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1. Koidu seltsimaja –
Carl Robert Jakobsoni 18
1902. aastal soetas kultuuriselts
Koit 1876. aastal valminud hoone,
mille kohalikud ehitusmeistrid
seltsi tarbeks ümber ehitasid. 1911.
aastal valminud seltsimaja sai tõusva
põranda, rõdu ja orkestriruumiga
uhke saali, mis mahutas 500 külalist.
Esimese maailmasõja ajal soiku jäänud teatritegevus taastus 1920. aastal
uue nime all – teatri- ja kunstiühing
Ugala tegutses samas kohas 1982.
aastani.

2. Muusikamaja – 		
Carl Robert Jakobsoni 14
1888. aastal rajatud historitsistlik hoone kuulus Viljandi kreisiülema abile
parun von Wolffile. Hoones asus 1917.
aastani Viljandi sõjarevolutsioonikomitee ja hiljem ka Sakala Partisanide Pataljoni staap. Nõukogude ajal
kasutati ehitist sõjakomissariaadina
ning pärast taasiseseisvumist seadis
end hoonesse Viljandimaa Riigikaitse
osakond. 2005. aastast tegutseb siin
Muusikamaja.

3. Sõbrapark, algselt Lastepark
Jakobsoni ja Lossi tänava nurgal
paiknes ajalooliselt tiik, kus kohalikud
käisid jalgupidi sulistamas. Viljandi
viimase sakslasest linnapea Otto von
Engelhardti ametiajal (1898–1917)
rajati krundile 1901. aastal linnakodanike heaolu silmas pidades park. 1912.
aastal täienes haljasala Viljandi esimese purskkaevuga, millele lisandus
2006. aastal Edgar Viiese skulptuur
„Pastoraal allikal“.

tuulejumalale pääses lokaal Viljandi
suurimast, 1944. aasta tulekahjust.
Varem asus kinnistul Rosenbergi
õllevabrik, mille kohale taheti 1930.
aastatel rajada võimlat. Praegu tegutsevad hoones hotell ja restoran.

Viljandi oli Riia järel Liivimaa esimene
linn, kuhu rajati 1906. aastal reoveetorud, 1912. aastal põhjaveelülid. 

6. Vanalinna keskväljak –
Lossi 22
Enne 1944. aasta põlenguid oli siin
tiheda hoonestusega uhke tänavafront. Pärast põlengut kujunes sellest
keskväljak, kus on toimunud mitu
suurüritust, näiteks linna 700 aasta
juubeli pidustused. 1967 rajati väljaku maastikuliselt kõrgemale alale
praeguseks lammutatud kino Rubiin.
Platsil asub Mati Karmini 1998. aastal
loodud Carl Robert Jakobsoni monument. 

Lossi tänav u 1910.
Viljandi Muuseum

7. Tuletõrjemaja – Väike-Turu 3
18. sajandist pärit ja 20. sajandi
alguses ümber ehitatud ning Viljandi
veetorniga dialoogi astuva ajaloolise tuletõrjedepoo varjatud hoovi
kasutatakse Viljandi pärimusmuusika
festivali ajal kontserdipaigana.

8. Haljasala Johann Köleri
monumendiga
Enne 1944. aasta tulekahju oli siin
tihedalt hoonestatud linnaruum,
pärast põlenguid rajati rusudes piirkonda haljasala. 1976. aastast asub
platsil esimese eesti rahvusest maalikunstniku, Johann Köleri monument
(skulptor Edgar Viies).

Foto: J. Riet, Viljandi Muuseum

11. Viljandi Muuseum –
Johan Laidoneri plats 10
Viljandi üks vanimaid kivimaju
(rajatud 1780. aastal) on tänapäeval koduks priske kollektsiooniga
maakonnamuuseumile. Muuseumi
kogusse kuulub enam kui 100 000
säilikut, mille põhjal koostatud
püsinäitused kajastavad Viljandimaa
ajaloo kulgu. Enne 1942. aastat asus
hoones Viljandi apteek.

15. Pärimusmuusika ait –
Tasuja pst 6
Ajalooliselt asus siin üks Viljandi
mõisa arvukatest abihoonetest. Ait ei
ole säilinud ehitusaegsel kujul, vaid
seda on korduvalt rekonstrueeritud.
2008. aastast saadik asub hoones
Eesti Pärimusmuusika Keskus.
16. Viljandi lossivaremed
Ordulinnust hakati ehitama 1224.
aastal ja see sai lõpliku kuju 16.
sajandi algul. Pärast Põhjasõja lõppu
1710. aastal kasutati varemeid materjalilaona, kust ammutati vajalikku
ehitusmaterjali linna arendamiseks.
Tänapäeval võib suveti näha lossimägedes lambaid.
17. Viljandi rippsild
Silla kinkis 1931. aastal Viljandi
linnale Tarvastu mõisa omanik Karl
von Mensenkampff. Rippsillalt
avaneb vaade ordulinnust ümbritsevale rohelusele ja Viljandi linnale. 50
meetri pikkune sild viib üle 15 meetri
sügavuse oru. 

Keskajal paiknes siin turuplats, mida
ümbritsesid koolimaja, praeguseks
hävinud linnakirik, surnuaed ja haigla. 18. sajandi teisel poolel lisandusid
ansamblisse apteek ja kohtuhoone.
1920.–1930. aastatel asus platsil ka
taksopeatus. 1933 koliti turuplats
ruumipuudusel vanalinnast välja
Valuoja oru kaldale ning asemele
rajati tolleaegseid maastikuarhitektuuri printsiipe ning J. Laidoneri
auväärsust silmas pidades parkplats.
Purskkaevus, mida ilmestab August
Vommi skulptuur „Poiss kalaga“, võis
suveti märgata kuldkalu ja vähke. 

18. Viljandi Jaani kirik – Pikk 6
Pühale Johannesele pühendatud kirik
rajati kunagise kloostrikiriku rusudele 17. sajandil. See ehitati, et asendada Liivi sõja ajal hävinud vanalinnas
asunud linnakirikut. Nõukogude aja
algusest kuni 1991. aasta jõuludeni oli
kultuuripärl kasutusel kaubalaona.

Foto: J. Riet, Viljandi Muuseum

4. Nukuteater ja kohvik
Viljandi – Lossi 31
Algselt ühekordsele tellishoonele on
1922. aastal lisatud teine ja kolmas
korrus. Hoone on märgilise tähendusega: siin süüdati 1901. aastal Viljandi
esimene elektripirn ja teostati Viljandi
esimene telefoniliini ühendus (1881).
Hoone on koduks juba 1936. aastal
avatud Viljandi kohvikule, linna vanimale tegutsevale nostalgiast pungil
lokaalile. Siin asub ka nukuteater.

Viljandi raekoda, u 1960.
Viljandi Muuseum

5. Hotell EVE – Tartu 11
Viljandi elegantseim hoone valmis
1938. aastal ja sai nimeks Esimene
Viljandi Esinduslokaal ehk EVE
(arhitekt Eugen Sacharias). Tänu

10. Viljandi veetorn – Johan
Laidoneri plats 5c
Romantilise Viljandi vanalinna eripalgeline orientiir valmis 1911. aastal.

19. Heinaturg – Väike-Turu 5
Keskaegse linnavärava esindusplats,
mis juhatas kõik vanalinna saabujad
Viljandi tolleaegsele turuplatsile. 

Väike-Turu 4
Algselt hobupostijaam, kus ärkamisaja tegelased 19. sajandi algusest saadik
maailma asju arutasid (näiteks Adam
ja Peeter Peterson, Hans Wühner, Jaan
Adamson ja Hain Henno). Nõukogude
ajal asus hoones hotelli filiaal ja kõrts.

23. Paul Kondase kodu –
Tartu 19				
Puithoone on esimene kodanikumaja, mis 1770. aasta paiku väljapoole
linna keskaegset vallikraaviga piiratud
territooriumi ehitati. Kondas asus
hoonesse 1950ndatel ja elas seal
surmani.

Endine nahavabrik, mis varustas Pärnu
kalureid omanäoliste nahkpükstega.
Telliskivihoone õuealal paiknev lisahoone oli enne taasiseseisvumist linna
kõige moodsam saunakoda.

28. Kiigeplats – Pikk 29
Märgiline koht, kust avanevad
romantilised vaated Viljandi järvele
ja allikale. Tammepuu vilus asetseb
järvetuulel õõtsuv kiik.

Jalutuskaart

29. Ugala teater – Vaksali 7
1981. aastal täitus viljandlaste ja teatrirahva suur unistus – teater andis
esimese etenduse uues, Baltikumi
uhkeimas teatrihoones. Teatri sünniks võib aga pidada 1920. aastat, mil
kunstiühing Ugala tegutses Koidu
seltsimajas.
30. Fellini mõis – Tasuja pst 4
Viljandi mõisa hiilgeaeg sai alguse
1624. aastal, mil Rootsi kuningas
läänistas Viljandi. Uus neorenessansi
stiilis kivist mõisahoone valmis 1880.
aastal arhitekt Friedrich Ferdinand
Modi projekti järgi. 1998. aastani
asus mõisahoones Viljandi Politseiprefektuur, praegu aga butiikhotell
Schloss Fellin.

25. Lillepood – Oru 10
Taasiseseisvumise järel Viljandi esimene erapood, Aleksandri lilleäri.

26. Linna ajalooline
kaitsevall – Oru 12
Enne taasiseseisvumist kasutasid
kohalikud kraave kogunemiskohtadena. Siin asusid nii tenniseplatsid
kui ka võrkpalliväljakud. 

Viimane turupäev vanal turuplatsil 13.05.1933. Viljandi Muuseum

13. Ait – Lossi 11 hoov
Põhjasõja perioodist pärit ait, mille
kõrval paikneb väidetavalt keskaegne
kaev.



Foto: J. Riet, Viljandi Muuseum

24. Endine nahavabrik –
Tartu 28

Fotopostkaart, Viljandi rippsild
järve poolt, u 1935. Viljandi
Muuseum

posantne juugendvilla aadressile Oru
21, kus isegi keldriruumist avaneb
vaade Viljandi järvele. Praegu asub
siin Maaelu Edendamise Sihtasutus.

22. Endine Kure kõrts –

12. Johan Laidoneri plats

9. Viljandi raekoda – Linnu 2
Üks Viljandi esimestest kivimajadest
ehitati 1931. aastal arhitektide Johannes Fuksi ja insener Erich Ottingu rekonstruktsiooniprojekti järgi ümber
moodsaimaks raekojahooneks Eesti
Vabariigis. Siin asub ka kell-ajanäitaja – tehnikamälestis, mis on 1930.
aastate kellamehhanismi ainulaadne
näide Eestis. 

21. Sakala toimetuse varjus
paiknev müstiline palkmaja –
Tartu 6a
Üks Viljandi vanimaid palkmaju
tulemüüri taustal. Praeguseni ei teata
maja minevikku. 

31. Viljandi Pauluse kirik –
Kiriku 3
1866. aastal sisse pühitsetud uusgooti stiilis kiriku projekteeris arhitekt
Matthias von Hold.
32. Viljandi I algkooli hoone –
Hariduse tn 2
1926.–1928. aastast pärinev E.
Wolffeldti ja A. Nürnbergi projekti
alusel ehitatud ja autentsena säilinud
koolihoone.

Vanalinnad on linnade identiteedi kandjad, kus ajaloolised
ja tänapäevased kihistused moodustavad elava ruumilise
terviku. Hoiad käes jalutuskaarti, mis juhib sind Viljandi
ajaloolise keskuse põnevatesse paikadesse.
Viljandi vanalinnas kohtuvad külluslik maastik ja järvevaated ning erinevad arhitektuurikihistused linnuse varemetest,
puitelamutest ja juugendvilladest kaasaegse arhitektuurini.

Vaade kompvekitehasele ja
kauplustele Viljandis, 1918–1942.
Rahvusarhiiv

14. Kondase Keskus – Pikk 8

20. Arkaadia aed – 		

Viljandi Jaani koguduse pastoraadihoones, mille esist kaunistab naivistlik maasikaskulptuur, asub Paul Kondase kunstikogu ja galerii. Kondas oli
kooliõpetaja, kelle naivistlikus võtmes
tööd kujutavad episoode linna elust.

Väike-Turu 6b
Tänavate ristumiskoht, kus seisavad
kõrvuti kihistused 13. sajandist
tänapäevani. 2009. aastal avati
Arkaadia aed, kus külalised saavad
kogeda keskaegset vallikraavi kaasaja
võtmes.

27. Trepimägi ja villad
1894. aasta tulekahju tagajärjel tekkis
võimalus luua linna ja järve vahele
Trepimägi. Trepp on viiejärguline ja
sel on 158 astet.
Kallakule rajati esimene villa 1908.
aastal linnaarst Seilhemnile. Selle
ning veel mitme villa arhitekt oli
Johannes Fuks. Projekteeriti ka im-

Jalutuskaart on koostatud Muinsuskaitseameti ning Norra
Kultuuripärandiameti koostööprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi
kaudu“ raames.
www.muinsuskaitseamet.ee/et/elavad-vanalinnad

