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Ugala teatri kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 46

Muinsuskaitseseaduse § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel ja lähtudes Muinsuskaitseameti eksperdihinnangust
ning Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekust.

1. Tunnistan kultuurimälestiseks mälestise liigiga ehitismälestis Ugala teater (Viljandi maakond Viljandi linn
Vaksali tn 7). Mälestise asukoht on märgitud kaardil käskkirja lisas 1.

2. Kehtestan mälestise kaitsevööndi vastavalt kaardile käskkirja lisas 2.
Käesoleva käskkirja punktis 1 nimetatud mälestise andmed, asukoht ja kaitsevööndi piir kantakse
kultuurimälestiste riiklikusse registrisse ning asukoht ja kaitsevööndi piir kantakse lisaks Maa-ameti kaardile.

Käesoleva käskkirja aluseks oleva alusuuringu, Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse
Nõukogu ettepanekuga on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

Muinsuskaitseamet teavitab otsusest mälestise omanikku või valdajat ja viib läbi toimingud vastavalt Vabariigi
Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks
olemise lõpetamise ning kultuurimälestise andmete muutmise kord” § 4 lõikele 2.

Käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teatajas,
esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

IKULTUURIMÄLESTISEKS TUNNISTAMISE ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Ettepanek Ugala teatri mälestiseks tunnistamiseks tehtiKultuuriministeeriumi uurimisprojekti „Eesti 20. sajandi
(1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames. Mälestiseks tunnistamise ettepanek
onlaiaulatusliku uurimisprojekti tulemus. Kultuuriministeeriumi tellimusel viidiaastatel 2007–2012 läbi üle-
eestiline uuema arhitektuuripärandi inventeerimine.20. saj arhitektuuri uuring hõlmas kogu Eestit ja perioodi
1870–1991.1Selle käigus kaardistati esmalt maakondade kaupa kokku üle 3000 arhitektuurseobjekti ning
koostati neli temaatilist alusuuringut. Kaardistatud objektideseast valis ekspertidest koosnev nõukogu välja 130
kõige väärtuslikumat ja 20.sajandi ehituspärandit kõige paremini iseloomustavat objekti, mille kohtakoostati
eksperdihinnangud mälestise tunnustele vastavuse kohta. Mälestisetunnused leiti olevat 114 objektil, sh
Ugala teatril. Projekti raames tehtudettepaneku põhjal algatas Muinsuskaitseamet Ugala teatri mälestiseks
tunnistamise menetluse, kaalus ettepanekut ning leidis, et hoonel on mälestise tunnused. Samalejäreldusele
jõudis 08.05.2014. a koosolekul Muinsuskaitse Nõukogu ja tegikultuuriministrile ettepaneku tunnistada Ugala
teater kultuurimälestiseks.

1Algusdaatumiks valiti Eesti ehitatud keskkonna arengut oluliseltmõjutanud raudtee rajamise aasta.
Vastavus mälestise tunnustele

Muinsuskaitseameti2014. a eksperdihinnanguga tuvastati Ugala teatril mälestise tunnustena
arhitektuurne,linnaehituslik ja ajalooline väärtus.

Ugala teater on projekteeritud 1976. a ja valminud 1981. a. Punastesttellistest hoone on säilinud algsel kujul nii
mahtude, fassaadikujunduse kui kasuuresti siselahenduse osas.

Ugala teater on nõukogudeaegsete avalike hoonete ja hilise orgaanilisemodernismi üks silmapaistvaimaid
näiteid Eestis. See on üks kolmest suurestteatrihoonest (Ugala, Endla ja Vanemuine), mis nõukogude ajal Eestis
ehitati,ja ainus, mille kohta on 20. saj arhitektuuri uurimisprojekti raames tehtudkaitse alla võtmise ettepanek.

Ugala teater on arhitektide Irina Raua ja Inga Orava ning sisearhitektMait Summataveti loomingu parimaid
näiteid. 1982. a pälvisnimetatud hoone NSVL Arhitektide Liidu preemia.

Ugala teater on Viljandi kontekstis silmapaistva mõjuga kohalikku ruumilist identiteeti kujundav hoone.
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Kaitsevööndimääramine

Muinsuskaitseseaduse§ 25 kohaselt määratakse kinnismälestise kaitseks kaitsevöönd. Selle ülesandekson
tagada kinnismälestise vaadeldavus, sh kaugvaadete säilimine ja silueti nähtavusning kinnismälestise ja seda
ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslikestruktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis.

Uuringu käigus 2012. a koostatudeksperdihinnanguga tehti ettepanek haarata kaitsevööndisse kogu
Valuoja orgkoos Viljandi Riigigümnaasiumi hoonega, st moodustada kahele mälestisele ühinekaitsevöönd.
Muinsuskaitseamet leidis, et sellise ulatusega kaitsevööndimääramine ei ole vajalik ning otsustas Ugala
teatri kaitsevööndiks määrata hoone krundi Vaksali tn 7. See on piisav, et tagadahoonet ümbritseva
maastikukujunduse säilimine ja hoone visuaalne dominantsuslinnaruumis.

Menetlusosaliste seisukohad

Objektimälestiseks tunnistamise menetlemise käigus on viidud läbi toimingud vastavaltVabariigi Valitsuse
10. septembri 2002. a määrusele nr 286„Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise
lõpetamisening kultuurimälestise andmete muutmise kord”.

Hoone kuulub Sihtasutusele Ugala Teater. Omaniku esindaja ja Viljandi linnaesindajatega toimus nõupidamine
kohapeal 19.03.2014. a. Arutelu protokollikohaselt nõustus hoone omaniku esindaja mälestiseks tunnistamisega,
kui see eitakista hoone kasutamist teatrimajana ning kui tehakse leevendus, et mitteavalikesruumides võib
ehitada Muinsuskaitseameti loata.

Viljandi Linnavalitsuse arvamust hoone mälestiseks tunnistamise kohtaon küsitud 15.01.2014. a kirjalikult.
Viljandi Linnavalitsus vastas 13.02.2014.a, et toetab hoone mälestiseks tunnistamist.

04.02.2016. a esitas Kultuuriministeerium hoone omanikule tutvumisekskultuuriministri käskkirja eelnõu
Ugala teatri kultuurimälestiseks tunnistamisekohta. 10.02.2016. a vastas hoone omanik, et ettepanekud ja
vastuväitedpuuduvad.

II KAITSEALLA VÕTMINE

Kultuuriväärtus on määratlemata õigusmõiste, mis tuleb igal üksikjuhtumilmääratleda. Muinsuskaitseseaduse
§2 kohaselt on kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasivõi selle osa või asjade
kogum või terviklik ehitiste rühm, millel onajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik,
arhitektuuriline,kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus ning see ontunnistatud mälestiseks
muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

Avalik huvi hõlmabnii vaimseid kui ka materiaalseid aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatudavalik, s.o üldine ehk
ühiskondlik hüve, mille alla kuulub ka Eesti kultuurisäilimine läbi aegade.

Ugala teater onkõrge arhitektuurse väärtusega autentsena säilinud ehitis. Eestis senimälestisena kaitse all
olevate teatrite hulgas ei ole ühtki pärast Teistmaailmasõda kavandatud teatrihoonet. Kaitsealusedteatrihooned
pärinevad 19. sajandist või 20. sajandi algusest. Ugala teater on esimene ja uuringu tulemustepõhjal ainus
nõukogudeaegne teatrihoone, mis mälestiseks tunnistatakse. See onsilmapaistev hoone Eesti arhitektuuriajaloos,
tuntud arhitektide loominguparimaid näiteid ning märgiline objekt nii Viljandi linnaruumis kui ka kultuuriloos.

Ugala teatri mälestiseks tunnistamiseettepanek, nagu ka teised 20. sajandi arhitektuuri uurimisprojekti
tulemusenatehtud ettepanekud on muuhulgas ajendatud laiemast eesmärgist tasakaalustada,kaasajastada
ja mitmekesistada kultuurimälestiste nimekirja selliselt, et seepeegeldaks ka Eesti uuema ehk 20. sajandi
arhitektuuri ja asustusajalooarengut. Kuigi ühelt poolt onloogiline, et vanemat arhitektuuri, mida on vähem
säilinud, kaitstakse enam, onteisalt moodne ehituspärand(nii iseseisvus- kui kanõukogudeaegne arhitektuur)
praeguehitismälestiste hulgas alaesindatud valdkond.

Hoone mälestisekstunnistamisel on kaalutud kaitse ulatust ja kaitserežiimi otstarbekust. Hooneei paikne
miljööväärtuslikul hoonestusalal ega muinsuskaitsealal ega olekaitstud muul viisil. Samas ei piirdukõnealuse
hoone arhitektuurne väärtus ja tähtsus ainult kohaliku mõõtmega, vaidon oluline kogu Eesti kultuuriloos. Samuti
on Ugala teatri puhul oluline kujunduslik tervik – nii eksterjöör kui kainterjööri väärtuslikud osad. Seetõttu on
väärtuslikuüksikhoone säilimise tagamiseks otstarbekas rakendada riiklikku kaitset.

Hoone on endiseltkasutuses teatrina, st oma algses funktsioonis. Ka neljas varem mälestisekstunnistatud
teatrihoones jätkavad tegutsemist teatrid (Estonia, EestiDraamateater, Rakvere Teater ja Vanemuine), viiendas
tegutseb Laulupeomuuseum,st mälestiseks olemine ei ole takistanudneis hoonetes algupärase funktsiooni
jätkamist.

Muinsuskaitseamet on hinnanud hoones leiduvaid kultuuriväärtuslikkeelemente ning kaalunud omaniku
ettepanekut teha leevendus hoone sisemisteehitustööde osas, mis viiakse läbi mitte-avalikes ruumides.
Kaalumisetulemusena on leitud, et interjööripuhul on oluline säilitada avalikult kasutatavates ruumides
võimalikult paljualgset ruumikontseptsiooni ja väärtuslikke interjöörielemente (vestibüüliümmargused toolid ja
suured laevalgustid, garderoobipiire, Olev Subbi seinamaal,sisekujundusideena pilvena paigutatud laevalgustuse
lahendus fuajees, suuresaali seinte ja lae kujundus jms). Samas on leitud, et muinsuskaitselistepiirangute
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seadmine mitteavalike ruumide (kontoriruumid, laod, avalikkuselesuletud koridorid jms) planeeringu ja
viimistluse osasei ole vajalik.

Mälestisekstunnistamise menetluse ajal on hoone omanik teinud Muinsuskaitseametiga koostöödehitusprojekti
väljatöötamisel. Muinsuskaitseamet on andnud ehitusprojektilemitteametlikult heakskiidu. Mälestiseks
tunnistamise otsus ei mõjuta kehtiva ehitusloajärgsete tööde elluviimist. Muinsuskaitselistepiirangute
puudumine interjööri mitteavalike ruumide osas on vastavaltmuinsuskaitseseadusele võimalik välja tuua
muinsuskaitse eritingimustes.

Vastavalt muinsuskaitseseadusele võib hooldus- ja remonditöid hoonesteha Muinsuskaitseameti loata ning
tööde teostajal ei pea olema tegevusluba.Hooldus- ja remonditöödeks loetakse antud hoone puhul katusekatte
parandamistsama materjaliga, fassaadi vuukimist ja üksikute telliste vahetamistsamasuguste vastu, avatäidete
remontimist, vihmaveesüsteemi remonti,siseviimistluse uuendamist samade materjalide ja värvitoonidega.

Indrek Saar
Kultuuriminister

Lisa 1. Ugala teatri asukoht

Lisa 2. Ugala teatri kaitsevöönd
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