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Arutelu 

1. Kaitsekorra eelnõule lisanduv kaardimaterjal 

Laura näitas töörühmale kaarte, mis saavad olema kaitsekorra lisadeks veebikaardina. Linna 

esindajad ütlesid, et piirkond 1 piirid peaksid olema kitsamad. Laura ütles, et need tuleb siis ära 

muuta. 

Linna esindajad leidsid ka, et muinsuskaitseala tuleks jagada kolmeks piirkonnaks, kus siis 

kolmandas piirkonnas (Huntaugu mäe ja Valuoja ümbrus) ei reguleeritaks muud kui 

arheoloogiat. 

Haljasalade kaardi osas ütles linna esindaja, et Viljandi järve äärne haljasala ei peaks olema 

ajalooliste haljasalade nimekirjas. Viljandi linna esindajad leiavad, et sellel alal suurmate 

rajatiste rajamise piiramisega pannakse kinni linna arenguplaanid.  

Kaitsevööndi osa 2 ehk vaatesektori osas ei saanud linna esindajad aru metoodikast, kuidas neid 

vaatesektoreid on määratud. Laura rääkis, et on arvutatud välja vaadeldavad punktid kindlatele 

maamärkidele nagu Jaani kirik, vana veetorn ja ordulinnuse varemed.  

2. Eelnõusse tehtud mõningad sõnastuslikud muudatused 

Vaadati üle ja arutati läbi veel mõningad sõnastuslikud muudatused kaitsekorra eelnõus. 

3. A-kategooria hooned ja lisanduva ala hoonete kategooriad 

Laura teavitas töörühma liikmeid, et sai käidud läbi ka mitmeid võimalikke A-kaitsekategooria 

hooneid, kuid enamikes midagi märkimisväärset ei leidnud. Mõtlesime, et pigem ka täiendavaid 

A-kategooriad elumajadele ei määraks. pigem ka täiendavaid A-kategooriad elumajadele ei 

määraks.  

Üle said vaadatud ka need hoonete kaitsekategooriad, mis ei olnud inventeeritud. Laululavale 

pandi B-kaitsekategooria.  



Seejärel vaadati üheskoos üle laiendatavale alale jäävate hoonete kaitsekategooriad. Valdavalt 

B- ja C-kaitsekategooriad, kuid C. R. Jakobsoni tn 29 otsustati panna A-kaitsekategooriasse. 

Töörühma koosoleku lõpus loetles Kalvi Märtin üles need punktid, mille osas ei ole tema või 

linnavalitsus kaitsekorra eelnõus kirja panduga nõus või mis tuleks ära muuta. 

Laura selgitas, et MKA tutvustab kaitsekorra eelnõu Viljandi Linnavalitsusele ja 

Linnavolikogule. Pärast avalikku menetlust tuleb teha veel üks avalik arutelu, kus siis vastame 

küsimustele ja ettepanekutele, mis on avaliku menetluse käigus laekunud. 

Tegemist oli viimase kaitsekorra koostamise töörühma koosolekuga enne avaliku menetluse 

algust. 

 


