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Päevakord: 

1. Ülevaade vahepealsetest tegevustest 

2. Hoonete kaitsekategooriate määramine Viljandi hoonete inventeerimise tabeli alusel 

3. Ülevaatamist vajavad hooned 

1) Rekonstrueeritud hooned 

2) Kaasaegsed hooned 

 

Arutelu: 

1. Ülevaade vahepealsetest tegevustest 

Laura teavitas töörühma liikmeid, et koostas vahepeal uue hoonete tabeli, kus on erinevatel 

lehtedel välja toodud need hooned, mis vajavad ülevaatamist või kohapeal vaatamist: 

rekonstrueeritud hooned; A-kategooria hooned; võimalikud A-kategooria hooned, mille 

interjööriga tuleb tutvuda; kaasaegsed hooned; kohapeal vaatamist vajavad hooned.  

Samuti teavitas Laura, et on helistanud ka hoonete omanikele, kelle hoone on võimalik A-

kaitsekategooria ehitis, kuid mille interjööris säilinud kultuuriväärtuslikud detailid ja 

elemendid tuleks kohapeal välja selgitada. Hetkel on töörühm määratlenud 8 võimalikku A-

kaitsekategooria hoonet. Mitmete omanikega lepiti kokku külastamise aeg 10. märtsil, kuid on 

ka hooneid kuhu sisse pääseda ei ole võimalik. 

Järgmisel töörühma kohtumisel, 10. märtsil algusega kell 14.00, on plaanis teha Viljandis 

jalutuskäik. Kuna 13. aprilli II avalikul koosolekul on teemaks muinsuskaitseala ja 

kaitsevööndi piiride küsimus, siis otsustas töörühm, et on mõistlik kõigepealt läbi käia just ala 

piir ja need piirkonnad, mille osas on tehtud laiendamise või vähendamise ettepanekud. Pärast 

jalutuskäiku toimub lisaks arutelu laua taga kuni ca kella 18.00ni. 

Laura teavitas ka töörühma liikmeid MKA arheoloogidega toimunud koosolekust, kus arutati 

Huntaugu asulakohta ja muid arheoloogilisi objekte muinsuskaitsealal. 

 

2. Hoonete kaitsekategooriate määramine Viljandi hoonete inventeerimise tabeli alusel 



Töörühm vaatas lõpuni hoonete inventeerimise tabeli II osa. Mõned kaitsekategooriad said 

märgitud värvilisena, kuna vajavad hiljem ülevaatamist või täiendavat arutelu.  

 

3.1 Ülevaatamist vajavad hooned: rekonstrueeritud hooned 

Töörühm vaatas Laura koostatud Powepoint-i slaidide ja tabeli põhjal üheskoos üle 

rekonstrueeritud ehitised. Pikem arutelu tekkis aadressidel Järve 5 ja Järve 7 paikneva 

hoonega, mis koosneb kahest osast. Arutati ka, et ühe  tänava äärde jäävaid hooneid ei pea 

vaatama ühtemoodi või määrama neile ilmtingimata ühesugust kaitsekategooriat.  

3.2 Kaasaegsed hooned 

Töörühm vaatas Laura koostatud Powepoint-i slaidide ja tabeli põhjal üheskoos üle 

kaasaegsed ehitised (21. sajandi hooned). Küsimuseks on see, kuidas nendesse hoonetesse 

ühiselt suhtuda ja millistel alustel määrata kategooria kaasaegsetele hoonetele.  

Leele pakkus välja, et panna B-kaitsekategooriasse need kaasaegsed hooned, mis on saanud 

mingisuguse eripreemia või tunnustuse. Töörühm nõustus selle ettepanekuga.  

 

Järgmine töörühma kohtumine toimub 10. märtsil. 


