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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID  

Käesolev eksperdihinnang on koostatud ehitismälestise Elamu Sindis Kooli t. 8, reg nr 

16759,  asja mälestiseks olemise lõpetamiseks Muinsuskaitseseaduse § 12 alusel.  

Mälestise omanik on Sindi linn. Hoones asusid sotsiaalkorterid (3 tk, põlengueelselt 

kasutuses 1) ja selle juurde kuulub aed.  

08.03.2010 puhkes hoones sigaretiga hooletu ümberkäimise tagajärjel tulekahju, mille 

tagajärjel hävis suurem osa katustest ning tugevalt sai kannatada hoone loodekülg. (vt Lisa 4 

ja 5)  

 

Mälestiseks tunnistamise ja mälestisele kaitsevööndi määramise õigusaktid: 

Kultuuriministri 21.04.1998 määrus nr. 13 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“  (RTL 1998, 

179/180, 697)  

Kultuuriministri 17.01.2006 käskkiri nr 12 „Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi 

määramine“ (RTL 2006, 9, 181) 

 

Töö koostamisel kasutatud materjalid: 

Eesti Ajalooarhiiv   EAA.P-1184.2.8302 

EAA 2460-1-372 

EAA.308.6.360 

EAA.298.2.30 

A.Must, 1985, „Sindi linn ja 1.Detsembri nimeline vabrik 1833-1983“ 

Publitseerimata materjalid: 

L.Välja, 2007, Ekspertarvamus Pärnu maakonnas Sindi linnas paiknevate riiklike 

kultuurimälestise vastavusest mälestise tunnustele   

M.Siilivask, 2008, Sindi Kalevivabriku meistrite elamud Wöhrmanni pst 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

18 (arhitektuurimälestised, reg. nr. 16807-16814) remondi- ja restaureerimistöödeks ning 

mälestiste kaitsevööndi planeerimiseks ja heakorrastamiseks 

 

 

I AJALOOLINE ÜLEVAADE JA KIRJELDUS 

1.1. AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE 

27. jaanuarist 1833.a pärineva keiserliku ukaasiga omandas Riia I Gildi kaupmees Johann 

Christoph Wöhrmann (1784-1843) Sindi kroonumõisa (Krons-Gut Zintenhof) päritava 

rendiõiguse sinna Kalevivabriku rajamiseks. Wöhrmanni eelmine kalevivabrik praeguse Poola 

alal Sieradzi linnas oli Poola ülestõusu ajal (1830-31) maha põlenud, misjärel ta otsustas oma 

vabriku Liivimaale tuua. Asukohta oli soovitaud Wöhrmanni sõber, Taali ja Tõstamaa 

mõisnik J. E. Stael von Holstein, kes ise tegeles kõrvalvaldustes lambakasvatusega.  
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Vabriku ehitustöödega alustati 1832.a, teistel andmetel 1833.a, kevadel. Ehitamine kestis 

umbes kaks aastat. Vabrikukompleksi rajamiseks investeeriti hiigelsumma, 1 549 000 

paberrubla, millest suure osa moodustas riigi toetus. 1834.a valmis ka vabriku pais ja veel 

samal aastal alustati kalevi valmistamist. 

Vabrikuasula rajamiseks eraldati asutamisaastal veidi üle 40 hektari maad. Planeeriti terviklik 

tööstusasula koos teedevõrgu, haljasalade ja elamutega. Algusest peale pöörati suurt 

tähelepanu haljastusele. Meritsi toodi Hollandist kohale pärnade istikuid, milledest istutati 

kolm alleed. 1856.a võtsid vabriku hooned, elamud ja õued sellest enda alla 9,4, tänavad ja 

teed 3,1, vabriku kanal 2,7, kraavid 0,16, puuladu, karjamaa ja aiamaad üheskoos 21,9 ning 

park 3 hektarit. Lihttööliste linnak rajati vabrikust ida poole, kuhu ehitati kokku seitse suurt 

kasarmut, igaüks kuni 70 perekonnale. Meistrite elamud ehitati kolme ritta lõuna-edelapoole 

vabrikut, Pärnu maantee ja Wöhrmanni allee äärde.  

1834. aastal algas välismaa oskustööliste vool Pärnumaale. Suur osa kaadrist toodi vabrikule 

järele Poolast - Sieradzist ja teistest tööstuslinnadest, kus vabrikud olid suletud. Sinti saabus 

üle 70 väljaõppinud meistri, selle, mehhaanikuid, samuti õpetaja ja aednik. Tulnukaid oli ka 

kõigist Eesti- ja Liivimaa linnadest, Riiast, Miitavist, Wolmarist. Vladimiri ja Moskva 

kubermangu mõisatest palgati pärisoriseid talupoegi kangruteks tervete artellide kaupa. 

1835.a. algul oli ettevõttes 514 töölist, neist perekonnainimesi 125, vallalisi 342, lapsi 47. 

XIX saj keskpaigaks oli vabrikusse rajatud viiekorruseline peahoone kahe kolmekorruselise 

tiibhoonega, üks värvimis-, kaks kuivatus- ja üks pesemishoone, aurumasinate ruum, sepikoda 

ja puutöökoda. Vabriku juurde kuulus kivist elumaja vabrikuvalitsuse tarvis ning veel 54 

puust hoonet töölistele, keda vabrikus oli 1000. 

Vabriku asutanud kaupmees Wöhrmanni poeg Cristian Heinrich Wöhrmann (1814-1874), 

kes 1837.a oli astunud Venemaa riigiteenistusse, tõusis aadliseisusse ning võis end juba 

lugeda mõisa ja vabriku pärusrentnikuks. Tema ajal tabasid vabrikut siiski esimesed 

tagasilöögid. 1850. a toimus oluline tootmise langus, tööliste arvu vähendati 300 võrra. 

Pärimuse järgi olevat selles olnud süüdi vabrikandi laia joonega elustiil ja joomahimu.  

11. mail 1877.a  tsaar Aleksander II ukaasiga lubati asutada aktsiaselts „Sindi Kalevivabriku 

Ühisus, endine Wöhrmann ja Poeg“, kuid piisava kapitali puudumise tõttu ei saanud seltsist 

asja ning  1879.a omandas vabriku Moskva suurkaupmees W. Aue. Kolm aastat hiljem, 

1882.a,  aktsiaseltsi (osaühisuse) moodustamine õnnestus. Seniselt omanikult osteti ära kõik 

vabrikule kuulunud hooned, masinad ja maad ning näitustelt vabriku toodetele omistatud 

aurahade kasutamise õigus. Müügitehingu ajal kirjeldati müügiobjekti järgnevalt: Liivimaa 

kubermangus, Pärnu kreisis, Tori kihelkonnas Sindi mõisa juurde kuulunud ja sellest 

eraldatud 125,486 ruutsülla ja 30 ruutjala /ehk 153 Lofstellen ja 8 7/8 Kappen/ suuruse 

pinnaga rajoon koos Vabriku ja selle juurde kuuluvate hoonete, sisseseade ja 

Appertinentie´dega. Selle juurde kuuluvad vabrikualal asuvad hooned, 49 suuremast ja 

väiksemast ametnike- ja töölistemajast koosnev elamukompleks, 9 kasarmut, Gaasivabrik, 

Hospidal, Saun (Badestube), erinevad laod ja aidad, aurujahuveski (Dampfmahlmühle), 

Metallikeevituskoda (Eisengiesserei) ja Masinatöökoda, erinevad käsitööliste töökojad ja 

Seebivalmstuskoda (Seifensiederei), samuti Tamm ja Kanaliala koos vesirataste ja seal 
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asuvate aurumasinatega. Lepingu juurde kuulus kreisimaamõõtja Wilhelm Petersi valmistatud 

ja Liivimaa õuekohtu 17. oktoobrist 1878.a, nr 5893 kinnitatud plaan. 

Administratiivselt jäid hooned vabriku omandiks kuni 1940.a natsionaliseerimiseni.  

Sindi kalevivabriku ühisuse kinnisvarade raamatus 1926-1940 (EAA 2460-1-372) on loetletud 

kokku 195 hoonet, neist 117 puitehitist ja 67 kiviehitist ja 11 segaehitist. Puitehituste loendis 

nr 120 kuni 167 on vabrikutööliste ja ametnike elamud. Kahjuks ei ole säilinud hoonete 

plaani, mis võimaldaks hoonete asukohti täpsustada kuid väljavõte hoonete loetelust:  

120-123 (3 hoonet) - tööliste kasarmud, ühekorruselised mansardkorrusega puithooned, 

mõõtmetega 16x6x1,6 ruutsülda, katused kaetud raudplekiga. Tegemist oli kõige uuemate, 20. 

sajandi algul valminud tööliselamutega;  

124-126 (3 hoonet) - tööliste elamud mõõtmetega 3x4x1,25 ruutsülda, sindelkatustega;  

127-130 (4 hoonet) - puitelamud mõõtmetega 6x4x1,3 ruutsülda, katused kaetud 

katusekividega. Hoonete nr 126-130 järel leidub märge – 1940.a. lammutatud;  

131 - ühekorruseline elamu sindelkatusega mõõtmetega 6x4x1,3 ruutsülda;  

132 - ühekorruseline elamu sindelkatusega mõõtmetega 8x4x1,3 ruutsülda;  

133 - ühekorruseline elamu kivikatusega mõõtmetega 8x4x1,3 ruutsülda;  

134-140 (7 hoonet) olid ühekorruselised puitelamud mõõtmetega 6x4x1,3 ruutsülda, 

sindelkatustega; 141-155 (15 hoonet) ühekordsed puust elamud mõõtmetega 3x4x1,5 

ruutsülda, katused kaetud katusekividega;  

156-166 (10 hoonet) ühekorruselised puust elamud mõõtmetega 6x4x1,3 ruutsülda, 

sindelkatustega; 167 – ühekorruseline mansardkorrusega elamu mõõtmetega 4x5x1,6 

ruutsülda, katus kaetud katusekividega /…/ 

 

Alates 31.detsembrist 1940.a kandis vabrik Tekstiilivabrik „1. Detsember“ nime ning 

sõjajärgselt kuulusid vabriku tööliste eluhooned, sh Kooli tn 8 hoone, ENSV 

Kergtööstusministeeriumi peavalitsuse valdusesse. Valduse võttis 1970-ndatel üle Sindi 

Majavalitsus. 2001.a-st on Kooli tn 8 hoone omanik Sindi linn. 

 

Kooli tn 8 hoone ehitusaastaks on hooneregistri toimikus märgitud 1840.a (EAA.P-

1184.2.8302). Kuid 19864.a vabriku plaanil „Das Territorium der Fabrique zu Zintenhof“ 

(EAA.308.6.360) hoonet märgitud ei ole. Ilmselt on inventeerimisakti koostaja lähtunud 

Wöhrmanni puiesteele 1830.-1840.a-tel rajatud meistrite elamute ehitusajast 

(Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel on hooned ehitatud aastatel 1835-1847, projekti 

autoriks arhitekt Ebenwein (Erbenwein)). 1905.a koostatud plaanile „Ситуатсионный План 

Цинтенгофской Суконной Мануфактуры бывшей Верман и Сын“ (EAA.298.2.30) on 

hoone juba kantud. 
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1.2. HOONE KIRJELDUS JA TEHNILISE SEISUKORRA HINNANG 

Hoone on ühekorruseline täiskelpkatusega, nelja aknaga esi- ja nelja aknaga hoovifassaadil. 

Fassaadid on kaetud nn poola tüüpi püstlaudvooriga. Voodri vahe on täidetud saepuruga. 

Enne remonti 1971.a (Hooneregistri toimiku kohaselt (EAA.P-1184.2.8302)) oli voodri 

alumine osa horisontaalne. Hoone läänesein on kaetud eterniitplaadiga. Vundament on 

paekividest, sokkel silikaattellistest, sokli allservas on keraamilistest tellistest vöö. Sokkel on 

kaetud veelauaga. Varasemalt on kogu sokkel olnud paekivist. Hoonel on rõhtpalkseinad. 

Siseviimistluseks krohv ja tapeet. Põrandad puidust, osaliselt kaetud pvc-kattega.  

Hoone algne katusekatte materjal on ilmselt sindel (1946-1971 hindamisaktid (EAA.P-

1184.2.8302)). Viimane kattematerjal eterniit (hävinud põlengus). Vihmaveesüsteem puudlik.  

Algsed aknad on olnud 6 ruuduga. Tagafassaadis oli säilinud 2 selle tüübilist, mis hävisid 

tulekahjus. Ülejäänud on neljaruudulised ja õhuaknaga. Akende manused 1970-ndatest.  

Algse plaanilahenduse järgi oli hoones ja 2 ühetoalist köögiga ning 2 kööktoaga korterit. 

Sissepääsud asuvad mõlema hoonekülje keskteljel. Kummagi sissepääsu taga on sisseehitatud 

seinakappidega esikud. Algsed välisuksed on tõenäoliselt olnud, sarnaselt Wöhrmanni 

puiestee hoonetele, lihtsad põõnaga lauduksed. Esifassaadi keskvalgmikuga liistudega 

vooderdatud ja peitsitud uks pärineb ilmselt 1970-ndatest, tagafassaadi kolme tahvli ja 

ülavalgmikuga välisuks hävis põlengus. 

Hoone pliidid ja ahjud pärinevad 1970-ndatest ning on metallikrattide poolt tänaseks lõhutud. 

Siseuksed lõhutud või varastatud. Hoones puuduvad vesi ja kanalisatsioon. 

Hoone tehniline seisund on Hooneregistri toimiku hindamisaktide kohaselt läbi XX saj olnud 

pigem mitterahuldav ning kulumisaste üle 60% (EAA.P-1184.2.8302). Peale 1971.a teostatud 

remonttöid kaotas hoone olulise osa originaalkonstruktsioonidest ja –detailidest. Säilis 

eksterjööri mahuline lahendus. Senise  4 korteri asemel jäi hoonesse 3 korterit.  

 

Hoonete põhikonstruktsioonid on valdavalt halvas või avariilises seisundis. Eterniidist 

katusekate on hävinud. Siseruumides on puitpõrandad ja seinaosad tugevalt kahjustatud, 

osaliselt söestunud. Avatäited lõhutud, hävinud või teisaldatud. Piirdeaed on teisaldatud. 

Uksed- aknad laudade-plaatidega suletud. 

 

 

III MÄLESTISE TUNNUSED ENNE MÄLESTISE HÄVIMIST 

Ajaloolisest ja arhitektuurilooliselt olulise hoonetüübi näide Sindi linnas. 

 

 

IV MÄLESTISE HÄVIMISE PÕHJUSED 

Kuivõrd hoones puuduvad vesi ja kanalisatsioon ning hoone tehniline seisukord on viimastel 

aastakümnetel olnud pigem halb, kasutati hoonet sotsiaalselt nõrgemate ja maksejõuetute 

elanikegruppide elamispinnana. Hoone kolmest korterist oli viimastel aastatel kasutuses vaid 

üks. Vajadust hoone korrastada ja korterid kaasaegsete kommunikatsioonidega varustada 

Sindi linnal puudub, kuivõrd linnale kuuluvat elamispinda on pigem üle kui puudu. 
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08.03.2010 süütas 1961.a sündinud meesterahva (pensionär) poolt enne uinumist kustutamata 

jäänud sigaret voodi ning seejärel hoone.  

Hoones puudus suitsuandur ning esmased kustutusvahendid, sh vesi. 

 

Lääne-Eesti Päästekeskuse tulekahjujärgse uuringu materjalides peetakse tulekahju põhjuseks 

Tuleohutuse üldnõuete  § 12 p 4 rikkumist – suitsetamist voodis. (Lisa 5) 

 

 

V MÄLESTISE HÄVIMISJÄRGSE SEISUKORRA KIRJELDUS 

Hoone katus on hävinud, vahelagi on sisse kukkunud, seinad on põlengust tugevalt söestunud. 

Siseruumide seinapinnad ja põrandad on kahjustunud, avatäited osaliselt söestunud, lõhutud 

või teisaldatud. Küttekolded on lõhutud. Hoone välisviimistlus- ja konstruktsioonidetaile on 

küttematerjalina kasutamise eesmärgil teisaldatud. 

 

 

VI HINNANG MÄLESTISE TUNNUSTE KAOTAMISE KOHTA 

Mälestis on varasemate remontide ja 08.03.2010.a toimunud põlengu ning sellele järgnenud 

lõhkumiste tagajärjel oluliselt rikutud (hävinud) ning kaotanud autentsuse. Mälestise piisavalt 

autentne taastamine pole võimalik, kuivõrd asja tehniline seisund on avariiline või halb ning 

seisundi parendamiseks vajalik konstruktsioonide asendamine põhjustab asja autentsuse 

kadumise. 

Hoone tüpoloogiline ja arhitektuuriajalooline esindatus (mälestise tunnus) Sindi mälestiste 

kontekstis säilub hoonete näol Whörmanni puiesteel. 

Hoone jääb Kooli tn 4, Kooli tn 6 ja Pärnu mnt 63 asuvate mälestiste ühisesse 

kaitsevööndisse. Mälestiseks olemise lõpetamisel on võimalik hoone ase säilitada kompleksi 

struktuurielemendina ja lubada sinna tulevikus ehitada ainult hävinud hoonega samamahuline 

hoone.  

 

 

VII MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD JA MENETLUSE KÄIK 

Ettepaneku hoone mälestiseks olemine lõpetada on teinud Sindi linnavalitsus kirjaga 

19.04.2010. a. (lisa 6.) Oma seisukohas (Lisa 7) on omanik märkinud, et selle mälestise 

taastamine ei ole otstarbekas. 

 

02.04.2014. arutati küsimust Muinsuskaitseametit nõustavas ehitismälestiste 

eksperdinõukogus.  

Väljavõte eksperdinõukogu koosoleku protokollist:  

 

Leele Välja esitas oma eksperdiavamuse: Nimetatud elamu on sama tüüpi kui Sindis 

Wöhrmanni puiesteele 1830.40. aastatel rajatud meistrite elamud. Tegemist on ühe 

arhailisema tüübiga meie säilinud tööliselamute hulgas.  Nimetatud hoone on piirkonnas 

ainus, naabruses paiknevad küll kaks hilisemat pikka tööliselamut, kuid nimetatud hoone ei 

oma nende juures ansamblilist rolli. Arvestades analoogiliste elamute olemasolu (samuti 

riiklikult kaitstavad mälestised) tervikliku ansamblina Wöhrmanni puiesteel, mis tagab 

korraliku tüpoloogilise esindatuse kultuuripärandi mitmekülgsuse vaatevinklist ja nimetatud 
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elamu juures toetava ansambli puudumist  tegi ekspert juba 2007. aastal töös „Ekspertarvamus 

Pärnu maakonnas Sindi linnas paiknevate riiklike kultuurimälestise vastavusest mälestise 

tunnustele“ ettepaneku see mälestiste nimekirjast kustutada ja keskenduda säilitamis-

korrastamistegevuses analoogilistele elamutele Wöhrmanni puiesteel.  

Käesolevaks ajaks on mälestise avatäited suures osas hävinud ja  põhikonstruktsioonid 

tulekahjus kannatada saanud (autentset oli detailides vähe ka enne tulekahju). Hoone 

taastamine oleks võimalik vaid rekonstruktsioonina, mis aga arvestades autentsete analoogide 

olemasolu pole otstarbekas ega põhjendatud ei tüpoloogilise esindatuse ega linnaehitusliku 

ansambli kontekstis.  

Peale arutelu otsustati: Lõpetada ehitise mälestiseks olemine, kuna hoone on suures osas 

hävinud ning ei oma erilist tüpoloogilist ega ansamblilist väärtust. Hoone jääb mälestiste 

ühisesse kaitsevööndisse, seega on ka peale mälestiseks olemise lõpetamist võimalik 

jälgida, et võimalik uushoone selles asukohas oleks ajaloolises keskkonnas sobiv.  

 

Hoone mälestiseks olemise lõpetamist arutati Muinsuskaitse Nõukogus esimest korda 

08.05.2014.a. Muinsuskaitse Nõukogu otsust vastu ei võtnud, vaid palus täiendavalt 

linnavalitsuse seisukohta küsida. (Lisa 8)  

Linnavalitsuse seisukohta hoone taastamise kohta küsiti uuesti. (Lisa 9)  

Hoone mälestiseks olemise lõpetamist arutati Muinsuskaitse Nõukogus uuesti 11.09.2014.a. 

Nõukogu otsustas teha Kultuuriministrile ettepaneku hoone mälestiseks olemine lõpetada. 

(Lisa 10) 

 

 

VII LISAD 

1. Asukohaskeem 

2. Fotod enne hävimist ja hävimise järel 

3. Väljavõte Kultuurimälestiste riiklikust registrist mälestise inspekteerimiste kohta 

4. 09.03.2010  koostatud vaatlusprotokoll koos fototabeliga (2 lehel) 

5. Kirjavahetus Päästeametiga 08.03.2010 toimunud põlengu asjus (8 lehel) 

6. E- kirjavahetus Linnavalitsusega peale põlengut 

7. Eksperdihinnangu objektiks oleva asja omaniku arvamus asja mälestiseks olemise 

lõpetamise ettepaneku kohta/Kohaliku omavalitsuse, kelle territooriumil asub 

eksperdihinnangu objektiks olev asi, arvamus asja mälestiseks olemise lõpetamise 

ettepaneku kohta 

8. Muinsuskaitse Nõukogu otsus 08.05.2014 

9. Täiendav kirjavahetus linnavalitsusega 

10. Muinsuskaitse Nõukogu otsus 11.09.2014 
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1. Asukohaskeem 
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2. Fotod enne hävimist ja hävimise järel 

 
Foto 1. Vaade edelast. Tarvi Sits. 10.05.2005 

 

 
Foto 2. Vaade kagust. Nele Rent.05.11.2009 

 

 
Foto 3. Tagafassaad. Nele Rent.05.11.2009 

 
Foto 4 Vaade läänest. Nele Rent.05.11.2009 

 

 
Foto 5. Tagafassaad. Nele Rent. 09.03.2010 

 

 
Foto 6. Esifassaad. Nele Rent. 09.03.2010
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Foto 7. Hoone seisukord 02.12.2013.a. Triin Talk 

 

 
Foto 8. Vaade küljelt 02.12.2013.a. Triin Talk 
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      Foto 9. vaade hoone sisemusse. 02.12.2013.a. Triin Talk 

 

 
  Foto 10. Tänavavaade. 02.12.2014.a. Triin Talk 
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3. Väljavõte Kultuurimälestiste riiklikust registrist mälestise inspekteerimiste kohta 

Mälestised • 16759 Elamu Sindis Kooli t. 8 

 
Inspekteerimised - nimekiri 

Jrk 

nr 

Inspekteer

imise 

kuupäev 

Seisund Inspektor Kirjeldus 

1 

 

07.11.2012 varemetes Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

NeleRent 

Hoone on tugevalt põlenud. Katus ja 

katuse kandekonstruktsioonid on suures 

osas hävinud. Söestunud on ka suures 

ulatuses hoone sisemus. Alustatud 

küttematerjaliks laialikandmist. 

2 

 

26.04.2011 avariiline Muinsuskaitseameti 

restaureerimis- ja 

arendusosakonnanõunik 

Jaan Vali 

Hoone on tugevalt põlenud. Katus ja 

katuse kandekonstruktsioonid on suures 

osas hävinud. Söestunud on ka suures 

ulatuses hoone sisemus. Vajalik teostada 

põhjalik hoone insenertehniline 

ülevaatus ja analüüsida hoone 

mälestiseks olemist. Koristada hoonest 

risu ja parandada ajutiste vahenditega 

katus. 

3 

 

16.03.2010 avariiline Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

NeleRent 

08.03.2010 toimus põleng. Kannatada 

sai hoone katus ning 1 korter. 

Veekahjustused kogu hoones. 

4 

 

05.11.2009 rahuldav Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

NeleRent 

Muutusteta. Vihmaveesüsteem puudulik. 

Harjaplekk kohati puudu. Hoone 

ümbruse hooldus rahuldav. 

5 

 

05.09.2008 rahuldav Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

NeleRent 

Koos Karin Vimbergiga. Positiivseid 

muutusi ei ole toimunud. Hoone ja selle 

ümbrus hooldamata ja räämas. 

6 

 

12.05.2005 rahuldav Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

Tarvi Sits 

Ümbrus jätab võrreldes varasemate 

inspekteerimistega parema mulje. Uks 

värvitud, ei ole algne. 

7 

 

10.11.2003 halb Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

Tarvi Sits 

Välisuks vahetatud, ümbrus räämas. 

Omanik Sindi linn. 

8 

 

22.01.2003 halb Muinsuskaitseameti 

Pärnumaa vaneminspektor 

Rita Peirumaa 

15.02.02.Osa maja seintest vooderdatud 

eterniidiga, jätab hooldamata mulje. 

Ümbrus räämas. Sisse ei saa. Naabrite 

jutu järgi elavat selles vanglast tulnud 

retsid ja olevat joomapunker. 
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Kohtuväline menetleja  MUINSUSKAITSEAMET reg.kood 70000958 Uus tn 18  06403050 

         Järelevalvemenetluse VAATLUSE PROTOKOLL 

                                                                                                                09.03.2010 

Muinsuskaitseameti  Pärnu maakonna vaneminspektor Nele Rent                                         
(kohtuvälise menetleja nimetus, protokolli koostanud ametniku ametikoht ning ees- ja perekonnanimi) 

 

juhindudes muinsuskaitseseaduse  § 44¹ ja 44²,  teostas 09.03  käesoleval aastal  

järelevalvemenetlust mälestisel Elamu Sindis Kooli t. 8, reg nr 16759, asukohaga  Kooli tn 8, 

Sindi linn, Pärnu maakond.   
(märgitakse objekt, mille vaatlust teostati ja vaatluse koht) 

Vaatlus algas kell 13:30  ja lõppes 13:45.                

Vaatluse tingimused: kergelt pilvine, kuiv ilm 

Vaatlusega tuvastati:  mälestisel on toimunud 08.03.2010 öösel/varahommikul tulekahju. Põlengu 

tekkepõhjuseid selgitab Päästeameti uurimine. 

 

Hoone on osaliselt tules hävinud, põlengu ja kustutustööde tagajärjel  saanud vee- ja 

tahmakahjustusi. Enamik hoone katusekattest  on hävinud, see on põlenud ning eterniittahvlid 

vedelevad hoovis maas. Sarikad osaliselt söestunud.  Enam on kahjustusi saanud hoone lääne- ja 

loodekülg. Tagakülje korteri ruumid, sh välis- ja sisemised avatäited, on söestunud, laed ja põrand 

osaliselt hävinud, risused. 

 

Hoone uksed ja aknad on sulgemata – klaasid lõhutud või puuduvad, esiuks lukustamata. Tagauks 

hävinud. Hoone on olnud kasutusel vaid osaliselt. Korterid on täis prahti ja risu.  

Hoone ümbrus on hooldamata – täis risu, piireaed  laguneb. 

Protokolli koostaja:  

 

 

Nele Rent 

Pärnumaa vaneminspektor  

 

Lisa: Fototabel 



















 

 

 

MUINSUSKAITSEAMET 
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Lääne-Eesti Päästekeskus        

Pikk 20A       

80010 PÄRNU      Meie 12.05.2011 nr 5.1-1/2109 

 

 

Sindis Kooli tn 8 materjalide edastamine 

 

08.03.2010 oli tulekahju Sindis Kooli tn 8. Hoone nimetatud aadressil on kultuuriministri 

21.04.1998 määrusega nr 13 „Kultuurimälestiseks tunnistamine" (RTL 1998, 179/180, 697) 

tunnistatud mälestiseks Elamu Sindis Kooli t. 8, reg nr 16759. 

 

Seoses mälestiseks olemise lõpetamise menetlusega (muinsuskaitseseadus § 12) palume 

edastada Muinsuskaitseametile 08.03.2010 Sindis Kooli tn 8 toimunud tulekahju materjalide 

- protokollid, otsused vms - koopiad. 

 

Lugupidamisega 

 

 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

Nele Rent 

Pärnumaa vaneminspektor 

Kuninga 18, 80011 PÄRNU 

443 1046; nele.rent@muinas.ee 

 

 

 

mailto:nele.rent@muinas.ee


 

LISA 6 

 

----- Original Message -----  

From: Nele Rent  

To: anu.vassvik@sindi.ee  

Cc: marko.sorin@sindi.ee  

Sent: Wednesday, April 07, 2010 9:31 AM 

Subject: Elamu Sindis Kooli t. 8 

  

Tere,  

 08.03.2010 toimus põleng mälestisel Elamu Sindis Kooli t. 8, reg nr 16759. 

Et tagada mälestise säilimine on ääretult tähtis hoone karustada, kasvõi avariikatusega. 

Ning loomulikult ka hoone prahist puhastada, et hoida ära edasised võimalikud põlengud. 

  

Milline on Sindi LV tegevusplaan ja ka rahalised võimalused? 

Lisan manusesse tegevusloaga ettevõtja hinnapakkumise katuse remondiks 

Muinsuskaitseamet saaks rahaliselt toetada kindlasti 30 000 krooniga, aga võib-olla 10-
15 000 lisaks. 

  

Lugupidamisega, 

  

Nele Rent 

Muinsuskaitseamet 

Pärnumaa vaneminspektor 

443 1046; 5669 3459; nele.rent@muinas.ee 

mailto:nele.rent@muinas.ee
mailto:anu.vassvik@sindi.ee
mailto:marko.sorin@sindi.ee
mailto:nele.rent@muinas.ee


 

 

 

Saatja: Anu Vassvik [anu.vassvik@sindi.ee] 

Saatmisaeg: 12. aprill 2010. a. 18:43 

Adressaat: Nele Rent 

Teema: Re: Elamu Sindis Kooli t. 8 

  

Tere Nele 

  

Ma tänan info ja hinnapakkumise eest. Ka meiepoolne soov on säilitada hoone ja teeme selleks 
omaltpoolt kõik, mis vähegi rahaliselt võimalik. 

Edaspidine tegevus tuleb arutusele järgmise nädala LV istungil. 

  

Heade soovidega, 

Anu Vassvik 

 

 

Saatja: Marko Šorin [marko.sorin@sindi.ee] 

Saatmisaeg: 19. aprill 2010. a. 15:37 

Adressaat: Nele Rent; anu.vassvik@sindi.ee 

Teema: Re: Elamu Sindis Kooli t. 8 

  

Lgp Nele Rent 

  

Sindi Linnavalitsus arutas antud teemat 13.aprilli istungil. Eelnevalt on Linnavalitsuse liikmed Kooli 8 
hoonet külastanud paaril korral. 



Linnavalitsus otsustas paluda Kooli 8  välja arvamist muinsuskaitse alt. Põhjuseks hoone osaline 
hävimine tulekahjus ning finantsvõimaluste puudumine nimetatud hoone rekonstrueerimiseks.  

Samas kinnitame meie poolset huvi ja soovi säilitada muinsuskaitse objekte Sindi linnas. Oleme 
valmis mitmekülgseks koostööks antud vallas ning oleme huvitatud lahendite leidmisest ajalooliste 
hoonete säilitamiseks. 

Palume teie poolset seisukohta Kooli 8 suhtes ning soovime teiega kohtuda Sindis, kus arutada 
koostöö võimaluste üle. 

  

Lugupidamisega 

Marko Šorin 

Abilinnapea 

Sindi LV 

 



m 
SINDI LINNAVALITSUS 

Pr Nele Rent 

Muinsuskaitseamet 

Kuninga 18 

80011 PÄRNU 

©Jft 11.2013 nr 8 -1 .1 / / £l<cj 

Teatis 

1. 2010. aastal süttis elamu aadressil Kooli 18, reg nr 16759, majas elanud isiku hooletuse tõttu. 
Tulekahju tulemusena hävis suur osa hoonest. 

2. Sindi linnavalitsus on seisukohal, et nimetatud mälestise taastamine ei ole otstarbekas, kuna 
hoonel puudub otstarve ning sarnase mälestise tunnustega hooneid on Sindis veelgi (J. Ch. 
Wöhrmanni puiesteel). Samuti on Kooli 8 antud asukohas ainus sellise tüübi esindaja ning ei 
moodusta naabermälestistega Kooli 4, reg nr 16757 ja Kooli 6, reg nr 16758 ühtset tervikut. 

Lugupidamisega 

Marko Sorin 
linnapea 

445 1880 

Pärnu mnt 12 
86705 SINDI 
Reg kood 75004932 

tel 445 1881 
445 1883 

faks 445 1892 

e-post: sindi@sindi.ee 
arvelduskonto 1120145828 

Swedbank 

mailto:sindi@sindi.ee


MUINSUSKAITSE NÕUKOGU  

KOOSOLEKU PROTOKOLL 
Väljavõte 

 

 

Tallinn                      08. mai 2014 

Muinsuskaitseamet 

Algus: 14:00 

Lõpp: 17:00 

 

 

Võtsid osa: Lilian Hansar, Tarmo Saaret, Trivimi Velliste, Mati Maanas, Kersti Nigesen, 

Urve Sinijärv, Margit Mutso, Peeter Pere, Siim Raie 

 

Puudusid: Peep Pillak, Heldur Meerits, Valter Lang 

 

Juurde kutsutud: Muinsuskaitseameti ehitismälestiste peainspektor Triin Talk, 

Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja - arendusdirektor Carolin Pihlap  

 

Juhatas: Lilian Hansar 

Protokollis: Maria Silla 

 

1. Elamu Sindis Kooli 8 mälestiseks olemise lõpetamine 

 

Pärnumaal, Sindi linnas, Kooli tn 8 asuva ehitismälestise (reg nr 16759) mälestiseks olemise 

lõpetamise ettepaneku tegi Sindi Linnavalitsus 2011.a., mida toetas ka maakonna 

vaneminspektor Nele Rent. 

Mälestise kohta on koostatud eksperdihinnang asja mälestiseks olemise lõpetamiseks, kus 

märgitakse:  

 

Mälestis on varasemate remontide ja 08.03.2010.a toimunud põlengu ning sellele järgnenud 

lõhkumiste tagajärjel oluliselt rikutud (hävinud) ning kaotanud autentsuse. Mälestise piisavalt 

autentne taastamine pole võimalik, kuivõrd asja tehniline seisund on avariiline või halb ning 

seisundi parendamiseks vajalik konstruktsioonide asendamine põhjustab asja autentsuse 

kadumise. 

Hoone tüpoloogiline ja arhitektuuriajalooline esindatus (mälestise tunnus) Sindi mälestiste 

kontekstis säilub hoonete näol Whörmanni puiesteel. 

Hoone jääb Kooli tn 4, Kooli tn 6 ja Pärnu mnt 63 asuvate mälestiste ühisesse 

kaitsevööndisse. Mälestiseks olemise lõpetamisel on võimalik hoone ase säilitada kompleksi 

struktuurielemendina ja lubada sinna tulevikus ehitada ainult hävinud hoonega samamahuline 

hoone. 

 

02.04.2014 oli küsimus arutlusel Ehitismälestiste eksperdinõukogus, kus märgiti: 

 

Arvestades analoogiliste elamute olemasolu (samuti riiklikult kaitstavad mälestised) 

tervikliku ansamblina Wöhrmanni puiesteel, mis tagab korraliku tüpoloogilise esindatuse 

kultuuripärandi mitmekülgsuse vaatevinklist ja nimetatud elamu juures toetava ansambli 

puudumist  tegi ekspert juba 2007. aastal töös „Ekspertarvamus Pärnu maakonnas Sindi linnas 



paiknevate riiklike kultuurimälestise vastavusest mälestise tunnustele“ ettepaneku see 

mälestiste nimekirjast kustutada ja keskenduda säilitamis-korrastamistegevuses 

analoogilistele elamutele Wöhrmanni puiesteel.  

Käesolevaks ajaks on mälestise avatäited suures osas hävinud ja  põhikonstruktsioonid 

tulekahjus kannatada saanud (autentset oli detailides vähe ka enne tulekahju). Hoone 

taastamine oleks võimalik vaid rekonstruktsioonina, mis aga arvestades autentsete analoogide 

olemasolu pole otstarbekas ega põhjendatud ei tüpoloogilise esindatuse ega linnaehitusliku 

ansambli kontekstis.  

 

Ehitismälestiste eksperdinõukogu otsustas: 

 

Lõpetada ehitise mälestiseks olemine, kuna hoone on suures osas hävinud ning ei oma erilist 

tüpoloogilist ega ansamblilist väärtust. Hoone jääb mälestiste ühisesse kaitsevööndisse, seega 

on ka peale mälestiseks olemise lõpetamist võimalik jälgida, et võimalik uushoone selles 

asukohas oleks ajaloolises keskkonnas sobiv.  

 

 

Otsustati: Muinsuskaitse Nõukogu otsustas paluda Muinsuskaitseametil veel kord suhelda 

Sindi Linnavalitsusega ja selgitada välja, millised on linna võimalused hävinud mälestise 

asemele koopia ehitamiseks. 

 

 



 

Saatja: Marko Šorin [mailto:marko.sorin@sindi.ee]  

Saatmisaeg: 13. juuni 2014. a. 12:20 
Adressaat: Triin Talk 

Koopia: nele.rent@muinas.ee; Kelly Stern 
Teema: Re: Kooli tn 8 Sindis 

  

Lgp Triin Talk! 

  

Sindi linnavalitsusel on antud kinnistu suhtes seisukoht, et kinnistu jääb elamumaaks, kuid 
sinna hoonet Sindi linnavalitsus oma rahade ja initsiatiiviga ehitada ei kavatse. Selleks 
puudub otsene vajadus ning ka vahendid. Pigem tuleb mõelda naabruses asuvate mälestiste 
Kooli 4 ja Kooli 6 seisukorra peale. 

Taastamiseks puuduvad linnavalitsuse seisukohalt ka vajalikud vahendid. 

  

Samuti lähtume oma seisukohal ka sellest, et analoogse arhitektuuriga hooned on esindatud 
Wöhrmanni puiesteel. Wöhrmanni puiesteel on analoogsed hooned säilinud Sindi vabriku 
ehitamise algjärgust, kuhu nad olid planeeritud vabriku asutaja enda plaanide kohaselt. Kooli 
8 hoone ehitati aga hiljem ning paiknemine teiste, suuremate majade vahel oli rohkem 
juhuslikku, kui planeeritud tegevuse laadi. 

  

  

Lugupidamisega 

Marko Šorin 

Sindi linnavalitsus 

  

 

 

 

 

 

mailto:marko.sorin@sindi.ee
mailto:nele.rent@muinas.ee


 

From: Triin Talk  

Sent: Tuesday, June 10, 2014 6:24 PM 

To: marko.sorin@sindi.ee  

Cc: nele.rent@muinas.ee  

Subject: Kooli tn 8 Sindis 

  

Lp Marko Šorin 

Muinsuskaitseameti menetluses on  ehitismälestise elamu Sindis Kooli tn 8, reg nr 16759, 

mälestiseks olemise lõpetamine. Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12 lg 1 asja 

kinnismälestiseks olemine lõpetatakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel.  

08.05.2014 toimunud koosolekul Muinsuskaitse Nõukogu (Lisa: väljavõte koosoleku 

protokollist) asja mälestiseks olemise lõpetamisega ei nõustunud, vaid otsustas paluda 

Muinsuskaitseametil veelkord suhelda Sindi linnavalitsusega ja selgitada välja, millised on 

linna võimalused hävinud mälestise asemele koopia ehitamiseks. 

Seetõttu palume Sindi linnavalitsuse seisukohta:  

-kui olemasolev hoone lammutatakse, kas krunt plaanitakse uuesti hoonestada? 

-kas  peate võimalikus ja vajalikuks hoone taastamist algse koopiana?  

-kas linnavalitsus on valmis katma taastamisega seotud kulud? 

  

Lugupidamisega,  

Triin Talk 

ehitismälestiste peainspektor 

tel 5061835 

 

mailto:triin.talk@muinas.ee
mailto:marko.sorin@sindi.ee
mailto:nele.rent@muinas.ee
tel:16759
tel:5061835


MUINSUSKAITSE NÕUKOGU  

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Väljavõte 

 

 

 

Tallinn                      11. september 2014 

Muinsuskaitseamet 

Algus: 14:00 

Lõpp: 17:00 

 

 

Võtsid osa: Lilian Hansar, Tarmo Saaret, Trivimi Velliste, Kersti Nigesen, Urve Sinijärv , 

Heldur Meerits, Mati Maanas Peeter Pere, Siim Raie 

 

Puudusid: Peep Pillak, Margit Mutso, Valter Lang 

 

Juurde kutsutud: Kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi 

kultuuriväärtuste osakonna nõunik Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi õigusnõunik Merle 

Põld, Muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja Carolin Pihlap, Muinsuskaitseameti 

ehitismälestiste peainspektor Triin Talk, Rapla KEK-i haldushoone omaniku OÜ Stipend 

Invest juhatuse liikmed  Janar Kirss ja Kristjan Aller 

 

Juhatas: Lilian Hansar 

Protokollis: Maria Silla 

 

 

 

5. Sindi Kooli 8 elamu mälestiseks olemise lõpetamine 

 

Triin Talk: Kooli 8 mälestiseks olemise lõpetamist arutati eelmisel (08.05.2014) nõukogu 

koosolekul, kus Muinsuskaitse Nõukogu otsustas paluda Muinsuskaitseametil veel kord 

suhelda Sindi Linnavalitsusega ja selgitada välja, millised on linna võimalused hävinud 

mälestise asemele koopia ehitamiseks. 

Sindi linnavalitsus on antud kinnistu suhtes seisukohal, et kinnistu jääb elamumaaks kuid 

esialgu ei ole plaanis sinna hoonet rajada. Selleks puudub otsene vajadus ja ka vahendid. 

Pigem panustatakse naabruses asuvate mälestiste Kooli 4 ja Kooli 6 seisukorra parandamisele. 

Mälestis on varasemate remontide ja 08.03.2010.a toimunud põlengu ning sellele järgnenud 

lõhkumiste tagajärjel oluliselt rikutud (hävinud) ning kaotanud autentsuse. Mälestise piisavalt 

autentne taastamine pole võimalik, kuivõrd asja tehniline seisund on väga avariiline ning 

seisundi parendamiseks vajalik konstruktsioonide asendamine põhjustab asja autentsuse 

kadumise. Hoone tüpoloogiline ja arhitektuuriajalooline esindatus (mälestise tunnus) Sindi 

mälestiste kontekstis säilub hoonete näol Whörmanni puiesteel.  

Hoone jääb Kooli tn 4, Kooli tn 6 ja Pärnu mnt 63 asuvate mälestiste ühisesse 

kaitsevööndisse. Mälestiseks olemise lõpetamisel on võimalik hoone ase säilitada kompleksi 

struktuurielemendina ja lubada sinna tulevikus ehitada ainult hävinud hoonega samamahuline 

hoone.  



Otsustati: Muinsuskaitse Nõukogu otsustas teha Kultuuriministrile ettepaneku Sindi Kooli 8 

(reg nr 16759) mälestiseks olemine lõpetada. 

 

 


