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ANNOTATSIOON

ANNOTATION

Käesolev magistritöö tegeleb probleemiga, millega igapäevaselt seisavad
silmitsi väikelinnad. Linnaelanike arv väheneb ja noored rändavad suurematesse linnadesse, kus on paremad võimalused hariduse omandamiseks,
igapäevasteks huvitegevusteks ning kus on rohkem tasustatud töökohti.
Väikelinnade areng peatub ja linnakeskkond vananeb, mis paistab välja
mahajäetud ja kasutuseta hoonetes ning mittekvaliteetses linnaruumis.

Present Master thesis deals with the issue that many small towns face
these days. The population in the cities is decreasing and young people
are migrating into bigger cities, where there are better opportunities for
education, everyday entertainment and where there are more higher
paying jobs. The development of small towns stops and the urban environment ages, which is exhibited in abandoned and unused buildings
and in low quality urban areas.

Analüüsi peamiseks teemaks on planeeringuala seotus Viljandi raudteejaamaga, millega lähtuvalt käsitletakse linna ajaloolist arengut, struktuuri
ja tuleviku arengusuundasid, linna ruumi kasutajaid ning taristut. Magistritöö koostamise lähtepositsiooniks on olemasolev miljöökeskkond
ja raudtee kui tupiktee ja lõpp-peatus oma probleemidega. Uurimistöö
käigus analüüsiti olemasolevat linnaplaneeringut, linna tekke põhjuseid,
raudtee olulisust ning võimalusi olemasoleva keskkonna ja selle ümbruse
ergutamiseks, parendamiseks ja atraktiivsuse tõstmiseks, uuriti kvaliteetset
ja sotsiaalset keskkonda soosivaid ja toetavaid aspekte.

The main subject of this analysis is the connection of the Viljandi railway
station to the planned area. The railway station area is a cornerstone for
both the city’s historic development, structure and future development
and for the users of the cityscape and the infrastructure. The starting
position for this master thesis is the existing milieu region and the
railway with its complications in the impasse and end stop. During this
master thesis, the existing urban planning, how the city evolved and the
importance of the railway, with the possibilities for bettering, improving
and making the existing environment more attractive, were analyzed. The
Käesoleva magistritöö teema on aktuaalne ning sellega tegeletakse üha beneficial and supporting aspects for a quality and social environment
were studied.
tõsisemalt nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasemel.
Magistritöö projektis on esitatud planeeringuline ja arhitektuurne nägemus linna keskkonna uuendamiseks ja kaasajastamiseks konkreetsete,
realiseeritavate meetoditega ja tehtud ettepanekud turvalise ja atraktiivse keskkonna kujundamiseks. Eesmärk on leida nii olemasolevatele
miljööväärtuslikele kui uutele hoonetele funktsioonid, mis kaasavad nii
kohalikke kui ka sise- ja välisturiste, toetades nii otseselt kui kaudselt
Viljandi linna arengut sealjuures unustamata rongiliikluse olulisust ja
võimalusi käesoleval ajal ülioluliste keskkonnakaitse ja säästlike nõuete
täitmiseks.

The subject of this master thesis is current and is more seriously dealt
with both on the state and municipality level.

This master thesis includes the architectural plan and vision for renewing
and for modernizing the urban area with feasible methods, with proposals
for a safe and attractive environment. The objective is to find functions
for the existing milieu building and the new buildings, that take the
locals and the internal- and external tourists into consideration, in a way
that supports the city of Viljandi both directly and indirectly through it,
while also not forgetting about the importance of railway traffic and the
Eesmärk on tekitada arutelu kuidas muuta käsitletav ala aktiivsemaks ja important opportunities it presents in fulfilling environment protection
and sustainability requirements.
arenemisvõimelisemaks.
The aim is to create a discussion on how to make the area more attractive
and increase the potential for development.
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I OSA -UURIMISTÖÖ
1.

SISSEJUHATUS

1.2 TUTVUSTUS
Seda ürgoru sügaviku kaldal paiknevat linna tuntakse Kultuuriakadeemia
tegutsemiskohana, Folgilinnana, Mulgimaa pealinnana, järve ja ordulinnuse järgi. Linna identiteet on tugev nii ajalooliselt kui ka kultuuriliselt.
Linna tuntus aja jooksul on muutunud. Suvituslinnana oli linn tuntud esimese Eesti aja lõpul, folgi ja kultuurilinnana on oma tuntuse saavutanud
viimasel kolmekümnendil. Mõõnad on olnud seotud just riigi majanduslike
võimalustega. Hetke langus tuleneb Eesti üldisest tendentsist, kus ettevõtlus koguneb suurlinnadesse. Koos ettevõtlusega lahkub väikelinnadest
ka elanikkond.

seerijaid kui tarbijaid (Rahandusministeerium, 2018:12).
Samas dokumendis on välja toodud Viljandi 2016-2021 arengukava
visioon, milles on välja toodud vajadus lammutada maastikupilti kahjustavad, kasutusest väljalangenud ning amortiseerunud hooned. Ülejäänud
hoonete puhul on soov neid pigem renoveerida. (Rahandusministeerium,
2018: 15). Renoveeritavate hoonete all mõeldakse küll muinsuskaitse
aluseid mälestisi, kuid kindlasti oma olulisuselt ei jää maha ka raudteejaama ümbruses paiknevad miljööhooned.

Magistritöös käsitletav ala on Viljandi linnakeskusest eemal agulis paiknev miljööala, mis on tihedalt seotud raudteega ning raudtee ajalooline
areng omab väga suurt rolli piirkonna ajaloolisel kujunemisel ning tugevat
kaalu ka edasisel arengul. Tekkis ju terve Kantreküla linnaosa seoses
raudtee rajamisega ja linn hakkas laienema lääne suunas. Magistritöös
käsitletaval alal on linnaline areng peatunud ning raudteeala on jäänud
pigem kõrvaliseks piirkonnaks ning on ümbritsetud vähem hooldatud ja
korrastatud ruumiga. Raudteejaam on Vaksali miljööalal üks peamine ja
oluline tõmbekeskus. Raudteejaam on veel üks alles jäänud põhjuseid,
et miks inimesed piirkonda satuvad ning selles ruumis viibivad ja seda
kasutavad.
Linn on arenev ruumiline keskkond ja linn peaks liikuma selles suunas,
mida rahvas soovib. Linnaelanikud loodavad, et tehakse otsuseid, mis
neile kõigile meeldivad ja lähevad neile korda. Viljandi linnale on olulised
ka külalised ja nende avasüli vastuvõtmine ja eesmärgiks on teha turistide
ja külaliste elu võimalikult mugavaks.
Kuidas on võimalik Viljandis Vaksali piirkonda aktiveerida, kuidas säilitada olemasolevat arhitektuur, kuidas lisada linnale uusi olulisi hooneid,
mis rikastavad keskkonda, et linnaosa saaks omale uue väärtusliku ja
atraktiivse tõmbekeskuse?
Küsimus tekib eelkõige olemasolevate hoonete puhul. Kas on võimalik neile õige funktsiooni leidmisega ja õigete arhitektuursete võtetega
saavutada toimiv, atraktiivne keskkond, mis rikastab linna nii sisult kui
jätkuvalt ka pildilt?
Üheks piirkonna arendavaks sihik, millest lähtuda, on Viljandi maakonna
konkurentsivõime tugevdamise arengukava. Arengukavas on toonitatud,
et korras linnaruum meelitab kindlasti juurde nii potentsiaalseid finant5

1.2. UURIMISTÖÖ MEETODID , TEEMAD JA
EESMÄRGID
1.2.2. UUURIMISTÖÖ TEEMAD JA EESMÄRGID
1.2.1 UURIMISTÖÖ MEETODID
Uurimistöö käsitleb järgnevaid teemasid:
Käesoleva magistritöö uurimuslikus osas kasutatakse kvalitatiivset 1.

Linnaline areng

uurimismeetodit. Uurimuse koostamise käigus on loetud ja analüüsitud 2.

Ajalooliste hoonete säilimine

usaldusväärseid artikleid, raamatuid, tutvutud Viljandi linnale erinevatel 3.

Keskkonnasäästlik transport

aegadel koostatud arengukavadega ja üldplaneeringutega. Töö käigus on 4.

Kvaliteetne linnaruum

kogutud informatsiooni analoogsete arengute kavandamise ja realiseeri- 5.

Liikumist ja sotsiaalset suhtlust soodustav keskkond

mise kohta raudteega seotud linnades. Lisaks on kasutatud intervjuusid,
tänavaküsitlusi ja internetikommentaare.

Uurimistöö eesmärgiks on anda põhjendatud soovitused Viljandi linnas
raudteejaama lähiala linnaruumilise ja arhitektuurse lahenduse koosta-

Uurimustöös on lähtunud arengukavadest, üldplaneeringust, millede miseks: s.h.
tõesus ja usutavus on piisav, et aru saada puudustest, vajadustest ja
teema aktuaalsusest. Üldplaneering on kindlasti linna arengu seisukohast -uus kvaliteetne ja turvaline keskkond
väga ülevaatlik ja põhjendatud dokument. Üldplaneeringut koostavad -piirkonna ühenduse parendamine lähiala tööstus- ja elamualade ning
inimesed, kes on igapäevaselt seotud linna probleemidega ja on kindlasti kesklinna vahel
kompetentsed linna vajaduste analüüsimisel ja arengute kavandamisel. -ala terviklikkus, raudteele kui takistusele lahenduse leidmine
Rahvaküsitlused, intervjuud ja internetikommentaarid on pigem isik- -piirkonna atraktiivsuse suurendamine
upõhised ja väga subjektiivsed ning nende usaldusväärsus sõltub nende -uus kasutusotstarve olemasolevatele hoonetele, et soodustada piirkonna
hulgast. Usaldusväärsemad uurimistöö allikad on lisaks arengukavadele arengut ja suurendada piirkonna keskkondlikku aktiivsust
ja üldplaneeringule ka raamatud. Näidisobjekti ja arenduste tõesus sõltub -tegevuskeskkonna loomine erinevatele vanuse ja sotsiaalsetele grupnende valmimise ajast, kuid kindlasti annab väärtuse ja toimimise kohta pidele: üliõpilastele, kooliõpilastele, väikelastele, pensionäridele
tagasisidet.

-erinevate vanusegruppide aktiivsuse ja suhtluskeskkonna parandamine
- ajaloolisel ülevaatel põhinev arhitektuuri säilitamine.
- ajaloolise arhitektuuri ühendamine uuega.
- keskkonnasäästliku transpordi kavandamine, nagu raudtee, jalgratta
liiklus, jalakäijate eelistamine.
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1.3

MÕISTED

Vaksal- raudtee-, lennujaama vm juures olev ehitis või ehitiste kompleks,
kus teenindatakse reisijaid.
Miljööala- on asulas planeeringuga määratletud ala, kus on planeerimisele ja ehitamisele kehtestatud piirangud, mis tulenevad piirkonna
ajaloolis-kultuurilisest eripärast ja vajadusest seda säilitada.
Agul- on linna kaugem osa, kus elavad vaesemad inimesed ja immigrandid
ning kus hoonestus ja heakord on keskmisest kehvemad.
Euroopalikus mõistes on agul industriaalühiskonna tekkega seotud nähtus. Nendele piirkondadele on iseloomulikud vaesus, kitsikus, räpasus,
mahajäetus.
Frontoon- on dekoratiivne madal viil, mis sageli on kujundatud tugeva
äärekarniisiga. Tihti on frontooni väli kaunistatud skulptuuride, ornamentide või maalingutega. Väiksemas mastaabis esineb frontooni ka ukse
või akna kohal asuva kaunistuselemendina.
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2. TEOORIA JAANALÜÜS
2.1 AJALUGU
2.1.1 LINNALINE MUUTUS, AJALOOLINE ARENG
Viljandit mäletatakse ajalooliselt kui kuurortlinnana, mis meelitab tänase
päevani ürgorus paikneva järvega, linnuse varemetega, oma väikeste
tänavatega ning rohelusega. Hetkel on linn pigem läbisõidu koht kui
peatuskoht.
Viljandi linn sai alguse ürgoru pervel keskaegse linnuse ehitusega. Linn
on mitmeid kordi maha põlenud. Kuni 18. sajandi lõpuni toimus ehitus
tegevus valdavalt Viljandi linnuse juurde rajatud keskaegse linna alal.
Linna ümber paiknevaid mõisa maid hakati müüma eraomandisse 19.
sajandi teises pooles. (Eesti Kultuuriakadeemia, 2019: 461), millega sai
alguse linna laienemine.
Vaksali miljööala koos raudteega paikneb endise mõisa soomaal. Viljandi
–Tallinna raudteeliini avamisega 1900. aastal hakkas hoonestus laienema
lääne suunas jaamahoone poole (Eesti Kultuuriakadeemia: 468). Ümber
jaama tekkis tühermaale alevik ja hulganisti eramaju. (Leo Narbekov: 9).
Linna arengule andsid suure impulsi Viljandi Tikuvabriku rajamine (Ed.
Pohli tuletikuvabrik) 1889.aastal ja Pohrti masinatehas 1903. aastal.
(Jõgi. 2005b.)
Vaksali miljööala paikneb Kantreküla linnaosas, mis on oma nime saanud
Kirikumõisa järgi sõnast „kantor“. (Jõgi. 2005b)
1919.a. liideti Kantreküla ametlikult linnaga.( Männik ja Peirumaa, 2007:11)
1922. aasta linnakaardilt (joonis 1) raudteeümbruse tänavastruktuur järgib
peamiselt Pärnu mnt. suunda ja vähesel määral raudtee liikumise trajektoori. Raudteest linna pool paikneb Tikuvabriku hoone ning lõunapoole
jääb hoonestamata soo ja heinamaa. Hoonestus on tihedalt koondunud
Pärnu maantee ja raudteejaama ümbrusesse. Kantreküla linnaosa on
läbi lõigatud keskaegsest linnast valuoja oja kalmistu ja heinamaadega.
Suvel 1932 aastal avati nendel mõisa heinamaadel

lennuväli. Sõja ajal rajati lennuväljale Eesti suurim sõjavangide laager,
pärast sõda lennuväli taastati ja see töötas kuni 1960ndate lõpuni.
(Olander, 2015: 325)
Linn sai tugevalt kannatada Teise maailmasõja ajal. Kuna raudtee oli
sõjaliselt oluline strateegiline objekt, siis riigist taganedes püüti kahjustada
raudteed, et kahandada vaenlase võimekust.
Magistritööd puudutava ala kohta on koostatud mitmeid planeeringuid,
kus on välja toodud ja kajastatud plaaniliselt vastavalt ajale linna ideed

Joonis 1: Viljandi linna plaan 1922. aastal. (allikas: Rahvusraamatukogu digiarhiiv https://www.
digar.ee/arhiiv/nlib-digar:46364).

ja mõtted. Kõigis planeeringutes ´´raudne tee´´ säilitab kindlalt oma
asukoha. Raudtee kui kaubavahetusega kokku puutuv tegevus on tihedalt
ümbritsetud tööstuse- ja ärimaadega. Tööstus vajas samas ka töölisi
ning töötajad, kes omakorda vajasid elamispindasid.
A. Soansi 1947. aastal koostatud generaalplaanil (joonis 2) on raudtee
ümbrus kavandatud peamiselt tööstusele, mis tollel ajal vajasid ja sõltusid raudteetransportist. Raudteega paralleelselt kulgeb sõidutee ning
raudteejaama esine on esinduslikum ning ääristatud rohealadega. Lisaks
oli planeeritud raudteejaamast lõuna poole täiendav ülesõit autodele.
Juba 1947. aastaks oli välja kujunenud raudteest läänepoolse elamuala
teedevõrgustik ning oli kavandatud otseühendus praeguse Männimäe
elamualaga ning paiknemine Viljandi järve poole.
1975 aasta planeering (joonis 3) otsib raudteest ohutumaid üle- ja
möödasõidu võimalusi, millega seoses on kavandatud Pärnu maantee

Joonis 2: Viljandi linna generaalplaan 1947 a. Joonis 3.: RPI Eesti Tõõstusprojekt Projekt 5099A.Soans (allikas : Arhitektuurimuuseum foto I, Viljandi raudteeäärsete (Kantremaa) ettevõtete

ülesõit raudteest. 1975 aastal puudus Viljandi linnal ümbersõidutee

joonsisest)

grupi generaalplaan 1980 a., 1975 a

ning kaubaveod toimusid läbi Viljandi kesklinna. Planeeringuga nähti ette
uus, põhiliselt raskeveo transpordi mõeldud tee, mis suunati raudteega
paralleelselt kuni raudteejaamani ning seejärel tikuvabriku territooriumist
diagonaalselt läbi Männimäe elamurajooni suunas tööstusala külje alla.
See planeering eirab juba 1922. aastal raudtee rajamisega tekkinud
läänepoolset eramute ala.
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2.1.2 HOONESTUS

Tingmärgid

Magistritöös käsitletavad hooned asuvad Kantreküla linnaosas, mida oma

Miljööväärtuslikud hooned

iseloomult nimetatakse halvustavalt aguliks. Piirkonna hooned paiknevad

Olemasolev hoonestus

N
LIN
K
S
KE

jandi üldplaneeringu järgi Vaksali tänava miljööväärtusega hoonestusala
eesmärk on tagada maakividest majandushoonete säilimine, restaureerimine ja eksponeerimine.(Viljandi Üldplaneering, 2010:36).

Kaubaait Vaksali tn 36

5

Kaubaait Vaksali tn 34
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Viljandi Tikuvabriku veetorn
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Olemasolev pumbajaam Vaksali tn 44
Olemasolev elamu Vaksali tn 31

14

Olemasolev Veldemanni villa Puiestee tn 5
Olemasolev elamu Vaksali tn 46
Olemasolev elamu Metalli tn 3
Olemasolev majandushoone Metalli tn 4
Olemasolev laohoone Pärnu mnt 3
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Vaksali tänava ääres paiknevad maakivist raudtee majandushooned. Vil-

Depoo- robootika ja metalli tegelustuba
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ümbrus Vaksali miljööalaks. Piirkonna võtmesõnaks on Kantrekülas

Veetorn

E TN.

2002. aasta koostatud Viljandi üldplaneeringu järgi kuulutati raudteejaama

Teatriait
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K
PIIR

kuid samas säilitab kõrguslikud mastaabid.

Raudteejaam

TN.

keskel paikneb raudteejaam, mis oma ehitistega rikub ühtse hoonete rea,

1
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A
RAU

ääristavad tänavaid ning pakuvad privaatsust hoovialadele. Kantreküla

Eksplikatsioon
N.
SE T
STU
TÖÖ

jööalal paiknevad valdavalt kahekorruseliste viilkatustega eluhooned, mis

E
RAUDT

suhteliselt kaootiliselt sõltudes nii Pärnu maanteest kui ka raudteest. Mil-
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Olemasolev laohoone Pärnu mnt 5

Olemasolev lao- ja ärihoone Paistu tn 3e
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Joonis 4: Olemasolev hoonestus, autori joonis
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2.1.2.1 VILJANDI JAAMAHOONE
Piirkonna kõige olulisemaks objektiks on raudteejaam, sest raudtee
jõudmisega Viljandisse sai alguse piirkonna kiire areng.
Raudteed teenindavad jaamahooned liigitati oma suuruses järgi klassideks. I klassi hooned olid peamiselt Tartu, Haapsalu, Narva, Rakvere
linnades paiknevad jaamahooned. (Välja, 2012: 6) Ajalooliselt vaksalid
olid enamjaolt ehitatud tüüpprojektide järgi, põhiliselt kahekorruselised,
kus alumisel korrusel oli ootesaal ja piletikassa ning mõned ametiruumid, näiteks jaamakorraldaja tööruum ja ülemisel korrusel korterid
jaamaülemale ja veel mõnele töötajale. (Narbekov,2006: 8) Suuremates

Foto 1: Viljandi raudteejaama hoone 1905, Eesti Televisiooni arhiiv ( allikas: Mehis Helme, Eesti
raudteejaamad, 2003)

sõlmjaamades olid jaamahoonetes restoranid, toad transiitreisijatele ja

Foto 4: Viljandi raudteejaama hoone 1930ndad, August Järvekülg ( allikas: Mehis Helme, Eesti
raudteejaamad, 2003)

emadele lastega, juuksurid. (Narbekov, 2006: 10).
Viljandi raudteejaama esialgsete hoonete kohta on infomaterjal säilinud
ainult fotode näol. Esimene jaamahoone oli kahekorruseline viilkatusega
puithoone, mida ehtisid akende ümbruses ja räästas puitkarniisid ja -pitsid.
Teine korrus oli pigem katusekorrus. Tuginedes 20. sajandi Eesti raudteejaamade alusuuringule, võib eeldada, et Viljandi raudteejaama hoone
kuulus kahekorruseliste jaamahoonete hilisemate variantide hulka, kuhu
siniverelist reisijat nii tihedalt ei oodatud. Viljandi jaamahoone inseneriks
oli Kaspar Krzizanowski, kelle koostada jäid ka tööde üldplaanid. Hoone
vastas IV klassi standardile, oli asümmeetrilise fassaadiga puitehitis,
mille mahuline ülesehitus sarnaneb tolleaegsete laiarööpmelise raudtee

Foto 2: Viljandi raudteejaama hoone 1907, Eesti Televisiooni arhiiv ( allikas: Mehis Helme, Eesti
raudteejaamad, 2003)

Foto 5: Viljandi raudteejaama hoone 1939, Herder-Institut, Marburg, 172450, Karl Hintzer (allikas:
Mehis Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)

Foto 3: Viljandi raudteejaama hoone 1910-1915, 5638-11, Jaan Kristin, Ajaloomuuseum( allikas:
Mehis Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)

Foto 6: Viljandi raudteejaama hoone 2021 (allikas: autori foto)

äärde ehitatud raudteejaamadega, olles aga kõrgema katusekaldega
ja vaoshoituma dekoorikasutusega. Hoone keskel oli läbi maja ulatuv
vestibüül, sellest paremal ühekorruselises külgtiivas reisijate ooteruumid
ja vasakul, kõrgema ploki esimesel korrusel postiagentuur ning vestibüüli
avaneva piletiaknaga kontoriruum. Ülakorrusel asus jaamkorraldaja korter.
(Välja, 2012:11).
Aastatel 1926–1927 ehitati Viljandi jaamahoone põhjalikult ümber (Viljandi raudteejaam, 2021), mis kajastub ka 1930ndate aastate fotol.
Algselt puudus hoonel perroonile ulatuv varikatus (Foto 1), kuid 1907
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aastal tehtud piltidel (Foto 2 ) kaunistab raudtee esist ooteala pitsiline lai
puitkonstruktsioonil varikatus. 1930 aasta fotol (Foto 4 ja 5) raudteejaamahoonet on juba osaliselt suurendatud.
Saksa võimu lõppedes (1944) hävitati täielikult Viljandi jaamahoone. Pole
kindel kelle kätetöö see oli (Helme,1996: 207).
Sõjas hävinud jaamahoone asemele püsitati 1950ndate aastate alguses
stalinistlikus stiilis uusehitis. Olemasolev Viljandi jaamahoone on ehitatud
tüüpprojekti järgi, mida iseloomustab keskosas paikneva ootesaali kohal
olev kõrgem katus, mis hoone pikikülgedele avaneb keskviiluna. Hoone

Foto 8: Viljandi raudteejaama hoone pagasihoone 2021 (allikas: autori foto)

kesktelje fassaadil paikneb klaasitud kaarava, mida raamib profileeritud
sillus lukukiviga. Hoone otstes asuvad madalama katusega väiksemad
tiibhooned(Välja, 2012:127). Hoone seinad on tellistest, katusekonstruktsioon puidust. Hoone fassaadi ehivad kohvehisväljad. Hoone katus
oli ajalooliselt eeldatavasti kaetud valtsplekiga ning hiljem asendatud
eterniidiga ja lõpuks kivikatust imiteeriva plekk-kattega.
2.1.2.2 Viljandi jaamahoone käimla ja pagasihoone
Viljandi jaamahoonel on säilinud ka käimla ja pagasihoone, mis järgivad
peahoone arhitektuuri.

Foto 9: Vaade jaama töölistele ja taustal veetorn ja raudtee depoo hoone 1915 kuni 1926, (allikas:
http://www.mulgirailway.com/A1897-1926.html)

2.1.2.3 VILJANDI RAUTEE VEETORN (PAISTU TN 5)
Kunagised auruvedurid kasutasid auru tootmiseks vett ning selleks rajati
raudteede juurde veetornid.(Toom, 2019: 10) Viljandi raudtee veetorn on
rajatud 1895 aastal (ehitusregister). Aastateni kuni 1915 oli (Fotod 9 ja
10) veetorn veel ilma laieneva ja kõrguva puitosata. Hiljem oli ehitatud
ka väike juurdeehitus, mis tänaseks on lammutatud. Kaheksanurkse
põhiplaaniga veetorni alumised kaks korrust on maakivist, avad on
ääristatud punasest tellistest müüritistega. Säilinud puidust aknad on
väikeseruudulised kaarja tellissillusega. Ülemine korrus on puidust vooderdisega ja hoonet kroonib tagasiastega klaasakende rivi. 1. korrusel
paikneb pumbaruum ning ülemisel kolmandal korrusel veepaak.

Foto 10: Viljandi Raudteejaama hoone veetorn 08.05.1973 (allikas: http://gallery.balticrailpics.
net/displayimage.php?pid=1384040426)

Kuna auruvedurid olid kasutuses kuni 1970. aastani siis ei kaotanud oma
aktuaalsus ka veetornid (Välja, 2012:138).

Foto 7: Viljandi raudteejaama hoone käimla 2021 (allikas: autori foto)
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2.1.2.4 VILAJNDI RAUDTEE DEPOO (PÄRNU MNT 1)

2.1.2.5 KAUBALADU (VAKSALI TN 42)

Viljandi raudtee depoohoone on rajatud 1895 aastal (ehitisregister,

Raudteejaama kõrval paikneb miljööväärtuslik maakivist kaubaait, mis

(i.a)) ja kuulub miljöö kaitse alla. Ristkülikulise põhiplaaniga vedurite

on ehitatud samal ajal veetorni ja depooga. Aida suured väravad ava-

remondiks ehitatud hoone on rajatud maakividest ja punastest tellist-

nevad nii raudtee kui ka Vaksali tänava poole. Hoone on 1- korruseline

est ning kaetud viilkatusega. Hoonel on säilinud müüritised ning pui-

ja puitkonstruktsioonist katusega. Ait seisab enamjaolt tühjana, kuid

dust saelõike tehnikas räästasarikad. Avatäited on asendatud uutega.

aegajalt leiab kasutust kontserdi või teatrisaalina, näiteks Ugala teatrimaja remondi ajal.

Foto 11: Vaade raudtee depoo hoonele 1973, M.Helme (allikas: http://www.raudtee.
eu/?main=1&sub=22&stat=129&tlink=0)
Foto 13: Vaade raudtee kaubalao hoonele (allikas: isiklik kogu)

Foto 12: Vaade raudtee depoo hoonele 2021, (allikas: isiklik kogu)
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2.1.2.6 VILJANDI TIKUVABRIK
Tikuvabriku hoone piirab miljööala kagust. Tikuvabrik asutati 1904. aastal. 1909. aastast nimetati „Phönix“. Asutajaks olid Johannes Vihvelin ja
Eduard Pohl. Peamine tootmishoone ehitati Vaksali tänava poolsele krundi
piirile (foto 14 parempoolne maht). Tootmishoone oli ühekorruseline,
piklik ja viilkatusega. Arhitektuurset aksenti hoonele andis kahekorruseline
põikmaht, selle kindluselik romaanistiilis sakmeline parapet ja veepaagi
maht, millele 1922 aastal lisati projektikohane juurdeehitus sarnase
sakmelise ülaosaga. Hoone müürid olid põletatud savitellistest, monotoonselt reastatud akende segmentkaarsed sillused olid reljeefselt esile
tõstetud ja lukukiviga markeeritud. 1924. aastal leidis vabrikus aset suure
tulekahju, kus hävis mitu tööstushoonet. Eduard Pohl lasi samal aastal

Foto
14: Tikuvabrik
muuseum
VMF424663 (allikas: OÜ Eensalu..., 2017:9)
Ill.
9. Tikuvabrik
1930. 1930.
aastatel.aastatel.
Viljandi Viljandi
muuseum
VMF424663

hävinud osa taastada ja ehitas tikuvabriku ümber teiseks tootmishooneks.
1926. aastal tellis Pohl tuntud arhitektilt Aleksandr Vladovskilt veetorniga
kontorihoone projekti (joonis 5 ja 6). Hoone ehitatigi kahe tootmishoone

Joonis 5: Vaade veetornile. Veetorni ehituse peale AS Ed.Pohl´i vabrikus, Viljandis. Sign. arhitekt
A.Vladovski, 1.8.1926.a. Viljandi muuseum.(allikas: OÜ Eensalu..., 2017:8)

vahele, muidu lihtsa viilkatusega kitsa hoonemahu juures jäi domineerima neljakandiline veepaaki sisaldav torn, mille parapeti kujundavad
romaani kindlusarhitektuurist pärit sakmed. Torni külgfassaadide tellislao
ja krohvipindade mäng on pigem dekoratiiv-suuna ehk art déco pärane
(ümarakna juurest alla rippuvad konsoolid)2. (OÜ Eensalu..., 2017:4).
Vabrik süüdati 8. juulil 1941.aastal sõdivate osapoolte poolt põlema, tuli
haaras enamiku hoonetest. Alles jäi üks kahest vabriku peahoonest ja

Ill. 10. Viljandi tikuvabrik 1930.-1941.a, enne sõjapurustusi. VMF 518.1738 f 11321

Foto 15: Tikuvabrik 2021. aastal (allikas: autori foto )

masinakuur. 1941.aasta augustis alustati ülesehitustöödega ja 1942. aasta
mais alustas taas tootmist. 1947. aastast sai vabrik jätkata normaalse
töögraafiku alusel. 1958. aasta suvel toimus vabrikus kapitaalremont.
(OÜ Eensalu..., 2017:10).

9

Muinsuskaitse all (reg. nr 14722) on ainult tikuvabriku veetorn kontorihoone osaga, mis on ehitatud 1926. -1927. aastal. Esimese korruse
tasandil on säilinud endiste tootmishoonete (1904. ja 1924. aastast)
põletatud tellistest müürid. (OÜ Eensalu..., 2017:16). Hoone on hetkel
kasutuses küünlavabrikuna.
Joonis 6: Asendiplaan, Veetorni ehituse peale AS Ed.Pohl´i vabrikus, Viljandis. Sign. arhitekt
A.Vladovski, 1.8.1926.a. Viljandi muuseum.(allikas: OÜ Eensalu...,2017:8)

13

2.1.2.7 KUABALAOD VAKSALI TN 36 JA VAKSALI TN 34

2.1.2.8 VILLA

2.1.2.9 ELAMU METALLI TN 3

Miljööväärtuslikud endised kaubaload seisavad rivis, ääristades Vaksali Raudtee ja laohoonete varju jääb väärikas Veldemanni villa (Puiestee

Elamu ehitati 1920 aastal. Viilkatusega kahekorruseline hoone on

tänavat. Hooned on ehitatud samaaegselt teiste maakivist hoonetega. tn 5). Kolme korteriga hoone on ehitatud 1922-24 aastal ning praegu

kasutuses olnud elamuna, hotellina kui ka Viljandi masinatraktorijaama

Suhteliselt identsena on säilinud 1. korruseline maakivimüüridega Vaksali mahult ja arhitektuurilt tervikuna säilinud, kuid on väga halvas sei-

büroo hoonena. Hoone kuju ja maht on säilinud ( Foto 18 ja joonis 8).

tn 36 hoone. Mõlemad laohooned oli kasutuses teravilja vastuvõtupunk- sukorras. Juugendstiilis villa ehitas linavabrikant Mihkel Veldemann ,

Aknad on asendatud plastikakendega ning uute akende puhul ei ole

tina. Kahekorruseline Vaksali tn 34 laohoone hoone ei ole kasutuses arhitekt teadmata, projekt on tellitud Soome analoogi järgi. (Schmidt,

järgitud ajaloolist jaotust.

ja ootab uut rentnikku.

H .Uustali koostatud plaanide järgi paikneb hoone kõrval ka puidust

2010)

kõrvalhoone, mida kasutati garaažina, töökojana ja laona.

Foto 16: vaade Vaksali tn. 36 ja 34 endistele kaubaladudele (allikas: autori foto)
Foto 17: Weidemanni villa, 1920ndad, Viljandi Muuseum, 337:128, Jaan Riet (allikas: Aare
Olander, Viljandi kadunud vaated, 2015)

Foto 18: Metalli tn 3 hoone 2021 (allikas: autori foto)

Joonis 7: Vaade 34 endistele kaubaladudele, R. Sketschus, V.J.B Insener, Viljandi linnas, Vaksali
tn 34 ja 35 asuva majavalduse plaan, 1951 (allikas: Rahvusarhiiv)

Joonis 8: Vaade Metalli tn 3 hoonele raudteejaama poolt, H. Uustal, Ins. Inventaris, Viljandi linnas,
Metall tn 3 asuva majavalduse plaan, inventariseerimine, 1950 (allikas: Rahvusarhiiv)
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2.1.2.10 ELAMUD RAUDTEEJAAMA ÜMBRUSES
Raudteejaama esist parkimisala piiravad kaks piirkonnale omase kõrge
viilkatusega ja puitvooderdisega elamut, aadressidel Vaksali tn 31 ja 46
Vaksali tn 46 (foto 19).Vaksali tn 46 ehitusaastaks on 1947 ja Vaksali tn
31 (foto 20) hoone ehitusaastaks on 1895 (Ehitusregister, (i.a)). Viimane
neist on ehtisuregistri järgi 6 korteriga eluhoone, mis on ehitatud raudtee
rajamisega samaaegselt ja eeldatavasti on ta kavandatud raudteelaste
elamuks. Täpsemad andmed puuduvad. Mõlemad hooned on heas
seisukorras. Tikuvabriku poole viivast raudteeharust Männimäe poole
jääb 1. korruseline paekivist ja tellistest nurgalaotistega inventariseerimisjooniste järgi kirjeldatud majandushoone (foto 21) , mis visuaalsel
vaatlusel on kasutuses elamuna, ehitusregistri järgi on hoone kasutuses

Foto 21: Metalli tn 4 majandushoone 2021 (allikas: autori foto)

elamu abihoonena.

Foto 19: Vaksali tn 46 hoone 2021 (allikas: autori foto)

Foto 20: Vaksali tn 31 hoone 2021 (allikas: autori foto)
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2.1.2.11 ÄRI-, TÖÖSTUS- JA LAOHOONED RAUDTEE ÜMBRUSES
Vaksali miljööalale viimasel aastakümnetel ehitatud hooned on suhteliselt
isikupäratud ja nende arhitektuur pigem järgib tööstuspiirkonnale omaselt
nende funktsiooni, mitte aga ümbritsevat keskkonda. Nõukoguse Liidu
ajal ehitatud hooned on peamiselt laotud valgetest tellistest, madala
viilkatusega.
Jaamahoone parkimisplatsi juures paikneb rõõmsates toonides pum-

Foto 25: Pärnu mnt 3 viilhall - ladu 2021 (allikas: autori foto)

bamaja (foto 23), mille fassaadidele maalitud pildid annavad märku,
et Vaksali tänava ääres paiknes kunagi tikuvabrik. Hoone fassaadidele

Foto 22: Vaksali tn 38 autoremondi töökoda 2021 (allikas: autori foto)

on ajaloo rõhutamiseks maalitud Viljandi maamärgiks oleva tikuvabriku
tuntud tikutoosi kujundus, lisaks veel Viljandi paadimeest ja Viljandi
järve kujutavad pildid.
Uuemate hoonete fassaadidel domineerib plekk (foto 22 ja 25).

Foto 26: Raudtee perroonide ja haljasala taustal Paistu tn 3e laohoone 2021 (allikas: autori foto)

Foto 23: Vaksali tn 44 pumbamaja 2021 (allikas: autori foto)

Foto 24: Pärnu mnt 5 laohoone 2021 (allikas: autori foto)
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2.1.3 RAUDTEE
Eesti liiklus on muutunud üha autokesksemaks ja raudtee oma 1214
km pikkuse rööbasteede võrguga (Eesti Raudtee, i.a) jääb oluliselt alla
40669 km pikkusele teedevõrgule. (Transporditeeamet, i.a). Konkurents
autoteede ja raudtee vahel on toimunud raudtee rajamise algusest peale.
Eestis hakati muutusi sellel alal tunnetama 1930. aastate keskpaiku.
Autotransport oli kiire ja paindlik ning bussiliine oli lihtsam ja odavam
ümber korraldada kui raudteid ja raudteejaama (Seene, 2015: 7).
Raudteel olid 20. sajandi alguses suured arenguplaanid ning ka arengute
realiseerimine oli praegusega võrreldes päris muljetavaldav. Eesti oli 80
aasta eest (1934/1935) (joonis 10) tihedalt kaetud raudteevõrgustikuga
ning 1928. aasta kaardilt (joonis 9) võib välja lugeda veel lisaks planeeritud ja realiseerimata raudtee trajektoore, kuid mis jäid raha puudumisel
ehitamata(Helme, 1996: 151).
Joonis 9: Eesti raudtee kaart 1928, (Mehis Helme, Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996, 1996: 152. )

Joonis 10: Eesti raudtee kaart 1934/35, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR: https://www.digar.ee/viewer/et/
nlib-digar:408606/349622/page/1

Joonis 11: Eesti raudtee kaart 2021, Eesti Raudtee 2021, (vaadatud 25.04.2021) https://www.evr.ee/images/ER_kaart_edited_
sept2020indd.jpg
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Esimese maailmasõja eelsetel aastatel kuulus Eesti teedevõrku kuni 22 Veelgi mõjuvam Viljandi linna arengule oleks olnud Mõisakülast lisaharu
000 km maanteid (Seene, 2015: 122), võrdluseks võib tuua, et 1939. rajamine Riiani. Otseühenduse rajamisel Mõisakülast Riiga jäi taksituseks
aastaks oli Eesti kitsarööpmeliste riigiraudteede kogupikkus koos haru- ja I Maailmasõda (Helme, 1996: 5)
riigiraudteedega kasvanud 909 km. (Helme,1996: 185).
1940 aasta sündmused Eestis seiskasid kõik ehitustööd ja Teine maaRaudteede ehitamist Eestisse alustati 1870 aastal. (Narbekov, 2006: 8). ilmasõda lükkas selle kava jäädavalt kõrvale.(Helme, 1996: 154) KitRaudtee kasutusele võtmine tähendas revolutsiooni transpordis. Liiku- sarööpmeline raudtee oli pinnuks silmas vene vägedele. (Helme,1996:
mine muutus kiireks, regulaarseks ja suhteliselt odavaks.(Leo Narbekov, 253). Sõjatehnika oli liiga suur ja raske kitsarööpmeliste vagunite jaoks
2006:4) Kuid Viljandisse jõudis kitsarööpmeline raudtee aastaid hiljem ja rongide kiirused olid liiga väikesed (Helme, 1996: 253) ning võimud
ja hoopiski lõuna poolt, sest enne Viljandi poolse lõigu rajamist ehitati hakkasid reisijatele ebamugava graafikuga mängides inimesi suunama
valmis ühendus Valga ja Pärnu vahel ning seejärel hakati ehitama Pärnu busse kasutama. (Helme, 1996:254)
ja Valga vahel paiknevast Laatrest (Mõisaküla) raudteed Viljandi suunas.
Alustati laiarööpmeliste raudteede rajamist. Tallinn – Viljandi suunal 1969
Laatre (Mõisaküla) -Viljandi raudteelõigul avati alaline liiklus 1897 aasta aasta 10. juunil sai alguse reisiliiklus Tallinn- Rapla laiarööpmelisel (54
8. jaanuaril. 45 km pikkusel raudteel olid jaamad: Abja, Halliste, Õisu km) teelõigul. 1974 5. juulil avati pidulikult alaline liiklus Tallinn-Viljandi
platvorm, Loodi, Sinialliku platvorm ja Viljandi. (Loog, 1997: 21) .

rekonstrueeritud liinil (Loog, 1997: 34).

Eelpool mainitud lõigu rajamise ajal alustas Viljandi linn läbirääkimisi Mõisakülast läks teele viimane „Mulgi ekspress“ Viljandisse 1973 aasta
ühenduse saamiseks Tallinna suunale (Helme, 1996: 11). 1. augustil 3. juunil.(Helme,1996: 260) ning tänaseni on säilinud Viljandi raudtee
1901 aastal avatigi alaline liiklus Viljandi –Tallinna (151 km) ja Türi –Paide ühendus Tallinnaga.
(13 km) raudteelõikudel. (Loog, 1997: 22)
Raudtee peamiseks ja kõige olulisemaks funktsiooniks oli algselt kaubavedu. Reisijate vedu oli teisejärguline. Tänu Viljandi-Tallinna kitsarööpmelise raudtee ehitamisele rajati paberivabrikud Türile ning Kohilasse ja
Tallinna turgu arvestav tellise tehas Raplasse. (Helme, 1996: 5) Viljandit
Tallinnaga ühendava raudteeliini avamine soodustas tublisti Viljandi
majanduse arengut: 1903. aastal alustas tööd E. Pohli tuletikuvabrik,
1905. aastal aga U. Pahtri masinavabrik ning 1912. aastal linavabrik.
Kuni 1902. aastani töötas Tallinn-Viljandi liin kahjumiga, siis aga tõusis
kasumisse kuni Esimese maailmasõjani. (Helme, 1996: 38).
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Magistritöös käsitletavat Vaksali miljööala ümbritsevad erineva maaka-
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Joonis 12: Olemasolevad funktsioonid , 2021, Maa-ameti kaardist väljavõte autori täiendustega

Vaksali miljööala on sarnaselt ümbritseva lähialaga mitmefunktsiooniline.
Elamualad on paigutatud raudteejaama ümbrusesse ja Pärnu maantee
äärde ning üks esinduslik villa on ”eksinud” tootmis- ja laohoonete vahele.
Raudteejaama abihooned paiknevad raudtee ääres ja neid kasutatakse
peamiselt lao- ja äripindadena. Erandiks on kasutuseta seisev veetorn
ning raudteejaama kõrval paiknev kaubaladu, mille suur keskne ruum on
leidnud viimasel ajal kasutamist erinevate kultuuriürituste korraldamiseks.
E A Akhmedova ja I V Kuznetsov`i uuringu järgi, mis käsitleb erinevate
Euroopa linnade raudteejaamade ümbrust, ehitati vaksalid äärelinnadesse,
mis linnade kasvades asuvad nüüd linna keskuse lähedal. Uuringus on
võrreldud Venemaa raudteejaamasid Euroopa erinevate metropolide
raudteejaamadega nagu Basel Sveitsis, Eindhoven Hollandis, Vienna
Austrias jne. Sarnaselt Viljandi raudteejaama hoonestusega oli raudteejaamade lähedusse paigutatud peamiselt raudteed teenindavad rajatised
ning raudteetööliste elamud. Väga tihti puudus raudteealal väljakujunenud
linnaruumiline struktuur, hooned ja tänavad on paigutatud juhuslikult.
Raudteejaamade ümbrust iseloomustati kui elamiseks sobimatut ala.

Joonis 13: Väljavõte Viljandi linna üldplaneeringust, Viljandi linna üldplaneering, 2010

19

Uuringust lähtub, et suurlinnade raudteejaamad, mis on suure kasutusega ja paiknevad nüüdseks linna keskuste lähedal on ümbritsetud
mitmesuguste ühiskondlike hoonetega nagu muuseumid, riigiasutused,
büroohooned. (Akhmedova ja Kuznetsov, 2020)
Kõrvutades Viljandi raudtee ala eelpool toodud uuringuga, siis piirkonna
tekkimine ja tänavate kaootiline struktuur on olnud sarnane teiste Euroopa
raudtee aladega ning piirkonna edasiseks arenguks aitaksid kaas ühiskondlikud hoonete, muuseumide jne rajamine.
Viljandi linna üldplaneeringus (joonis 13) kavandatakse Vaksali miljööalale
polüfunktsionaalse kasutusotstarbega hooneid, mis looksid uue linnaosa
keskuse. Miljööala ulatub kuni Pärnu maantee põhjaküljeni. Piirkonda on
lubatud rajada avaliku funktsiooniga hooneid, linnaruumiliselt olulisi kõrge
arhitektuurikvaliteediga objekte. Läänepoolset elamuala on pikendatud

Joonis 14: Kantreküla linnaosa plaan, Vaksali miljööala paiknemine, Maa-ameti kaardist väljavõte autori täiendustega

kuni Viljandi linna ringteeni, kus juba praegu asuvad eluhooned. Esinka Tikuvabriku territooriumile, kust see jätkub edasi lõuna suunas üle
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duslike polüfunktsionaalsete hoonetega hoonestatavat ala on laiendatud
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Reinu tee olemasolevate korterelamute suunas.
KESKLINN

TARTU

Vaksali miljööala on suure linna mõistes praktiliselt linna südames.
Raudteejaamast Viljandi kesklinna on maksimaalselt 2 kilomeetrit (joonis
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14), mida on võimalik läbida jalgsi 20 kuni 30 minutiga, jalgrattaga 7 kuni
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10 minutiga. Linna ühest suurima elanike arvuga elurajoonist Männimäest

Haridusasutus
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jääb raudteejaam 1,2 km kaugusele.
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Joonis 15: Ühiskondlike hoonete ja olulisemate objektide paiknemise skeem. Maa-ameti kaardist väljavõte autori täiendustega.

20

Öeldakse, et hea on elada seal, kus kõik on käe-jala juures. Piirkonna
kasutusmugavust hinnatakse selle alusel, kui kaugel paiknevad olulised
teenused nagu kauplused, lasteaiad, raamatukogu, laste mänguväljakud, park, kohvikud, restoranid jne ning hea oleks kui need paikneksid
jalgsikäigu kaugusel (joonis 14 ja 15). (Speck, 2018) Kantreküla asumit vaadeldes eelpool mainitud olulised objektid praktiliselt puuduvad.
Asumisse on ´´eksinud´´ üks lasteaed, mis asub 500 m kaugusel
raudteejaamast ning mis jääb miljööalast läänes paiknevast elurajoonist
veelgi kaugemale. Alal puuduvad avalikud mänguväljakud ning pargid.
Lähim park ja avalikud mänguväljakud paiknevad 1,2 km kaugusel Valuoja pargis. Piirkonnas on pigem elamute ja väiksemate korterelamute



ala, kus hoovides on privaatsemad mängu alad ning palju õuerohelust.

&

Kauplused asuvad poole kilomeetri kaugusel ning raamatukogu 1,8 km

  , ! !!     !   "@       !      -$  ! 
  %)) -  , !  - !  $!
 - 
Tingmärgid
, ! !!   !!  - ( $  !! $ (    !     
VAKSALI
MILJÖÖALA
-    $        !        4     
 !
 $$  $ !$  C$--      !    !    
        (  $ !$  ; ! ( ! ( !!  
       

kaugusel kesklinnas, avalikke söögikohti on kaks .
Lähialale rajatud tööstus- ja ladude alale on koondunud ühed suurimad
Viljandi maakonna ja linna tööandjad nagu Viljandi Aken ja Uks AS,
Hansa Candle AS tikuvabriku hoonetes, piimavabrik Tere AS. Raudtee

 ''    $  ! (    

Joonis 16: Viljandi suurimad tööandjad, Stratum inseneribüroo, Avaliku liiniveo teenuskorralduse
3
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läheduses asuvates hoonetes pakuvad teenust erinevad autode remondi
ja varuosade müügiga tegelevad ettevõtted (joonis 16).
Viljandi rahvaarv oli 1. september 2019. aasta seisuga 17 602 inimest,

Joonis 17: Viljandi linnaosade elanike arv (seisuga 01.01.2017), Stratum inseneribüroo, Avaliku
liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses, 2020, autori
täiendustega.

mis 01.01. 2021 aastaks on kahanenud 16 900-le (Siseministeerium,
2019 ja 2021). Viljandi rahvastiku kõrgaeg jääb Nõukogude Liidu aega
mil 1989 aastal rahvastiku arv oli üle 23 100 (Kuddo ja Laas, 2002).

Tingmärgid



VAKSALI MILJÖÖALA

Kõige suurema elanike arvuga on Viljandi lõunaosas Männimäe linnaosa
(joonis 17). Viljandi raudteejaam jääb kahe suurima elanike arvuga linnaosa vahele.
Päevane elanikkonna ränne aga liigub suuremalt osalt kesklinna poole ja
linna lääneosas paikneva tööstus- ja ladude piirkonna poole (joonis 18).

Joonis 18: Registreeritud töö- ja õppekohtade paiknemine, Stratum inseneribüroo, Avaliku liiniveo
teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses, 2020
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2.3 RAUDTEELIIKLUS JA SELLE OLULISUS AJAS.

Soojas vagunis ei olnud vaja oodata loodusjõude ränki katsumusi ja

Seal, kus on liikumist seal on ka elu (Narbukov, 2006: 5). 19. sajandi lõpust nende möödumist. Sõit ja liikumine oli muutunud inimesele mugavaks,
alates liikumine ei ole enam ainult kaarikud, hobuvankrid ja auruvedurid. ohutuks, vastuvõetavaks, kiiremaks. (Narbukov, 2006: 20)
Rongide tulekuga jõudsid Eestimaale ka autod. Tehnika areng on olnud Viljandi linnal on rongiühendus Tallinnaga viiel korral päevas Rongid
rongide ja autode leiutamisest alates kiire. Tänapäeval ei kujuta ettegi saabuvad Tallinna suunalt 9:58, 13:25, 16:57, 19:49 ja 22:28. Viljandist
elu ilma autode ja rongideta ning suisa üllatav on vaadata otsa faktidele väljuvad rongid kell 6:21, 8:43, 11:12, 14:43 ja 18:25. (Elroni sõidurööbasliikuri kiiruse kohta.

graafik …, 2021)

Rongide liikumise kiirus on olnud ajas kasvav (tabel 1). Veel 1921. aas- Raudteeliiklus on autotranspordist mitmeid- mitmeid kordi loodussõbratal kitsarööpmelise raudtee kiireim rong saavutas keskmiseks kiiruseks likum ja loodusele mitmeid kordi ohutum. (Narbukov 2006: 20)
17 km/h. 1934. aastaks saavutasid rongid 33,9km/h kiiruse ja 1939.
aastal 49,9km/h (Helme, 1996: 156). 2012. aastaks Türi Viljandi vahel Tänaseks on lakanud kaubavedu Viljandi raudteel, mille põhjenduseks
suurendati kiirust 80km/h 120-ni. 2013. aastal tulid liiklusesse rahvale tuuakse väikseid kaubamahtusid, mille liigutamine mööda maanteid on
tuntud „Porgandid“ ehk Stadleri rongid. Hetkel katsetatakse 140 km/h mugavam, paindlikum ning trajektooride osas võimalusterohkem. Infrasõidukiirust, mis lühendaks veelgi rongisõidu aegasid (Kenk, 2020) ning struktuuri kasutamise tariifid on liiga kõrged väikeste mahtude jaoks.
oleks veelgi suuremaks konkurendiks autoliiklusele.

(Väre, 2007 ja Sakala, 2007)

Rongidega samaaegselt jõudis 1885 aastal Eestisse ka esimene auto ning
1920- aastaks oli Eestis kokku 110 sõiduautot ja 34 veoautot. Esimeste
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Vaadeldes reisijate arvu aastate lõikes siis, mida kiiremaks läksid rongid seda rohkem inimesed rongiga sõitma hakkasid.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2014 (Stadeleri rongid)

sobivus ja kindlasti ka hind.

2001

2000

1999

1995

1994

1990

1980

7,4 7,7 8,4 6
7,3
5,6 6,7 6,7
5,5 5,2 5,1 5,3 5,1 5,3 5,4 5,3 4,9 4,8 4,7 4,4 4,2 5,9 6,6 6,9

2013 (Stadeleri rongid)

Rongide kasutust on mõjutanud nii kiirus, mugavus kui ka aegade

1973 laiarööpmeline

Tabel 1: Rongide sõidu kestused aastate lõikes ( info: http://est-train.ertas.eu/plaanid/index.
php?lng=est (vaadatud 20.02); Helme 1996: 41, 156, 194; https://www.elron.ee/sites/default/
files/2021-03/Edelasuund%20al%2028.03_2.pdf)

1970

0

1960

5

8,6

4,05

1920

10

11,6

1998

12,112,2
9,51

15

1997

20

1950

liikluseeskirjad.

27,5

30

1945

kuid kiiruse osas määravaks on saanud auto võimekuse puhul pigem

Rongiliikluse reisijate arv (milj. in.)

36,5

34,5
31,7

35

1939/40

suureks konkurendiks rongile, sest autoga sõit ei sõltunud ajagraafikust,

40

1929/30

automobiilide kiirus küündis samuti kuni 20km/h. ( Vaikla, 2002) Auto sai

In. arv (milj. in.)
In. arv (milj. in.)

Tabel 2: Eestis rongiga reisijate arv ( tabeli info Loog, 1997:102; Statistikamet
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2.4 VÄIKELINNADE NÄITED

2.4.2 PRINCETON`I RAUDTEEJAAM

Inimestel on tavaks võrrelda erinevaid piirkondasid ja nende arenguid.

Väikesesse Ameerika linnas Princetonis on Studio Rick Joy arhitektide

Fantastiline Noblessneri vabriku ala, Vineerivabriku ala, Telliskivi linnak

poolt projekteeritud uuem kaasaegsem raudteejaamahoone (joonis 20,

on muudetud atraktiivseteks Tallinna tõmbekeskusteks. Piirkonnad on

fotod 28,29). Hoone koosneb kahest mahust, millede vahele on paigutatud

muutunud ja muutuvad hästi toimivateks uusurbanistlikeks linnaruum-

avalik eraldatu ooteala. Hoone väiksemas mahus on raudtee ooteruum

ideks, kus peale hoonete on mõeldud ka hoonetevahelisele välisruumile,

ning suuremas haljaskatusega hoones kauplus ja sanruumid. Hooviala

s.o. avalikele aladele, et täiustada ja soodustada sotsiaalseid tegevusi.

on täidetud haljassaarekestega, istumiskohtade ja jalgrataste parkimise

Alad ei ole ainult kõvakattega ja muruga kaetud platsid, vaid on ilmes-

võimalustega. Hoone läheduses on kunstikompleks ja Princentoni ülikool

tatud maastikuelementidega, vabaaja- ja puhkemööbliga. Taaselustatud

(Cogley, 2018), mis paikneb 200…300m kaugusel raudteejaamast.

linnaruum toetab ja kaunistab piirkonda, presenteerides ajalugu ja lisades

Linna keskus paikneb 0,5..0,6 km kaugusel. Linnas elab umbes 30 000

vürtsi, silmailu, uusi arhitektuurseid meetodeid.

elanikku (Municipality of Princetone, (i.a.)). Raudteejaam on lõpppeatuseks. Raudteejaam hoonestus on oma mastaapidelt samas mõõtkavas

Magistritöö projekt ei puuduta ainult vanu hooneid vaid ka raudteed.
Viljandi on Tallinn- Viljandi raudtee lõpp-peatus ning on oluline tutvuda ja

Foto 27: Leoni raudteejaam , Meinhold, 2011 (vaadatud 02.04.2021) https://inhabitat.com/
spanish-train-station-renovated-into-a-green-roofed-youth-public-art-center/

ümbritseva hoonestusega.

analüüsida, milliseid lahendusi pakuvad teised väikelinnad, mis on samuti
raudteeliikluse tupikpeatusteks. Samuti on huvitav tutvuda linnadega, kus
on pakutud raudteejaamades uudset urbanistlikku
keskkonda.
2.4.1 LEON`I RAUDTEEJAAM
Üheks selliseks näiteks on Leoni raudteejaama vana depoo hoone (foto
27) Hispaanias, mis on muudetud suureks, avatud, multifunktsionaalseks
galeriiks. Hoone põhjaosa on rekonstrueeritud auditooriumiks ja büroodeks. Välisruumis paiknevad vanad raudteerajad on muudetud avalikuks
väljakuks ning vanast veduri pöördrajast on saanud amfiteater. (Meinhold, 2011) Kasutusest läinud hoonetele on leitud uus funktsioon, mida
toetab nii hoone sisemus kui ka avalik ruum säilitades ja eksponeerides

Joonis 19: Leoni raudteejaama paikenmine , Meinhold, 2011 (vaadatud 02.04.2021) https://inhabitat.com/spanish-train-station-renovated-into-a-green-roofed-youth-public-art-center/

ajalugu. Ajaloolisele hoonele on lisatud uusi kaasaegseid funktsioone,
mis rõhutavad ja toovad välja olemasoleva arhitektuuri.

Joonis 20: Princetoni raudteejaama asendiplaan, (vaadatud 13.05.2021) https://www.dezeen.
com/2018/09/06/princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/

Leoni raudteejaam on tupikpeatuseks (joonis 19) analoogselt Viljandi raudteejaamale ning paikneb linna keskusele ligi poole kilomeetri kaugusel..
23

Rong küll teenindab järvistut, kuid oma ühtesulamisega piirkonnaga on
kindlasti arhitektuurselt efektne ja väikelinnalikum raudteejaama näide.
Need kolm raudteejaama on sarnased ja ühtlasi ka erinevad. Nad on
positiivseteks näideteks uue turvalise keskkonna loomisel, kus on mõeldud
Foto 30: Raudteejaamale vaade, Foto auto Gushang Culture, (vaadatud 13.05.2021)
https://inhabitat.com/a-charming-timber-train-station-highlights-nature-and-play-in-china/
gingko-swan-lake-train-station-2-hexia-architects-5/

ala kasutajatele ning ei ole ära unustatud, et hoone peab sobima kokku
ümbruskonnaga. Samuti on suur rõhk avaliku ruumi kujundamisel. Raudteejaam ei ole jäänud ainult sisekeskkonnaks vaid aktiivne ruum on ka selle ümber.

Foto 28: Princetoni raudteejaam, fotode autor Jeff, Goldberg, (vaadatud 13.05.2021) https://www.
dezeen.com/2018/09/06/princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/

Foto 31: Raudteejaam ootesaal, teenindusala, amfiteater, 2020, Foto
auto Gushang Culture (vaadatud 13.05.2021)https://inhabitat.com/acharming-timber-train-station-highlights-nature-and-play-in-china/

Foto 29: Princetoni raudteejaam, fotode autor Jeff, Goldberg, (vaadatud 13.05.2021) https://www.
dezeen.com/2018/09/06/princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/

2.4.3 GINKGO LUIKEDE JÄRVE RAUDTEEJAAM HIINAS
Hexia Arhchitects poolt projekteeritud Hiina Ginkgo Luikede järve raudteejaama fotojäädvustus kujutab turvalist inimsõbralikku raudteed ja
raudteejaamahoonet, kus rong ei kujuta endast ohtu. Järvistu naturaalsesse ökoloogilisse maastikku paigutatud raudteejaama arhitektuurse
lahenduse puhul on jälgitud ümbruskonda. Kasutatud on karbonneutraalseid materjale. Hoonetesse on mahutatud laste klubi, retseptsioon ja
näituste ala. Piirkonnas asuvad kunsti muuseum, ökoloogiline linnusaar
ja nn veeküla. (Wang, 2020, HAN Shuang ,2020)

Joonis 21: Raudteejaama plaan, Foto auto Gushang Culture, (vaadatud 13.05.2021https://
www.archdaily.com/943574/ginkgo-swan-lake-train-station-n-hexia-architects/5f0aebdcb35765c90e00046d-ginkgo-swan-lake-train-station-n-hexia-architects-1f-plan?next_project=no
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II OSA- PROJEKT

3.1. ASENDIPLAANILINE ETTEPANEK

Planeeritud lahenduses säilitatakse raudteerajatised ja –hooned eesmärgiga eksponeerida ajaloolist raudtee infrastruktuuri kuni reisirongi lõpp-pea-

3.1.1 HOONETE PLANEERINGULINE ETTEPANEK
3. PROJEKT
Euroopa linnade raudteeäärsete alade elustamine on tänapäeval väga
aktuaalne. Huvi linna keskel asuvate alade taaskasutamiseks kasvab,
sest linnade keskel napib krunte uutele hoonetele. Endised raudtee alad
on investoritele atraktiivsed tänu heale asukohale linnas. Vanade raudteejaamade hoonetesse on ehitatud nii kaubamaju kui muuseume, nende
lähialadele uusi bürooruume ja kortereid. Suur väljakutse on varasemalt
raudtee kasutuses olevatesse ehitistesse sobitada uusi funktsioone, mis
täiustaksid linna ja täidaksid puudu jäävaid lünkasid. Uute funktsioonide
valimisel Viljandi raudteejaama hoonetele jääb Viljandi linna arengukavasid uurides meelde peale tööstuse arendamise vajaduste ka vajadus
ööbimiskohtadele, vabaaja veetmise võimaluste mitmekesistamine,
linnagaleriile uute ruumide leidmine, linnale uue ujula ja haigla ehitamise
vajadus. Neist viimastega on tegelenud linn süvitsi ning rahalised ja

tuseni. Ühtlasi säilitatakse vaated olemasolevatele hoonetele ja hoonete

Magistritöö üks peamisi eesmärke on säilitada miljööväärtuslik hoones- vahelist ruumi ei tihendata uute mahtudega, pigem tuuakse ajaloolised
tus ning uue hoonestusega luua uus atraktiivne korrastatud linnaruum.

hooned inimestele lähemale luues nendele paremad juurdepääsud ja
hea vaadeldavus.

Olemasolevate hoonete paiknemine piirkonnas on väga kaootiline ja
isetekkeline. Raudtee äärsed hooned on paralleelselt raudteega ning Vak-

Uushoonestuse lisamisega korrastatakse raudtee ja Pärnu maantee

sali tänavaga (joonis 24). Ehitiste vahemaad lähtuvad raudteerööbastest vaheline ala, lammutades olemasolevad amortiseerunud laohooned
ja nende paindlikkusest, et tagada rööbasteedelt ühendus. Raudteest (joonis 24). Pärnu maanteed ääristavate olemasolevate puidust korterelläänepoosel alal on lao- ja ärifunktsiooniga hooned, millede mahud on amute ning ala keskel paikneva üksiku elamu sidumiseks on planeeritud
paralleelsed peamiselt Pärnu maanteega ning Vaksali tänava poolt raud- 2-korruseliste korterelamutega ala, mis on vahelüliks tootmisala ja
teega. Pärnu maantee poolne külg eirab Kantreküla piirkonnale iseloomu- piirkonna uue keskuse vahel. Planeeritud korterelamud (joonis 26), on
likku ühtset tänavajoont. Kõrvaltänavates jätkub samuti ebakorrapärane paigutatud tänavate sõiduteepoolsele küljele, et luua aktiivsem tänavarhoone fassaadide rivi, mis jätab korratu linnaruumi mulje. Plaaniliselt uum, elamute sisehoovid on rohelised privaatsemad alad.
vahelduvad suuremad hooned väiksematega ning elamute kinnistud on
täis lükitud erinevate mõõtmetega abihoonetega.

planeeringulised eesmärgid on seatud.

TALLINN
VAKSALI MILJÖÖALA

KESKLINN

PAALALINN

VILJANDI

KANTREKÜLA

MÄNNIMÄE

Joonis 22: Eestimaa kaart, Viljandi asukoht

Joonis 23: Viljandi kaart, paiknemise skeem
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Rekontrueeritav raudteejaama hoone
1
Eksplikatsioon
Teatriait
2
Rekontrueeritav raudteejaama hoone
1
Veetorn
3
Teatriait
2
Rekontrueeritav depoo hoone robootika ja metalli töötoaks
4
Veetorn
3
Kaubaait Vaksali tn 36
5
Rekontrueeritav depoo hoone robootika ja metalli töötoaks
4
Kaubaait Vaksali tn 34
6
Kaubaait Vaksali tn 36
5
Viljandi Tikuvabriku veetorn
7
Kaubaait Vaksali tn 34
6
Projekteeritud loomekeskuse -käsitöökeskus
8
Viljandi Tikuvabriku veetorn
7
Projekteeritud loomekeskus- puutöökeskus
9
Projekteeritud loomekeskuse -käsitöökeskus
8
turu- ja ärihoone
10 Projekteeritud
Projekteeritud loomekeskus- puutöökeskus
9
turu- ja ärihoone
11 Projekteeritud
Projekteeritud turu- ja ärihoone
10 Projekteeritud turu- ja ärihoone
12 Projekteeritud turu- ja ärihoone
11 Olemasolev elamu Vaksali tn 46
13 Projekteeritud turu- ja ärihoone
12 Olemasolev elamu Vaksali tn 31
14 Olemasolev elamu Vaksali tn 46
13 Olemasolev elamu Metalli tn 3
15 Olemasolev elamu Vaksali tn 31
14 Olemasolev Veldemanni villa Puiestee tn 5
16
elamu Metalli tn 3
15 Olemasolev
17 Olemasolev pumbajaam Vaksali tn 44
Veldemanni villa Puiestee tn 5
16 Olemasolev
18 Projekteeritud skatepark
pumbajaam Vaksali tn 44
17 Olemasolev
19 Projekteeritud mänguväljakud
skatepark
18 Projekteeritud
20 Projekteeritud jalgrataste, tõukerataste rent ja parkla.
mänguväljakud
19 Projekteeritud
21 Projekteeritud bussiooteala
jalgrataste, tõukerataste rent ja parkla.
20 Projekteeritud
majandushoone Metalli tn 4
22 Olemasolev
21 Projekteeritud bussiooteala
22 Olemasolev majandushoone Metalli tn 4
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Joonis 24: Asendiplaan
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Joonis 25: Planeeritava ala visualiseering
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suunas ja seeläbi on ühendatud kaks olulist avalikkusele suunatud ala,
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raudteejaam ja loomekeskus. Planeeringus on lahendatud ka jaamahoone
esine väljak, kuhu on kavandatud bussipeatus ja parkla. Parkimisalale
on paigutatud varjualusega bussiooteala, mida piiravad nii olemasolevad
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kui ka uued elamute mahud. Uued kui ka olemasolevad elamud jätku-
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vad Männimäe suunal ääristades Metalli tänavat et visuaalselt tekitada
linnalikku keskkonda Kuna Vaksali ja Metalli tänava ristumiskohas on
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olemasolevad hooned peamiselt eluhooned, siis taotletakse linnaliku
keskkonna suurendamist sama funktsiooniga hoonetega.

M

paigutamisel on lähtutud olemasolevast haljasalast ning endise pagasilao

PÄRNU

LLI
NN

n

TINGMÄRGID

TA

planeeritud uus, kommertslikum nii-öelda turu ja kaubatänav. Hoonete

Ra u
dtee
t

Vastukaaluks raudteejaamale ja endise pagasilaole on teisel pool raudteed
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Joonis 26: Olemasolev hoonestus, autori joonis

Tööstuse

mastaapidest.

TÖÖSTUS
- JA
TOOTMISP
IIRKOND
R a ua t n

paigutamisel on lähtutud olemasolevast haljasalast ning endise pagasilao

l
eta

planeeritud uus, kommertslikum nii-öelda turu ja kaubatänav. Hoonete

ND
ÄE O
M RK
NI PII
ÄN U
M LAM tn
E li

Vastukaaluks raudteejaamale ja endise pagasilaole on teisel pool raudteed

KESKLINN

Pärnu mnt

mastaapidest.

Muinsuskaitsealune hooned
Miljööväärtuslikud hooned

Puiestee tn

sa
Va k

li t n

Olemasolevad hooned

V

ND
KO
IIR
UP tn
AM ku
EL abri

Vilja tn

Lammutatavad hooned

M

ND
ÄE O
M RK
NI PII
ÄN U
M AM n
EL talli t

e

Joonis 27:: Lammutatavad hooned, autori joonis
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hoonete nimistusse. Miljööväärtuslikud 1- ja 2- korruselised maakivist
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hooned on järsemate viilkatustega ning viilu suunad on paralleelsed raudteega. Raudteejaama hoone on 1-korruseline ning katus jälgib nii raudtee
suunda kui ka hoone keskmine frontoon on suunatud raudtee poole.
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Uute hoone suuruse ja kuju määramisel on lähtutud olemasolevatest
hoonetest. Pärnu maantee ja raudtee vahelisel elamualal jätkuvad maanteed piiravate eluhoonetega sarnaselt 2- korruselised katusekorrusega

Muinsuskaitsealune hooned
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kuni 6 korteriga korterelamud. Metalli ja Vaksali tänava ääres paiknevad
1-korruselised katusekorrusega elamud, hooned on nii lamedama või
järsema viilkatusega.
M

ND
ÄE O
M RK
NI PII
ÄN U
M LAM tn
E talli

e

Joonis 28: Olemasolev hoonestus ja projekteeritud hoonestus, autori joonis.
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3.1.2 TEED JA TÄNAVAD
Magistritöös käsitletava miljööala peatänavaks on Vaksali tänav, mis saab
alguse Viljandi kesklinnast. Vaksali tänav kui Viljandi üks liigeldavamaid
tänavaid lõppeb raudteejaama juures tupiktänavana nii rongile, autodele,
kui ka bussidele. Raudtee suunas viivale tänavale satuvad ühistranspordiga
ja autoga ainult kohalikud elanikud, piirkonnas töötavad inimesed ning
rongitranspordi kasutajad. Pärnu maanteed mööda sõites on miljööalal
asuvad hooned nähtavad ainult viivuks. Praktiliselt eksisteerib väga väike
võimalus, et juhuslik mööduja või turist saaks olemasolevast keskkonnast aimu ja tajuks kogu ala arhitektuuri ja ajalugu. Rongiga liiklejad on
peamiselt Viljandi elanik või linnas töötav inimene.
Piirkonnas on kolme tüüpi liikumise võimalusi, s.o. rong, auto või buss ja
jalgratas või jalgsi. Sõiduteed kasutavad nii sõiduautod kui ka ühistransport, kuid kõik, mis on lubatud ühissõidukitele ei ole lubatud autodele.
3.1.2.1 RAUDTEED
Piirkonna olulisem rajatis on raudtee (raudtee paiknemise joonis , mis
poolitab ning katkestab nii kergliiklusteed kui ka sõiduteed (joonis 26,
29). Lähtuvalt raudtee spetsiifikast on rongi liikumise tee kõige rangema
ja paindumatuma trajektooriga, millega seoses on magistritöös suurem
rõhuasetus mootorsõidukite ja kergliikluse teede uuendamisel ning
suunamisel.

Joonis 29:Rööbasteede paiknemise skeem.
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autode liikumisala vähendatakse Vaksali tänavat mööda kuni olemasoleva
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Joonis 30: Olemasolevad sõiduteede liikumisvõimalused ning suunad.
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Joonis 31: Planeeritavad sõiduteede liikumisvõimalused ning suunad
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m raadiuses. Ühistranspordiga on tagatud tihe ühendus linna erine-
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Planeeringus kavandatud lahendusega (joonis 33) tagatakse ühistrans-

sevad sõidukitega ainult kohalikud elanikud, ühistransport ning teenindav
transport.

PÄRNU

B

Rau
dtee
t

esine turvalisem kergliikluse ala ehk jagatud liiklusega ala, kuhu pää-

tn

on viidud raudteejaama hoonele lähemale, milleks on loodud raudtee

n

Joonis 32: Olemasolevad ühistranspordi peatused ja liikumistrajektoorid
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Joonis 33: Planeeritavad ühistranspordi peatused ja liikumistrajektoorid
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3.1.2.4 KERGLIIKLUSTEED

Magistritöös on kergliiklusteede suundade valikult lähtutud nii töökohtade

Miljööala on poolitatud raudteega kaheks osaks. Raudteejaama poolne

kui elukohtade paiknemisest. Jalakäijad liiguvad põhiliselt Vaksali tänavat

alal on olemas turvalisemad kergliiklusteed. Tööstus- ja tootmispiirkonna

mööda kesklinna suunal ning Männimäe ja tööstuspiirkonna vahel.(Joonis

poolt on ala raskesti läbitav, mille põhjuseks on Pärnu maantee ja raudtee

35) Uued jalakäijate teed on suunatud arendatava multifunktsionaalse

vahele jääv suur ladude ja ärihoonete kompleks ning ühtlasi ka raudtee

keskuse suunas ja samuti on otsitud otsemaid ja turvalisemaid liikumisteid

ise. Piirkonnast läbipääsu ei võimaldata. Eraldi kergliiklustee on rajatud

piirkonna läbimiseks. Kavandatud on uus siht Raua tänava pikendusena,

Vaksali tänava äärde ning Pärnu maantee serva. (joonis 36) Teistel

mis tagab otsema tee tööstuspiirkonnast Männimäe suunas ning ühtlasi

tänavatel kergliikleja jagab ruumi mootorsõidukitega. Rongile pääseb

suunab inimesed loodavasse loomekeskusesse ja raudteejaama kom-

raudteejaama poolselt küljelt tõstetud metallkonstruktsioonil platvormilt,

pleksi südamesse Veetorn jääb nii-öelda maamärgiks, mis on vaadeldav


kuhu pääseb treppidega ja kaldteedega.

 !         

Joonis 34: Uuringus vastanute liikumisviiside jaotus suvel ja talvel, 2020, Stratum inseneribüroo,
Avaliku
liiniveo
teenuskorralduse
mudeli
Viljandi
ja selle
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nii raudtee joonelt kui ka Raua tänava sihilt. Raudtee kergliikluse ületuse
koht on valitud rongide peatuskoha lähedal, kus rongi kiirus on väike.

Vastavalt Viljandi ühistranspordi kohta tehtud küsitlusele liiguvad Viljandi Selleks,
kasutaksid
jalgsi
liiklemise
võimalusi
   et
  inimesed
! 4 
  rohkem
  4

    
  ! !!

Vastavalt Eesti raudtee käskkirjale ´Lubatavate sõidukiiruste kehtestamine

inimesed enamjaolt igapäevaselt jalgsi. Talvel kehvemate ilmade korral

jaamavahedel, jaamade peateedel ja vastuvõtu-saateteedel´on Viljandi

!!    4! $   $    (    
  
!! turvaline
   !
     
 #   Üldtuntud
   -! tõde
    on,
!$ 
tuleb
luua
kergliiklusteede
võrgustik.
!  !   !$$ -   !   

suureneb ühistranspordi kasutajate arv. (joonis 34). Pikemate vahemaade et jalutamine ei nõua raha ja sobib sotsiaalselt kehvemas seisus

jaamas ja Pärnu maantee ülesõidule lähenedes rongi lubatav sõidukiirus

läbimisel eelistatakse ühistransporti või oma sõiduvahendit. (Stratum inimestele. Kvaliteetne, liikumist soodustav ja võimaldav keskkond

maksimaalselt 20 km/h (Ljäkin, 2020:1).

inseneribüroo, 2020)

parandab inimeste tervist, vähenevad ravikulud ning lõpptulemusena
mõjutab positiivselt piirkonna majanduslikku arengut ja ettevõtlust.
(Speck, 2018)
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Joonis 35: Lõige perroonilt autori joonis
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LOOMEKESKUSE RUUMID

HALJASALA
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sioonil perroonist. Uus platvorm on tõstetud rongi vaguniuksega ühele
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mugava kaldteedeta ja treppideta juurdepääs. (joonis 33)
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Nii Perroon kui raudteeülesõit on ohtlikud kohad ning ära ei tohi unustada
vaegnägijaid ja pimedaid. Raudteest ülemineku kohad, perrooni serv ning
sõidutee ülekäigurajad tähistatakse erineva teekattega vastavalt puudega
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inimeste erivajadustest tulenevatest nõuetest lähtuvalt.
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juures. Autode parkla juurde on võimalik paigaldada ka tõukeratta rendi
kohad.
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Joonis 36: Olemasolevad kergliiklusteed ja liikumise suunad, autori joonis
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kasutatud endist rööbasteede vahelist alal. Sellele parkimisalale on juur-
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kesksele väljakule. Mängu- ja skatepargi tarvis on sõidukite parkimisala
ette nähtud maakivist laohoonete juurde
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Joonis 37: Planeeritavad kergliiklusteed ja liikumise suunad, autori joonis
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3.1.3 HALJASTUS
Viljandi on roheline linn. Suuremat roheküllust lisab ürgorg. Et säilitada
rohelise linna staatust, on ka käsitletaval planeeringu alal oluline haljastuse
säilitamine ja rohealade suurendamine. Planeeringuala olemasolevateks
kõrghaljastusega rohealadeks on endise tikuvabriku ja Vaksali tänava
vaheline rohevöönd ning raudteejaamast üle perroonide laohoone esine
ala, mis toimivad hästi rekreatsioonialadena tööstus ja laohoonete ees.
(Joonis 38 ja 39) Väljakujunenud olukorrast lähtub ka Viljandi linna arengukava, kus kavandatakse luua haljastuse abil sujuvamad üleminekud
tootmishoonete ja elamumajadega hoonestatud alade vahel, kasutades
nii kõrg- kui ka madalhaljastust linnakeskkonna kvaliteedi tõstmiseks
(Viljandi arengukava, 2020:7). Olemasolev rohevöönd kulgeb piki Vaksali
tänavat, ääristades tänavat uhke I väärtusklassi kuuluvate puude riviga,
mis lisab tänavale väärikust ja hubasust.(Artes…, 2018-2019:37)

Joonis 38: Olemasolevate Haljasalade paiknemine, autori jooni

Magistritöös on planeeritud kõrghaljastusega ja reljeefi toomisega alale
kujundatud uued visuaalsed ruumid ja müürid, s.o.
- keskväljaku ja raudtee vahel,
-mänguväljakute, kaasaarvatud skatepargi ja raudtee vahel,
- Vaksali tänava ja mänguväljaku vahel,
- skatepargi ja Pärnu maantee vahel.
Roheliste nii-öelda ´müüride´ eesmärgiks on takistada ja raskendada
inimeste otseteed raudteele või sõiduteele ebasobivast ja vähem turvalisest

Linnakodanike pääsemiseks loodusesse viivad rohealadele väikevormidega ilmestatud kergliiklusteed, mis loovad uusi võimalusi roheluse
nautimiseks ja looduses viibimiseks. Rohelus on ja jääb oluliseks linnaruumi osaks. Haljastus suurendab vanusegrupist sõltumata inimeste
heaolu tunnet ja ühendab neid rohkem loodusega . Lisaks on puudel ja
taimedel võime keskkonda puhastada. Magistritöö järgib Viljandi arengukava eesmärke, et rohe- ja puhkealade võrgustikku tuleb parendada
lähtudes erinevate sihtgruppide vajadusest (Viljandi arengukava, 2020:19).

kohast. Kõrgendatud maastikke toetavad kivist tugiseinad, mis avaliku
ruumi poolt on kasutatavad istumiseks ja puhkamiseks.
Avalikele, hoonetevahelistele, aladele on lisatud ümmargused või ristküliku
kujulised kõrghaljastusega lille- ja murupeenrad, mis lisavad soojust ja
mitmekesisust kõvakattega sillutatud alale ning heidavad varju kuumal
päikesepaistelisel ajal ja annavad võimalusi rohelapil lesimiseks.

Joonis 39: Olemasolevate ja palneetud haljasalade paiknemine, autori joonis
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damiseks nagu turg, kevadine lillelaat, iganädalane aiasaaduste müük,
välikontserdid ja -konverentsid või isegi õuejooga korraldamiseks.
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Joonis 40: Väljakute paiknemine, autori joonis
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Miljööala väljakuste ja platside kujundamisel on kasutatud läbivalt kujun- Väljakud ja platsid ning kergliiklusteed on lisaks kujuteldavatele
duselementi, milleks on ala iseloomu ja ajalugu rõhutavad raudteerööpad. rööbasteedele möbleeritud erinevate väikevormidega:
Vanas depoos remonditi varasemalt vedureid, kuid nüüdseks hooneni

-Laste mänguatraktsioonid

viivad rööpad on ainult fotomeenutus. Maakivist laohoonetes, mis paikne-

-Skatepark

vad Pärnu maantee ja Vaksali nurgal, hoiustati raudteel transporditavaid

- korvpallikorv

kaupu ja hoonete juurde viivad rööpad kujutavad nüüdseks samuti ainult

-Istumiskohad privaatsemad ja vähem privaatsed, varju all ja 		

minevikku. Planeeringus on markeeritud endiste rööpmete asukohad 		päikese käes
eristuva kõvakatendiga, mis mitmekesistab väljakukujundust ning tuletab

-Jalgratta ja rula ringrajad

meelde ala ajalugu. Raudteejaama ümbruses ja bussiootealas on planeer-

-Välidrenazöörid (virgestusala)

itud väljakule uued erineva värviga ja suurusega kivist alad, näieks bussi

-Ronila

ooteala markeeriv ala toob välja ja rõhutab väljaku kuju. Raudteejaama

-Pargi ja sõida parklad

ja endise pagasilao hooneid ühendab kujuteldav rööbastee, mis saab

-Jalgratta ja rolleri parklad

alguse raudteejaama lõunaküljelt ning jätkub hoonetes sisetänavana kuni

-Mugavad varjualustega bussi ja rongiootekohad

pagasiaida siseruumideni. Teekattega markeeritud rööbasteed on ruumiliselt rõhutatud tänavamööbliga, mille metallraamistik on kui looklevad
ja painutatud relsid ning laudis raudtee liiprid. Inspiratsiooni on saadud Väikevormide valikul on lähtutud Viljandi arengukavas kirjeldatud
Vilniuse raudteemuuseumis toimuvast melust, kus raudteerööbastele on eesmärkidest ja piirkonna vajadustest. Vaksalist poole kilomeetri raadiuses
toodud elu linnamööbliga (foto 32). Foto autor kirjeldab raudteejaama kui puuduvad avalikud mänguväljakud, mis soodustaks laste omavahelist
kohta, kus rongid kohtuvad toidu, kunsti, muusika ja suure rahvahulgaga suhtlust. Kantreküla linnaosas on peamiselt privaatsed hoovid, kuhu iga
(Vistit Vilnius (i.a.)). Kirjeldus on küll kogu raudteejaama piirkonna kohta, laps ei pääse. Planeeringus on kavandatud raudtee ja Vaksali tänavat
kuid ühtib väga ideaalselt muuseumi välialal jäädvustatuga.

ääristavate endiste kaubaladude vahele suurem mänguväljakute ala, mis
algab Pärnu maantee poolt skatepargiga ning jätkub vähem müra tekitatavate atraktsioonidega kuni parkimisplatsini. Atraktsioonid on planeeritud
erinevatele vanusegruppidele alates liivakastilastest kuni täiskasvanutele
mõeldud õuespordiplatsini. Suurema osa alast on haaranud enda alla
skatepark. Betoonist rulatamise alale lisaks on raudteejaama poolsele
alale ette nähtud uued sportimise ja mängimise võimalused nagu on korvpall, ronimine, virgestusdrenazöörid.jne. Väiksematele lastele mõeldud
liumäed, ronilad ja kiigud paiknevad rohkem miljööala südames.

Foto 32: Vilniuse raudteemuuseum, (vaadatud 02.04.2021) https://twitter.com/GoVilnius/
status/1165889122851909633/photo/1
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Joonis 41: Asendiplaan puhke ja mängualast
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TÄNAV

Joonis 42:Puhke ja märguala visauliseering

Joonis 43: Puhke ja mänguala

Joonis 44: Puhke ja mänguala
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Joonis 45: Mängu ja puhkeala.

3.2. HOONETE ARHITEKTUURNE ETTEPANEK

inimmõõtmelise atmosfääri. (Viljandi arengukava, 2020:8). Kunstikooli

Loomekeskusse ja maakivihoonetesse paigutatakse tööruumid ühiste-

3.2.1 FUNKTSOONIDE ANALÜÜS JA ETTEPANEKUD

murekohaks on strateegilise asukohaga ruumide puudus õppetööks gevuseks, kogukonna kokku saamiseks, koolitusteks. Ruumides on

Üldplaneeringu järgi on miljööala kavandatud terves ulatuses polüfunkt- (Viljandi Kunstikool, 2021 :29). Viljandi linna noortevolikogu küsitlus- võimalik rentida ja kasutada:
sionaalse keskuse alaks, kuhu võiks planeerida erinevaid arhitektuurselt est lähtuvalt meeldib Viljandi noortel kohtuda linnas, kuid sõpradega - õmblusmasinaid ,
sobivaid hooneid. Viljandi linna arenguvisioonis on rõhutatud, et Viljandi koos viibimiseks on vähe mõnusaid kohti. Noored peavad oluliseks ka - rentida ja kasutada kangastelgi
peaks olema hästi ja selgepiiriliselt tsoneeritud, kus äri- ja tootmishoonete õppepäevade ja koolituste korraldamist, kuid kokkuvõtvalt soovitakse - rentida ja kasutada tikkimismasinaid,
maa-alad, korruselamupiirkonnad ning väikeelamupiirkonnad on eralda- rohkem erinevaid meelelahutusi.(Salumäe, 2013)

- kasutada fotoateljeed,

tud. (Viljandi arengukava, 2020:24). Jeff Speck`i kõnnitav linn vastupi- Kindlasti tuleks kuulata ka arendajate mõtteid ja ideid: Viljandit kimbutab -rentida koosolekuruumi,
diselt Viljandi linnale toetab eri funktsioonide miksimist (Speck, 2018). äripindade nappus. Eriti suur vajadus on laopindade järele, ent puudus - kasutada metallitöömasinaid,
Keskuse ala eeldab samuti mitmefunktisoonilisust ja mitmekesisust, et on ka väiksematest tootmispindadest. Arco Vara soovitus on, et ülim aeg

-korraldada robootika töötubasid,

oleks tagatud keskkond erinevatele sotsiaalsetele gruppidele, erinevas on avada Viljandis tänapäevased loomekeskused. Kinnisvarafirma toob - kööki kokkamiseks,
vanuses inimestele. Jeff Speck toob näitena, et kohvikud ja restoranid välja, et kuna on kasvanud kaugtöö osakaal, tuleks luua pop-up-kon- - puutööseadmeid,
töötavad hästi seal, kus on nii eluhooneid kui töökohti, sest päevasel ajal toreid, mida vajadusel saaksid kasutada ka Viljandis ajutiselt peatuvad - printereid ja 3D printerid,
käivad töötajad söömas ja õhtusel ajal elanikud. Kogu aeg on klientuur ettevõtjad. (Raud, 2018).

- fotograafia nurgakesi.

tagatud. (Speck, 2018). Jan Gehl lisab, et mitmefunktsiooniline linnaruum
tagab linnakeskkonna ööpäevaringsema kasutuse, mille lisaväärtuseks Magistritöös on planeeringualale kavandatud uued korterelamud paigu- Samalaadsel ideoloogial on planeeritud Soomes Oodi raamatukogu
on turvalisuse suurenemine. (Gehl 2010:99)

tatud miljööpiirkonna äärealadele. Piirkonna südamesse on kujundatud (fotod 33,34,35,36), paljud kogukonna keskused Ameerikas ning samu
vana ja uue funktsiooni ühitamisel uus korrastatud, mitmekesine ja tegevusvõimalusi on hakanud pakkuma ka Eesti raamatukogud.

Viljandi linnavalitsus on linna arengustrateegia koostamisel läbi viinud urbanistlik vaksali kvartal. Kavandatud loome- ja aktiivkeskus kujuneb
rahvaküsitluse, küsides mida linnaelanikud vajavad ja mida peavad olu- uue kasutuse saanud miljööväärtuslike hoonete ja neid täiendavate uute Helsingi südames Oodi raamatukogu 1. korrusel on suur fuajee kohvikute,
liseks. Olulist infot jagavad linnas tegutsevate Loomekeskuse, Spordike- hoonete koosmõjul, mitmekesistades seeläbi Viljandi linna väliruumi.

kino- ja konverentsi saalidega. Teine korrus vahelae fermide vahelised

skuse, Huvikooli arengukavad. Viljandi arengukava küsitlusest (Viljandi

ruumid on sisutatud privaatsemate, suuremate ja väiksemate vestlus

arengukava, 2020; 63-71) tooks välja järgnevad lahendamist vajavad Üks Viljandi arengukava prioriteete on UNESCO Loovlinnade Võrgustiku ja nõupidamiste ruumidega. Teises pooles jätkusid vähemprivaatsemad
probleemid: vaba aeg, kolemajad, spordihoone, üürikorterid jne. Spor- liikmestaatuse jätkamine (Viljandi arengukava, 2020:55). Käesolevas printerite, 3D printerite , õmblusmasinate ja arvuti kasutamise võimadihoone vajab kaasajastamist (Spordikeskus, 2021). Üürikorterite puhul magistritöös välja pakutud loomekeskuse idee annab olemasolevatele lustega tööruumid ja istumisalad. Kolmas korrus täidab raamatukogu
kurdetakse nende vähesust ja hindasid, mis ei ole jõukohased noortele. miljööväärtuslikele hoonetele uue sisu ja loob erinevaid võimalusi, näiteks funktsiooni. Magistritöö autori külastuse ajal oli hoone rahvast täis
Linna siht on Männimäe külje all endise sõjaväeosa ala arendusel, kuhu Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastele erialaseks väljundiks ja praktikateks ning soomlastele samuti mitteomaselt oli loodud toimivad, erinevatele
on plaanitud 100 uut elamukrunti, mis toob endaga kaasa elamuehituse ja aitaks sisustada kohaliku elanikkonna vaba aega.

suhtluskeskkonnad, privaatsed ja vähem privaatsed, mugavad, vaiksed

hoogustumise ning loob eeldused elanike arvu suurendamisele (Viljandi Eestlane tüüpiliselt ei ole väga suhtlemisaldis! Kuid noored soovivad ja rahvarohkemad töökohad ja olemise kohad.
arengukava, 2020:8). Kolemajade puhul on jutt sellest, et noored ei rohkem suhelda ja tunnevad rohkem muret vaba aja sisustamise pärast.
soovi, et Viljandi linna rikutaks inetute hoonetega. Kindlasti lisavad linna Uus loomekeskus ei keskendu ainult noortele vaid kõikidele vanusegvaatepildile negatiivseid emotsioone mahajäetud, lagunevad, kasutuseta ruppidele ja sihtrühmadele.
hooned. On hirm, et kodulinn kaotab lummava, armsa ja
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Ameerika näideteks on hästi levinud ja toimiv „Leiutistemaa“, ruumid,
kus on olemas erinevad seadmed ja töövahendid meisterdamiseks.
Traditsiooniliselt on ruumides töötaja või vabatahtlik, kes abistab teisi
huvilisi. Tegevuse üheks eesmärgiks on kogukonna ühendamine. (Inventionland, (i.a.))
Inglimaa Swasea kogukonna töötuba reklaamib ennast kohana, kus
inimesed saavad kokku erinevates töötubades, et jagada ideid ja õppida
üksteiselt, kasutades ühiseid ressursse, näiteks töökoja tööriistu ja
arvutiseadmeid. See koht sobib eriti eakatele ja üksikutele inimestele,
et olla aktiivne ja suhelda. (Swansea …, (i.a.))

Fotod 33: Oodi 2. korruse rahvale avatud istumise, käsitöö ja õppimise ja kokku saamise ala, 2019
september, Fotode autor Taavi Turvas

Fotod 34: Oodi 2. korruse rahvale avatud istumise, käsitöö ja õppimise ja kokku saamise ala, 2019
september, Fotode autor Taavi Turvas

Fotod 35: Oodi 2. korruse rahvale avatud istumise, käsitöö ja õppimise ja kokku saamise ala, 2019
september, Fotode autor Taavi Turvas

Fotod 36: Oodi 2. korruse rahvale avatud istumise, käsitöö ja õppimise ja kokku saamise ala, 2019
september, Fotode autor Taavi Turvas

Eestis on võimalik kasutada õmblusmasinaid Tallinna Keskraamatukogu alla kuuluvates linnosades paiknevates osaraamatukogudes. Sõle
raamatukogu rendib ruume õmblus- ja overlokmasinaga töötamiseks,
triikraua kasutamiseks. Ruumides korraldatakse õpitubasid. (Tallinna
Keskraamatukogu (i.a.)A). Kännukuke raamatukogu pakub fotostuudio
vahendite kasutuse võimalust ning innovatsioonilaborit 3D printimise,
erinevate lõikurite ja presside kasutamisvõimalustega (Tallinna Keskraamatukogu (i.a) B ja D). Kesklinna raamatukogus on võimalik kasutada
muusikariistasid (Tallinna Keskraamatukogu (i.a) C).
Viljandi on samuti astunud sammukese lähemale analoogsete võimaluste loomisele.

2013. aastal avati kaasaegse seadmepargiga

sisutatud metallitöökoda AS Viljandi Metall tootmishoones, kus alustavad
ettevõtjad soodsatel tingimustel saavad realiseerida praktikas oma ideid.
(Laurimäe 2013)
Igal inimesel ei ole võimalik soetada endale õmblusmasinaid, kangastelgi, 3D printerit rääkimata suurematest masinates nagu treimise pingid, metalli lõikurid jne. Loodud võimalused suurendaksid elanikkonna
võimekust, käsitööoskusi ning suhtlust. Looksid suurema kogukonna ja
ühtekuuluvuse tunde.
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3.2.2 HOONETE ARHITEKTUURNE ANALÜÜS

korral avaliku välialaga ja eksponeerida hoone õhkkonda ja tegemisi.
Välisväravate seespool on klaasuksed, mis kaitsevad kehvade ilmade

3.2.2.1 MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD HOONED

eest ning võimaldavad välisväravaid lahti hoida, et ühendada sise- ja

Vaksali miljööalal paikneb 5 maakivist miljööväärtuslikku hoonet.

välisruumid. Pärnu maantee poolsesse hoone ossa on paigutatud

Magistritöö

käsitleb

täpsemalt

depoo

ja

v e e t o r n i . abiruumid, teisele korrusele viiv keerdtrepp ühendab katusealuse ruumi

Endine pagasiait on juba leidnud omale kasutusfunktsiooni teatriaidana, esimesel korrusel asuva tööruumiga. Osaliselt kinni ehitatud aknad
kontserdi ja ürituste kohana. Ümbruskonna areng suurendab hoone hoone pikikülgedel taastatakse esialgsel kujul ajalooliste fotode alusel
kasutamist pidude korraldamise paigana. Pärnu maantee ja Vaksali (foto 9) tiheda jaotusega ruudulised klaaspinnad (joonis 61, 62, 63).
tänava ristmikul läheduses paiknevad maakivist seintega laohooneid
oleks võimalik kasutusele võtta kui iseteenindusega autoremondiruumid
või aastaringelt kasutatava siseskatepargina, millest tunneb Viljandi
arengukava järgi puudust noorem generatsioon. Skatepargi rajamine
eeldab suuremaid vahelae ja katuslae konstruktsioonide ümberehitust.
Maakivihoonetel on ette nähtud säilitada nende kuju ja fassaadid, nii
avatäited kui viimistlus. Katusekatteks on soovitav kasutada ajalooliste
jooniste järgi katusekivi.
Depoo ja veetorn saavad üheks osaks Vaksali miljööala uuest keskusest.
Hooned restaureeritakse, säilitades nende kuju ja fassaadid. Avatäited
asendatakse algupärastele sarnastega.
Veetorn avatakse linnaelanikele ja teistele külastajatele. Väikeses kolmekorruselise tornis on võimalik vabakasutuses- jaga ja vaheta- raamatuid
lugeda ning lauamänge mängida. Kolmandale korrusele viib keerdtrepp
korrastatakse. Olemasolev täielikult amortiseerunud välitrepp veemahuti
juurde tuleb eemaldada, selle asemele on kavandatud rõdu, millelt avaneb
vaade uue väljaku suunas. Alumiste korruste ruumidele annavad valgust
olemasolevad aknad.
Depoohoone moodustab ühe kompleksi uue loome- ja tegeluskeskusega.
Hoonesse paigutatakse tänapäeval väga hinnatud ja vajatud robootika ruumid. Depoo väravad on avatavad keskväljaku poole, et
tekiks võimalus ühendada siseruumid suuremate laatade või ürituste
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3.2.2.2 RAUDTEEJAAM HOONE

Viilkatuse kalle on valitud analoogse kaldega ajalooliste katuste kuju järgi, Piki hoonet läbib kõigile avatud sisetänav, mis on avatud kõigile külasta-

Stalinistlikus stiilis raudteejaamhoone ei ole miljööväärtuslik hoone, kuid kuid ilma rõhutatud räästata, et jääks domineerima olemasoleva katuse jatele tutvustades hoone soliidset sisemust. Hoone mõlemast tiivast
kindlasti ajalooline hoone. Raudteejaama hoone funktsiooni kaasajas- räästas. Katusekatteks on valitud stalinistlikele hoonetele iseloomulikult pääseb avatud trepist teisele korrusele. Teisel korrusele on kavandatud
tamisel on lähtutud ajalooliste raudteejaama hoonete funktsiooonidest, valtsplekk.(joonis…) Hoone esimese korruse põrandat tõstetakse rongile 9 hotellituba, mis on ühendatud sisekoridoritega ja jaamahoone ooteala
mida on kirjeldatud raudtee ajaloo peatükis. Raudteejaama esimene mineku perrooni- platvormiga samale kõrgusele. Bussipeatuse poolne õhuruumi ääristava rõdukäiguga. Liikumispuudega inimestele on hotelli
korrus jääb ka edaspidi toimima kui vaksali siseooteala. Hoonesse on peasissepääsu esine range paraadtrepp eemaldatakse ja asendatakse retseptsiooni kõrvale ette nähtud invatõstuk. Tehnilised ruumi on paigukavandatud lisaks ruumid kohvik-restoranile ja hotellile.

mugavamate astmete ja kaldteedega, mida täiendavad lillepeenrad. tatud jaama keldrikorruseel ja hoone madalamate otsaviilude pööningutele
Bussiooteala poole suunatud trepp on jaotatud kaheks. Keskmise, nõue-

Hoone fassaadise krohvitud ehisväljad suuremalt osalt säilitatakse. tele vastava, trepistiku kõrvale on projekteeritud astmestik, mida saab
Raudtee platvormi poole avanevad aknad suurendatakse maapinnani kasutada ka istumiseks.
avades hoone siseooteala perrooni poole ja lisades paksudele kiviseintele
kergust ja ruumidele transparentsust. Hoonele on kavandatud ehitada Hoone keskosa ruumide planeering on säilitatud, vaksali ooteruumiga liitub
teine korrus. Peale ehitatava korrusega tõstetakse katust, jättes alles põhjapoolsse hoone tiiba kavandatud kohvik- restoran. Toitlustuskoht on
ajaloolise räästa joone ja räästa karniisid. Uus tõstetud maht paikneb mõeldud avalikuks kasutamiseks linnarahvale, rongile minejatele- tulekeskmise suurema ristkülikulise hoone osa kohal ning toetub olemas jatele kui ka teisel korrusel paikneva hotelli külastajatele. Kohvik-restorani
olevale hoonele seintele.

köök on paigutatud einestamise saali keskele, et oleks näha kuidas kokad
toimetavad. Hotelli retseptsioon koos hoone teenindamiseks vajalike
ametiruumidega on projekteeritud hoone lõunatiiba.

+8,80

+8,80

+6,45

550

+6,45

+0,00
-1,00

+0,00
-0,90

Joonis 47: Vaade raudteejaamale põhjast
Joonis 46: Vaade raudteejaamale lõunast
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Joonis 48: Vaade raudteejaama perroonile

Joonis 49: Vaade raudteejaama perroonile
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5%

126
125

104

129

102
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Kohvik/restoran
124

121

108
101

Hotelli
105
retseptsioon

Ootesaal

122

116

111

117

106
107

128

+0,00

115

114

lastenurk

C

Funktsioonid
Hotell
Kohvik/restoran
Üldpinnad

Joonis 50: Raudteejaama 1. korruse plaan

1. korruse ruumide eksplikatsioon
Nr.		
Ruumi nimetus		

s. neto m²

120 118

123
Joogivesi /
automaadid

119

101		Ootesaal		73
102		WC			1.4
103		WC			1.3
104		Tuulekoda		4
105		Koridor			12
106		
Hotelli retseptsioon
21
107		Inva tõstuk		2
108		Koridor			10
109		Inva WC			6
110		Koristusvahendid		8
111		Koridor			18
112		Büroo			11
110		Koristusvahendid		8
111		Koridor			18
112		Büroo			11
112		Büroo			11
113		Pesuladu		10
114		Büroo			12
115		Büroo			13
116		Koridor			11
117		Puhkeruum		10
118		Riietus			4
119		Pesemisruum		1.4
120		WC			1.1
121		Kohvik/restoran		61
122		Toitlustusala		6
123		Toitlustusala		5
124		Kohvik/restoran		18
125		Abiruum			10
126		Koridor			4
127		Trepp			4
128		Kohvik/ restoran		54
129		Kassa			8

Kokku: 					400 m²
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C
Tingmärgid
Olemasolevad konstruktsioonid

207a

209a

208a

212

214

+3,60

206b
206a

202a
201b

208b 209b

207b

201a

+3,60

213

203a
203b

202b
210

205b

Projekteeritud konstruktsioonid
Õhuruum

211
204b

inva
tõstuk

205a

204a

Rõdu

2. korruse ruumide eksplikatsioon
Nr.		
Ruumi nimetus		

C

Funktsioonid
Hotell
Tehniline ruum
Üldpinnad

s. neto m²

201a		Numbrituba		15
201b		Pesemisrm		3
202a		Numbrituba		13
202b		Pesemisrm		3
203a		Numbrituba		13
203b		Pesemisrm		3
204a		Numbrituba		24
204b		Pesemisrm		3
205a		Numbrituba		13
205b		Pesemisrm		3
206a		Pesemisrm		25
206b		Pesemisrm		2
207a		Numbrituba		14
208a		Numbrituba		13
208b		Pesemisrm		3
209a		Numbrituba		15
209b		Pesemisrm		3
210		Koridor			36
211		Pesuladu		2
212		Rõdu			45
213		Koridor			23
214		Koristusvahendid		2
215		Teh.ruum		19
216		Teh.ruum		19
Kokku: 					318 m²

Joonis 51: Raudteejaama 2. korruse plaan

+8,80

+6,10

+6,45

+2,70

+0,00

+0,00
-1,00

Joonis 52: Raudteejaama , vaade idast

+8,80

+6,10

+2,70

Joonis 53: Raudteejaama , vaade peroonilt (läänest)
+0,00

+8,80

+6,40
+5,90

+3,60
Staz. Termini - Via dei Castani

+2,70

550

+0,00

Joonis 54: Raudteejaama , lõige

-0,90

49

Joonis 55: Vaade raudtee eisele bussiootealale

50
50/

3.2.2.3 LOOME- JA TEGELUSKESKUS

Hoone keskne maht liitub ühelt poolt endise depoohoone ja teiselt poolt

Loomekeskuse arhitektuurses idee valikul on lähtutud miljööalale isel- puutöödele kavandatud alaga. Esimesel korrusel, analoogselt peahoonele,
oomukest hoonete kõrgustest, katuste kujust ning mahtudest. 2005 on tööruum, kus erinevad töömasinad on paigutatud välisseinte äärde
aastal on Viljandi linna arhitektuuriameti peaspetsialist Rita Peirumaa ning keskele on projekteeritud vajalikud tehnilised, sanitaar- ja abiruu-

KE
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toonitanud ,et miljööala uushoonestus peaks suhestuma olemasolevate mid. Teisele korrusele viib poolkaares trepp. Teise korrusel on võimalus
TEE
RAUD

hoonetega ning uushoonestus täiendaks, mitte ei lõhuks miljööd, kus- koosolekuid korraldad või kangastelgede ja õmblusmasinatega töötada.
TÖÖ

Uut väljakut piirab Pärnu maantee poolt kaks viilkatusega mahtu, mis Uute hoonete vahelisse klaaskoridori on paigutatud ka invatõstuk, et

N
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on ühendatud omavahel ja depooga transparentsete klaaskoridoridega. tagada juurdepääs liikumispuudega inimestele.
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kui ka avatud rõdu alal.
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selged piirid uushoonestuse ja ajaloolise vahel. (Jõgi, 2005).

SE
ST U

juures maakivist uute hoonete rajamist ei toetata ning tuleks määrata Mõlemad tegevused saavad toimuda töökoja mürast eraldatud ruumis

U

Põhihoonete viilkatuste harja suunad vahelduvad eri hoonetel. Hoone
silmadeks olevad avatäited järgivad kõrguses ja laiuses depoo väravate Kavandatud lahendusega on loodud multifunktsionaalne keskkond, mis

pikema või lühema küljega fassaadile. Teisel korrusele lisavad valgust on erinevat tüüpi inimesi, on neid, kes vajavad rohkem privaatsust, kes
katusaknad, mille eest jookseb läbi fassaadist katusele jätkuv puitprofiilid- aktiivsemat suhtlust. Käsitletav keskus on mõeldud eelkõige just suhtest ribistki. Ribistik laseb hajusvalguse ruumi, kuid otsema intensiivsele luse soodustamiseks. Ruumide planeeringus on kasutatud ka taimi, et
valgusele on takistuseks. Hoonel puuduvad fassaadist eenduvad räästad. vajadusel luua privaatsema ruumi, jättes alles võimaluse tajuda, mis
Sadeveelahendus on räästa pealse renniga ning jätkub konstruktsioonide ümber toimub ja lubab olla avatud oma tegemistes nii kaaslastele kui ka
seest sadeveekanalisatsiooni.

teistele ruumis viibijatele..
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laudis lisab ruumilist oma erimõõtmeliste profiilidega ja on paigaldatud tagada inimeste vahel silmside ja võimalus vabalt suhelda. Muidugi
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mõõtmeid. Uue hoone fassaadimaterjalina on kasutatud puitu, mis on soodustab inimeste vahelist suhtlust. Võimalus teha kõike koos ja teinetei-
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Joonis 56: Loome ja tegeluskeskuse paiknemise skeem

Projekteeritud hoonesse on ette nähtud juurdepääsud nii väljaku poolt 3.2.2.4 TURU-JA ÄRITÄNAV
kui ka Pärnu maantee poolselt tänavalt. Kesksesse mahtu on paigutatud Teatriaida vastu üle raudteed on projekteeritud turu- ja ärihooned, kus
avatud ruum ümber tehnilised, sanitaar- ja abiruumid. Ruumis on moo- nii rongile minejad kui ka rongilt tulijad saavad teha igapäevaseid oste:
dustatud varieeruva mööbliga ja haljastusega erinevad tegevustsoonid. osta toiduaineid, lilli, majapidamistarbeid jne. Kavandatud hoonetesse
Hoone esimesel korrusel on keraamikakoda, ruumid õmblusmasinatega on võimalik kavandada ka teenindusruume, näiteks nagu juuksur, mantöötamiseks, kohvikus pakutavat nautida, arvutit kasutada, kudumistundi iküür, massaaž. Vaksali turuhoone koosneb kolmest paviljonist. Katuste
korralda, klaverit või laumänge mängida. Lisaks on olemas lastele suurte ja mahtude eri suurustega moodustub väike linnalik majade rivi. Hoone
patjadega mänguala. 2. korrusele viib metallist taladel trepp köögiruumi. keskelt jookseb läbi nii-öelda turutänav. Fassaadis domineerib puitlauKöögis saab korralda väiksemale seltskonnale kokakooli ning samuti on dis ja puitribistik vaheldumisi klaaspindadega, mis osaliselt on jäetud
võimalus ka teistel külastajatel maitsta köögis pakutavat.

ribistiku varju. Ribistik jätkub varikatustele
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+0,00

A

109
104
113
112
111

102

Funktsioonid:

+0,00

Abiruum
Loovusruum
Puutöökoda

Funktsioonid:

Abiruum

1. korruse ruumide eksplikatsioon

Robootika /metallitöö

Loovusruum

Nr.		

Puutöökoda

Ruumi nimetus		

Robootika /metallitöö

s. neto m²

Üldpind

Üldpind

101		Loovruum		191
102		Puutöökoda		50
103		Kohvik			13
104		Teh.ruum		6
105		Inva WC		6
106		Panipaik		8
107		Abiruum		9
108		Riietusruum		3
109		Koridor			14
110		Inva tõstuk		3
111		Riietusruum		2
112		Pesemisruum		2
113		WC			1.5
114		
Robootika/metallitöö 144
115		Panipaik		6
116		WC			1.5
117		Koridor			34
Joonis 57: Loome- ja tegeluskeskuse 1. korruse plaan

Kokku:					592

VAATED VEETORNILE
JA DEPOOLE
Loomekeskus

JUURDEPÄÄSETAVUS
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JA DEPOOLE
Loomekeskus

Depoo

Veetorn

Joonis 58: Loome- ja tegeluskeskuse skeem

ÕHULISUS

Loomekeskus

Depoo

Veetorn

Depoo

Veetorn
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Tingmärgid
Olemasolevad konstruktsioonid
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Rõdu
144.1 m²

Projekteeritud konstruktsioonid

A

Õhuruum

B

202

B

201
Köök
29.4 m²

203
208

207
Rõdu
29.7 m²

205

A

204
211

Funktsioonid:

Loovusruum
Robootika /metallitöö
Tehniline ruum
Üldpind

Robootika/ metallitöö

2. korruse ruumide eksplikatsioon
Nr.		

Ruumi nimetus			

Käsitöö/ keraamika/
õmblus/ kokandus

s. neto m²

Puutöö/käsitöö

201		Loomeköök			30
202		Tehniline ruum			14
203		Rõdu				9
204		Rõdu				14
205		Inavatõstuk			3
207		Rõdu				30
208		 Tööruum/koosolekuruum
13
210		Rõdu				1
211		Tehniline ruum			3
JJoonis
oonis 58:
59: Loome- ja tegeluskeskuse 2.
1. korruse plaan

Kokku:						117

Abiruumid

Ühenduskoridorid

Joonis 60: Loome ja tegeluskeskuse funktsioonide skeem

+11,00
+9,00

+8,20

+4,80
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+0,00

-0,45

Joonis 61: Loome- ja tegeluskeskuse vaade idast
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Joonis 62: Loome- ja tegeluskeskuse vaade idast

+11,00
+9,00

+8,20

+4,80
+3,90

+4,12

+0,00

Joonis 63: Loome- ja tegeluskeskuse vaade raudteelt
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+13,30
+11,00
+9,00

+6,30
+4,80
+3,90

+0,00
-1,00

Joonis 64: Loome- ja tegeluskeskuse vaade lõunast

+11,00

+8,20
+7,48

+9,00

+6,80

+4,26
+4,80

+3,55

+3,90

+3,20

+3,20

+0,10

+0,00

-0,48

Joonis 65: Loome- ja tegeluskeskus, lõige A

Joonis 66: Loome- ja tegeluskeskus, lõige B
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3.2.3. ENERGIATÕHUSUS

3.2.4 KONSTRUKTSIOONID

Miljööväärtuslikud hooned ja raudteejaam

Depoo ja veetorn

Miljööväärtuslike maakiviseintega hoonete ning raudteejaama hoone

Hoonete kandeseinad on maakivist, veetorni ülemine osa on puidust.

puhul on oluline mitte muuta välisseina viimistlust. Energiasäästlikkuses

Depoo projekteeritud betoonpõrand rajatakse terastaladele. Katusesarikad

on peamine rõhk pandud põrandate ja katuste soojustamisele ning

koos räästa otstega säilitatakse ja uue soojustatud katuse toestamiseks

parematele soojusisolatsiooniomadustega akendele. Aknad on puidust

paigaldatakse lisasarikad.

raamides, vähemalt kolmekordsete klaaspakettidega.

Veetorni vahelaed on raudbetoonist. Uute treppide rajamisega põranda-

Ventilatsiooni lahendus on soojustagastusega. Ventilatsiooniruumid

tesse rajatakse suuremad avad ja ühtlasi toestatakse ka põrand. Puidust

paiknevad peamiselt pööningutel ning samas toimub ka ventilatsioon-

erikujuline katus säilitatakse.

ikanalite hargnemine. Küttelahendutes kasutataks nii õhkkütet kui ka

Raudteejaam

maakütet. Väljavise ja õhuvõtt toimub hoonete otsaviilude seintest või

Hoone kandeseinad on paekivist, millele toetuvad puitkonstruktsio-

katuselt. Miljööväärtuslike hoonete puhul ei ole kasutatud välimist pas-

onil pööningu vahelaed ja katus. Projekteeritud lahendusega suurtel

siivset varjestust, et säilitada ajaloolised säilinud fassaadid. Suurtele

puittõmbidel pööningu põrandad eemaldatakse ning asendatakse heli-

klaaspindadele paigaldatakse sisemised rulood.

isoleerivamate raudbetoonist vahelagedega, mis toetuvad hoonega risti
paiknevatele paksudele kandeseintele. Uued vaheseinad on plokkidest,

Loomekeskus ja turuhooned

mis tagavad vajaliku helipidavuse ja tuleohutuse nõuded. Projekteeritud

Planeeritud hoonete puhul on tegemist energiatõhusate hoonetega, kus

katus on puitsarikatel ning mineraalvillaga soojustatud valtsplekk-katus.

välispiiretega saavutatakse võimalikult head soojusjuhtivuse väärtused.

Hoone esimese korruse põrandad tõstetakse ja uued põrandad paigal-

Planeeritud hoonetesse paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioon.

datakse soojustuse kihile. Katuse ja põrandate soojustamisega ning

Ventilatsioonitorustik paikneb osaliselt šahtides või osaliselt põranda

akende vahetusega tagatakse hoonele parem energiasäästlikkus.

all. Keskuse keskmises mahus õhu võtt ja väljaviske torustik viiakse

Loome ja tegeluskeskus

põranda alt.

Hoonete kandekonstruktsiooniks on liimpuidust postid ja sarikad, mis

Puidutöökoja ventilatsioonitorustik paigaldatakse lae alla ja vastavalt

jäävad ruumis domineerima. Puitraamistiku kavandatud ühendused pea-

seadmete vajadustele teostatakse kohtäratõmbed. Õhuvõtt ja väljavise

vad lähtuma soovist kujundada arhitektuurselt võimalikult nähtamatute

toimuvad kas välisseintest või katuselt.

sidemetega konstruktiivsed lahendused. Välisseinad on soojustatud

Lisaenergiaallikana kasutakse päikesepaneele, mis paigaldatakse viilka-

puidust raamistikuga mitmekihiline konstruktsiooniga. Vaheseinad on

tuste lõuna poolsetele külgedele järgides hoone akende rütmi.

plokkidest ja toetavad 2. korruse raudbetoonist põrandaid.
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4. KOKKUVÕTE
Linna atraktiivsuse suurendamine, vanadele ja uutele hoonetele funktsioonide leidmine on väljakutse eriti kahaneva elanikkonnaga linnades
nagu Viljandi. Ei ole ühtset toimivat juhist või mudelit, et kuidas saada
tööle linnakeskkond linna arengu kasuks ning mis soodustaks linna
arengukavas välja toodud eesmärke, nagu noorte jäämist linna, sisserände ja tagasirände suurenemine, ettevõtluse kasv ning kõrgema
lisandväärtusega töökohtade arvu suurenemine. Linna visiooniks on, et
linnast kujuneb keskkond, kus on meeldiv elada, kodu luua, hea lapsi
kasvatada, meelepärane koht nii linlastele kui külastajatele elamiseks,
õppimiseks, puhkamiseks. Magistritöös esitatud meetodite kasutamine
aitab kindlasti parendada linna keskkonda, kuid erinevate valikute mõju
hindamine on pikaajaline protsess ja vajab põhjalikumat uurimistööd.
Käesolev magistritöö keskendub linna keskkonna parendamisele erinevatele vanusegruppidele ja sihtgruppidele ning lahendusi ideedele luua
uusi võimalusi kaasaegse ja suhtlust soosiva keskkonna loomiseks
võttes kasutusele piirkonnale sobilikke arhitektuurseid ja linnaehituslikke
meetodeid. Meetodid toetavad Viljandi linna arengukava ja üldplaneeringu
eesmärkide elluviimist, mille hulka kuulub ka linna ajaloo mäletamine
ning eksponeerimine.
Magistritöös on uuritud piirkonna ajalugu, kuidas tekkis käesolev linnaruum ning mis on olnud linna visiooniks piirkonna arendamisel. Tööga
pakutakse lahendusi kuidas muuta linnaruum toimivamaks, inimsõbralikumaks, mugavamaks ning aktiivsemaks ning mis toetaks üldplaneeringu
ideed luua Kantreküla piirkonda toimiv keskus. Autor on analüüsinud
olemasolevat linnavõrgustikku ja selle toimimist pakkudes välja linna
struktuuri parendavaid lahendusi erinevate liikumis- ja transpordivahenditega linnaruumi kasutajale. Linnaruumi on planeeritud erinevaid
tegutsemise võimalusi nii noortele kui vanadele, et luua avalik, toimiv

Arenguettepanekute koostamisel on analüüsitud ala vaadeldud laiemalt
kui ainult Kantreküla linnaosa.

Ajalooliste hoonete puhul säilitataks nende maht, kuid pakutakse
välja lähtuvalt loomelinna kontseptsioonile uued kasutusvõimalused

Magistritöös käsitletav miljööala on tugevalt seotud raudteega. Autor kaasates rekonstrueeritavad hooned loodavasse aktiiv ja loomeon uurinud raudteega seotud alasid ning piirkondi, kus raudtee hülga- keskusesse. Olemasolevate hoonete energiasäästlikkuse tagamisel
misega ja tehnika arenguga seoses on sarnaselt Viljandi raudteele nii maakivist või krohvi dekooriga välisseina restaureeritakse, vajadusel
rajatised kui ka hooned kaotanud oma algse kasutusotstarbe. Uurin- vahetatakse välja uksed ja aknad, mille välisilme ja kuju säilitatakse.
gus on välja toodud teostatud kaasaegsed, toimivad ning arhitektuur- Suurem rõhk on kaasaegsete tehnosüsteemide kasutuselevõtul.
selt efektsed näited, mis rikastavad linna keskkonda ja selle ajalugu.
Planeeritud ala hooned ja nende vaheline avalik ruum on püütud paremProjekt koosneb nii linnaruumi planeeringust kui ka arhitektuurehituslikust ini siduda tänava- ja rohevõrgustikuga, et kõik välisruumi kujundavad
osast.

elemendid toetaksid teineteist ning moodustaksid ühtse toimiva terviku.

Magistritöös kavandatud uushoonestuse ja ajalooliste hoonete kasutusvõimaluste puhul on uuritud linna vajadusi läbi arengukavade ja ajakirjanduse ning valitud laheduste puhul on määravaks saanud linna kultuuriline
taust ja linna UNESCO Loovlinnade Võrgustikuga ühendamine, samas
pole ära unustatud tänapäeval väga aktuaalseks saanud inimeste omavahelise suhtluse parendamist. Uuringus on välja toodud näited maailmas
toimivatest loovkeskustest ja kogukonna keskustest. Näidetele tuginedes
pakub autor välja loovkeskuse kontseptsiooni, millega nii miljööväärtuslikesse kui ka uutesse hoonetesse on kavandatud avalik ruum, mis toimib
kaasava keskkonnana erinevatele vanusegruppidele ja sihtrühmadele.
Hoonete arhitektuurse lahenduse puhul on autor lähtunud piirkonnas
domineerivate hoonete mahtudest, kõrgustest ning kujust. Autor on uue
arhitektuurse visiooni pakkumisel juhindunud järgnevatest eesmärkidest:
hoonete arhitektuur sobitub keskkonda, ei jäljenda üksühele olemasolevaid ajaloolisi raudteeehitisi ning uued hooned rikastavad linnaruumi kvaliteetse ja kaasaegse arhitektuuriga. Projekteeritud hooned
on energiasäästlikud, kasutatakse karbonneutraalsemaid materjale.

ja hästi kasutatav ruum lihtsate praktiliste meetmetega.
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SUMMARY
Increasing the attractiveness of a city, finding functions for old and new
buildings is a challenge, especially in cities with decreasing population
like Viljandi. There are no singular working instructions or a model on
how to make an urban environment work for a city in a way that helps
the development of the city according to its development plan, keep the
young people in the city, increases immigration and return migration,
increases both business and jobs with added values. The vision for the
city is to make it into an environment that is good to live and create a
home in, raise children, and is a pleasant place for both locals and tourists, for education and recreation. Implementing the methods described
in this thesis will definitely help better the city’s environment, however
assessing the impact of each solution is a lengthy process and needs
a more in-depth research.
This master thesis focuses more on the betterment of the urban environment for different age and target groups and on the solution ideas,
which help in creating new opportunities for a modern and communication-favoring environment while taking area appropriate architectural
and urban planning methods into consideration. Methods described
support the Viljandi city’s development and master plan, which include
remembering and exhibiting the city’s history.
In this master thesis the history of the area, the development of current
cityscape and the vision which has affected the development of the area
are researched. This project offers solutions on how to make the urban
environment functional, human friendly, comfortable and more attractive,
while supporting the master plan of making the Kantreküla area into a
functioning center. The author has analyzed the existing cityscape and
its functionality by proposing solutions for bettering the different means
of transportation for the users of the urban area. There are proposals for
the city area with different activities for both younger

and older people, to create a more open, functioning and well used

historical railway buildings and that the new buildings enrich the urban

space by simple and practical methods. The composed develop-

environment with quality and contemporary architecture. The new con-

ment proposals are a result of analysis for wider area than just the

structions are energy efficient and carbon neutral materials are used.

Kantreküla district.
The historical building volumes will be preserved, however based on
The milieu region addressed in this master thesis is strongly connected the creative city concept, new usage possibilities will be proposed with
to the railway. The author has studied areas related to the railway and that same concept in mind, including the reconstructed buildings into
regions with constructions and buildings that have lost their intended the new active and creative center. To ensure the energy efficiency of
use due to abandoning of the railway and the development of technol- the existing buildings, the existing stone or plaster finished walls will be
ogy. In this research, the author has brought out different contemporary, restored, the doors and windows will be replaced where needed, in a
functional and architecturally effective examples that enrich the urban way that preserves their appearance and shape. The bigger emphasis
environment and its history.

lies in integrating modern technical installations.

The project consists of both the city’s urban planning and the architec- The area between the new buildings and the public space have been
tural part.

better integrated with the surrounding street- and green network, in a
way that all the elements contributing to the outdoor space compliment

In this master thesis, the usage possibilities for the new buildings and the each other and create a functioning whole.
historical buildings have been studied through development plans and
media channels, and the chosen solutions were determined by the city’s
cultural background and by connecting the city to the UNESCO Network of
Creative Cities. At the same time, the important factor of communication
between people has not been forgotten. In this research, the author has
brought out examples of functioning creative and community centers
in the world. Based on these examples, the author proposes a creative
center concept for both new buildings and the existing milieu buildings,
that work as an inclusive environment for different age and target groups.
In the architectural solution for the building, the author has followed
the volumes, heights and shapes based on the examples of dominant
buildings of the area. The author has followed the following aims for the
new architectural vision of the area: the architecture of the new buildings
to fit the environment, the new building wouldn’t replicate the existing
59

• Arvo Kuddo ja Kaljo Laas, 2002, muudetud 2011 Eesti Entsüklopeedia, Eesti

5. KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU
• E A Akhmedova ja I V Kuznetsov, 2020, City-planning transformation

linna- ja maarahvastik (vaadatud 13.05.2021), http://entsyklopeedia.ee/artikkel/
of

the funktsionaal ana planning strukcture of ditrict near a railway station in the
largest megalopolises (International experience) (vaadatatud 24.02.2021) https://
iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/944/1/012001
• Bridget Cogley, 6. september 2018, Angular steel roof tops Prinveton Transit Hall
by Studio Rick Joy (vaadatud 13.05.2021) https://www.dezeen.com/2018/09/06/
princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/
• OÜ Eensalu & Pihel, 2017, Muinsuskaitse eritingimused kinnistu Vabriku tn 2
Viljandi detailplaneeringule, töö nr 4-17.
• Eesti Kunstiakadeemia ja autorid, 2019, Eesti linnaehituse ajalugu, Keskajast
tsaariaja lõpuni,
• Eesti Raudtee, Ettevõttest, (i.a) , (vaadatud 23.04.2021) https://www.evr.ee/et/
ettevottest
• Ehitusregister, https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1
• Elroni sõidugraafik edelasuund, 2021, (vaadatud 07.05.2021) https://www.elron.
ee/sites/default/files/2021-03/Edelasuund%20al%2028.03_2.pdf
• Jan Gehl, 2010, Liinad inimestele (2015 eestikeelne trükk)
• HAN Shuang, 2020, Ginkgo Swan Lake Train Station NO.2/Hexia Architects, (vaadatud 14.05.2021) https://www.archdaily.com/943574/
ginkgo-swan-lake-train-station-n-hexia-architects?ad_medium=gallery
• Mehis Helme, 1996, Eesti kitsarööpmelised raudteed 1896-1996,
• Inventionland (i.a.) Makers & Maker Movements: Community Workshops
(25.02.2021) https://inventionland.com/blog/community-workshops/
• Aime Jõgi, 19. mai. 2005 a, Peaspetsialist kutsub linlasi miljööteemalisele
aruelule, Sakala, nr 96. (vaadatud 25.04.2021) https://dea.digar.ee/cgi-bin/
dea?a=d&d=sakala20050519.1.4 lk
• Olev Kenk, 25.08.2020, Kiiruskatsed kinnitasid: rongisõit Tallinnast Viljandisse võiks lüheneda, (vaadatud 27.04.2021) https://www.err.ee/1127344/
kiiruskatsed-kinnitasid-rongisoit-tallinnast-viljandisse-voiks-luheneda

eesti_linna-_ja_maarahvastik
• Elerin Laurimäe, 25.04.2013, SA Viljandimaa Loomeinkubaatorid avab Viljandis

• Sakala, Edelaraudtee lõpetab kaubaveod ,18. detsember 2007, (vaadatud 27.04.2021)
https://sakala.postimees.ee/2190747/edelaraudtee-lopetab-kaubaveod
• Juhan-Mart Salumäe, 2013, Mida noored soovivad?, Sakala 9. mai 2013 nr 89
(15.01.2021)

metallitöö keskuse (vaadatud 07.05.2021) https://www.kultuur.ut.ee/et/uudised/ • Virge Schmidt, 2010, VÄRV VILJANDI VILLAARHITEKTUURIS - JUUGENDVILLAST
sa-viljandimaa-loomeinkubaatorid-avab-viljandis-metallitoo-keskuse
• Rein Ljäkin, 2020, Eesti raudtee käskkiri Lubatavate sõidukiiruste kehtestamine

VALGE MAJANI AASTATEL 1900-1930, magistritöö, juhendaja Juhan Maiste ,
lk109-112

jaamavahedel, jaamade peateedel ja vastuvõtu-saateteedel (vaadatud 25.04. • Andres Seene, Maanteemuuseumi aastaraamat 2015, (vaadatud 25.04.2021)
2021) https://www.evr.ee/files/2020-11-KK-nr-1-kiirused-2.pdf
• Jüri Loog, 1997, 125 aastat raudteid Eestis,

https://www.maanteemuuseum.ee/sites/default/files/2015_andres_seene_web.
pdf

• Bridgette Meinhold, 04.26.2011, Spanish Train Station Renovated Into A Green- • Siseministeerium, 2019, (vaadatud 26.04.2025), https://www.siseministeerium.
Roofed Youth & Public Art Center (vaadatud 02.04.2021) https://inhabitat.com/

ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/eesti_elanike_arv_kov-

spanish-train-station-renovated-into-a-green-roofed-youth-public-art-center/

ide_loikes_seisuga_01.01.2019.pdf

• Municiplality of Princetone, (i.a.) Profile of Princetone, (vaadatud 13.05.2021)
https://www.princetonnj.gov/573/Profile-of-Princeton
• Kati Männik, Rita Peirumaa, MTÜ SRIK Viljandi Ühendus, Viljandi vanalinna

• Siseministeerium, 2021, (vaadatud 26.04.2025), https://www.siseministeerium.
ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/eesti_elanike_arv_kovide_loikes_seisuga_01.01.2021.pdf

kujunduskontseptsioon Viljandi vanalinna tänavatevõrgu ajalooline kujunemine,

• -A. Soans , 1947, Viljandi linna Geraalplaan

lisa 16 . 2007 a, (vaadatud 24.04.2021), https://www.riigiteataja.ee/aktil-

• Jeff Speck, 2018 Walkable City Rules, 101 steps to making better places

isa/4081/0201/3096/Lisa2_m58.pdf,

• Swansea Community Workshops, (i.a.) (vaadatud 25.02.2021) https://www.

• Leo Narbekov, 2006, Kui raudtee Eestimaale kord tuli...,
• Aare Olander, 2015, Viljandi kadunud vaated,
• Rahandusministeerium, 03.03. 2018, Viljandi maakonna konkurentsivõime
tugevdamise arengukava.
• Anna Voldemar Raud, 16.05.2018, Arco Vara, Arenev Viljandi vajab uusi mul-

sccw.org.uk/
• Tallinna Keskraamatukogu, (i.a.), õmblustuba (vaadatud 07.05.2021) https://
keskraamatukogu.ee/kohalkasutus/omblustuba/
• -allinna Keskraamatukogu, (i.a.), digiklaver ja trummid, (vaadatud 07.05.2021)
https://keskraamatukogu.ee/muusika/pillilaegas/#digiklaver

tifunktsionaalseid äripindu, (vaadatud 05.01.2019), http://www.arcovara.ee/et/ • Tallinna Keskraamatukogu, (i.a.), innovatsioonilabor, (vaadatud 07.05.2021)
blogi/218-maaklertegevus/109841-arenev-viljandi-vajab-uusi-multifunktsionaalseid-aeripindu
• Riigiteataja, Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministe määrus nr 28, 29.05.2018,
Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele, (RT I, 31.05.2018, 55)
• RPI Eesti Tõõstusprojekt Projekt 5099-I, Viljandi raudteeäärse (Kantremaa)

https://keskraamatukogu.ee/kohalkasutus/innovatsioonilabor/
• Tallinna Keskraamatukogu, (i.a.), fotostuudio, (vaadatud 07.05.2021) https://
keskraamatukogu.ee/kohalkasutus/fotostuudio/
• Johanna Toom, EESTI VEETORNID. TÜPOLOOGILINE ÜLEVAADE JA UUSKASUTUS, bakalaureusetöö, juhendaja Riina Alatalu, 2019 a.

ettevõtet grupi generaalplaan 1980 a., 1975 a.

• kel/eesti_linna-_ja_maarahvastik
60

• Transporditeeamet, (i.a), (vaadatud 23.04.2021) https://www.mnt.ee/et/tee/
eesti-teedevork,
• Rain Vaikla, 2002, Eesti autoajaloo leheküljed, (i.a ), (vaadatud 27.04.2021)
http://eag.vanatehnika.ee/ew.html
• Viljandi Kunstikool, 2021, arengukava aastateks 2021-2025
• Viljandi Linnavalitsus, 30.06.2010 a , Viljandi üldplaneering.
• Viljandi raudteejaam, 2021, (vaadatud 07.05.2021), https://et.wikipedia.org/
wiki/Viljandi_raudteejaam
• Viljandi Spordikeskus, 2020, Viljandi Spordikeskuse arengukava 2021-2025,
• Visit Vilnius (i.a) Discoverines in Vilnius- the Hip Station District, (vaadatud 02.04.2021) https://www.govilnius.lt/visit-vilnius/latest-tips/
discoveries-in-vilnius-the-hip-district).
• V.J.B Insener, 1951, Viljandi linnas, Vaksali tn 34 ja 35 asuva majavalduse plaan,
(allikas: Rahvusarhiiv)
• Leele Välja, 2012., 20. sajandi Eesti raudteejaamad, alusuuring,
• Hans Väre, Kaup Viljandi raudteel varsti enam ei liigu, Sakala, 27. 12.
2007, (vaadatud 27.04.2021) https://sakala.postimees.ee/2190987/
kaup-viljandi-raudteel-varsti-enam-ei-liigu
• Lucy Wang, 17. september, 2020, A charming timber train station highlights natuure and play in China (vaadatud 14.05.2021)https://inhabitat.
com/a-charming-timber-train-station-highlights-nature-and-play-in-china/

61

JOONISETE LOETELU:
• Joonis 1: Viljandi linna plaan 1922. aastal. (allikas: Rahvusraamatukogu digiarhiiv
https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:46364).
• Joonis 2: Viljandi linna geraalplaan 1947 a. A.Soans (allikas : Arhitektuurimuuseum foto joonsisest)

• Joonis 16: Viljandi suurimad tööandjad, Stratum inseneribüroo, Avaliku liiniveo
teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja selle lähiümbruses, 2020

• Joonis 36: Olemasolevad kergliiklusteed ja liikumise suunad, autori joonis

• Joonis 17: Viljandi linnaosade elanike arv (seisuga 01.01.2017), Stratum insener-

• Joonis 37: Planeeritavad kergliiklusteed ja liikumise suunad, autori joonis

ibüroo, Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja • Joonis 38: Olemasolevate Haljasalade paiknemine, autori joonis
selle lähiümbruses, 2020, autori täiendustega.

• Joonis 39: Olemasolevate ja planeetud haljasalade paiknemine, autori joonis

• Joonis 3: RPI Eesti Tõõstusprojekt Projekt 5099-I,Viljandi raudteeäärse (Kantremaa) • Joonis 18: Registreeritud töö- ja õppekohtade paiknemine, Stratum insenerettevõtete grupi genraalplaan 1980 a., 1975 a
• Joonis 4: Olemasolev hoonestus. Maa-ameti kaart autori täiendustega
• Joonis 5: Vaade veetornile. Veetorni ehituse peale AS Ed.Pohl´i vabrikus, Vil-

• Joonis 35: Lõige perroonilt autori joonis

• Joonis 40: Väljakute paiknemine, autori jooni

ibüroo, Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi linnas ja • Joonis 41: Asendiplaan puhke- ja mänguväljakutest, autori joonis
selle lähiümbruses, 2020
• Joonis

19:

Leoni

• Joonis 42: Puhke ja mänguala visualiseering
raudteejaama

paikenmine

,

Mein-

• Joonis 43: Puhke ja mänguala visualiseering

jandis. Sign. arhitekt A.Vladovski, 1.8.1926.a. Viljandi muuseum.(allikas: OÜ

h o l d , 2 0 1 1 ( v a a d a t u d 0 2 . 0 4 . 2 0 2 1 ) h t t p s : / / i n h a b i t a t . c o m / • Joonis 44: Puhke ja mänguala visualiseering

Eensalu..., lk8)

spanish-train-station-renovated-into-a-green-roofed-youth-public-art-center/

• Joonis 45: Puhke ja mänguala visualiseering

• Joonis 6: Asendiplaan, Veetorni ehituse peale AS Ed.Pohl´i vabrikus, Viljandis. • Joonis 20: Princetoni raudteejaama asendiplaan, (vaadatud 13.05.2021) https:// • Joonis 46: Vaade raudteejaamale lõunast
Sign. arhitekt A.Vladovski, 1.8.1926.a. Viljandi muuseum.(allikas: OÜ Eensalu...,
lk8)

www.dezeen.com/2018/09/06/princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/

• Joonis 47: Vaade raudteejaamale põhjast

• Joonis 21: Raudteejaama plaan, Foto auto Gushang Culture, (vaadatud

• Joonis 48: Vaade raudteejaama perroonile

• Joonis 7: Vaade 34 endistele kaubaladudele, R. Sketschus, V.J.B Insener, Viljandi

13.05.2021https://www.archdaily.com/943574/ginkgo-swan-lake-train-sta-

• Joonis 49: Vaade raudteejaama perroonile

linnas, Vaksali tn 34 ja 35 asuva majavalduse plaan, 1951 (allikas: Rahvusarhiiv)

tion-n-hexia-architects/5f0aebdcb35765c90e00046d-ginkgo-swan-lake-train-

• Joonis 50: Raudteejaam 1. korruse plaan

station-n-hexia-architects-1f-plan?next_project=no

• Joonis 51: Raudteejaam 2. korruse plaan

• Joonis 8: Vaade Metalli tn 3 hoonele raudteejaama poolt, H. Uustal, Ins. Inventaris, Viljandi linnas, Metall tn 3 asuva majavalduse plaan, inventariseerimine,

• Joonis 22: Eestimaa kaart, Viljandi asukoht

• Joonis 52: Raudteejaam, vaade idast

1950 (allikas: Rahvusarhiiv)

• Joonis 23: Viljandi kaart, paiknemise skeem

• Joonis 53: Raudteejaama , vaade peroonilt (läänest)

• Joonis 9: Eesti raudtee kaart 1928, (Mehis Helme, Eesti kitsarööpmelised • Joonis 24: Asendiplaan
raudteed 1896-1996, 1996: 152.

• Joonis 25:Planeeritava ala visualiseering

• Joonis 10: Eesti raudtee kaart 1934/35, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv • Joonis 26: Olemasolev hoonestus, autori joonis
DIGAR: https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:408606/349622/page/1

• Joonis 27:: Lammutatavad hooned, autori joonis

• Joonis 11: Eesti raudtee kaart 2021, Eesti Raudtee 2021, (vaadatud 25.04.2021) • Joonis 28: Oemasolev hoonestus ja projekteeritud hoonestus, autori joonis.
https://www.evr.ee/images/ER_kaart_edited_sept2020indd.jpg

• Joonis 29:Rööbasteede paiknemise skeem.

• Joonis 12: Olemasolevad funktsioonid , 2021, Maa-ameti kaardist väljavõte • Joonis 30: Olemasolevad sõiduteede liikumisvõimalused ning suunad.
autori täiendustega
• Joonis 13: Väljavõte Viljandi linna üldplaneeringust, Viljandi linna üldplaneering,
2010
• Joonis 14: Kantreküla linnaosa plaan, Vaksali miljööala paiknemine, Maa-ameti
kaardist väljavõte autori täiendustega
• Joonis 15: Ühiskondlike hoonete ja olulisemate objektide paiknemise skeem

• Joonis 54: Raudteejaam, lõige
• Joonis 55: Vaade raudtee esisele bussiootealale
• Joonis 56: Loome- ja tegeluskeskuse paiknemise skeem
• Joonis 57: Loome- ja tegeluskeskuse 1. korruse plaan
• Joonis 58: Loome- ja tegeluskeskuse skeem
• Joonis 59: Loome- ja tegeluskeskuse 2. korruse plaan
• Joonis 60: Loome- ja tegeluskeskuse funktsioonide skeem

• Joonis 31: Planeeritavad sõiduteede liikumisvõimalused ning suunad

• Joonis 61: Loome- ja tegeluskeskuse vaade idast

• Joonis 33: Planeeritavad ühistranspordi peatused ja liikumistrajektoorid

• Joonis 62: Loome- ja tegeluskeskuse vaade läänest

• Joonis 34: Uuringus vastanute liikumisviiside jaotus suvel ja talvel, 2020, Stratum • Joonis 63: Loome- ja tegeluskeskuse vaade raudteelt
inseneribüroo, Avaliku liiniveo teenuskorralduse mudeli parendamine Viljandi • Joonis 64: Loome- ja tegeluskeskuse vaade lõunast
linnas ja selle lähiümbruses,

• Joonis 65: Loome- ja tegeluskeskuse vaade lõige A
• Joonis 66: Loome- ja tegeluskeskuse vaade lõige A

62

FOTODE LOETELU:

• Foto 22: Vaksali tn 38 autoremondi töökoda 2021 (allikas: autori foto)

TABELITE LOETELU:

• Foto 1: Viljandi Raudtejaama hoone 1905, Eesti Televisiooni arhiiv (allikas: Mehis

• Foto 23: Vaksali tn 44 pumbamaja 2021 (allikas: autori foto)

• Tabel 1: Rongide sõidu kestused aastate lõikes ( info: http://est-train.ertas.

Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)
• Foto 2: Viljandi Raudtejaama hoone 1907, Eesti Televisiooni arhiiv (allikas: Mehis
Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)
• Foto 3: Viljandi Raudtejaama hoone 1910-1915, 5638-11, Jaan Kristin,
Ajaloomuuseum( allikas: Mehis Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)
• Foto 4: Viljandi Raudtejaama hoone 1930ndad, August Järvekülg (allikas: Mehis
Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)
• Foto 5: Viljandi Raudtejaama hoone 1939, Herder-Institut, Marburg, 172450,
Karl Hintzer (allikas: Mehis Helme, Eesti raudteejaamad, 2003)
• Foto 6: Viljandi Raudteejaama hoone 2021 (allikas: isiklik kogu)

• Foto 24: Pärnu mnt 5 laohoone 2021 (allikas: autori foto)

eu/plaanid/index.php?lng=est (vaadatud 20.02); Helme 1996: 41, 156,

• Foto 25: Pärnu mnt 3 viilhall - ladu 2021 (allikas: autori foto)

194; https://www.elron.ee/sites/default/files/2021-03/Edelasuund%20al%20

•

28.03_2.pdf)

Foto 26: Raudtee perroonide ja haljasala taustal Paistu tn 3e laohoone 2021
(allikas: autori foto)

• Tabel 2: Eestis rongiga reisijate arv ( tabeli info Loog, 1997:102; Statistikamet

• Foto 27: Leoni raudteejaam , Meinhold, 2011 (vaadatud 02.04.2021) https://inhabitat.
com/spanish-train-station-renovated-into-a-green-roofed-youth-public-art-center/
• Foto 28: Princetoni raudteejaam, fotode autor Jeff, Goldberg, (vaadatud

13.05.2021)

h t t p s : / / w w w. d e z e e n . c o m / 2 0 1 8 / 0 9 / 0 6 /

princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/
• Foto 29: Princetoni raudteejaam, fotode autor Jeff, Goldberg, (vaa-

• Foto 7: Viljandi Raudteejaama hoone käimla 2021 (allikas: isiklik kogu)

datud

• Foto 8: Viljandi Raudtejaama hoone pagasihoone 2021 (allikas: isiklik kogu)

princeton-transit-hall-train-station-studio-rick-joy/

• Foto 9: Vaade jaama töölistele ja taustal veetorn ja raudtee depoo hoone 1915
kuni 1926, (allikas: http://www.mulgirailway.com/A1897-1926.html)
• Foto 10: Viljandi Raudteejaama hoone veetorn 08.05.1973 (allikas: http://
gallery.balticrailpics.net/displayimage.php?pid=1384040426)
• Foto 11: Vaade raudtee depoo hoonele 1973, M.Helme (allikas: http://www.
raudtee.eu/?main=1&sub=22&stat=129&tlink=0)

13.05.2021)

h t t p s : / / w w w. d e z e e n . c o m / 2 0 1 8 / 0 9 / 0 6 /

• Foto 30: Raudteejaamale vaade, Foto auto Gushang Culture, (vaadatud 13.05.2021) https://inhabitat.com/a-char mi n g - t i m b e r- t r a i n - s t a t i o n - h i g h l i g h t s - n a t u r e - a n d - p l a y - i n - c h i n a /
gingko-swan-lake-train-station-2-hexia-architects-5/
• Foto 31: Raudteejaam ootesaal, teenindusala, amfiteater, 2020, Foto
auto Gushang Culture (vaadatud 13.05.2021)https://inhabitat.com/a-

• Foto 12: Vaade raudtee depoo hoonele 2021,(allikas: isiklik kogu)

charming-timber-train-station-highlights-nature-and-play-in-china/

• Foto 13: Vaade raudtee kaubalao hoonele (allikas: isklik kogu)

gingko-swan-lake-train-station-2-hexia-architects-4/

• Foto 14: Tikuvabrik 1930. aastatel. Viljandi muuseum VMF424663 (allikas: OÜ • Foto 32: Vilniuse raudteemuuseum, (vaadatud 02.04.2021) https://twitter.com/
Eensalu..., lk 9)
• Foto 15: Tikuvabrik 2021. aaastal (allikas: isiklik kogu)
• Foto 16: vaade Vaksali tn. 36 ja 34 endistele kaubaladudele (allikas: autori foto)

GoVilnius/status/1165889122851909633/photo/1,
• Fotod 33, 34, 35, 36: Oodi 2. korruse rahvale avatud istumise, käsitöö ja õppimise
ja kokku saamise ala, 2019 september, Fotode autor Taavi Turvas

• Foto 17: Weidemanni villa, 1920ndad, Viljandi Muuseum, 337:128, Jaan Riet
(allikas: Aare Olander, Viljandi kadunud vaated, 2015)
• Foto 18: Weimetalli tn 3 hoone 2021 (allikas: autori foto)
• Foto 19: Vaksali tn 46 hoone 2021 (allikas: autori foto)
• Foto 20: Vaksali tn 31 hoone 2021 (allikas: autori foto
• Foto 21: Metalli tn 4 majandushoone 2021 (allikas: autori foto)

63

