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I Sissejuhatus 

Paide 700-aastane ajalugu. ja tema linnapl' ooi areng on 

tihedas ning vältimatus seoses ajaloolise tuumikuga. Selleks 

on tänaseni säilinud ordu1innuse varemed koos muldkindluatus

te süsteemiga Vallimäel ja selle juurde XIII sajandi lõpul 

tekkinud linnaline asula, mis oma keskaegse I tänavatevõrgu ja 

xvIII/nx s jand!l rajatud hoonestusega moodustab ühe linna

ehitUsliku terviku. 

Vastaval t Eesti SV.MN 1973 . aasta 27 . veebruari määru.sele 

nr . 93 moodustati Paide ajaloolisest linnrutesku.sest riiklik 

kaitsetsoon. Paide ajaloolise linnakeskuse lülitamine linna 

generaalplaani, te a edasise osatähtsuse õige mõistmine ja 

rõhutamine, on komplitseeritud ülesanne . Selle lahendamisele 

asuti 1967. a sta lõpul, kui Teaduslik Restaureerimise ~döko

jale anti ü.lesanne välja selgitada P ide ajaloolises linna.

tuumikus paiknevate hoonete arhitek 'wuriaj alooline väärtus, 

määrata kindlaks ajalooliste hoonete säilivuse määr ning teha 

selle töö tulemusel esialgsed ettepanekud hoonete sä.ili tami

seks. Senine ehitusajalooline uurimine, mis tehti kohapealse

te vaatluste ja olemasoleva kirjanduse põhjal, andis vanalin

na hoonestatud tuumiku. kohta esialgse arhitektuuriajaloolise 

ülevaate ja hinnangu, lubas teha eaialgsed muinsuskaicsea1a

sed ettepanekud kaitsetsooni loomiseks, ehitusmälestiste 

kindlaksmääramiseks ning tõstis Ules hoonete rekonstrueeri

mise probleemid . Kuna Paide uue linnakeskuse väljaehitamioega 

seoses kerkis päeVakorda ajaloolise linnakeskuse likvideeri

mine; tehti senised urimased kiirendatud korras, mistõttu 
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rida uurimis eemasid jäi ~äbi . töötom ta (linna kinnistute 

arbiivne uurimina, kill uuriloolins osa, linna sotsiaalne 

koostis, ordulinnuse, eriti aga Vallimäe muldkindlustuste 

süsteemi, samUoti linna piiranud muldkindlllsttlste vööndi väl

j akujunemine jne.). V l1mä rua plnne rimis- ja restaureeri

misettepanekute tegemiseks on vajalik välja selgitada valli 
, 

ja vallikraavide profiilid, bastionide kivirinnatised ja kasc-

mattehitised, nin rondeeIide olemasolu jne . Tõenäoliselt oli 

Paides Kuressaarega sarnane bastionide süsteem. Selle välja

seigi tamine ja eksponeer1m.1ne oleks Vanb.-Liiv1.maa seisukohalt 

tohutu sõja-ajaloolise väärtusega. Kõik need uurimised seisa-

v ... d veel ees. 

Seni tehtud ehittls-aja.loolised uurimu.sed on esitatud 

aruannetena ENSV ~ Riikliku Ehita komitee Arhitektuurimäles

tiste Kaitse Inspektsioonile (loetelu teksti lõpus). 
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II ,Paid e 1100Mhi t!,ls-aj aloolieed .eõhij ooned . 

1. ~uiAasaeg ,ja varans feod~lism X-XIII sajand. 

Paide kuulub Eesti ajalooliste väikelinnade hulka, mille 

tekkimine oli tihedalt seotud meie maa majanduslik-poliitilise 

arenguga varase feodalism1 perioodil XII~.xlII saj andil. 

uistne Järva (J erwis 1 Gerwa, Gerwen, Gervia) kuulus 

kaheksa suurema Eesti maakonna hulka. Tema naabriteks olid 

idas Virumaa, lõunas u..rmekund j e. ~1õha, edelas Alempois, mis 

XIII sajandi algu.ses moodustasid eel kihelkonna, läti.nes Har

jumaa ja põhjas Rävala . l ) 

Ehkki Järvamaa oli looduslike piiridega, metsade ja 600-

dega eraldatud maa-ala, 011 tal kõigi naaberk1helkondadega 

ühendus, mis om. korda jätkus kaugemate tagamaadega. Ühendus 

kulges nii maanteede kui jõgede kaudu (Pärnu jõgikond). ii 

põhja kui lõuna Järvamaad läbisid suured maanteed . Tähtsamad 

neis olid Türi-Viljandi tee, mis viis läbi Sakala lõunasse. 

Pärnu-TUri- aide-Koeru-Rakvere tee . Tallinn-Kose-Kuimetsa

Vahas 'tu tee ja r aJ.linn-L gedi-Harju-Jaani-JänedEl-Rakvere tee . 2 : 

ahendus~ peeti nii Ka~-Eest1 ja Vene aladega, kui ka Tallinna 

j a Pärnuga. 

Tallinnast algas suur liiklemissuWld Hansa ja , ovgorodi 

vahel . Siit kulgesid edasi maa ja mereteed . Osa maa ja vee

teed viis Tallinnast Tartusse. üks tee viis Kiviloo-Paide kau

da, teine tee Kiviloo- RakVere kaudu. Veetee Narva kaudu kul

ges mööda r. arva jõge Peipsi järvele j a seal majõga pidi 

Tartusse. Tallinnast pääseti Narva kas veeteed pidi või maan-

teed pidi Rakvere kaudu . Narvast mindi edasi l~ovgorodi. Osa 
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maini tud. teedest olid võrdlemisi vanad ja olid kasu. wesl ka 

sõjateedena pealetungidel läänest itta ja ümberpöördult .. ') 

6 

Sobi geograafiline asend ja II aastatuhande al~Beks 

väljakujunenlld maa majanduslik-poliitilised t:Lngimused (rah

Va jõuk~se ja asustustihedllse kasv) aoodustasid linnstuapi 

asulate tekkimist. Asumine Äesk-Ees is andis siinsetele p1ir

kondadele suurema julgeoleku väliakallaletlUlgide puhul. Sel

lega on ka seletataV väikeste, kuid jõuka e kihelkondade ja 

maakondade PQslmine siin kuni sakslaste sissetungini. Vasta

valt sellele oli nende kuitsegi nõrgem kui rannikul, Lõuna

ja Ida-Eestis. Järva kolme kihelkonna kohta on teada ainult 

kaks linnamäge (Lehtee ja Koeru külanõuketus), mis olid väi

kesed iilUute kantsid. 4 ) Vastupidi rmekunnale ja Järvele 

oli Alempoisi kihelkond hästi kindlustatud. Kõikidel tema 

piiridel, peamiste Ubendusteede"väravakohtudel " asus linnu.s. 

Vastu Harjut VahaettI linnamägi, kihelkonna edelaosas K1riku

mägi j a vastu. Järvat arvata muinaslinn Paide Vallimäel. 5) 

Kuigi otsesed tõendid pUudUVad, oletataka et Paide Valli

mäel asus muistne eestlaste linn~s. Oli tavaliseks nähtuseks, 

et sakslased ehitasid oma kindlusiused ja kirikud eestlaste 

111l11naslinnllste j a van de ~sulakohta.de asemele või .nende vahe

tu.sse lähedusse . VallimL.:iel aSllva mu in , slinnuse olemasolu kor-

ral võis t kkida si1a linnuse lähedal asuvale liiklussõlmele 

kan lemiskoht, millest hiljem kujunes Välja linnalins asula. 

Nii maastikulised, ühiskondlik-poliitilised kui ka stratee

gilised eeldused olid selleks olemas. eskaegsed linn~d meie 

kodumaal ei loodud suurelt osalt mitte uutena t vaid n'd kuju

nesid manevõrra muutunud vormis v lade asemele, pärandades 

sel Viisil sagedasti ·muin saegaeid asustustrad! taioone meie 

päevin1. 6 ) 
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Kahjuks on Eesti linnade vanim ajalu~ heoloogiliselt 

uurima a, mistõttQ on võimatu anda täpsemaid andmeid nende 

asu.koha j a tekke kohta. Alles konlcreetne arheoloogiline mater

jal loob alused varasa linnaehitusajaloo uurimiseks ja tõsiste 

teaduslike järelduste tegemi eks. 

a Paide territoori~mil pole heoloogilisi kaevamis! 

teostatud, jääb muinaseestlaste linnuse ja asulakoha olemasolu 

vaid hU oteesiks, '111e tõestamine vajab ulatusliltke uurimis

töid • 

Peale ndisepäeva lahingut l2l7.a. vullutasid sakslased 

mandri Eesti kesk- ja lääneosa. 1219.aastest alates toetas 

nende agressiooni maani kuningas Valdemar II, kes vallutas 

äv la, arju, Viru ja Järvam a. 1238.aasta Stenaby lepingu 

koh esIt läk~id Rävala, Harju ja Viramaa Taanile, Järvamaa; 

S akal , , em ois, Mõhu. ja Nu.rmekund Liivi ordllle. 7 ) 

1265.aastal alustati Paide ~allimäele tugeva linnuse ra

jamist, mis idi kindlustama ordu, aõjulist positsiooni ja 

kontrollima tähts~t kaubateed rallinno sadamasse. S) Ehituseks 

kasutati kOh-peal mu.rtud valget lubjakivi, mis andis kindlu

sele ka nime - ittenstain, aissenstein; eesti keeles Paide 

(õi e ini IPaede", sõnast paas, pae) .. 9) 

1265.aascal rajatud esialgsest tornlinnuses kujunes XIV 

sajandil tugevordulinnus. ogu om keerUlise kai sesüsteerni 

ja eesliruluste süsteemiga. Paide ordulinnuG oli Liivimaa iim

kroonika järgi üks ucevamaid Van -Iliivimr.< 1. 10 ) 

V e-Liivi sõja ajal sattus Paide linnus sõjakaeriaesse, 

mille käie s t tu evnst! purustati . 

1573.aastal linnu vallutati Ivan IV vägede poolt. ll ) 
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1581.austal langes linnus rootslaste kätte12), kes hinda

sid Paide strateegilist VäärtlIst viiga kõrgelt. Alustati Paide 

linnnse kait eaasteemi Umberehitamist, kaasaegsetele sõjapid 

misnõuetele vastav&lt. Ümber linnlIse raja i bastionidega muld

kindlustus e süsteem, millega linnus muudeti moodsaks kindlus

eh1tuseks. 13 ) Viimaste muldbastionide ehitamisega lõppes 

Paide kui kindluse eng. Ehkki Vene-Liivi sõda lõppes. kest-

sid edasi ootsi ja Poola vahelised sõjad, mis viisid Paide 

linnuse täieliku urustamiseni. 1636.aastal Paide linnus kus

tutati kindluse nimekirjast. 14 ) 

arsti peale linnuse asutamist 1265 •• , juba ehk 1280. 

aastal, tekkis selle jalamile linn-asula, IS) mis 1291 . ao.s al 

sai iia linnaõiguse.1E.) 1398 .. ja 1550 . a stal anti Paidele 

ordu Qoolt rida privileege, mis soodustasid käsitöö ja kauban

duse arengut. 17 ) 

Käsitöö ja k ubanduskeskusteks olid 'sstis alates XIII 

ajandist 9 linna, nende hulgas ka Paide. 18 ) 

Olemasolevate ajaloo allikate, gravtiüride ja linnapl a

nide õhjal võib oletada, et esialgne linnatuumik tekkis mit

te kaugele linnusost. Vanade maanteede baasil tekkinu.d ~'aJ.linn 

_"ar tu ja TUri-pgxnu liiklus sõlmele, praeb'llse keskvälj aku ümb

rusesse. Vanade . eeda baasil kujunes välj esi 19ne linna põ

hi tänavate võrk. Tu.ruplatsi ümber kujunes keskaegse linna esi

mene asus us tuumik. eskaegne turuplats, mis asas Pika, Vee ja 

Pärnu tänavate ristumiskohal, oli nelinurkne, ulatt:dcs põhjas 

ee tä va jooneni. S~llest põhja pool usus kir1~u maa-ala 

koos kirikuga, mille amber oli kalmistu. Kalmistut iiras kõr

ge kivimaüx. Peale kiriku asusid turuplatsi ääres veel rae

koda, gildim ja, kalukoda, apteek ' ja kauPlused. 19 ) 
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Vastaval t linna 'territooriumi arengule hargnesid endised 

liiklusteed, kujanesid tänavad, kujtmes kvartalita ja kinnistn .. 

te sUs teem. Formeertls pikkamööda keskaegse linna. territoorium 

kui linnaehituslik tervik kõigis oma struk' ~ur1 elementidee. 

Kujunes välja kompo sitsioonilt selgejooneltae ja reegli~ärane 

linna.plaan. Linna peatelj eks oli P1kk tänav, .mis su.LUldus turu

platsilt lõunasse Miindi teole. Pika tänavagu paralleelselt 

kulgesid Riiiitl1 (praegu Järveleiilg1 tänav) ja Väike-Aia tänaV. 

Väike-Aia tänf.l'Va katldu. viis tee endise k1 tsarööpmelise raud tee 

trassi mööda Tallinn-Tartu maanteele. Pärnu tänava kaudu viis 

tee Türi-Pärnu maanteele (praegune aJ.li.rma tänav vajati alles 

XVIII sajandi lõpul). Vanade liikl~steede baasil Väljakujune

nud õhi tänavate võrk koos linna keskvälj aku. - turu.platsiga, 

mida lä i va.d vool praegugi tähtsad li· klus teed Tallinna Ja 

,~ ärnu maantee, on s tiili tanUod oma ej alaolis el t Välj aku.j unenud 

linnaehitusliku situatsiooni tänapäevani. 

Koos Paide ordulinnuse täieliku Väljaehitamisega XIV sajan 

dil, alustati ka Paide linnukindlustuste rajamist. Küllaldasa 

alusnaterjali puudumise tõttu on raske midagi 5elda,linna

kindlustuste ehi 'Qsaja ja ehitusiealoomu kohta. Kuni puudub 

arheoloogiline ma terj al j a keskaegne linnaplaan on võimatu 

jõudu. lmugemale esialgsetest ole tustest. 

XVI-XVII sajandi gravüaride ja XVII saj. linnaplaanide 

(1683, 1692) järgi oli- keskaegne Paide küllal t tugevasti kind

lu.statu.d linn. Ta moodustas kaks omaette tU~utlst, kau.p eeste 

j a käsi töölis te linna. ja vallutaj ate täh-I;sa tu.gipunkti - Val

limäe linnuse. Kummalgi neist 011 oma iseloomulik st~uktuur 

ja kaitsesUsteem. Keskaegse Paide kaitse iirde moodtlstas PUst

palkidest tara, mida piiras bastionidega ringvall. Ringvalli 

ees 011 veega täidetud vallikraav. Ringvalli ida- ja lääne-
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külgedelolid väravatornid koos sildade a. XVI sajandiloli 

sissepääs linna .ärnu ja Vee tänava kaudu. Linnus oli linnast 

eraldatud veetõkke j valliga, mida ületas üle tõstetav sild • 

.Arvatavasti oli linn ühenda'cud linnusega üheks kai tsesüstee

miks nii nUt.:>l see oli l~arvas, Viljandis ja Pärnus. Linnale oli 

heaks 10odusli1mIts kai teeks idast ja lÕl1n!lst piirav soisa ümb

rusega Paide jõgi. Linna piiranud ringvalli ja vallikraavi 

olema solus pole põhjust kahelda, kuna viimaste jäljed on veel 

tänapäeval ma~stikuliselt jälgitavad. Linna piiranud ringvall 

kulges idas möö da Rüütli (pr. Järvekiilgi) tänavat linnuse kagu

bastionist lõuna sse Karja tänaVasse. Uletades Pika tänava, 

suundus vall terava nur gana edelasse Aiavilj aja .. õllu tänaV · 

nurgani ning sealt edasi mööda Aiavilja tänavat põhja-kirde 

suuna s ei tsa tän vani. Linna põhj apiiril kulges ringvall möö

da Kits st tänuvat kuni Tallinna tänavani, kus iihines linnp.st 

piirava valli ja vallikraaviga. XVIII sajandi linnaplaanidel 

on keskaegne linnaplaan ja aeda ümbritsenud muldkindlustuste 

vöönd jälgitav. 

Aj alooteadlase A. So omi andmetel " ••• 011 Paide keskaj al 

piiratud müüriga. KaitsemUsteerni keskuse moodustas tugev ordu

linnus. Paide kindluatused ei olnud kohandatud uue aja p1ira

mistehnikala ja relvadele, mistõttu 1558. aaotal alanud sõdade 

keerises purustati. XVII sajandi alglses säilinud jooniselt 

näeme, et linnakindlustuate juurde kuuluvate tarnida asemel on 

b stionid ja randeelid. See moderniseerimine oli läbi viidud 

XVI sajwldi lÕPul, s.o. paale linna vallutamist Pontus De la 

Gardie poolt l58l.aaatal. n20 ) 

Kahjuks pole autoril teada milline pl an1muterjul oli ka

sutada A_Soomil esitatad järelduste tegemisel. Juhul kui Roots:l 

Rii iarh!! vis on säilinud keskaegaed Paide linnaplaanid, kus 
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linnamüür on fikseeritud, peab esitatud oletust kinnitama 

arheoloogiline ID erjal. 

Eh~t1 Paide keskaegsete hoonete arhitektuuri kohta puudu

vad täps~mud andmed, võib olem· solevate gravUüride järgi ole

tada, et linnas olid 1-2 korru.selis .... d kõrgete viiludega maj ad. 

Ordu ajaloli linnas 360 maja, 3 kirikut, haigeroaju. kool ja 

gildimaje. 2l ) Peale turup1~ si ääres asuv aha-Risti kiriku 

oli linnas veel Kataxiilla kirik, .mis aaus r. Pika j a Vaino 

tänava lOOdepoolsel nt~gal. ~11k hävis 1558.a. tul~kahjus • 

• I. Iupeli järgi oli keskaegaas Paides 5(0 maja j 3 kirikut~2) 
Hupel märgib, et USSOrl nimetab teda ilusaks linnuks. 23 ) Kesk

ajal saavut· s P iue oma m jandualiku õitsengu tipu, etendades 

_toskaegse ..:..Jeuti !Jluj onduselus ja kaub ·:l'l.duoes tähtsat osa. 24) 

Vene-Liivi sõja ajal (1558-1583) keskaegne linn suures 

osas hävis. ~ ii linnus mi linnakindlustu.sed said tugevasti 

puru.otnda. ootai võimud, kes linna lõpu..lr,.g endale said, alus

tasid 1585. ,,-as -~ill u.ute IDllldkind1u:J tuste raj am1st . 1588. aas tuI 

anti linnale Rootsi õi~a, mis lG13.aastal uuesti kinnitati. 25 ) 

See soodustas teatud ajaks linna majandusliku elu tõusu. 

1591. 0.' eta nimestiku järgi oli Peida raekoda, gildimaja , 

2 kooli ja hospit~ , 48 erakrunti koos 54 majaga olid vareme

tes, 31 mrjo. oli ülesehitamata ja 27 krunti olid tUhjad. 26 } 

1689. c;..&stcl oli Paides ju' el 70 asustatud majakrunti. 27 ) 

XVII sajandi alguses alanud Poola-Rootsi sõda katkeetas 

uuesti Ulesehi U.S .... ,ÖÖ. Paide linn hävit .... ti tUiel1kult. l63f.~aae 

tel peale linnuse kustutamist kindluste nimekirjast, kaotas 

linn oma iseseisv CA linna õi@ sed j a läks koos Iäo mõisa j a. sin

na juu.rde kuuluvate kiUsdega rootsi suurtükiväekindral L. ors

teinaon1 valdusse. 28) Kui XVII sajandi keskel, tänu sise- ja 

väliskaubanduse aren~le, kujunesid Eesti linnade arengus sood-
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sad tingimused, siis Paide nii nagu. teisedki väikesed Eesti 

sisemaalinnad, Viljandi ja Rakvere, jäi eri olnkorda. Sada 

aastat kestnud feodaslne sõltuvus lllõisClSt tühistas kõik linna

le antud privileegid ja õigused, linna majanduslikku ja terri

toriaalset arengut takistades. Paide elanikkond tegeles pea

miselt põllunduse ja karjakesvatusega. 

XVII sajandil jäi linn oma endistesse piiridesse , Kesk

ajal Väljakujunenud põhitänavate võrk jäi püsima, Mõisamaad, 

mis piirasid linna rängana, takistasid linna arent.,rut nii sise

misel t kui teDii toriaalsel t. 

Une, täieliku hävinga linnale tõi kaasa Põhjasõda. 1703. 

aastal põletati linn maani maha. 29) XVIII sajandi algQl o~1 

Puide endisel t "0 mõisa alluvuses. Paide linnakodanike vahe-

kord mõisaga oli äärmiselt terav, 

3. E§dde linn XV,IIl ,ja XIX sajandil, 

Kaubatootmise areng ja tööstuse teke XVIII sajandi lõpul 

valmistas ette kõik tingimused kapitalismile üleminekuks. 

Juba 1760. aastal võttis keskvuli tsus päevakorda Balti kUbermm· 

gude halduae ja agraarsuhete feformimise. 1'782. aastal kaotati 

Venem3a ja Ealti provintside vabelino tollipiir. 1783-96 . aas-

tate halduskorra kehtestamine tõi endaga kaasa suuri majandue

haldusliltke ffiQudatus1. 

1783 . aasta l'eformiga muudeti Patde Eestimaa kube.rmangu. 

iseseisvaks kreisi11nnaks . Sii tpee~e algas Paide uus linna-

ehi tus-aj alooline periOOd.. Linn elas üle t ormilise linnaehi ms
liko. arengu : kujunedes omailmeliseks väikelinnoks, millisena 

me näeme teda osaliselt veel praeg~gi . 1789 . aastal määrati 

kindl~s uued linnapiirid. Linnuse maa-ala koos muldkindlus-
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tuste vööndiga läks üle linnale . Linna piiranud vall ja v lli

kr av likvideeriti, kuna see muutus otseseks takistuseks linna 

edasisele terr "toriaalsel aren~le. Linnale liideti juurde 

suured ma -alad põhja, lõuna, ida ja lääne suunas, kuhu planee

riti uued ä..na'~ed ja kvar alld. 1784 . aasta linna.;laani järgi 

ka va linna territoorium kahekordseka. Linnuse lään poolse 

vallikra vi ette rajati Tallinna änav t mis kujunes uueks linna 

pentänaveks. Pärnu tänav ja Pikk tänav pikenesid linnas·t välja 

suunduvate maanteede suunas . Tekkisid uur-~a, Lai, VeSki, 

Aiavilja, Valli, P kali ja Kingissepa tinavad. Linn laiendas 

oma territooriumi mõi amaade arv 1 . XVIII sajandi linna laanide 

järgi (1784, 1785, 1786, 1797, 1799 . aasta plaanid) jäi kesk

aegne linnakeskus - uru.plats endisele kohale . Ta sai uu.e .ku.ju 

ja mõõtmed. 'eatavasti oli keskaegne uru.plats nelinurkne, ula

tudes Vee än va jooneni . <ema põhjaküljel asus kirik. 1573 . ~. 

keskaegne kirik häVis . XVII s~jand1l ehitati selle asemele 

puukirik, mis paiguta i endise kivikiriku ette peaaegu uru-

pl tsi keskele. See puukirik püsis ligi 200 aostat . XVIII sa

jandi lõ ul puukirik lammutati ja turuplats muudeti endise 

kiriku mu~- la arvel poole suuremaks, millega ta sai oma pr 0-

guse pikliku kuju. TUrupl tsile koondusid Tallinna, Pdrnu, 

Pikk ja Vee än--..v . Läbi urupl ... tsi, Tallinna ja Pärnu tänavate 

kQudu, kulges linna läbiv transi! liiklus. Keskaegne põhitänavu' 

te võrk j " 1 üsima. endega liitusid uued tänav~d ja kvaxtclid. 

XVIII s ... j andi linna luanide analUUs näi tt.b, et linna kvartalid 

olid suur d, pik1ik-nelinurksed. Xrundid ula usid pikk de kit

sas e s1iluden läbi kVart li . Enamik kvartaleid oli ühepools 

hoonestuse • Pe I ooned olid tänava ääres . Krun ide sägavuses, 

väike s ai eõu.e Umb eI', olid abihooned j <liad . Kuni 2/3 krun

diat võ tis end . la aed. 
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XVIII sajandi lõpuloli Paide jub~ tihedasti hoonestatud 

linn. Elavehitustegevus algas linnas juba 1771 . aastal, kui 

alustati UUt;3 kivikiriku ehitamist . UllS kirik rajati turuplut

sile, sõdades hävinud keskae se kiriku kohale . Erinevalt kiri

kuarhitektuuxi traditsioonilistest tavadest ehitati torn ki

riku lõunaküljele, s.o . väljakupoolse pikikülje ette. 30 ) Sel

les vanemale kirikuarhitektuurile ebatavalises lahenduses väl-

j endub taotlus Välj aku j i1ks1khoone ansambliliselts seostami

seks , klassitais liku printsiibi alusel . 3l ) Kirik kui ansambli . 
(turuplatsi) peakompan t sai seesuguses lahenduses klassit

s1 ile omaselt sammeetrilise fassaadi, mis oli pööratud väl

j aku POOle'. 32) s~urte iimarkaartega pikihoone lõunafassuadi 

keskteljel mõjus adal torn eenduva risaliidina. V~hegalerii

deg~ burokne tornikiiver rõhutas ehitia linnapaleelikku si

tuutsiooni Väljakul. 33 ) seesugune väljaku kujundamise põhi

mõte eli Ees -is esmakordselt rakendamist leidnud juba XVII sa

jandil arva raekoja väljaku kujundamisel sinna 1(7l.a. ehita

tud raekoja ja l695 . ~ . ehit~tud börsiboonega - mõlemad ternige 

ehitised . 1784 . aastal valminQd ~artu raekoda kujutas endast 

selle mõtte t~&srealiseerimist . 34) Samasugune radikaalne muu

da us kiriku situ teioonis ja välisarhitektuuris toimus Valg 

linnakiriku ehit sel (1787-89). Kõik see näitab uute klas-

sitsistlike linnaehitus põhimõtete sissevlimist meie XVIII sa

jandi lõpul rajatud kreiailinnades. 

Uue kirikn r jamisest al tes en Paide turuplats, mida 

kolmest küljest ümbritsevad tihekorruselised el~mud, üks puri

ate pro~ortsioonidega keskväljak id meie ajalooliste väike

linnades . 

Peale kiriku ehitati XVIII sajandi lõ nl veel linna täht

sc ad kivihooned: kohtubeene ( llinna än . 1B) tItoolimaj a 

( Tallinna (), kroonu magasin ja p' steraat, mis kõik USUVad 
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Tallinna tänava ääres • • raegQ moodQstavad need hooned koos 

XVIII . sajandi lõpul ja XIX sajandi al~l rajatud puithoonetega 

ühtse tervikliku hooneteansambli . ,Hoonete arhit ektuuriaj aloo- , 

lina analUiis j a hinnang on arrtud töös t Paide aj alooline linna

keskusV , Tallinn 1972,(VRV arhiiv P-l428). 

XIX sajandil linna terri oorium ei laienenudt,knna mõis, 

kelle maad linna piirasid, keeldus ullsi maid loovutamast. m-
ud aj astu. linnaplaanide Qu..rlmlne j a võrdlemine näi ta[J t at 

ajalOoline linnatuu.mik, mis 011 tekkinlld tu.rl1platsi ilmber, 

kujunes linna halduslik-k~bandus11ku.ks tsentriks . Linna hoo

nestuse üldises struktuuris paistab silma, et kreisi1inna täht

samad hooned: kirik, kohtuhoone, koolimaj a (linnakool) j a nende 

kõrVale raja.tud tähtsamate linnakodanike elumajad (linna btir

germeister, apteeker, advokaat j a rae liikmed) asusid turu.

platsi ja Tull~a tänava ääres, moodust~des omaette hoonete 

rühma. Uus hoonestus tekkis kontsentrlliselt XVIII sajandi 

lõ ul rajatUd tänavatele . Välj&spool linnapiiri, Pärna. ja Tal

linna tänavate äärde . tekkis eeslinn . Asudes Väljaspool linna 

maid, ei aJ.luntld eeslinnade elanikud linnale . 

Paide esimene ametlik linnaplaan,on aastast 1844, kus on 

ära toodud hoonestatud krundid koos haljastusega. Linnaplaani 

järgi on Tallinna tänav saanud kahepoolse hoonestuse . Linnae 

lääne ja lõuna küljel asuv vallikraevon kruntideks j aotatud, 

hoonestatud ja haljastatud. Linnus kui linna täh is struktuuri

element on suletud hoonestatud alade keskele. XIX sajandi kes

kel on hoonestatud Pikk tänav, Tallinna tänav, Pärnu tänava al 

ellS, Väike- ja Suur-Aia änavad, Laia tänava aleJls ja Järve

külgi tänavoma ühepoolse hoonestusega. Iseloomulik on haljas

tllse pilt. Krun'tide haljastus moodustab põhiosa linna üldisest 

halj as tuce 0 t. 
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XIX sajandilolid hooneatatud krundid suured. Peatänava

te al~ses, samuti keskväljaku. ääres olid krundid tunduvalt 

suu.remad kui tänavate lÕplls. P'anava-äärne elumaj a koos maj an

dushoonete '0 (laut, tall, ait, pesuköök) lisaks 1-2 teenijute 

või lihtrahvale väljaüarinliseks .mõeld d elumaja, moodustasid 

aidele iseloomuliku kinnista hooneteansambli, väikese sise

õuega selle keskel. 

[aj andu.shoone te taga oli vilj apuu.- ja ilu.aed, mi's 011 

kindla planeerinf l1ga. Seal olid krllusateed, murlt, lillepõõ

sad, lehtl d, ilnpuud ning eraldi maa-ala viljapuudele ja 

õõsastele. 

Väga tähtsat osa etendas linna ilmes P ide jõgi. Juba 

XVII saj andi linnaplaanidel on mäxgitlld Veski tünova otsa 

kohal jõe ääres veSki asukoht. XIX sajandil ja ka hiljem oli 

jõgi ves tammiga ülespaisutatud veski järveks. See asus 

ValliInäe all. Veepiir linna ida- ja lõunaserval on Paide loo

duslik omapära, mis vajab kindlasti ta&stamist. Loodu~lik 

veekogil on linnale äärmisel t vaj al'ik. 

XIX saj andi lõpUl, seoses k ubandusliltu talumaj endil SO 

arenguga tekkisid linna arenguks soodsad tingimused. Paide ku· 

junes põllum3j -ndussaaduste müügi keskuseks. Kolm korda aas

tas ~ruplatsil peetavale aastalaadale, mis kestis kuni 5 

päeva, sõideti isegi Pihkva ja Novgorodi kUberman~dest.35) 
Ajalooline linnukeskus kujunes kaubandustsentriks, kus igas 

ID jas oli kauplus. 

XIX sajand märkimisvääreeid linnaebituslikke muudatus i 

kaasa ei toonud. Kujunes välja väikelinnale omane ühekorruse

liste majade puidust elumuarhitektuur. Tagasihoidlikule arhi-
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tektuurile vaatamata on hoonete ~assaadide viimistlusele 

pöör vud suurt ähelepanu. Sajandi alguses arhitektauxis va

li senud kl~ssitsism ja hiljem hilisklassitsism, jätsid oma 

jälje nendele väikelinna majadele. 'hti kuulub niisuguse 

hoone juurde sammasport1kusega 1 htine rõdu või dekorat1i v

setele sepiskonsoolidele toetuv varikatus, nikerdilustisteBu 

aknaraamistused, nikerdatud uksetahvlid ja rohked sepisdetai

lid. oone põhiplaanis on köök maja keskel, millega külgne-

vad 2-4 tuba. Enamik hooneid on võlvitud keldritega. hali-

ku tisleritöö erijooned annavad hoone ele iseloomuliku ilme 

ja näo. 

4. Paide linn .xx saj nd& 

xx sajandi al~ses jäi E ide endiselt õllumajandusli

kuks l1nn~ks. KUna suuremad tööstusettevõtted puudusid, puu

dus Paidel ka perspektiivedasiseks arenguks. Tallinn- artu, 

Tallinn- eter urg! raudtee jü1 k ugele. 

1900.aast ehi tati Türi-Paide kits ööpaline raud tee, 

mida !ngis Türi pa erivabriku rajamine 1899 . aastal . 

1918. astal ehitati P de-Tamsalu kitsarööpaline raudtee . 

mis soodustas teatud majanduslikku arengu • 

lS12 . avstal ehitati Paidesse esimene suurem tö6stus-

ettevõte, uletikuvabrik "Baltika", mis jäi kodanlikuI ajal 

inukeseks suuremaks tööstusettevõtteks. Kõik teised ettevõt

ted olid poolkäsitööndusliku iseloomu a. 

Raud te ehitamisega seoses kausneeid mõningad linna

eh!tuslikud m~uu a used . 1920 . aastul planeeriti Pärnu tänava 

äärde uus elamurajoon, tolleGegse linnapea =. Burfeld ti pro
f 

jekt:L järgi. An i välja un d ehi uskrundid Laia ja Lembitu 

tänava äärde. 
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1937/37.aastal rajati Lem itu k . 

st tistiku andmeteloli 1920. aastal pr de linna pind~la 

492,3 ha. 1930. aastal suurenes linn pindola D o, Kirna ja 
. 

äätsa mõisamaade arvel poole võrra. 1935. a . oli linna pind-

ala 944,2 ha. 1930.a. oli linna tänavate pikkus 13,38 km, 

millest 48% oli munakivid ga sillutatud. 1934 . a. 011 linnus 

539 elumaj&, neist 501 puum ja ja 28 k v1m~~ • Linnas oli 

3285 elanikku. 3C ) 1 41.a. oli Paides 3718 elanikku . 37 ) Linna-

ehituslik ervikpilt stiilue. 

Sõjajär sed 'stad, ida iseloomu avad radik alsed sot

siaalsed muudatused, tõid end' ga kaasa vastnolu van linna 

endise ja uue sot 'alistlika struk uuri vahel. Ajaloolisse 

linnakeskusesse tekivad selle ajaloolist iseloomu j struktuu

ri mittearvestavad ehi ised. Selle vastuolu edaspidiseks re~

leerimiseks tehti VRV poolt et epunek ajalOOlise l1nn&keskuse 

riikliku k setsooni loomiseks, mis kehtas ti SV inist-

ri e õukogn 1973.aa6 a 27.veebruari määrusega nr . 93. 

innates olemasolev olukord tänapäeva seisukohalt 

näeme, et Paid ajaloolise linnakesk se planeerin s on säili

nud iseloomulikke jooni kõikide teelpool kirjelda d linna

eh1tuaperioodidest. On säilinud: 

1) eodal1smiajastul väljakujunenud ajalooline tänavatevõrk. 

oos sellega on osalisel säilinud jaloolised kvartalid 

ja k1nnis ud (Tallinna j a Järvekülgi tänav,",l). 

2) j looline hoonestus, mis on r ja ud XV~II sajandi lõpul 

j a XI s j dil. 

3) P'ide jalooline keskväljak - tvxupl , mis sai oma r~e-

sed mõõtmed ja hoonestuse XVIII s~j di lõpUl. 

4) PO de kui keskaegne kindluslinn, oma ordulinnuse vareme e 

ja linnuse muldkindlus ussüste miga. 
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III Hoonete arhitektuuriline väärtus. 

Hoonestuse kui põhilise rekonstrueerimisb asi tundma

õppimiseks viidi läbi üksikhoonete inventariseerimine, mille . 
käigus registreeriti hoonete arhitektuurilised väärtused • . 
Kuna sellele tööle ei järgnenud kinnistuta arhiivaet uuri

mis +, jäid hoonestuse kohta koostatud ankeedid poolikuks. 
, 

Kohapealsete andmete maksimaalne ko~mise teel esitatrutse 

planeeritava ala hoonete karakteristika. Hoonete hindamisel 

võeti aluseks hoonete arhitektuursed ja linnaeh1tuslikud as

pektid, nende omapära ja ehituslikud traditsioonid. Hoones

tust vaadeIdi linna kui terviku seisukohalt, arvestades hoo

nete ansamblilisust. 

Eelpooltoodu põhjal jaotati hooned: 

1) ehitusmälestised, 

2) säilitamisväärtusega hooned, . . 
3) lammutamisele kuuluvad hooned. 



-.aD -

IV Ettepanekud detailplaneerimise projekti koostamiseks 

~ins~skaitse as~ktis~~des. 

Eelpooltoodud üldpõhimõtete ell~viim1seks esitatakse 

Paide ajaloolise linnakeskuse planeerimiseks järgmised muin

sllskai sealased ettepanekud: 

1. Säilitada Paide ajalooline Keskväljak teda ümbritsevate 

hoonet ga ja anda need administratiiv, kaubandus. teenin

dus ja ahiskondllku toitlustamise ettevõtete käsutusse. 

Hoonete rekonstrueerimisel paigutada siia väiksemad kauplu· 

sed, baar id ja teenindustöökojad, mida võiksid edukalt ka

sutada ka linna läbivad turismiekskursioonJod. ( oonete 

funktsionaalse kasutamise ettepanekud on esitatud tugi

plaanil. ) 

2. Tallinna tän' v (koos Keskvälj akuga) moodustab ühe terviku 

ja on praeguseni linnalise elu tsentrumiks. Säi11 isele 

ku luvad hooned Tallinna tänaval peaksid leidma kasutamist 

administratiivhoonetenn. T llinna tän.18 aSUVa keskkooli 

hoone juurdeeh tu projekti tuleks korriLeerida. Uksikud 

ehi usmälestised kui II/XIX sajandi elamuarhitektuuri 

täU)ilised näi 'ed kuuluvad s~1litamisele elamatena. or i· 

seerunud väärtuseta hooned kuuluvad 1 utamisele . 

3. Järvekülgi änrv on sobiv lasteasutuste Väljaehi amiseka. 

Väike liiklus ja olemasolev haljastus, m·s linna idasarva! 

ühtib linna puhketsooni ja haljasvööndiga , loovad selleks 

kõik vaj alikud eeldused . Järvakülgi tänava lõpp , Pikk tä

naV ja Väike-Aia tänrv pea$sid jääma elamurajooniks, mil

le boonestas tuleks Välja ehitada eriprojektide alusel. 

Uu.te hoonete ehi misel tllleks siiili tada aj alooline krunt . 
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4. Vallimägi koos ordnlirJluse varemete ja mQ1dkindlustuste 

vööndiga, kui linna kõige tähtsam ehitusmälestis, ajaloo-

1i80 linna struktuuri ja linna siluett kõige tähtsam ele

ment, peaks leidma väärilise koha nõukogllde-aegses Paides. 

VallimäGi on piiratud Veski, Parkali, Valli j a Kingis

sepa tänavatega, millede hoonestus ei oma arhitektuurset 

väärtust. hooned tuleks lamnllItada j a pargi ala laiendada 

nii põhja kui ida suunas. Vallift ja Kingissepa tänava hoo

nete lammutamiseea (välja arvatud ajaloolises stiilis ehi

tatud raamatltkog\l hoone) oleks avatud linnuse lõunapoolsed 

muldkindlustused, mis tnleksid restaureerida. Koos Valli

mäe torni restaureerimisega oleks võimalik taastada linna 

ajalooline siluett, Vallimäe terri toorlwn pole sobiv suur

te rahvapidustuste läbiviimiseks. Endine apostliku õ1ge

\lSU kirik Vallimäel tuleks kohandada näitusepaviljoniks, 

kus võiks korraldada nii kunsti- kui põllumajandUGnäitusi. 

5. Olemasolevat kruntide haljast~st tnleks maksimaalselt 

säili tada, kuna linnas on ainult 2 parki . 

6 . Transport. T.ransiitliikluo läbi ajaloolise keskuse peaks 

olema lubatud ainult bQssidele ja sõiduautodele. Ka1tae

tsoonis on parkimine lubatud ainult parkimisplatsil, Kin-

gissepa tänava ääres. 

IH. Suel.! 
VRV van. tead . töõtaja. 
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