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Jalutuskaart

Vanalinnad on linnade identiteedi kandjad, milles ajaloolised ja 
tänapäevased kihistused moodustavad elava ruumilise terviku. 
Hoiad käes jalutuskaarti, mis juhib sind tutvuma Valga ajaloolise 
linnasüdame huvitavamate hoonetega.

Ajalooline Valga linnakeskus on välja kujunenud Jaani kiriku 
ja raekoja ümbrusesse ning on ümbritsetud praguste Raja, Riia, 
Sepa ja Kesk tänavatega. Valga saamisega raudteelinnaks 19. 
ja 20. saj vahetusel laienes linn Vabaduse ja Võru tänava 
ning Jaama pst suunas. Üheks Valga peatänavaks sai Julius 
Kuperjanovi tänav.

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

www.muinsuskaitseamet.ee/et/elavad-vanalinnad

1.  Rahvusarhiiv ja Valga  
Muuseum – Vabaduse 6 ja 8
1911. aastal ehitatud Säde teatri- ja 
seltsimaja on üks juugendarhitektuuri 
pärleid Valgas. Hoone projekteeris esi-
mene Eesti kutseline arhitekt Georg 
Hellat ning selle kompleksi kuulusid 
hotell, pangad, ärid, kauplused, res-
toran, seltsiruumid ja 600 istekohaga 
teatrisaal, kus 1911–1948 tegutses 
teater Säde. 1957. aastast asub siin 
Valga Muuseum ja maja teises tiivas 
Rahvusarhiivi Valga osakond. Prae-
guse väljanägemise sai hoone pärast 
viimast renoveerimist 1999. aastal. 

2. Nipernaadi kuju – Säde park
Kuiksillalt pärit ja Valgas õppinud 
kirjanik August Gailitile pühenda-
tud mälestusmärk avati Säde pargis 
2009. aastal. Monument kavan-
dati Jaak Soansi idee järgi. Vallatu 
seikleja Toomas Nipernaadi, Gailiti 
seitsmest novellist koosneva romaani 
peategelane, kergitab 4,5 m kõrguselt 
tervituseks kaabut.

3. Zenckeri villa – Aia 12
Kaagjärve mõisavalitseja E. Zencker 
lasi ehitada neorenessanslike joontega 
villa 1902. aastal. 1935 ostis Säde 
selts hoone koos aiaga.  Sama aasta 
2. novembril avati siin Valga sõjaväe 
garnisoni ohvitseride kasiino. 1989. 
aasta 24. veebruaril heisati hoone 
torni taasiseseisvumisaja esimene 
rahvuslipp Valgas. Alates 1996 asub 
hoones Valga Keskraamatukogu.

4. Saksa panga hoone –  
Kesk 12
1912. aastal valminud hoone on oma 
arhitektuurilt ilmekamaid ja suurejoo-
nelisemaid Valgas. Esimesel korrusel 
tegutsesid Saksa Pank ja kauplused, 
teisel korrusel asusid pangaruumid 
ning kolmandal pangajuhataja 
12-toaline korter. 1944–1991 oli hoone 
Nõukogude sõjaväe valduses, taasise-
seisvumise järel tegutses seal Valga 
Maavalitsus. Pärast renoveerimiskuuri 
läbimist asub hoonesse Valga riigi- ja 
kohtumaja.

5. Valga vanim koolihoone – 
Kesk 22
1795. aastal valminud kahekorruseline 
kivimaja on Valga vanuselt kolmas 
säilinud hoone. 1805–1886 asus siin 
kreiskool, hiljem vene õppekeelega 
linnakool. 1912. aastal anti koolile 
Valga Linna Kõrgema Algkooli nimi. 
Hoones avati 1919. aastal Valga esi-
mene eestikeelne gümnaasium. 1966. 
aastast kuulub maja Valga muusika-
koolile. 

Moskva (Kesk) tänav 20. saj 
algul. Esiplaanil praeguse Valga 
Muusikakooli hoone. Foto: Valga 
Muuseumi fotokogu.

6. Kabel – Riia 18
Valga vanim säilinud ehitis on 18. sa-
jandist pärit kabel. Väiksel kivihoonel 
on nurgasambad ja kõrge murdkelp-
katus. 19. sajandi lõpust 1940. aastani 
kuulus hoone lihunikele, praegu on 
eraomanduses. 

7. Ajalooline vanglahoone –   
Riia 5
Kreisi ametiasutuste hoone on üks 
vanemaid säilinud ehitisi Valgas. 
See ehitati tsaarinna Katariina II 
võimuloleku ajal 18. sajandi lõpus, kui 
Valga sai samanimelise kreisi kesku-
seks. 1805–1875 asus siin sillakohus, 
1875–1953 vangimaja, alates 1953. 
aastast Valga Tarbijate Kooperatiivi 
ladu. 1998 erakätesse läinud hoone 
sai 2015. aastal tulekahjus tugevasti 
kannatada. Alates 2016. aastast Valga 
vallale kuuluva ajaloolise vangimaja 
katus ja fassaad on renoveeritud, kuid 
seisab seni kasutuseta.

8. Ramsi vesiveski varemed – 
Tartu 2
Ramsi vesveski kuulus ajalooliselt Val-
ga linnaga külgnenud Luke mõisale. 
Veski on ära märgitud juba 1683. aasta 
linnaplaanil ning nime olla see saanud 
kauaaegse rentniku Ramschi järgi. 
Veski lõpetas tegevuse 1950. aastatel. 
2011 varises hoone katus sisse, prae-
guseks on aga varemed konserveeri-
tud ja rajatud vaateplatvorm.

9. Ajalooline hobupostijaam – 
Raja 6
Valga asus suure postitee ääres, mis 
viis Peterburist Tilsitini. 19. sajandi 
keskpaigal rajatud ühekorruseline 

krohvitud kivihoone on pikliku üldku-
juga ning kaetud lameda kelpkatuse-
ga. 1877. aastal oli hobupostijaamal 16 
hobust, päevane külastus ulatus aga 
kuni 50 hobuseni. Valga hobuposti-
jaam töötas 1931. aastani.

10. Valga keskväljak –  
Kesk tänav
Valga keskväljak asub ajaloolises 
linnasüdames ning seob kaht linna, 
Valgat ja Valkat. Keskväljak pakub lin-
lastele võimalusi vaba aja veetmiseks, 
näiteks saab siin mängida tänava-
korvpalli ja lauatennist. Populaarseks 
on kujunenud eripärased pingid ning 
värvika lahendusega mänguväljak. 
Väljaku kõrval asuvad luterlik Jaani 
kirik ning kunagine kreisi ametiasu-
tuste maja. Värskenduskuuri läbinud 
keskväljak avati 2018. aastal,  2019 
võitis see Eesti Arhitektide Liidu 
aastapreemia maastikuarhitektuuri 
kategoorias. 

Vaade Valga linnale. Keskel näha 
Valga uus keskväljak. Foto: Rain 
Aunapu.

11. Jaani kirik – Kesk 21
1789. aastal valminud ja 1816. aastal 
sisse pühitsetud Jaani kirik on ainus 
ovaalse põhiplaaniga sakraalehitis 
Eestis. Riia arhitekti Christoph 
Haberlandi (1750–1803) projekteeritud 
kirikul on nii baroki kui varaklassitsis-
mi elemente, hoone on stiilivoolavuse 
hea esindaja. Tähelepanuväärne on 
saali hea akustika. Väga hinnatud 
on ka kiriku orel, mille valmistas Fr. 
Ladegast 1867. aastal. See on ainus 
omataoline mängukorras pill Eestis 
ja kuulub Euroopa 200 parima kõlaga 
oreli hulka.

Valga raekoda 1912. aastal. 
Foto: Valga Muuseumi fotokogu.

12. Valga raekoda – Kesk 11

 Valga raekoja puithoone valmis 
1865. aastal, frontooni kaunistab linna 
ajalooline vapp 1590. aastast. Valga 
raekoda on oluline nii Valga kui kogu 
Eesti ajaloos: 7. detsembril 1901 võtsid 
eestlased ja lätlased esimest korda 

Eesti territooriumil võimu sakslastelt 
enda kätte. 1902 valiti linnapeaks 
apteeker Johannes Märtson, Eesti 
esimene eestlasest linnapea, kes püsis 
sellel kohal 1917. aastani. Praegu asub 
raekoja hoones turismiinfokeskus.

13. Esinduslik juugend- 
hoone – Aia 18
1910. aastal valminud hoone autor 
Georg Hellat oli Eesti esimene kut-
seline arhitekt. Majas on tegutsenud 
peamiselt � nantsasutused: siin asus 
nii tsaariajal kui ka nõukogude ajal 
riigikassa, 1920.–1930. aastatel Eesti 
Panga Valga osakond, 1990. aastatel 
Hoiupanga Valga osakond. 

14. Säde park
Praeguse Aia ja Kesk tänava vahele jääv 
ala oli 18. sajandist aedade piirkond. 
Zenckeri, hilisema nimega Samuelsi 
maja aia ja ida poole jääva Läti seltsi aia 
ostis Säde selts 1935. aastal. 1930-ndate 
lõpus oli seega kogu ala Puiestee täna-
va ja Säde maja vahel Säde seltsi aed, 
millest hiljem kasvas välja Säde park.

15. Valga Tütarlaste  
Gümnaasium – Vabaduse 13
Valga ja kogu Eesti juugendarhitektuu-
ri üheks silmapaistvamaks ehitiseks 
on endise Valga Tütarlaste Gümnaa-
siumi hoone, mis valmis 1908. aastal. 
Algselt projekteeriti ja ehitati hoone 
haiglaks, ent valmimisel paigutati siia 
„ajutiselt“ kool. Õppeasutus tegutseb 
majas tänapäevani.

16. Valga Valge Maja –   
J. Kuperjanovi 10
Valga Valgeks Majaks kutsutud hariduse 
templi projekteeris Riia õpperingkonna 
arhitekt A. Kieselbasch ja G. Hellat 
valmistas joonised ilma algset projekti 
muutmata. Hoone valmis 1915 ja võeti 
sõjatingimustes kasutusele laatsaretina. 
Poeglaste Gümnaasium asus sinna 
1923. aastal. Hoone on pidevalt olnud 
kasutusel koolimajana, praegu tegutseb 
seal Valga Gümnaasium.

Moreli maja Valgas 20. sajandi 
algul. Foto: Valga Muuseumi 
fotokogu.

17. Moreli maja –    
J. Kuperjanovi 9

 Ehitis valmis 1900. aastal. Lihtsa 
ristkülikukujulise plaaniga hoone 
kahekorruselise põhiosaga liitub 

kolmekorruseline hooneosa, millel on 
pilkupüüdva sepisvõrega tornikesed. 
Algselt oli see suursugune villa kuulsa 
Valga loomaarsti  dr Adam Moreli 
kodu. Nõukogude ajal asus selles 
majas sõjakomissariaat, hiljem  
väikelastekodu ning alates 2002. 
aastast Valga Avatud Noortekeskus.

18. Lõvipeadega maja ehk 
Goertzi maja – Kuperjanovi 12
Valga Valge Maja naabruses asub 
juugendlik uhke villa, nn lõvipeadega 
maja ehk hambaarst Julius Goertzi 
eramu. 1910. aastal valminud villa 
kesklinnapoolses otsas on kahekor-
ruseline massiivse ruutristlõikega 
nurgatorn. Fassaadi keskosas on lihtsa 
metallpiirdega rõdu, teise korruse vä-
lisseinal asuvad suured lõvimaskaroo-
nid. Hoone renoveeriti 2020. aastal.

19. Ajalooline koolihoone –   
J. Kuperjanovi 63
Ilus juugendhoone ehitati 1912. aastal 
Valga Eesti Haridusseltsi koolimajaks. 
1914. aastal asus siia Kommertskool, 
1920.–30. aastatel II Linna Algkool, 
nõukogude perioodil Valga II 8-klas-
siline kool, hiljem Valga Kutsekool. 
Praegu tegutseb majas hotell Metsis.

20. Vabadussõja mälestus-
sammas – J. Kuperjanovi 65
1925. aasta oktoobris avati linnapargi 
servas Amandus Adamsoni Itaalias 
valmistatud 4 meetri kõrgune vaba-
dussõja mälestussammas. Samba üla-
osas seisavad aastaarvud 1918–1920, 
keskosas salm Juhan Liivi tuntud luu-
letusest „Ta lendab mesipuu poole” 
ning teisel küljel Julius Kuperjanovi 
bareljeef. Ausammas õhiti 1940. aastal 
ja taastati 2013.

21. Katoliku kirik – Maleva 8
Roomakatoliku Ristija Johannese kirik 
valmis 1907. aastal. Hoone kuulub 
tüübilt Põhja-Euroopa historitsistlike 
kirikute hulka. Kirik on tornita, kuna 
tsaarivõim ei andnud selle ehita-
miseks luba (katoliku kiriku torn ei 
tohtinud olla kõrgem kui õigeusu 
kiriku torn). Nõukogude ajal oli ehitis 
kasutusel laohoone ja võimlana. Kirik 
renoveeriti 1995. aastal.

22. Valga raudteejaam –  
Jaama puiestee 12
Jaamahoone Walk avati 27. novembril 
1889. aastal. See oli pikk ühekordne 
punastest tellistest historistsistlik 
ehitis. Raudtee kujunes kahe kuber-
mangulinna, Tallinna ja Riia vahel 
oluliseks elusooneks, Valga oli liini 
üks tähtsamaid sõlmpunkti. Valgast 

sai sõita veel Pihkvasse ning kitsa-
rööpmelist raudteed pidi Pärnusse 
ja Aluksnesse. Valga raudteesõlm sai 
tugevasti kannatada II maailmasõja 
ajal, ajalooline jaamahoone hävis. Uus 
vaksal valmis 1949. aastal. 

Valga raudteejaam 1906. aastal. 
Foto: Valga Muuseumi fotokogu.

23. Issidori kirik – Pargi 1a
Valga Issidori peakirik ehitati Jaani ko-
guduse kalmistu kõrvale hilisema turu 
lähedusse aastail 1897–1898. Historit-
sistlikus stiilis ristikujulise põhiplaa-
niga ning viie kupli ja kellatorniga 
ehitise projekteeris arhitekt A. Lunski. 
Kirikul on kõrge krohvitud sokliosa, 
kaarsillusega ümaraknad ning pidulik 
eeskoda ja keerukas tellisdekoor.

24. Müllersoni maja –  
Vabaduse 26
Insener Georg Hellati projekteeritud 
apteegimaja linnaarst Johan Müller-
sonile valmis 1908. aastal. Hoonel on 
sümmeetriline fassaad, keskosa piira-
vad kaks erkerit. Fassaadi ilmestavad 
kitsad aknad neljanda korruse kohal 
ning esimese korruse vitriinakende 
kaarsillused. Müllerson oli tuntud 
arstina, kes ei võtnud vaestelt raha 
ja mõnel juhul kinkis seda arstimite 
ostmiseks. Majas tegutses apteek 
järjepidevalt 100 aastat kuni 2008. 
aasta novembrini. Nüüd on hoone 
eraomanduses. 

Müllersoni maja 20. sajandi algul. 
Foto: Valga Muuseumi fotokogu.

Säde seltsimaja aastatel 1923-
1926. Foto: Valga Muuseumi 
fotokogu, Gustav Saag


