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Resümee
Antud töö on järg 2007. aasta suvel koostatud Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonete
väärtuslike detailide inventeerimisele. Käesoleva töö eesmärk oli lisaks viiekümnele varem
inverteeritud hoonele koostada inventeerimistabelid ülejäänud vanalinna väärtuslikele
hoonetele. Töö on kokku pandud visuaalse välivaatluse, töö käigus tehtud fotode ja välitöö
käigus tehtud märkmete ning linnavalitsusest saadud andmete põhjal.
Metoodika töö kokkupanemisel oli eelneva aastaga võrreldes mõnevõrra erinev. Lisaks
inventeerimistabelitele, kus käsitletakse kõiki olulisi hooneosi ja ka haljastust ning
illustreerivate fotodena on antud hoonete üldvaated ja olulisemad detailid, on koostatud
koondtabel, kus on loetletud kõik Paide vanalinna muinsuskaitseala hooned, et anda ülevaade
hoonestuse iseloomust. Koondtabelis on toodud hoone foto, kasutuselevõtu aasta (üldjuhul
ehitisregistri

andmete

põhjal),

ehitisregistri

kood

täiendavate

andmete

otsimise

hõlbustamiseks ning lühikirjeldus-hinnang.
Erineva ülesehitusega inventeerimistabelid on koostatud muinsuskaitseala piiridesse jääva
kolme omanäolise korterelamu ansambli kohta. Nendes tabelites on antud ülevaade
hoonegruppide plaanilisest ja mahulisest ülesehitusest ning detailide kirjeldused koos
iseloomustava fotomaterjaliga. Inventeeritud hoonegruppidest vähemalt üks – Suur-Aia ja
Vainu

tn

piirkonna

hoonegrupp,

väärib

käsitlemist

iseseisva

miljööväärtusliku

hoonestusalana.
Antud töö mahus on inventeeritud mõned hooned, mis jäävad muinsuskaitseala piiridest välja,
kuid mis oma väärtuse poolest väärivad samalaadset käsitlemist kui seda osutatakse
muinsuskaitsealale jäävatele hoonetele. Nimetatud hooneteks on Vainu tn 21, 25 ning Pikk tn
41 ja 45.
Töö mahus teostati muuhulgas Paide vanalinna hoonestusele iseloomulike avade (akende,
uste) ja laudise detailide mõõdistamine. Mõõdistatud detailide joonised on töö kolmandas
osas. Koostatud jooniste alusel on võimalik valmistada fassaadidetaile analoogsetele Paide
hoonetele, mille originaaldetailid on hävinud ja soovitakse taastada hoone algne välisilme.

Köite koosseis
I. Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse koondtabel – 141 objekti, 39 lehel
II. Inventeerimistabelid
1. Suur-Aia ja Vainu tn piirkonna miljööväärtuslik ala – stalinistlike korterelamute
grupp (Suur-Aia tn 2, Vainu tn 2, 2A ja 4)
2. Rüütli ja Pika tn stalinistlike kivihoonete grupp (Rüütli tn 31, 33, 35 ja Pikk tn 24)
3. Rüütli tn puithoonete (korterelamute) grupp (Rüütli tn 27 ja 29)
4. Karja tn 4
5. Keskväljak 6
6. Keskväljak 8
7. Keskväljak 9/Vee tn 1
8. Lai tn 3b
9. Lai tn 5
10. Lai tn 6
11. Tallinna tn 1
12. Tallinna tn 2
13. Tallinna tn 5
14. Tallinna tn 6
15. Tallinna tn 9
16. Tallinna tn 10
17. Tallinna tn 12
18. Tallinna tn 16
19. Tallinna tn 21
20. Tallinna tn 22
21. Tallinna tn 27
22. Tallinna tn 35
23. Pikk tn 33
24. Pikk tn 37
25. Pikk tn 41
26. Pikk tn 45
27. Posti tn 4
28. Rüütli tn 1
29. Rüütli tn 2
30. Rüütli tn 5
31. Rüütli tn 8
32. Parkali tn 18
33. Veski tn 4A
34. Veski tn 6
35. Veski tn 10
36. Veski tn 16a
37. Veski tn 18
38. Vainu tn 21
39. Vainu tn 25
40. Väike-Aia tn 15
41. Väike-Aia tn 20
42. Väike-Aia tn 38
43. Väike-Aia tn 40

III. Paide vanalinna hoonete detailide joonised
1. Kahepoolne rombmotiiviga tahveluks (Tallinna tn 29)
2. Ühepoolne rombmotiiviga tahveluks (Tallinna tn 29)
3. Valgmiku ja ukse vahele jääv liist (Tallinna tn 29)
4. Uksetahvli profiilliistud (Tallinna tn 29)
5. Aknapiirdeliistud (Väike-Aia tn 24 ja Väike-Aia tn 40)
6. Nurgakvaader (Parkali tn 6)
7. Laudis (Väike-Aia tn 8)
8. Laudis (Väike-Aia tn 34)
9. Aknaalune vahevöö – veelaud (Lai tn 5)
10. Veelaud (Väike-Aia tn 8)

JRK.
Nr.

AADRESS
Tänav

Maja

EHR kood

Kasutus
elevõtu
aasta
1917

HINNANG

1.

Tallinna

1

107006314

2.

Tallinna

2

107006317

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada.
Hoone hetkel kasutusel äripinnana. Elamule lisandub
krundil paiknev sekundaarse väärtusega kuur.

3.

Tallinna

3

107016639

Säilitada hoone paiknemine, maht. Hoone asub Posti
tänaval kuigi ajalooliselt on säilinud Tallinna tn. aadress.
Hetkel hoone kasutusel äripinnana. Ümberehituste käigus
üldilmet muudetud- sissepääs tekitatud otsafassaadileajalooline väärtus seisneb hoone mahus.

FOTO

Hoone maht, korruselisus, paiknemine Tallinna tn. 1
krundil säilitada (säilib Tallinna tn. algus, Keskväljaku
lõpp)- leida sobiv funktsioon (ümbritsevad hooned
omavad kommertsiaalset funktsiooni, mis sellegi poolest
ei välista antud hoonele korrektselt renoveeritud elamu
funktsiooni andmist) Elamule lisandub krundil paiknev
sekundaarse väärtusega kuur.

1

4.

Tallinna

5

107014112

1917

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil, detailid
säilitada. Tegemist kauni näitega nurgakrundi
lahendusest. Hoone eksterjöör kannab endas üksikute
detailide näol märke hoone ajaloolisest pärandist (küll
mitte Paide tüüpsele hoonestusele stiililiselt omased
puidust ehispits, ehispärlin, vertikaalsed puidust
kaunistusega impostid)

5.

Tallinna

6

107014112

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil ,
materjalid säilitada. Tegemist Paidele mitte eriti omase
krohvfassaad näitega- Tallinna tn. valitsevasse miljöösse
aitavad sulanduda tagasiaste krundi suunal, mahuline ja
korruselisuse sarnasus laialt levinud puithoone
tüübiga.(Sobitub materjalide poolest Tallinna tn. 12 ja 18ga)

6.

Tallinna

8

107014140

Paide muusikakool. Hoone algupärane maht ja
paiknemine, juurdeehituste lisandumine jne. eeldaksid
põhjalikumat ajaloolist uuringut. Esmamuljel sobitub oma
asukohale tänu sellele, et Tallinna tn. poolt vaadatuna on
tegemist hoovipealse kinnistuga.

7.

Tallinna

9

107006323

Tegemist huvitava näitega tellisarhitektuurist Paides
(lisaks Parkali 18-le, Lai tn. 3b-le) Säilitada hoone maht,
paiknemine, arhitektuursed detailid. Võtta hoone
võimaluse korral taaskasutusele. Ajalooliselt olnud
kasutusel laopinnana.

2

8.

Tallinna

10

107006324

9.

Tallinna

11

107006321

10.

Tallinna

12

107006321

11.

Tallinna

13

107015227

1922

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada.
Hoone materjalid on küll traditsioonilised kuid detailide
algupärastest eeskujudest erinevad ning sekundaarsed.
Hoone on eelkõige säilitatav oma piki Tallinna tänavat
kulgeva ristkülikukujulise mahu poolest.

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada.
Säilitamisväärne on paiknemine krundil- otsafassaadiga
Tallinna tn. suunas. Detailid sekundaarsed (maja
korrastamisel koostada hoonele värvipass ja detailide
uuendamisel lähtuda Paidele omasest puitdetailide
näidistest- kvaadermotiivsed (10x10cm) ukse ja
aknapiirdeliistud, vähemalt 20 cm laiune profileeritud
voodrilaud, profileeritud akna-alused veelauad jne.).
1905

Paide politseiprefektuuri hoone- Ei sobitu mahu ja
materjalide poolest Tallinna tn.-le Säilitatav tänu oma
funktsioonile (kohandatud funktsioonile) Üldilme
neutraalne, järgib ülejäänud Tallinna tänaval valitsevat
tagasiastet tänavajoonest.

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada.
Liigitub ühte stiililisse ajastusse Tallinna tn.31-ga
historitsistlikest (antiiksetest) eeskujudest lähtuvsammasportikus raamimas peasissepääsu. Lisaks
eelpoolmainitule väärib hoone säilitamist ka detaildes.

3

12.

Tallinna

15

107006326

Materjalides ja teostuses uus. Samuti on teisejärguline
hoone paiknemine- Tallinna tn. 13 hoone taga, krundi
sügavuses. Krundile ei tohiks ehitada mahuliselt
kõrgemat hoonet kui teda hetkel varjav Tallinna tn. 13

13.

Tallinna

16

107006327

14.

Tallinna

17

107015174

Hoone maht, korruselisus säilitada. Samuti on
säilitamisväärne hoone paiknemine krundilotsafassaadiga Tallinna tänava suunal. Detailides
sekundaarne (hoone välisilme uuendamisel koostada
värvipass, lähtuda Paidele tüüpsetest dekoreerivatest
detailidest, akna ja –uksepiirdelauad, uks, voodrilaua
profileering jt.)

15.

Tallinna

18

107012861

Kohtumaja-hoone on mälestis. Ei sobitu Tallinna tänava
miljööga oma mahult ja materjalidelt. Säilitatav oma
funktsiooni ja klassitsistliku arhitektuurse keele tõttu.
Lõpetab konkreetse arhitektoonse mahuna Tallinna
tänava Laia tänava alguses.

1908

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada.
Hoone on ainulaadne oma silindervõlv keldri ning väga
laiade profileeritud laudiselaudade poolest. Säilimine
peab olema tagatud nii materjalis kui detailides.

4

16.

Tallinna

19

107006330

17.

Tallinna

21

120252745

18.

Tallinna

22

107006334

19.

Tallinna

24

107018885

1917

Säilitamisväärne on paiknemine krundil, maht ning
korruselisus. Avade paiknemist, arvu muudetud:
esifassaadil suletud peasissepääs. Detailid üldjoontes
sekundaarsed. (v.a otsafassaadi lai profileeritud laudis)
Edaspidisel hoone korrastamisel koostada värvipass,
lähtuda Paidele omastest piirdelaudade, voodrilaudade
profileeringust, võimaluse korral taastada keskne
sissepääs Tallinna tn., vormistades sissepääsu Paide tüüpi
rombimotiivi kandva tahveluksega.
Säilitamisväärne on krundil paiknemine, maht,
korruselisus, üldmulje. Detailides sekundaarne (v.a
külgfassaadi lai profileeritud laudis) hoone korrastamisel
koostada värvipass, taastada algse profileeringuga laudis.

1917

Säilitamisväärne on hoone maht, korruselisus, üldmulje.
Paikneb Tallinna tänavast eemal-hoovipealsel krundillähimas ümbruses asub Lai tn 1 ja Tallinna tn. 24. Hoone
väärvib taastamist. Säilitamisväärne on ka hoonest eraldi
asetsev silindervõlviga kelder.

Säilinud hoone esialgne maht ning kabariidid. Paikneb
esifasaadiga tänavajoonel. Tegemist ei ole tüüpiliste
Paide elamu proportsioonidega. Sarnaneb oma mahult
Tallinna tn. 35-ga.

5

20.

Tallinna

26

21.

Tallinna

27

Ilma eluhooneteta hoovipealne krunt, millel asetsevad
mõned sekundaarsed abihooned. Krundileei tohiks
püstitada teda ümbritsevatest hoonetest mahuliselt
oluliselt suuremat ehitist. (põhjus: tegemist linna
ajaloolist tervikut hoidva miljööalaga, ümbritsevad
hooned väiksemahulised, madalad elamud)

107007366

1917

Tegemist 1980ndate aastate rekonstruktsiooniga. Hoone
üldjoontes: maht, liigendus- teda ümbritsevate: Tallinna
21 ja 29 ei harmoniseeru- küll asetsevad kõik kolm
kinnistut samal kaugusel tänavajoonest. Hoone küsitav
säilitamisväärsus seisneb tema erisuses- germaani
vahverkstiili meenutav akende klaasijaotus, rõdud,
ümarkaaraknad jne. Hoone lammutamisel tekib
esteetiline küsimus, millega teda asendada?

6

22.

Tallinna

29

107006337

1860

Säilitamisväärne on hoone maht, korruselisus, terviklik
üldmulje, detailid (ilus näide Paidele omasest 3se
jaotusega rombmotiiviga tahveluksest)

23.

Tallinna

30

107006353

1917

Tegemist hoovipealsel krundil asuva hoonega.
Säilitamisväärne on maht, korruselisus, ülejäänu
sekundaarne. Hoone korrastamisel koostada värvipass ja
detilide juurdetoomisel lähtuda Paidele omastest
eeskujudest (akna,-uksepiirdelauad, voodrilaua profiil,
tahveluks jt.)

24.

Tallinna

31

107007376

1860

Hoone on mälestisena kaitse all.

25.

Tallinna

32

107006354

1917

Säilitamisväärne näide peenest puutööst. (hoone Tallinna
tn. pool eenduvad kaks veranda mahtu, mis on erinevate
stiililiste puitdetailidega kaunistatud) Ei ole tüüpiline
näide Paide puitarhitektuurist. Säilitada tuleb hoone
maht, korruselisus ning paiknemine krundil.

7

26.

Tallinna

33

107006339

Hoone esteetilist välimust muudetud- vahetatud laudis,
aknad, uks, lisandunud tuulekoda, katuseaknad. Hoone
maht säilitada, detailid sekundaarsed ja säilitamist ei
vääri. Eraldi säilitamist väärib hoone juurde kuuluv ait.
Edaspidisel hoone korrastamisel pöörata rohkem
tähelepanu Paidele omaste materjalide ja detailide
järgimisele, koostada hoonele värvipass.

27.

Tallinna

34

107006347

1917

Hoone piklik, kahekorruseline üldmaht säilinud, hoovi
pool liitub läbi kahe korruse hilisem tuulekoda. Maja on
Tallinna tänavale omase tagasiastega. Säilitada hoone
maht ja korruselisus tagamaks üürimaja üldmuljet, samuti
avade paiknemine ja suurus.

28.

Tallinna

35

107006341

1917

Hoone üldilmet on uute materjalidega osaliselt
muudetud, sellegi poolest on hoone ajalooline maht
säilinud. Koostada hoonele värvipass ja ühtlustada
üldilme.

29.

Tallinna

36

107006348

1917

Tegemist Tallinna tn. 34 taha hoovi jääva hoonega, mis
asetseb otsafassaadiga Tallinna tänava suunas. Säilitamist
väärib hoone maht ja sellele sekundeeriv korruselisus.
Samuti võiks renoveerimisel eeskujuks võtta Paidele
omase hoonetüübi detaile, materjale: profileeritud 20-25
cm laudis, akna-, ukseprofiilliistud, sarikaotsi kattev
tuulekast, profileeritud veeliistud jne.

8

30.

Tallinna

37

107006356

1882

Säilitada hoone maht, korruselisus, üldilme. Detailides
sekundaarne.

31.

Tallinna

39

107006357

1882

Tegemist hoovipealse krundiga- mahuliselt ning detailides
sekundaarne .

32.

Tallinna

39A

107006358

1882

Tegemist hoovihoonega, millele lisatud hilisemaid
juurdeehitusi.( abihooned, puukuurid) Antud
hoonekehandi säilitamine ei ole eesmärk omaette- sellegi
poolest võtta aluseks hoone maht ja korruselisus.

33.

Tallinna

40

107006365

1900

Säilitamist väärib hoone maht ja sellele sekundeeriv
korruselisus. Samuti võiks renoveerimisel eeskujuks
võtta Paidele omase hoonetüübi detaile, materjale:
profileeritud 20-25 cm laudis, akna-, ukseprofiilliistud,
sarikaotsi kattev tuulekast, profileeritud veeliistud jne.

9

34.

Tallinna

40A

107006366

1900

Säilitada hoone paiknemine krundil, maht. Hoone
korrastamisel võiks eelistada püstlaudisele horisontaalset
Paide tüüpi profileeritud laudist.

35.

Tallinna

41

107006359

1917

Asetseb otsafassaadiga Tallinna tn. suunas, paigutudes
krundi keskele. Säilinud on hoone piklik üldmaht, mis
laieneb hoovi pool hilisemaks tuulekojaks ja millele
katusekorrusel lisanduvad kaks vintskappi. Üldjoontes
võiks säilida hoone maht.

36.

Tallinna

42

107006364

1900

Algne maht säilinud, hoone Tallinna tänava hoonestusele
iseloomuliku tagasiastega. Hoovi pool laieneb põhimaht
kaheks hilisemaks tuulekojaks. Säilitada maht ja
paiknemine, korruselisus.

37.

Tallinna

43

107006360

1917

Säilitada hoone maht ja paiknemine, korruselisus. Hoone
välisilme korrastamisel lähtuda Paidele omasest laudise
profiilitüübist, ukse ja –aknapiirdeliistu tüübist.

10

38.

Tallinna

44

107006368

39.

Lai

1

107005795

40.

Lai

3

41.

Lai

3b

1812

Hoone algupärane üldmaht on kompaktselt säilinud
Hilisemaid mahulisi lisandusi tehtud ei ole. Säilitada
olemasoleval kujul (+detailid) Edaspidisel korrastamisel
lähtuda olemasolevatest detailidest.

Endine pastoraadi hoone, mis on pärast tulekahjus
hävimist 1980-ndate lõpus/90-ndate alguses uuesti üles
ehitatud. Säilitada maht, paiknemine.

Endine tuletõrjedepoo. Säilitada hoone maht,
paiknemine,detailid (kasutuskõlblikud põletatud savist
korstnatellised).

107005796

Tuletõrjedepoo garaažid. Säilitada maht, paiknemine,
avade asetus.

11

42.

Lai

5

107022444

Säilitada maht, korruselisus, paiknemine- hoida hoone
aastaringses kasutuses.

43.

Lai

6

107015356

Hoone algne maht, korruselisus, paiknemine krundil +
detailid: akende raamid, sulused, karniisid, ukse framuug,
laudis säilitada. Hoone väärib säilitamist nii mahus kui
detailis.

44.

Lai

7

107005800

1830

Hoone paikneb tänavajoonel. Säilinud esialgne maht,
laudis ning osaliselt ka väiksemaid detaile. Hoone
korrastamisel taastada olemasolev klassitsistlik
valgmikuga uks või asendada uue analoogiga. Järgida
Paidele omaseid ehisdetaile (ukse ja-aknapiirdeliistud,
veelauad, profileeritud voodrilauad)

45.

Lai

8

107005642

1933

Hoone üldilmet uute kattematerjalidega rikutud,
üldjoontes (maht, paiknemine) miljööväärtuslik.
Võimaluse korral taastada algupärane profileeritud
laudis, aknapiirdeliistud, veelauad.

12

46.

Lai

9

107005804

1830

1 korruseline, viiluga Laia tänava poole. Säilinud maht,
asend krundil. Hiljem mahud krundi sügavusse
suurenenud. Mõned algsed detailid (Poola laudis küljel).
Säilitamist väärivad mahud, paiknemine ja
inventeerimistabelis toodud vanemad detailid.
Renoveerimisl arvestada hoone ehitusaegset stiili.

47.

Lai

11

107005808

1840

Säilinud algses mahus. Säilitada maht, detailid ning
katuse kuju. Renoveerimisl arvestada hoone ehitusaegset
stiili.
Esifassaad tänavajoonel.

48.

Lai

12

107005806

1925

Säilinud esialgses mahus ning paljude algsete detailidega.
Esifassaad tagasi astega tänavajoonelt. Säilitada hoone
maht ja detailid, katuse kuju. Säilitada hoone juugendlik
üldilme.

13

49.

Lai

13

107005811

1866

Hoone mahtu suurendatud (risti algse hoonega hoovi
poole). Esifassaadiga tänavajoonel. Asetseb miljööala
piiril- sekundaarne mahu ja detailide poolest.

50.

Lai

16

107005816

1928

Sekundaarne abihoone- detailid, miljööväärtus
puuduvad.

51.

Lai

18

107005815

1928

Tegemist eestiaegse funktsionalistliku elamuga - säilitada
kui stiilinäide omaaegsest arhitektuurikeelest. Võimalusel
renoveerida.

52.

Väike-Aia

8

107005628

Maja piklikku üldmahtu ilmestavad hilisema lisandusena:
maja tagaküljel eenduv veranda ja küljefassaadil eeskoda.
Hoone algupärane üldmaht on säilinud, ning selgesti
eristatav hilisematest lisandustest. Säilitada hoone maht,
paiknemine ja ilmestavad detailid. Hoonele koostada
värvipass.

14

53.

Väike-Aia

12

107005629

Hoone algne ristkülikukujuline maht säilinud, asetseb
pikiküljega Väike-Aia tänava poole. Hoovi pool laieneb
ehitusaegseks tuulekojaks. Säilitada hoone maht ja
paiknemine.

54.

VäikeAia/Kitsas

13

107005631

1917

Hoone algsele mahule lisatud teine, ristkülikukujuline
maht, mis jätkub Kitsal tänaval. Säilitada hoone Väike-Aia
tn. poolne maht. Detailides sekundaarne.

55.

Väike-Aia

15

107015739

1940nd
ad

Ajastule omane tüüpprojekti järgi püstitatud elamu. Ei
sobitu Väike-Aia, Kitsa tänava miljöösse. Väheväärtuslik.

56.

Väike-Aia

18

107005633

1891

Miljööväärtuslik, säilitada maht, korruselisus ja
paiknemine. Hoone materjalid on traditsioonilised.
Detailid sekundaarsed.

15

57.

Väike-Aia

20

107005635

1907

Sobitub mahu, paiknemise poolest Väike-Aia tänava
miljöösse. Tegemist ajalooliselt jääkeldri funktsiooni
omanud hoonega. Säilitada tervikuna.

58.

Väike-Aia

24

107005637

1921

Säilinud terviklikus mahus. Laieneb kaheks ehitusaegseks
tuulekojaks hoone tagaküljel. Tagada hoone terviklik
säilimine (maht, katusekuju, detailid)Koostada hoonele
värvipass.

59.

Väike-Aia

34

107005638

Säilitada hoone paiknemine, maht, korruselisus- tegemist
miljööväärtusliku hoonega. Korrastamisel lähtuda Paide
tüüpsele hoonestusele omastest detailidest (vähemalt 20
cm laiune profileeritud voodrilaud, akna jauksepiirdelauad, sarikaotsi kattev tuulekast)

16

60.

Väike-Aia

36

107005640

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil ,
materjalid säilitada.- renoveerimisel lähtuda Paide tüüpi
puithoonele omastest detailidest (akna, uksepiirdeliistud,
laudise profiil jne.)

61.

Väike-Aia

38

107021320

Hoone maht, korruselisus, paiknemine krundil ,
materjalid säilitada. Tegemist Paidele mitte eriti omase
krohvfassaad näitega- Väike-Aia tänaval valitsevasse
miljöösse aitavad sulanduda minimaalne tagasiaste
krundi suunal, mahuline ja korruselisuse sarnasus laialt
levinud puithoone tüübiga.

62.

Väike-Aia

40

107021322

Miljööväärtuslik mahu ja paiknemise poolest- materjalid,
detailid sekundaarsed. Võimalusel lähtuda rohkem hoone
ehitusaegsest stiilist.

17

63.

Väike-Aia

42

107007374

1917

Üks autentsemalt säilinud hooneid Väike-Aia tänavalsäilitada hoone paiknemine Väike-Aia ja Laia tn. nurgal,
mahuline ülesehitus, katusekalle, korruselisus, detailid.

64.

Keskväljak

2

65.

Keskväljak

3

107006420

1900

Säilitada hoone väärikas, autentne väljanägemine nii
materjalides, detailides kui mahus ning paiknemises.
Koostada hoonele värvipass, renoveerimisel võtta
eeskujuks Paide tüüpi hoonestusele omased detailid
(profileeritud veelauad, ukse-, aknapiirdeliistud,
profileeritud voodrilaud jt.)

66.

Keskväljak

4

107006421

1900

Moodustab ühe miljöölise terviku samasse kvartalisse
kuuluva Posti tn. 3, Keskväljak 2, Rüütli tn. 1ga. Säilitada
maht, paiknemine

Moodustab ühe miljöölise terviku samasse kvartalisse
kuuluva Posti tn. 3, Keskväljak 4, Rüütli tn. 1ga. Säilitada
maht, paiknemine.

18

67.

Keskväljak

6

107007466

1883

68.

Keskväljak

7

107006426

Moodustab ühe miljöölise terviku Keskväljak 6-ga,
säilitada maht ja paiknemine. Koostada värvipass, hoone
korrastamisel võtta eeskujuks Paide tüüpi hoonestusele
iseloomulikke detaile (rombmotiiviga tahveluks,
profileeritud, vähemalt 20 cm laiune laudis, akna ja –
uksepiirdeliistud.)

69.

Keskväljak

8

107013728

Olemasolev hoonekehand rekonstrueeritud. Värvipassi
olemasolu vajalik. Terviklikult uuendatud välisviimistlus.
Säilitada maht, paiknemine, avade asetus. Säilitada hetkel
olemasolev ajalooline ilme. Interjööris säilinud
mantelkorsten.

70.

Keskväljak

9
Vee1

107006427

1917

Moodustab ühe miljöölise terviku Keskväljak 7-ga,
säilitada maht, paiknemine, detailid. Koostada hoonele
värvipass, korrastamisel võtta eeskujuks Paide tüüpi
hoonestusele iseloomulikke detaile (rombmotiiviga
tahveluks, profileeritud horisontaalne laudis, akna ja –
uksepiirdeliistud.)

Värvipassi olemasolu vajalik. Terviklikult uuendatud
välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus.
Renoveerimisel juhinduda ajaloolise hoonestuse
eeskujudest (Paidele omane laudise, vähemalt 20 cm lai,
akna - ja uksepiirdeliistud)
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71.

Keskväljak

10

107006429

1917

Värvipassi olemasolu vajalik. Terviklikult uuendatud
välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus.
Vähendada reklaampindade mahtu, et mõjule pääseks
hoone arhitektuurne keel. Ühtse miljöö tagamiseks
lähtuda ülejäänud Keskväljaku hoonestuse viimistlusest.

72.

Keskväljak

12

107007354

1917

Säilitada hoone maht, korruselisus ja paiknemine. Mitte
ületada hoone korruselisust.

73.

Keskväljak

14

107006431

1917

Paide raekoda. Olemas eritingimused. Hoone kuulub
säilitamisele nii mahus kui detailides.
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74.

Keskväljak

18

107006434

1917

Värvipassi olemasolu vajalik. Terviklikult uuendatud
välisviimistlus. Säilitada maht, paiknemine, avade asetus.
Vähendada reklaampindade mahtu, et mõjule pääseks
hoone arhitektuurne keel. Renoveerimisel juhinduda
ajaloolise hoonestuse eeskujudest (Paidele omane
laudise, vähemalt 20 cm lai, akna - ja uksepiirdeliistud)

75.

Keskväljak

19

107006436

1917

Tühi krunt, millel kergehitisena toitlustusettevõte.
Arendusala. Arvestada keskväljaku ajaloolise üldilmega
uusehtise projekteerimisel. Mahulisel projekteerimisel
arvestada jätkuva Tallinna tänava hoonestusega,
tänavajoonega.

76.

Pärnu

3

107006658

1952

Linnavalituse hoone-värvipassi olemasolu vajalik.
Säilitada hoone maht, paiknemine, korruselisus, detailid.
Sobitub Pärnu tänava alguse miljöösse.
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77.

Pikk

1

107005969

78.

Pikk

2

107005972

79.

Pikk

11

107006522

80.

Pikk

13

120250940

1917

Muinsuskaitsealune hoone. Kuulub säilitamisele nii
mahus kui detailis.

Säilitada hoone kui teine juugendmõjutustega (akende
jaotus, hammaskarniis) ehitis Paides (Lai tn. 12)
Säilitada korruselisus, katusekuju, akende ruudujaotus ja
paiknemine. Stiililiselt muuta sarnasemaks 1 korruse avad
ülejäänud avade lahendustega. Vähendada
reklaampindade osakaalu hoone fassaadil.
1898

Säilitada hoone maht, paiknemine krundil.
Kattematerjalid, detailid sekundaarsed. Hoone
korrastamsiel lähtuda Paide tüüpi hoonestusele
iseloomulikest detailidest (voodrilaua profiil,
aknapiirdeliistud, rombmotiiviga tahveluks, sarikaotsi
kattev tuulekast jne.)
Säilitada hoone oma ehedal miljööväärtuslikul kujul
(detailid, maht, paiknemine) renoveerida, võttes
eeskujuks ehitusaegset stiili.
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81.

Pikk

15

120250910

Säilitada hoone maht, paiknemine krundil , detailid
sekundaarsed. Hoone korrastamisel koostada värvipass,
lähtuda Paide tüüpi hoonestusele omastest detailidest
(profileeritud voodrilaud, akna-, uksepiirdeliistud jt.)

82.

Pikk

17

120250916

Pikk 13/15/17/17a moodustavad ühtse terviku.
Juurdepääs piiratud. Hoone mahud ei tohiks ületada
olemasolevaid.

83.

Pikk

17A

120250942

84.

Pikk

18

107005988

Juurdepääs piiratud. Hoone mahud ei tohiks ületada
olemasolevaid.
Detailidest väärib säilitamist hoone laudis, lisaks sellele ka
maht, paiknemine. Võiks vähendada reklaamide osakaalu
hoone fassaadil. Koostada hoonele värvipass,
renoveerimisel lähtuda Paide tüüpsele arhitektuurile
omastest detailidest (profileeritud, vähemalt 20 cm
laiune voodrilaud, sarikaotsi kattev tuulekast, tapiotsi
katvad nurgapiirdeliistud, ukse-, aknapiirdeliistud,
rombmotiiviga tahveluks jt.)

1917

23

85.

Pikk

21

107005989

1917

Hoone renoveeritud. Säilitada hoone paiknemine krundil,
maht, katusekalle. Detailid sekundaarsed, püütud järele
aimata Paide tüüpi hoonestuse originaaldetaile
(säilitada).

86.

Pikk

22

107005990

1900

Hoone välisilmet hiljuti värskendatud. Arvestatud hoone
paiknemisega ajaloolises keskkonnas ning sellest
tulenevalt kasutatud hoone ehitusaegseid detaile ning
lahendusi. Säilitada nii mahus kui detailides.

87.

Pikk

26

107005992

1917

Säilitamist väärib hoone maht, paiknemine krundil.
(detailid sekundaarse väärtusega, kuid stiilipuhtad)
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88.

Pikk

32

107005994

1917

Säilitada hoone maht, paiknemine, üldilme. Detailide
uuendamisel lähtuda Paide tüüpsele arhitektuurile
omastest detailidest (ukse-, aknapiirdeliistud,
profileeritud voodrilaud, nurgapiirdeliistud, sarikaotsi
vormistav tuulekast jt.)

89.

Pikk

33

107005998

1880

Osaliselt renoveeritud hoone. Säilitada maht, paiknemine
krundil. Renoveerimisel kasutatud detailid valitud
sobilikult – sibulhinged, akende ruudujaotus, akende
luugid.

90.

Pikk

35

107006002

1917

Säilinud algses mahus, mõningate algsete detailidega.
Rõhtpalkelamu, nurgaliideseks kasutatud
koerakaelanurka. Fassaad paikneb tänavajoonel. Säilitada
kui miljööväärtuslik hoone (maht, korruselisus,
katusekalle, paiknemine krundil) Koostada värvipass.
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91.

Pikk

37

107006005

1917

Miljööväärtuslik, kahekordne ristpalkkonstruktsioonil
korterelamu - säilitada täies mahus.

92.

Pikk

38

107006011

1934

Säilitada kui näide juugendmõjutustega kahekordsest
puithoonest, mis omal ajal olid tüüplahendusena levinud
mitmes Eesti väikelinnas (nt. Võhma) Säilitada maht,
paiknemine, korruselisus, arhitektuursed detailid.
Jääb muinsuskaitsealast välja.
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94.

Pikk

Pikk

41

45

107006015

107006016

1850

1850

Säilinud, algne maht ning paiknemine krundil. Hilisemad
juurdeehitused puuduvad. Kaotanud nõukogude
perioodil paljud oma esialgsed detailid. Säilinud vähesel
määral algne laudis. Säilitada maht. Renoveerimisel
kasutada hoone ehitusajale omaseid detaile.
Jääb muinsuskaitsealast välja.
Säilinud hoone maht ning paiknemine, säilitada see
edaspidigi. Asub Pikk 41 taga eraldi krundil. Kaotanud
oma algsed detailid. Renoveerimisel kasutada hoone
ehitusajale omaseid detaile.
Jääb muinsuskaitsealast välja.
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95.

Pikk

49

107007119

1880

Väikesemahuline 1 korruseline hoone krundi tagaosas.
Säilinud mitmed esialgsed dekoori detailid. Säilitada
detailid, hoone mahud.
Jääb muinsuskaitsealast välja.

96.

Pikk

51

Asub samal krundil 49ga. Väikesemahuline 1 korruseline
hoone krundi tagaosas. Säilinud mitmed esialgsed
dekoori detailid. Säilitada detailid ja mahud.
Jääb muinsuskaitsealast välja.

97.

Pikk

57

107006036

1865

Eluhoonena kasutuskõlbmatu, kuulub lammutamiseleosa laudisest võiks suunata taaskasutusse.
Jääb muinsuskaitsealast välja.

98.

Pikk

59

107006040

1840

Võtta hoone taaskasutusse. Hetkel hoone säilitada .
Jääb muinsuskaitsealast välja.
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99.

Karja

4

107006006

1917

Miljööväärtuslik, kahekordne ristpalkkonstruktsioonil
korterelamu - säilitada täies mahus.

100.

Veski

4A

107014579

101.

Veski

6

107006553

1917

Miljööväärtuslik, väärtuslik ka üksikhoonena Säilitada
maht, paiknemine, korruselisus, dekoreerivad detailid.
Renoveerida.

102.

Veski

8

107006555

1845

Väikesemahuline 1 korruseline hoone, paikneb
tänavajoonel. Hoone kaotanud oma algsed detailid.
Tagaküljel väärtuslik tahutud palgist kõrvalhoone koos
sepisdetailidega.

Säilinud hoone algne maht ning ilme. Puuduvad hilisemad
juurdeehitused algsele kehandile. Algne ka avade
paiknemine ja maht. Näide nõukogudeperioodi
mitmepereelamust. Miljööväärtuslik. Ei oma kõrget
säilitamisväärtust, kuid siiski omanäoline hoone.
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103.

Veski

10

107006557

104.

Veski

12

107006560

105.

Veski

16

107006564

1935

Põhiplaanilt kaks osaliselt kattuvat ruuttahukat, 2
korruseline (+kelder), koos algsete avade ja muude
dekoori detailidega eestiaegne funktsionalistlik hoone.
Väärtuslik. Üks väheseid eestiaegseid funktsionalistlike
hooneid Paides. (teine miljööalasse kuuluv
funktsionalistlik elamu asub aadressil Lai 18)

Hoone piklik üldmaht, mis väikese tagasiastega, asub
paralleelselt Veski tänavaga on terviklikult säilinud.
Säilitada hoone maht, paiknemine krundil, korruselisus,
detailid.

1917

Osaliselt säilinud mahuga ristpalkhoone, hoovi pool liitub
peahoonega hilisem pikemate proportsioonidega
hoonemaht. Ristkülikukujulisele peamahule on
arvatavasti peale ehitatud poolteist korrust. Esifassaadile
liitub eraldi, kõrgemal soklil veranda, mis on
ehitusjärgnevuses varasem kui peamahule liituv teine
korrus.
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106.

Veski

16A

107.

Veski

18

107006565

1917

108.

Parkali

10

107005942

1850

109.

Parkali

2 ait

107007357

Hoonel tööstuslik funktsioon. Hoonestuse algsete
mahtude säilimise kohta info puudub.
Tegemist ei ole miljööväärtusliku hoonega, seda osalt
tema funktsiooni tõttu. Krundil asetseb mitu erineva
mahuga, erinevate kattematerjalidega hoonemahtu.
Nendele ühtse välimuse ja funktsiooni leidmisel võib
kaaluda säilitamist. Teine võimalus on säilitada ainult
hoone teatud mahud- kohandatuna nt. elamuks.
1 korruseline viilkatusega paekivist hoone. Peale
mahtude pole muid detaile säilinud. Hoone paremal
küljel hiljutine pooleliolev juurdeehitus, läbi kahe
korruse. Säilitada hoone maht, avade asupaigad ja
mahud. Kaunis paekivihoone, mida on dekoreeritud
punase tellisega. Vasakule küljele suurendatud maht
ebasobiv.
Säilinud hoone maht ja paiknemie krundil. Kaotanud
renoveerimsie käigus oma algsed detailid. Säilitada maht.

Simsoni ait
Funktsioonilt tegemist kompaktse abihoonega.
Ülesehituselt ristpalkkonstruktsiooniga. Hoone üldmaht
terviklikult säilinud. Säilitada võimalusel kogu hoone, kui
näide sindli kasutamisest kattematerjalina ja kui
omapärasest terviklahendusest.
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111.

Parkali

2

107007357

Säilitada hoone maht ja paiknemine. Hoone korrastamisel
lähtuda Paide tüüpi hoonestusele omastest detailidest
(vähemalt 20 cm laiune profileeritud laudis, akna,uksepiirdeliistud, sarikaotsi kattev tuulekast jt.)

112.

Parkali

6

107007359

1917

Maja piklikku üldmahtu ilmestavad hilisema lisandusena:
hoovi poole eenduv, läbi kahe korruse ulatuv viilkatusega
tuulekoda ja madalam, lamekatusega tuulekoda. Hoone
algupärane üldmaht on säilinud, ning selgesti eristatav
hilisematest lisandustest. Säilitada hoone algne maht,
paiknemine krundil (otsafassaadiga Parkali tänava poole)

113.

Parkali

11

107005946

1900

Säilitada hoone maht, paiknemine. Detailid
sekundaarsed.

114.

Parkali

14

107005948

1870

Säilitada hoone maht ja paiknemine- detailid ja materjal
uuendatud ja seetõttu väärtust ei oma- edaspidi lähtuda
Paide tüüpi hoonestusele omastest detailidest (
profileeritud voodrilaud, ukse-, aknapiirdelauad,
sarikaotsi kattev tuulekast, nurgapiirdelauad jne.)
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115.

Parkali

16

107005949

1870

Hoone jääb Parkali tänava suhtes krundi keskele.
Tegemist on konstruktsioonilt ristpalkhoonega. Hoone
pikliku põhimahtu ilmestavad pikiküljel kaks hilisemat
tuulekoda. Hoone algupärane maht on säilinud.
Säilitamine paistab probleemsena- hoone on seisnud
pikka aega tühjalt. Eeskujuks võtta hoone maht ja
korruselisus.

116.

Parkali

18

107005953

117.

Valli

8

107006538

1935

Vallimäe vahetus läheduses paiknev nõukogude perioodil
ehitatud tüüpprojekti järgi valmistatud elamu. Ei oma
mahu ega ajalooväärtus.

118.

Vainu

25

107006532

1845

1k, ristkülikukujuline põhiplaan, viiluga tänava ääres.
Säilinud paljud esialgsed detailid (puitpits, Paide tüüpi
piirdelaud), ka hoone maht ja enamik laudisest. Seisukord
hea. Säilitada detailid, maht ja paiknemine krundil

Säilitamisväärne tellisarhitektuuri näitena Paides.
Säilitada tervikliku hoone mahuna + detailid

Jääb muinsuskaitsealast välja!
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119.

Vainu

21

107006531

1845

120.

Posti

4

107006043

1890

121.

Posti

5

107007370

1945

122.

Posti

8

107020178

Maja algne maht on säilinud, avade asetus osaliselt
muudetud (otsafassaadi I korruse aken suletud).
Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga ja keskse,
portaalse sissepääsuga. Paikneb pikiküljega piki Vainu
tänavat. Säilinud mitmed detailid (sissepääs).
Säilitada maht, detailid. Ühtlustada hoone väljanägemine.
Kasutada hoone ehitusaegseid detaile.
Jääb muinsuskaitsealast välja!
Miljööväärtuslik, säilitada tervikliku hoone mahuna,
säilitamisväärne ka üksikhoonena + ukse joonis. Hoone
korrastamisel lähtuda Paide tüüpi hoonestusele omastest
detailidest (profileeritud voodrilaud, ukse,aknapiirdeliistud, sarikaotsi kattev tuulekast,
nurgapiirdelauad jt.)
Säilinud hoone algne maht ning paiknemine krundil.
Krohvitud hoone, mis pole Paide ajaloolises
linnatuumikus levinud. Säilitada hoone maht, katuse kuju,
avade paiknemine.

Renoveeritud hoone. Püütud kasutada osaliselt
ajaloolisesse linnaruumi sobilikke detaile. Viiluga tänava
poole.
Säilitada hoone maht.
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123.

Posti

12

107006045

Tütarlaste kool. Eritingimused olemas, eraldi kaitse all
mälestisena.

124.

Posti

14

107006048

1917

Paikneb Posti tn 16 hoone taga. Väiksemahuline hoone.
Renoveeritud. Kasutatud ajaloolisse linnakeskkonda
sobilike elemente, et hoonet paremini ümbritsevaga
sulandada. Säilitada maht. Paiknemine.

125.

Posti

16

107006047

1917

Renoveeritud hoone. Püütud jääda delikaatseks nii
materjalide kui detailides. Säilitada maht, ja hoone
paiknemine krundil.

126.

Rüütli

1

107006422

1900

Säilinud hoone esialgne ristkülikukujuline põhiplaan ja
mahud. Säilitada maht ja paiknemine krundil.
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127.

Rüütli

2

107005703

1917

Puithoone algne maht ja paiknemine säilinud.
Miljööväärtuslik, säilitada eelkõige puidust hoone maht,
korruselisus, detailid

128.

Rüütli

2b

107007373

1917

Hoone paikneb Paide turu taga. Tegemist põhimõtteliselt
uushoonega.

129.

Rüütli

4

107005705

1917

Maht ja paiknemine – säilinud, säilitada. Säilinud algne lai
laudis – säilitada. Paikneb otsaviiluga tänava poole

130.

Rüütli

5

107006547

1917

Üksikhoonena mitteväärtuslik, miljööväärtuslik mahult ja
paiknemiselt.
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131.

Rüütli

6

107015865

Säilinud hoone paiknemine ja maht, algne lai laudis.
Säilitada eelpoolnimetatud. Aknad kinni löödud. Ilmselt
puuduvad avatäited.

132.

Rüütli

8

107015868

Säilinud hoone maht ja paiknemine. Antud hoone seinte
materjale (palk, laudis) võiks kasutada teiste vanalinna
hoonete renoveerimisel. Samuti võiks suunata
taaskasutusse akende piirdelauad, nurgikud jne. Hoone
tugevalt amortiseerunud.

133.

Rüütli

10

107005709

1917

Rikkalik interjöör. Säilinud hoone maht ja paiknemine
krundil. Säilinud mõningad algsed detailid. Säilitada nii
intejööri kui ka eksterjööri detailid, maht, paiknemine.
Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegsete
detailidega.
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134.

Rüütli

12

107005712

1860

Suuremahuline 1 korruseline hoone. Renoveeritud
90ndate alguses. Kaotanud oma algsed detailid.
Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegse stiili ja
sellest lähtuvate dekoreerivate detailidega.

135.

Rüütli

16

107005719

1917

Lasteaed-elamu. Säilinud maht ja paiknemine krundil.
Renoveerimisel arvestada hoone ehitusaegsete
detailidega. Hoone väärib säilitamist oma olemasolevas
mahus.

136.

Rüütli

30

107005727

1810

Renoveeritud. Väärtuslik maht ja paiknemine. Detailid
uued, sekundaarse väärtusega.

137.

Rüütli

32

107005753

1917

Säilitada hoone maht, paiknemine, avade asetus, dekoor.
Renoveerimisel kasutada Paidele omaseid stiililisi
dekoorelemente.

37

138.

Rüütli

34

107005730

1917

Säilitada hoone maht, paiknemine, avade asetus, detailid.

139.

Rüütli

40

107005734

1923

Säilitada olemasolev paiknemine krundil, maht, katuse
kuju.

140.

Rüütli

42

107005737

1917

Hoone maht ja paiknemine, katuse kuju jäetud samaks,
fassaadidekoor kaotatud, avade asetust muudetud.
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141.

Rüütli

60

107005738

1880

Säilitada hoone maht, paiknemine, avade asetus, detailid.
Renoveerimisel võtta eeskujuks Paide tüüpse hoonestuse
dekoorelemente.

Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

PAIDE,
AUGUST 2008
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2007. ja 2008. aastal Paide vanalinnas inventeeritud hoonete
asendiskeem

44
42
34
32

41
37, 39
35

24

4a 6 8
10

33
22
13

11 9 7 5
12

42

16a
12

16 18

29
27
21

3b

2
6

6
17
16 13
12 11
9
10
5
6
4

40
38
36 15
34
24
20
18
12

16
18

1
2

1

3
6

8

8
9

2
4
6
5
8
10

2
2

2a 4

30
32 21
27
25
34
29
31 40

13

24 33 42
26
33 35 60
35
4 37
41
45

60
60

-

2007. a inventeeritud hoone aadress
2008. a inventeeritud hoone aadress

SUUR-AIA JA VAINU TN PIIRKONNA MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA
AADRESSID: Suur-Aia tn 2, Vainu tn 2, 2A ja 4)
Rajamise aeg: ~1949

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

SUUR-AIA JA VAINU TN PIIRKONNA MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA
AADRESSID: Suur-Aia tn 2, Vainu tn 2, 2A ja 4)
Rajamise aeg: ~1949
HINDAMISE ALUSED

ISELOOMUSTUS

PLANEERING

Kvartali väljaehitamine uute ja kaasaegsemate hoonetega oli
planeeritud juba Paide linna esimese planeeringuga (1931), mis küll ei
teostunud selles nähtud parameetrite järgi. 1946-49 koostatud
generaalplaan nägi ette arengu linna tuumiku ümber ning uue
hoonestuse rajamist 2- kuni 3-korruseliste kivimajade näol. Käsitletava
kvartali hooned on 1949 aasta detailplaneerimise projektis tähistatud
ehitamisel olevate elamutena.

TÄNAVATE
Kvartal asub riskülikukujulisena sirgete tänavate vahel, mis pole
STRUKTUUR HOONETE rajatud antud planeeringu tarvis, vaid on aja jooksul kujunenud, kuid
PAIGUTUS HALJASTUS sobilikult geomeetriliselt ja vastasid seetõttu ajastu ehitusviiside
normatiividele.
Hooned paiknevad kvartali välimistel äärtel, nii et nende vahele tekib
suur sisehoov haljasala, parkimiskohtade ning muu tarviliku jaoks.
Tänavajoonest eraldab hooneid Vainu tn ja Suure-Aia tn poolt ~10 m
laiune haljasala millele mahub puude rida, kõnnitee ning hekk. Osade
hoonete vahele on ka puitlippaiad.
HEAKORD
TEHNILINE
SEISUKORD

Välisel vaatlusel on hoonete seisukord rahuldav või hea. Üksikud
ajajooksul tekkinud väiksemad praod seintes, murenenud krohv,
päikesest
pleekinud
ja
heitgaasidest
tumenenud
värv,
vihmaveekahjustused vundamendis. Haljastus on hooldatud.

ARHITEKTUUR

Hooned paiknevad tagasiastega tänavajoonelt paralleelselt tänavaga,
üksteise suhtes ühel joonel. Alal asuvad 1950 aastate alguses valminud
kahte tüüpi hooned: 2-korruselised viil- ja kelpkatusega kivist
krohvitud ja värvitud korterelamud, millel on 1 või 2 trepikoda
(vastavalt hoone suurusele). Dekoratiivsete elementidena on kasutatud
profileeritud konsoole räästa all (kogu selle ulatuses), nurgarustikat
ning eenduvat aknaraamistust. Suuremamahulised hooned on tagaküljel
liigendatud nn küljerisaliitidega. Teine tüüp on samuti 2 korruselised
kivist, krohvitud ja värvitud korterelamud, mida katab kelpkatus.
Dekoorielemente võib nimetada varikatust sissepääsu kohal.

HOONETE
ORIGINAALSUS AUTENTSUS

Hoonete ning haljastuse juures on säilinud nende algne ilme,
paiknemine(haljastus) ning kujundus. Välja on vahetatud mõningad
aknad.

ÜHTSUS-SOBIVUS

Hoonegrupp jääb Paide vanalinna piirile ning kvartal erineb oma
mahtudelt ja stiililt Vanalinna piirkonnale iseloomulikust hoonestusest.
Vaatamata sellele on tegu ühtse grupiga, kus hooned sobivad omavahel
ideaalselt ning loovad hea ettekujutuse stalinistlikust planeerimisest
ning hoonestuse kujundamisest. Kuna hooned ei paike ühtse kõrge
müürina tänava ääres vaid paiknevad üksteisest pisut eemale annab see
nn „hingamisruumi“ ja seetõttu ei tungi hooned tänavapildis silma ega
lämmata lähedalasuvat vanalinna.

KOKKUVÕTE –
MILJÖÖVÄÄRTUS

Suhteliselt terviklik, autentsel kujul säilinud rahuldavas seisukorras
stalinistlike hoonete grupp, mis esindab oma ehitamisajastu hoonestuse
välisviimistlust ning planeerimisvõtteid. Rohke rohelus ning
ruumirohkus hoonete ümber annab lisaväärtuse elukeskkonnale.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

SUUR-AIA JA VAINU TN PIIRKONNA MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA
AADRESSID: Suur-Aia tn 2, Vainu tn 2, 2A ja 4)
Rajamise aeg: ~1949

Vaade kvartalile linnulennult

Vaade Vainu tn poolt

Vaade Suure-Aia tn ja Pärnu tn nurga poolt

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Hooned paiknevad paralleelselt
tänavajoonega. Haljasriba, mis
jätab tänava ja hoonete vahel
~10m
ning
millele
mahub
puuderivi kõnnitee ning hekk.

Paide,
august 2008

SUUR-AIA JA VAINU TN PIIRKONNA MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA
AADRESSID: Suur-Aia tn 2, Vainu tn 2, 2A ja 4)
Rajamise aeg: ~1949

2 korruseline, keldri ja viilkatusega
korterelamu.
Dekoorielemendid:
profiiliga konsoolid räästa all,
nurgarustika, akende raamistus,
ümaraken viilu alla.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Hoonete ette
pügatud
kujundatud hekk

jääb hoolikalt
geomeetriliselt

Dekoorielement:
konsoolid

profiiliga

Paide,
august 2008

SUUR-AIA JA VAINU TN PIIRKONNA MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA
AADRESSID: Suur-Aia tn 2, Vainu tn 2, 2A ja 4)
Rajamise aeg: ~1949

Dekoorielement:
akende
raamistus. Näha ka kahepoolse
akna algne raamijaotus.

Vaade hoone tagusmisele küljele.
Näha ka fragmente haljastusest
ning majadevahelise hoovi
kasutusest.

Lihtsamat tüüpi
kivist,
krohvitud
korterelamu.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

kelpkatusega,
ja
värvitud

Paide,
august 2008

RÜÜTLI JA PIKKA TN STALINISTLIKE KIVIHOONETE GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI tn 31, 33, 35, PIKK tn 24
Rajamise aeg: ~1957

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI JA PIKKA TN STALINISTLIKE KIVIHOONETE GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI tn 31, 33, 35, PIKK tn 24
Rajamise aeg: ~1957

HINDAMISE ALUSED

ISELOOMUSTUS

PLANEERING

1946-49 koostatud generaalplaan nägi ette arengu linna tuumiku ümber
ning uue hoonestuse rajamist 2- kuni 3-korruseliste kivimajade näol.
Neli kivihoonet kuuluvad ehitusaja ning planeerimisvõtete sarnasuse
tõttu ühte ansamblisse kõrvalasuvate kahe korterelamutega
puithoonetega (Rüütli 27, 29)

TÄNAVATE STRUKTUUR Hooned on rajatud ajalooliselt väljakujunenud tänavate äärde. Tänavate
HOONETE PAIGUTUS
suunda
ning
mahtu
pole
hakkatud
allutama
rangetele
HALJASTUS
planeerimisvõtetele. Hooned paiknevad üksteise suhtes ühel sirgel
joonel, tagasiastega tänavast. Tegu on kahe tänava teravnurga all
ristuva nurgakvartaliga, seetõttu ei ole kahe tänava ääres painevate
hoonete rivid üksteise suhtes niivõrd geomeetrilised paigutatud kui
juhul, mil Rüütli ja Pikk tänva jookseks selles punktis paraleelsed.
Tänavajoonest paiknevad hoones umbes 6 m kaugusel. Hoone esisele
haljasribale jääb gemomeetriliselt pügatud hekk ning plaatdest jalgrada
hoone ja heki vahele (Rüüli tn ääres). Hoonete vahed on üksteise
suhtes võrdsed. Tagaküljel kolmnurksesse sisehoovi jäävad muru ning
ilutaimed. Kvartali territooriumi ilmstavad ka mõned suuremad
lehtpuud (kask, vaher)
HEAKORD
Välisel vaatlusel on hoonete tehniline seisukord hea. Hooned on olnud
TEHNILINE SEISUKORD pidevad kasutuses. Hoonete seisukod on erinev. Esineb pragusid
seintes, niiskuskahjustusi soklis ja seinte alaosas, krohvi irdumist, värvi
pleekimist päikese mõjul, tumenemist heitgaasidest ja ka irdumist.
ARHITEKTUUR

Kahekordsed madala keplkatusega (üks viilkatusega) keskse
trepikojaga, 8 korteriga krohvitud kivihooned. Nurgarustika, kombitud
kivist krohvimata või krohvitud sokkel. Eenduv krohvist nn piirdelaud
akende ja uste ümber, uste kohal karniis või varikatus. Aknad kahe ja
kolme oslised, osadel tuulutusavad. Mõningad akanad kahepoolsed
framuugiga. Uksed kahepoolsed kesksete valgmikega. Erinevused
hoonetel detailides – akende ruudujaotused, ustel ustepoolte suuruses,
treppides, hoonete värvis. Kolmnurkses sisehoovis silikaattellis kuurid.

HOONETE
ORIGINAALSUS AUTENTSUS

Säilinud algsed mahud, materjalid ning detalid. Asendatud osad aknad
uute puit või plastikakendega, mis siiski üritavad tabada varasemate
akende ruudujaotust.

ÜHTSUS-SOBIVUS

Hoonegrupp jääb Paide Vanalinna muinsuskaitse alale, ning on oma
mahtudelt kõrgemad kui ülejäänud vanalinna hoonestus. Kõrvalasuvad
puithooned aitavad moodustada ühtset ansamblit. Kivihooneid pole
liialt palju ning nad ei paikne liiga hajusalt, et vanalinnas domineerida.
Puithooned on justkui ühenduslüli kivihoone mahtude ja vanalinna
materjalide vahel.
Hooned paiknevad tagasiastega tänavajoonelt. Haljastuse sirgjonelisus
ja hooldatus tõstavad piirkonna esteetilist välimust ja lisavad
korrektsust, jättes mulje planeenimisest.

KOKKUVÕTE –
MILJÖÖVÄÄRTUS

Terviklik, autentsel kujul sälinud, rahuldavas seisukohas, kivist
stalinistlike hoonete ansambel. Rohke rohelus ning piisv ruumikus
hoonete ümber annab lisaväärtuse elukeskkonnale.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI JA PIKKA TN STALINISTLIKE KIVIHOONETE GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI tn 31, 33, 35, PIKK tn 24
Rajamise aeg: ~1957

Vaade kvartalile linnulennult.
Stalinistlikud kivihooned tähistatud
punase ringiga.

Hooned on üksteise suhtes sirgel
joonel ning paiknevad
tänavajoonest umbes 6 m
kaugusel. hooneesisele haljasalale
mahuk plaatidest jalgrada,
geomeetriliselt pügatud hekk ja
üksikud suuremad lehtpuud

Lihtne kahekordne hoone.
Keplkatus, nurgarustika, keskne
sissepääs, kahepoolsed (osad
tuulutusavadega) aknad

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI JA PIKKA TN STALINISTLIKE KIVIHOONETE GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI tn 31, 33, 35, PIKK tn 24
Rajamise aeg: ~1957

Kahepoolne sissepääs. Ikse kohal
varikatus/karniis. Koridori lintaken.
Sissepääsude ja lintakende
kujundus on väikeste erinevustega,
kuid annab seeläbi igale hoonele
pisut erineva ja omanäolisema
ilme.

Hoonete ette jääv platidest
jalgrada. Ka näha keldri akende
paiknemine ja laiemate plaatide rivi
seina ääres vihmavee ärajuhtimise
eemale vundamendist

Pikka ja Rüütli tn nurgale jääb
hoone. Nurgakrunt, mida ümbritseb
kolmest küljest muru ja hekk.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI JA PIKKA TN STALINISTLIKE KIVIHOONETE GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI tn 31, 33, 35, PIKK tn 24
Rajamise aeg: ~1957

Hoone detaile
Rüütli tn 35 sissepääs.
Kõikidele kivihoonetele omane
raamistus ümber akende.

Hoone detail. Kõikidele hoonetele
omane nurgarustika.

Pikk tn 24 – Rüütli tn hoonetest
pisut erinev (katuse kuju, suurem
tagasiaste tänavajoonelt), kuid jääb
samasse ehitusperioodi. Ka on tal
samad mahud, avade raamistus
ning nurgarustika.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI TN PUITHOONETE (KORTERELAMUTE) GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI 27, 29
Rajamise aeg: ~1940ndad

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI TN PUITHOONETE (KORTERELAMUTE) GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI 27, 29
Rajamise aeg: ~1940ndad

HINDAMISE ALUSED

ISELOOMUSTUS -

PLANEERING

1946-49 koostatud generaalplaan nägi ette arengu linna tuumiku ümber
ning uue hoonestuse rajamist 2- kuni 3-korruseliste kivimajade näol.
Kuigi need kaks puithoonet on ehitatud 40-ndatel kuuluvad nad
ajaperioodi (nõukogudeaeg) ning planeerimisvõtete sarnasuse tõttu
ühte ansamblisse kõrvalasuvate stalinistlike kivihoonetega.

TÄNAVATE STRUKTUUR Hooned on rajatud ajalooliselt välja kujunenud tänavate äärde.
HOONETE PAIGUTUS
Tänavate suunda ning mahtu pole hakatud allutama rangetele
HALJASTUS
planeerimisvõtetele. Hooned paiknevad üksteise suhtes ühel sirgel
joonel, tagasiastega tänavast. Hoone esisele haljasribale jääb
geomeetriliselt pügatud hekk ning plaatidest jalgrada hoone ja heki
vahele. Tänavajoonest paiknevad hoones umbes 6 m kaugusel.
Hoonete vahed üksteise on suhtes võrdsed. Tagaküljel muru ning
ilutaimed.
HEAKORD
Hooned on aktiivses kasutuses. Hoonete ümbrus hooldatud. Tehniline
TEHNILINE SEISUKORD seisukord välisel vaatlusel hea/rahuldav. Väiksed niiskuskahjustused ja
krohvi murenemine ning värvi irdumine seintelt.
ARHITEKTUUR

Kahekordsed madala kelpkatusega, kesksete trepikodadega, 8 korteriga
puitelamud. Nurgapilastrid hoone kõigil neljal nurgal - 2tk üksteise
kohal eraldatud üksteisest kahe korrusel vahel jooksva
horisontaallaudis vahevööga. Sissepääsu kahel küljel pilastrid, millele
toetub viilkatus, ukse kohal viilu alla friis. Püütud ilmselt jäljendada
Kreeka templi esifassaadi. Uksed kahepoolsed kesksete valgmikega.
Aknad kahepoolsed nelja ruuduga. Osadel tuulutusava. Veelaua all
profiiliga karniisiklotsid/konsoolid. Asetsevad seinas rütmiliselt – üks,
seejärel kaks lähestikku üksteise kõrval.

HOONETE
ORIGINAALSUS AUTENTSUS

Säilinud algsed mahud, materjalid ning detailid. Asendatud osad aknad
uute puit või plastikakendega, mis siiski üritavad tabada varasemate
akende ruudujaotust. Rüütli 27 sissepääsu uks uuem.

ÜHTSUS-SOBIVUS

Hoonegrupp jääb Paide Vanalinna muinsuskaitse alale, ning on oma
mahtudelt kõrgemad kui ülejäänud vanalinna hoonestus. Puidust
ehitusmaterjal aitab sulanduda vanalinnaga ning mahult suhestuvad
samal tänavajoonel paiknevate stalinistlike 2 kordsete hoonetega. Kivi
ja puithooned moodustades ansambli vaatamata oma erinevale
matejalikasutusele.
Hooned paiknevad tagasiastega tänavajoonelt. Haljastuse sirgjoonelisus
ja hooldatus tõstavad piirkonna esteetilist välimust ja lisavad
korrektsust, jättes mulje planeerimisest.

KOKKUVÕTE –
MILJÖÖVÄÄRTUS

Terviklik, autentsel kujul säilinud, rahuldavas seisukohas, puidust
hoonete ansambel. Rohke rohelus ning ruumirohkus hoonete ümber
annab lisaväärtuse elukeskkonnale.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI TN PUITHOONETE (KORTERELAMUTE) GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI 27, 29
Rajamise aeg: ~1940ndad

Vaade hoonegrupile linnulennult.
Puithoone tähistatud rohelise
ringiga

Hooned paiknevad tänavajoonelt
tagasiastega, üksteise suhtes ühel
joone. Hoone ette jäävale
haljasalale jääb plaatidest
jalgrada, geomeetriliselt pügatud
hekk ning üksikud suuremad,
põõsad/puud.

Vaade hoonete taga painevale
suhteliselt kirsale haljasalale, mida
ilmestavad ilutaimed ning
suuremad põõsad.
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI TN PUITHOONETE (KORTERELAMUTE) GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI 27, 29
Rajamise aeg: ~1940ndad

Puithoone fassaad. Hooned on
identsed.

Kitsas plaatidest jalgrada hoone
ees - ei ulatu Rüütli 24 hoone
ette.
Näha keldri akende paiknemine,
vihmavee eemalejuhtimiseks
vundamendist sokli ligi paigutatud
suuremad plaadid.

Detail:
Mõlema puithoone keskne
sissepääs – püütud ilmselt
jäljendada Kreeka templi fassaadi.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

RÜÜTLI TN PUITHOONETE (KORTERELAMUTE) GRUPP
AADRESSID – RÜÜTLI 27, 29
Rajamise aeg: ~1940ndad

Detail:
Paaris aknad, lihtne murtud
piirdelaud.

Detail:
Akende veelaua alla jäävad
profiiliga karniisiklotsid/konsoolid.

Detail:
Akna kohale jääb karniis

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KARJA TN 4

Ehitamise aeg: 1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
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HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KARJA TN 4

Ehitamise aeg: 1917

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: säilinud hoone algne kahekordne maht (+ kelder) ning
paiknemine krundil väikese tagasiastega tänavajoonelt. Põhiplaanilt ristkülikukujuline, tagaküljel kaks eenduvat läbi kahe
korruse ehitatud tuulekoda.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: korterelamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: väikese tagasiastega tänavajoonelt

FOTOD

Kaas, 1

-

SOKKEL/VUNDAMENT: murtud paekivi. Määrdekrohv –
lubikrohv, osaliselt parandused tehtud tsementkrohviga. Valatud
plaadid vihmavee eemalejuhtimiseks soklist, kogu hoone ulatuses.
Kattelaud puidust.
Sokkel pinnase tõusmise tõttu osaliselt maa all.

Mitte lasta pinnasel
kerkida laudiseni ega
matta soklit
sügavamale. Soklis
niiskuskahjustused.

1,3

-

SEINAD: profiiliga rõhtlaudis, kogu hoone mahus. Profileeritud
laudis vahevöö esifassaadis ja vasakul küljel 1 ja 2 korruse vahel.
Metallist lipuhoidja - nõukogude periood.
Eesti aegne majanumber

Sokli kohal
niiskuskahjustused.
Säilitada majanumber

1,4,5,6

-

AKNAD (DETAILID): kahepoolsed framuugiga aknad. Mõnedel
tuulutusavad. Mõned väikesed 1 ruuduga aknad. Siledad
piirdelauad. Kõik aknad pärinevad nõukogudeperioodist.

Üksikud avad suletud.
Säilitada avade maht
ja asupaik.

1,2,6

UKSED (DETAILID): esifassaadis puitlaudisvoodriga kahepoolne
keskse valgmikuga kahepoolne uks. Ukse kohal metalltugedel
varikatus. Tagaküljel keskse valgmikuga 1 poolne üks + metallist
tugipostidel varikatus. Nõukogudeperioodist.
-

KATUS/KORSTNAD: valtsplekk viilkatus. Tänavapoolsel küljel
kolm kaarjat vuuki, mille aknad jaotatud prossidega neljaks
segmendiks. 5 punasest tellisest korstent. Räästa alla tuulekast.
Vihmaveesüsteem – töötab.

-

HALJASTUS: muru, hoone kõrval üksikud suuremad puud.

-

KÕRVALHOONED: puuduvad

-

PIIRDED: puuduvad

Kaas,1

Säilitada korstnad,
vuugid,
katusekattematerjal.

Kaas, 1,
7

Kaas, 6

SEISUKORD: rahuldav. Katus vajab värvimist. Eemaldada niiskuskahjustused ning eemaldada nende allikas.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: väärtuslik maht. Katuse kuju, materjal, vuugid, korstnad.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KARJA TN 4

Ehitamise aeg:

1917

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4

Foto 5

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KARJA TN 4

Ehitamise aeg:

1917

Foto 6

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 7

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 6

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 6

Ehitamise aeg: 1883 (foto 3)

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: säilinud hoone algne maht ning ristkülikukujuline põhiplaan. Ka
paikneminemine krundil. 1 korruseline, viilkatusega hoone. Esiküljel viiluga tuulekoda. Renoveeritud. Kaotanud oma esialgsed detailid. Kuid
need on asendatud olnute koopiatega.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE
KRUNDIL:
paikneb
suure
tagasiastega
tänavajoonelt krundi sügavusse, pikiküljega tänava poole.

FOTOD

Kaas

-

SOKKEL/VUNDAMENT: madala paekivi sokkel. Kaetud sileda
krohviga. Veelaud puidust.

-

SEINAD: koerkaelanurkliitega, profileeritud laia rõhtlaudisega.

-

AKNAD (DETAILID): kahepoolsed, kuue ruuduga, Paide tüüpi
piirdelaud, pluss nurgakvaader. Leng seinapindne.

Säilitada avade
paiknemine seinas.

Kaas, 2

UKSED (DETAILID): esiküljel kolme tahvliga ühepoolne uks.
Paide tüüpi piirdelaud, pluss nurgakvaader. Uks väikese
tagasiastega.
Ukse kohal dekoreeritud varikatuse metallist
tugiraam.

Säilitada varikatuse
tugiraam.

Kaas, 1

-

KATUS/KORSTNAD:
profiilplekk-kattega
(tsementkrohviga) krohvitud korstent.

Tulevikus kasutada
katusekatte materjalina
S-kivi

Kaas

-

HALJASTUS: hoone ees iluaed, viljapuud. Tagaküljel viljapuud ja
-põõsad.

-

KÕRVALHOONED: puuduvad

-

PIIRDED: metallvahepostidel puitlippaed.

viilkatus.

Kolm

Mitte lasta pinnasel
sokli ümber tõusta

Kaas, 1

Kaas, 1

Kaas

kaas

SEISUKORD: hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: ajalooline väärtus ning autentsus on renoveerimise tõttu kahanenud.
Vanalinnale omaste detailide kasutamine tasakaalustab seda (akende ruudujaotus, ukse ilme, piirdelauad).

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 6

Ehitamise aeg: 1883

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 8

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 8

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: uusehitis, põhineb olnud hoonel. Ehitatud vanalinna hoonestust
jälgivas mahus ning kasutades ajastustiililisi detaile. Ristkülikukujulise põhiplaaniga 1 korruseline, poolkelpkatusega hoone. Algsest hoonest
säilinud mantelkorsten.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: Ärihoone, algselt olnud ilmselt elamu.
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb Paide keskväljaku ja Vee
tänava nurgal. Pikiküljega väljaku poole. Hoone ette jääb
plaatidest kõnnitee. Kõnnitee ja sõidutee vahele jääb
munakivisillutis.
- SOKKEL/VUNDAMENT:
paekivisokke,
krohvitud
tsementkrohviga. Veelaud puidust.
-

SEINAD: lai, sile rõhtlaudis. Samuti ka nurgapiirdelauad.
Esifassaadis mitmed äride reklaamtahvlid. Küljel metallist tugedel
äri reklaamtahvel.

-

AKNAD (DETAILID):.kahepoolsed, kuue ruuduga. Paide tüüpi
profileeritud piirdelaud pluss nurgakvaader, sepisnurgikud,
profiiliga veelaud. Kahepoolsed püstlaudis luugid esimese korruse
mahus, sepishingedega. Lengid seinapindsed.
UKSED (DETAILID): esifassaadis kaks kahepoolset profileeritud
tuuleliistuga (baas ja kapiteel) klassitsistlikud tahveluksed. Paide
tüüpi piirdeliist pluss nurgakvaader. Parempoolsel uksel
prossidega segmenteeritud framuug. Ilmselt ka vasakpoolsel, kuid
kaetud äri reklaamtahvliga.
Saelõikelised

FOTOD

Kaas

Eelistada lubikrohvi.

Kaas, 7

Äritahvlite arvu mitte
suurendada, samuti
mitte suurendada ka
olemasolevate mahtu.
Säilitada olemasolev
lahendus.

Kaas, 6
11

Muuta äri
reklaamtahvli asukohta
ning tuua nähtavale
praegu kaetud
framuug

Kaas, 8
9,10

Säilitada katuse maht
ning kuju.

Kaas,
11

Kaas,
1,2,3,4,
5,13

-

KATUS/KORSTNAD:
poolkelpkatus,
s-kivi.
sarikaotsad. Üks tsementkrohvitud korsten.

-

HALJASTUS: hoone ees üksikud suuremad puud (pärnad)
tagaküljel muru ja ilutaimed.

Kaas

-

KÕRVALHOONED: põhihoone taga, sellega ühendatud uus
ristkülikukujulise põhiplaaniga (mis on põhihoonega risti) hoone.
Kõrge paekivisokliga (krohvitud) viilkatusega puithoone.

11

-

PIIRDED: Vee tn poolsel küljel puitlippaed.

SEISUKORD: rahuldav. Katus puhastada samblast, lehtedest, aknad, uksed, seinad, piirdeliistud vajavad
värvimist.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: ajaloolise hoonena ei oma väärtust. Väga hea näide hoone taastamisest
tema algsel kujul, kasutades õigeid stiililisi võtteid ja detaile. Sobib suurepäraselt keskkonda. Väärtuslik just
eelnimetatud omaduste tõttu (katusekuju, maht, akende uste detailid, materjalid). Väga väärtuslik on säilinud
mantelkorsten hoone sisemuses.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 8

Ehitamise aeg:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 8

Ehitamise aeg:

Foto 8

Foto 11

Foto 9

Foto 10

Foto 12

Foto 13
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAL 9/ VEE TN 1

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 9/ VEE TN 1

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA:

põhiplaanilt L-kujuline, viilkatusega
Tänavaäärne hooneosa algses mahus, taha suunduv hooneosa hilisem juurdeehitus. Kogu hoone renoveeritud.

1-korruseline hoone.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: ärihoone. Algselt omanud ilmselt ka elamu
funktsiooni ühes äri funktsiooniga.
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb Keskväljaku ja Vee tänava
nurgal pikiküljega Keskväljaku poole, kõnnitee ääres. Plaatidest
kõnnitee ja sõidutee vahele jääb munakivisillutisriba.
- SOKKEL/VUNDAMENT: paekivi sokkel. Kaetud tsement
määrdekrohviga. Puidust veelaud.

FOTOD

Kaas, 5

4

-

SEINAD: koerakaelanurk liitega, tahutud palgist hoone. Kaetud
profileeritud rõhtlaudisvoodriga. Sile nurgapiirdelaud. Esiküljel
lipuhoidja. Vee tänava küljel metalltugedel äri reklaamtahvel.

Laudis uus.

Kaas,5

-

AKNAD (DETAILID):.kahepoolsed, kuue ruuduga raamijaotus.
Esiküljel osaliselt kolmena jaotus, 9 ruuduga. Viilu alused aknad
kahepoolsed. Vintskappidel
kahepoolsed, nelja ruuduga.
Sepisnurgikud. Paide tüüpi piirdelaud, pluss nurgakvaader.
Veelaud kaetud plekiga.

Pragune ruudujaotus
sobilik. Kõik aknad
ning detailid uued

Kaas,1
2

UKSED (DETAILID): esiküljel kaks kahepoolset kalasaba
mustriga, sepishingedel sissepääsu. Nende taga valgmikuga
kahepoolsed tahveluksed. Vasakpoolse ukse kohal sepis
raamistikul kaarjas plekist varikatus ja kolme astmeline
paeplaatidega kaetud trepp. Parempoolse ukse ees 1 astmega
paeplaatidega kaetud trepp. Vee tn poolsel küljel kahepoolne,
tahveluks, pluss prossidega segmenteeritud framuug. Ukse kohal
sepistatud raamil kaarjas plekist varikatus ja 2 astmeline
kahhelplaatidega kaetud, valatud trepp. Tagaküljel 4 kolme
tahvliga ühepoolset ust. Dekoreeritud sepisraam, plekist
varikatusega uuema hooneosa hoovipoolse ukse kohal ja kahe
astmeline kahhelplaatidega kaetud, valatud trepp. Kõikidel ustel
Paide tüüpi piirdelaud ja nurgakvaadrid.

Esikülje ja Vee tn
uksed võib vahetada
klassitsistlike
kahepoolsete,
profileeritud
tuuleliistuga uste
vastu. Vee tn uksel
säilitada framuug.
Säilitada tahveluksed
hoone tagaküljel.
Säilitada treppide
juures paeplaadid,
kasutada sama võtet
ka teise juures.
Säilitada katuse kuju,
maht ja materjal.

3,5,6,7

-

KATUS/KORSTNAD: S-kivikattega viilkatus. Esiküljel üks ja
tagaküljel kaks pultkatusega vintskappi(/vuuki). Metallist (uus)
vihmavee ärajuhtimise süsteem. Tuulekast. Tagaküljel tuulekoda,
mille katus kaetud valtsplekiga. Kaks korstent.

-

HALJASTUS: esiküljel munakivi kõnnitee ja sõidutee vahel kolm
suurt pärna. Tagaküljel silluskividest sissesõidutee ning õueala.
Muru, üksikud suuremad lehtpuud.

-

KÕRVALHOONED: koerakaelanurk liitega, tahutud palgist
viilkatusega (S-kivi kattega) hoone. Kaks kalasabamustriga ust (
ühe ja kahepoolne). Suurema mahuga silikaattellisest,
viilkatusega S-kivi profiiligaplekk) garaaž. Kaks suuremahulist
kahepoolset kalasabamustriga ust.

-

PIIRDED: hoone tagaküljel ja Vee tn küljel metallvahepostidel
puitlippaed.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Kaas, 5
7

Kaas, 8

Säilitada kõikide
detailidega palgist
kõrvalhoone.

8

5

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 9/ VEE TN 1

Ehitamise aeg:

SEISUKORD: Renoveeritud – hea. Väikesed niiskuskahjustused sokli krohvis. Treppide kahhelplaadid
eemaldunud. Garaaži seinte alaosas niiskuskahjustused.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: renoveerimise käigus on kaotanud oma ajaloolise väärtuse. Kasutatud
ehitusstiililiste võtete, materjalide ja säilitatud mahtude tõttu sobib keskkonda. Väärtuslikud hoone juures on
maht, avade suurused ja paiknemised. Lähtuda edaspidigi hoone ehitusaegset stiili.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 9/ VEE TN 1

Ehitamise aeg: 1917

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

KESKVÄLJAK 9/ VEE TN 1

Ehitamise aeg: 1917

Foto 5

Foto 7

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 6

Foto 8

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Lai 3b

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

LAI 3b

Ehitamise aeg:
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Tegemist

endiste tuletõrjedepoo garaažidega.

Hoone paikneb piki Laia tn. Maht ja avade asetus üldjoontes säilinud.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: funktsioonilt olnud
tuletõrje ekipaaž. Hetkel kummitöökoda.

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Kohati on
arhitektuurikeeles märke, et tegemist on Eestis 20
sajandi lõpukümnenditel levinud (nt. Valga
raudteetööliste elamud) põletatud tellistest
hoonetüübiga, mida ilmestavad materjalist lähtuvad
kaunistused- ümarkaarsed ukse, aknaavad, karniisid,
korstnapitsid.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb kitsal,
piklikul krundil pikiküljega horisontaalselt
Laia tänava tänavajoonega
SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal sokkel, mis üldmahus pinnasesse
mattunud.
- SEINAD: värvitud või üle krohvitud tellis.
- AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
- UKSED (DETAILID): kaarjad,
kahepoolseid uksi mahutavad ukseavad,
uksed sekundaarsed
- KATUS/KORSTNAD: eterniidist
sekundaarne katusekate. Tellistest laotud,
korstnapitsiga korstnad.
- ABIHOONED: puuduvad
- HALJASTUS: haljastus, kõnnitee puudub
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) telliskarniis 2)
tellistest laotud kaarjad ukseavad 3)
tellistest laotud korstnapits 4) tellissambad
(piilarid)
SEISUKORD: rahuldav
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: Hoida Lai 3,
Lai 3b hooned aastaringses kasutuses, säilitada
loetletud arhitektuursed detailid.

Säilitada.

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada ukseavad ja
nende asetus.

Foto nr.1

Hoone taaskasutusele
võtmise korral taastada
olemasolevad korstnad.

Foto nr. 2

Foto nr. 3

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

LAI 3b

Ehitamise aeg:

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Lai 5

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

LAI 5 (Kinohoone)

Ehitamise aeg:
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

paikneb piki Laia tänavat. Mahult

ristkülikukujulise põhiplaaniga. Sissepääs perimetraalselt keskel.
PÕHIHOONE OTSTARVE: kultuurihoone, kino

HOONE LÜHIKIRJELDUS: huvitav näide
omaaegsest, (1960ndad) arhitektuurist, mis on
sümbioosi asetatud algupärase puitarhitektuuriga.
Hilisema lisandusena leiavad märkimist: sügava
sisseastega madal sissepääs, kino valgusreklaam.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb
paralleelselt Laia tänavaga, järgides
tänavajoont.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulikust murtud, tahutud paekivist,
krohvitud ning värvitud võrdlemisi kõrge
sokkel.

SEINAD: hoone üldmahtu katab
profileeritud rõhtlaudis (~15-17cm lai),
sokli kohal vertikaalse (~15cm lai)
asetusega profileeritud laudis. Akna ja sokli
vahele jäävat vertikaalset laudist katab
profileeritud vahevöö.
- AKNAD (DETAILID): vasakpoolsel
hoonetiival säilinud paide tüüpi
aknapiirdeliistud (nelinurkse
kvaadermotiiviga) ja aknahinged
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed
- KATUS/KORSTNAD: eterniit
- ABIHOONED: sekundaarsed
- HALJASTUS: Hoovipoolsel küljel madal
haljastus
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE
LOETELU: 1) aknahinged (12tk.) 2) paide
tüüpi aknapiirdeliistud 3) profileeritud
rõhtne, vertikaalne laudis
SEISUKORD: rahuldav
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: leida hoonele
aktiivset kasutust võimaldav funktsioon, säilitada
tervikliku mahuna.
-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

MÄRKUSED
Hoonele võiks tagasi anda
tema algse funktsioonikino, vabaajakeskustagatud oleks nii hoone
välisfassaadi korrastamine
kui ka üldine korrashoid.

FOTOD

Säilitada hoone paiknemine

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamisel uue
vastu, võiks arvestada
vanade laudiselaudade
andmisega taaskasutusse.
Säilitada nii piirdeliistud
kui ka aknahinged

Foto nr.1
Foto nr.2

Foto nr.3
Foto nr.4

Säilitamist ei vaja
Säilitamist ei vaja

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

LAI 5 (Kinohoone)

Ehitamise aeg:

Foto nr. 1

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr. 2

Foto nr. 4

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:
Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: Säilinud hoone algne ristkülikukujuline põhiplaan, maht ning paljud detailid
(piirdelauad, akende detailid, osaliselt algne laudis). 1-korruseline viilkatusega, tänavaäärse paiknemisega hoone. Seisukord rahuldav.
Endine koolimaja. Hoonele kinnitatud mälestustahvel Ahto Talvile.

Ehitusosa

Kirjeldus

SOKKEL (paekivi, tellis,
betoon)

Paekivi

Paekivi (tahutud, murtud kivi,
profileeritud)

Murtud ja tahutud

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

Silekrohv - tsementkrohv

Vundamendi kattelaud (puit,
plekk)

Avade juurest ümarate otstega puitlaud

Väärtushinnang,
ettepanek

Foto

Tänav tõusnud.

1,8,9

Amortiseerunud.
Parandada. Soovitavalt
kasutada lubikrohvi
Uuesti värvida.
Tagaküljel puuduv osa
lisada

8,9

Vajab värvimist.

Kaas
1,11

Muud
VÄLISSEINAD (puit, paekivi,
tellis)

Tahutud palgist laudisvoodriga hoone

Laudis (horisontaalne,
vertikaalne, profiillaud,
kombineeritud, muud)

Kogu hoone ulatuses profileeritud rõhtlaudis.
Algne profileeritud lai laudis tagaküljel tuulekojal ning paremal,
viiluga küljel.

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

-

Nurgapiirdelauad (sile,
profileeritud)

Sile piirdelaud

Nurgarustika

-

Ornamendid (materjal,
paiknemine)

-

Pilastrid (materjal, paiknemine)

Materjal puit. Paiknevad esifassaadis paremal pool tihedalt
paiknevate akende vahel
-

Säilitada

1,2

Sepisdetailid (lipu-, valgusti
hoidja, muud)
Varikatused (materjal, kuju,
detailid)

Metallist konsoolid esifassaadis välisukse kohal. Kummalgi küljel

Selgitada otsarve

1

Tagaküljel pultkatus tuulekoda

11

Muud

Autokooli valgusreklaam
Graniittahvel – mälestustahvel kunagise koolimajale.

kaas

Rõdud (materjal, piirded,
kujundusdetailid)

10

AKNAD
Leng (asend seinas,
vertikaalne-horisontaalne
impost)

Leng seinapindne.
Esifassaadis aknad horisontaalse impostiga. Mujal impost puudub

Säilitada akende
seinapindne paiknemine

Raamid (klaasijaotus: kuuene,
kolmene, muud; raamide
profileering)

Esifassaad - kaheosaline framuug, kahapoolsed nelja ruuduga.
Külgedel ja taga – kahepoolsed tuulutusavaga, kuue ruuduga
aknad
Mõlema viilu all vanad, mitteavatavad kuue ruuduga aknad
Tagaküljel üksikud väiksemahulised 1 ruuduga + 1kitsas 3 ruuduga
aken
Tavaline klaas kinnitatud liistuga. V.a. viilu all – vana klaas
kinnitatud kitiga

Säilitada raamid
Säilitada akende
ruudujaotus.

Lihtsalt dekoreeritud nurgikud ja hinged

Säilitada, puhastada,
värvida
Säilitada kõik
väljatoodud detailid

Klaas (puhutud, tavaline,
värviline, klaasikinnitus: kitt,
puitliist)
Sulused (nurgikud, hinged,
haagid, muud)
Akna piirded (puit, dolomiit,
krohv, profileering)

Sile piirdelaud. Profileeritud veelaud. Profileeritud karniis akende
kohal esifassaadis

5

2,5,
13

5,13

3,6
4,5

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:

UKSED
Leng (lengi asend seinas)

Leng seinapindne

Säilitada uste asend
ning maht

Uks (tahveluks, lauduks,
valgmik)

Esifassaad:
1. kahepoolne lihtne tahveluks. Framuug – jaotatud prossidega
2. ühepoolne lihtne tahveluks. Framuug – neljase jaotusega
Tagafassaad - püstlaudisvoodriga ühepoolne framuugiga uks +
samasugune ilma framuugita
hilisemad

Kõik uksed hilisemad –
uute puhul arvestada
hoone ehitusaegset stiili.

Kaas
1,8,9
11

Sile laudis. Ukse kohal profileeritud karniis

Säilitada nimetatud
detailid

8,9

Sulused (hinged, käepidemed,
muud)
Piirded (puit, dolomiit, krohv,
profileering)
Välistrepp (ehitusmaterjal:
paekivi, puit, betoon;
trepiastmete kuju)
Pööninguluuk

Valatud 1-2 astet

8,9,
11

-

KATUS
Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-,
poolkelpkatus, madal viilkatus,
lamekatus, muu)
Kattematerjal (savikivi,
betoonkivi, tsingitud valtsplekk,
eterniit, muu)
Korsten (paekivi, tellis,
krohvitud)

viilkatus

Karniis (avatud sarikate
saelõige, kast, profiilliist, muud)

Tuulekast+ profileeritud liist – murtud ümber nurga

Vintskapp (ehitusmaterjal, viil-,
pultkatusega, ümar,
kattematerjal)

-

eterniitkate

Säilitada maht ja kuju
(juhul kui algselt on
olnud viil)
Uus s-kivi. Vältida
profiilplekki

kaas

Hoovimaja (ettepanek
säilitamise kohta)

Pultkatusega püstlaudis kuur - hilisem

Piirded

Osaliselt metallvahepostidel võrkaed hoone paremal küljel

Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Kaas
11

Tellis 4 tk - krohvimata
Säilitada

10

Vihmavee ärajuhtimise süsteem

Koostasid:

Kaas
11

Paremini sobiks
puitlippaed

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:

Foto 1

Foto 2

Foto 4

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

foto 3

Foto 5

Foto 6

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:

Foto 7

Foto 9

Foto 8

Foto 10

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:

Foto 11

Foto 12

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 13

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

LAI TN 6

Ehitamise aeg:

Foto 14

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 1

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 1

Ehitamise aeg: 1917
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on hetkel kasutuseta. Maja algne maht ja

avade paiknemine üldjoontes säilinud.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: ehitatud eluhooneks

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna
tänavat kulgev, võrdlemisi kõrgel paekivist soklil
asetsev hoone. Materjalid: puidust, profileeritud
voodrilaud, nurgapiirdelauad. Võib eeldada, et
kunagi on olnud Paidele iseloomuliku
laudkatusega, mis nüüdseks vahetatud profileeritud
plekk-katuse vastu.

-

-

PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval) tihedalt tänavajoont järgides.
Tallinna tn. 1 lõpetab keskväljaku ala
SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
kõrge paekivist sokkel, mis kohati kaetud
jämedafaktuurse krohviga. Esifassaadi
parempoolsel nurgal ilmneb tugev
veekahjustus.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed

-

UKSED (DETAILID): sekundaarse
ajaloolise väärtusega kuid hea näide
nõukogude ajal valmistatud tahveluksest
(kolme rombi motiiviga välisuksed, 2tk.)

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada olemasolev maht
ja paiknemine

Säilitada hoone
ristkülikukujuline põhimaht
ja paiknemine krundil.
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega nii et
paekivist algupärane sokkel
kahjustatud ei saa.
Laudise vahetamisel
asendada olemasolev
sekundaarse väärtusega
laudis originaalse Paide
tüüpi profileeritud
laudisega (vähemalt 20cm
lai)
Säilitamist ei vääri,
tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.
Säilitada või asendada
ajalootruumate koopiatega.

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Foto nr. 3

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 1

Ehitamise aeg: 1917
Paide tüüpi kvaadermotiiviga
uksepiirdeliistud
- KATUS/KORSTNAD: esiletõstmist
väärib põletatud tellistest laotud
korstnapits, mida võiks võimaluse korral
korrastada ning säilitada
- ABIHOONED: sekundaarse väärtusega
puukuur
- HALJASTUS: puudub
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) kõrge paekivist sokkel 3)
rombmotiiviga uksed ja paide tüüpi
kvaadermotiiviga uksepiirdeliistud
SEISUKORD: hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise ja mahu poolest

säilitada korstnapits, katuse
üldmaht ning kuju.

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr. 3 (+joonis)

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 2

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 2

Ehitamise aeg:
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on kasutusel äripinnana. Maja algne maht

ja avade paiknemine üldjoontes säilinud.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik
otstarve

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna
tänavat kulgev, madalal paekivist soklil asetsev
hoone. Materjalid: puidust, profileeritud
voodrilaud, nurgapiirdelauad. Võib eeldada, et
kunagi on olnud Paidele iseloomuliku
laudkatusega, mis nüüdseks vahetatud profileeritud
plekk-katuse vastu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval) tihedalt tänavajoont järgides.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed

-

UKSED (DETAILID): sekundaarne
välisuks
KATUS/KORSTNAD:

-

Säilitada hoone
ristkülikukujuline põhimaht
ja paiknemine krundil.
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamisel
asendada olemasolev
sekundaarse väärtusega
laudis originaalse Paide
tüüpi profileeritud
laudisega (vähemalt 20cm
lai)
Säilitamist ei vääri,
tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.

Foto nr.1

Foto nr. 2

säilitada katuse üldmaht
ning kuju.

ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus
HALJASTUS: puudub
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) paekivist sokkel 3) põletatud

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 2

Ehitamise aeg:
tellistest korstnapits
SEISUKORD: kattematerjalide poolest sisuliselt
uusehitis = seisukord väga hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise ja
ristkülikukujulise mahu poolest

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

TALLINNA TN 5

Ehitamise aeg: 1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

TALLINNA TN 5

Ehitamise aeg: 1917

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: säilinud hoone algne maht ning paiknemine krundil. Aja jooksul
kaotanud rohkelt dekoori elemente. Muutunud ka avade lahendused. 2 korruseline nurgakrunt, L-põhiplaaniga, viilkatusega hoone.

PÕHIHOONE OTSTARVE: korterelamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS: L-põhiplaan. Tagaküljel kaks madalat
pultkatusega
tuulekoda,
vasakul
ääres
saelõikelistele
konsoolidele/taladele toetuv ärkel. Tallinna ja Posti tänava nurk „maha
lõigatud“ - viilkatusega nurgatorn

MÄRKUSED

FOTOD

Säilitada ärkel ja
konsoolid.

Kaas, 4
8,9,10

-

PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb tänavajoonel. Hoone ette jääb
kõnnitee.

-

SOKKEL/VUNDAMENT: viskekrohviga kaetud madal paekivis
sokkel. Veelaud puidust.

Murenenud krohv,
niiskuskahjustused.

Kaas,8

-

SEINAD: eri perioodidest pärinev eri laiusega profileeritud laudis.
Algne laudis Tallinna tn poolse seina ülaosas ja Posti tn küljel
räästa all. Seintele kinnitatud mitmeid äride reklaamtahvleid ning
liiklusmärke.
Torni
piirdelauad
otstest
saelõikelised.
Piirdelaudadele
kinnitatud
puidust
medaljonid.
Muud
nurgapiirdelauad - sile laud.

Säilitada algne. Uue
laudise puhul
eeskujust võtta algne.
Säilitada torni
piirdelauad.
Eksponeerida paremini

Kaas,1
4,5,8,9,
10

-

AKNAD (DETAILID):.ärklil lintaken kahes küljes.
Aknad väga mitme ruudujaotusega. Tänavapoolsetel külgedel 1
korrusel, suure ruuduga framuugiga aknad. 2 korrus Tallinna tn
pool – kahepoolne, kaheosaline framuug. Samasugused ka
tagaküljel. Posti tn poolsed aknad kahepoolsed, framuugiga.
Hoone paremal küljel üksikud väiksemahulised 1 ruuduga aknad.
Piirdelaud tagaküljel kitsas murdega laud. Mujal laiem murdega
laud. Alumine veelaud kaetud plekiga

Uute akende puhul
sobilikuma
ruudujaotuse
leidmiseks otsida abi
vanadest fotodest.

2,3,4,8

UKSED (DETAILID): tänava pool kahepoolsed kesksete
valgmikega uksed. Tagaküljel püstlaudisvoodriga, keskse
valgmikuga ühepoolsed uksed (3tk).

Uute puhul kasutada
klassitsistlikke
tahveluksi.

Kaas,10

-

KATUS/KORSTNAD: profiilplekiga kaetud viilkatus. Tagaküljel
pultkatus vuuk/vintskapp. Saelõikelised sarikaotsad, lõikega
ehispuud viilu all. Mõlema viilu ääri ehib puitpits. Silikaattellis
korstnad 5 tükki.

Säilitada puitpits.
Säilitada katuse maht,
kuju. Katematerjalina
tulevikus kasutada
valtsplekki.

Kaas,4
6,7,10

-

HALJASTUS: muru

-

KÕRVALHOONED:
pultkatusega,
pultkatusega silikaattellisest garaaž.

-

PIIRDED: Posti tn küljel metallvahepostidel lippaed.

Kaas

10
silikaattellis

kuur

ja

11,12

8

SEISUKORD: rahuldav – niiskuskahjustused sokli krohvis. Irdunud värv alumises laudises. Hoone on eest ühte
ning tagaküljelt teist tooni. Leida sobiv toon ning kogu hoone värvida ühtse tooniga.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: väärtuslik. Olnud Paide üks kaunimaid puitpitshooneid. Üksikute säilinud
detailide väljatoomine muudaks hoone ilme elavamaks ja tõstaks hoone väärtust. Mõningate detailide lisamine
nagu püstlaudis vahevöö 1 ja 2 korruse vahele aitaks hoone väljanägemist (ehitus)ajastukohasemaks muuta.
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

TALLINNA TN 5

Ehitamise aeg: 1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

TALLINNA TN 5

Ehitamise aeg:

1917

Foto 1

Foto 4

Foto 2

Foto 3

Foto 5

Foto 6

Foto 7
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

TALLINNA TN 5

Ehitamise aeg:

1917

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 12

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 6

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 6

Ehitamise aeg: 1908

on kasutusel äripinnana. Maja algne maht
ja avade paiknemine üldjoontes säilinud. Avade suuruseid muudetud. Ülesehituselt ristkülikukujulise
põhiplaaniga Tallinna tn. suunal.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik otstarve

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna tänavat
kulgev, madalal paekivist soklil asetsev, algselt
elufunktsiooniga maja. Materjalid: krohvitud,
värvitud paekivi.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval)

-

SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel, mis kaetud
tsementkrohviga.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab värvitud
krohv.
AKNAD (DETAILID): sekundaarsed,
aknaid ümbritsevad krohvitud eendid
UKSED (DETAILID): sekundaarne
välisuks
KATUS/KORSTNAD: sekundaarsed

-

ABIHOONED: puuduvad
HALJASTUS: Tallinna tänava poolsel
küljel haljastuseks pärnadest allee.
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) paekivist sokkel
SEISUKORD: hea
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht,
paiknemine ja korruselisus

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit soojustamise
ja maja sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Koostada hoonele
värvipass.

säilitada katuse üldmaht
ning kuju.
Säilitada tänavaruumi
ilmestajana.

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 6

Ehitamise aeg: 1908
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik. Sobitub oma paiknemise ja
ristkülikukujulise mahu poolest Tallinna tänava
miljöösse.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 9

Ehitamise aeg:

1907 (tuulelipul)

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 9

Ehitamise aeg: 1907 (tuulelipul)
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

terviklik maht säilinud. On olnud kasutusel

garaaž-laopinnana.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: ladustamise otstarve,
hetkel seisab tühjana.

HOONE LÜHIKIRJELDUS: kahest
ristkülikukujulisest mahust liituva põhiplaaniga,
Tallinna tn 11. hoovis asetsev punastest tellistest
kahekordne, ladustamise funktsiooniga hoone.
Materjalid: kogu hoone mahus punane tellis, mis
liigendatud erinevate karniiside ja eenduvate
pilastritega arhitektuurse ilmekuse saavutamiseks.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
Tallinna tn. 11 krundi sügavuses.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Selgelt eristatav
sokkel puudub
- SEINAD: hoone üldmahu moodustavad
krohvimata tellistest laotud seinad, millele
sekundeerivad tellistest laotud, eenduvad
detailid
- AKNAD (DETAILID): kaarjad
tellispiirdega vormistatud aknaavad hoone
portikusel.
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed
kahepoolsed lauduksed.
- KATUS/KORSTNAD: valtsitud tsinkplekkkatus.
- ABIHOONED: puuduvad
- HALJASTUS: puudub- hoone ees
moodustub vaba ala mida kasutatakse
parkimiseks
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) portikuse ümarkaarne akende
viimistlus 3) telliskarniis+nišid 4)
kahepoolsete uste avad
SEISUKORD: rahuldav (hoone tuleks taaskasutusele
võtta)
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise, mahu, detailide ja
materjalide poolest.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone
paiknemine
Säilitada ehe tellisladu,
detailid

Foto nr.1
Foto nr.2
Foto nr.3

Väärivad säilitamist kui
kujundlikud detailid.

Foto nr.1

Säilitamist ei vääri.
Säilitada ukseavad.

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 9

Ehitamise aeg: 1907 (tuulelipul)

Foto nr. 1

Foto nr.2

Foto nr.3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 10

Ehitamise aeg:

1922

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 10

Ehitamise aeg: 1922

on kasutusel äripinnana. Maja algne maht
ja avade paiknemine üldjoontes säilinud ( arvatavasti on mööda Kitsast tänavat kulgev hoone maht
juurdeehitus). Avade suuruseid muudetud. Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga Tallinna tn. suunal,
pikeneb krundi sügavusse Kitsas tänava suunal. Keskse sissepääsuga.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik otstarve

HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval) laieneb mööda Kitsast tänavat
krundi sügavusse.

-

SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel, mis kaetud sileda
tsementkrohviga. Tallinna tn. poolsel
pikiküljel soojustatud ning kaetud
nüüdisaegsete materjalidega.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed, kuid
aknapiirdeliistude puhul omapärane
modifitsioon Paidele iseloomulikust
liistutüübist.

-

UKSED (DETAILID): sekundaarne
välisuks

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Mööda Kitsast tänavat
kulgev pooleteisekordne
hoonemaht on eeldatavasti
lisandehitis kuna hoone
üldmahus eristub selgelt
ristkülikukujuline hoone
põhimaht.
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise eesmärgil
katta teiste materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks arvestada
otsafassaadi profileeritud
laudiselaudade andmisega
taaskasutusse.
Säilitamist ei vääri, tulevikus
tuleks pöörata koopiate
valmistamisel rohkem
tähelepanu autentsetele
piirdeliistutüüpidele.

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 10

Ehitamise aeg: 1922
-

KATUS/KORSTNAD: esiletõstmist väärib
põletatud tellistest laotud korstnapits, mida
võiks võimaluse korral korrastada ning
säilitada

ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus
- HALJASTUS: Tallinna tänava poolsel
küljel haljastuseks pärnadest allee.
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) paekivist sokkel 3)põletatud
tellistest korstnapits
SEISUKORD: kattematerjalide poolest sisuliselt
uusehitis = seisukord väga hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise ja
ristkülikukujulise mahu poolest

säilitada korstnapits, katuse
üldmaht ning kuju.

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada tänavaruumi
ilmestajana.

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 12

Ehitamise aeg:

1905

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 12

Ehitamise aeg: 1905
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on oma funktsioonilt riiklik institutsioonPaide politseiprefektuur. Maja algne maht ja avade paiknemine üldjoontes säilinud. Avade suuruseid muudetud.
Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga Tallinna tn. suunal, pikeneb krundi sügavusse Laia tänava suunal.
Keskse sissepääsuga Tallinna tänavalt.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: Paide
politseiprefektuur

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Hoone algne maht
ning väljanägemine eeldaksid täpsemat ajaloolist
uuringut.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval) laieneb mööda Laia tänavat krundi
sügavusse.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel, mis kaetud sileda
tsementkrohviga.

SEINAD: hoone üldmahtu katab
terassiitkrohv, mis akende ümber on
liigendatud eenduvate krohvist
ehisraamidega.
- AKNAD (DETAILID): akende avasid
eeldatavasti suurendatud. Akende ümber
liigendatud krohvist ehisraamid.
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed
- KATUS/KORSTNAD: sekundaarsed
- ABIHOONED: puuduvad
- HALJASTUS: Tallinna tänava poolsel
küljel haljastuseks pärnadest allee.
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) paekivist sokkel
SEISUKORD: tegemist võrdlemisi uue
hoonekehandiga = seisukord väga hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: miljöösse
sobimatu oma mahu ja materjalide poolest

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit
soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada tänavaruumi
ilmestajana.

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 16

Ehitamise aeg:

1908

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 16

Ehitamise aeg: 1908

on kasutusel äripinnana. Maja algne maht
ja avade paiknemine üldjoontes säilinud. Avade suuruseid muudetud. Ülesehituselt ristkülikukujulise
põhiplaaniga Tallinna tn. suunal, pikeneb krundi sügavusse. Keskse sissepääsuga.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik otstarve

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna
tänavat kulgev, kõrgel paekivist keldril asetsev
algselt elufunktsiooniga maja. Materjalid:
profileeritud lai voodrilaud, nurgapiirdelauad. Võib
eeldada, et kunagi on olnud Paidele iseloomuliku
laudkatusega, mis nüüdseks vahetatud valtsitud
plekk-katuse vastu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval) laieneb krundi sügavusse.
- SOKKEL/VUNDAMENT: eeldatavasti
võlvkeldriga hoone, seetõttu asetsevad
võrdlemisi kõrges soklis kaarjalt paekiviga
viimistletud keldriaknad. Hoone
esifassaadi sokliosa vasakpoolne nurk
vajaks efektiivsemat vihmavee
ärajuhtimise süsteemi.

-

-

SEINAD: hoone peafassaadi mahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 30 cm. laiune
peene profiiliga rõhtlaudis.

AKNAD (DETAILID): esifassaadil
sekundaarsed, säilitamist väärivad
otsafassaadide kaks profiilliistuga
viilualust akent, millel säilinud
profileeritud ülemine ja alumine veelaud
- UKSED (DETAILID): sekundaarne
välisuks
- KATUS/KORSTNAD: esiletõstmist
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht ja
paiknemine krundil
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega- mis selle
konkreetselt selle hoone
puhul ei oleks siiski kõige
esteetilisem lahendus.
Samuti on kohustus jätta
soklis asetsevad keldriaknad
avatuks.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud laudiselaudade
andmisega taaskasutusse või
säilitada nad antud hoonel,
asendades ka esifassaadi
laudiselauad samasuguse
profiili ja laiusega
laudadega
Tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.

Foto nr. 1
Foto nr. 2

Foto nr. 3

Foto nr. 4

säilitada korstnapits, katuse
Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 16

Ehitamise aeg: 1908
väärib põletatud tellistest, üle lubjatud,
korstnapits, mida võiks võimaluse korral
korrastada ning säilitada
- ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus
- HALJASTUS: Tallinna tänava poolsel
küljel haljastuseks pärnadest allee.
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) paekivist sokkel ja kaarjad
keldriaknad 3) korstnapits 4) profileeritud
rõhtne laudiselaud hoone otsafassaadil.
SEISUKORD: hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: Hoone
maht, korruselisus, paiknemine krundil säilitada.
Hoone on ainulaadne oma silindervõlv keldri ning
väga laiade profileeritud laudiselaudade poolest.
Vähendada reklaami mahtu hoone fassaadipinnal,
võimaldades hoone arhitektuuril rohkem esile
tõusta. Koostada hoonele värvipass.

Foto nr.1

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

üldmaht ning kuju.

Säilitada tänavaruumi
ilmestajana.

Foto nr. 2

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 16

Ehitamise aeg: 1908

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr.4

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 17

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 17

Ehitamise aeg:

on kasutusel äripinnana. Maja algne maht
ja avade paiknemine üldjoontes säilinud. Avade suuruseid muudetud (esifassaadi Veneetsia tüüpi aken)
Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga, pikeneb krundi sügavusse. Keskse sissepääsuga.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: on omanud
kaubanduslikku otstarvet, hetkel seisab tühjalt.

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, krundi sügavuse
suunal pikenev hoonemaht. Materjalid:
puitkarkassil, profileeritud voodrilaud,
nurgapiirdelauad. Võib eeldada, et kunagi on olnud
Paidele iseloomuliku laudkatusega, mis nüüdseks
vahetatud s-kivi katuse vastu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
otsafassaadiga Tallinna tn. ääres (krundi
serval) pikeneb krundi sügavusse
Vallimäe suunal.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel, ms osaliselt
pinnasesse mattunud. Ei ole soojustatud.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed,
omapärane lahendus aknaluukidel.

-

UKSED (DETAILID): sekundaarsed
KATUS/KORSTNAD: sekundaarsed,
materjalid uued
ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht ja
paiknemine

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada pikifassaadi
profileeritud laudiselaudade
andmisega taaskasutusse.
Uue laudise panemisel
lähtuda Paidele
iseloomulikust laudise
tüübist. (profiili paiknemine
tihedalt all servas, laius
vähemalt 20cm)
Säilitamist ei vääri,
tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 17

Ehitamise aeg:
HALJASTUS: Krunt lõppeb Vallimäe
piiril-krundi lõpust algab rohelus
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
otsafassaadiga Tallinna tänava suunal 2)
paekivist sokkel
SEISUKORD: kattematerjalide poolest sisuliselt
uusehitis = seisukord hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik ning säilitamisväärne oma
paiknemise ja mahu poolest. Koostada hoonele
värvipass ja leida kasutusfunktsioon, mis tagaks
ehitisele stabiilse sisekliima ja seega ka säilimise.
-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada linnaruumi
ilmestajana.

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 21

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 21

Ehitamise aeg:
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on kasutusel elamuna. Maja algne maht ja
avade paiknemine üldjoontes säilinud. Tallinna tn. 19-ga piirnevale külgfassaadile ehitatud hilisema lissandusea
tuulekoda sissepääs. Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga Tallinna tn. suunal, pikeneb krundi sügavusse.
Asetseb otsafassaadiga Tallinna tn. suunal. Sissepääs asub hoone küljel.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna
tänavat kulgev, võrdlemisi madalal paekivist soklil
asetsev elufunktsiooniga maja. Materjalid:
profileeritud voodrilaud, nurgapiirdelauad. Võib
eeldada, et kunagi on olnud Paidele iseloomuliku
laudkatusega, hetkel kaetud eterniitplaatidega
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
otsafassaadiga Tallinna tn. ääres (krundi
serval) pikeneb ristkülikukujulise mahuna
krundi sügavusse Vallimäe suunal
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel, mida parandatud
silikaattellistega ja kaetud osaliselt kaetud
tsementkrohviga.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed.

-

UKSED (DETAILID): sekundaarsed.
KATUS/KORSTNAD: sekundaarne
ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus
HALJASTUS: Krunt lõppeb Vallimäe
piiril-krundi lõpust algab rohelus
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
otsafassaadiga Tallinna tänava ääres, 2)
profileeritud lai voodrilaud külgfassaadil

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht ja
paiknemine.

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud laudiselaudade
andmisega taaskasutusse.
Säilitamist ei vääri,
tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.

Foto nr. 1

Foto nr.2

Säilitada linnaruumi
ilmestajana.

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 21

Ehitamise aeg:
SEISUKORD: rahuldav
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise ja
ristkülikukujulise mahu poolest. Koostada hoonele
värvipass.

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 22

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 22

Ehitamise aeg: 1917
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hetkel

hoone mahajäetud. Maht, paiknemine,

korruselisus säilinud, esifassaadile lisandunud tuulekoda-sissepääs
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu, hetkel seisab
tühjana

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, Tallinna tänavast
eemal paiknev, ümbruses on lähimaks hooneks Lai
tn. 1 maht. Materjalid: profileeritud voodrilaud,
nurgapiirdelauad. Võib eeldada, et kunagi on olnud
Paidele iseloomuliku laudkatusega, mis nüüdseks
vahetatud valtsitud plekk-katuse vastu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
Tallinna tn. eemal krundi sügavuses.

-

SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel. Kohati esineb
veekahjustusi.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis.
AKNAD (DETAILID): profiiliga veelaud
ruudukujulise akna all
UKSED (DETAILID): sekundaarne
välisuks
KATUS/KORSTNAD: sekundaarsed

-

ABIHOONED: kelder
HALJASTUS: puud (vahtrad)
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil
SEISUKORD: halb
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise ja
ristkülikukujulise mahu poolest

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada selgelt välja
joonistuv ristkülikukujuline
hoone põhimaht ja
paiknemine.
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Säilitada

Foto nr. 1
Foto nr. 3

Säilitada katuse üldmaht
ning kuju.
Foto nr. 2
Säilitada

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 22

Ehitamise aeg: 1917

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 22

Ehitamise aeg: 1917

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 27

Ehitamise aeg:

rekonstrueeritud 1980ndatel

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 27

Ehitamise aeg: 1980ndad

on kasutusel äripinnana. Tegemist on
1980ndatel valminud rekonstruktsiooniga. Lisandunud hoone maht krundi sisemuses. Peamaht on ülesehituselt
ristkülikukujulise põhiplaaniga Tallinna tn. suunal, pikeneb krundi sügavusse.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik otstarve

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Ristkülikukujulise
põhiplaaniga, piki Tallinna tänavat kulgev,
võrdlemisi kõrgel paekivist soklil asetsev ehitis.
Materjalid: profileeritud voodrilaud,
nurgapiirdelauad, s-kivi katusega
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval) laieneb Vallimäe suunal krundi
sügavusse.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
kõrge paekivist sokkel.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis.
AKNAD (DETAILID): sekundaarsed,
ümarkaaraknad, poolkaaraknad, erklitena
eenduvad tiheda ruudujaotusega aknad
hoone tagafassaadil. Paide stiililisi
eeskujusid järeleaimavad aknanurgikud.

-

UKSED (DETAILID): sekundaarsed
KATUS/KORSTNAD: esiletõstmist
väärib põletatud tellistest laotud
korstnapits, mida võiks võimaluse korral
korrastada ning säilitada
- ABIHOONED: puuduvad
- HALJASTUS: puudub
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
omapärane maht ja paiknemine krundil
SEISUKORD: hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: Hoone
üldjoontes: maht, liigendus- teda ümbritsevate:
Tallinna 21 ja 29 ei harmoniseeru - küll asetsevad
kõik kolm kinnistut samal kaugusel tänavajoonest.
Hoone säilitamisväärsus on küsitav kuna tegemist
on rekonstruktsiooniga- stiililised mõjutused:
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Säilitamist ei vääri,
tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.

Foto nr. 1
Foto nr. 2
Foto nr. 3

säilitada korstnapits, katuse
üldmaht ning kuju.

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 27

Ehitamise aeg: 1980ndad
germaani vahverkstiili meenutav akende
klaasijaotus, rõdud, ümarkaaraknad jne.

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Tallinna 35

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 35

Ehitamise aeg: 1917

on osaliselt kasutusel äripinnana, osaliselt
elamuna. Maja algne maht ja avade paiknemine üldjoontes säilinud. Avade suuruseid muudetud (lisatud nt.
katuseaknaid). Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga Tallinna tn. suunal. Keskse sissepääsuga
esifassaadilt.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kaubanduslik
otstarve, eluhoone

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Tallinna
tänavat kulgev, madalal paekivist soklil asetsev
ehitis. Materjalid: profileeritud voodrilaud,
nurgapiirdelauad. Võib eeldada, et kunagi on olnud
Paidele iseloomuliku laudkatusega, mis nüüdseks
vahetatud valtsitud plekk-katuse ja eterniidi vastu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Tallinna tn. ääres (krundi
serval)
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal, osaliselt pinnasesse mattunud
paekivist sokkel,

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed,
nõukogudeaegsed, tuulutusavaga
kahepoolsed aknad.

-

UKSED (DETAILID): sekundaarne
välisuks
KATUS/KORSTNAD: sekundaarne

-

ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus
- HALJASTUS: Tallinna tänava poolsel
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht ja
paiknemine
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud laudiselaudade
andmisega taaskasutusse.
Laudise vahetamisel võtta
eeskujuks otsafassaadil
säilinud laudise fragment
(profiil, laius)
Säilitamist ei vääri,
tulevikus tuleks pöörata
koopiate valmistamisel
rohkem tähelepanu
autentsetele
piirdeliistutüüpidele.
Säilitamist ei vaja
säilitada katuse üldmaht,
kuju ning sekundaarsete
materjalide all säilinud
laudkatus.

Foto nr.1

Foto nr. 2

-

Säilitada tänavaruumi
Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

TALLINNA tn. 35

Ehitamise aeg: 1917
küljel haljastuseks pärnadest allee.
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) hoone
ristkülikukujuline maht ja paiknemine
krundil, 2) paekivist sokkel 3)
otsafassaadil säilinud profileeritud
rõhtlaudise fragment.
SEISUKORD: rahuldav
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemise ja
ristkülikukujulise mahu poolest, kattematerjalid
muudavad hoone väheväärtuslikuks. Koostada
hoonele värvipass, andmaks hoonele tagasi ühtne
arhitektuurne ilme.

ilmestajana.

-

Foto nr. 1

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr. 2

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880
Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: säilinud hoone algsed mahud ning paiknemine krundil. Juurdeehitused põhihoone
juures puuduvad. Säilinud mitmed algsed detailid. Lisandunud uusi, mis valmistatud hoone ehitusaegset stiili arvestades. 1 korruseline,
kelder, viilkatus, ristkülikukujuline põhiplaan, pikiküljega tänava poole. Hoone paremapoolse osa nurgad pole täisnurgad.

Ehitusosa

Kirjeldus

SOKKEL (paekivi, tellis,
betoon)

paekivi

Paekivi (tahutud, murtud kivi,
profileeritud)

Tahutud kivi

Väärtushinnang,
ettepanek

Foto
Kaas
6

Vasakul küljel pinnas
tõusnud sokli veelauani.
tuua pisut rohkem
pinnasest välja.

6

Tugevalt amortiseerunud.
Enamik irdunud. Vajab
uuesti krohvimist.

Kaas

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

määrdekrohv

Vundamendi kattelaud (puit,
plekk)

Puidust kattelaud.

1,3

VÄLISSEINAD (puit, paekivi,
tellis)

palkhoone

kaas

Laudis (horisontaalne,
vertikaalne, profiillaud,
kombineeritud, muud)

Profileeritud rõhtlaudis – algne. Sokli kohal külgedel ja taga
algne profileeritud püstlaudisest vahevöö. Selle kohal olev
karniis samuti profileeritud. Esiküljel vahevöö - uuem.

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

-

Nurgapiirdelauad (sile,
profileeritud)

Sile nurgapiirdelaud – algne

Nurgarustika

-

Ornamendid (materjal,
paiknemine)

-

Pilastrid (materjal, paiknemine)

-

Rõdud (materjal, piirded,
kujundusdetailid)

-

Sepisdetailid (lipu-, valgusti
hoidja, muud)
Varikatused (materjal, kuju,
detailid)

-

Muud

Säilitada kogu laudis.

kaas
3,4

9

Tagaküljel pultkatusega lahtine veranda - uus

10

Muud
AKNAD

Kõik aknad uued. Akende ees kahepoolsed luugid

Leng (asend seinas,
vertikaalne-horisontaalne
impost)

seinapindne

Raamid (klaasijaotus: kuuene,
kolmene, muud; raamide
profileering)
Klaas (puhutud, tavaline,
värviline, klaasikinnitus: kitt,
puitliist)
Sulused (nurgikud, hinged,
haagid, muud)
Akna piirded (puit, dolomiit,
krohv, profileering)

Kahepoolsed, kaheosalise framuugiga.

Kaas
1

Aknad sobiliku
ruudujaotusega.

Tavaline klaas, kinnitatud puitliistuga

Sibulhinged - uued
Dekoreeritud luukide hinged - uued
Paide tüüpi piirdelaud + nurgakvaader

1

2

Sobilikult valitud hinged (nii
akendele kui luukidele)
säilitada

2
1

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880

UKSED
Leng (lengi asend seinas)

seinapindne

Uks (tahveluks, lauduks,
valgmik)

Kahepoolne, kaheosalise framuugiga, profileeritud tuuleliistuga
klassitsistlik tahveluks. Säilinud lukusüsteem, postiluuk.
Tuuleliistul baas ja kapiteel. Niisamuti framuugi kesksel prossil
Tagaküljel hilisem püstlaudisvoodri ja keskse valgmikuga uks

Säilitada.

Sulused (hinged, käepidemed,
muud)
Piirded (puit, dolomiit, krohv,
profileering)
Välistrepp (ehitusmaterjal:
paekivi, puit, betoon;
trepiastmete kuju)
Pööninguluuk

sibulhinged

säilitada

Paide tüüpi piirdelaud + nurgakvaader

säilitada

Esiküljel puudub.

KATUS
Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-,
poolkelpkatus, madal viilkatus,
lamekatus, muu)
Kattematerjal (savikivi,
betoonkivi, tsingitud valtsplekk,
eterniit, muu)
Korsten (paekivi, tellis,
krohvitud)
Karniis (avatud sarikate
saelõige, kast, profiilliist, muud)

viilkatus

Säilitada maht ja kuju

profiilplekk

Eelistada S-kivi või
valtsplekki.

Vintskapp (ehitusmaterjal, viil-,
pultkatusega, ümar,
kattematerjal)

-

Vihmavee ärajuhtimise süsteem

plekist

Kolm krohvimata silikaattellis korstent - uued
Avatud saelõikelised sarikaotsad ja ematalad.

Hoovimaja (ettepanek
säilitamise kohta)
Metallvahepostidel võrkaed.

Piirded

Koostasid:

Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880

Foto 1

Foto 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 2

Foto 4

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 33

Ehitamise aeg: 1880

Foto 5

Foto 8

Foto 6

Foto 7

Foto 9

Foto 10

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Pikk 37

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PIKK 37

Ehitamise aeg: 1917

on püstitatud ja ka tänapäeval kasutusel
kortermajana. Maja algne maht on säilinud. Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga ja keskse,
sissepääsuga.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu / kortermaja

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Ristkülikukujulise
põhiplaaniga, keskse sissepääsuga, perimetraalselt
läbitav mitmepereelamu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb piki
Pikka tänavat, asetseb krundi Pika tn.
poolsel küljel, teisele poole maja jääb
hoov.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal sokkel, mis üldmahus pinnasesse
mattunud.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega rõhtlaudis (~1517cm lai)

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed,
Karja tn poolsel otsafassaadil viilualusel
aknal säilinud paide tüüpi
kvaadermotiiviga aknapiirdeliistud

-

UKSED (DETAILID): Sekundaarsed

-

KATUS/KORSTNAD: eterniidist
katusekatte all säilinud laudkatus ning
saelõikelised sarikaotsad.
- ABIHOONED: puukuur, ilmekaimaks
detailiks püstlaudis.
- HALJASTUS: Pika tänava poolsel küljel
haljastus puudub
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) räästaalust
ilmestavad saelõikelised sarikaotsad, 2)
Karja tänava poolsel küljel
kvaadermotiiviga aknapiirdeliistud
SEISUKORD: välisviimistlus: hea
Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit soojustamise
ja maja sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada olemasolevate
laudiselaudade
mittekasutamisel nende
andmisega taaskasutusse.
Säilitada Karja tn. poolse
akna olemasolevad
aknapiirdeliistud, kaaluda
kogu hoone mahus samade
aknapiirdeliistude
kasutamist.
Säilitamine ei ole eesmärk
omaette.
Laudkatus ja saelõikelised
sarikaotsad säilitada.

Foto nr.2

Foto nr. 3

Foto nr. 4

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PIKK 37

Ehitamise aeg: 1917
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, säilitada tervikliku hoone mahuna

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Foto nr. 3

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PIKK 37

Ehitamise aeg: 1917

Foto nr.4

Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009 (Pikk 41 jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus
läheduses)
AADRESS:

PIKK TN 41

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 41 (jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg:
Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: Säilinud algne ristkülikukujuline põhiplaan ja hoone maht. Avade asukohad ja
mahud pole muutunud. Säilinud osaliselt vanem laudis ning üksikud detailid.

Ehitusosa

Kirjeldus

SOKKEL (paekivi, tellis,
betoon)

Paekivi

Paekivi (tahutud, murtud kivi,
profileeritud)

Murtud paekivi

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

Sile lubikrohv

Vundamendi kattelaud (puit,
plekk)

Ümara nurgaga puidust kattelaud, mille all osaliselt (uus) plekiriba

Väärtushinnang,
ettepanek

Foto

Vajunud mõnedest
kohtadest liialt palju
pinnasesse, tuua
rohkem välja.

Kaas
2,8

8

Amortiseerunud.
Taastada lubikrohviga,
värvida
Amortiseerunud ja
puuduvad osad
asendada

8

2,8

Muud
VÄLISSEINAD (puit, paekivi,
tellis)

Koerakaelanurk nurgaliitega laudisvoodriga palkhoone

Laudis (horisontaalne,
vertikaalne, profiillaud,
kombineeritud, muud)

Profileeritud rõhtlaudis, mitmest ajaperioodist. Laiem laudis kõige
vanem – hoone vasemal küljel ja osaliselt tagaküljel.
Tänavapoolsel ja tagaküljel sokli kohal (ilmselt) olnud
vertikaallaudisest profileeritud veelauaga (säilinud) vahevöö.
-

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)
Nurgapiirdelauad (sile,
profileeritud)

Koerakaelanurgad nii nurkadel kui ka seintes kaetud lihtsa
profileerimata püstlaudisega

Nurgarustika

-

Ornamendid (materjal,
paiknemine)

-

Pilastrid (materjal, paiknemine)

-

Rõdud (materjal, piirded,
kujundusdetailid)
Sepisdetailid (lipu-, valgusti
hoidja, muud)

-

Varikatused (materjal, kuju,
detailid)
Muud

-

5
Säilitada kõige vanem
laudis, uus laudis selle
eeskujul. Taastada
veelauaga vahevöö.

Kaas
1,4,6

5

Metallist nõukogudeperioodist pärinev lipuhoidja. Samast
perioodist postkast.

kaas

Tagaküljel, pultkatus trepikoda.

1

AKNAD
Leng (asend seinas,
vertikaalne-horisontaalne
impost)

Leng seinapindne. Impostid puuduvad

Säilitada leng
seinapindsena

3

Raamid (klaasijaotus: kuuene,
kolmene, muud; raamide
profileering)

Aknad pärinevad nõukogudeperioodist
Kahepoolsed aknad. Osadel tuulutusava.

Uute puhul arvestad
hoone ehitusaegse
stiiliga.

3

Klaas (puhutud, tavaline,
värviline, klaasikinnitus: kitt,
puitliist)
Sulused (nurgikud, hinged,
haagid, muud)

Tavaline puitliistuga kinnitatud klaas

Akna piirded (puit, dolomiit,
krohv, profileering)

Profileerimata puidust piirdelauad – nõukogudeperiood.
Üksikud vanemad

Kõik sulused pärinevad nõukogudeperioodist

3

Uute puhul arvestad
hoone ehitusaegse
stiiliga.
Uute puhul eeskujuks
võtta vanemad
piirdelauad

3

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 41 (jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg:

UKSED
Leng (lengi asend seinas)

Seinapindne

Säilitada leng
seinapindsena

2

Uks (tahveluks, lauduks,
valgmik)

Esifassaadis – keskse valgmikuga tahveluks
Tagafassaad – keskse valgmikuga püstlaudisvoodriga
nõukogudeperioodist pärinev. Lisaks kahepoolne keldriuks
maapinnaga tasapindselt

Kaas
1,2

Sulused (hinged, käepidemed,
muud)
Piirded (puit, dolomiit, krohv,
profileering)
Välistrepp (ehitusmaterjal:
paekivi, puit, betoon;
trepiastmete kuju)
Pööninguluuk

Nõukogude perioodist

Uued lähtuvalt hoone
ehitusaegsest stiilist
(klassitsistlikud
kahepoolsed
tahveluksed)
Uued lähtuvalt hoone
ehitusaegsest stiilist
Uued lähtuvalt hoone
ehitusaegsest stiilist

Nõukogude perioodist
Esi- ja tagafassaadis kaheastmeline valatud trepp

Kaas

Vasakul küljel viilu all – püstlaudis, sepishinged, sepisnaelad.
Kasutatud kasetohtu isolatsioonimaterjalina.

Amortiseerunud,
korrastada, säilitada
detailid

4

Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-,
poolkelpkatus, madal viilkatus,
lamekatus, muu)
Kattematerjal (savikivi,
betoonkivi, tsingitud valtsplekk,
eterniit, muu)
Korsten (paekivi, tellis,
krohvitud)

Viilkatus

Säilitada katuse maht

Kaas
1

eterniitkate

Eelistada s-kivi

Kaas
1

3tk silikaattellis, krohvimata

Kaas
1

Karniis (avatud sarikate
saelõige, kast, profiilliist, muud)

tuulekast

7

Vintskapp (ehitusmaterjal, viil-,
pultkatusega, ümar,
kattematerjal)

-

KATUS

Vihmavee ärajuhtimise süsteem

Amortiseerunud

Hoovimaja (ettepanek
säilitamise kohta)
Piirded

Koostasid:

puuduvad

Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Paide
august 2008

Kaas
1

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 41

Ehitamise aeg:

1850

Foto 1

Foto 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 3

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

PIKK TN 41

Ehitamise aeg:

1850

Foto 4

Foto 6

Foto 5

Foto 7

Foto 8

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009 (Pikk 45 jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus
läheduses)
AADRESS:

Pikk 45

Ehitamise aeg:

1850

Koostasid: Pille Viirsalu
Mirjam Averin

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PIKK 45 (jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg: 1850
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

asetseb Pikk 41ga ühel kinnistukrundil.

Hoone algne maht säilinud.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: kasutusel eluhoonena

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Ristkülikukujulise
põhiplaaniga, keskse sissepääsuga, pooleteisekordne
puitkarkassil, puidust voodrilauaga elamu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: tegemist on
hoovihoonega, mis paikneb Pikk tn. 41
taga.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele omasest
murtud ja tahutud paekivist- suures osas
pinnasesse mattunud. Puidust vundamendi
kattelaud amortiseerunud või puudub.

-

SEINAD: Hoone kattematerjaliks
profileeritud rõhtlaudis

AKNAD (DETAILID): sekundaarse
väärtusega kahepoolsed, tuulutusavadega
(nõukogude perioodist) või nüüdisaegsed
pvc- pakett
- UKSED (DETAILID): sekundaarse
väärtusega, esifassaadi ukse ümber paide
tüüpi profileeritud laud.
- KATUS/KORSTNAD: amortiseerunud
- ABIHOONED: sekundaarsed
- HALJASTUS: madalhaljastus, muru
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU
1) Aknahinged
2) Laudis
SEISUKORD: üldmaht on rahuldavas seisukorras
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, säilitada hoone tema algupärases
mahus, renoveerimist vääriv väikeelamu

Säilitada maht,
korruselisus ja paiknemine
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit soojustamise
ja maja sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega. Märgatavad
veekahjustused sokli ja
krohvitud müüritise osaspaigaldada vundamendi
kattelaud, edasise
märgumise vältimiseks
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud
laudiselaudade andmisega
taaskasutusse.

Foto nr. 1

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitamist ei vaja

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PIKK 45 (jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg: 1850

Foto nr.1

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr.2

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Posti 4

Ehitamise aeg:

1890

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

POSTI 4

Ehitamise aeg: 1890
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on kasutusel elamuna. Maja algne maht ja
avade asetus peafassaadil on säilinud. Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga, sissepääsuga Posti tänavalt.
Paikneb pikiküljega piki Posti tänavat.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: eluhoone

HOONE LÜHIKIRJELDUS: ristkülikukujulise
põhiplaaniga, puitkonstruktsioonil ja profileeritud,
puidust laudisega, õue pool liigendatud trepikoja
püstakuga.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb
pikiküljega Posti tänava ääres, minimaalse
tagasiastega tänavajoonelt.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal sokkel, mis üldmahus pinnasesse
mattunud.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
UKSED (DETAILID): Kolmese jaotusega
tahveluks- lähtutud on klassitsistlikest
eeskujudest. Nikerdatud samba motiiviga
tuuleliist, samas stiilis valgmik.

-

KATUS/KORSTNAD: eterniidist
katusekatte all säilinud laudkatus.
- ABIHOONED: puukuur, ilmekaimaks
detailiks püstlaudis
- HALJASTUS: - SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) räästaalust
ilmestavad saelõikelised sarikaotsad, 2)
profileeritud rõhtlaudis hoone
otsafassaadil, 3) klassitsistlikus stiilis
portikus Vainu tn. poolsel fassaadil, 4)
uksepiirdeliistud 3) kolmese
tahvlijaotusega uks otsafassaadil 4)
laudkatus
SEISUKORD: rahuldav
Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitamisväärne üldilme,
detailid.
Säilitada hoone
paiknemine.
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit soojustamise
ja maja sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud
laudiselaudade andmisega
taaskasutusse.
Silmapaistev puutöö näide,
säilitada kui Paidele
iseloomuliku ukse tüüpne
näide. (ill. joonis tüüp nr.
1)
Laudkatus säilitada,
mõelda eksponeerimisele.

Foto nr. 3

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

POSTI 4

Ehitamise aeg: 1890
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, säilitada tervikliku hoone
mahuna, säilitamisväärne ka üksikhoonena

Foto nr.1 (+ joonis)

Foto nr. 2

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 1

Ehitamise aeg: 1900

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 1

Ehitamise aeg: 1900

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: on säilinud hoone esialgne ristkülikukujuline põhiplaan ja
mahud. Põhiplaan pole päris sümmeetriline. 1 korruseline, viilkatusega hoone. Kaotanud oma ilmes kõik esialgsed detailid. Renoveerimise
käigus kasutatud mitmeid ajaloost lähtuvaid detaile, et tagada hoonele autentne välimus. Eesmärki pole täielikult saavutatud

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: ärihoone. Algselt olnud elamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb tänava ääres - Rüütli ja Veski
tn nurgal

FOTOD

Kaas,1

-

SOKKEL/VUNDAMENT: murtud tahutud paekivi. Tsement
määrdekrohv. Säilinud osaliselt algne lubikrohv. Puidust kattelaud
hoone laudisega kaetud osa.
Trepid – esifassaadis aste ukse ees, seina sees. Tagaküljel
valatud, kaldega aste.

Hoone tagaküljel
pinnas tõusnud sokli
ulatuses

Kaas,1

-

SEINAD: tahutud murtud paekivi. Pool hoonest krohvitud –
tsementmäärdekrohv. Teine pool kaetud laia rõhtlaudisega.
Nurgapiirded – sile laud. Krohvitud osa küljes ripub metall konsooli
küljes jalgratas (kui kaupluse silt). Lisaks rattapoe silt.

Värv kulunud.

Kaas, 1,
5

-

AKNAD (DETAILID): kõik aknad kahepoolsed, kuue ruuduga,
seinapindse lengiga, seda esimese korrusel puitvoodriga kaetud
hooneosal (kohvitud osal pole aknaid) Akendel sepisnurgikud.
Paide tüüpi profileeritud piirdelauad + teemantnurgakvaader.
Tavaline puitliistudega kinnitatud klaas.

Kõik aknad uued.
Vajavad pisut
hooldust

2-4

-

UKSED (DETAILID): kaks keskset sissepääsu hoone esi ja
tagaküljel. Kalasaba muster laudisvoodriga kaetud. Esiukse leng
tagasiastega. Tagaukse leng seinapindne, sile piirdelaud.
Tagaküljel sepishingedel püstlaudisega kahepoolne uks (krohvitud
osal)

90ndatest. Uute
puhul arvestada
hoone
ehitusaegsete
stiilivõtetega.

1,6

-

KATUS/KORSTNAD:
S-kivi kattega viilkatus. Puitvoodriga
hooneosal tuulekast, mille otsad murtud viilu alla. Viilu all lai
rõhtlaudis. Räästa ääres metallist lumetõke.
Üks krohvitud korsten.
HALJASTUS: muru
KÕRVALHOONED: eterniidi tüüpi kattega, pultkatusega, kahe
puitlaudisvoodriga sissepääsuga.

-

-

1

kaas
Uus – 90ndad

PIIRDED: Veski tn küljel ~160cm kõrge plankaed.

kaas

SEISUKORD: rahuldav. Vajab värvimist ja pisut krohviparandusi. Suuremaid kahjustusi ei ole.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: väärtuslikud on mahud, kuid detaili väärtus puudub renoveerimise tõttu.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 1

Ehitamise aeg: 1900

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 1

Ehitamise aeg: 1900

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Rüütli 2

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

algne maht ja paiknemine on säilinud.
Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga. Esifassaadi sissepääs hilisem lisandus. Paikneb pikiküljega piki
Rüütli tänavat. Hoone on valminud samal aastal (1917) kui teda ümbritsevad Rüütli 4 ja 5. Seega on Rüütli
tänava alguse hoonestus moodustunud üheaegselt, olles oma miljöölise (mahud ja paiknemine) tervikuna
säilinud tänaseni.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Puithoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: hoone on kasutusel
äripinnana.

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Rüütli 2 krunt jaguneb
kahe massiivse ja omavahel kontrastse hoone vahelpiki Rüütli tänavat kulgevaks puithooneks, mida võiks
nimetada peahooneks ning krundi sügavusse
avanevaks maakividest, paekividest ja tellistest
püstitatud, historitsistliku kujundusega kivihooneks.
Rüütli tn. poolset puithoone fassaadi ilmestab
tsentraalne vintskapp, mis annab hoonele teatud
historitsistliku väljanägemise.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: puidust kehand
paikneb piki Rüütli tänavat vormistades ka
Posti tn. nurga. Kiviehitis laieneb krundi
sügavusse, jäädes puithoone varju.
- SOKKEL/VUNDAMENT: puithoonel
Paidele iseloomulik murtud, tahutud,
võrdlemisi madal sokkel, mis kaetud
viskekrohviga. Kivist hoonemahul on sokkel
maakividest, kohati kaetud krohviga.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab sekundaarse
väärtusega laudis, säilitamist väärib hoone
pikikülje ligi 20 cm. laiune profileeritud
rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): puithoonel säilinud
õuepoolsel fassaadil kuuese raamijaotusega,
rõhtsa impostiga aknad. Kivist mahul
dekoratiivsed paekivist lukukividega
aknapiirde raamid-aknaraamid sekundaarsed
(kohati asendatud mulaažidega)
UKSED (DETAILID): sekundaarsed
KATUS/KORSTNAD: eterniidist katusekate
puithoonel. Kivist hoonel on olnud viilkatus,
mis ehitatud lamedaks ning kaetud tsingitud
plekiga. Puidust mahul on säilinud vintskapi
all saelõikelised sarikaotsad.
ABIHOONED: puuduvad
HALJASTUS: haljastus puudub
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE

-

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada mõlema hoone
paiknemine, maht,
korruselisus.
Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud laudiselaudade
andmisega taaskasutusse.

Foto nr.1

Foto nr.2

Foto nr.3
Foto nr.4

Foto nr.5
Foto nr.6

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917
LOETELU: 1) räästaalust ilmestavad
saelõikelised sarikaotsad, 2) kuuese
ruudujaotusega aknad puithoone
hoovipoolsel fassaadil 3) kivihoonel:
dekoreerivad aknapiirded, maakivist sokkel,
nurgapiilarid.
SEISUKORD: hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, säilitada mõlema hoone maht,
korruselisus, detailid

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

Foto nr. 1

Foto nr.4

Foto nr.2

Foto nr.3

Foto nr.5

Foto nr.6

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

RÜÜTLI 2 (Paide turg)

Ehitamise aeg: 1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Rüütli 5

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

RÜÜTLI 5

Ehitamise aeg: 1917
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

paikneb Rüütli tänava ääres. Maja algne

maht, korruselisus säilinud, avade paiknemist ilmselt muudetud.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: on alust arvata et
ajalooliselt tegemist eluhoonega, hetkel osaliselt
kasutusel äripinnana.

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Madalal
paekivivundamendil asetsev
ristpalkkonstruktsiooniga hoone, mida katab rõhtne
profileeritud laudis. Oma ülesehituselt
ristkülikukujuline, keskse sissepääsuga esifassaadil.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb piki
Rüütli tänavat krundi serval järgides Rüütli
tänavale omast tänavajoont.
- SOKKEL/VUNDAMENT: madal
paekivisokkel, kaetud tsementkrohviga,
kaitstud puidust veelauaga

Säilitada paiknemine
Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.

-

SEINAD: sekundaarne ~15cm laiune
profileeritud rõhtlaudis.
- AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed
- KATUS/KORSTNAD: sekundaarsed,
katusekattematerjaliks profileeritud plekk.
- ABIHOONED: sekundaarne püstlaudisega
puukuur
- HALJASTUS: Rüütli tänavapoolse fassaadi
ees puudub, hoovi pool madalhaljastus:
muru, ilutaimed.
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE
LOETELU:
SEISUKORD: hea, viimistlusmaterjalid uued
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik oma paiknemisel, üksikhoonena
mitteväärtuslik

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 8

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 8

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: säilinud hoone maht ja paiknemine krundil. Kaotanud paljud oma
esialgsed detailid, avatäited, voodrilaudise. Hoone tugevalt amortiseerunud.

PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb tänava ääres Rüütli ja Vee tn
nurgal pikiküljega Rüütli tn poole. Väikese tagasiastega
tänavajoonelt
- SOKKEL/VUNDAMENT: murtud, tahutud paekivi. Tänava
tõusmine matnud Rüütli tn poolsel küljel sokli pinnase alla.

-

SEINAD:
tahutud
palgist,
koerakaelanurkliitega
hoone.
Voodrilaudis puudub. Säilinud lai laudis osaliselt vaid hoone
tagaküljel oleval trepikojal ja viilu all.
Seintele kinnitatu liiklusmärgid.

-

AKNAD (DETAILID): kahepoolsed kuue ruuduga. Paide tüüpi
piirdelaud, pluss nurgakvaader, nurgikud. Leng seinapindne.
UKSED (DETAILID): tagaküljel kahepoolne tahveluks.

-

KATUS/KORSTNAD: korsten puudub. Puitlaud katus.

-

HALJASTUS: tagaküljel aed. Suured lehtpuud, muru

-

KÕRVALHOONED: puuduvad

-

PIIRDED: metallvahepostidel võrkaed hoone taga kogu krundi
ulatuses

MÄRKUSED
Seisab tühjalt ning
laguneb

FOTOD

Kaas

Krohv irdunud. Juhul
kui hoone tuleb uuesti
kasutusse tuua sokkel
osaliselt pinnasest
välja. Veelaud puudub.
Säilitada materjalid,
kasutada ära teiste
hoonete
renoveerimisel

Kaas,1

Klaasid puuduvad.
Paljud avatäited
puuduvad. Kinni
naelutatud.
amortiseerunud

Kaas, 2
3

Kaas, 4
6,7

7,8
Kaas, 5
7
7

Võrk osaliselt puudub.

SEISUKORD: väga halb. Ilmselt pole taastatav.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: antud hoone seinte materjale (palk, laudis) võiks kasutada muu vanalinna
hoonestuse renoveerimisel. Samuti võiks ära kasutada akende piirdelauad, nurgikud.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 8

Ehitamise aeg:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 5

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 4

Foto 6

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

RÜÜTLI TN 8

Ehitamise aeg:

Foto 7

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 8

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Parkali 18

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PARKALI 18 (Parkali lokaal)

Ehitamise aeg:

paikneb piki Parkali tn. Ülesehituselt
ristkülikukujulise põhiplaaniga. Algne maht ja avade asetus üldjoontes säilinud.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: äripinnad /
meelelahutus

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Tellisehitis, millel on
sellele stiilile omased arhitektuuridetailid:
telliskarniis, hammaslõikeline vahekarniis,
historitsistlik nurgatorn, raamitud aknaavad. Hoone
välisviimistlus jaguneb kaheks: ehedana
eksponeeritud tellistest hoonetiib ja sellele
vastanduv krohvitud ning värvitud tellistest
hoonetiib.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb
Parkali tänavat järgivana paralleelselt piki
tänavafronti, krundi Parkali tn. poolsel
serval.
- SOKKEL/VUNDAMENT:
krohvitud/värvitud hoone mahul puudub,
ülejäänud hoone maht asetseb madalal,
krohvitud soklil.
- SEINAD: põletatud tellistest, dekoreeritud
horisontaalselt hammaslõikelise
vahekarniisidega ja vertikaalselt
süvistatud pilastermotiividega.
- AKNAD (DETAILID): hoone üldmahu
aknad sekundaarsed, autentsed kuuese
ruudujaotusega säilinud vaid nurgatornil.
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed
- KATUS/KORSTNAD: dekoreerivate
konstruktsioondetailidena säilinud
saelõikelised sarikaotsad
- ABIHOONED: sekundaarsed
- HALJASTUS: hoone funktsioonist
lähtuvalt haljastus puudub.
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) sambaid
imiteerivad süvised 2) avasid piiravad
ehisraamid 3) hammaslõikeline karniis
räästajoone all 4) erkel ja selle kohal
keskne nurgatorn 5) saelõikelised
sarikaotsad
SEISUKORD: hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
Säilitamisväärne tellisarhitektuuri näitena Paides.
Säilitada tervikliku hoone mahuna + detailid

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr. 1

Säilitada paiknemine

Säilitada saelõikelised
sarikaotsad

Foto nr.2
Foto nr.3
Foto nr.4
Foto nr.5
Foto nr.6

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PARKALI 18 (Parkali lokaal)

Ehitamise aeg:

Foto nr.1

Foto nr. 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr.3

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

PARKALI 18 (Parkali lokaal)

Ehitamise aeg:

Foto nr. 4

Foto nr. 5

Foto nr. 6

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 4A

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 4A

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: säilinud hoone 1 korruseline maht ning paiknemine krundil.
Puuduvad hilisemad juurdeehitused algsele kehandile. Põhiplaanilt omavahel kolm kattuvat risttahukat. Algne ka avade paiknemine ja maht.
Näide nõukogudeperioodi mitmepereelamust.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: mitmepereelamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb tänava ääres, umbes 0,5 m
tagasiastega, jätte hoone ette kitsa mururiba.
-

SOKKEL/VUNDAMENT: murtud, tahutud paekivisokkel, krohvitud
tsementsilekrohviga. Soklis tuulutusavad.

-

SEINAD: ehitusaegne kerge profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): esikülje kaheosalised, ebavõrdse jaotusega,
suuremahulised aknad. Ülejäänud aknad kahepoolsed. Murdega
piirdelaud. Leng seinapindne

FOTOD

Kaas

Krohv osaliselt
irdunud.
Niiskuskahjustused.

Kaas, 1

2
Säilitada mahud ja
ruudujaotused

UKSED (DETAILID): esiküljel kolm sissepääsu – keskse
valgmikuga tahveluksed. Murdega piirdelaud. Leng seinapindne

Kaas, 3

1

-

KATUS/KORSTNAD: eterniitkattega kelpkatus. Viis krohvimata
silikaattelliskorstent. Vihmaveesüsteem osaliselt algne, uus olnu
eeskujul.

Mitte muuta katuse
kuju ja maht.

Kaas, 5

-

HALJASTUS: tänava ääres, hoone mõlemal küljel hekk. Hoone
taga muru, aiamaa, viljapuud, iluaed, üksikud suuremad puud –
saar, mänd. Metsviinapuu esiküljel.

Säilitada tagaaia
mitmekesisust.

Kaas, 1
5

-

KÕRVALHOONED: silikaattellisest, pultkatusega kuur. Puidust
varjualune küttepuudele. Kilest ja klaasist kasvuhoone

-

PIIRDED: metallvahepostidel võrkaed kogu krundi ulatuse (v.a
esikülg). Metallraamiga lai võrkvärav vasakul küljel.

4

SEISUKORD: hea – sokli krohvil niiskuskahjustused ja irdunud krohv.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: säilinud hoone algne maht ning ilme. Hea näide nõukogudeperioodi
mitmepereelamust. Miljööväärtuslik. Ei oma kõrget säilitamisväärtust, kuid siiski omanäoline hoone Paide
linnas.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 4A

Ehitamise aeg:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Veski 6

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VESKI 6

Ehitamise aeg: 1917

pooleteise kordne, esimese korruse piires üle
krohvitud (eeldatavasti algupäraselt laudisega kaetud), ristpalkkonstruktsiooniga maja. Paikneb piki Veski tn.
Avade suurust muudetud: otsafassaadi trepikoja aken osaliselt kinni müüritud.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA:

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: eluhoone

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Põhiplaanilt
ristkülikukujuline, puitkarkassil, kelpkatusega,
pooleteisekordne, profileeritud laudisega kaetud
elamu.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb
pikiküljega mööda Vainu tänavat krundi
piiril, järgides ilma tagasiasteta
tänavajoont.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal sokkel, mis üldmahus pinnasesse
mattunud.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): Hoone
külgfassaadil säilinud Paide tüüpi
kvaadermotiiviga aknapiirdeliistud,
aknanurgikud
UKSED (DETAILID): Kolmese jaotusega
tahveluks. Otsafassaadi ukse link+lukk

-

-

-

KATUS/KORSTNAD: eterniidist
katusekatte all säilinud laudkatus
ABIHOONED: sekundaarse väärtusega
silikaattellistest puukuur
HALJASTUS: Veski tänava poolsel küljel
haljastus puudub, hoovis madalhaljastus,
muru
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) räästaalust
ilmestavad saelõikelised sarikaotsad, 2)

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht ja
korruselisus.
Säilitada paiknemine

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit soojustamise
ja maja sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud
laudiselaudade andmisega
taaskasutusse.
Säilitada

Säilitada otsafassaadi
uksedetailid (link+lukk),
peafassaadi kolmese
tahvlijaotusega uks
Laudkatus säilitada,
mõelda eksponeerimisele.

Foto nr. 3
Foto nr. 4

Foto nr. 1
Foto nr. 2

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VESKI 6

Ehitamise aeg: 1917
profileeritud rõhtlaudis hoone
otsafassaadil, 3) kolmese tahvlijaotusega
uks esifassaadil 4) uksepiirdeliistud 3)
Paide tüüpi kvaadermotiiviga
aknapiirdeliistud hoone otsafassaadil 4)
laudkatus 5) aknahinged otsafassaadil
SEISUKORD: heas seisukorras
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, väärtuslik ka üksikhoonena
Säilitada maht, paiknemine, korruselisus,
dekoreerivad detailid

Foto nr.1

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr.2

Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VESKI 6

Ehitamise aeg: 1917

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto nr. 4

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 10

Ehitamise aeg: 1935

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 10

Ehitamise aeg: 1935

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA:

põhiplaanilt kaks osaliselt kattuvat ruuttahukat, 2 korruseline
(+kelder), koos algsete avade ja muude dekoori detailidega eestiaegne funktsionalistlik hoone.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: nelja pere elamu
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb tagasiastega tänavajoonelt. Ei
paikne paralleelselt tänavajoonega, vaid väikese nurga all
-

SOKKEL/VUNDAMENT: tahutud, klombitud paekivi. Hoone
vasakul küljel sokkel silekrohvitud ja värvitud + vuugivahede
imitatsioon.

-

SEINAD: silekrohv. Värvitud.

-

AKNAD
(DETAILID):.
tüüpilised
nõukogudeperioodi
suuremahulised kahe kuni kolmese jaotusega aknad. Neli
prossidega segmenteeritud ümarakent hoone esiküljel. Murdega
piirdelauad. Leng seinapindne

FOTOD

Kaas

4,5

Värv irdunud, krohvis
väga peenikesed
mõrad (vähe).
Säilitada akende
jaotus ja maht.

1

UKSED (DETAILID): esiküljel ühise puidust varikatuse all kaks
kahepoolset püstlaudisvoodriga kesksete valgmikega ust.
Murdega piirdelauad. Leng seinapindne. Lai, kahe astmega
valatud trepp.

Säilitada uste asupaik
ja ilme.

3

-

KATUS/KORSTNAD: madal, profiilplekiga kaetud kelpkatus. Kaks
silikaattelliskorstent, kinnine räästas (puit). Plekist vihmavee
ärajuhtimissüsteem.

Säilitada katuse kuju ja
maht

Kaas

-

HALJASTUS: hoone ees iluaed. Üksikud suuremad puud.
Plaatidest jalgrajad hoone ees. Vasemal küljel killustikkattega
sissesõidutee. Tagaküljel aiamaa, viljapuud, suuremad puud,
jalgrajad.

Mitte jaotada krunti
väiksemateks
üksusteks. (säilitada
algne suur maht ja aia
mitmekesisus)

Kaas, 1

-

KÕRVALHOONED:
puidust,
viilkatusega
kõrvalhoone
paralleelselt põhihoonega selle taga. Krundi sügavuses, puidust
viilkatusega kuur, pultkatusega silikaattellis abihoone, klaasist
kasvuhoone.

5

-

PIIRDED: esiküljel valatud betoonvahepostidega, puitlippaed.
Külgedel metallvahepostidel võrkaed.

Kaas

Kaas, 1
2

SEISUKORD: rahuldav. Vajab värvimist.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: Funktsionalistlik mitmepereelamu . Meeldiva välimusega, lihtsa
planeeringuga hoone. Lihtsa dekooriga. Väärtuslik. Üks väheseid eestiaegseid funktsionalistlike hooneid
Paides.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 10

Ehitamise aeg: 1935

Foto 1

foto 2

Foto 3

Foto 4

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 10

Ehitamise aeg: 1935

Foto 5

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Veski 16 a (saeveski)

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VESKI 16 A

Ehitamise aeg:
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoonel

tööstuslik funktsioon (saekaater).

Hoonestuse algsete mahtude säilimise kohta info puudub.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: tootmishoone,
puutöökoda

HOONE LÜHIKIRJELDUS: jaotatud mahtudega
kivihoone, osa mahte puidust. Krundil asub ka
teistest hoonetest eraldiseisev kivist pealtnäha
elamufunktsiooni täitnud ehitis, mis hetkel seisab
tühjana.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb Veski
tänavast eraldi asetsevana, krundi
sügavuses.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal sokkel, mis üldmahus pinnasesse
mattunud.

-

SEINAD: osaliselt katab hoone mahte
krohv, osaliselt profileeritud laud.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
UKSED (DETAILID): sekundaarsed
KATUS/KORSTNAD: eterniidist
katusekatte all säilinud laudkatus
- ABIHOONED: ristkülikukujulise
põhiplaaniga sekundaarne eluhoone, mis
asetseb samal krundil
- HALJASTUS: madalhaljastus, krundil
piirded puuduvad
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) sepistatud
uksehinged
SEISUKORD: rahuldav
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: tegemist ei
ole miljööväärtusliku hoonega, seda osalt tema
funktsiooni tõttu. Krundil asetseb mitu erineva
mahuga, erinevate kattematerjalidega hoonemahtu.
Nendele ühtse välimuse ja funktsiooni leidmisel
võib kaaluda säilitamist. Teine võimalus on
säilitada ainult hoone teatud mahud- kohandatuna
nt. elamuks.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Ei vaja säilitamist,
profileeritud laud suunata
taaskasutusse.

Laudkatus säilitada,
mõelda eksponeerimisele.

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 18

Ehitamise aeg: 1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 18

Ehitamise aeg: 1917

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: 1 korruseline viilkatusega paekivist hoone. Peale mahtude pole
muid detaile säilinud. Hoone paremal küljel hiljutine pooleliolev juurdeehitus, läbi kahe korruse.

PÕHIHOONE OTSTARVE: endine limonaaditehas. Praeguse omaniku
eesmärk kohandada elamuks.
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paiknev tänava ääres viiluga tänava
poole.
tahutud

paekivi.

Väheerinev

MÄRKUSED
seisab hetkel tühjalt ning
on ehitusjärgus

FOTO

Kaas
Tagaküljel pinnast tõstetud
- kõrgelt üle sokli. Välja
puhastada

-

SOKKEL/VUNDAMENT:
ülejäänud seinapinnast.

-

SEINAD:
tahutud paekivi. Vahetäitena rohkelt lubimörti.
Punasest tellisest nurgarustika ja vahevöö viilu all räästa joonel.
Tagaküljel pooleldi lammutatud silikaattellisest tuulekoda.
Vasakul küljel täismahus ehitusjärgus olev viilkatusega
veranda/varjualune

-

AKNAD (DETAILID):.1 korrusel suuremahulised. Taga- ja
vasemal küljel kahepoolsed, 6 ruuduga + nurgikud.
Pööninguaknad mõlemal pool viilu alla pisut väiksema mahuga
- üks kahepoolne, kuue ruuduga, teine framuugiga kahepoolne.
Kõikide akende ümber punasest tellisest rustika. Kõikide
akende leng tagasiastega.

Esiküljel keskmine aken
olnud ilmselt uks.
Olemasolevad raamid
hilisemad. Säilitada
ruudujaotus.

Kaas,
1,3,5

UKSED (DETAILID): paremal
küljel hiljem sissemurtud
metalluks, leng tagasiastega. Ukse ees kahe astmega kividest
trepp. Tagaküljel sügaval seina sees hilisem puidust uks.
Vasakul küljel kahepoolne keskse valgmikuga hilisem uks.

Uute uste puhul lähtuda
hoone ehitusaegsest stiilist

Kaas
5

-

KATUS/KORSTNAD:
saelõikeliste
sarikaotstega,
eterniitkattega viilkatus. Uus. Uued sarikaotsad tunduvalt
peenemad kui algsed.
Punasest tellisest korsten.

Tulevikus oleks sobilikum
katusekattematerjal S-kivi

Kaas,
2, 4

-

HALJASTUS: muru, üksikud suuremad puud, metsviinapuu

-

KÕRVALHOONED: puuduvad

-

PIIRDED: vasakul küljel ~160cm kõrgune plankaed.

kaas

Kaas,
2,5

kaas

SEISUKORD: Halb - puuduvad osad akende raamid, ümbruses vedeleb ehitusprahti. Kommunikatsioonid
puudulikud. Hoone kehand ise rahuldavas seisukorras
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: Mahuline väärtus. Paekivi ja punase tellise kooskasutus. Väiksemad
väärtuslikud detailid puuduvad. Juurdeehituses olev veranda/varjualune vähenda hoone ajaloolist stiilipuhtust.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 18

Ehitamise aeg:

foto 1

Foto 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

foto 2

foto 4

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VESKI TN 18

Ehitamise aeg:

Foto 5

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009 (Vainu 21 jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus
läheduses)
AADRESS:

Vainu 21

Ehitamise aeg:

1845

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VAINU 21(jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg: 1845 (EHR andmed) (1898 a. dateeringuga müürikivi)
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on kasutusel elamuna. Maja algne maht on
säilinud, avade asetus osaliselt muudetud (otsafassaadi I korruse aken suletud). Ülesehituselt ristkülikukujulise
põhiplaaniga ja keskse, portaalse sissepääsuga. Paikneb pikiküljega piki Vainu tänavat.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: eluhoone

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Põhiplaanilt
ristkülikukujuline, puitkarkassil, viilkatusega,
pooleteisekordne, profileeritud laudisega kaetud
elamu.

-

-

PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb
pikiküljega mööda Vainu tänavat krundi
piiril, järgides ilma tagasiasteta
tänavajoont.
SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal sokkel, mis üldmahus pinnasesse
mattunud.

-

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega laudis, säilitamist
väärib hoone pikikülje ligi 20 cm. laiune
profileeritud rõhtlaudis.

-

AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
UKSED (DETAILID): Kolmese jaotusega
tahveluks- lähtutud on klassitsistlikest
eeskujudest. Nikerdatud samba motiiviga
tuuleliist, samas stiilis valgmik. Portaalne
puidust karniis ukse kohal.
KATUS/KORSTNAD: eterniidist
katusekatte all säilinud laudkatus
ABIHOONED: puukuur, ilmekaimaks
detailiks püstlaudis
HALJASTUS: Vainu tänava poolsel
küljel haljastus puudub
SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU: 1) räästaalust

-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Säilitada hoone maht ja
korruselisus.

Säilitada paiknemine

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on
lubatud soklit
soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Laudise vahetamise
planeerimisel võiks
arvestada otsafassaadi
profileeritud
laudiselaudade andmisega
taaskasutusse.
Silmapaistev puutöö näide,
säilitada kui Paidele
iseloomuliku uksetüübi
näide. Leida sobiv
lukk+käepide
Laudkatus säilitada,
mõelda eksponeerimisele.

Foto nr. 1

Foto nr. 2

Foto nr.3
Paide,
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VAINU 21(jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg: 1845 (EHR andmed) (1898 a. dateeringuga müürikivi)
ilmestavad saelõikelised sarikaotsad, 2)
profileeritud rõhtlaudis hoone
otsafassaadil, 3) klassitsistlikus stiilis
portikus Vainu tn. poolsel fassaadil, 4)
uksepiirdeliistud 3) kolmese
tahvlijaotusega uks otsafassaadil 4)
laudkatus
SEISUKORD: heas seisukorras
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, säilitada tervikliku hoone
mahuna+detailid

Foto nr.1

Foto nr.2

Foto nr. 3

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009 (Vainu 25 jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus
läheduses)
AADRESS:

VAINU TN 25

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VAINU TN 25 (jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg:
Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: 1k, ristkülikukujuline põhiplaan, viiluga tänava ääres. Säilinud paljud esialgsed detailid,
ka hoone maht ja enamik laudisest. Seisukord hea.

Ehitusosa

Kirjeldus

SOKKEL (paekivi, tellis,
betoon)

osaliselt maa all

Paekivi (tahutud, murtud kivi,
profileeritud)

Väärtushinnang,
ettepanek

Foto

Tuua pinnasest välja

Kaas
1

Puuduv asendada
uuega

Kaas

Säilitada olemas olev lai
laudis. Paranduste puhul
eeskujuks võtta vanemat
laia laudist

Kaas
1,4

Murtud, tahutud paekivi

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

Krohvimata

Vundamendi kattelaud (puit,
plekk)

puit

Muud
VÄLISSEINAD (puit, paekivi,
tellis)

Tahutud palk

Laudis (horisontaalne,
vertikaalne, profiillaud,
kombineeritud, muud)

Profileeritud rõhtlaudis. Enamik algne. Tänavpool osaliselt pisut
uuem.

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

-

Nurgapiirdelauad (sile,
profileeritud)

Siledad

Nurgarustika

-

Ornamendid (materjal,
paiknemine)

-

Pilastrid (materjal, paiknemine)

-

Rõdud (materjal, piirded,
kujundusdetailid)

-

Sepisdetailid (lipu-, valgusti
hoidja, muud)
Varikatused (materjal, kuju,
detailid)

Lippuhoidja hoone paremal küljel ukse kõrval

Muud

Ventilaatori kast hoone vasakul küljel.
Valgusti – tänavapool ääres välisukse kohal

Valgusti säilitada

Kaas
6

Leng (asend seinas,
vertikaalne-horisontaalne
impost)

Leng seinaga tasapindne
vertikaalimpost

Säilitada lengi
paiknemine seinaga
tasapinnas

1

Raamid (klaasijaotus: kuuene,
kolmene, muud; raamide
profileering)

Raamide jaotus – kahepoolne nelja osaga. Osadel tuulutusaken
Profileering puudub

Säilitada akende maht
ning ruudujaotus

1,2

Klaas (puhutud, tavaline,
värviline, klaasikinnitus: kitt,
puitliist)
Sulused (nurgikud, hinged,
haagid, muud)
Akna piirded (puit, dolomiit,
krohv, profileering)

Klaas – tavaline va pööninguaken, kus algne vana õhukene klaas.
Klaasi kinnitus – osaliselt kitt, osaliselt puitliist

Uute klaaside puhul
vältida toonitud ja
tumedat klaasi
säilitada

Kaas
3

Tänavaäärsed veelauad
taastada olemasolevate
eeskujul

1,3

kaas

Kaas

-

AKNAD

Kõikidel akendel lihtsad nurgikud ja hinged
Profileeritud piirdelaud + nurgakvaader, külgmistel akendel ja
pööninguaknal profileeritud alumine veelaud

2

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VAINU TN 25 (jääb muinsuskaitsealast välja – paikneb muinsuskaitseala piiri vahetus läheduses)

Ehitamise aeg:

UKSED
Leng (lengi asend seinas)

seinapindne

Uks (tahveluks, lauduks,
valgmik)

Tänavaääres – kahepoolne, nõukogudeperioodist
püstlaudisvoodriga
Paremal küljel – püstlaudisvooder, nõukogudeperioodist

Sulused (hinged, käepidemed,
muud)
Piirded (puit, dolomiit, krohv,
profileering)
Välistrepp (ehitusmaterjal:
paekivi, puit, betoon;
trepiastmete kuju)
Pööninguluuk

nõukogudeperiood

Kaas
1
Olemasolevaid pole
põhjust säilitada. Uute
puhul võtta eeskujuks
Paides leiduvad
samasse ajaperioodi
jäävad kahe- ja
ühepoolsed uksed.

Kaas
1

Lihtne puidust laud

Kaas

Mõlema ukse ees valatud aste, astmed

Kaas
1

võid olla hoone tagumise viilu all

KATUS
Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-,
poolkelpkatus, madal viilkatus,
lamekatus, muu)
Kattematerjal (savikivi,
betoonkivi, tsingitud valtsplekk,
eterniit, muu)
Korsten (paekivi, tellis,
krohvitud)

Viilkatus

Säilitada katuse maht ja
kuju

kaas

Eterniitkate

Uus valmistada ssavikivist

Kaas

Karniis (avatud sarikate
saelõige, kast, profiilliist, muud)

Avatud saelõikelised sarikaotsad
Puitpits viilu all räästa ääres

Vintskapp (ehitusmaterjal, viil-,
pultkatusega, ümar,
kattematerjal)

puuduvad

Vihmavee ärajuhtimise süsteem

puudub

Hoovimaja (ettepanek
säilitamise kohta)

Puidust viilaktusega kuur/saun

Piirded

Metallvahepostidel võrkaed - nõukogudeperioodist

Koostasid:

Pille Viirsalu
Mirjam Averin

3tk - silikaattellis - uuemad

kaas
säilitada

5,7

Lisada ajalooliste
analoogide põhjal

Kaas
1

Uus valmistada
puitlippidest

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VAINU TN 25 (Paikeneb muinsuskaitseala vahetus läheduses)

Ehitamise aeg:

1845

Foto 1

Foto 2

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Foto 3

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VAINU TN 25 (Paikeneb muinsuskaitseala vahetus läheduses)

Ehitamise aeg:

1845

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Väike-Aia 13

Ehitamise aeg:

1917

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VÄIKE-AIA 13

Ehitamise aeg: 1917

on kasutusel äripinnana. On alust arvata, et
maja algsele mahule on hilisema juurdeehitusena lisandunud piki Kitsast tänavat kulgev hoonemaht.
Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga ja keskse, portaalse sissepääsuga. Tegemist nurgakrundiga,
mistõttu vormistab Väike-Aia 13 hoone maht nii Väike-Aia tn. kui ka Kitsa tn nurga.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: ärifunktsioon

HOONE LÜHIKIRJELDUS: Ristkülikukujuliste
mahtudega, pooleteisekordne,
puitkonstruktsioonil, profileeritud laudvoodriga.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb
krundi serval, järgides nii Väike-Aia kui
ka Kitsa tänava tänavajoont.
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud,
paekivisokkel, mis kaetud liiva ja
tsemendisegu krohviga.

Säilitada Väike-Aia tn
poolne maht.
Säilitada Väike-Aia tn.
poolne paiknemine.
Sokli soojustamisel
tuleks paekivi tema
loomulikus laotises
taastada seal kus vaja.
Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja
maja sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.

SEINAD: hoone üldmahtu katab
sekundaarse väärtusega profileeritud
laudis.
- AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
- UKSED (DETAILID): sekundaarne
esifassaadi uks (hoovi ligipääs piiratud)
- KATUS/KORSTNAD: sekundaarne skivi katus
- ABIHOONED: hoovi ligipääs piiratud
- HALJASTUS: Nii Väike-Aia kui Kitsa
tn. poolsel küljel haljastus puudub
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU:
SEISUKORD: hoone puitdetaile on lähiminevikus
värskendatud- seisukord hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, detailides sekundaarne, detailide
uuendamisel lähtuda algupärastest eeskujudest
(ukse-, aknapiirdeliistud, uks, laudise profiil jt.)
hoonele tuleks koostada värvipass.
-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Väike-Aia 15

Ehitamise aeg:

1940ndad

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VÄIKE-AIA 15

Ehitamise aeg: 1940ndad
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

on kasutusel elamuna. Maja algne maht
säilinud. Ülesehituselt ruudukujulise põhiplaaniga. Stiilinäide nõukogudeaegsest eramu tüüpprojektist.
MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu

HOONE LÜHIKIRJELDUS: tegemist tüüpse
1940ndate eramuga. Pooleteisekordne,
puitkarkassil, üle krohvitud, värvitud hoone.
Mõlemal küljel sissepääsud (Kitsa tn poolne
tuulekojaga sissepääs arvatavasti hilisem lisandus)
Teravat viilkatust ilmestab vintskapp.
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb eemal
nii Väike-Aia kui ka kitsa tänava
tänavajoonest, jättes seega tühimiku Kitsa
ja Väike-Aia tänavate ristumisalale
- SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud paekivist,
võrdlemisi madal sokkel, mis üle
terasiitkrohviga üle krohvitud
- SEINAD: krohvitud, värvitud
- AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed
- KATUS/KORSTNAD: rullmaterjalist katus
- ABIHOONED: puuduvad
- HALJASTUS: kõrghaljastus- mõlemal
pool maja dekoreerivad põõsaspuud
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE
DETAILIDE LOETELU:
SEISUKORD: rahuldav
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: hoone on
oma mahult, paiknemiselt ja materjalidelt Väike-Aia
ja Kitsa tn. miljöösse sobimatu. Sellise hoone
säilitamine Paide vanalinnaalal ei ole eesmärk
omaette.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Ei sobitu Väike-Aia, Kitsa
tänava üldpilti

Lubatud on sokli
soojustamine ja sokli
katmine teiste
materjalidega.

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

Väike-Aia 20 (ajalooliselt olnud jääkelder)

Ehitamise aeg:

1907

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS:

VÄIKE-AIA 20

Ehitamise aeg: 1907

on kasutusel äripinnana. Maja algne maht
ja avade paiknemine üldjoontes säilinud. Ülesehituselt ristkülikukujulise põhiplaaniga Väike-Aia tn. suunal,
osaliselt laieneb krundi sügavusse. Tegemist ajalooliselt jääkeldri funktsiooni omanud hoonega.
ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: Hoone

MÄRKUSED

FOTOD

PÕHIHOONE OTSTARVE: meelelahutus

HOONE LÜHIKIRJELDUS: originaalmahus
ristkülikukujulise põhiplaaniga, piki Väike-Aia
tänavat kulgev, madalal paekivisoklil asetsev, algselt
elufunktsiooniga maja. Materjalid: krohv, värv. Võib
eeldada, et kunagi on olnud Paidele iseloomuliku
laudkatusega, mis nüüdseks vahetatud punase S-kivi
katuse vastu.
-

-

PAIKNEMINE KRUNDIL: Paikneb
pikiküljega Väike-Aia tn. ääres (krundi
serval). Järgib ilma tagasiasteta Väike-Aia
tänavat
SOKKEL/VUNDAMENT: Paidele
iseloomulik murtud, tahutud, võrdlemisi
madal paekivist sokkel, mis kaetud sileda
tsementkrohviga.

SEINAD: hoone üldmahtu katab sile
lubikrohv, mis värvitud kollaseks
- AKNAD (DETAILID): sekundaarsed
- UKSED (DETAILID): sekundaarsed,
hilisemad uksed.
- KATUS/KORSTNAD: hilisem punasest skivist katus
- ABIHOONED: abihoonetele ligipääs
puudus
- HALJASTUS: puudub.
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE
LOETELU: 1) tulemüür mis eraldab VäikeAia 18-st
SEISUKORD: seisukord hea
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE:
miljööväärtuslik, paiknemise, ristkülikukujulise
mahu ja korruselisuse poolest. Koostada värvipass
eesmärgiga hoone paremaks sobitamiseks Väike-Aia
tn. samamahuliste puitmajade hulka.
-

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Sokli soojustamisel tuleks
paekivi tema loomulikus
laotises taastada seal kus
vaja. Üldjoontes on lubatud
soklit soojustamise ja maja
sisekliima tõstmise
eesmärgil katta teiste
materjalidega.
Koostada hoonele
värvipass
Säilitamist ei vääri.
säilitada katuse üldmaht
ning kuju.

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VÄIKE AIA TN 38

Ehitamise aeg:

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VÄIKE-AIA TN 38

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: 1 korruseline viilkatusega, viiluga tänava poole, ristkülikukujulise
põhiplaaniga paekivist hoone. Tagumine pool puidust. Säilitanud oma algsed mahud.

PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu. Praegu Püha Risti koguduse
kasutuses
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: tänava ääres. Viiluga tänava poole.
- SOKKEL/VUNDAMENT: otseselt eraldatud sokkel puudub.
Vundament tahutud, murtud paekivist. Sokli kõrval paeplaadid
vihmavee eemalejuhtimiseks.

MÄRKUSED

FOTOD

Krohv irdunud.

Kaas, 1
3

-

SEINAD: tahutud murtud paekivi. Lubikrohvitud. Määrdekrohv.
Valgendatud. Viilu all tumedam krohv (võib olla tsementkrohv),
valgendatud. Nurgad – pilastrid (silekrohv)

Krohv irdunud,
niiskuskahjustused.

1,2,3

-

AKNAD (DETAILID): kahepoolsed aknad. Lihtsad nurgikud
Nõukogudeperioodist nagu ka aknad. Leng tagasiastega
seinapinnast.
Tagaosa – puitkarkass, kaetud laia puitlaudisvoodriga.

Uute puhul arvestada
hoone ehitusaegse
stiiliga

Kaas, 1

UKSED (DETAILID): puitvoodriga nõukogudeperioodist. Leng
seinapinnast tagasiastega.
Puidust osal üks kahepoolne sepishingedel püstlaudisuks. Üks
üheosaline sepishingedel püstlaudisuks. Mõlemad hoone paremal
küljel.

Uute puhul arvestada
hoone ehitusaegse
stiiliga

1,4

-

KATUS/KORSTNAD: kaks silekrohvitud korstent. Katusekate uus
– profileeritud plekk. Tuulekast.

Puudub vihmavee
ärajuhtimise süsteem.
Vältida
katusematerjalina
profiilplekki

1

-

HALJASTUS: muru, mõned viljapuud hoone taga

-

KÕRVALHOONED: puuduvad

-

PIIRDED: tänavapoolsel küljel puuduvad.

kaas

SEISUKORD: rahuldav – vajab krohvimist ja värvimist. Vihmavee ärajuhtimise süsteem lisada, aitamaks
vähendada niiskuskahjustusi seinte alaosas.
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: säilinud mahuline väärtus. Detailiväärtus puudub. Sobib piirkonda.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu

Paide,
august 2008

HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VÄIKE-AIA TN 38

Ehitamise aeg:

Foto 1

Foto 3
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HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VÄIKE AIA TN 40

Ehitamise aeg:
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HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:

VÄIKE-AIA TN 40

Ehitamise aeg:

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA: 1 korruseline viilkatusega, ristkülikukujulise põhiplaaniga
paekivist hoone. Pikiküljega tänava poole. Säilitanud oma algsed mahud. Renoveerimise käigus kaotanud oma esialgsed avatäited ja
jaotused.

MÄRKUSED
PÕHIHOONE OTSTARVE: elamu. praegu Püha Risti koguduse
kasutuses
HOONE LÜHIKIRJELDUS:
- PAIKNEMINE KRUNDIL: hoone paikneb tänava ääres
- SOKKEL/VUNDAMENT: paekivist. Sileda tsementkrohviga
krohvitud. Kattelaud plekist.
-

SEINAD: paekivi. Silekrohv pluss värv.

-

AKNAD (DETAILID): aknad uued – plastikmaterjal. Ruudujaotus
varieerub ühest ruudust kuni kuue ruuduni (ruudud tekitatud
prossidega). Leng tagasiastega seinapinnast. Krohviga tekitatud
eenduv raam piirdelaua asemel – värvitud valgeks.
Ukse kohal valgusti – nõukogude periood. Vasakul küljel
lipuhoidja.

-

UKSED (DETAILID): keskne sissepääs. Uus puidust kahepoolne
tahveluks, värvimata. Leng tagasiastega seinapinnast. Krohviga
tekitatud eenduv raam piirdelaua asemel – värvitud valgeks.
Ukse ees seina sees üks aste treppi.
KATUS/KORSTNAD: viilkatus. Räästa alla eenduv karniis, murtud
viilu alla – imiteerib tuulekasti. Üleval viilu nurgas puitlaudisvooder.
Uue valtsplekk-kattega katus (pikad paanid). Kolm krohvitud
korstent. Vihmavee ärajuhtimise süsteem uus.

-

hoone

paremal

-

HALJASTUS:
sirelipõõsad

-

KÕRVALHOONED:
Nõukogudeperioodist.

-

PIIRDED: värav vasakul
metallvahepostidel võrkaed

küljel

pultkatusega,
küljel

muru

ja

metallist.

kaas
kaas
Sokli kohal väikesed
niiskuskahjustused.
Värv osaliselt irdunud
Tulevikus eelistada
puitu ja kuuest
ruudujaotust.

Paremal

Kaas, 1

Kaas

Kaas

Kaas, 1,
2

viljapuud,

silikaattellistest

FOTOD

kaas

kuur.
küljel

SEISUKORD: hea – vajab värviparandusi
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: miljööväärtuslik. Renoveerimise käigus kaotanud oma ehitusjärgsed
stiilielemendid (avade jaotus ja materjalid). Mahtudelt endine ja seega sulandub hästi piirkonda. Hoone
väärtus tõuseks ajastukohasemate avatäidete lisamisel.

Koostasid: Mirjam Averin
Pille Viirsalu
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HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009
AADRESS:
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Ehitamise aeg:
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