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Linnavalitsus, abilinnapea), Olav Remmelkoor (Viljandi Linnavalitsus, peaarhitekt ja 
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Päevakord: 

1. Hoonete kaitsekategooriate määramine Viljandi hoonete inventeerimise tabeli alusel. 

 

Arutelu 

Laura Ingerpuu tutvustas kaitsekategooriate põhimõtteid ning hoonetele antud 

kaitsekategooriate läbivaatamise töökorraldust. Arutada tuleks läbi ka sellised põhimõttelised 

küsimused, nagu milline kategooria määrata ajaloolistele abihoonetele, kuuridele jms, samuti 

postmodernistlikele või nõukogudeaegsetele hoonetele ja kuidas suhtuda rekonstrueeritud 

ehitistesse. 

Olav Remmelkoor tõstatas küsimuse, kas kaitsekategooriate määramisel on varasemalt olnud 

mingisugune punkt-punktilt metoodika, mille järgi neid väärtusi on määratud. 

Leele Välja selgitas, et varasemalt ei ole sellist metoodikat olnud, kuigi näiteks Pärnu puhul 

oleks olnud väga vajalik, et esmalt oleksid mingisugused teoreetilisemad teemad läbi 

vaieldud. Põhimõttelised seisukohad on olemas, aga neid ei ole defineeritud metoodikana, 

need on kokkuleppelised ja praktikas kujunenud. 

Laura selgitas ka, et kaitsekategooriate määramisel on aluseks kultuuriministri määrus 

Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning 

muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid. Mis puudutab kaitsekategooriate 

põhjendusi, siis lõplikku tabeli formaati, mis läheb ka avalikuks, tuleb need igal juhul lisada. 

C-kaitsekategooriaga hoonele põhjendust ei ole vaja lisada. 

Töörühm leidis, et vaja oleks kokku leppida metoodika ja põhimõtted, mille alusel 

kaitsekategooriaid määratakse, sealhulgas küsimused, millest lähtuda. Töörühm leidis, et 

võiks teha MKA-s arutelu hoonete kaitsekategooriate määramise metoodika osas. Laura lubas 

panna teema MKA-s regulaarselt toimuva kaitsekordade koosoleku päevakorda. 

Töörühm jõudis koosoleku aluseks olnud tabelist läbi vaadata ligi 100 hoonet ning määrata 

neile kaitsekategooriad. Pikemat arutelu tekitasid rekonstrueeritud hooned, nõukogudeaegsed 

ehitised, ajaloolised abihooned ning uusehitis Oru tn 21a. Mitmed hooned said tabelis 

värvilisena märgitud ning nende juurde pöördub töörühm tagasi, et vaadata neid üheskoos ja 



võimaliku metoodika alusel. Kolme A-kaitsekategooria saanud hoone puhu on vaja välja 

selgitada, kas seal ikka on väärtuslikke interjööri elemente ja detaile säilinud.  

Töörühm ei jõudnud tervet tabelit üle vaadata, arutelu jätkub 27. jaanuaril.  


