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Sissejuhatus
Käesolev töö on koostatud programmi Eesti XX sajandi arhitektuur raames ja hõlmab
Järvamaad tema 2009.a administratiivsetes piirides.
Aladelt, mida on käsitletud varasemates uuringutes (Esna-Kareda miljööväärtuslik ala,
meiereide ja raudteejaamade inventeerimine) ja planeeringutes on välja toodud ainult need
objektid, mis vajaksid täiendavat kaitset, teadvustamist või dokumenteerimist käesoleva
projekti raames.

Planeeringutest
Töö käigus sai üle vaadatud ka valdade üldplaneeringud, et vältida ettepanekute tegemist
miljööaladeks paikades, kus need on juba moodustatud. Kahjuks ei olnud üldpilt üldse
rõõmustav. Ühelt poolt on märgata soovi ja tahet teemaga tegeleda samas on paljudes
kohtades tunda, et napib kompetentsi. Sageli on miljööväärtuslikeks aladeks kuulutatud
riikliku kultuurimälestisena kaitstavad mõisasüdamed ja mõisapargid, samas kui 20. Sajandi
alguse aleviarhitektuur ja külamiljöö laiemalt nii mõnigi kord hoopis tähelepanuta on jäänud.
Türi valla üldplaneering. Valla üldplaneeringus (kehtestatud 2009) on miljööväärtuslike
hoonestusaladena toodud välja terve rida külasid ja selles osas võib miljöö kaitseks
rakendatud skeemid lugeda täiesti realiseeritavateks. Küll aga tekitab hämmastust Türi linn,
kus ainsa miljööväärtusliku hoonestusalana on välja toodud Vabriku puiestee. Selles osas on
käesolevas töös mitmeid ettepanekuid, kuivõrd Türi linnas on tähelepanuväärsel hulgal
säilinud tervikliku miljööga alasid, mis kindlasti vajaksid enamat kaitset. Ilmselt oleks ka
Türi linnas otstarbekas läbi viia miljööalade teemaplaneering nagu seda on tehtud Paides.
Kareda valla üldplaneering. Vastu võetud 18. Juuni 2009. Hoolimata Eesti
Vabaõhumuuseumi poolt teostatud tööst Kareda küla ja Esna aleviku miljööväärtuse
määramisel ei ole üldplaneeringus sellest midagi kasutatud. Planeeringus ei ole kehtestatud
ühtegi miljööväärtuslikku hoonestusala (on vaid väärtuslikud maastikud, kus keskendutakse
looduskeskkonnaga seotud problemaatikale. Arvestades tervet rida miljööväärtuslikke
kooslusi (Esna raudteealevik, Kareda küla jne) ja hoidmist väärivaid hooneid ilmneb (Esna
raudteejaam, Vodja raudteejaam, Kareda meierei, Esna veski jne) selles planeeringus küll
täielik ignorants kohalike väärtuste suhtes. Tuleb ilmselt kaaluda, kuivõrd saab siin
rakendada riikliku kaitsega seonduvaid võimalusi.
Sama teema miljööalade ja muinsuskaitseliste teemade käsitluse ülim puudulikkus
(ebakompetentsus?) torkab silma ka teiste OÜ Aarens Projekt koostatud valdade
üldplaneeringute juures (Koigi, Väätsa, Imavere, Roosna-Alliku ja Paide vald).
Ambla valla üldplaneering paistab silma märksa asjatundlikuma lähenemisega.
Miljööväärtuslike aladena hulgas on Ambla alevik, mille südames on põhiosas säilinud
sajandialguse miljöö. Pisut tuleb kahelda aga piiride tõmbamises (mõistlik oleks, et piir
ulatuks Kooli tänavani ja haaraks sisse ka kooli ansambli), edasist toimimist lihtsustaks ka
kui alale jäävatele hoonetele oleks antud väärtusklassid ja sellest tulenevad selged nõuded.
Siiski peab tõdema, et kompetentse ehitusspetsialisti olemasolul on praeguse planeeringu abil
Ambla miljööd võimalik hoida küll.
Järva-Jaani valla üldplaneeringu ja Järva-Jaani miljööväärtusliku hoonestusala temaatikast
vaata vastav inventeerimiskaart.
Töös ei ole käsitletud object, mis külla kunagi arhitektuurselt väärtuslikena on hilisemate
ümberehutuste käigus tundmatuseni moonutatud ja kaotanud oma algse ilme (elamud
Käravetel nt).

OBJEKTID
Tsaariaeg kuni 1918
Objekt

Asukoht
Albu vald
Järva-Madise küla

Võtta arvele, RKM?

Ambla vald
Aravete
Roosna küla
Ambla alev
Ambla alev

Võtta arvele
Võtta arvele
RKM
RKM

Roosna küla

Võtta arvele

7. Apteegihoone Pikk 60

Järva-Jaani vald
Järva-Jaani alev

Võtta arvele, RKM?

8. Esna vallamaja

Kareda vald
Kareda küla

9. Karjamaa talu

Kareda küla

Dokumenteerida,
RKM?
RKM

10. Väinjärve vallamaja
11. Kauplusehoone

Koeru vald
Koeru alev
Abaja küla, Koeru vald

Võtta arvele
Dokumenteerida?

12. Raudteelaste elamu
13. Kauba-ja Magasiait
14. Metodisti palvela
15. Maakonnahaigla

Paide linn
Vaksali 8
Jaama 11
Pärnu 61
Pärnu 12

RKM?
RKM?
RKM?
Võtta arvele

16. Kuksema vallamaja

Roosna-Alliku vald
Valaste küla

Võtta arvele

Türi vald
Vabriku pst, Türi linn
Viljandi 26,28,30, Türi linn
Jaama 6,8,10,13,15,17,19, Türi linn

RKM
Dokumenteerida
Miljööala või RKM

1.Albu vallamaja

2. Aravete meierei
3. Roosna koolimaja
4. End haiglahoone
5. Endine Ambla
Haridusseltsi hoone
6. Roosna koolimaja

17. Vabrikuküla Türil
18. Tööliselamud Türil
19. Raudteejaama
kompleks Türil
20. Kaare tänava MVA

21. Väätsa vallamaja

Kaare tänav ja selle ümbruskond

Väätsa vald
Väätsa, Väätsa Vald

Ettepanek

MVA

Võtta arvele

EESTI VABARIIK 1918-1940
Objekt
22. Aravete
kultuurimaja
23. Elamu Pikk 13
24. Ambla koolimaja
25. Käravete algkool
26. Maakivist hoone

27. Kõõre-Reinu talu
28. Võhma Tarbijate
Ühisuse kauplus
29. Käsukonna
koolimaja

30. Raudteelaste elamu
31. Kultuurimaja
32. Järva-Jaani
ajalooline keskus
33. Töökoda elamu
34. Kohtuhoone
35. Karinu meierei
36. Paistevälja
koorejaam
37. Lindre talu

Asukoht
Ambla vald
Piibe mnt 27, Aravete alevik
Pikk 13, Ambla alevik

Ettepanek
Võtta arvele, RKM?

Pikk 37, Ambla alev
Ambla tee 1, Käravete alev
Lüsingu küla

Dokumenteerida,
RKM?
Võtta arvele
Võtta
RMK?

Imavere vald
Kinnistu Kõre-Rein, Taadikvere
Viljandi mnt 10, Imavere

Võtta arvele
Võtta arvele

Käsukonna tee 19, Käsukonna

Võtta arvele

Järva-Jaani vald
Jaama tee 6, Järva-Jaani alev
Pikk 58, Järva.Jaani alev
Pikk tänav, Lai tänav
Pikk 34, Järva-Jaani alevik
Pikk 19, Järva-Jaani alevik
Pargi tee 2, Karinu küla, Järva-Jaani vald
kinnistu Paistevälja Koorejaam,
Paistevälja küla, Järva-Jaani vald
kinnistu Urva, Ramma küla, Järva-Jaani
vald

Võtta arvele, RKM?
MVA
Võtta arvele, RKM?
Võtta arvele
RKM
Võtta arvele. RKM?
RKM

Kareda vald
Esna alevik
Esna alevik
Öötla küla
Vodja küla
Köisi küla

RKM
MVA
Võtta arvele
RKM
RKM

Koeru vald
Abaja küla
Abaja küla

Võtta arvele
Võtta arvele

45. Palsu talu

Koigi vald
Kinnistu Palsu, Vaali küla, Koigi vald

RKM

46. Valasti koorejaam
47. Vodja raudteejaam

Roosna-Alliku vald
Valasti küla
Viisu küla

Võtta arvele
RKM

38. Esna raudtejaam
39. Esna
40. Kareda meierei
41. Koidu-Mardi talu
42. Köisi meierei

43. Udeva meierei
44. Udeva Ühispanga
hooone

Paide linn
Jaama 15
Lai 12
Veski 4A ja 4B
Pärnu 46

RKM
RKM
Võtta arvele
RKM?

Lai 12

RKM

Türi vald
Raadiojaama tee, Türi linn
Türi linn

Moodustada MVA
Võtta arvele, RKM?

Viljandi t, Türi linn

MVA

Kirna mõisapargi servas, kinnistu Kuuse,
Kirna küla
Wiedemanni, Koidula, Vabriku, hariduse
t-d, Türi linn

Võtta arvele. RKM?

58. Villevere koolimaja
59. Villevere meierei
60. Ühisuse kauplus
61. Alliku meierei

Villevere
Villevere
Kabala
Väljaotsa küla

Võtta arvele
Võtta arvele
Võtta arvele
RKM?

62. Lõõla koolimaja

Väätsa vald
kinnistu Lõõla koolimaja, Lõõla küla,
Väätsa vald

Võtta arvele.

48. Raudteejaam Paides
49. Puitelamu Paides
50. 4-korteriga elamu
51. Funktsionalistlik
elamu
52. Elamu

53. Nopsaküla Türil
54.Aiandusgümnaasiumi
hoone
55. Ärihoonete
ansambel
56. Kirna vallamaja
57. Wiedemanni ja
Koidula tänavate
miljööala

MVA

ENSV 1940-1992
Objekt
63. Kaubanduskeskus

64. Aravete koolimaja
65. Aravete
keskusehoone
66. Maarjamõisa
elurajoon
67. Skulptuur

68. Endine Imavere
kolhoosi kontor
69. Külanõukoguhoone

Asukoht
Albu vald
Kinnistu Albu Kauplus, Albu küla

Ettepanek
Võtta arvele, RKM?

Ambla vald
Piibe mnt 21, ujulakorpus 21A;
Aravete alev
Piibe mnt 16, Aravete alev

Võtta arvele

Maarjamõisa, Aravete

Võtta arvele

Veski 2A,meierei kõrval Ambla

RKM?

Imavere vald
Kiigevere tee 5, Imavere alevik,
Imavere vald
Viljandi mnt 6, Imavere

Võtta arvele. RKM?

Võtta arvele
Võtta arvele, RKM?

Järva-Jaani vald
Lai 2b, Järva-Jaani

RKM?

Paistevälja
Karinu küla

Võtta arvele
Dokumenteerida.RKM?

Kareda vald
Peetri küla
Peetri küla

Võtta arvele, RKM?
MVA

Köisi küla

Võtta arvele

76. Paide kultuurimaja
77. Kõlakoda Paides
78. Paide pritsimaja
79. Kauplus-restoran
80. Kaubamaja

Paide linn
Pärnu t 18, Paide linn
Vallimägi, Paide linn
Põllu 23
Keskväljak 15
Pärnu 2

RKM
Võtta arvele
Võtta arvele
Võtta arvele
Võtta arvele

81. KEK-i haldushoone
82. KEK-i tootmishoone
83. Bensiinijaam

Paide vald
Mäo küla
Mäo küla
Mäo küla

Võtta arvele
Võtta arvele
----------

84. Gümnaasiumihoone
85. Pritsimaja torn

Türi vald
Wiedemanni 3A, Türi linn
Wiedemanni 2

70. Traktorite
laboratoorium
71. Kontor-klubi
72. Tenno talu

73. Keskusehoone
74. Kolhoosikeskuse
MVA
75. Teemeistri elamu

86. Türi
Näidissovhoostehnikum
87. Türi NST söökla
88. Saun-ujula Estonia
kolhoosis
89. Kauplus
90.. Kuivati
91. Kolhoosielamu
92. Lõõla kaupluskontorihoone

Särevere küla
Särevere küla
Kinnistu Tervisemaja, Oisu alevik, Türi
vald
Kirna küla
Retla küla
Kärevere
Väätsa vald
kinnistu Kaupluse, Lõõla küla, Väätsa
vald

Võtta arvele
Dokumenteerida,
RKM?
Võtta arvele
Võtta arvele
Dokumenteerida
Võtta arvele
Võtta arvele
Dokumenteerida
Võtta arvele.

Kasutatud materjalid
- Järvamaa meiereide inventeerimine. 2005. Urmas Oja ja Martin Jänes.
Muinsuskaitseameti arhiiv.
- Raudteejaamade inventeerimine. 2004. Urmas Oja ja Martin Jänes.
Muinsuskaitseameti arhiiv.
- Esna-Kareda miljööväärtuslik ala. Eesti Vabaõhumuuseum.
- Paide miljööväärtuslike alade teemaplaneering.
- Valdade üldplaneeringud.
- H. Talving, Eesti vallamajad. Tänapäev 2009.
- H. Pärdi. Eesti taluhäärberid. Tänapäev 2005.
- H. Pärdi. Eesti taluhäärberid II. Tänapäev 2007.
- Eesti raudteejaamad. Tänapäev 2005.
- L. Andresen. Eesti algkoolid. Avita 2006
- Eesti arhitektuur 3. Valgus 1997
- Arhitektuurikroonika 1985-92.ETUI.
- M. Kalm. Eesti XX sajandi arhitektuur. Prisma Prindi Kirjastus 2001.
- Ambla vanadel fotodel. Kuma 2006
- Paide vanadel fotodel. Kuma 2003.
- Järvamaa vanadel fotodel. Kuma 2008
- Koguteos Järvamaa.2. Eesti Entsoklüpeediakirjastuse AS 2009.
- Maa-ameti kaardiserver.
- Ehitusregister.
- Suulised andmed ja fotod Heiki Pärdilt.

TSAARIAEG 1870-1918

Objekt: Albu vallamaja
Asukoht: kinnistu Vallamaja, Järva-Madise küla, Albu vald
Info: Ehitatud 1896, 1910 tulekahju, taastati 1911. Alates 1897. a tegutses hoones ka
raamatukogu. Üks väheseid vallamaju Eestis, kus omavalitsus on paiknenud läbi aegade.
Sama tüüpi vallamajad on veel Järvamaal Amblas, Väätsal, Karedal ja Kuksemas, samuti
mitmel pool teistes maakondades. Kuigi tüüplahendus on hoone ajastu arhitektuurimõtte
peegeldajana hea näide ja eksterjööris hästi säilinud.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Praktiliselt puudub. On näha, et hoonet on seni pieteeditundeliselt korrastatud,
jääb loota, et see suhtumine jätkub ka edaspidi.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt ja informeerida vallavalitsust hoone
väärtusest. Vaadelda hoonet Eesti vallamajade üldises kaitstuse kontekstis. Vajadusel ka
RKM.

Objekt: Aravete meierei
Asukoht: Piibe mnt 18, Aravete alev,Ambla vald
Info: Aravete Piimaühing asutati 1910. aastal. 1923. aastani tegutseti käsimeiereina, siis
ehitati katla-maja ning seati üles Luunja mõisast ostetud pruugitud katel ühes
juurdekuuluvate masinatega. 1929 ehi-tati meierei põhjalikult ümber ning omandas tänase
mahu (v.a uus katlamaja). Nõuk ajal oli algul Ambla Võitööstuse, hiljem Paide PTK tsehh.
Suhteliselt lihtne vernakulaarse maiguga hoone, tähelepanu väärib puitdekoratsioon
pööninguaknal. Algne kahekorruseline viilkatusega hoone koosneb kahest teineteise suhtes
põiki asetatud ristkülikulisest korpusest. Nõuk ajal on tagaküljele lisatud ühekorruseline
madala viilkatusega katlamaja, muudetud fassaadiviimitlust, akende kuju ja avatäiteid.
Hoone on vajunud (majaesine sillutis järk-järgult kerkinud), üldseisukord ja hooldustase jätab
soovida.
Väärtused: Arhitektuurne – hoonetüübi ilmekas ja hästi säilinud esindaja.
Lokaalne -- Oluline hoone Aravete aleviku arhitektuurses üldilmes. Korsten moodustab
efektse maamärgi ja kihistuse alevi üldilmes.
Töös Järvamaa meiereid (2005) tehtud ettepanek kaitsta riikliku kultuurimälestisena.
Ohustatus: Vaikne hääbumine kasutuseta hoone näol, sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omavalitust hoone väärtusest.

Objekt: Roosna koolimaja
Asukoht: kinnistu Kooli, Roosna küla, Ambla vald
Info: Tüüpiline tsaariaegne kroonuehitis. Seisab tühjana. Põhikonstruktsioonid tuynbduvad
rahuldavad. Hoonel oleks potentsiaali elamuna.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Lagunemine, sobimatu materjalikasutus renoveerimistöödel.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

Ülal foto 1939 (rmt Järvamaa vanadel fotodel), teised 2009.

Objekt: Endine Ambla haigla
Asukoht: Jõgisoo tee 2, Ambla alevik, Ambla vald
Info: 19. Sajandi lõpukümnendil surnuaia serva ehitatud haiglahoone. Täna kasutusel
elamuna. Suhteliselt tagasihoidlik ajastupärane puitehitis, mille teeb silmapaistvaks
trempelseina kasutamine, mis Eesti oludes suhteliselt erandlik on. Samas Amblas paistis see
küllalt populaarne olevat, sama võte on ka Pikk 31 hoonel, mis kahjuks mitmetes
ümberehitustes suurema osa oma algsetest väärtustest kaotanud on. Arhitektuurselt hästi
säilinud, kasutusel elamuna. Kahjuks jääbn välja Ambla alevi miljööväärtuslikult alalt.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus – osa Ambla ajaloost, märk omaaegsest
hiilgusest ja mitmekesisest hoonestusest.
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – akendega trempelseinaga puithoone, mis Eestis üsna
erandlik.
3. Linnaruumiline, miljööline väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused, ajaloolise substantsi hävimine teadmatusest.
Ettepanekud: RKM, kui tähelepanuväärne objekt puitarhitektuuri arenguteljel.

1912 (rmt Ambla vanadel fotodel)

Objekt: Endine Ambla Haridusseltsi hoone
Asukoht: Tapa mnt 2, Ambla alevik, Ambla vald
Info: I MS Saksa komandantuur, EW ajal oli see Haridusseltsi käes, nõukogude ajal lasteaed.
Praegune funktsioon ebaselge. Arhitektuurne säilivus hea.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Linnaruumiline, miljööline väärtus
Ohustatus: Ebasobivad renoveerimislahendused.
Ettepanekud: RKM, kui alevihoonestuse hästisäilinud näide

Haridussteltsi maja 2009 ja 1930 (rmt-st Ambla vanadel fotodel)

Objekt: Endine apteegihoone Järva-Jaanis
Asukoht: Pikk 60 (endises numeratsioonis 32), Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald
Info: 1912.a (EHR andmetel) rajatud apteegihoone on märk aleviku tsaariaegsest jõukusest.
Proviisor Albert Steinil oli apteek ka Koerus. Mansardkatusega hoone oli algselt sindlikatuse
ja aiapoolsel küljel verandaga. Hiljem asendati see tsingitud raudplekk-katusega ja veranda
lammutati. Hoonel on oluline roll aleviku ajaloolise mälu ja identiteedi kandjana. Algselt
apteeki ja apteekri eluruume sisaldanud hoone jagati nõukogude ajal korteriteks ja on
sellisena kasutusel tänaseni.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Miljööline väärtus
4. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele ja teavitada omavalitsust hoone väärtusest. Võimalikul tulevasel
Järva-Jaani miljööväärtuslikul alal märkida ära kui väga väärtuslik objekt. Ohuistatuse korral
võib kaaluda ka RKM.

Objekt: Esna vallamaja Kareda
külas
Asukoht: Kareda külas, Esna poolt tulles
paremat kätt tee ääres, Kareda vald
Info: Endine Esna vallamaja on ehitatud 1896.
Valmimise ajal nimetati seda ajakirjanduses
Järvamaa üheks esinduslikumaks. Mitmed
vallamaja juures kasutatud ehisdetailid on
leidnud ohtrat kopeerimist ümbruskonna
taludes. Hoone on tühi, naabrid kasutavad seda
abihoonena hoides seal puid ja kola. Vald
omanikuna on korduvalt püüdnud hoo-nele
funktsiooni leida, seni edutult. Tegemist on
kõige ehedamalt säilinud vallamajaga
Järvamaal.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline

3. Miljööline väärtus
Ohustatus: Funktsiooni ja kasutuse puudumise tõttu vaikne hääbumine..
Ettepanekud: Dokumenteerida, võtta arvele kui väärtuslik objekt, RKM?

Objekt: Karjamaa talu Kareda külas
Asukoht: kinnistu Karjamaa, Kareda küla (Esna aleviku vahetus läheduses), Kareda vald
Info: 1872. a talu päriseks ostnud Kustav Gustel oli aktiivne külaelu tegelane. Tema
järeltulija, Eesti Vabadussõja ohvitser Heinrich Gustel (1892–1981), valiti kahel korral
vallavanemaks, mistõttu asus Karjamaal valla kontor ja vallavanema kabinet. 1920–1930.
aastatel asus talus sigade ja lehmade tõulava, peeti lüpsivõistlusi jms. 1912. a rehest lahku
ehitatud elamu on mõjutatud Esimese maailmasõja eelsest linna- ja raudteearhitektuurist.
Hoonel on hästi säilinud ehisdetailid – profileeritud aknapiirded ja liseenid, sibulamotiivilised
aknakarniisid, viilualused lõikelised ehissõled, puitpitsilised viilulauad. Kohalikuks eripäraks
on läbi hoone välisseinte ulatuvad plekist õhutustorud. Ebatüüpiline näide taluarhitektuuris,
ilmselt saanud mõjutusi Kooli talust Esna alevikus.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline

väärtus

Ettepanekud: RKM kui taluarhitektuuri erandlik näide.

Objekt: Väinjärve vallamaja
Asukoht: Pärna pst 6, Koeru alev, Koeru
vald
Info: Ehitatud tüüpprojekti järgi nagu
mitmed teisedki Järvamaa vallamajad
(Albu, Koigi, Kuksema, Väätsa jne)
1895.a.Nõukogude ajal olid hoones
külanõukogu ja lasteaed. 2002.a müüdi
eraomandusse. Vahetatud on osaliselt
avatäited (uksed sobimatu vabrikutoodang),
aktiivne tegevus hetkel puudub. Üldseisund
rahuldav.

Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Valed renoveerimisvõtted, sobimatud juurde- ja ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

Objekt: Kauplusehoone?
Abaja külas
Asukoht: kinnistu Risttee VaoPäinurme tee ääres Abaja külas,
Koeru vald
Info: L-kujuline hoone, ehitatud
kahes ehitusjärgus. Funktsioon pisut
ebaselge, kuid arvestades hoone
arhitektuurset kujundust, asukohta
teeristil ja piirkonna kunagist edukust
ja rahvaroh-kust tundub funktsioon
kauplu-sehoonena üsna tõenäoline.

Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – maakaupluse hoonena tüpoloogiliselt huvitav
Ohustatus: Lagunemine?
Ettepanekud: Dokumenteerida, RKM kui Hoonetüübi esindaja?

Objekt: Raudteelaste elamu
Paides
Asukoht: Vaksali t 8, Paide linn
Info: Tüüpiline raudteelaste elamu
eelmisest sajandivahetusest, mitte kõige
tavapärasema dekooriga. Nagu
sibulkuplitest inspireeritud ehisdetailid
aknasandrikel on eriti iseloomuliku
Järvamaa saelõikelistele aknakaunis-tustele
(vastukaalusk nt Tallinnas levi-nud
sakilistele ja pitsilistele sandrike-le). Hoone
on arhitektuurselt silma-paistvalt hästi
säilinud.

Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Ansambliväärtus
Ohustatus: Sobimatud lahendused remonttöödel.
Ettepanekud: Vaadelda hoonet üldises raudteearhitektuuri kontekstis, kaaluda RKM kui
hoonetüübi silmapaistvalt hästi säilinud näide.

Objekt: Paide raudteejaama
kaubaait
Asukoht: Jaama 11. Paide linn
Info: 1910. Aasta paiku ehitatud hoone on säilitanud valdavalt oma algupärase arhitektuurse välisilme. Hoone
nurgad on varustatud hambulise tellisäärisega, samamoodi on raamistatud kitsad aknad ja segmentkaarega,
dolomiidist lukukiviga ukseavad.
Mõlemal otsaviilul asetsevad kahel

pool pööninguakent hambulise tellisraamistusega ümarnišid. Aidal on mitu paari
kahepoolseid metallist kaubauksi. Hoonet ümbritseb kolmest küljest paekivist kaubaplatvorm.
Jaamapoolses küljes on säilinud munakivisillutisega juurdepääsutee. Hoones tegutseb
hulgiladu. Paigaldatud on küll pisut sobimatu katuskattematerjal, kuid see on pööratav
protsess.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus – märk Paidest kui kunagisest raudteelinnast
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus – raudteearhitektuuri ühe hoonetüübi hea näide
3. Miljööline väärtus – osa jaamaansamblist
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Raudteejaamade inventeerimises tehtud ettepanek võtta kaitse alla. Sellega
võib nõustuda. Sobib ka variant, kus on hõlmatud nt raudteejaama ja naabruses oleva elamu
(kui neist saavad kultuurimälestised) kaitsevööndisse. Kaitsta ja säilitada koos
munakiviteega.

Objekt: Endine
maakonnahaigla Paides
Asukoht: Pärnu mnt 12
Info: Eelmise sajandivahetusel
valminud haigemaja on üks vähestest Pärnu tänava ääres säilinud puithoonetest, mis laseb
aimata kuidas linn selles paigas
varem välja nägi.
Kahekorruseline hoonetiib on
nõukogude ajal kapitaalremondi
osaliseks saanud ja oma algsed
kaunistused kaotanud.
Ühekorruseline tiib ja

pitsiline veranda on säilinud suures osas algupärases kujul. Tänase seisuga on see üks
rikkalikuima puitpitskaunistusega hooneid Paides.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline
2. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused, halvimal juhul ka lammutamine.
Ettepanekud: Et hoone jääb väljaspool muinsuskaitseala piiri, ei ole selle säilimine sugugi
enesestmõistetav. Samas ei ole tema originaalsubstants nii suur, et oleks õigustatud kaitse
kultuurimälestisena. Ohustatuse korral võiks seda siiski kaaluda. Võtta arvele informeerida
omavalitsust hoone väärtusest.

Objekt: Paide metodisti palvela
Asukoht: Pärnu 61, Paide linn.
Info: Historitsistlik tellisehitis 20. Saj
algusest. Silmapaistvalt ilus tellisdekoor, mis
on ka ülihästi säilinud. Hoone tegutseb ka
täna metodisti palvemajana.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline

Ohustatus: Sobimatud ümberehitused, senine praktika küll näitab ülihoolivat suhtumist.
Ettepanekud: RKM?

Objekt: Kuksema vallamaja
Asukoht: kinnistu Larseni, Valaste küla,
Roosna-Alliku vald

Info: Ehitatud tüüpprojekti järgi
(analoogilised on ka Ambla, Albu,
Väätsa, Kareda ja Väinjärve vallamajad), valmis 1897. 1939.a liideti
Kuksema vald Võhmutaga. Pärast II
MS paiknesid hoones Kuksema algkool (kuni 1965), raamatukogu ja
kooli ruumides hiljem Alliku sovhoosi Valasti osakonna kontor ja
ETKVL-i kauplus. Hoone on kasutusel elamuna ja vähehaaval korrastatud.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus – märk omaaegsest vallakeskusest.
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3.Miljööline väärtus
Ohustatus: Tõenäoliselt puudub, tundub üsna teadlik omanik olevat.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

Objekt: Vabrikuküla Türil
Asukoht: Vabriku puiestee ja Viljandi mnt ja vabrikuraudtee vahelisel alal. Türi linn
Info: 1899 tegevust alustanud puupapivabriku juurde kerkinud töölisasula. Linna esimene
ehi-tusansambel. Väärtuse asumile annab asend linnaruumis ning hoonetekogumi
terviklikkus. Kõik puiestee ääres paiknevad elamud, kus algselt elasid paberivabriku töötajad,
on suhteliselt pikad ja madalad ehitised ning allutatud klassitsistlikule fassaadikujundusele.
Töölismajad olid 6-8 ühe-toalise korteri või kööktoaga. Kõrgematele ametnikele ehitatud
majad, nagu Vabriku Puiestee nr. 2, 6 (praegu Türi huvikool ja päevakeskus puuetega
inimeste tööõppeks), ja 12 (Türi toime-tulekukool puuetega lastele) on kivist. Neist
vabrikupoolsemas (nr 2) punastest tellistest majas elas ettevõtte tegevjuht Moses Pumpianski.
Hooned Vabriku pst 7-10 on ehitatud ühe tüüppro-jekti järgi ja arhitektuurselt hästi säilinud.
Vabrik pärandas linnale 15 hoonet, mis enamikus ka-sutusel korteritena, osaliselt ümber
ehitatud. Rajatud on kaks puiesteed. Neist raudteepoolsem kaseallee on Türi esimene
puiestee, mille rajas Laupa mõisa kärner. Ala on märgitud Türi valla üldplaneerimgus
miljööväärtusliku hoonestusalana, kuid arvestades ansambli rolli arhitektuuri-ajaloos tuleks
kaaluda enamat kaitset.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – märk kunagi Türi „südameks ja tuiksooneks” olnud
ettevõttest linnaruumis (1904 oli vabrikus 44 töölist, 1929 467. See tähendas ka linna
elanikkonna hüppelist kasvu)
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline—vene kroonuarhitektuuri meenutava vormikeelega (madal
viil-katus, saelõikeornament, trempelsein) hooned paistavad silma tööliselamute kohta suurte
verandade ja klassitsistliku detailikäsitlusega. Tööliselamute tüpoloogias silmapaistev näide.
3.Linnaruumiline väärtus – silmapaistvaim ja terviklikuim ansambel Türi linnaruumis.
4. Lokaalne väärtus kajastab väga olulist etappi Türi linna ajaloos
Ohustatus: Sobimatud ümberehitised. Ohustatuse määr saab efektselt ilmsiks Türi
ringhäälingumuuseumi puhul, mis algselt on olnud samasugune tööliselamu.
Ettepanekud: RMK kui väärtuslik ansambel ja silmapaistev näide tööliselamute tüpoloogias.
Paremini säilinud hooned võtta kaitse alla üksikmälestistena, ülejäänud hõlmata ühisesse
kaitsevööndisse koos keskse puiesteega.

Vabriku pst 2

Vabriku pst 12

Vabriku pst

Objekt: Tööliselamud Türil
Asukoht: Viljandi mnt 26, 28, 30
Info: Ilmselt Türi puupapivabriku lihttööliste majutamiseks mõeldud elamud. Hoonel on
keskne kandesein, mõlemale poole jäävad tillukesed korterid, igaüks omaette sissepääsuga.
Lihtsad ja dekoorivabad on hooned on omaette nähtus 20. Sajandi alguse tööliselamute
tüpoloogias. Säilinud rahuldavalt, kasutusel (ilmselt) linna sotsiaalkorteritena.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Lammutamine, sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Ideaaljuhul tuleks need linna poolt restaureerida ja säilitada
munitsipaalkorteritena. Arvestades praegust seisu ei ole see eriti tõenäoline. Dokumenteerida.
Võtta arvele ja informeerida omavalitsust objektide väärtusest.

Objekt: Türi raudteejaam
koos abihoonetega
Asukoht: Jaama 4,6,8, 10,13,
15,17,19; Türi linna, Türi vald
Info: 1901. a ehitatud ühekorru-

selisel puidust jaamahoonel eemaldati 29 aastat hiljem esiküljel asunud pikk varikatus ja lisati kahekorruseline kivist juurdeehitis.
1945 taastati sõjas hävinud puitosa
uuel kujul ja endisest pikemana.
1997–2000 teostatud renoveerimisel lisati tagaküljele pikk varikatus. Lisaks jaamahoonele kuuluvad kompleksi kauba- ja magasiait, puidust elamu, veetorn
jm abihooneid. Tinglikult saab jaamahoonega kokku kuuluvaks lugeda ka vastas paiknev
telliselamu ja dekoratiivsete kaunistustega kõrgel soklil puitelamu (jaamaülema maja?), mis
on hoolikalt restaureeritud. Hooned on heas korras ja kasutuses. Jaamahoones Türi
Reisijatekeskus (rongi- ja bussijaam), aidas näituseruumid ja käsitöökauplus, elamud oma
algses funktsioonis. Kõige ebaselgem on olukord veetorniga, kus hetkel tundub, et kasutus
puudub.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Miljööline väärtus
Ohustatus: Tundub, et puudub.
Ettepanekud: Kompleksi edasiseks käsitlemiseks on kaks varianti: 1. Luua raudteejaama ja
Jaama tänava miljööväärtuslik ala. Selleks inventariseerida lähema ümbruskonna hooned,
tõenäoliselt võiks see hõlmata rohkem krunte kui eelpooltoodud. 2. Võtta kultuurimälestisena
kaitse alla kauba- ja magasiait, veetorn ja raudteejaama ja hõlmata ülejäänud
eelpoolnimetatud objektid ühise kaitsevööndiga. Selle versiooni kasuks otsustamise sõltub
ühelt poolt omavalitsuse võimekusest miljööala moodustamisel m ja teisalt hoonete
positsioonist üldises raudteearhitektuuri kaitse kontekstis. Raudteejaamade inventeerimine
(2004) tegi ettepaneku võtta muinsuskaitse alla ait ja raudteejaam.

Veetorn Jaama 13

Kauba- ja magasiait

Elamu Jaama 6

Elamu Jaama 19

Jaama 17, taamal paistab veetorn

Jaama 15 ja 17

Objekt: Kaare t MVA Türil
Asukoht: Kaare tänavaTallina mnt poolne ots ja sellest raudtee poole jääv ala. Türi linn, Türi
vald
Info: Hoonestatud 20. Sajandi alguses, vahele ehitatud ka hiljem. Just Kaare tänava väikeste
majade ja lopsaka roheluse vahel on säilinud sajandialguse miljöö.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus
2. Miljööline väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused, ebamastaapne uushoonestus
Ettepanekud: Viia läbi piirkonna inventeerimine hoonete väärtusklasside määramiseks ja
moodustada miljööväärtuslik hoonestusala koos kaitse- ja kasutusreeglitega.

Objekt:Väätsa vallamaja
Asukoht: Pikk t 9, Väätsa küla, Väätsa
vald
Info: Ehitatud 1892-93 kõrtsi asukohale,
võimalik, et kasutati osaliselt kõrtsi alusmüüre. Mingil hetkel on hoonet ilmselt
pikemaks ehitatud. Kasutati vallamaja kuni
2008.a, praegu ühes hoonetiivas postkontor. Jälgib Järvamaa 1890. aastatel
ehitatud Järvamaa vallamajade üldist
arhitektuurset käsitlust (krohvitud seinapinnad, krohvraamistuses aknad jne, olles siiski
nende hulgas üks tagasihoidlikumaid ja vernakulaarsemaid.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Postkontori sulgemisega võib hoonest kaduda funktsioon ja selle säilimine
seeläbi ohtu sattuda. Ideaalne olnuks vallavalitsuse jätkamine selles hoones.
Ettepanekud: Võtta arvele ja informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

EESTI VABARIIK 1918-1940

Objekt: Aravete Kultuurimaja
Asukoht: Piibe mnt 27, Aravete alevik, Ambla vald
Info: Ambla Tuletõrjeseltsi (asutatud 1911) Seltsimaja avapidustused toimusid 6. Veebruaril
1938. Nn insenerifunktsionalismi esindav hoone on oma aja kontekstis silmapaistvalt
edumeelne. Ehituslooliselt põnevaks teeb hoone asjaolu, et konstruktsioonilt ülimalt
vanamoodne (looduskivist kandvad seinad I korruse ulatuses ja puidust II korrus) mõjub see
viimistletuna ülimalt moodsana. Hoone on jätkuvalt kasutuses kultuurimajana, senised
renoveerimistööd on teostatud suhteliselt pieteeditundeliselt.
Väärtused: Arhitektuurne – silmapaistev nn alevi- ja insenerifunktsionalismi esindaja.
Ajastu silmapaistev esindaja maakultuurimajade üleriigilises kontekstis.
Ohustatus: Arhitektuurse väärtuse kadu sobimatute ehitustehniliste võtete ja –materjalide
kasutamise tõttu.
Ettepanekud: Kaaluda mälestise staatust arvestades EW kultuuri- ja seltsimajade üldpilti.

Objekt: Ambla koolimaja
Asukoht: Pikk 37, Ambla alev, Ambla vald
Info: Stiliseeritud klassitsismimaiguliste elementidega puithoone valmis 1923. Hoone on Ukujulise põhiplaaniga, algselt olid fassaadid kaetud laudisega, nõukogude ajal krohviti.
Kompositsiooni ilmestanud kaheksakandiline torn lammutati juba EW perioodil – 1938. a
pildil seda juba pole. Hoones tegutseb lasteaed-algkool. Hoones teostatud kapitaalremont
(vahetatud katusekate – hoonega sobiv tsinkplekk, soovida jätavad uued avatäited. Hoovil
paikneb 1960. Aastate varast modernismi esindav abihoone (tõenäoliselt katlamaja jm
funktsioonid). Kahjuks jääb välja Ambla alevi miljööväärtuslikust alast.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus – osa Ambla ajaloost
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – üks varasemaid EW-s ehitatud maakoolimaju, küllalt
eripärane oma klassitsistliku vormikeelega
Ohustatus: Sobimatud lahendused ümberehituste käigus. Hoonena elujõuline.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust objekti
väärtusest.

1923(rmt-st Ambla vanadel fotodel)

1938 (rmt-st Ambla vanadel fotodel)

1923(rmt-st Ambla vanadel fotodel)

2009

Koolimaja ja abihoone, 2009

Objekt: Alevielamu Pikk 13 Amblas
Asukoht: Pikk 13, Ambla alevik, Ambla vald
Info: Edumeelset arhitektuurikäsitlust esindav alevielamu, kus funktsionalismile viitav
kuubiline kehand ja telkkatus eristavad hoone ohalikest ehitustraditsioonidest. Silma torkab
ebatavaline materjalikasutus – rombikujulised eterniitplaadid, mida üsna laialt kasutati
katusekatematerjalina, on siin kasutust leidnud ka fassaadikattematerjalina. Ehitatud 1930.
Aastate lõpul (EHR-i andmetel 1939).
Väärtused: Arhitektuurne, tüpoloogiline, lokaalne väärtus.
Ohustatus: Renoveerimise käigus muutub materjalikasutus ja sellega koos hävib senine
arhitektuurikäsitlus. Et tegemist on (tõenäoliselt) asbestisisaldusega eterniitmaterjaliga
(kontrollida), siis hoone kaitsmine kultuurimälestisena ja originaalmaterjali säilitamine
väljaspool omaniku tahet on ilmselt ebarealistlik.
Ettepanekud: Dokumenteerida – koostada ekspertiis. Alles siis otsustada, kas oleks mõtet
RKM, eelkõige materjalikasutuse aspektist lähtuvalt. Igal juhul võtta arvele kui väärtuslik
objekt ja informeerida omavalitsust ja omanikku objekti väärtuslikkusest. Hõlmata
miljööväärtusliku ala koosseisu.

Objekt: Käravete algkool
Asukoht: Ambla tee 1, Käravete alevik, Ambla vald
Info: 1939. Aastal sisseõnnistatud koolihoone on tüüpiline nn insenerifunktsionalismi
esindaja. Lihtsat üldkehandit liigendab trepikoja maht, detailid ja proportsioonid on
väljapeetud. Hoone on suhteliselt hästi säilitanud oma arhitektuurse terviklikkuse, vaid
avatäited on osaliselt asendatud.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Remont ja ümberehitused sobimatu materjalikasutusega.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust hoone väärtuslikkusest.

Koolimaja 1939. a (rmt Järvamaa vanadel fotodel) ja 2009.a.

Objekt: Maakivist hoone (ait?) Lüsingu külas
Asukoht: kinnistu Lüsingu , Lüsingu küla, Ambla vald
Info: Kahel pool väravatega kvaliteetse kivitööga põllumajandushoone, tõenäoliselt ait.
Pikneb tee vahetus läheduses , külamaastiku kujundav ja silmapaistev objekt. Tundub teadlik
omanik olevat kuivõrd läbiviidud korrastustööd (uksed-aknad) arvestavad hoone ajaloolise
taustaga.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline -- silmapaistev ja erakordselt hästi säilinud
hoone põllumajandusliku otstarbega ehitiste seas.
2.. Maastikuline, linnaruumiline, miljööline väärtus -- silmapaistev maastikku, vaateid
kujundav objekt.
3. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Teetööd, võimalik teeõgvendus, millele võib ette jääda.
Ettepanekud: RKM?

Objekt: Kõõre-Reinu talu
Taadikvere külas
Asukoht: kinnistu Kõre-Rein,

Taadikvere küla, Imavere vald
Info: 1937. omandas talu
Eduard Karelson, kes laskis
ehitada esindusliku häärberi.
Nõukogude ajal paiknes hoones Imavere kolhoosi kontor,
kinosaal jne. Omandireformi
käigus hoone tagastati. Hoone
on ehitatud tahutud palkidest,
selle ümber serviti laotud tellistest välisvooder, mis on
omakorda krohvitud. Fassaadi kujundab kõrge ärkel ja sammastele toetuv varikatus
peasissepääse ees. Hoone tagaküljel olev väiksem juurdeehitus on nõukogude-aegne
kinoprojektori ruum. Hoone ei ole aktiivses kasutuses, kuid on siiski mingil määral hooldatud
(avad suletud, rohi niidetud). Krundil on laudahoone varemed, kolme kambriga ait ja
puithoone, mille funktsiooniks võis olla saun või abitööjõu elamu (või mõlemat).
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – taluhäärberi kui hoonetüübi ilmekas esindaja
3. Maastikuline, linnaruumiline, miljööline väärtus – üks väheseid arhitektuurselt
silmatorkavaid objekte Viljandi maantee ääres, toimib teatud mõttes ka maamärgina.
4. Lokaalne väärtus - Piirkonna üks esinduslikumaid hooneid, märk siitkandi kunagisest
jõukusest.
Ohustatus: Vaikne hääbumine, sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

Taluhäärberi tagakülg

Abihoone

Objekt: Võhma Tarbijate Ühisuse kauplus Imaveres
Asukoht: Viljandi mnt 10, Imavere küla, Imavere vald
Info: Piirkonnale iseloomulik ühistukauplus 1930.aastate algusest. Kõrge mansardkatuse ja
traditsioonilise rõhtlaudisega kauplusehoone on hästi iseloomulik selle perioodi Kesk-Eesti
aleviarhitektuurile. Analoogilisi hooneid leiame veel Aravetelt, Koerust jne. Hoolimata
mõnedest avatäidete vahetusest on hoone säilitanud suurema osa oma algsest arhitektuursest
üldilmest.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Käsukonna koolimaja
Asukoht: Käsukonna tee 19, Käsukonna küla, Imavere vald.
Info: Endisele mõisaasemele ehitatud tüüpiline 1930.aastate traditsionalistlik maakoolimaja
(Järvamaal on analoogilised veel Villeveres ). L-kujulise põhiplaaniga. Suhteliselt hästi
säilinud.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Järva-Jaani kultuurimaja
Asukoht: Pikk 58, Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald
Info: 1939 a ehitatud hoone sai rängalt kannatada tulekahjus aastatuhande vahetuse paiku.
Taastati suhteliselt algupärasel kujul. Värvivalik tekitab muidugi hämmastust. Hea näide
funktsionalistlikest maakultuurimajadest.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline – arhitektuurselt väljapeetud näide 1930. A
lõpu maakultuurimajade hulgas
Ohustatus: Praktiliselt puudub
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt

Objekt: raudteelaste elamu Järva-Jaanis
Asukoht: Jaama 6, Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald
Info: Paide-Tamsalu raudteele hakati Järva-Jaani raudteejaama rajama juba IMS ajal. 1917.
A valminud väike palkidest jaamahoone asendati pärast raudtee tsiviilkasutusse minekut
1925.a uue ja suuremaga. Tänaseks on hoone tundmatuseni ümber ehitatud, algupäraselt
säilinud on aga pisut eemal paiknev raudteelaste elamu ja mõned abihooned. Tegemist on
sama tüüpi elamuga kui Esnas, arhitektuurselt aga märksa paremini säilinud. Hoone on
kasutusel elamuna.
Väärtused: 1. Lokaalne ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omavalitsust objekti
väärtusest. Kaaluda RKM kuivõrd endine jaamakompleks on jäänud välja Järva-Jaani
miljööväärtuslikult alalt. Kaitsevööndiga hõlmata endised raudtee kuurid jm abihooned ja
Jaama t munakivisillutisega osa.

Objekt: Töökoda-elamu Järva Jaanis
Asukoht: Pikk 34, Järva-Jaani alevik, Järva-Jaani vald
Info: 1920.aastate alguses kohaliku ehitusmeistri Verneri poolt ehitatud nn Sarki maja.
Alguses oli I korrusel K. Sarki koloniaalkauplus, hiljem Julius Sarki nahaparkimistöökoda.
Kohalikust lubjakivist I ja puidust II korrusega, peenelt väljatöötatud klaasijaotusega
verandaga on Järva-Jaani üks suurejoonelisemaid ja esinduslikumaid hooneid 1920.aastatest.
Täna kasutusel korteritena. Osaliselt asendatud avatäited (sobimatu jaotusega plastikaknad
näitavad, mis sellest majast isevoolu teed arenedes saab).
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Miljööline, lokaalne väärtus – Järva-Jaani peatänava esinduslikumaid hooneid, märgilise
väärtusega hoone
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused (juba üksikud sobimatud avatäited)
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.
Väga-väärtuslik hoone Järva-Jaani miljööala kontekstis. RKM?

Objekt: Järva-Jaani miljööväärtuslik ala
Asukoht: Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald
Info: Järva-Jaani aleviktekkis 19. sajandi lõpul kirikualevikuna Piibe maantee äärde JärvaJaani kirikumõisa, Keika küla ja Orina mõisa maadele. Kirikuküla esialgse tänavavõrgustiku
moodustasid kiriku juurde viivad teed, mis säilinud praeguseni. Asula kasvades lisandusid ka
uued tänavad. Nüüdset Järva-Jaanit mainitakse esmakordselt Läti Henriku kroonikas Keitise
nime all, seoses ordu poolt 1223. a. Järvamaale teostatud sõjakäiguga. Aleviku
huviväärsusteks on kirik, pastoraat, Orina mõisahoone seal asuva muuseumiga, veski, allikad,
tehisjärv, Orina lahingus (1918) langenute mälestusmärk jne. Kunagises kirikukülas on
hoonestuses hästi loetavad kõik arenguetapid, asula peatänaval- Pikal tänaval on äärmiselt
terviklik miljöö, kus tsaariaegsed, eesti Vabariigi ja varased nõukogudeaegsed hooned
moodustavad harvanähtavalt tervikliku miljöö, mille suurimaks ohuks oleks ebamastaapsete
ehitiste püstitamine piirkonda. Lisaks torkavad tervikjliku miljööga silma ka Laia tänava
ümbrus ja endise raudteejaama veel säilinud hooned. Eriliselt tuleb esile tuua raudteejaama
ümbruse munakivisillutist. Käesoleval aastal kehtestatud üldplaneeringuga on Järva-Jaani
miljööväärtuslik hoonestusala loodud, kuid kahjuks ei hõlma see endist raudteejaama ala.
Suurema puudusena peab aga välja tooma puuduliku regulatsiooni. Määratletud on küll
uusehitistele ja piiretele seatavad tingimused, kuid olemasolevate hoonete väärtust ja
säilitamistingimusi ei ole isegi mainitud.
Väärtused: Tegemist on terviklikult säilinud ajaloolise miljööga, mis tänu nõukogude aja
lõpu ja viimaste kümnendite vaikelule on säilitanud väga ajaloolise üldilme.
Ohustatus: Olemasolevate väärtuslike hoonete renoveerimine sobimatute materjalidega,
ajaloolise väärthoonestuse lammuitamine ja asendamine ilmetu uuega.
Ettepanekud: Kuna üldplaneeringus on MVA regulatsioon puudulik ja eesmärki mitte täitev,
siis on vajalik läbi viia hoonestuse inventeerimine ja koostada teemaplaneering.
Näiteid Järva-Jaani väärtuslikust hoonestusest
Käesolevad näited on lisaks töös esitletud üksikobjektidele. Objektide identifitseerimisel
linnaruumis on oluline teada, et Pika tänava paarisküljel on hiljuti muudetud nr-d ja nii ei ole
maja seintel olevad numbrid alati õiged. Rohkem fotosid vt CD-lt.

Kohalikust kivist end ärihoone Pikk 38

Tüüpiline alevi äri- ja eluhoone Jaani 5

Omaaegseid esinduslikumaid hooneid Jaani 9

Elegantne näide provintsifunktsionalismist Lai 5

Tüüpiline vernakulaarne väikeelamu, Lai 12

Edumeelne elamu 1930.aastatest Lai 21

Pikk 41

Üks esinduslikumaid Väikeelamuid Pikk 11

Eelmisel sajandivahetusel oli esinduslikumaid hooneid arst

Alevikus leidus juba enne II MS ka üksikuid kahekorruselisi

Rennenkampf´i elamu, praegune vallamaja Pikk 56

korterelamuid. Pikk53

Pikk 44

Pikk 48

Kunagine Puhk´i värvimistöökoda Pikk 82 kon küll osaliselt
ümber ehitatud, Järva-Jaani tootlik minevik on siin ometi
loetav.

Raudteejaama ümbruses on rohkelt säilinud
munakivisillutist

Objekt: Kohtuhoone Järva-Jaanis
Asukoht: Pikk 19, Järva-Jaani alevik, Järva-Jaani vald
Info: Kohalikust lubjakivist hoone ehitusaeg pole täpselt selge (tõenäoliselt 1920.aastad) aga
on teada, et kuni 1950.aastateni kasutati seda kohaliku jaoskonnakohtu hoonena. Hiljem
paiknes seal masinatraktorijaam ja kooli algklaaside maja. Praegu seisab tühjana. Hoone
pakub tüpoloogilisest aspektist nii funktsiooni- kui vormipõhiselt. Esimesel juhul kui on
tegemist spetsiaalselt kohtu tarbeks ehitatud hoonega. Arhitektuurses mõttes paistab see aga
silma meil suhteliselt harva kasutust leidnud pultkatusega. Moodustab osa Järva-Jaani
peatänava ansamblist
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Maastikuline, linnaruumiline, miljööline väärtus
4. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Lagunemine, sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt ja informeerida omavalitsust.
Dokumenteerida. Käsitleda Järva-Jaani miljööväärtuslikul alal kui väga väärtuslikku objekt.

Objekt: Karinu meierei
Asukoht: Pargi tee 2, Karinu küla, Järva-Jaani vald
Info: Tõenäoliselt 1930. aastatel rajatud meiereihoone pälvib tähelepanu ainulaadse
materjalikasutusega – hoone välisfassaadid on glasuuritud betoonplokkidest (sarnanevad
glasuuritud ahjupottidele). Lisaks fassaadiplokkidele on kasutatud spetsiaalseid ümardatud
nurkadega plokke avade ääristamiseks, samuti on glasuuritud profiiliga karniisiplokid ja
sillused. Hoone on silmapaistvalt hästi säilinud, üldine tehniline seisund rahuldav. Kasutuses
Karinu klaasikojana, seega võib käsitleda jätkusuutlikuna. Analoogilise materjalikasutusega,
aga mitte nii detailitundlik on Matsi talu elamu Aravetel. Viimase seisund ja jätkusuutlikkus
on aga märksa kehvemad.
Väärtused: Arhitektuurne – tüpoloogiline, hea näide tüüpilisest maameiereist, haruldane
materjalikasutus.
Ohustatus: Sobimatud ümberehitised.
Ettepanekud: RKM, kui haruldase materjalikasutusega hoone.

Objekt: Paistevälja koorejaam
Asukoht: kinnistu Paistevälja Koorejaam, Paistevälja küla, Järva-Jaani vald, Järva maakond
Info: Maatükk koorejaama tarbeks saadi Uuetoa talult. Ehitamisel seati tingimuseks, et
materjalid laekuvad ja tööd tehakse piimaühingu liikmete poolt tasuta. Sama kavandi järgi
püstitati teinegi sama piimaühingu koorejaam Valastis. Sõjaeelsel perioodil tõi Paistevälja
koorejaama piima u 120 inimest. Pärast sõda jätkati tegevust Järva-Jaani Või(Piima)tööstuse
koorejaamana, kus vajadusel sai ka juustu tehtud. 1965. a paiku lõpetati töö koorejaamana ja
jäädi edasi piima vastuvõtupunktiks. Piimapunkt lõpetas tegevuse 1997, olles viimane J-Jaani
keskmeierei (praegu E-Piim) alluvuspiirkonnas. 2005. Aasta inventeerimise ajal oli hoones
hästi säilinud ka piimandusinventar. Tänaseks on hoones toimunud remont. Kui välja arvata
plastikaknad, näib see olevat teostatud küllalt pieteeditundeliselt. Eelpoolmainitud
piimandusinventar on hoonest teadaolevalt siiski eemaldatud.
Väärtused: Arhitektuurne: koorejaama kui hoonetüübi ilmekas esindaja. Töös Järvamaa
meiereid (vt MKA arhiiv) on tehtud ettepanek võtta hoone kaitse alla koos inventariga.
Ohustatus: Hoone on selgelt elujõuline ja täiendavat ohtu selle säilimisele ilmselt ei ole.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik hoone, informeerida omavalitsust.
Kultuurimälestise staatust kaaluda meiereide tüpoloogilises ja üleriigilises kontekstis.

Objekt: Lindre
talu Ramma
külas
Asukoht: kinnistu
Urva, Ramma küla,
Järva-Jaani vald
Info: Stiilipuhas
näidetaluarhitektuuri
professionaliseerumisest 1930.aastatel.
Stiilikriitiliselt võiks
omistada A. Volbergile. Hoone on välisel vaatlusel hästi säilinud, vaid algne
laastukatus on asendatud betoonkividest katusega.Talust oli pärit EW tuntud ärimees ja
ühiskonnategelane Oskar Lõvi, hiljem eksiilvalitsuse majandusminister. Kirjutanud
memuaaritriloogia “Kolm naist”.
Väärtused: Arhitektuuriajalooline, tüpoloogiline.
Ohustatus: Hetkel on hoone hoolitsetud ja näib elujõulisena, H. Pärdi andmetel kavatsevad
praegused omanikud hoonet müüa. Eelkõige on ohuks sobimatud renoveerimisvõtted.
Ettepanekud: RKM

Objekt: Esna raudteejaam
Asukoht: kinnistu Sooääre, Esna alevik, Kareda vald
Info: 1917. A sakslaste poolt rajatud Paide-Tamsalu raudteeliin võeti pärast sõja lõppu
tsiviilkasutusse. Esna jaamahoone rajati 1924. Arhitektuurikeelelt on see seostatav 1920.
aastate teisel poolel Leon Johansoni projekti järgi rajatud jaamahoonetega ja tõenäoliselt on
autorlus sama. Erilise detailina torkab silma seina astmeline üleminek I korruselt II-le.
Täpselt analoogilise projekti järgi on ehitatud Turba raudteejaam Keila-Haapsalu liinil.
Viimane on küll küsitava materjalivalikuga põhjalikult renoveerituna ja kaotanud sellega
arhitektuurse – ja originaaliväärtuse. Esna jaamal on ilmselt osaliselt vahetatud voodrit, kuid
endisega sarnase vastu. Fassaadimuudatused piirduvad korrustevahelise karniisilaua ja ühe
väiksemaks ehitatud aknaga (vt ajalooline foto). Esna vaksalikompleksi rajatised paiknevad
mõlemal pool ida-läänesihilist raudteetammilõiku. 1938. a asendiplaanil näidatud
jaamaansambli hoonetest on säilinud raudteetrassi lõunaküljel jaamahoone koos kuuriga,
käimla ja kaubaait, teisel pool trassi elamu koos kuuri ja keldriga ning tööriistakuur. Alles on
ka teine kelder kaubaaidast kagu suunas. Kaubaaida ja jaamahoone ümbruses on ulatuslikul
alal säilinud algne munakivisillutis. Hoone arvel elamuna ja päris mahajäetuna seda käsitleda
ei saa – avad on korralikult suletud, uksed lukustatud jne. Samas erilisi märke elutegevusest
lugeda ei ole.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – Esna raudteealeviku kujunemise peamine mootor ja
süda.
2. Arhitektuurne,
tüpoloogiline --koos Turba raudteejaamaga moodustab ühe alatüübi 1920. Astate
traditsionalistlike raudteejaamade seas.
3. Miljööline väärtus -- terviklik ansambel, on oluline aktsent Esna raudteealeviku MVA-l.
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: RKM, kui tüübi ainus originaalina säilinud esindaja.

Jaamahoone raudtee poolne külg ja astmeline üleminek ühelt korruselt teisele.

Raudteejaam 1971.a

Elamu

Jaama käimla

Tööriistakuur

Kaubaait

Munakivisillutis

Objekt: Esna raudteealeviku miljööväärtuslik ala
Asukoht: Esna küla, Kareda vald
Info: Esna alevik tekkis 1920. aastate alguses seoses Paide-Tamsalu kitsarööpmelise raudtee
väljaehitamisega. Asula kujunemist mõjutas ka siia rajatud jahu- ja saeveski. Veskitöölistele
ehitati kortermajad, käivitati väikeettevõtteid ja ärisid. Parematel päevadel tegutses Esnas
mitu kondiitri- ja pagariäri, lihunik, mitmed kauplused, rätsepad, kingsepp, juuksuritöökojad,
apteek, postkontor, 1945. aastast haigla ja ambulatoorium. Alevik oli ka seltskondliku elu
keskpunkt, siin tegutsesid laulukoor, puhkpilliorkester, tuletõrjeselts, naiskodukaitsjad,
Kaitseliit jm. Nõukogude ajal hakkas alevik tasapisi välja surema, lõpliku hoobi andis sellele
Türi-Tamsalu raudteeliini sulgemine 1972. a. Praegu pole Esnas enam postipunktigi, poest
rääkimata. Sellegipoolest on Esna omaaegne hiilgus varjatud kujul veel alles. Esna
plaanilahendus ja valdavalt 1920. aastatest pärinev hoonestus on muutumatult säilinud. Oma
kordumatu miljööga on Esna Eesti väikealevike hulgas üks tähelepanuväärsemaid.
Esna-Kareda miljööväärtusega ala kohta on Vabaõhumuuseumis koostatud uuring. Kahjuks
ei ole sellega arvestatud üldplaneeringu koostamisel (mis on üldse silmapaistvalt formaalne ja
mitmetes aspektides lausa ebaprofessionaalselt koostatud) ja nii on unikaalne miljöö jätkuvalt
ilma igasuguse kaitseta.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – unikaalne kompaktne linnalise struktuuriga väikealevik
3. Miljööline väärtus—terviklik keskkond ja miljöö
4. Lokaalne väärtus – tegemist võiks olla valla vaatamisväärsuse ja tõmbepunktiga, kahjuks
ei osata seda praegu hinnata ega väärtustada -- märkamata olemasolevat ja ehedat asemel
luuakse kohalikku „Disneylandi” Kilpala näol.
Ohustatus: Algupärase struktuuri lõhkumine sobimatute uusehitustega, olemasoleva
arhitektuurse terviku hävitamine sobimatute ümberehitustega
Ettepanekud: Muinsuskaitseala või valikuliselt hooneid kaitse alla koos ühise
kaitsevööndiga. Et alevik on väike peaks see lahendus olema lihtsaim ja kiireim. RKM!!!

Vaateid Esna alevikule „Enne ja nüüd”

Hooneid Esna alevikust

Esna jahu- ja saeveski ja veskiomaniku villa

Peetri Tarvitajate Ühingu Esna harukauplus 1930-te lõpus

koos nõukogudeaegse juurdeeitusega tänapäeval

Pikk 9

Pikk 10

Pikk 11

Pikk 12

Pikk 14

Pikk 16

Pikk 18

Pikk 13

Kooli talu aleviku piiril, endine koolimaja

Munakivisillutisega laadplats raudteejaama juures

Objekt: Kareda meierei
Asukoht: kinnistu Meieri (EsnaVodja tee ääres), Öötla küla,
Kareda vald.
Info: Sopilise liigendusega kahekorruseline madala kelpkatusega
kivihoone. Fassaadi ilmestab astmeliselt taanduv keskosa, millel
laadimisplatvormiga sissepääs ja
selle kohal II korrusel konsoolrõdu. Tagumisele küljele on
ENSV ajal lisatud täiendav
ühekorruseline korpus. Ehitis on
hooldatud ja pealtnäha rahuldavas seisukorras, parempoolset külge katavad metsviinapuud.
Esialgu Esna Piimaühisuse nime kandnud piimandusettevõtte hooneks kohandati 1923. a
Öötla mõisa maakivist ait.1937 põhjalik ümberehitus – ehitati II korrus, laiendati esimest.
1939. a nimeks Kareda Piimaühisus. Säilinud kõrvalhooned: masinate hoiuruum, ladu ja
puutöökoda. Viimases tehti võitünne ja ühes tiivas asus ühisuse kauplus. 1960-ndate lõpus
muudeti koorejaa-maks, 1971 mandus piimapunktiks, 1972 suleti seegi. 1973 kohandati
hoone nahaparkimise töökojaks, omanikuks Eesti Jahimeeste Selts. 1990. a algul nahatööstus
likvideeriti, nüüd on I korrusel metallitöökoda – valmistatakse raudaedu, -voodeid,jm. Osa
toodangust läheb välis-maale. (Järvamaa meiereide inventeerimine 2006, MKA). Hoone
üldseisund on rahuldav, vahetatud on osa avatäiteid.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – elegantne funktsionalistlik lahendus, üks arhitektuurselt
väljapeetumaid meiereisid Järvamaal.
Ohustatus: Vaikne hääbumine, funktsionalistliku vormikeele kadu ümberehitustes.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omanikku ja KOV-i.

Objekt: Koidu-Mardi talu Vodja külas
Asukoht: kinnistu Koidu-Mardi, Vodja küla, Kareda vald
Info: Ehitatud ca 1935. Hea näide taluarhitektuuri moderniseerumisest, kus kõrge kelpkatus
ja asunikutalulaudis viitavad n.ö arhitekti käekirjale. Seisund rahuldav, originaalisäilivus
silmapaistvalt hea.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus.
3. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Dokumenteerida. RKM kui 1930. Aastate professionaalse taluarhitektuuri
silmapaistev näide.

(Foto H. Pärdi)

Objekt: Köisi meierei
Asukoht: kinnistu Köisi
meierei (Koeru-Sargvere tee
lähedal Peetri ristis), Köisi
küla, Kareda vald
Info: Hoone ehitusmeistriks
oli Saaremetsa Jaan Kaha-la
saunakülast, töölisteks
Mustvee venelased. Ehituskivid toodi Müüsleri ja
Köisi talude maadelt. Meierei teenindas Müüsleri,
Silmsi, Vao, Keri, Köisi,
Kahala, Väike-Kareda, Sõrandu ja poole Palu küla majapidamisi. Hiljem tekkis Sõrandule
eraldi koorejaam. 2005.a käimas olnud renoveerimine on tänaseks peatunud. Hoonel on uus
kivikatus, mis tagab selle säilimise, Stilistiliselt on hoone samas võtmes Paistevälja ja Valasti
koorejaamadega. Erinevusena on siin aga lisaks põllukivi kombineerimisele lubjakiviga
kasutatud ka rohkelt tellist. Hoone tagaküljel on sobimatu silikaattellistest juurdeehitus
nõukogude ajast. Siseruumides on mitmeid ümberehitusi. Hoone ees on säilinud
munakivisillutis.Üks ilusamaid meiereisid Järvamaal.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Miljööline väärtus
Ohustatus: Valed renoveerimisvõtted.
Ettepanekud: Järvamaade meiereide inventeerimise töös on tehtud ettepanek võtta
muinsuskaitse alla. Tuleb nõustuda. RKM

Objekt: Udeva meierei Abaja külas
Asukoht: kinnistu Abaja Piimavastuvõtupunkt Vao-Päinurme tee ääres, Abaja küla, Koeru
vald
Info: Udeva Piimatalituse ajalugu ulatub I maailmasõja eelsesse aega. Viimase hoone
ehitajateks olid Mustvee venelased. Enne II maailmasõda tõid Udeva Piimatalituse meiereisse
piima Abaja, Valila, Merja, Koidu-Ellavere, Vao ja osa Udeva-Aru küla talupidajatest. 1930.
aastatel töötas meiereis kuni 5 inimest – meier, võimeister, lõssi väljaandja, laborant ja
katlakütja. Nõuk ajal, 1950-60-ndatel ulatus personal 25 inimeseni. Tegevuse lõpuperioodil
(koorejaam, piimapunkt) allus Koerus asuvale Võitööstusele. Piimandustegevus lõppes 1980ndatel. 2002 pani Järva-Jaani E-Piim hoone müüki ja maja läks eravaldusse (M. Leetmaa
andmed). Praegune omanik soovib hoonet maha müüa, aga pole ostjat leidnud. Hoone on
säilinud eksterjööris praktiliselt algkujul.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – märk piirkonna omaaegsest jõukusest ja edumeelsusest
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Vaikne hääbumine
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust.

Objekt: Udeva Ühispanga
hoone Abajal
Asukoht: kinnistu Pangamaja,
Abaja küla, Koeru vald
Info: 1929.a valminud Udeva
Ühispanga hoone on märk omaaegsest kogukondlikust jõukusest.
Nõukogude ajast kasutusel elamuna, selles funktsioonis tänagi.
Uksed-aknad on juba nõukogude
ajal asendatud. Aleviarhitektuuri
võtete imbumine külla.
Väärtused: 1. Ajalooline ja lokaalne väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

Objekt: Palsu talu Vaali külas
Asukoht: kinnistu Palsu, Vaali küla, Koigi vald
Info: Talu kuulus EW ajal agronoom August Jürman-Jürima´le (1887-1942), oli
majandustegalne ja poliitik, minister neljas EW valitsuse koosseisus. Esinduslik puust
häärber on ehitatud 1930. Aastatel peamiselt suvemajaks, mis kajastub ka arhitektuurikeeles.
Hoone on arhitektuurselt silmapaistvalt hästi säilinud.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – olulise riigitegelase kodu
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – silmapaistev esindaja taluhäärberite hulgas, märk
taluarhitektuuri professionaliseerumisest
3. Lokaalne väärtus – kohaliku ajaloo oluline objekt
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Ekspertiis ja RMK, kui ajalooliselt ja arhitektuurselt oluline objekt

(Foto H. Pärdi)

Objekt: Valasti koorejaam
Asukoht: kinnistu Tiigiaugu, Valasti küla, Roosna-Alliku vald
Info: 1920.aastate lõpus rajatud väike koorejaam. Sama tüüpprojekti järgi on rajatud ka
Paistevälja koorejaam Järva-Jaani vallas. Tundub, et hoone on hiljuti uue omaniku saanud ja
toimuvad väiksemamahulise renoveerimistööd. Esialgu on originaalisäilivus hea.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud lahendused ümberehituste käigus.
Ettepanekud: Võtta arvele. Informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Vodja raudteejaam
Asukoht: kinnistu Tõrv-Varbo, Vodja
küla, Roosna-Alliku vald
Info: 1917. A sakslaste poolt rajatud
Paide-Tamsalu raudteeliin võeti pärast sõja
lõppu tsiviilkasutusse. Vodjale rajati 1924.
A puust kahekorruseline jaamahoone.
Arhitektuurikeelelt on see seostatav 1920.
aastate teisel poolel Leon Johansoni projekti järgi rajatud jaamahoonetega ja
tõenäoliselt on autorlus sama. Hoone on
silmapaistvalt originaalina säilinud. Kahjuks ei leidu selle kohta materjale 2005. a
raudteejaamade inventeerimise hulgas. Säilinud on ka tsementplokkidest pagasikuur ja
munakivitee, mis viib maanteel jaama juurde. Pärast raudtee sulgemist 1972. A võeti
kasutusele elamuna ja on seda tänaseni.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – märk omaaegsest raudteeliinist, mis veel praegugi
maastikus hästi loetav on.
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline -- üks variant L. Johansoni projekteeritud jaamahoonete
hulgas.
3. Miljööline, lokaalne väärtus—Vodja küla üks stiilsemaid hooneid
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Dokumenteerida (eelnevalt kontrollida raudteejaamade inventariseerimise
autoritelt- Martin Jänes ja Urmas Oja – kas tõesti see jäänud tegemata, või puudub ainult
lõpparuandes). RKM, hõlmates kaitsevööndiga jaamakompleksi säilinud abihooned ja
munakivitee.

Objekt: Funktsionalistlik
elamu Paides
Asukoht: Pärnu t 46, Paide
linn
Info: 1935.a valminud elamud
(EHR andmed) on hea näide
provintsifunktsionalismist, kus
teatud ajalise nihkega kajavad
vastu pealinna moodsaimad
tuuled. Hoone sissepääs on
suure tõenäosusega inspireeritud Olev Siinmaa projekteeritud Van Jungi villast Tallinnas Roosikrantsi 4B. Hoone
on arhitektuurselt väga hästi säilinud, k.a uks ja uksekäepide.
Väärtused: 1. Arhitektuurne väärtus – ilmestab arhitektuuriajaloo loomulikku arengutelge,
kuidas pealinna mõjud maale jõuavad ja selle käigus lihtsustuvad ja kohati ka
tarditsioonilsemaks muutuvad.
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused mis hävitavad algse arhitektuurikeele.
Ettepanekud: RKM?

Objekt: Paide endine
raudteejaam
Asukoht: Jaama t 15, Paide linn
Info: Endine raudteejaam, üks kauneimaid 1930. Aastate lõpul püstitatud
funktsionalismisugemetega raudteejaamade seas. Valmis 1938, G. Tumma
projekti järgi. 1972. Aastast kasutusel
bussijaamana. Liigendatud mahtude ja
hästikomponee-ritud aknaavade
paigutusega on väheste vahenditega
saavutatud silmapaistvalt elegantne
tulemus.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – märk Paidest kui kunagisest raudteelinnast.
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline -- originaallahendus , silmapaistev näide puhasvuuk
tellisega funktsionalistlikke raudteejaamade seas.
Ohustatus: Valed renoveerimisvõtted.
Ettepanekud: RKM, kui silmapaistev ajastu ja tüübi esindaja

Objekt: Art-deco´liku dekooriga puitelamu Paides Laial tänaval
Asukoht: Lai 12, Paide
Info: 1920. Aastatel valminud elamu paistab silma geomeetrilise stilisatsiooniga artdeco´likku dekooriga. Suhteliselt konservatiivse üldkäsitlusega hoonel (Järvamaal oli läbi
EW aja ülimalt populaarne kõrge mansardkatus) on küllalt erandlik laudisekasutus, kus lisaks
vertikaal- ja horisontaallaudise vaheldamisele on moodustatud dekoratiivsed kujundid lihtsate
puitdetailide abil.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline
2. Linnaruumiline, miljööline väärtus
Ohustatus: Väärtusliku dekoori kadu ebakompetentsetes remonditöödes.
Ettepanekud: RKM kui vernakulaarse art deco hästisäilinud näide.

Objekt: 4-korteriga elamu
Paides Veski tänaval
Asukoht: Veski 4A ja 4B
Info: Tõenäoliselt 1930. Aastate
lõpul ehitatud funktsionalistliku
vormikeelega 4-korteriline elamu.
H-kujulise põhiplaaniga hoones on
kaks korterit tänavapoolsetes hoonetiibades ja kaks korterit hoovi
pool, igal korteril on omaette
sissepääs, mis moodustavad
keskel n.ö koridoriploki.
Tüpoloogiliselt huvitav ja haruldane lahendus. Hea näide vernakulaarsest puitfunktsionalismist. Hoone paikneb Paide vanalinna muinsuskaitsealal.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Maastikuline, linnaruumiline, miljööline väärtus
4. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omavalitsust. Kaitseks piisab
ehk paiknemisest muinsuskaitseala, eeldusel, et hoone väärtus on teadvustatud.

Objekt: Nopsaküla
elamupiirkond Türil
Asukoht: Türi linna idaservas Pärnu jõe
ja Kõrgessaare kalmistu vahelisel alal.
Türi linn.
Info: Enne sõda raadiojaama töötajatele
ehitatud, sõjas hävinud raadiojaamaga
samas stiilis. Kunagise Tori tee (Praegu
Raadiojaama tänav) äärde saatejaama
vastu eraldati algul krunt viiele majale.
Kahe esimese maja ehituseks kasutati
nopsakivi, mida valmistati kodustes tingimustes liiva, savi ja tsemendi segust. See moodne
tehnoloogia andis nime kogu asumile. Elamutesse hakati kolima 1938. aastal. Veel enne sõda
jõuti eraldada mitmeid krunte ja võib oletada, et rohkem kui viis elamut jõudis ka valmida.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus-- Türi saatejaama, kui EW olulise rajatisega seotud
hoonestus.
2.
Arhitektuurne, tüpoloogiline – valdavalt funktsionalistliku suunitlusega edumeelne
arhitektuurikäsitlus väikelinna kontekstis.
3. Maastikuline, linnaruumiline, miljööline väärtus – terviklik piirkond
4. Lokaalne väärtus – oluline ajalootähis linnakese ajaloos
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Dokumenteerida (NB kindlasti ajal kui puud raagus, suveperioodil
fotografeerimine sisuliselt võimatu). Moodustada miljööväärtuslik hoonestusala.

Ristiku 8

Heina 1

Nopsaküla Türil

Objekt: Türi Aiandusgümnaasiumi hoone
Asukoht: Hariduse 3, Türi linna, Türi vald
Info: Tõnis Mihkelsoni projekti järgi 1924. Aastal valminud hoones tegutses kohalik 6klassiline algkool ja 5-klassiline Aiamajandusgümnaasium. Traditsionalistliku kehandiga
hoone on dekoreeritud lopsakate neobaroksete ehisdetailidega, mis aga kokkuvõttes on siiski
tagasihoidlikumad kui sama autori samast ajast pärineval Petseri ühisgümnaasiumil. Hoone
on kasutusel Türi gümnaasiumi algklasside hoonena.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Praktiliselt puudub, seni on hoonega väga pieteeditundeliselt ringi käidud.
Oluline säilitada avatäited.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust objekti
väärtusest. RKM?

Objekt: Miljööala Türil Wiedemanni ja Koidula tänavate vahel
Asukoht: Wiedemanni, Hariduse, Koidula ja Vabriku tänavad; Türi linn
Info: Valdavalt 1920.-30.aastatel hoonestatud ala paistab silma tervikliku EW aegse miljööga
koos Türile omaste heakorrastatud aedadega. Hilisjuugendlikud ja funktsionalismimaigulised
hooned on enamikus hästi säilinud, sobimatuid renoveerimisvõtteid on kasutatud vaid mõnel
hoonel.
Väärtused: 1 Arhitektuurne, miljööline väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused, mis kahjustavad piirkonna ajastutruud üldilmet,
sobimatud uusehitused.
Ettepanekud: Viia läbi hoonestuse inventeerimine ja moodustada miljööala.
Näiteid hoonestusest:

Vabriku 1

Koidula 3

Vabriku 1a

Vabriku 1a detail

Hariduse 4

Hariduse 4 detail

Hariduse 6

Koidula 16

Koidula 23

Koidula 25

Objekt: Viljandi tänava ärihoonete ansambel
Asukoht: Viljandi 7,9,11, Türi linn, Türi vald
Info: 1930. aastatel ehitatud ärihooned moodustavad ühtse ansambli ja annavad Türi
kesklinnale tuntavalt EW aegse hõngu. Miljöö mille väärtust ei pruugi kohalikud adudagi.
Pisut art deco´like elementidega hooned on 1930. Aastate väikelinna kohta ambitsioonikad ja
suurejoonelise,d olles tänaseni Türi kesklinna kõige esinduslikumad.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Miljööline väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused, pealeehitused jne.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslikud objektid, informeerida omavalitsust. Kaaluda
Türi kesklinna miljööala miljööala loomist, millele võiks sekundeerida ka Paide tänava
hoonestus.

Objekt: Alliku meierei
Väljaotsa külas
Asukoht: Väljaotsa küla, Türi
vald; koordinaadid: X:6514919.2;
Y: 589722.8; B:58 °45`52.13``;
L:25 °33`2.64``
Info: Meierei kuulus enne II MS
Alliku Piimaühisusele. 1920.a.-te
algupoolel valminud hoone (projekt 1922) oli poolteisekorruseline poolkelpkatusega ehitis
katlamajatiivaga tagaküljel. Katusekorrus oli puidust. 1930. a 29. juulil puhkes hoones
tulekahju, milles põles maha katusekorrus (Postimees 01. 08. 1930). Taastamisega seoses
hoonet ilmselt laiendati, lisades kivist teise korruse ja tagaküljele täiendava (vasaku) tiiva.
Millalgi enne 1957. aastat on vasak tiib ehitatud kahekorruseliseks ja millalgi pärast seda
daatumit lisatud täiendavad ühekorruselised plokid. Nõuk ajal tegutses hoones Alliku
Võitööstus. U-kujulise põhiplaaniga hoone koosneb kahekorruselisest madala kelpkatusega
põhikorpusest ja tema suhtes põiki asetsevatest tiibadest tagaküljel. Parempoolne laiem tiib
on ühekorruseline, vasakpoolsele tiivale lisatud hiljem teine korrus. Lisaks on hoonet
täiendatud ühekorruselise plokiga vasakul küljel ja parempoolse tiiva juurdeehitusega
(sopistub välja tiibade vahelisse sisehoovi). Ehitis on vajunud, üldseisukord ja hooldusaste
jätavad soovida.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ettepanekud: Meiereide inventeerimises soovitatud kaitset riikliku mälestisena. Arvestades
hoone ebatüüpilisust meiereide üldise tüpoloogia kontekstis võiks kaaluda küll. RMK?

Objekt: Kirna vallamaja
Asukoht: Kirna mõisapargi
servas, kinnistu Kuuse, Kirna
küla, Türi vald
Info: Ehitatud 1933-1934, projekti autor Järvamaa ins L.
Võsoberg. Hoones oli neli ruumi valla kantselei tarbeks (sh
koosolekute saal) ja vallasekretäri korter (3t), väike korter
käskjalale ja arestikambrid.
Kuni 1973.a kasutusel koolina.
Täna eraomanduses, kasutusel
elamuna. Arhitektuurne
säilivus väga hea.
Väärtused: 1. Ajalooline, lokaalne väärtus – kohaliku omavalitusajaloo märgistaja
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – üks väheseid (tegelikult pea ainuke säilinud) EW aegseid
spetsiaalselt vallamajaks ehitatud hooneid.
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele ja informeerida omavalitsust ja omanikke hoone väärtusest.
Kaaluda RKM vallamajade kui hooneliigi ja omavalitsusajaloo olulise tunnusmärgi
kontekstis.

Objekt: Villevere koolimaja
Asukoht: kinnistu Villevere Kooli, Villevere küla, Türi vald
Info: Kunagi väga jõulise külakogukonna koolihoone 1930. Aastatest. Sarnase projekti järgi
on ehitatud ka Käsukonna koolimaja Imavere vallas. Traditsionalistlik hoone on säilitanud
valdava osa oma arhitektuursest väljanägemisest. Kasutusel elamuna (sotsiaalkorterid?)
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt.

Objekt: Villevere meierei
Asukoht: Villevere küla, Türi
vald. Koordinaadid: X:650203.4;
Y:586755.5;
B:58 °38`57.96``;L:25 °29`40.21`
`
Info: Villevere Piimaühingu asutasid Jaan Rank, Johannes Kiviselg ja Johannes Gregor 20. Sajandi algupoolel. Ühingul oli
aurujõuline meierei, mille väärtuseks ühes sisseseadega hinnati
1936. a üle 30000 krooni. 1950.
aastast tegutseti koorejaamana,
alluti Võhmale. Tegevus lõpetati 1973. a piima vastuvõtupunktina (M. Leetmaa).
Kahekorruseline ristkülikulise põhiplaani ja viilkatusega põhikorpus asetseb tee suhtes risti,
sellega liituvad külgedel lühikesed ühekorruselised viilkatusega põiktiivad – vasak tiib
puidust ja parempoolne maakivist. Hoone on hooldamata, tugevalt vajunud, üldseisukord
avariiline.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
3. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Hääbub ja laguneb.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust.

Objekt: Võhma Majandusühistu harukauplus Kabalas
Asukoht: Kinnistu kabala Kaupluse, Kabala küla, Türi vald
Info: 1930. Alguses ehitatud hoone on omas ajas küllalt edumeelne. Traditsioonilisega
viilkatusega hoonele annavad moodsat ilmet lintaknana kujundatud lao- ja II korruse otsaviilu
aknad ning viimasele vastanduv suur ja lage seinapind.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2.Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud renoveerimisvõtted
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust.

Objekt: Lõõla koolimaja
Asukoht: kinnistu Lõõla koolimaja, Lõõla
küla, Väätsa vald
Info: Ehitatud 1939-42. 1930-te lõpule
iseloomulik traditsionalistlike sugemetega
maakoolimaja. Ajastule iseloomulik
koolihoone on hiljuti kapitaalselt
remonditud ja heakorrastatud ümbrusega.
Hoones tegutseb Kaitseliidu Järvamaa
Õppekeskus.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – ajastule iseloomulik hoonetüüp.
3. Maastikuline, linnaruumiline, miljööline väärtus – küla olulisemaid ja kesksemaid
hooneid, silmapaistvaim varasemate ajalooliste kihistuste hulgas.
4. Lokaalne väärtus
Ohustatus: Puudub
Ettepanekud: Võtta arvele.

ENSV 1940-1992

Objekt: Albu kaubanduskeskus
Asukoht: mõisapargi serval, kinnitu Albu kaupluse, Albu küla, Albu vald
Info: Arhitekt Mai Šeini projekti järgi 1982. aastal taastatud endisaegse tarbeehitise
väärtustamine vastavalt kaasaegsetele vajadustele. Domineerib paikkondlikke ehitustavasid
järgiv kõrge viilkatusega söögisaali osa, mis rajatud vana talli osaliselt säilinud maakivist
müüridele. Nende raskepärasusele vastandub kogu viilu täitev aken. Hoone muud osad on
kujundatud kaubandusettevõttele omases asjalikus vaimus. Hea näide omaaegsest
traditsionalismi rakendusest ajaloolises keskkonnas. Hoones tegutseb ka täna kauplus.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. RKM?

Objekt: Aravete keskusehoone
Asukoht: Piibe mnt 16, Aravete alev, Ambla vald
Info: EKE Projekt 1977, arh A. Aasma, valmis 1981
Ümardatud nurkadega lihtsa hoone soliidust rõhutab sümmeetrilise fassaadi keskteljel
paiknev peasissepääs. Siseruumidest olulisim pidulikult kujundatud ülavalgustusega saal II
korrusel.Kasutusel Aravete Agro kontorihoone, kaupluse ja postkontorina.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – Aravete kui jõuka kolhoosi keskasula märk
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omavalitsust hoone
väärtusest.

Objekt: Aravete koolimaja
Asukoht: Piibe mnt 21, ujulakorpus 21A; Aravete alev, Ambla vald, Järvamaa
Info: Eesti Maaehitusprojekt, 1981-86, arhitekt Ignar Fjuk. Vanema funktsionalistliku
koolihoone (1941) juurdeehitisena valmisid 1985. aastal postmodernistlik 3-korruseline
õppekorpus, 1988 võimla ja 1991 ujula. Parkmetsa keskel asuv koolikompleks on
orienteeritud piki maanteed. Juurdeehitis hoonestab tekgkeskme, markeerides seda
peasissepääsu tähistava ekraanehitisega. Etteastena kujundatud hooneosa eraldab tinglikult
vana uuest. Peasissepääs avaneb kõrgesse vestibüüli, kus asuvad käigud vanasse ja uude
hoonesse, õpetajate ning direktsiooni ruumidesse. Uus õppekorpus on kõrge
rekreatsiooniruumiga, millesse avanevad õppekabinetid kõikidelt korrustelt. Mõnevõrra
nihutatult kesktelje suhtes paiknevad söökla ja aula. Täismõõtmetega võimla (18x36) on
seotud II korruse söökla-aula teljega ja ühendatud ujulaga galerii kaudu. „Kuna Nõukogude
süsteemis oli ehitusluba ja limiiti raske saada, siis ehitati kõik hooned võimalikult suured.
Juurdeehituse õigust oli lihtsam hankida, seetõttu esines sageli nööbile pintsaku külge
õmblemist. ....kool jätab soliidselt tagsihoidliku inseneri funktsionalismi esindava eestiaegse
koolimaja vaid väikeseks killuks oma suurejooneliselt vormiküllases juurdeehituses.
Maanteelt viib koolini uus, vaat, et stalinistlikult toretsev telg. Samas on uute tiibade
moodustatud siseõues de Chiricole omast metefüüsilisust.” (M.Kalm, XX saj Eesti
arhitektuur).
Hoones tegutseb ka täna kool, eelkirjeldatud põhimahud on säilinud. Osaliselt on asendatud
avatäiteid, silma torkab nõukogude perioodi lõpukümnendile iseloomulik halb
ehituskvaliteet. Suurima probleemina võib esile tuua ujulakompleksi kasutuseta seismist.
Väärtused: arhitektuurne – efektne näide postmodernistlikust vormikeelest ja samas
nõukogude majandussüsteemi ilmekas illustratsioon
Ohustatus: Suurimaks ohuks võib pidada ujulakorpuse, kui kasutuseta hooneosa
lammutamist, samuti sobimatuid ümberehitusi.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida kooli juhtkonda ja kohalikku
omavalitust objekti väärtusest. RKM?

Peasissepääs. Foto juuli 2009.

Õppekorpuse hoovipoolne sissepääs. Foto 2009

Objekt: Piimandusteemaline skulptuur Ambla meierei juures
Asukoht: Veski 2A, meierei kõrval, Ambla alev, Ambla vald
Info: 1940. -50. Astatele tüüpiline masstoodang, mis pidi ilmestama töörahva jaoks rajatus
puhkeoaase, antud juhul siis meierei kõrval. Suurem osa sellistest dekoratsioonidest on
hävinud. Ambla piimandustootmist kajastaav vaas on üks väheseid, mis säilinud oma algses
asukohas.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
Ohustatus: Metallikokkuost vm hävitamine teadmatusest.
Ettepanekud: RKM ajaloomälestisena.

Objekt: Maarjamõisa elamurajoon
Asukoht: Maarjamõisa, Aravete külje all, Ambla vald.
Info: Endisesse mõisaparki tööstuspiirkonna külje alla rajatud väike kolhoosiasula.
Ümberehitatud kujul on säilinud ka mõisa peahoone. Kolhoosielamuid on mitmest tüübist,
alates varasemates 1960. Aastate nelja korteriga elamutest kuni 1980 aastatel
kolmekorruseliste mitme trepikojaga elamuteni. Asulas on ka pood 1960. Aastate
tüüpprojekti järgi ja postmodernistliku keelega väike seltsimaja. Samas võtmes on ka suurem
hoone tööstuskompleksi piiril, võimalik, et selle kontor.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Läbimõtlemata otsused planeerimis- ja renoveerimistegevusel.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtustest.

Elamud ja kauplusehoone

Kontorihoone?

Seltsimaja?

Objekt: Tüüpprojekti
järgi ehitatud
külanõukogu Imaveres
Asukoht: Viljandi mnt 6,
Imavere küla, Imavere vald
Info: Tüüplahendus, arh Tiivi
Torim . Küllalt elegantne ja
kompaktne lahendus. Hoone
toimib oma algses
funktsioonis – seal tegutseb
Imavere vallavalitsus.

Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele, RKM?

väärtus

Objekt: Endine Imavere kolhoosi kontor
Asukoht: Kiigevere tee 5, Imavere küla, Imavere vald
Info: Projekt 1986-1987. EKE Projekt, arh E. Väärtnõu. Valmis kahes järgus: esmalt söökla,
hiljem kontoriruumis ja õppeklassid. Ranged fassaadid, kompositsiooni keskmeks on
liigendatud sissepääs sümboolse kellatorniga (kunagine elektrooniline ajanäitaja tänaseks
loomulikult kadunud). Väikeplokkidest seinad on viimistletud punase tellisega. Hoone on
täna kasutuses Imavere põhikoolina, tagumisele küljele on lisatud uus spordihall.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused. Praegu hoone elujõuline. Suhteliselt
monofunktsinaalse asulana on kogu asula (sh kooli) areng üsna kõrge riskiastmega.
Ettepanekud: Võtta arvele.

Objekt: Traktorite laboratoorium Järva-Jaanis
Asukoht: Lai 2b, Järva-Jaani alevik, Järva-Jaani vald
Info: Ilmselt 1950. Aastatel kutsekooli juurde ehitatud töökojahoone (traktorite
laboratoorium) on arhitektuurselt silmapaistev hoone. Utilitaarse hoone (mida töökojahoone
ilma kahtlusteta ju on) kaunistamine ajastupärase dekooriarsenaliga on küllalt ebatavaline
võte – nurgarustika, veneetsia aken ja 30 kraadise kaldega katus koos räästakarniisidega
viitab stalinistlikule arhitektuurile iseloomulikele pseudoklassitsismi püüdlustele. Veelgi
ebatavalisemaks muudab selle aga puhasvuuk silikaattellistest fassaad, mis perioodi pea
reeglina krohvitud fassaadide hulgas erandlikuna silma torkab.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused.
Ettepanekud: RKM, kui ajastu ja stiili kontekstis silmapaistvalt ebatüüpiline objekt

Objekt: Paistevälja kontorklubi
Asukoht: Kinnistu Kontori,
Jalgsema küla, Järva-Jaani vald
Info: Varaseimaid kontor-klubi
(tõenäoliselt) tüüplahendusi.
Ilmselt 1960. Aastate algusest.
Käesoleval ajal osaliselt
kohandatud elamuks, aga pole
kindel, et seal ka elatakse.
Klubisaali funktsiooni ja kasutust
ei tea.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus - kolhoosiehituse tüüplahenduste
varaseimaid näiteid.
Ohustatus: Vaikne hääbumine.
Ettepanekud: Võtta arvele.

Objekt: Tenno talu Karinu külas
Asukoht: kinnistu Tenno, Karinu küla, Järva-Jaani vald.
Info: Tegemist on küllalt erandliku hoonega, mis projekteerituna varsti pärast sõja lõppu
(enne massilist kolhooside loomist) jätkab täielikult sõjaeelseid ehitustraditsioone. Sh ka
tsementkividest vooder. 1951.a valminud palkmaja projekteeris peremees Villem Toomsoo
ise. Hoonet iseloomustavad rahvusromantilise värvinguga detailid (dekoratiivsed
kiiremotiivid trepikoja viilul ja ja maokujulised uksehinged).
Väärtused: 1. Ajalooline, arhitektuurne väärtus – näide ühest n.ö peateljelt kõrvale
jäävast ilmingust Eesti külaelus ja maa-arhitektuuris.
Ohustatus: Sobimatud renoveerimistööd.
Ettepanekud: Dokumenteerida. RKM?

Objekt: Keskusehoone
Peetris
Asukoht: kinnistu Kontori, Peetri
küla, Kareda vald
Info: Projekt 1979, EKE Projekt,
arhitekt Vilen Künnapu, sisearhitekt
Mari Kurismaa. Näide „Tallinna
kooli” arhitektuursetest otsingutest.
Range kastjas ehitis, vastandub oma
rõhtsate proportsioonidega naabruses oleva Peetri kiriku vertikaalsele
tornile. „Juhuslikult kiriku kõrvale
kukkunud keeruline kast. – M. Kalm
XX saj E. arh)
Silikaattellistest fassaade kujundavad väljapeetud rütmis vertikaalsete avad. Hoone lähim
ümbrus on küll hädapärast hooldatud, kuid tundub, et õiget funktsiooni sel hetkel pole.
Õnneks on avad suletud ja hoone rüüstamata.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline -- kolhoosiarhitektuuri elegantseid näiteid
Ohustatus: Vaikne hääbumine ja lagunemine.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust hoone väärtusest. Moodustada
miljööväärtuslik ala koos söökla, lasteaia ja kultuurikeskusega RKM?

Objekt: Peetri kolhoosikeskuse miljööväärtuslik ala.
Asukoht: kinnistud Kontor, Sojatoodete tootmise, Keskuse ja Lasteaia; Peetri alevik, Kareda
vald
Info: Söökla: Projekt 1981-83, EKE Projekt, arhitekt K. Smirnov, sisekujundaja K. Alling.
Pastoraadi (hilisem koolihoone) pargi serva asetatud postmodernistlik hoone moodustab
ansambli kõrval paikneva keskusesehoone ja lasteaiaga, üle tee sekundeerib neile kultuuri- ja
spordikeskus, milles täna on asupaiga leidnud nii vallavalitsus kui kõik avalike teenuseid
osutavad asutused. Viimane on uskumatult ebamastaapne ehitis väikeses külas, kuid n.ö
ajastu märgina, ühe arhitektuuriilmingu kandja ja arhitektuurse ansambli dominandina igati
omal kohal. Ansambli uusim hoone on lasteaed, mille masajas traditsioone imiteeriv vorm
viitab juba 1990.-te vormikäsitlusele. Kõige elegantsem on aga V. Künnapu kavandatud
keskusehoone (1978-84) – vt eraldi inventeerimiskaart. Kogu ansamblit iseloomustab
puhasvuuk silikaattellistest fassaadid ja retrospektiivne arhitektuurikäsitlus. Kuigi viimane
tähendab õige mitmekesist käsitlus, teatud metafüüsikast kuni üsna primitiivse
minevikuvormide jäljendamiseni.
Väärtused: 1. Arhitektuurne- ja ansambliväärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused. Ansamblit mitte arvestavad uusehitised.
Ettepanekud: Moodustada miljööväärtuslik ala, mis hõlmab Peetri asula postmodernistlike
ehitisi (kontor, lasteaed, kultuurikeskus ja söökla)

Kultuuri- ja spordikeskus, täna ka vallamaja

Peetri kolhoosikeskuse MVA hooned

Keskusehoone

Kultuuri- ja spordikeskus

Endine sööklahoone

Lasteaed

Ettepanek Peetri kolhooskeskuse MVA piirideks

Objekt: Teedevalitsuse elamu Köisil
Asukoht: kinnistu Köisi-Risti, Koeru-Sargvere tee ja Peetri tee ristis, Köisi küla, Kareda vald
Info: Funktsionalismi sugemetega korterelamu.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Vaikne hääbumine, sobimatud renoveerimisvõtted.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Paide
Kultuurimaja
Asukoht: Pärnu tänav 18, Paide
linn
Info: Eesti Maaehitusprojekt
1986, arh H.Kõll, sisekujundus
T. Pai ja T. Rõuk. Valmis 1987.
Postmodernistliku fassaadiga
hoone peasissepääsu kujundab K.
Kurismaa vitraazh. Sisekujunduse siduvaks motiiviks on ruut,
kasutatud on palju peegelklaasi
ja vitraazhe. Välisviimistlus tellis
ja dolomiit. Interjööris palju originaaldisaini. Originaallahendus ka välislaternad.
Silmapaistvalt hästi säilinud.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Hoonele kavandatakse remonti, selle käigus on originaaldisainiga
interjööridetailid jm lahendused kerged kaduma.
Ettepanekud: RKM koos sisekujunduse ja originaaldisainiga, kui üks paremini säilinud
näiteid postmodernistlikust arhitektuurist ja sisekujundusest.

Objekt: Kõlakoda Paides
Asukoht: Paide Vallimägi, linnuse külje all.
Info: 1989-1991, arhitekt Raul Vaiksoo. Üks väheseid säilinud postmodernistliku hõnguga
kõlakodasid. Suurepärane näide omast ajast. Seisund rahuldav, isegi hea. Paikneb Paide
muinsuskaitsealal.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus
Ohustatus: Teadmatusest ja mitte väärtustamisest tulenev lammutamine ja asendamine
uuega.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida objekti väärtusest kohalikku
omavalitsust ja muinsuskaitseinspektorit.

Objekt: Paide kaubamaja
Asukoht: Pärnu t 2, Paide linn
Info: N.ö järelstalinistlikku perioodi kuuluv hoone, kus eelmise perioodi rudimendid
(hammaskarniis räästa all, lamedate liseenidega klassitsistlikuks rütmistatud fassaad) viitavad
äsjastele tõekspidamistele. Terrasiitkrohviga hoone on säilitanud oma algse väljanägemise ja
on hea näide üleminekuajastu arhitektuurikäsitlusest.
Väärtused: 1. . Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused ja materjalivalikud renoveerimisel.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Paide kauplus-restoran
Asukoht: Keskväljak 15, Paide linn
Info: Projekt 1964, arhitekt K. Lassmann,
valmis 1967. Modernismi elavdamine
puiduga. Kahjuks on algse elegantse
varikatuse asemel ehitatud matsakas Rkiosk. Ka Konsumi suured kollased
markiisid ei tule hoone väljanägemisele
kasuks. Hoovis on postmodernistliku
vormikeelega väikekauplus.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused. Halvim, mios juhtuda võib on puidu asendamine
mõne muu materjaliga.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust selle väärtusest.

Objekt: Paide pritsimaja
Asukoht: Põllu tänav 23, Paide linn
Info: 1960. Aastatel rajatud (valminud 1971- EHR) silikaatteliistest pritsimaja koos torniga.
Elegantne näide 1960.aastate modernismist. Vertikaalseks aktsendiks olev torn on tänu
vertikaalsele aknalindile ja reelingpiirdele kerges mõttelises seoses 1930.aastate
funktsionalismiga. Paide linna kontekstis arhitektuurne aktsent.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused (kindlasti on oluline säilitada puhasvuuk
silikaattellistest fassaad)
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust.

Objekt: Paide KEK-i haldushoone Mäos
Asukoht: kinnistu Mäo keskus, Mäo küla, Paide vald
Info: 1971-74. Arhitekt T. Rein, Liigendatud fassaadiga täismonteeritav, liigentatult plastilise
fassaadiga hoone. Täna kontoriruumide ja toitlustusasutus. Säilitanud oma algse välisilme.
Moodustab ühtse ansambli naabruses paikneva KEK-I tootmishoone ja bensiinijaamaga.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus
2. Ansambli väärtus
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omavalitsust hoone
väärtusest.

Objekt: Paide KEK-i tootmishoone
Asukoht: kinnistu Mäo keskus, Mäo küla, Paide vald
Info: Paide KEK-i mehhaniseerimisbaas-profülaktoorium. EKE Projekt, arh J. Okas.
Postmodernistlik hoone, kus telgsümmeetria, kaaravad ja astmelised topeltfassaadid ei lase
aimata hoone industriaalset rolli ja loovad pigem kuvandi tänapäevasest ostukeskusest.
Algselt kontrasttoonid ehitusdetailidel rõhutasid märksa paremini postmodernistlikku
vormimängu, kui praegun ühtlane tonaalsus. Moodustab ühtse ansambli naabruses paikneva
KEK-I haldushoone ja bensiinijaamaga.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline
2. Ansambliväärtus
Ohustatus: Algse postmodernistliku vormikeele kadu ümberehituste-renoveerimiste käigus.
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt. Informeerida omavalitsust hoone
väärtusest.

Objekt: Bensiinijaam Mäos
Asukoht: kinnistu Mäo Bensiinijaam, Mäo küla, Paide vald
Info: 1977-80, EKE Projekt, arh Jüri Okas. Oluline märkehitis arhitektuuriajaloos, mis
aegade jooksul arvukate muudatuste ja ümberehituste käigus on säilitanud ainult oma algse
ekraanseina. Siiski teatud väärtus ajastu märgina (loetav küll ainult taustaga kursis olevatele
inimestele) ja ansambli osana. Kuigi selle tänane kujundus ei lase teda enam eriti
haldushoone ja tootmishoonega seostada
Väärtused: 1. Arhitektuurne, ansambliväärtus
Ohustatus: Algne substants suuremas osas hävinud
Ettepanekud: Edasiste remonttööde käigus säilitada eksraansein ja arvestada selle
kujunduses ja värvigammas harmoneerumist naaberhoonestusega.

Objekt: Türi
Gümnaasium
Asukoht: Wiedemanni 3A,
Türi linn, Türi vald
Info: 1960. Aastatel ehitatud
(valmis 1970 – EHR) koolihoone on perioodi koolimajade
seas üks terviklikumaid. Hkujulise põhiplaaniga hoone
tiivad on kõik korraga valminud ja lahendatud ühtses arhitektuurses võtmes. Peamiseks
fassaade kujundavaks võttestik
on üles ehitatud silikaattellise ja keraamilise tellise kontrastile. Oluline on säilitada senine
fassaadikujundus ja –materjal.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus – silmapaistvalt terviklik näide ajastu
kooliarhitektuuris.
Ohustatus: Praktiliselt puudub. Senine renoveerimistegevus on suhteliselt algset
arhitektuurikeel aktsepteeriv
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt, informeerida omavalitsust hoone väärtusest.

Objekt: Türi pritsimaja torn
Asukoht: Wiedemanni 2, Türi linn, Türi vald
Info: Mitmest ehitusjärgust koosneva pritsimaja teeb tähelepanuväärseks 1953. Aastast
pärinev torn (tahvel torni küljes annab ehitusaastaks 1953, seda kinnitab esmane kasutus
EHR-i andmetel -1955). Funktsionalistliku vormikeelega puhasvuuk silikaattellistest hoone
on tänu oma ehitusaastale tõeline arhitektuuriajalooline kurioosum – pakkudes keset
võidutsevat stalinismi ootamatult funktsionalistlikku lähenemist (tuleks muidugi täiendavalt
kontrollida). Lisaks on selle elegantse torni näol tegemist linna visuaalse dominandina.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline – kurioosum arhitektuuri ajaloos
3. Linnaruumiline väärtus – dominant
Ettepanekud: Dokumenteerida. Kui eelpooltoodud väide paika peab, siis ehk kaaluda RKM.

Objekt: Türi Näidissovhoostehnikum
Asukoht: kinnistu Türi kõrgem
Põllumajanduskool, Särevere, Türi vald
Info: Ilmselt 1950.a paiku ehitatud hoone on
tõenäoliselt üks suuremaid stalinismiperioodi
koolimaju Eestis. Ajastuomasele dekoorile
lisavad täiendavat koloriiti põllumajanduse
suurkujude (Mitshurin jt) bareljeefid esifassaadil.
Hoone on jätkuvalt kasutusel koolihoonena ja
hiljuti remonditrud. Silma torkab ajastut
mittetajuv värvilahendus – mitmed detailid, mis
klassikaliselt peaksid olema kontrasttoonis on siin
seinapinnaga ühte tooni.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Praktiliselt puudub.
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Türi
Näidissovhoostehnikumi
söökla
Asukoht: kinnistu Türi
kõrgem Põllumajanduskool,
Särevere, Türi vald
Info: Projekt 1981-83, Eesti
Maaehitusprojekt, arh K. Pihelga, sisearhitekt R. Morgen.
Puhasvuuk silikaattellistest
fassaadiga postmodernistliku
arhitektuurikeelega hoone.
Täna Järvamaa
Kutsehariduskeskuse söökla.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust objekti väärtusest.

Objekt: Kirna kauplus
Asukoht: kinnistu Kirna Kaupluse, Kirna küla, Türi vald
Info: Tõenäoliselt 1950.aastate alguses tüüpprojekt järgi ehitatud hoone. Et stalinistlik
kihistus meie maa-arhitektuuris väljaspool põlevkivibasseini on praktiliselt olematu on see
igati märkamist vääriv. Täna kasutusel Kirna Seltsimajana.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt.

Objekt: Kuivati Retlas
Asukoht: kinnistu Retlao, Retla küla, Türi vald
Info: 1960. Aastate keskel (EHR andmed) ehitatud hoone paistab silma põllumajandusliku
tootmishoone kohta ebatavaliselt läbitöötatud fassaadiga. Puhasvuuk silikaattellistest fassaade
ilmestavad vertikaalsed eendid (liseenid?), laskeavadele sarnaste tillukeste akende
hästikomponeeritud rida tekitab tunde pisut metafüüsiliselt arhitektuurist.
Väärtused: 1. Arhitektuurne, tüpoloogiline väärtus
Ettepanekud: Võtta arvele kui väärtuslik objekt.

Objekt: Kolhoosielamu Käreveres
Asukoht: Kinnistu Peetri elamu, Kärevere
küla ( Madise bussipeatuse juures), Türi
vald
Info: Sõjajärgsel kümnendil ehitatud üks
esimesi kolhoosielamuid (H. Pärdi
andmetel). Algselt oli hoones on kaheksa
ahjuküttega korterit.
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline

Ettepanekud: Dokumenteerida kui huvitav nähtus arhitektuuriajaloos

Objekt: Saun-ujula-pesumaja Estonia kolhoosis
Asukoht: kinnistu Tervisemaja, Tehnika tänav, Oisu alevik, Türi vald
‚
Info: Projekt 1977, Eesti Maaehitusprojekt, arhitekt A.Õun, hoone valmis kahes järgus,
viimane 1988.I järgus valmisid 25 m bassein ja selle juurde kuuluvad spordisaal ja
saunakompleks, eraldi lastebassein. Sini-valgetes toonides sisekujundus, otsaseinas
keraamiline dekoratiivpannoo. II ehitusjärgus valmisid kommunaalsaun eraldi naiste- ja
meesteosakondadega, juuksur, pesumaja ja arstipunkt. Tellisseintega hoone on krohvitud
terrasiitkrohviga. Osa hoonest on tänaseks kasutusest väljas (ilmselt ujula pool).
Väärtused: 1. Ajalooline väärtus – märk kolhoosielu heaolust ja jõukusest
2. Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Lagunemine, hoolimatud ümberehitused. Enamik majandite ujulaidspordikomplekse osaliselt või tervikuna kasutusest väljas, kuna muutunud majandusruumis ei
ole majandatavad.
Ettepanekud: Dokumenteerida.

Objekt: Lõõla kontor-kauplusehoone
Asukoht: kinnistu Kaupluse, Lõõla küla, Väätsa vald
Info: Postmodernistlik segafunktsiooniga hoone, ilmselt olnud majandi (osakonna?) kontor ja
kauplus. Hetkel kasutuseta.
Väärtused: Arhitektuurne, tüpoloogiline
Ohustatus: Vaikne hääbumine, sobimatud ümberehitused
Ettepanekud: Võtta arvele, informeerida omavalitsust hoone väärtusest. Oluline oleks
ümberehituste korral säilitada postmodernistlik vormi- ja detailikäsitlus.

