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Osavõtjad: Laura Ingerpuu (Muinsuskaitseamet, ehituspärandi nõunik-analüütik, töörühma 

juht), Anne Kivi (Muinsuskaitseamet, Viljandimaa nõunik), Kalvi Märtin (Viljandi 

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

arhitektuuriameti juhataja), Leele Välja (Viljandi Kultuuriakadeemia, arhitektuuriajaloolane), 

Margit Aule (KAOS Arhitektid, arhitekt), Monika Vestman (Viljandi Linnavalitsus, 

kultuuriväärtuste spetsialist) ja Maria Silla (Muinsuskaitseamet, muinsuskaitsealade 

spetsialist). 

 

Päevakord: 

1. Kas Viljandi linnas on üldse vaja riiklikult kaitstud muinsuskaitseala 

2. Muinsuskaitseala piir – muudatuste ettepanekud 

 

Arutelu: 

1. Kas Viljandi linnas on üldse vaja riiklikult kaitstud muinsuskaitseala või on linn 

valmis võtma väärtusliku linnaruumi kaitsmise kohustused enda peale? 

Otsustati: Muinsuskaitseamet saadab Viljandi Linnavalitsusele kirja mille küsib seisukohta 

ülal toodud küsimusele. 

 

2. Muinsuskaitseala piir – muudatuste ettepanekud 

Arutati Leele Välja poolt Viljandi muinsuskaitseala inventeerimise tulemusel tehtud 

ettepanekuid muinsuskaitseala piiri muudatuste kohta ning ka üldisemalt muinsuskaitseala ja 

kaitsevööndi piire.  

Kokkuvõtvalt otsustati:  Kui hoonete kaitsekategooriad on üle vaadatud ja paika 

pandud, tuleb tulla piiride ja vaadete teema juurde tagasi. 

Teemad, mida siis arutada: 

1. Vähendada muinsuskaitseala piiri sel määral, et see hõlmaks üksnes ordulinnuse ja 

vallikraaviga piiratud vanalinna osa; 

2. Moodustada kolm muinsuskaitseala tsooni: 1) ordulinnus koos vanalinnaga; 2) arheoloogia 

tsoon – muinasasula koos järve äärse alaga; 3) eeslinna tsoon 

3. Vähendada praegu kehtivat muinsuskaitseala Huntaugu muinsasasula (ja järve äärse ala) 

arvelt;  

4. Säilitada praegu kehtiv muinsuskaitseala koos Huntaugu muinsasasula ja järve äärse alaga 

ja muuta muinsuskaitseala nimetust. Viljandi vanalinna muinsuskaitseala asemel lihtsalt 

Viljandi muinsuskaitseala;  

5. Jääda enamvähem samadesse piiridesse nagu on kehtivas muinsuskaitseala määruses. Kuid 

laiendada muinsuskaitseala nendes kohtades, kus piir jookseb tänava keskelt nii, et ala 



hõlmaks mõlemat tänava poolt ja piir jookseks tänava teisele poole jäävate hoonete kinnistute 

tagumisi piire mööda (Tallinna ja Jakobsoni tänavad); 

6. Vähendada muinsuskaitseala parkla ja tühermaa arvelt; 

7. Suurendada muinsuskaitseala oluliselt põhja- ja kirdeküljes, kuid sellele eelnevalt viia läbi 

põhjalik piirkonna analüüs (?);  

8. Hõlmata muinsuskaitseala piiridesse Pauluse kirik (?)  

9. Vähendada kehtivat kaitsevööndit vastavalt vaadete analüüsile 

10. Laiendada kaitsevööndit nii, et see hõlmaks ka Pärnu poolseid linnajagusid ja sealset 

arheoloogiat, mis vajaks põhjalikumat uuringut; 

11. Laiendada kaitsevööndit nii, et ka järv oleks kaitsevööndis sees  

12. Jätta bussipargi ja Uku keskuse vaheline ala kaitsevööndist välja 


