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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID    
 

 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud (arhitektuurimälestiste, 

Sindi kalevivabriku meistrite elamud Wöhrmanni pst. 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, 18 

(reg. nr. 16807-16814) konserveerimis- ja restaureerimistöödeks.  

Eritingimuste taotleja on Sindi linnavalitsus.  

Töö eesmärgiks on edasiste hooldus-, remont-, restaureerimis ning planeerimis- 

ja heakorratööde nõuete täpsustamine ja nende aluseks jääva 

restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine. 

  

Töö koostamisel on kasutatud: 

  

1) Eesti Ajalooarhiivis leiduvad materjalid.  EAA 2469-1-728,  

            EAA 2072-5-310 

            EAA 2072-4-94 

            EAA 3724-5-1654 

2)  ERM KV 123.  Maasik, Edur. Sindi vabrikust ja linnast. Pärnu 1965. 

3) ERA F. … leiduvad 1920.-1930. aastate ehitusplaanid.  

 4) EKMi ja ERMi Fotokogudes leiduvad ajaloolised fotod hoonetest. 

 5)  Sindi linna ajaloo ülevaade: http://www.sindi.ee/ajalugu 

   

 

I AJALOOLINE ÜLEVAADE       

 
 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. Nõuandjaks oli sealjuures olnud Wöhrmanni sõber, Taali ja 

Tõstamaa mõisnik J. E. Stael von Holstein, kes ise tegeles lambakasvatusega ja 

oli selleks välja pakkunud, tema enda valduste kõrval, Tori kihelkonnas asuva 

soodsa asendiga Zintenhofi kroonumõisa. 

Vabriku ehitustöödega alustati 1832.a., teistel andmetel 1833. aasta kevadel. 

Ehitamine kestis umbes kaks aastat.
1
 Vabrikukompleksi rajamiseks investeeriti 

hiigelsumma, 1 549 000 paberrubla, millest suure osa moodustas riigi toetus. 

Tööstushoonete rajamiseks kulus 3,4 miljonit tellist, milleks enne 

vabrikuhoonete ehitamist rajati kohalik telliselööv 8 ahjuga.  

1834. aastal valmis ka vabriku pais ja veel samal aastal alustati kalevi 

valmistamist.   

                                                 
1
 ERM KV-123, lk.224-225. 
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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 kirdesse, 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 kangruks tervete artellide 

kaupa. 1835.a. algul oli ettevõttes 514 töölist, neist perekonnainimesi 125, 

vallalisi 342, lapsi 47. 

1841. aastaks oli töötajate arv kasvanud 1,4-kordseks, kangastelgede arv 

tõusnud 80-lt 125-le ja aastane kogutoodang 6 korda (25 000 arssinalt 149 000 

arssinale) ning selle hind 7korda (300 000-lt 2 100 000 assignaatrublale). 

1839.a. sai vabriku toodetele osaks  esimene kõrge tunnustus - ülevenemaalise 

tööstusnäituse I järgu suur kuldmedal. Seoses sellega andis Vene keisririigi 

rahandusminister 17. märtsil 1840 Sindi vabrikule õiguse kasutada plakatitel 

ning toodete etikettidel omaaegset “kvaliteedimärki” – kahepealise keisrikotka 

kujutist. 1842. a. valmistati vabrikus 14 erinevat kalevisorti.
2
 

Vabrik koosnes viiekorruselisest peahoonest kahe kolmekorruselise 

tiibhoonega, ühest värvimis-, kahest kuivatus- ja ühest pesemishoonest, 

aurumasinate ruumist, sepikojast ja puutöökojast. Vabriku juurde kuulus kivist 

elumaja vabrikuvalitsuse tarvis ning veel 54 puust hoonet töölistele, keda 

vabrikus oli 1000, neist 760 olid venelased, ülejäänud valdavalt eestlased. 

1843-1848. a. arenes vabriku tootlikkus tõusujoones, sisseseadet täiustati 

pidevalt. Oluliseks uuenduseks olid uute mehhaaniliste ketrusmasinate 

kasutuselevõtmine. Vabriku “masinapark” koosnes 16 täiskomplektist 

ketrusseadmetest, 150 kangasteljest, 17 vanutus-, 10 pesemis-, 36 karvastus-, ja 

40 pügamismasinast. Nende töölepanemiseks kasutati kaht vesiratast (150 hj) ja 

vajadusel ka kaht 100-hobujõulise koguvõimsusega aurumasinat. 

Värvimistsehhi ja teiste hoonete kütmiseks oli hangitud kaks aurukatelt. 

Vabrikule sai osaks ka rahvusvaheline tunnustus - medalid 1862.a. Londoni ja 

1867. a. Pariisi näituselt. 

Vabriku asutanud kaupmees Wöhrmanni poeg Cristian Heinrich Wöhrmann 

(1814-1874), kes 1837. aastal oli astunud Venemaa riigiteenistusse, tõusis siin 

                                                 
2
 Sindi ajalugu,  
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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. 1851. aastal 

vabastati Wöhrmann ta enese palvel koos perekonnaga vene kodakondsusest. 

Varsti pärast seda müüs ta vabriku rendiõiguse maha. 

 

11. mail 1877.a. läheb Sindi Kalevivabrik aktsiaseltsi „Sindi kalevivabriku 

Ühisus, endine Wöhrmann ja Poeg“ valdusse.
3
 

1879. aastal omandas vabriku Moskva suurkaupmees W. Aue. 

1882. aasta augustis toimunud järjekordse 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 asuvate aurumasinatega. Lepingu 

juurde kuulus kreisimaamõõtja Wilhelm Petersi valmistatud ja Liivimaa 

õuekohtu 17. oktoobrist 1878, nr 5893 kinnitatud plaan. 

Aastal 1900 omandas Sindi Kalevimanufaktuuri Ühisus W. R. Stael von 

Holsteinilt veel Vabrikutrahteri krundi, suurusega 3 Lft 14 7/8 Kap, mis varem 

oli kuulunud Ivan von Wöhrmannile kuid vahepeal edasi renditud.
4
 Vabrikut 

esindas selle lepingu sõlmimisel juba eestlasest vabrikudirektor Georg Jakobi p 

Nuut (Nuth) Moskva I Gildi kaupmehe Heinrich Fjodori pg Bergmanni ja 

aadlik Fr Adolfi pg Althauseni volikirja alusel.
5
 

Vabriku direktoriks oli kuni 1905. aastani Georg Nuut (rahva suus Tori Jüri), 

edasi … 

 

Vabariigi valitsuse otsustega 6. märtsist 1931. a. ja 20. novembrist 1936. a. anti 

Linnade ja alevite maaga varustamise seaduse § 2 põhjal 4,064 ha suurune osa 

vabriku maadest koos elamutega aleviomavalitsuse valdamisele. 1939. a. mais 

saavutas otsuse protsessinud Kalevivabrikute Ühisus vabrikule kuulunud ja 

vabrikutammi hooldamiseks vajaliku ala (sh osa jõest) väljaarvamise linnale 

antavate maade hulgast. Administratiivselt jäid hooned vabriku omandiks kuni 

1940. aastani. 

 

                                                 
3
 EAA 2460-1-11, L.9 jj. 

4
 Samas, l. 6. 

5
 Samas. l. 8 
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Sindi tekstiilivabrikute 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 toome ära siiski hoonete loetelu: 

116 – aednikumaja, ühekorruseline, sindelkatusega, 9x5x1,5 ruutsülda 

117 – teenijatemaja, ühekorruseline, sindelkatusega, 13x6x1,5 ruutsülda 

119 – haigla, ühekorruseline, sindelkatusega, 16x6x1,6 ruutsülda 

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; 

168 – Jääkelder, sindelkatusega; 

169 -  Kuur, ühekorruseline, sindelkatusega, 8x2,5x1 ruutsülda; 

170 -  Kuur, ühekorruseline sindelkatusega, 7x2x1 ruutsülda; 

171 - ühekorruseline puukuur sindelkatusega, 3x3x1 ruutsülda; 

172 - ühekorruseline puukuur sindelkatusega  8,5x3x1 ruutsülda; 

173 -  jääkelder, sindelkatusega          4x4x1,1 ruutsülda; 

174-196 - kuurid /…/ 

 

EAA 2460-1-15 on säilinud Sindi linna majavalitsuse arvestuskaardid 1940. 

aastatest. 

Wöörmanni 12 (maatüki pindala 118,68m2, hoone väärtus 3 937.50 rbl) elasid: 

1) Jurkanov, Rufina Andrei t., snd. 1881 koos tütar Sinaidaga; 

2) Pahval, Sinaida, snd 1910, juuksur, kelle mees oli Punaarmees; 

3) Jgnatjev Ilja Ignatjevi p., snd. 1879, naise Jevgenia ülalpeetav, kelle 2 

poega teenisid Punaarmees; 

Wöörmanni 14 (118, 68m2, ehituse hinne rbl 3937.50) – ei ole andmeid 
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Wöörmanni 18 (145,20m2, ehituse hinne rbl 10 106.25) – ei ole andmeid 

Veel on arvele võetud hooned Pärnu mnt 24, 26, 30, 32, 34 (kruntide suurus 67, 

50m2, väärtus hinnatud 840 rublale) ja tänava vastasküljel asuvad Pärnu mnt 25 

(hoone väärtus 24 900 rbl, krunt 364,50 m2); Pärnu mnt 39 (väärtus 5 250 rbl, 

krunt 117,45 m2); Pärnu mnt 45 (väärtus 5 250 rbl, krunt 117, 45 m2); Pärnu 

mnt 51 (väärtus 5 250, krunt 111, 76 m2). 

1950. aastate lõpus tehtud fotodel on osa paarisnumbreid kandnud „neegriküla“ 

hooneid veel alles kuid 1965. aasaks on viimane kunagise Sindi ilmet 

kujundanud majadest lammutatud ja hoonete asemele rajatud haljasala. 

 

Paremini on läinud Wöhrmanni puiestee majadel, millest neli – Wöhrmanni 

pst 8, 10, 12, 14 on säilitanud algupärase ilme. Ülejäänud hooned – Wöhrmanni 

pst. 2, 4, 6 ja 18 on säilinud ümberehitatuna. Vaid üks elamu sellest 

hoonefrondist – nr 16 – on hävinud. Need hooned pärinevad tõenäoliselt 1830.-

1840. aastatest ja on ehitatud vabriku meistrite elamuteks. Kultuurimälestiste 

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

autoriks arhitekt Ebenwein (Erbenwein). Arhitekti nimi viitab Volõõnia-saksa 

päritolule. 

 

 

II MÄLESTISTE INVENTEERIMINE 

 

 

2.1. Hoonete kirjeldus ja tehnilise seisukorra hinnang. 
 

Kõik elamud on algselt olnud ühekorruselised, täiskelpkatusega, nelja aknaga 

esi- ja nelja aknaga hoovifassaadil. Fassaadid on kaetud nn. poola tüüpi 

püstlaudvooriga. Pealmiste voodrilaudade servad on profileeritud. Soklid on 

maakivist, sokli ülaservas on tellisvöö. Soklid on olnud kaetud massiivse, ca 

20cm laiuse veelauaga. Hilisemate remontide käigus on sokleid kohati tõstetud 

ja need on saanud betoonkatte.  

Säilinud fotomaterjali alusel võib väita, et algselt olid hoonetel kivikatused. 20. 

sajandi alguse fotodel kannab enamik hooneid veel kivikatust. Sindelkatused 

paigaldati tõenäoliselt 19. sajandi lõpus ja 1910.-1920. aastatel, 1950.-1960. 

aastatel vahetati need omakorda eterniit- ja pemiitkatuste vastu. 

Algsed aknad on olnud 6 ruuduga ja varustatud nurgaraudadega sepishingedega 

ning sepishaakidega. Aknalengid koos sepisdetailide fragmentidega on 

enamasti alles, kuid valdavalt on nendesse 1920-1960. aastatel paigaldatud 

uued aknaraamid. Algseid aknaraame on säilinud Wöhrmanni 14 hoonel (foto 

34). 

Sissepääsud asuvad mõlema hoonekülje keskteljel. Hoonete hooviküljel on 

tõenäoliselt juba algselt paiknenud eeskojad, mida 19. sajandil on ümber 

ehitatud ja juurdeehitustega täiendatud.  
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Algsed välisuksed on tõenäoliselt olnud lihtsad põõnaga lauduksed, nagu näha 

20. sajandi alguse fotodelt (foto 18, 21). Enamik uksi on asendatud 

hilisematega, Tüüpseim on praegu 20. sajandi algusest pärinev nelja tahvli ja 

ülavalgmikuga välisuks, milline on säilinud Wöhrmanni 8 hoonel (foto 60). 

Hooviküljel on levinud samast perioodist pärinevad 6-tahvliga uksed (foto 45). 

 

Hoonete plaanilahendus koosneb kõigil juhtudel ühest või kahest keskteljel 

asuvast eeskojast ja neljast pearuumist, mis omakorda on kergvaheseintega 

jaotatud väiksemateks osadeks – enamasti köögiks ja toaks. Kergvaheseinte 

asukohti on aegade jooksul muudetud ja need on sageli juhusliku iseloomuga. 

 

Hooned nr 2, 4, 6 ja 18 on 20. sajandi esimestel kümnenditel ümber ehitatud, 

lisatud on ärklikorrus ja täiskelpkatus asendatud viilkatusega. 

Fassaadilahenduses on säilinud vana avade rütm keskse sissepääsuga. 

Üldjoontes on säilinud on ka esimese korruse plaanilahendus. 

 

Säilinud on hoonete juurde kuuluv 19. sajandi keskpaigast pärinev 

krundistruktuur koos viljapuuaedade ning abihoonete ja rajatistega, mis annab 

piirkonnale iseloomuliku miljööväärtuse. 

 

Hoonete põhikonstruktsioonid on valdavalt veel rahuldavas seisundis, kuid 

enamik välistarindeid on kahjustatud ja vajab remonti. Eterniidist katusekatted 

on amortiseerunud ja vajavad lähiaastatel väljavahetamist. Kohati puuduvad 

sadevete äravoolurennid ja sokli veelauad, mis põhjustab hoonete 

konstruktsioonide kahjustumist. Siseruumides on puitpõrandad ja seinaosad 

kohati kahjustatud, neid on parandatud juhuslike materjalidega. Küttekehade 

seisund hoonetes on kohati avariiline! 

 

2.2. Hoonete ja hooneosade väärtushinnangud 

 
Sindi kalevivabriku elamute ajaloolise kompleksi väärtus seisneb hoonete 

linnaehituslikus kompleksiväärtuses ning kompleksi kuuluvate hoonete 

ajaloo-, arhitektuuri- ja miljööväärtuses. Kui üks hoonetest hävib või 

kaotab algupärase ilme või talle iseloomuliku keskkonna, siis väheneb ka 

ülejäänud hoonete väärtus. Seetõttu on oluline kõigi hoonete säilitamine. 

Tegemist on Sindi linna ehituspärandi vanima kihistusega. Hooned pärinevad 

vabriku rajamisajast – 1830.-1840. aastatest. Sellest ajast pärineval algupärasel 

kujul on praeguseks säilinud neli hoonet – Wöhrmanni pst 8, 10, 12, 14. Lisaks 

on algse hoonemahu säilitanud veel sama hoonetüüpi esindav praegune 

muuseumihoone Pärnu mnt 12, kuid 1980. aastatel toimunud 

restaureerimistööde käigus on see hoone kaotanud mõndagi oma autentsusest. 

Originaaldetaile ja algupäraseid interjöörielemente ei ole säilinud. Säilinud on 

veel üks Wöhrmanni 8-14 hoonetega sama hoonetüüpi esindav elamu Kooli 8, 
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kuid kõnealustest hoonetest eraldiseisvana ja ümbritsetuna hilisematest 

hoonetest ei tule see hoone ajaloolise linnamiljöö kujundajana arvesse. 

Algupärasel kujul on säilinud veel Pärnu maantee vastasküljel asuvad 

elamutega üheaegselt rajatud hooned Pärnu mnt.  49 ja 51. Viimane on eriti 

unikaalne, sest esindab ainsana teist vabriku rajamisajast pärinevat, 

klassitsistliku fassaadilahendusega esinduslikumat hoonetüüpi. Teine hoone, 

Pärnu mnt 53 asendati 1980. aastatel mahulise koopiaga. Seega on vabriku 

rajamisaegsest, omal ajal ca 50 elamust koosnenud elamukompleksist 

algupärasel kujul säilinud vaid 8 hoonet (!). See teeb need hooned nii Sindi 

linna kui ka eesti arhitektuuripärandi kontekstis unikaalseks, sest teadaolevalt 

eesti mandriosas ühtegi teist nii vana ja niivõrd terviklikult kujundatud 

tööliselamute kompleksi säilinud ei ole. 

Kõige väärtuslikumad kõnealustest hoonetest on elamud Wöhrmanni pst. 8, 10, 

12 ja 14, mis on säilitanud nii algupärase välisilme kui ka hooneid ümbritseva 

algupärase planeeringuga hooviruumi ja enamiku algseid eksterjööri- ja 

interjööriosi. Ülejäänud hooned Wöhrmanni 2, 4, 6 ja 18 omavad kompleksi 

kontekstis miljööväärtust. Algsetest hoonetest on säilinud esimese korruse seina 

ja vahelaekonstruktsioonid, enamikul juhtudel ka vaheseinte asukohad ja algne 

plaanistruktuur. Oluline on nende hoonete säilitamine olemasolevas mahus, et 

oleks äratuntav nende seos ülejäänud hoonetekompleksiga. Väga väärtuslikuks 

tuleb pidada hooneid ümbritsevate aedade ja hoovide planeeringut  koos 19. 

sajandi algusest pärineva teedevõrgu, Wöhrmanni puiestee, purrete, 

piirdeaedade, puidust abihoonete, välikäimla ja kuuridega. See traditsiooniline 

keskkond koos elanike harjumuspärase eluviisi ja tavadega (aiapidamine, 

ühised jalgteed jm.) moodustab ajalooliste hoonete visuaalse tausta ja mängib 

kaasa hoonetekompleksi visuaalse omapära kujundajana. Seetõttu on 

eritingimustes pööratud tähelepanu selle erinevate elementide säilitamisele. 

 

 

2.3. Hinnang kavandatavale funktsioonile ja tegevustele   
       

Sindi linn ei kavanda hoonete funktsioonis muudatusi. Säilib hoonete algne 

funktsioon, neid kasutatakse ka edaspidi elamutena ja kruntide 

sihtfunktsiooniks jääb elamumaa. Rajatud on uus veetrass ja kavas on hoonete 

ühendamine linna kanalisatsiooni- ja veevärgiga.  

Praegused ühetoalised korterid on siiski liiga väikesed ja edaspidi võiksid 

hooned leida kasutust ühe- või kahepereelamutena. Mõeldav on katusealuse 

pinna kasutuselevõtt korteri osana. Sealjuures tuleb säilitada hoonete 

algupärane välisilme ja plaanilahendus ning kõik väärtuslikud interjööriosad. 

Juurde- ja pealeehituste tegemine ning hoonete välisilme või katusekuju 

muutmine ei ole lubatud. Erandina võib ümberehitatud hoonete puhul kaaluda 

20. sajandi ümberehituste eelse välisilme taastamist. 

Säilitada tuleb ka hoonete ümbrise ajalooline planeering koos ajalooliste 
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kruntide ja nende haljastuse, vanade kaevude, piirdeaedade ja jalgteedega. 

Koostamist vajab kruntide detailplaneering. Kompleksi terviklikkuse 

taastamiseks oleks soovitav rajada hävinud hoone nr 16 kohale uus, ajalooliste 

naaberhoonete gabariite, katusekuju ja fassaadilahendust järgiv elamu.  

 

 

III  ERITINGIMUSED  

 

1. ERITINGIMUSED HOONETE HOOLDUSREMONDIKS JA 

RESTAUREERIMISEKS  
 

Hoonete säilimise tagamiseks on regulaarselt vaja teostada hoonete 

hooldustöid. Omanik peab tagama, et mälestise seisund ei halveneks ja 

mälestise või selle osade halva seisundi tõttu ei sattuks ohtu mälestis ega 

elanike elu või vara. Eritingimuste koostamise ajal ilmnes, et mälestistel 

ei ole nõuetekohaseid hooldustöid aastaid teostatud, mistõttu mälestiste 

osade (sh. ahjude!) seisundit tuli kohati hinnata halvaks või avariiliseks. 

 

1.1. Korrastada hoonete küttekehad ja kütte- ning elektrisüsteem; 

1.2. Korrastada ja hoida töökorras sadevete äravoolusüsteemid, 

puuduvad ja amortiseerunud sadeveerennid ja sadeveetorud 

asendada olemasolevate eeskujul. 

1.3. Hoida hoonete katused korras ja vettpidavana. Katuste seisundit 

tuleb kontrollida regulaarselt, vajadusel sulgeda läbijooksud.  

 
MÄRKUS: Eelkirjeldatud tööd kuuluvad mälestise omaniku poolt 

tehtavate hooldustööde hulka ja neid võib teha ilma 

ehitusprojektita, kooskõlastatult maakonnainspektoriga. 

 

2. ERITINGIMUSED KATUSTE JA FASSAADIDE 

REMONDIKS JA RESTAUREERIMISEKS 

 
2.1. Säilitada elamute Wöhrmanni pst 8, 10, 12 ja 14 algupärane 

välisilme ja plaanilahendus ning kõik säilinud kultuuriväärtusega 

hooneosad ja fassaadidetailid; 

2.2. Asendada elamute 8, 10, 12, 14 olemasolevad eterniitkatused 

algupärase kujuga keraamilisest S-profiiliga katusekivist 

katustega; 

2.3. Säilitada olemasolevad telliskorstnad ja taastada algupärase kujuga 

korstnapitsid fotodel nähtavate eeskujul. Korstnatele tuleb 

paigaldada katteplekid. 

2.4. Sadevete äravoolusüsteemid teha olemasolevate eeskujul, 
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räästarennidega sepiskonsoolidel. Sadeveetorude ristlõige 

olemasoleva eeskujul kuid mitte väiksem kui 15cm. 

2.5. Säilitada ja restaureerida algupärase kujuga fassaadilaudis.  

2.6. Paigaldada puuduvad sokli veelauad säilinud algupärase veelaua 

eeskujul. Veelaudu ei kaeta plekiga! 

2.7. Säilitada ja restaureerida algupärased aknalengid ning taastada 

algupärase kujuga aknaraamid koos sepishingede ja 

sepishaakidega hoonel nr 14 leiduvate originaalosade eeskujul;  

2.8. Säilitada vanemat tüüpi välisuks hoonel Wöhrmanni 8 ja 

hoovipoolsete tuulekodade uksed hoonetel 8, 10, 12, 14. Puuduvad 

uksed teha fotodel nähtavate algupäraste lauduste või hoonel nr 8 

säilinud tahvelukse eeskujul. 

2.9. Fassaadide puitpindade viimistlemisel võib kasutada muldvärvi, 

puitdetailide ja akende viimistlemisel naturaalset linaõlivärvi. 

Sokli krohviparandused tuleb teostada olemasolevaga sarnase 

faktuuri ja koostisega lubikrohviga. 

2.10. Ümberehitatud elamute Wöhrmanni 2, 4, 6 ja 18 puhul säilitada 

hoonete 1900.-1930. aastatest pärinev välisilme. Katusekattena 

võib kasutada traditsioonilist katuseplekki. Uued avatäited teha 

puidust olemasolevate eeskujul; 

2.11. Säilitada ja korrastada Wöhrmanni 2 hoone 1900.-1930. aastatest 

pärinev välisilme ja fassaadidetailid. 

2.12. Taastada Wöhrmanni 18 elamu välisilme 1950. aastate 

inventeerimisplaani alusel. Hoonele paigaldatud sobimatud aknad 

tuleb asendada ajaloolise kuju- ja raamijaotusega puitakende vastu. 

 

3. ERITINGIMUSED HOONETE SISEREMONTTÖÖDEKS 

 
3.1.  Säilitada hoonete algupärane plaanilahendus ja ruumistruktuur. 

Hiljem sisseehitatud vaheseinu võib vajadusel teisaldada ja 

varasemaid avasid taastada. 

3.2. Säilitada ja vajadusel avada ning restaureerida eluruumide ja 

esikute algupärased „poola laudisega“ puitaed. Hiljem paigaldatud 

kattekonstruktsioonid võib lagedelt eemaldada.  

3.3. Säilitada seinte algupärane krohvviimistlus. Krohviparanduste 

tegemisel kasutada lubikrohvi. Hilisemad kipsplaadist jm 

seinakatted võib eemaldada; 

3.4. Säilitada ja vajadusel taastada pööninguluugid eeskojast 

pööningule; 

3.5. Säilitada algupärased laudpõrandad ning uste ja põrandate 

piirdeliistud. Põrandate remontimisel kasutada algupärastega 

sarnaseid vähemalt 15cm laiuseid põrandalaudu. 
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4. ERITINGIMUSED MÄLESTISTE KAITSEVÖÖNDI 

PLANEERIMISEKS JA HEAKORRASTAMISEKS 

 
4.1. Säilitada Wöhrmanni allee, mälestiste ümbruse ja hooviala 

planeering kõigis selle elementides koos säilinud haljastuse, 

viljapuude, ajalooliste abihoonete ja rajatistega; 

4.2. Säilitada ja hoida korras kuivenduskraavid ja pääsud koos 

purretega Wöhrmanni puiesteelt Wöhrmanni tänava äärsete 

hooneteni; 

4.3. Säilitada avalikult kasutatavad jalgteed hoonete 4 ja 6 ning 8 ja 10 

vahelt; 

4.4. Säilitada ja hoida korras olemasolevad salvkaevud koos ajalooliste 

kaevupumpadega (foto 63, 64) 

4.5. Korrastada kruntide piirded. Uued piirded valmistada 

olemasolevate (foto 61, 62, 74) eeskujul; 

4.6. Parkimine lahendada kruntide hooviküljel, tänava ääres. Lubamatu 

on parkimisalade rajamine hoovidele haljastuse arvelt; 

4.7. Kommunikatsioonide trasside jms. rajamisel mitte kahjustada 

olemasolevat haljastust; 

4.8. Teede ehituse ja pinnasetööde korral tuleb tagada maapinna 

kõrgused ja kalded mis juhivad sadeveed hoonetest eemale. 

4.9. Elektri liitumiskilbid jm vajalikud rajatised paigaldada kruntidele 

nii, et need ei häiriks ajalooliselt kujunenud tervikmiljööd 

mälestiste vaadeldavust.  

4.10. Hoovialade haljastamisel ja kujundamisel kasutada olemasolevat ja 

olemasolevaga samatüübilist haljastust ja taimmaterjali (Eesti 

aedades viljapuud, marjapõõsad, traditsioonilised lillesordid, 

lillepeenrad); 

4.11. Säilitada ja korrastada ajaloolised abihooned, sealhulgas eelmise 

sajandi algusest pärinev välikäimla (foto 64-65). Abihoonete 

asendamise korral teha need puidust olemasolevate abihoonete 

eeskujul, samades gabariitides ning samadesse kohtadesse kus 

need ajalooliselt varem on asunud (vt Lisa 1, ill. 3-6). 

4.12. Hävinud hoone Wöhrmanni 16 kohale planeerida uus, ajalooliste 

naaberhoonete gabariite, katusekuju ja fassaadilahendust järgiv 

elamu. Fassaadikujunduses lähtuda algupärase kujuga 

naaberhoonete (Wöhrmanni 8-14) kujundusest. 

4.13. Eemaldada Tööstuse tänava äärest (või vajadusel asendada maa-

aluse trassiga) linnamiljööd risustav betoonkandjatele riputatud 

soojatrass (foto 76); 
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5. TÄIENDAVATE UURINGUTE VAJADUS 

 
Hoonete restaureerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks on 

enne iga konkreetse restaureerimisprojekti koostamist vaja läbi viia 

järgmised uuringud: 

1) Interjöörielementide uuringud ja täiendav inventeerimine; 

2) Hoone katuse- ja vahelaekonstruktsioonide inseneriuuringud;  

3) Seenkahjustuste uuringud kogu hoones koheselt pärast 

konstruktsioonide avamist; 

4) Viimistluskihtide uuringud algse viimistluse ja detailide olemasolu 

väljaselgitamiseks kultuuriväärtusega puitdetailidel ja eluruumides. 

 

MÄRKUS: Ehitus, remont- või restaureerimistööde teostamisel 

mälestistel ja mälestiste kaitsevööndis tuleb järgida 

Muinsuskaitseseaduse § 24 ja 25 ning § 34-40 sätestatud nõudeid. 

Ehitus- ja remonttöid (v.a. maakonnainspektoriga kooskõlastatud 

hooldustöid) võib teostada üksnes kooskõlastatud projekti ja 

Muinsuskaitseameti kirjaliku loa alusel. 



 

 

1. Sindi Kalevivabriku asutaja Johann Christoph Wöhrmann 

(1784-1843). EKM B-37:3508. 



 

 

3. Sindi vabrikuhoonete asendiplaan 19. sajandi keskpaiku. Väljavõte kreisi-

maamõõtja  K.Hinzi koostatud Sindi mõisa plaanist, 1832-?). EAA 2072-3-32a. 

2. Vaade Sindi kalevivabriku hoonetele härrastemaja rõdult (H. Petersen, 

 1833,  Pärnu Muuseum)  



 

 

4. Sindi kalevivabriku hoonete asendiplaan 1903.a. EAA 298-2-30 

5. Sindi kalevivabriku hoonete plaan 1938. aastast. EAA 2460-1-17. 



 

 

6. Aerofoto Sindi alevist 1929. aastast. Esiplaanil vasakul vabrikutööliste ela-

mud Pärnu mnt ja Wöhrmanni puiestee ääres. EKM Alb 32:39. 

7. Vabrikutööliste elamud Postitee (Pärnu mnt) ääres. 20. s. alguse postkaart . 

EKM B-372766. 



 

 

8 

9 

10

8.-10. Sindi vabrikuhoonete vaateid: 8) Vabriku peahoone ja kontorihoone 

(esiplaanil). 20.s. alguse postkaart. ERM 1376:79; 9) Vaade kanalile. 20.s. alguse 

postkaart. EKM A-37:1591; 10) Kasarmu nr 8 (Pärnu mnt 57). ERM 1382:156.   



 

 

11 

12 

13 

11-13. Sindi tööstusasula vaateid: 11) Ametnike seltsi “Harmonie” maja Pärnu 

mnt 53 20. sajandi alguse postkaart. EKM A-37:5478; 12) Laat Sindi turuplatsil. 

1920. aastad. ERM 1376:175; 1911.a. ehitatud tööliste elamu. Foto K. Rohtmets 

1959. ERM  1306:64. 



 

 

14 15 

14.-15.  Ühiskondlikud hooned: 14) Vabrikukooli hoone, hilisem algkoolihoone 

Kooli 9, ehitatud 1901.a. EKM A-37:1592; 15) Sindi õigeusu kirik (ehitatud 

1899). EKM B-37:2765.  



 

 

16 

17 

16) Vaade vanemat tüüpi tööliselamule hooviküljelt. Foto K. Rohtmets, 1959. 

ERM 1306:66; 17) Vanemat tüüpi tööliselamu fassaad ja põhiplaan. ERM KV-

123:311. 



 

 

18 

19 

18-20. Vanemat tüüpi tööliselamud (nn. “neegriküla”): 18) Elamud Pärnu mnt 

24-36. Foto K.Rohtmets, 1959. ERM 1306:61; 19) Vaade elamutele 20.s. algu-

ses. Sindi muuseum. 20) Hoonete asendiplaan 1964.aastast. ERM KV-123:309. 

20 



 

 

21) Meistrite elamud Pärnu mnt ääres. Foto 1950. aastatest. Sindi muuseum;  

22) Sama tüüpi elamu Wöhrmanni 12 fassaad ja põhiplaan 1960. aastatest. Sindi 

linnavalitsus (koopia Pärnumaa Hooneregistri inventeerimistoimikust). 

21 

22 



 

 

23 

24 

23) Wöhrmanni puiestee. 20. sajandi alguse postkaart. Sindi muuseum;  

24) Vaade 1950. aastatel endiste tööliselamute kohale kujundatud haljasala-

le. Taamal näha viimane vanemat tüüpi elamu. Foto: K. Rohtmets, 1959. 

ERM 1306:60. 



 

 

25 

26 

25) Wöhrmanni puiestee. Foto K. Rohtmets, 1959. Puiesteel on kivisillutis. 

ERM 1306:62; 26) Wöhrmanni puiestee. Foto: M. Siilivask 10.10.2008. 



 

27 

28 

27) Elamu Wöhrmanni pst 14 esikülg Puiestee poolt. 10.10.2008 

28) Elamu Wöhrmanni pst 14 vaade esi– ja külgfassaadile. 10.10.2008 



 

29 

30 

29) Wöhrmanni pst 14. Aknad A1 ja A2 esifassaadil. 

30) Wöhrmanni pst 14. Aiavaade. Fotod: M. Siilivask, 10.10.2008 



 

31 

32 

31) Wöhrmanni pst 14 hoovikülg 

32) Wöhrmanni pst 14 osa esifassaadist. 



 

33-36. Wöhrmanni pst 14 detaile: 33) Fassaadi voodrilaudis; 34) Algupärane sepis-

hingedega aken A2 esifassaadil; 35) Akna A2 sepistatud kinnitushaak; 36) Akna A1 

leng koos vana aknahinge alaosaga ja 1930. aastatest pärinev aknahing. 

 



 

37-39. Wöhrmanni pst 14 interjööriosi: 37) Ruumi 10 laelaudis; 38) algse vii-

mistluse fragment eeskoja seinalt; 39) Eeskoja lagi laelaudise ja pööninguluu-

giga, tagaseinas sepishingedega siseaknad. Foto: M. Siilivask, 28.10.2008 



 

40. Elamu Wöhrmanni pst 14 põhiplaan 1:100: hooneosade skeem    

Kultuuriväärtusega  hooneosad:  

1) Seinte, vahelagede ja katusetoolvärgi algupärased puitkonstruktsioonid; 

2) Välisseinte profileeritud laudadest püstlaudvooder (foto 33); 

3) Algupärane puitaken A2 ja selle sepisdetailid (foto 34-35); 

4) Akende A1-A8 vanad aknalengid  koos säilinud sepisdetailidega ja aknalauad; 

5) Siseaknad A9 ja A10 eeskoja vaheseinas koos sepisdetailidega;  

6)Vahelaelaudis (foto 37, 39); 

7)  Algupärased laudpõrandad; 

8) Puidust tahveluksed ning uste ja akende piirdeliistud; 

9) Siseseinte krohvviimistlus (foto 38); 

10) Elamu algupärane plaanilahendus, sh. siseseinte, ukseavade, küttekehade jms. asu-

kohad (täpsustatakse uuringute käigus) 



 

41-42) Wöhrmanni pst 12 elamu esikülg ja aiakülg. Foto M. Siilivask, 

10.10.2008 



 

43-44. Wöhrmanni pst 12. Vaated esifassaadile. Fotod: M.Siilivask, 

10.10.2008 



 

45) Wöhrmanni pst 12 hooviväljaehitus. 46) Wöhrmanni 10/12 hoovivaade 

puukuuriga. Foto M.Siilivask. 10.10.2008. 



 

47. Elamu Wöhrmanni pst 12 põhiplaan 1:100 

Kultuuriväärtusega  hooneosad:  

1) Seinte, vahelagede ja katusetoolvärgi algupärased puitkonstruktsioonid; 

2) Välisseinte profileeritud laudadest püstlaudvooder (foto 42-44); 

3)  Akende A1-A8 algupärane kuju (akende asendamise korral teha algupärase kujuga 6-

ruuduga aknad Wöhrmanni 14 akna A2 eeskujul); 

4) Siseaknad A9 ja A10 eeskoja vaheseinas;  

5)  Algupärased laudpõrandad 

6) Puidust tahveluksed  (U2-U4) 

7) Siseseinte krohvviimistlus; 

8) Elamu algupärane plaanilahendus, sh. siseseinte, ukseavade, küttekehade jms. asukohad. 

Märkus:  

Kultuuriväärtusega hooneosade loetelu täpsustatakse uuringute käigus 



LISA  5: WÖHRMANNI PUIESTEE HOONETE JA RAJATISTE ASENDIPLAAN.  
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