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1. Lihula linnuse varemed koos vallikraavidega    
     (Linnuse tee 3)
2. Lihula lahingu mälestuskivi (Linnuse tee 3)
3. Mõisa tall-tõllakuur (Linnuse tee 5)
4. Mõisa moonakatemaja (Linnuse tee 7)
5. Mõisa tuuleveski (Linnuse tee 3)
6. Mõisa moonakatemaja (Linnuse tee 9)
7. Lihula mõisa peahoone (Linnuse tee 1) 
8. Mõisa ait (Linnuse tee 1)
9. Mõisa viinaait (Linnuse tee 1)

10. Mõisa viinavabriku varemed (Tiigi tee 1)
11. Mõisa moonakatemaja (Penijõe tee 2)
12. Mõisa kõrts (Tallinna mnt 2a)
13. Keskaegsete kodanikumajade vundamendid    

  (Linnuse tee 1)
14. Aleksandri väravad
15. Kultuurimaja (Tallinna mnt 1a)
16. Lihula Eliisabeti kirik (Tallinna maantee 2b)
17. Pastoraadi tiik (Pastoraadi park)
18. Elamu (Tallinna mnt 2)
19. Elamu (Tallinna mnt 3a)
20. Elamu (Tallinna mnt 3)
21. Elamud (Tallinna mnt 4 ja 4a)
22. Hoone (Tallinna mnt 4b)
23. Hoone (Tallinna mnt 6)
24. Tapamaja galerii koos hoovimajadega (Tallinna mnt 7)
25. Hoone (Tallinna mnt 9)
26. Kõrtsihoone (Tallinna mnt 8)
27. Antiigipood (Tallinna mnt 15)
28. Apteek (Tallinna mnt 17)
29. Endine postkontor (Tallinna mnt 19)
30. Hoone (Tallinna mnt 21)
31. Hoone (Tallinna mnt 23) 
32. Raamatukogu (Tallinna mnt 25)
33. Endine pritsimaja (Tallinna mnt 29)
34. Õigeusu kiriku varemed (Tallinna mnt 33)
35. Tervisekeskus (Tallinna mnt 35)
36. Vabadussõja monument (Tallinna mnt 28) 
37. Hoone (Tallinna mnt 36)
38. Elamu (Tallinna mnt 48)
39. Endine UKU käsitöökoondise maja (Tallinna mnt 54)
40. Lihula peatänava rekonstrueerimise projekt
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18. Elamu (Tallinna mnt 2)
1920ndatel ehitatud kahekorruseline 
viie korteriga maja erineb naabruses 
asuvatest majadest kahe sissekäigu 
ning sümmeetrilisuse poolest. Hoones 
on tegutsenud politsei, tõenäoliselt ka 
kool, hambaarst ja röntgen, tänapäeval 
on see taas kasutuses elumajana.

19. Elamu (Tallinna mnt 3a)
Tähelepanu väärib 1930ndatel ehitatud 
hoone terviklikult säilinud ja pieteedi-
tundega korrastatud välisilme.

20. Elamu (Tallinna mnt 3)
Jõuliselt kolmeks liigendatud ela-
mu-ärihoone, mida tuntakse „Lihula 
kolme õena“. Hoone eripäraks on valt-
splekiga üle löödud teine korrus. 1930. 
aastatel asus hoones Eesti Ühispank, 
1940. aastate lõpul täitevkomitee, kuni 
umbes 2009. aastani Jukka toidupood.

Vanalinnad on linnade identiteedi kandjad, milles ajalooli-
sed ja tänapäevased kihistused moodustavad elava ruumilise 
terviku. Hoiad käes jalutuskaarti, mis juhib sind Lihula 
ajaloolise keskuse põnevatesse paikadesse. 

Kui teistele keskaegsetele linnalistele asulatele on kaasaeg-
ne linn ümber kasvanud, siis Lihulas on säilinud asula aja-
looline mastaap: kõrgel künkal linnus, selle juures mõis ja 
mõisani viiva tee ääres väiksemad elamud. Elamute taga on 
säilinud pikad kitsad krundid, mis peidavad endas paekivist 
aitasid, keldreid, kiviaedu ja isegi väiketööstuse hooneid.

Lihula avaliku ruumi elavdamiseks on peatselt plaanis uuen-
dada peatänav ja korrastada varemeis õigeusu kirik, mõisa 
peahoonesse on tulemas baltisaksa muuseum ning viinaaita 
käsitöö- ja muinsuskaitsekeskus. 

Jalutuskaart on koostatud Muinsuskaitseameti ning Norra 
Kultuuripärandiameti koostööprojekti „Ajalooliste linnasü-
damete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ 
raames.

www.muinsuskaitseamet.ee/et/elavad-vanalinnad

Jalutuskaart

21. Elamud   
(Tallinna mnt 4 ja 4a)
Tallinna mnt 4 ja 4a on algselt olnud 
üks pikk kivihoone, 20. sajandi alguses 
ehitatud apteegihoone, mis sai II 
maailmasõja ajal pommitabamuse. 
Pärast sõda ehitati säilinud hoone-
osadest kaks eraldiseisvat hoonet, 
mida ühendab tänavaäärne kivist 
piirdemüür. Nii nagu paljudel teistel 
Lihula hoonetel oli ka apteegi esiküljel 
puidust veranda.

22. Ajalooline köömneõli-
vabrik (Tallinna mnt 4b)
Algselt tegutses selles kahekord-
ses 1850ndatel rajatud kivist majas 
köömneõlivabrik, tänapäeval on see 
muudetud elumajaks. Lihulale on ise-
loomulik, et pea igal krundil on olnud 
erinevaid väiketööstusi, nii tänavaäär-
setes hoonetes kui ka hoovimajades. 

23. “Köievabrik”  
(Tallinna mnt 6)
Rahvasuus kutsuti seda elamut oma 
pikkuse tõttu „köievabrikuks“.

24. Tapamaja galerii   
koos hoovimajadega  
(Tallinna mnt 7)
Tänavaäärne hoone pärineb 19. sajandi 
I poolest. 1905. aastast on teada, et 
seal tegutses veinikelder, 1920. aastast 
lihakarn, 1920–1930ndatel lihapood. 
Hoovis on hästi säilinud lihatöötle-
misega seotud abihooned: tapa- ja 
riputusmaja. 2017. aastal avati hoones 
Tapamaja galerii. 

25. Ajalooline kõrtsihoone 
(Tallinna mnt 9)
19. sajandi algupoolel ehitatud hoones 
on tegutsenud kõrts, aja jooksul 
on selles olnud mitmeid ärisid, nt 
rauapood esimese iseseisvusperioodi 
lõpul. Nõukogude perioodil oli siin 
posti- ja sidepunkt, kus jaotati rongiga 
Lihulasse saabunud posti. Praegu 
on hoones taaskasutuspood Lootus. 
Hoones on säilinud mastaapsed silin-
dervõlvkeldrid.

26. Kõrtsihoone  
(Tallinna mnt 8) 
1825. aastal ehitatud Jaani kõrts oli 
algselt ühekorruseline, 1892. aastal 
ehitati see ümber osaliselt kahekor-
ruseliseks trahter-hotelliks Zum 
Löwen. Esimesel iseseisvusperioodil 
oli hoones Kaubatarvitajate Ühisuse 
majapidamistarvete pood. 

27. Antiigipood   
(Tallinna mnt 15)
Hoone on ehitatud 19. sajandi lõpus. 
Vabariigi ajal asus hoones värvi- ja 
rohukauplus Eisenschmidt. Nõukogu-
de Liidu perioodil on hoones asunud 
motoklubi Jõud, täitevkomitee, 
alevinõukogu ja miilits. 2012. aastast 
tegutseb hoones antiigipood. 

28. Apteek (Tallinna mnt 17)
Punasest tellisest apteegihoone on 
ehitatud 1913. aastal, 1950. aastal kolis 
hoonesse NKVD ning keldrisse ehitati 
ka vangikambrid. Alates 1993. aastast 
tegutseb hoone ühes pooles taas ap-
teek ja teises asusid uue tervisekeskuse 
valmimiseni perearsti ruumid.

29. Endine postkontor  
(Tallinna mnt 19)
1988. aastal ehitatud omapärases mo-
dernistlikus hoones on asunud Eesti 
Telefoni Lääne telefonivõrk, Tallinna 
Vangla Pärnu kriminaalhooldusosa-
kond ja Eesti Posti klienditeenindus-
kontor. Praegu asub majas Lihula 
hostel. 

30. Hoone (Tallinna mnt 21) 
Kõrge viilkatusega puitmaja oli 1930. 
aastatel kasutuses postkontorina, 
nõukogude ajal lasteaiana.  

31. Hoone (Tallinna mnt 23)
1913. aastal ehitatud Tallinna mnt 23 
on Lihula peatänava üks uhkemaid 
hooneid, mille juures on näha heimat- 
ja juugendstiili mõjusid. Seda iseloo-
mustavad erineva kujuga aknad ja 
vahvärk-imitatsioon. Hoones tegutses 
Lihula kodanike ühingu seltsitegevuse 
keskus ehk klubi. 1927. aastal ostis 
krundi Eesti Vabariik ja hoone oli 
kasutuses kohtumajana, 1990ndatel 
asus hoones Tallinna Pank. Praegu te-
gutsevad hoones Luige ilustuudio ning 
Sakste Maja kohvik ja majutusettevõte.

32. Lihula raamatukogu 
(Tallinna mnt 25)
Lihula ainsa funktsionalistliku hoone 
projekteeris E. Reinsaar ja see on 
ehitatud 1937. a koolimajaks. Praegu 
asuvad hoones Lihula raamatukogu 
ning Lihula Muusika- ja Kunstikool.

33. Endine pritsimaja  
(Tallinna mnt 29)
Hoone on ehitatud 1880. aastatel 
pritsimajaks, enne uue kultuurimaja 
valmimist kasutati seda mõnda aega 
ka kultuurimajana. Hoone torn on 
hävinud ja hoonet on tundmatuseni 

oli Rein Tomingas, sisekujunduse tegi 
Maire Kangro, vitraažide ning peeg-
lisaali maalingute autor on Eva Jänes. 
Valmimisaastal kuulutati hoone Eesti 
parimaks ehitiseks.

16. Lihula Eliisabeti kirik  
(Tallinna maantee 2b)
Uhke neogooti kirik ehitati aasta-
tel 1876–1878, hoone arhitekt oli 
J. G. Mühlenhausen. Enamik kiriku 
sisseseadest pärineb ehitusajast. 
Kantsli küljes on taaskasutatud C. 
Ackermanni barokseid puitskulptuure, 
mis pärinevad samal krundil asunud 
varasemast kirikust.  

17. Pastoraadi tiik  
(Pastoraadi park)
Kiriku vastas teisel pool Tallinna 
maanteed asub omapärane neljakandi-
line tiik, mille keskel on neljakandiline 
saar. Tegu on kunagise pastoraadi 
kalatiigiga (pastoraadi hoone on 
hävinud). 

8.  Mõisa ait    
(Linnuse tee 1)
Mõisa majanduskompleksi kuuluv 
uhke klassitsistlik sammastega vilja-
ait rajati 19. sajandi algul. Tänapäeval 
hoiustatakse hoones tööriistu jms.

9.  Mõisa viinaait  
(Linnuse tee 1)
19. sajandi esimesel poolel rajatud 
abihoone kuulub Lihula mõisa 
klassitsistlikku mõisakompleksi. 
Hoonesse rajatakse käsitöökoda ja 
muinsuskaitse teabekeskus.

10. Mõisa viinavabriku  
varemed (Tiigi tee 1)
Viinavabrik ehitati arvatavasti 19. sa-
jandi keskpaigas, hoone on varemetes 
seisnud 1983. a tulekahjust saadik.

ümber ehitatud, praegu asub seal 
ehitustarvete pood.

34. Õigeusu kiriku varemed 
(Tallinna mnt 33)
Lihula püha Neeva Aleksandri kirik on 
ehitatud historitsistlik-eklektilises stii-
lis, arhitekt K. Nyman. Kirik valmis ja 
pühitseti 1889. aastal. Kiriku varemed 
on plaanis arhitektuuribüroo B210 
projekti järgi konserveerida.

35. Tervisekeskus  
(Tallinna mnt 35)
18. sajandist pärit mantelkorstnaga 
puitmaja on põhjalikult rekonstruee-
ritud ja selle tagaküljele on lisatud 
tänapäevane juurdeehitis (arhitektuu-
ribüroo Zoroaster). Tervisekeskus avati 
2021. aastal.

36. Vabadussõja monument 
(Tallinna mnt 28) 
1935. aastal rajatud monumendi 
kavandi lõi Richard Hammer-Vasard. 
Mälestussammas õhati septembris 
1947. Uus sammas (endise koopia, 
lisatud kivitahvlid samba jalamile) 
avati 1993. a.

37. Ajalooline nahatööstuse 
hoone (Tallinna mnt 36)
19. sajandi lõpus ehitatud historitsist-
likus kivimajas asusid nahaparkimise 
tööstus ja kauplus. Hiljem tegutses 
hoovipealses majas kangaste ja lõnga-
de värvimistöökoda ning tänavaäärses 
hoones toidukauplus ja viinapood.

38. Elamu (Tallinna mnt 48)
19. sajandi lõpul ehitatud puitmaja, 
mille aknaid ehivad klassitsistlikud 
frontoonid.

39. Endine UKU käsitöökoon-
dise maja (Tallinna mnt 54) 
1984. aastal UKU käsitöökoondisele 
ehitatud omapärase vormiga postmo-
dernistlikus hoones tegutseb tänapäe-
val peamiselt autoremonditöökoda. 
Hoone taga on maja akende kujuga 
sarnane tulekustutusvee tiik.

40. Lihula peatänava re-
konstrueerimise projekt
Arhitektuurivõistluse Lihula peatänava 
kujundamiseks võitis arhitektuuri-
büroo B210 ideekavand „Hõbelauk“. 
Plaanis on peatänava avaliku ruumi 
uuendamine.

1.  Linnuse varemed  
(Linnuse tee 3) 

Eestlaste muinaslinnuse kohale 13. 
sajandil Liivi Ordu ja Saare-Lääne 
piiskopkonna koostöös rajatud 
kivilinnus. Siin asus Saare-Lääne 
piiskopi algne residents enne Haap-
sallu kolimist. Linnus on varemeis 17. 
sajandist. Varemetesse on hiljem raja-
tud mõisa kartulikeldrid, linnuse lam-
mutamisest saadud kive on kasutatud 
nii mõisa kui ka Lihula alevi hoonete 
ja kiviaedade ehitamiseks. 

2.  Lihula lahingu mälestus-
kivi (Linnuse tee 3)
Lihula lahing oli üks olulisemaid eest-
laste võite muistses vabadusvõitluses. 
1220. a hõivasid Lihula linnuse Rootsi 
väed. Sama aasta 8. augustil ründas 
merelt tulnud saarlaste malev linnust, 
süütas selle põlema, tappis enamuse 
rootslaste 500-mehelisest garnisonist 
ja vallutas linnuse.

3.  Mõisa tall-tõllakuur  
(Linnuse tee 5)
Lihtsa paekivist abihoone viiluvälja 
ehib Buxhöwdenite vappi kujutav 
raidkivi. Hoone säilinud osad on kon-
serveeritud ajutise katusega ning selle 
varju on rajatud avalik tualett. 

4.  Mõisa moonakatemaja 
(Linnuse tee 7) 
Üks kolmest säilinud mõisa moona-
kamajast (tööliste elumaja).  

5.  Mõisa tuuleveski  
(Linnuse tee 3)
Üks Läänemaa vanemaid Hollandi 
tüüpi tuuleveskeid, mille kasutuse-
levõtu kohta on andmeid juba 1790. 
aastast. 

6.  Mõisa moonakatemaja 
(Linnuse tee 9)
19. sajandist pärit pikk mõisatööliste 
maja, mille peale on hiljem ehitatud 
puidust teine korrus.

7.  Lihula mõisa peahoone  
(Linnuse tee 1) 
Klassitsistlik mõisahoone valmis 
1840. aastal Wistinghausenite 
tellimusel ning see on Lihula mõisa 
kolmas peahoone. Nõukogude ajal 
leidis hoone kasutust kolhoosi konto-
rina, kaasajal asuvad häärberis Lihula 
muuseum ning Rahvaülikool. 

11. Mõisa moonakatemaja 
(Penijõe tee 2)
Mõisakompleksi kuulunud väike 
paekivist moonakamaja. Praegu asub 
hoones noortekeskus.

12. Mõisa kõrts  
(Tallinna mnt 2a)
19. sajandist pärit kõrtsihoone on 
põhjalikult ümber ehitatud: hoonele 
on lisatud pealeehitis ja see on muu-
detud korterelamuks. 

13. Keskaegsete kodani-
kumajade vundamendid 
(Linnuse tee 1)
Lihula oli keskajal oluline rahvusva-
helise kaubanduse keskus, kus asusid 
korralikud kivimajad (Steinwerk-tüüpi 
majad). Lihula arheoloogiline kultuur-
kiht on erakordselt rikas. Avatud on 
paari hoone vundamendid, kuid palju 
on veel avastada ja väljakaevamised 
kohalike noorte osalusel jätkuvad.  

14. Aleksandri väravad
Kaks paekivist väravaposti, mille 
otsa paigaldati vaasid, rajati keiser 
Aleksander I külaskäigu ajaks 1804. 
aastal.  

15. Kultuurimaja  
(Tallinna mnt 1a)
Postmodernistlik kultuurimaja 
valmis 1989. aastal. Hoone arhitekt 
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