
EESTI KESKERAKONNA SEISUKOHAD JA TEGEVUSKAVA  

VILJANDI LINNA ARENGUKS 2021–2025 „ÕIGE KÄIK!“ 
 

Hea viljandlane, hea kaaslinlane! 

 

Üks periood Eesti armsaima, ilusaima, koduseima, kordumatu, rahvaarvult kuuenda linna arengus 

ja arendamisel on teel finiši poole. Tööd on tehtud tublisti, linna elu parendamisel, arengu 

suunamisel, linnavolikogus, koalitsioonis: kodusema, hubasema Viljandi linna heaks. Meie 

valimislubadused on viidud ellu, tehtud enamgi. Meie tänu kuulub kõigile viljandlastele: te väärite 

tunnustust, siiralt, südamest! Olge hoitud ja terved! Täname oma häid partnereid koalitsioonis 

koostöö eest, aga ka opositsiooni, oleme olnud vastastikku nõudlikud, üksteist arvestanud, 

partnerid.  

Noored, lapsed, haridus on meile tähtsad, septembrist tasuta hommikusöök lasteaedades, käivitub 

korteriühistute ümbruse korrastamist toetav programm, Järveotsa elamuala kerkib, edulugu, 

kiirendame järgmise etapi eeltöid. Täiesti uueks saavad linna läbivad tuiksooned Pärnu maantee–

Vaksali tänav–Tallinna tänav, Uus tänav. Suur osa mõlema rahastusest, neli korda miljon eurot 

tuli Jüri Ratase Valitsuste otsustega, ülejäänu linnaeelarvest. Oleme ehitanud, parendanud suures 

mahus linna kõnniteid, kergliiklusteid – Riia maanteel Jakobsoni Kooli, Selveri ja Reinu–Riia 

ringristmiku juures, Tallinna maanteel, Vaksali, Suur- ja Kesk-Kaare, Loode, Leola ja Keskuse 

tänaval, Põhja puiesteel, mujal –, ülekäiguradu – Jakobsoni ja Kesklinna Kooli, Riia maanteel 

Jaani lihapoe juures, Reinu–Riia ringristmikul –, vajadused suured, tööpõld tohutu, arendame 

võrgustikuna. Taastame Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba, pool miljonit 

selleks tuli riigilt Ratase valitsuse otsusega. Valmib Männimäe Jalgpallihall, siingi eelmise 

valitsuse riikliku programmi tugi. Eelmise koalitsiooni periood riigis oli Viljandile aegade 

parimaid, toetas partnerite koostöö siin, arendustes meiegi töö. Koostöö riigi ja Viljandi vahel on 

hea ka nüüd. Töö jätkub! 

 

Meie oleme solidaarsed kõigi linlastega! Meie hoolime igaühest, seisame igaühe eest! See on 

ÕIGE KÄIK! Vali Eesti Keskerakond 

 

Eesti Keskerakond lähtub Viljandi linna arendamisel järgmistest põhimõtetest, meie 

eesmärgiks on Viljandi kui: 

 

1. VÕIMEKAS, KAASAV JA KOGUKONDA TUNNUSTAV KINDLA TULEVIKUGA 

KODULINN  

• Teeme tööd kodusema, hubasema linna heaks, et Viljandi oleks meile kõigile 

omanäoline ja eriline, oma linn, hea paik elamiseks, töötamiseks, õppimiseks, 

puhkamiseks!  

• Kindlustame hansalinna Viljandi jätkamise ja arenemise tulevikku vaatava, iseseisva 

linnana ja tugeva maakonna keskusena 

• Eesti Keskerakond on riigis seisnud kohalike omavalitsuste tugevdamise, vastutuse 

suurendamise, nende tulubaasi taastamise ja suurendamise eest! Teeme seda ikka ja 

jätkuvalt! Kasutame lisanduva raha mõistlikult ja otstarbekalt Viljandi inimeste heaks 

• Muudame linnajuhtimise läbipaistvamaks ja arusaadavaks,  konsulteerime 

linnarahvaga ja küsime linnakodanike arvamust enne oluliste küsimuste otsustamist 



• Vähendame bürokraatiat linnakodanike asjaajamisel linnavalitsusega – lühendame 

vastamise tähtaega 30-lt päevalt 15-ni 

• Suurendame Viljandi kaasava eelarve mahu kahekordseks 60000-le eurole  

• Suurendame linnavolikogu sisulist rolli ja vastutust linna juhtimises kõrgeima võimu 

teostajana 

• Järgime Viljandi linna arendamisel strateegilisi dokumente: arengustrateegiat, arengukava, 

eelarvestrateegiat ja üldplaneeringut 

• Toetame Viljandi linnaosade ja asumite identiteeti ning ühistegevust oma arengu 

korraldamisel, sh kogukonnapõhiste seltside tegevust – VÕIM KODUKOHTA!  

 

2. IGAÜHEST HOOLIV, SOTSIAALSELT TASAKAALUS JA TURVALINE KODULINN 

• Linlastele on oluline eluga parem toimetulek, liikumisvõimalused, töökohad! Astume 

sammud selle tagamiseks! 

• Tagame jätkuvalt tasuta bussisõidu kogu linnarahvale ja koostöös naabervaldadega 

kõigile Viljandimaa inimestele. Tasuta ja hea ühistransport on vajalik avalik teenus, mis 

tuli, et jääda! 

• Koostöös MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse ja Viljandimaa valdadega arendame 

linna ja lähiümbruse liinivõrku, kujundades  inimeste peamistel liikumissuundadel 

kiirete ja kindlate intervallidega toimivad ühendused (Männimäe–Paalalinn–Jämejala, 

Viiratsi–Männimäe) ja abiliinid, kesklinna ühtse peatuspaiga koos terminaliga 

• Seisame selle eest, et ükski väike linnakodanik ei tunneks koolis ja lasteaias tühja 

kõhtu!  

• Tagame jätkuvalt tasuta sooja koolilõuna kõigile Viljandi koolide lastele  

• Tagame linna lasteaedades jätkuvalt vähemalt tasuta hommikusöögi. Eesmärgiks on 

tasuta toit ja  lasteaiakoht nii Viljandis kui kogu riigis   

• Rajame, arendame kaasaegse ja tänapäevase sotsiaalkeskuse/seenioride päevakeskuse 

• Toetame uue Viljandi haigla ja perearstikeskuse TERVIKUM-i rajamist ja 

töölehakkamist Viljandi kesklinnas 

• Kindlustame eakatele tasuta ujula kasutamise võimaluse 

• Tihendame koostööd politsei, noorsoopolitsei, abipolitsei, päästeameti ja 

naabrivalvega, toetame vabatahtlikku tegevust 

 

3. ETTEVÕTLIK JA ETTEVÕTLUST TOETAV KODULINN 

• Toetame uute ettevõtete tulekut Viljandisse ning töökohtade loomist nii praegustes kui 

uutes ettevõtetes 

• Jätkame linna tööstuspiirkondades ja tööstusaladel vajaliku tehnilise tugitaristu 

arendamist ja rajamist (teed, parklad, kergliiklusteed, trassid, linnavalgustus): Puidu ja 

Vabriku tänav, Männimäe ja Reinu tee 

• Koostöös erinevate partneritega arendame Viljandi linna kogu Viljandimaa 

turismipiirkonna keskusena ja olulise turismi sihtkohana 

• Toetame Viljandi linnale ainuomase loomemajanduse arengut. Teeme koostööd Tartu 

Ülikooli Kultuuriakadeemia ja teiste partneritega 



• Uued, „hullumeelsed“ ideed väärivad tähelepanu, julgustavat toetamist, käivitame uute 

ideede konkursi 

• Muudame ettevõtete tuleku linna seaduste piires võimalikult mugavaks, vajalike 

detailplaneeringute menetlemise ja muude dokumentide vormistamise veelgi kiiremaks 

 

4. KODUNE, TURVALINE JA ELAMISVÄÄRNE KODULINN 

• Meie kindel soov ja eelistus on kergliiklusteede, jalg-, jalgratta- ja kõnniteede 

arendamine! Linnakodanik peab saama meie linnas ohutult ja turvaliselt liigelda. 

Teeme korda Viljandi kõnniteed, eelistuseks koolide ja lasteaedadeni viivad 

kõnniteed! 

• Jätkame linnaosi läbivate peatänavate, neid kesklinnaga ja kesklinna turismipiirkondadega 

ühendavate kergliiklusteede, jalg- ja jalgrattateede ning kõnniteede korrastamist, 

remonti ja renoveerimist: Riia mnt lõigul Lennuki tänav – Riia mnt 36 ja A. Irve 

tänav – Reinu tee, Hiie tänav, Valuoja orgu läbivad kõnniteed, Uueveski tee, 

Männimäe tee jt 

• Ehitame välja täiesti uued kergliiklusteed, jalg- ja jalgrattateed, kõnniteed: Terase, 

Tehnika tänav, Ugala puiestee, Järveotsa Riia mnt kergliiklustee ringteeni, Põltsamaa 

maantee, Oja tee, Viljandi linna tööstuspiirkondades, Reinu tee jt 

• Rajame uued ohutud ja turvalised ülekäigurajad: Reinu teel teater „Ugala“ kohal, Leola 

ja Nurme tänava ristil, Tallinna, Looga ja Ravila tänava ristil 

• Viime lõpule rannapromenaadi ehitamise Viljandi järve rannast Tartu maanteeni Köstis 

• Analüüsime, pakume välja ja realiseerime Kesklinna [Tartu, Posti, Lossi, Väike-Turu, 

Kauba, Koidu ja Mäe tänavad], kogu Männimäe ja Järveotsa linnaosa [Riia maantee, 

Reinu tee, Reinu põik, Puidu  tänav, Männimäe tee kvartalisese teena] ning Reinu tee ja 

Hariduse tänava tervikliku liikluskorralduse ja liiklusskeemi  

• Kehtestame kiirusepiirangud, vanalinnas 30 km/h ja elurajoonides vähemalt 40 km/h 

• Renoveerime Cr. R. Jakobsoni – Valuoja puiestee – Kagu tänava ristmiku  

• Renoveerime Riia maantee, koos kogu Männimäe ja Järveotsa tervikliku liikluskorralduse 

lahendamisega 

• Renoveerime Reinu tee lõigul Riia maantee – Hariduse tänav koos tervikliku 

liikluskorralduse lahendamisega, sh kiirusepiirang, teater „Ugala“ ülekäigurada, kõnnitee 

või jalakäijate sild üle Valuoja Ugala tiigi servas, Hiie tänava alguse kergliiklustee, 

Hariduse tänava – Reinu tee ristmiku laiendamine  

• Renoveerime linna olulised tänavad või põhimagistraalid Posti tänava, Paala tee ja 

Lääne tänava ning Tallinna maantee lõigul Endla tänav – linna piir 

• Töötame läbi võimalused ja rakendame abinõud teravate parkimise probleemide 

lahendamiseks Kesklinnas, Männimäel, mujal 

• Arendame välja uued parklakohad Männimäel Männimäe tee ja Riia mnt äärtel, 

Paalalinnas ning teistes kortermajade elurajoonides, koostöös ja koos inimeste ja 

korteriühistutega, kasutades erinevaid toetusmeetmeid 

• Ehitame välja Kaalu tänava parkla. Toetame kesklinna väga vajaliku parkimismaja 

ehitust 

• Renoveerime Viljandi Vana kalmistu kiviaia kogu ulatuses 



• Toetame korteriühistute tegevust. Meil on väga hea meel korrusmajade välisilme 

uuenemisest ja energiat säästvamaks soojustamisest. Me kiidame, täname ja tunnustame 

selliseid korteriühistuid ja nende juhte!  

• Jätkame korteriühistuid toetavat programmi „Õuealad ja haljasalad korda!“, tagame 

selle rahastuse 

• Toetame munitsipaalkorterite ehitamist ja vastavas riiklikus programmis osalemist 

• Toetame igati eramuehituse hoogustumist Viljandis. Viljandi linna uusim Järveotsa 

elamurajoon, elamuala kerkib jõudsalt. See on meie edulugu! Kiirendame võimalikult 

Järveotsa elamurajooni järgmise, kuni 80 krundiga etapi eeltöid – projekteerimine, 

vesi, kanalisatsioon, teed, valgustus – ja väljaehitamist  

 

5. ELUTERVE, ROHELINE JA SÄÄSTEV KODULINN 

• Muudame Viljandi jalakäijatest ja jalgratturitest hoolivaks linnaks  

• Jätkame Valuoja oru jalg- ja jalgrattateede väljaehitamist, sh tunneli ja ülekäiguradade 

ehitamist.  

• Teeme tööd ja kaugema eesmärgina liidame Valuoja oru, Uueveski ja Kösti oru ning 

ümber Viljandi järve jalg- ja jalgrattateed ning matkarajad ühtseks kergliiklusteede 

võrgustikuks ümber Viljandi linna VILJANDI ELU RINGINA, seome selle Suure Elu 

Ringina Viljandi lähiümbruse puhkepiirkondade ja -kohtadega 

• Koostame ja realiseerime linna kergliiklusteede tervikliku arendamise ja 

tavakõnniteedega sidumise kava 

• Jätkame Viljandi järve ranna ja puhkeala ning sporditaristu, samuti Paala järve 

rannaala korrastamist ja välja arendamist. Koostame kogu Viljandi järve ümbruse 

puhkepiirkonda hõlmava tervikliku arendamise kava, asume selle realiseerimele 

• Korrastame Viljandi ajaloolis-kultuuriloolise ja maastikulise looduse õpperaja  

• Renoveerime ja uuendame Valuoja paisjärve ja Ugala tiigi lüüsregulaatorid ning 

puhastame Ugala tiigid 

• Korraldame ja tagame Uueveski puhkeala ning basseinide, rajatiste ja hoonete 

majandamise, korrastamise ja pideva hooldamise 

• Käivitame arutelu, kavandame ja astume samme Arkaadia Aia kaasajastamiseks ja 

arendamiseks Viljandi Kesklinna tervikliku jalakäijate alana  

• Astume konkreetsed sammud linna piirkondades elu häirivate vareste, harakate ja hakkide 

tegevuse piiramiseks, haljastust kahjustamata 

• Väärtustame Viljandi linna rohelust ja haljastust, säilitame ja suurendame 

liigirikkust, tõstame oluliselt haljastustööde kvaliteeti ja professionaalsust  

• Tagame linnas olemasolevate rohealade, linnahaljastuse, parkide, haljasalade ja 

puiesteede kompetentse hooldamise, uuendamise ja arendamise, kaasajastame need 

mõnusateks ajaveetmise ja puhkuse paikadeks. Rajame uued puhkekohad kokkuleppel 

linlastega  

• Renoveerime Lastepargi ja taastame värvuspurskkaevu 

• Rajame Männimäe ribapargi Männimäe tee koridori alale ja Järveotsa ribapargi 

elamuala virgestusalana koostöös elanikega, vastavalt linnarahvaga läbiarutatud kehtivale 

detailplaneeringule  



• Jätkame legendaarse Viljandi linnapea August Maramaa poolt alustatud tööd: 

korraldame linnas nelja aastaga vähemalt 400 uue puu istutamise, soovitavalt iga 

meile või koalitsioonile antud hääle eest ühe puu! 

• Raied on linnas paratamatud, ent peavad olema põhjendatud. Mahavõetud puud tuleb 

asendada! Kehtestame volikogu määrusega vastava korra 

 

6. HARITUD, ÕPPIV JA NOORUSLIK KODULINN 

• Koolile annab näo kogukond. Iga Viljandi linna kool omanäoliseks! Jätkame koolimajade 

ja lasteaedade rekonstrueerimist, ventilatsioonisüsteemide uuendamist ning 

õpikeskkonna kaasajastamist 

• Noored, lapsed, haridus on meile tähtsad! Ehitame Karlssoni lasteaia uue 

liginullenergia hoone Paalalinnas, alustame Krõllipesa õppehoone renoveerimist  

• Rajame ja ehitame Viljandi kesklinna uued, täiendavad lasteaiakohad 

• Tagame Viljandis lasteaia- ja sõimekoha kõigile soovijatele 

• Renoveerime põhjalikult Viljandi Huvikooli hoone. Leiame oma kodu Viljandi 

Kunstikoolile  

• Rajame Viljandi Tehnoloogia ja Loodusmaja noorte mitmekülgseks arenguks 

• Jätkame laste- ja noorte mänguväljakute võrgu väljaarendamist Viljandis, toetame 

olemasolevate korrastamist ja uute rajamist kortermajade kvartalite siseõuedesse 

• Korrastame ja renoveerime Kesklinna ja Jakobsoni koolide staadionid ja 

spordiväljakud ning võimaldame nende avaliku kasutamise linnaosa noortele ja teistele 

linlastele 

• Tagame laste tasuta osalemise ühes huviringis või trennis  

 

7. LOOV, KULTUURI HOIDEV JA SPORTLIK KODULINN 

• Jätkame ja säilitame olemasolevaid ning laiendame veelgi Viljandi sümboliks olevaid 

kultuuriüritusi. Toetame festivale ja konverentse, isetegevust ja õhinapõhist 

rahvakultuuri. 

PANEME VILJANDI TOIMIMA TÕELISE EESTI KULTUURIPEALINNANA! 

• Taastame Eesti Vabariigi 105. juubeliaasta Võidupühaks 23. juunil 2023 Viljandimaa 

Vabadussõjas langenute mälestussamba, lahendame ümbruse haljastuse 

• Jätkame töid Viljandi Lossivaremete rekonstrueerimisel, Viljandi ajaloolise linnamüüri 

markeerimisel ja eksponeerimisel 

• Viljandi peab saama veekeskuse ja ujula! Toetame erakapitali tegevust selles 

valdkonnas, arvestades praegust keerulist aega 

• Jätkame ja laiendame Viljandi sümboliks olevaid spordiüritusi.  

PANEME VILJANDI TOIMIMA TÕELISE EESTI SPORDIPEALINNANA, 

RAHVASPORDIPEALINNANA! 

• Laiendame Viljandi linna inimeste liikuvuse suurendamisele suunatud tegevusi, 

töötame välja liikuvuse arengukava, viime läbi vajalikud uuringud ja analüüsid, 

realiseerime selle 

• Toetame spordiklubide tegevust läbi ühtsete põhimõtetega toetussüsteemi 

• Toetame Viljandi linna sporditaristu jätkuvat arendamist, sh koos erakapitaliga 



• Arendame välja erinevate atraktsioonidega Männimäe avatud spordiväljakud Jakobsoni 

kooli staadioni osana  

• Jätkame Huntaugu mäe ja ümbruse spordipiirkonna arendamist, eeskätt talispordi kohana, 

rajame piirkonda vajaliku parkla. Toetame suusahüppemäe rajamist  

• Jätkame Männimäel Jakobsoni Kooli ujula kasutamist ja teeme vajalikud remonttööd  

 

*** Oma programmi oleme kavandanud kõigi Viljandi erinevate linnaosade ja asumite – 

Männimäe, Järveotsa, Paalalinna, Kantreküla, Uueveski, Peetrimõisa ja Kösti ning Kesklinna 

ja Vanalinna – vajadusi arvestades ning neis tegevusi kavandades. 

 

EESTI KESKERAKOND – KES SIIS VEEL! ÕIGE KÄIK! 

 

Eesti Keskerakond ja selle Viljandi linna osakond 

 

Kontakt:  

*Jaak Aab, kandidaat number 196, Viljandi linnapea kandidaat, +3725148372, 

aab.jaak@gmail.com  

*Helmut Hallemaa, kandidaat number 226, Viljandi Linnavolikogu Eesti Keskerakonna 

saadikurühma esimees, +3725131241, helmut.hallemaa@gmail.com 
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