
 

Abiks keskkonnahariduse konverentsil osalejale 
 

KONVERENTSI TOIMUMISE ASUKOHAD JA PARKIMINE 
 
Konverentsi toimumiskohad: 

Konverentsi esimene päev, 27.10, toimub Eesti Pärimusmuusika Keskuses, mis on tuntud 
ka nimega Viljandi Pärimusmuusika Ait (https://www.folk.ee/). 

Konverentsi teine päev, 28.10, toimub Paalalinna Koolis (https://paalalinna.ee/)  
* Asukohad kaardil märgitud punase majakesega 
 
Parkimisinfo: 
Viljandi linnas on parkimine TASUTA!  

Pärimusmuusika Keskuse juures konverentsil osalejad parkida ei saa. Auto saab parkida 
lähedalolevatesse parklatesse (kaubamajad, Tasuja pst parkla jms) ja tänavate äärde, 
kus see on lubatud. 

Paalalinna Kooli juures saab parkida kooli taga olevatesse parklatesse ning Paala tee 
äärde. Kõrvaloleva maja juures nummerdatud kohtadele palun ära pargi! Vaata kaardilt 
ligipääsu. 

PS! Viljandi kesklinnas toimuvad kaevetööd ja olukord võib muutuda tundidega. Hetkel 
on kinni Uus tänav (Tartu-Viljandi poolt liikujatele) ja Tartu poolt linna sisenemine toimub 
Carl Robert Jakobsoni nt kaudu. Liiklemiseks suletud on ka kesklinnas Tartu tänav.  

Hotellis Centrum ööbijad võivad parkida oma auto Viljandi Centrum 1 parklasse (nö. 
Selveri taha) või  Centrum 2 ehk bussijaama parklasse (sisenemine sinna Ilmarise tänava 
kaudu, mis on hetkel avatud kahesuunaliseks liiklemiseks!).  
* Mõned võimalikud parkimise asukohad märgitud kaardil punakas toonis P tähega 
 
Õhtune jalutuskäik Viljandis toimub 27.10 kell 20.00 – 21.30.  

Kogunemiskohad on Viljandi Muuseumi ees Laidoneri platsil ning Ilmapuu juures Tasuja 
pst ja Viljandi mõisa ehk Schloss Fellini vahelisel haljasalal.  

Retk toimub kolmes grupis, täpsem gruppidesse registreerumine toimub konverentsi 
lõunapausi ajal (samas kohas, kus hommikune registreerumine).  

Jalutuskäike korraldavad Peep Tobreluts, Heiki Raudla ja Jaana Hinno.  
* Kogunemiskohad märgitud kaardil lilla matkaja märgiga 

 

Kaart on kättesaadav SIIT 

 

Omal käel linna avastamiseks on abiks 
https://visitviljandi.ee/et/vaatamisvaarsused ning kaart, mille leiad pdf kujul 
konverentsi infost.  

https://www.folk.ee/
https://paalalinna.ee/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ao0xwftpHLfXOpN1Ln2kTo6I9OvWJkrH&usp=sharing
https://visitviljandi.ee/et/vaatamisvaarsused


 
BUSSITRANSPORT VILJANDI LINNAS 
 

Viljandimaa bussides sh linnaliini bussides annab sõiduõiguse sõidu alustamisel 
registreeritud kaart. Ühiskaarti saab osta bussijuhtidelt. Kaardi hinnaks on 2 eurot. 
Ühiskaardid on ristkasutatavad üle Eesti ja kaugliinidel olenemata ostukohast 
https://pilet.ee/viipe/  

Sõit maksab 0 eurot. 

Sõidu registreerimine on kohustuslik. Registreerimata sõit ja paberil pileti puudumine 
loetakse piletita sõitmiseks, mille eest võib määrata trahvi kuni 20 eurot. 

Busside sõidugraafikuid vaata lehelt https://web.peatus.ee/    

Sisesta sihtkoha soovitud peatuse nimi. Paalalinna Kooli jõudmiseks on sobilik peatuse 
nimi „Paalalinna kool“. Sõidu alguspunkti kohale määra „Täpsusta alguspunkt“. Nii näitab 
süsteem Sinule lähimaid bussipeatuseid ja liine, mis soovitud sihtkohta sõidavad.  

 

MAJUTUS JA SÖÖMINE 
 

Majutusvõimalused Viljandis leiab lehelt https://visitviljandi.ee/et/majutus    

Söögi- ja joogikohad https://visitviljandi.ee/et/kohvikud  

Kellel on võimalus lugeda digilehte, siis abiks on ka maakonnalehes Sakala ilmunud 
artikkel https://sakala.postimees.ee/7308473/kui-palju-on-viljandis-toidukohti-
poolsada   
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