga rõhutatud
lavatorn. Klubis on saal 300
isekohaga, jalutussaal ning
kontoriruumid. Saali
interjööris domineerivad
laudisega kaetud kaldus
kandetalad. Vestibüüli
akendel on rahvuslike
motiividega jääklaasist
kompositsioonid.

Dokumenteerida, RKM

Ettepanekud

75901:002:
0067

Vihi küla,
Suure-Jaani
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väiksem koosehituse tüüp:
Sissepääs asub hoone
keskteljel, eeskojast pääseb
paremale eluruumidesse
(köök-elutuba, kust läheb
trepp teisele korrusele, lisaks
1 magamistuba), vasakule
jääb kuur (laudisega osa)
ning laut. Eeskojas on veel
pääs sahvrisse.
1930. aastatel hoogustunud
uudisasunduste rajamisel
kavandati Asunikkude,
Riigirentnikkude ja
Talupidajate
Põllumajandusliidu
Ehitustalituse poolt erineva
suurusega talumajade tüüpe
(arhitektid A. Volberg, E.
Nõva), mida iseloomustas
ühtne arhitektuurne idee,
tsementkividest seinad,
viilualune püstlaudis (nn.
asunikulaudis) ning
tüüpdetailid (aknad,
välisuksed).

1930. aastad
A.R.T. Põllumajanduse
Ehitustalitus

Info ja kirjeldus
Veere asunikutalu

Maja on tühi.

Suur osa 1930. aastatel üle
Eesti kavandatud ning
professionaalsete arhitektide
poolt välja töötatud
tüüpprojektidega hoonestatud
asundusküladest ja -taludest on
kas hävimas või majad ümber
ehitatud.
Sireliheki taga paiknev Vihi
küla Veere talu esindab väikest
käsitöökoha tüüpi.

Näide 1930. aastatel
kavandatud tüüpsest
asunikutalust.

Väärtused

Dokumenteeri
da

Ettepanekud

Tääksi, SuureJaani vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väike meiereihoone,
tüüpiliselt on alumine ja
ülemine korrus erineva
materjaliga eristatud.
Esimene korrus maakividest,
teine korrus krohvitud, maja
nurgad ning aknad ja uksed
kontrastselt heledas
krohviraamistuses. Hoone
ees laadimisplatvorm

Hoone on kasutuses elamuna,
algsed aknad on uute vastu
välja vahetatud.

Hästi säilinud ning asulas
kesksel kohal olev hoone.

Meierei
1923

Väärtused

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Ettepanekud

Jaama 24,
Olustvere,
Suure-Jaani
vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Olustvere raudteejaama
läheduses asuv elamu;
võimalik, et I korrus olnud
ajalooliselt kasutuses
äriruumidena. Hoone on
võimsa kivikattega
poolkelpkatusega.
Mahuliselt domineerib
esikülje sügavale tagasi
astuv keskosa, eenduvates
külgrisaliitides asuvad
sissepääsud hoonesse.
Arhitektuuris on aimata nii
18/19. sajandi väikelinnade
elamuarhitektuuri
raskepärase vormi kui
juugendi mõjusid.

Ca 1920

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone tagumisel küljel oli
alustatud remonttöid – kahjuks
ei olnud võimalik hinnata
millises ulatuses ja tasemel.

Hoone on säilinud hästi, sh.
algne katus, ilusad tiheda
raamistusega aknad ja osaliselt
lai püstlaudis esimese korruse
vööndis. Elamu on osa
tervikliku ilmega
vabariigiaegsest keskusest, mis
koondus raudteejaama
lähedusse.

Silmapaistev näide 20. sajandi
alguse väikeasula elamust. Osa
vabariigiaegsest külakeskusest.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Posti tn,
Mustla,
Tarvastu vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Posti tänav on tervikliku
vabariigiaegse ilmse
säilitanud väikelinna
peatänav. Turuplatsi
ümbruses on esinduslikumad
elamu-ärihooned, edasi (vt.
Posti 27), pretensioonitut
inseneriarhitektuuri
esindavad 1- ja 2korruselised Eesti alevitele
iseloomulikud elamud.

Suurem osa hoonestusest on
veel korrastamata, seetõttu on
veel säilinud tänava eestiaegne.
ilme. Majade asjatundmatu ning
moonutava remondiga on suur
oht see kaotada.
Turuplatsi ümbruses on mitmed
kinnistud müügis, mis võib olla
ohustav märk.

Ruumiliselt ja arhitektuurselt
terviklik vabariigiaegne
väikelinna kesktänav.

Mustla kesktänav (Posti tn)
ja turuplats
Hoonestus valdavalt 19101940

Väärtused

Info ja kirjeldus

MVA

Ettepanekud

Posti 27,
Mustla,
Tarvast vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Alevi keskuses peatänava
ääres paiknev nurgatorniga
vabariigiaegne 2-korruseline
elamu-ärihoone. Väikelinna
peatänavast ja keskplatsist
kujunes 20. sajandi alguses
asjalik äritsoon – ehitati nii
ametihooneid kui elamuärihooneid. Tüüpiline Eesti
väikelinna keskusehoone oli
2-korruselistele ärikorrusega
elamu, millele püüdsid
kohalikud insenerid anda
esinduslikku joont
nurgatornide või “lõigatud”
majanurkadega ja teiste
dekoratiivsete võtetega.

Ca 1920. aastad

Elamu-ärihoone

Info ja kirjeldus

Suvel 2008 oli kinnistu müügis
– hoonele oleks vaja teostada
võimalikult kiirest
arhitektuuriajalooline
ekspertiis.

Maja on säilitanud algse ilme
nii mahus kui detailides.
Tehniline seisund on
rahuldav/hea.

Silmpaistev ning hästi säilinud
näide vabariigiaegsest
väikelinna
vernakulaararhitektuurist.
Kesktänava ning asula
sümbolehitis.
Oma tüübi hulgas väljapaistev
näide uhke kõrge nurgatorni
poolest. Hoone on osa hästi
säilinud ajaloolisest kesksest
äritänavast.

Väärtused

RKM

Ettepanekud

(asub
kõrvaloleva
hoonega ühel
kinnistul,
seega 1
aadress)

Posti 27,
Mustla,
Tarvastu vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Väikelinna peatänavast ja
keskplatsist kujunes 20.
sajandi alguses asjalik
äritsoon – ehitati nii
ametihooneid kui elamuärihooneid. Hoone on olnud
kasutuses ilmselt
kauplusena, võimalik et
kõrts vm. funktsioon.

Alevi keskuses peatänava
ääres paiknev massiivne 1korruseline katusekorrusega
hoone.
Maakivivundamendile
ehitatud majal on kõrge
poolkelpkatus, millest välja
ulatuvaid vintskappe
kujundavad ümarkaarse
raamistusega paarisaknad.

Ca 1910.-1920. aastad

Elamu, kauplus või
kõrtsihoone?

Info ja kirjeldus

Maja on säilitanud algse ilme
nii mahus kui detailides.
Tehniline seisund on hea.
Pooles hoones asub kõrts.

Silmpaistev ning hästi säilinud
näide vabariigiaegsest
raskepärasest väikelinna
arhitektuurist. Kesktänava
väljapaistvamaid ehitisi koos
kõrval asuva torniga elamuga.
Hoone on osa hästi säilinud
ajaloolisest kesktänavast.

Väärtused

Võtta arvele,
RKM

Ettepanekud

Suislepa,
Tarvastu vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

19. sajandi keskel
moodustati Suislepast
õigeusu piirkond ning
kroonumõisa maadest
eraldati inimestele
maatükke, et nad astuksid
õigeusku. 1892 ehitati
õigeusu kirik ning koht
nimetati Venekülaks. Kiriku
juurde ehitati 1898
maakivist tellisraamistuses
akendega ühekorruseline
kihelkonna koolihoone, kus
kool töötas 1920. aastani.
Kiriklas on veel üks samast
ajast pärit ühekorruseline
kena puithoone.

1898

Veneküla Suislepas ning
kihelkonnakoolihoone

Info ja kirjeldus

Kiriku ja kooli ümbrus on küll
hooldamata ning Suislepa küla
on väike, elujõulisust on raske
hinnata. Paremate aegade
saabumisel võiks kiriku
ümbruses ja teistest hoonetest
kujuneda vaatamisväärne
keskus.

Veneküla olulisematest
ehitistest on kirikuhoone juba
kaitse all, ent väärtuslikuna võib
hinnata kogu kirikla kompleksi,
sh. väga hästi säilinud toekate
seintega kihelkonnakooli.

Hea näide 19. sajandil õigeusu
levikuga kaasnenud ruumilistest
arengutest.

Väärtused

RKM
(kompleksi
väärtus).

Ettepanekud

Suislepa küla,
Tarvastu vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Viljandi maavalitsuse
inseneri Paul Lõhmuse
kavandatud pika välja
venitatud plaaniga
rahvamaja. Peasissepääs,
vestibüül garderoobiga,
lisaks kaupluseruum
paiknevad väiksemas 2korruselises hoonemahus,
mille teisel korrusel olid
juhatuse töö- ning
koosolekuruumid. Sellega
risti asetseb piklik 1korruseline kõrge
viilkatusega maht kumera
laega saali, näitelava ning
jalutussaaliga.

Ins. Paul Lõhmus, 1937.

Suislepa rahvamaja

Info ja kirjeldus

Endiselt rahvamajana
kasutuses, ent ülalpidamiskulud
on suured (suurele majale kulub
palju kütet) ning maja vajaks
remonti. Hoone ning
kultuurifunktsioon hetkel vallas
alafinantseeritud. Suurim oht
majale oleks valedest
põhimõtetest lähtuv remont.

Väärtused
Väga hästi säilinud näide
vabariigiaegsest suurest
maarahvamajast.
Traditsionalistlikku vormikeelt
rakendav rahvamaja on
Viljandimaa maapiirkondade
üks suurimaid omalaadsete
seas. Hoone on säilitanud algse
ilme nii eksterjööris (va.
eterniidist katusekate) kui
interjööris: säilinud on nii saali
iseloomulik laekuju,
lavadetailid, aknad, uksed,
garderoobi ning vestibüüli
kujundus (meeste tualetis on
alles algne renn). Teise korruse
tööruumides on tehtud kerget
euroremonti.
RKM

Ettepanekud

(asub endise
näidissovhoos
i keskuse,
praeguse
vallavalitsuse
hoone kõrval,
aadressi ei
õnnestunud
kindlaks teha)

Viiratsi,
Viiratsi vald,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Soomemõjuline ridamaja
tüüpprojekt, ehitatud
kunagise Viljandi
näidissovhoosi töötajatele.
Elamu asub laskuval
reljeefil. Kitsalt alakorruselt
on elutuba viidud teisele
korrusele. Maja ees on
müüriga piiratud kitsas
eesõue, mille ees paiknevad
madalad garaažid. Tagumise
külje fassaadi kujundavad
laia tume katusekarniis ning
sellele kontrastiks korterite
vahelised püstised punasest
tellisest vaheplaadid. II
korrus ulatuv üle I korruse
rõdu.

Hoone on säilinud peaaegu
autentselt ning on heas seisus.

Võtta arvele

Silmapaistev näide 1960.
aastate soomemõjulisest
modernismist kolhooside
elamuarhitektuuris.

Ridaelamu
Boris Mirov, tüüpprojekt
1960.

Ettepanekud

Väärtused

Info ja kirjeldus

Tartu 2,
Võhma,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Hoone on tühi.

2-korruseline historitsistlike
mõjudega meiereihoone;
sarnaselt Oiu meiereiga on
esimesel korrusel kasutatud
maakivi, teine korrus
tellistest. Maja keskosa
rõhutab lihtne
astmikfrontoon, räästast
hammasfriis ning esimese
korruse akna sillused ningpaled on tellislaos. Hoone
ees on laadimisplatvorm,
tagaküljel abihooned ning
telliskorsten.
Praegu seisab endine
meiereiehoone kasutuseta.

1914

Võhma meierei

Info ja kirjeldus

Hoone on tühi, end
üldseisukord on hea või
rahuldav. Algsed uksed-aknad,
fassaadikujundus on säilinud.
Võiks omada potentsiaali
erinevateks uuteks
kasutusaladeks (elamu, kohvik
või kauplus, väiketööstus).

Paikneb nähtaval kohal
teederistmikul ning
raudteeülesõidu juures.
Oluline kohaajaloo kandja.

Hea näide 20. sajandi alguse
meiereihoonest. Viljandi
maakonnas Hoonetüübi hästi
säilinud esindaja maakonnas
(vt. samuti maakivist ning
tellistest Oiu meiereid).

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Koidu 11a,
Viljandi

Aadress

Foto

Viljandi tellishistoritsismis
eraldi tüüpi esindav 1korruseline hoone. Lähtub
eeskätt Põhja-Saksa
tellisgootika vormidest,
mida siin kandis
praktiseerisid Riia
Polütehnikumi lõpetanud
arhitektid.
Pikliku plaaniga kolme
risaliidiga elamu.
Ümberehitus varasemast
hoonest seetõttu on
plaanilahendus kummaline:
juurdeehitusel fassaadi
paremas osas ei olnud
mingit funktsiooni peale
omalaadse dekoratiivseina,
mille taha oli peidetud
puidust veranda.

Ins. A. Hartung, 1895

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on säilitanud
muutumatul kujul 19. sajandi
lõpust. Seisund on hea. Säilinud
on ka algsed aknad ja välisukse
koos ukselingiga.

Silmapaistev näide Viljandile
iseloomulikust 19.-20. sajandi
tellishistoritsismist. Üks
paremini säilinud näiteid 1korruselisest
tellishistoritsismist.

Väärtused

RKM

Ettepanekud

Posti 9,
Viljandi

Aadress

Foto

Ehitusmeister G.
Schnurbergile kuulunud
elamu. Peale 1894. aasta
suurt tulekahju järel
hoogustus kiviehitiste
ehitamine linnas. Lisaks
rajati sel ajal teisele poole
järve Rosenbergi
tellisetööstus, mis tõttu oli
materjali lihtne saada.
Hoone on 20. saj. alguses
Viljandile iseloomulik
tellishistoritsism.
Rikkaliku
fassaadikujundusega
neorenessanss-stiilis
fassaadikujundusega ja
juugendipäraste detailidega
elamu. Iseloomulikud on
keskrisaliidi ja
otsafassaadide lainjad
astmikviilud, peafassaadi
ümarnurgad, kaar ja
segment aknad ning portaal.

20. sajandi algus

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on säilitanud suures osas
oma algse ilme ning
dekoratiivsed detailid. Praegu
osaliselt kasutuses
äriruumidena.

Silmapaistev näide Viljandile
iseloomulikust 19.-20. sajandi
tellishistoritsismist.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Pikk 23, Lutsu
8
Viljandi

Aadress

Foto

Vt. ka Jakobsoni 16 ikka
eripärane tüüp 1 korrus 19.
saj, II korrus 1909. eeskujud
linnusearhitektuuris.
Mõisniku linnaelamu,
ilmselt baltisakslase tehtud.

Näide 2-korruselisest
puhasvuuk-tellismajast.
Kahekorruseline mõeldud
korterelamuteks või
ühendama endas tootmis- ja
äripindu kui eluruume.
Välisilme elavdamiseks
ehitati neile mitmesuguseid
karniise, akna- ja
ukseraamistusi ning kergelt
liigendatud frontoone.. s

Elamu

Info ja kirjeldus

Ettepanekud

Hea näide Viljandis 20. sajandi RKM
alguses ehitatud historitsistlikust
tellisarhitektuurist. Tüübi hästi
säilinud näide.

Väärtused

Posti
24/Koidu 10,
Viljandi

Aadress

Foto

Tuntud fotograafi Jaan Rieti
elamu koos ruumika
fotoateljeega. Nurgakrundil
paiknev romantiline
mansardkatusega elamu.
Põhikorrus krohvitud,
mansardkorrus ja veranda on
laudvooderdisega. Peamisi
ehituslikke aktsente on
päikesesümboliga murdviil,
aia pool veranda ning ateljee
sissekäiku elustav
dekoratiivne puidust piilar.
Tänavapoolses osas olid
fotoateljee ruumid,
mansardkorrusel laborid
ning eluruumid. Alumisel
korrusel olid lisaks külaliste
ruumid.

Karl Burman, 1914

Elamu-fotoateljee

Info ja kirjeldus

Maja on säilitanud suures osas
algse ilme nii mahus kui
detailides. Tehniline seisund on
hea ning majal on hoolitsetud
üldmulje.

Silmpaistev ning hästi säilinud
näide tsaariaegsest
juugendelamust väikelinnas.
Arhitekti loomingus oluline
hoone.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Laidoneri
plats 1,
Viljandi

Aadress

Foto

Vanalinna serval järve oru
veerel paiknev omaaegne
luksuslik korterelamu. 2korruseline krohvitud
puidust hoone on kompaktse
põhiplaaniga ja 2
trepikojaga vastavalt
tollasele ehitusmäärusele.
Lakoonilised suurelt
vormitud fassaadid, ärklid,
seinapinda lõpetav viil
peafassaadi keskel. Majas
oli neli 4-toalist avara köögi
ja vannitoaga korterit.

Artur Perna, 1920. aastate
algus

Elamu

Info ja kirjeldus

Maja on säilitanud suures osas
algse ilme nii mahus kui
detailides. Tehniline seisund on
rahuldav.

Hea näide vabariigiaegsest
luksuslikust korterelamust
väikelinnas. Perna loomingu
iseloomulik näide.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Oru 23,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Mastaapne villa, mis kõrgub
võimsalt Viljandi järve oru
kohale. Ilmselt üüriti
puhkajatele siin kortereid.
Hoone toetub järve poolsel
küljel suurele skulpturaalsele
terrassile, millelt avanesid
järvele kaunid vaated. Oru
tänava (vanalinna poolt)
pool moodustub madal 1korruseline võimsa
murdkelpkatusega maht.

Ca 1920

Korterelamu-villa

Info ja kirjeldus

Säilitanud algupärase ilme.

Silmapaistev näide 20. sajandi
alguse suvitusvillast Viljandis.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Oru 21,
Viljandi

Aadress

Foto

Kesklinna järveäärsetest
luksuslikest villadest üks
silmapaistvamaid.
Hilisjuugendlik, heimatstiili
mõjutustega kõrge
murdkelpkatusega krohvitud
puumaja. Keskse avara
trepihalli ümber on
ruumikad toad, õue pool
kaarjas väljaehitis, kust
avanevad vaated alla järvele.
Fassaadid on detailirohked,
portaalil kasutatud
lõikeornamenti. Vähesel
määral sees ümber ehitatud.

Johannes Fuks 1924

Elamu

Info ja kirjeldus

Villa asub Raekoja vahetus
naabruses Trepimäe alguses.
Tegemist Viljandi ühe
esinduskohaga maalilisel
järvenõlval, seega tugeva
potentsiaaliga koht.

Hoone on mitmeid aastaid
tühjana seisnud, osaliselt
põlenud (küljepealne
ümarveranda). Põlenud koht on
hetkel kilega kinni kaetud.
Sellegipoolest säilitanud oma
algupära nii detailides kui
mahus. Seisund on halb.

Silmapaistev ning algselt
säilinud näide vabariigiaegsest
villast.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Trepimägi
1/Oru 19,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto
Silmapaistev näide 20. sajandi
alguse suvitusvillast Viljandis.

Väärtused

Hoolimata väiksematest
Üks Viljandi järve oru nõlval ümberehitustes on säilitanud
asuvatest Trepimäe
ajastule omase ilme.
esindusvilladest. Elamu
eenduv veranda tõuseb
kõrgele nõlva kohale
toetudes võimsale
tellisvundamendile.
Iseloomulik detail on vee lai
räästas. Hoonet on aastate
jooksul ümber ehitatud,
muudetud akende kuju jne.

Ca 1920

Sellheimi villa

Info ja kirjeldus
RKM

Ettepanekud

Trepimäe 3,
Viljandi

Aadress

Foto

Ehitatud varem samal kohal
olnud, ent tulekahjus
hävinud heimatvilla
maakivivundamendile.
Arhitektuurne lahendus
tuleb asendist järsul nõlval.
Ratsionaalse
plaanilahendusega elamus
on märgata esimesi
funktsionalismituleku
tundemärke, millest
silmatorkavam on klaasitud
kõrge trepikoja nurgaaken,
lisaks lakoonilised selged
seinapinnad ning
konstruktivstliku maiguga
terav läbi 2-korruse ulatuv
kolmnurkne erker.

Johannes Fuks, 1929

Elamu

Info ja kirjeldus

Maja üldseisukord on hea,
majas elatakse (osaliselt?) sees.
Vajab remonti.

Silmapaistev näide moodsast
villast Viljandi suvitusrajoonis.
Hea näide 20. sajandi esimese
kümnendil Viljandis toimunud
arengutest (puhkuse ja turismi
arendamine).
Seni kaitsetu hoonetüüp
Viljandis.
Trepimäe villade seas erandlik.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Trepimägi 6,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto
Silmapaistev näide 20. sajandi
alguse suvitusvillast Viljandis.

Väärtused

Säilitanud ajastutruu kuju.
Üks Viljandi järve oru nõlval Tehniline seisund on rahuldav.
asuvatest Trepimäe
esindusvilladest. Majal on
vormikas mansardkatus ning
järvepoolsel küljel lookleb
fassaadipikkune postidele
toetuv terrass. Heimatstiili ja
juugendi mõjutustele
viitavad katusekuju,
tihedaruudulised aknad ning
rõdu-terrassi laineline vorm.

Ca 1920

Villa

Info ja kirjeldus
RKM

Ettepanekud

Linnu 2,
Viljandi

Aadress

Foto

Varem paiknes sel kohal
barokne raekoda, mis ehitati
1930. ümber nii, et säilisid
vaid esimese korruse
müürid. Raekoda on
Viljandi väljapaistvamaid
funktsionalistlikke ehitisi.
Lakooniliste vormidega
valgete krohvipindadega
hoonekehandit elavdab sale
kellatorn, õue pool on
väljaehitis rõduga II
korrusel. Interjööris on läbi
kahe korruse ulatuv
trepihall. I korrusel
tööruumid, II korrusel saal.
Kellatornis AEG nelja
sihverplaadiga kell aastast
1932.

Johannes Fuks, ins. Erich
Otting, 1931

Raekoda

Info ja kirjeldus
Silmapaistev näide
funktsionalistlikust
administratiivhoonest. Hästi
säilinud. Hoones asub
linnavalitsus.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

Uueveski,
Viljandi

Aadress

Foto

Radiaalse tänavavõrguga
aedlinn, tervikliku 1920.-30.
aastate miljööga linnaosa
Viljandis, kus domineerivad
traditsionalistlikumat
arhitektuurikeelt kasutavad
väikelinnaelamud, sekka
funktsionalistlikke maju.
Rajati linnapea August
Maramaa valitusajal (pildil
Maramaa enda maja
Uueveski 8).

Eugen Habermanni
planeering 1922

Uueveski aedlinn

Info ja kirjeldus

Uueveskis asub mitmeid eraldi
kaitse alla võttu väärivat maja.

Ajastutruu näide
vabariigiaegsest aedlinnast.
Tervikliku ruumilise mõjuga.,
nii planeeringuliselt kui
arhitektuurilt.

Väärtused
MVA

Ettepanekud

August
Maramaa pst
12
Viljandi

Aadress

Foto

E. v. Wolffeldt ja A.
Nürnberg, 1920. aastad.
Uueveski linnaossa ehitatud
heimatstiilis elamu.
Magusavõitu väikelinliku
arhitektuurikeelega.
Kompaktse üldkujuga
mansardkorrusega maja oli
kaks korterit, küljel kinnine
veranda.

Väga hästi säilinud ja
restaureeritud.

Elamu

Väärtused
Hea näide vabariigiaegsest
kohalikust elamutüübist.

Info ja kirjeldus

Võtta arvele
(riikliku kaitse
rakendamine
pole tingimata
vajalik, hästi
hoitud).

Ettepanekud

August
Maramaa pst
14,
Viljandi

Aadress

Foto

Artur Perna 1923
Lähtub koos K. Burmaniga
v1913-14 välja töötatud
kohalikust elamutüübist.
Krohvitud puuseintega.
Iseloomulik on eenduvate
vintskappidega liigendatud
kõrge kelpkatus. Küljel
ühekorruseline kinnine
veranda, tihedaruudulise
raamliistuga aknad. Majas
oli neli korterit.

Hästi säilinud.

Rängeli elamu

Väärtused
Hea näide vabariigiaegsest
kohalikust elamutüübist.

Info ja kirjeldus

RKM

Ettepanekud

Uueveski 8,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

1922. aastal Eugen
Habermanni planeeringu
järgi rajatud Uueveski
linnaosa üks esimesi maju.
Elamu on kahekorruseline
kõrge kelpkatusega
traditsionalistlikus laadis.
Eriomased detailid on II
korruse nurgarõdu ning
kaarjas peauks.

Hoone on väga hästi säilinud:
maht, detailid, kõrvalhoone.

Hea näide väikekodanlikus
elamuarhitektuurist aedlinnas.
Ajalooliselt oluline hoone –
linnapea Maramaa elamu.

Linnapea August Maramaa
elamu
1920. aastad

Väärtused

Info ja kirjeldus

RKM.

Ettepanekud

Uueveski 18,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Lihtne, ent romantilise
joonega aedlinnaelamu.
Kompaktne kuubikujuline
hoonemaht tipneb kõrge
võrdsete kelpadega katusega,
mille paarisakendega
vintskappe kujundab
lookleva joonega ehisviil.

Ca 1920

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on säilitanud ajastutruu
ilme, on hästi hoitud.

Hästi säilinud näide 20. sajandi
alguse vernakulaarsest
aedlinnaelamust.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Uueveski 22,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Heimatstiili ning
historitsismi mõjutustega
aedlinnaelamu. Lihtsat
seinapinda elavdavad
eenduvad laudisega kaetud
viiluväljad, kõrge katus ning
üsna erandlik historitstliku
kujundusega välisuks.
Hooviküljel on I korruse
tasandil väike kinnine
klaasitud veranda.

Ca 1920

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on säilitanud ajastutruu
ilme, on hästi hoitud.

Hästi säilinud näide 20. sajandi
alguse vernakulaarsest
aedlinnaelamust.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Uueveski 16,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto
Silmapaistev näide 1930.
aastate jõukama keskklassi
korterelamust, kohaliku tüübi
erandlik ning säilinud näide.

Väärtused

Funktsionalistlik keskklassi
ja haritlaskonna korterelamu,
Käesolev hoone erineb
Maja on algsel kujul säilinud
kohalikust tüüplahendusest
nii mahus kui detailidelt. Vajab
mahulise ja plaani
korrastamist.
liigendatuse poolest. enam
liigendatud. Hooned
iseloomustavad
kahekorruseline ümarkaarne
veranda ning rõdud.
Dekoratiivsust lisavad
stiilsed rõdu-ning
trepipiirded. Fuksile omane
kõrge trepikoda väikeste
akendega asub hoone
tagaküljel.

Johannes Fuks, 1930. aastad

Elamu

Info ja kirjeldus

RKM

Ettepanekud

Jakobsoni
29/Lossi 39,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Funktsionalistlik keskklassi
või haritlaskonna
korterelamu, mis esindab
kohalikku 1930. aastatel
linnas levinud tüüpi projekti autor oli enamasti J.
Fuks. Hoone aktsendiks on
nurgapealne postile toetuv
lahtine sissepääs ning maja
põhimahust kõrgemale
tõusev trepikoda väikestest
akendest moodustuv püstine
nurgaaken.

Johannes Fuks, 1932

Elamu

Info ja kirjeldus

Maja on üldiselt hästi säilinud,
ent vajab kohendamist.
Elujõulisusega ilmselt
probleeme ei ole.

Silmapaistev näide 1930.
aastate keskklassi
korterelamust, kohaliku tüübi
hästi säilinud näide.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Jakobsoni 55,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Tüüpiline jõukama
keskklassi korterelamu
kahele perekonnale, millel
trepikoda/sissepääs hoone
ühel küljel, teisel küljel
lõpetab hoone läbi kahe
korruse ulatuv veranda.
Põhimahu keskosa rõhutab
esimese korruse lai erker,
mis II korrusele avaneb
rõduna.

Olev Siinmaa, 1930. aastad

Elamu

Info ja kirjeldus

Ettepanekud

Hoone algupärane ilme on
rikutud ebasobivate tüüpsete
uste ning plastakendega. Majas
paikneb majutusasutus.

Näide 20. sajandi alguse
Võtta arvele
moodsast korterelamust. Kuulsa
arhitekti loomingu keskpärane
näide.

Väärtused

Kiriku 10,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Maja on üsna hästi säilinud,
osade korterite aknad on
vahetatud.

Huvitav elavalt liigendatud
1930. aastate
funktsionalistlik
korterelamu. Hoone
lennukas joon ning mahuline
idee tuleneb nurgakrundist
ning asukohast Valuoja oru
tõusval nõlval. Stiilipuhtaim
detail on hoonenurgal
seinast “välja sööstvad”
ümarkaarsed rõdud.

1930. aastad

Silmapaistev näide 1930.
aastate funktsionalistlikust
korterelamust.

Väärtused

Korterelamu

Info ja kirjeldus

Võtta arvele

Ettepanekud

Kõrgemäe 9,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Funktsionalistlikus laadis
elamu, mida iseloomustab
asümmeetriliselt maja küljel
paiknev ning põhimahust
kõrgemale tõusev trepikoda
ning väikestest akendest
moodustuv püstine
nurgaaken.

Efektselt järsul mäenõlval
paiknev keskklassi
korterelamu, mis esindab
kohalikku 1930. aastatel
linnas levinud tüüpi projekti autor oli enamasti J.
Fuks.

1930. aastad, arhitekt ilmselt
Johannes Fuks

Elamu

Info ja kirjeldus

Maja on üldiselt hästi säilinud,
ent vajab kohendamist.
Välisuks on korda tehtud, I
korrusel käis remont – tundub,
et restaureeriti aknaid.

Silmapaistev näide 1930.
aastate keskklassi
korterelamust, kohaliku tüübi
hästi säilinud näide.

Väärtused

RKM

Ettepanekud

Leola 6,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Erandlik 1930. aastate Fuksi
poolt projekteeritud
korterelamute seas. Hoonel
on kompaktne ruudukujuline
plaan ning maht, mida
ilmestavad lai räästas,
kolmnurkselt eenduv
vertikaalne trepikojaaken
ning erker hoone küljel.
Maja n ehitatud kõrgele
maakivivundamendile.

1930. aastad (arhitekt Fuks?)

Korterelamu

Info ja kirjeldus

Maja on väga hästi säilinud
ning hoitud.

Hea näide 1930. aastate
funktsionalistlikust
korterelamust.

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Ranna pst 12,
Viljandi

Aadress

Foto

Ott Puuraid? 1940. või 50.
aastad?
Viljandi järve kaldal
paiknev laia räästaga
ühepoolse kaldega maja.
Iseloomulikum detail on
nõlva kohale “sööstev” rõdu
kohal paiknev katuseräästas.
Kasutab funktsionalismile
omast nurgaakna motiivi,
muus osas pigem stiilist
kõrvale kalduv näide.
Kõrvalasuv samas laadis
laudisega elamu on
projekteeritud Ott Puuraidi
poolt 1948. aastal

Elamu

Info ja kirjeldus

Hoone on autentsel kujul
säilinud, seega vääriks kaitset.
Kuigi kõrval asuv Puuraiu maja
on arhitektuurselt
silmapaistvam, aga mõneti
ümber ehitatud (maja ette on
lisaks viimastel aastatel ehitatud
garaaž)

Erandlik näide 20. sajandi
funktsionalistlikus laadis
eramust.

Väärtused

RKM või võtta
arvele

Ettepanekud

Vaksali tänav,
Viljandi,
Viljandimaa

Aadress

Foto

Suurem osa vaksalikompleksist
asetseb raudtee idakaguküljel. Praeguseks on
säilinud esialgsesse, 1897. a
rajatud jaamaansamblisse
kuulunud maakivist depoo,
veetorn ja mõlemad
ühekorruselised puitelamud
ning kahe sõja vahel rajatud
pumbamaja veetorni küljes,
õlikelder, kaubaait jaamahoone
kõrval põhja pool, paekivist
üldsaun ja betoonkelder
(mõlemad jaamahoonest kagus
teisel pool tuletikuvabriku
haruteed). Sõjas hävinud algse
jaamahoone asemele ehitati
kivist stalinistlik tüüpne
vaksaliehitis ja viimasega
samas laadis välikäimla ning
veel üks abihoone (mõlemad
jaamahoonest lõunas raudtee
ääres). Jaamakompleksist põhja
pool raudteekurvi juures
asetsevad kolm omaaegset
kauba- ja tööstushoonet –
suurejoonelised maakivist
ehitised.

1897, 1950. aastad

Info ja kirjeldus
Viljandi raudteejaama
kompleks

Erinevad kõrvalhooned on
tõenäoliselt erinevate omanike
käes ning seega esineb
sobimatuid ümberehitisi ning
kaitsmine võib probleeme
tekitada. Mahuliselt ja
planeeringuliselt hästi säilinud.
Stalinistlik jaamahoone eraldi
kaitset ei vääriks – liialt
“euroremonditud”.

Imposantne, mitmetest
erihoonetest koosnev ajalooline
raudteejaamakompleks.

Väärtused

Võtta arvele
või RKM.

Ettepanekud

Puitfunktsiona
lism
Uueveskis,
Viljandi

Aadress

Foto

Valdavalt Uueveski
aedlinnas leidub Viljandile
eriomaseid ratsionaalse,
lausa konstruktivistliku
laadiga kolmekümnendate
aastate puitelamuid.
Tegemist tõenäoliselt
inseneriarhitektuuriga.
Väljapaistvaim neist on
Maramaa pst ja Tallinna mnt
nurgal paiknev lapikult
kaarduva kõrge keskse
trepikojamahuga elamu.
Huvitav on ka Kungla 8
plastilise tagafassaadiga
elamu, mida iseloomustavad
ümarate nurkadega
külgrisaliidid. Lõuna 4 on
levinum lihtne, ent
esinduslik funktsionalistlik
elamu.
Vt. veel nt. Meeme 7 ja 9,
Väike-Kaare 16.

1930. aastad, arhitektid
teadmata

Elamud

Info ja kirjeldus

Hoonete tehniline seisund ei ole
ilmselt kiita, aga siiski oleks
võimalik maja algupära
kaotamata renoveerida.

Suhteliselt vähe esinev, ent
siiski spetsiifiline kohalik
elamutüüp.
Oluline kohalik arhitektuursete
arengute tähistaja.

Väärtused

Võtta arvele,
Maramaa 18 ja
Kungla 8 –
RKM.

Ettepanekud

Paalalinn,
Viljandi

Aadress

Foto

Radiaalse tänavavõrguga
aedlinn, esimesed hooned
ehitati enne II MS Valuoja
pst-le, suurem osa valminud
pärast sõda.
Paalalinna miljöö oluliseks
määrajaks on 1950.-60.
aastate eramud, mis
kannavad endas sõjaeelse
funktsionalismi traditsiooni,
ent on rahulikumad ja
leebemad. Tüüpiline on
laiakarniisiga lamekatus,
pritskrohv, asümmeetriline
mahtude paigutus,
haljastatud krundid.
Märkimisväärsed on nt
Põhja pst, Tammela tänav
(J. Fuksi projekteeritud
majad nr 3 ja 5) jt.

Anton Soansi planeering
1929-33.

Paalalinna aedlinn

Info ja kirjeldus
Väga hästi säilinud näide 20.
sajandi keskpaiga terviklikust
aedlinnamiljööst. Mitmed
hooned vääriksid eraldi
kaitsmist.
Tervikkeskkond: hooned +
haljastus.

Väärtused

Tammela tn,
Põhja pst ja
Valuoja pst
valikuliselt
mõned hooned
kaitse alla.

MVA

Ettepanekud

Ranna pst 6,
Viljandi

Aadress

Foto

Algsed tapamaja
tootmishooned olid 1-2korruselised punasest
tellisest kollase
hammaslõikega
aknaraamistuste ja
karniisiga. Elektrijaam
ehitati juurde samas stiili.
1950.-1960. kümnendi
vahetuse ajast pärit
rekonstruktsioon ühendab
omaaja kaasaegsed vormid
(madalakaldeline katus,
staadionivärava pehme vorm
ja dekoratiivsus) ajaloolise
tellisarhitektuuriga.

Info ja kirjeldus
Viljandi spordibaas ja
staadion.
Endine linna tapamaja ja
elektrijaam.
H. v. Wolffeldt, 18991901(tapamaja), 1912
elektrijaam. 1950 lõpp –
1960. aastate algus
spordibaasiks
rekonstrueerimine
Kompleks mõjub tänases päevas
üllatavalt pehmelt ning stiilselt,
kuigi näeb praegu trööstitu
välja. Peegeldab tervikliku
keskkonna loomise ambitsiooni.
Spordibaasina funktsioneerinud
endine tapamaja tänavaäärne
maht on tühi ning vajab
renoveerimist. Staadioni
väravaehitis on hästi säilinud
omaaegne stiilne väikerajatis.

Hea näide 1960. aastate
ajaloolise arhitektuuri
rekonstruktsioonist ning
tervikliku keskkonna loomisest
(spordibaas, staadion).

Väärtused

Võtta arvele

Ettepanekud

Roo 5,
Viljandi

Aadress

Foto

Viljandi järve kaldal
paiknev neofunktsionalistlik
restoran. I korruse
ruudukujulisele plokile on
asetatud põhiplaanilt
ruudukujuline, osalt
postidele toetuv
restoranikorpus.
Järvepoolsele piklikule
rõdule pääseb ka hoonet
ümbritsevalt terrassilt. I
korrusel oli kohvik (50
kohta) ja baar (24 kohta), II
korrusel restoran 150
külalisele. Kahe külgseina
suured lintaknad ühinevad
restoranisaali järvepoolses
nurgas.
Kandekonstruktsiooniks on
6x6 postivõrguga
betoonkarkass.

Mai Roosna 1975-80.

Kohvik-restoran

Info ja kirjeldus

Restoran on seisnud mitu aastat
tühjalt ning laguneb. Seisund on
väga halb. Kuigi paikneb
järveäärse puhketsooni servas ei
ole investoreid ligi tõmmanud.
Ilmselt elujõuetu hoone,
potentsiaali taastamiseks vähe.

Näide kahe maailmasõja
vahelise modernismi
traditsioone rakendavast
neofunktsionalistlikust hoonest.

Väärtused

Dokumenteeri
da

Ettepanekud

Riia mnt 6,
Viljandi

Aadress

Foto

Kantreküla serval asuv
konstruktivistliku
vormikeelega
tuletõrjedepoo. Hoone
skulpturaalne plastika ja
põhiplaani ning kujunduse
orgaaniline ühtsus teevad
majast Eesti 1970. aastate
ühe silmapaistvaima ehitise.
Fassaadide sümmeetria
toovad esile põhiplaanist
eenduvad ümarad
hooneosad. Torni siluetti
ilmestavad kuupelemendid,
mis viitavad valjuhäälditele.
Punane tellis viitab Viljandi
ehituspärandile 20. sajandi
algusest. Keskne ruum on 4kohaline garaaž, lääneosas
pikk voolikukuivatusruum,
II korrusel õppeklassid,
meeskonnaruumid,
puhketuba, söögisaal. Riia
maantee pool veel korter ja
ühiselamutoad.

Toomas Rein, EKE Projekt
1972-1977

Info ja kirjeldus
Tuletõrjehoone

Ettepanekud

Hoone on väliselt säilinud
peaaegu algselt, väiksemad
muudatused puudutavad uksiaknaid. Kogu mahuline plastika
on rikkumata.
Hoone on endises kasutuses ja
küllaltki hästi hoitud.

Silmapaistev ja kõrgetasemeline RKM
näide Eesti 1970. aastate
konstruktivistlikust
ehituslaadist. Toomas Reinu üks
etapilisi ehitisi. Eesti 1970.
aastate arhitektuuri tipp-ehitisi.

Väärtused

Vaksali 7,
Viljandi

Aadress

Foto

Valuoja orgu tõusvasse
maastikreljeefi sätitud
plastilise plaani- ja
mahtudekäsitlusega
teatrihoone. Hoone ees on
Valuoja suunas astmeliselt
alanev madala haljastusega
skväär. Plaanis kulgevad
publikuruumid üksteise
järel, II korruse kohvikust
on pääs rõdu-terrassile,
näitlejate ja haldusruumid
on kalmistupoolses
hooneosas, teatrisaal on
peaaegu ruudukujuline,
lavapoolses osas lõigatud
nurkadega. Orkestriruumi
kohal on reguleeritavad
akustilised ekraanid, lagi
akustilistel kaalutlustel
sakiline. Välisviimistluses
tumepunane Cesise tellis.

Projekt 1971-76, valmis
1981. I. Raud, I. Orav ja K.
Luts, sisearhitekt M.
Summatavet, kostruktor T.
Aakre, akustika H. Oruvee.

Teater “Ugala”

Info ja kirjeldus

Interjööris on veel säilinud
mitmed algse Summataaveti
sisekujunduse elemente:
ümmargused nahksed istmed
vestibüülis, garderoob, uksed,
valgustid.

Eesti uusim riiklik teatrihoone,
hea näide orgaanilisest
modernismist, kuigi valmis
hilinenult kaheksakümnendate
alguses.

Väärtused
RKM

Ettepanekud

UusPeetrimõisa,
Viljandi

Aadress

Foto

55ha-le kavandati 88
eramut. Planeering taotleb
mitmekesiste kaug- ja
tänavavaadete loomist.
Rida- ja vaipmajad
moodustavad tänavaäärseid
enamasti 4-sektsioonilisi
kobaraid, krundid on pikad
ja kitsad. Vastavalt
omaaegsele tavale on
kandvad ja mittekandvad
seinad erinevast materjalist.
Igal hoonerühmal eriomane
ruumijaotus ning vastavad
tellijate vajadustele ka
individuaalsed erinevused.
Elumajadel kõrged
ühekaldelised katused,
kontrastiks garaažide
madalad mahud.

1970, Allan Murdmaa, Ülo
Stöör, Ain Õun.

Peetrimõisa eramupiirkond

Info ja kirjeldus

Tänapäeval on Peetrimõisa
muidugi oma ühtsest ilmest
mõndagi kaotanud – hooneid
uuendatakse ja korrastatakse
erineva tempo ning
kvaliteediga. Säilitanud siiski
tervikliku mulje.

Erandlik ja silmapaistev näide
1970. aastate
eramuarhitektuurist.
Terviklikult arhitektide poolt
planeeritud ja projekteeritud
eramupiirkond linnas.

Väärtused

MVA

Ettepanekud

