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SELETUSKIRI
20. sajandi ehitistest ülevaate saamiseks tutvusin Jõgevamaal ligi 250 tollest perioodist pärit
ehitisega. Jõgevamaa muudab ehituskultuuriliselt mitmekülgseks asjaolu, et maakond on
oma tänastes piirides noor. Maakonna edelaosa kuulub ajaloolise Viljandimaa ja kirdeosa
Tartumaa koosseisu. Hoopiski omapärase taustaga on Pepsiäärne Mustvee ja Kallaste
ümbruses oma vanavene-usulistest koosneva elanikkonnaga. Mustveest lõunasse avaneb
harukordne vaatepilt – piki Peipsi kallast ulatub asulate rivi kuni Omeduni. Raja, Kükita,
Tiheda ja Kasepää küla moodustavad seitsme kilomeetri pikkuse tänavküla. Vanim küladest
on Kükita, esmamainimine 1559.
Kohalike inimestega rääkides ilmneb, et ehitised, mida tähele pannakse, mis meelde jäävad
ja mis tihti kujunevad selle kandile tunnuslikuks võiks kokku võtta ühelt poolt sõnapaariga –
omapärane maja, olgu selleks siis kirik, mõis või tavapärasest erineva ilmega elumaja.
Teisalt on nendeks ehitised, mis on mällu jäänud seoses nendes toimununuga – seega on
kultuurilooliselt olulised.
Millised on kriteeriumid ehitise väärtuse hindamisel:


Unikaalsus, ainulaadsus



Asularuumi kujundamisel oluline ehitis



Iseloomulik, ehe stiilinäide



Autentsus, algne ilme, vastavus projektile



Märk ajaloost, kultuurilooliselt oluline ehitis.

Selliste, enamasti vaid kohalikku tähtsust omavate ehitiste kaitseks oleks vaja luua lisaks
riiklikule muinsuskaitsele, võimalus võtta hooneid ka kohaliku kaitse alla. Analoogiliselt
Planeerimisseadusest tulenevale miljööväärtuslikule hoonestusalale tuleks seadustada
mõiste – miljööväärtuslik hoone. Enamuse selles töös vaadeldavatest 20. sajandil püstitatud
ehitistest liigituvadki eelkõige miljööväärtuslikeks. Miljööväärtuslikud hoonestusalad on
määratletud Põltsamaa linnas. Lisaks juba olevaile võiks kaaluda miljööväärtusliku ala
moodustamist Lille, Kuuse tn ja Pajusi mnt funktsionalistlike hoonete ümbrusse. Kindlasti
tuleks leida võimalus kaitsta siiani veel enam-vähem algse ilmelisena säilinud külamiljööd
Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää külade Peipsiäärsel rannaalal. Siinset külamiljööd
ohustavad ebasobivad uued hooned Peipsi maalilisel rannal, aga ka oskamatult teostatud
remonditööd.
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Jõgevamaa asulate üldilmesse on jätnud sügava jälje II maailmasõda, mille käigus said
tugevalt kannatada nii Põltsamaa, Mustvee kui ka Jõgeva. Kõigis neis on ka sõjajärgse
haldusreformi jälgi – Põltsamaa, Mustvee ja Jõgeva olid omaaegsete väikerajoonide
keskusteks. Kõigis neist võib leida ajastule omase arhitektuuriga rajoonikeskusele
tunnuslikke ehitisi. Võrreldes Põhja- ja Lääne-Eestiga puuduvad Jõgevamaal pea täielikult Naegsed sõjaväerajatised.
Valitud väärtuslikud ehitised võib jagada ajaliselt gruppidesse:



20. saj esimeste kümnendite ehitised (historitsistlikud raudteejaam, elamud ja
tootmishooned, juugendlikud elamud, koolimajad ning tootmishooned)



1930date aastate funktsionalistlik või traditsionalistlik arhitektuur (koolimajad, elamud,
tootmishooned). Üllatasid Jõgevamaa suhteliselt suured ja hästi säilinud
meiereihooned, vaata ka lisatud Eetsi meiereide kaarti (DVD-l)



1950date stalinistlik arhitektuur (näit.: Jõgeva raudteejaam, Jõgeva koolimaja,
elamud); traditsionalistlikud individuaalelamud



1960date vabaplaneeringulised linnaosad (Jõgeva, Põltsamaa), tüüphooned



1970-80date uusfunktsionalistlikud ja regionalistlikud ehitised (näit.: Voore koolimaja,
Jõgeva linnavalitsus), elamud



1980date lõpu, 1990date alguse vabanemine, mitmekesine arhitektuuripilt (näit.:
Jõgeva haigla, Adavere bistroo, Jõgeva spordihoone)

… või liigitada otstarbe järgi:
Ühiskondlikud hooned


Vallamajad



Koolimajad



Keskusehooned



Kultuurikeskused, rahvamajad



Kauplused



Spordihallid

Tehnilised rajatised ja ehitised


Raudteed-maanteed ja nendega seotud ehitised



Elektrialajaamad

Tootmishooned


Tehased-vabrikud



Veskid



Põllumajanduslikud tootmishooned
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Elamud


Pereelamud



Korterelamud



Ridaelamud

Aruande põhiosa on koostatud digitaalse Exceli tabelina, mis sisaldab andmebaasi ning
lingid fotodele, kokku on kirjeldatud selles 113 objekti (588 fotot). Tabelisse on objektid
sisestatud asukoha tähestikulises järjekorras. Seletuskirja väljatrükis on objektid grupeeritud
nende liigi järgi, objekti nr viitab tema asukohale Exceli tabelis:


apteegid ja haiglad



elamud



kauplused



koolid



rahvamajad ja haldusasutused



tootmishooned

Omavalitsustest oli hea ülevaade oma piirkonna ehitistest Põltsamaa linnavalitsusel
(ehitusspetsialist Ville Tamm), lisaks andis Põltsamaa ehitusloo kohta olulist
lisainformatsiooni Põltsamaa muuseumi varahoidja Vilja Roots. Teavet maakonna
ehituspärandist jagas muinsuskaitseinspektor Sille Raidvere. Paljude objektide kohta sain
informatsiooni nende praegustelt valdajatelt või ümbruskonna inimestelt. Ehitusaegu
täpsustasin Ehitisregistris.
Tänan kõiki, kes abistasid kaesoleva ülevaate kokkupanekul.
Aruandele on lisatud DVD tabelandmete, fotode ja seletuskirja pdf failiga

Tõnis Padu
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Kasutatud kirjandus:
Eesti arhitektuuri ajalugu, kirjastus Kunst, Tallinn 1965
Arhitektuurikroonika ‘85, Ehituse TUI, Tallinn 1987
Arhitektuurikroonika ‘86, Ehituse TUI, Tallinn 1989
Arhitektuurikroonika ‘87, Ehituse TUI, Tallinn 1990
Arhitektuurikroonika ‘88, Ehituse TUI, Tallinn 1991
Eesti arhitektuur 4. osa, Valgus 1999
Eesti linnad, Tänapäev 2004
Mustvee 500, Mustvee 1993
Arhitektura sovetskoi estoni, Stroizdat 1987
Jõgevamaa, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2009
Eesti maastikud, Tänapäev 2008
Ehitisregister
Internet
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APTEEGID, HAIGLA
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102
Asukoht

Tabivere v, Maarja-Magdaleena,
Apteegi

Objekt

Elamu, algselt apteek

Kat nr või koord.

77302:001:0040
1900date algus

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: traditsioonilise lahendusega, kõrge
poolkelpkatusega, pooleteistkordne palkmaja
Väärtused
Ettepanek

Ajalugu: 20. saj alul ehitatud apteegi ja
apteekri maja

Maarja-Magdaleena keskuse üks ilmekamaid maju. Hoonel on säilinud algne
voodrilaudis, puidust ehisdetailid, aga ka enamus algsetest akendest-ustest
Võtta kaitse alla

74
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Kesk tn 3
61701:006:0290
1930

Objekt
Seisukord
Projekt

Põltsamaa apteek
hea
-

Kirjeldus: lihtsa lahendusega, funktsionalistlik
Ajalugu: selle maja on ehitanud Põltsamaa
ärihoone. Hoone külgfassaade iseloomustab
kullassepp Susi. N-ajal asus siin
astmeline, lamekatust varjav parapett
täitevkomitee, nüüd apteek
Väärtused
Põltsamaa 1930date kesklinna ärihoone näide
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov selle väärtusest
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16
Asukoht

Jõgeva, Piiri tn 2

Objekt

Kat nr või koord.

24901:001:0130
1977/87

Seisukord
Projekt

Dateering

Jõgeva haigla, polikliinik ja
apteek
rahuldav
Arh I. Puumets, EMP

Kirjeldus: karkasspaneelhoone koosneb 5-korruselisest haiglaosast, tänavaäärsest polikliinikust
ja neid ühendavast madalast osast, kus asub apteek. Ebasümmeetrilise tänavafassaadi
kujunduses on kasutatud postmodernistlikke võtteid.
Väärtused
Ettepanek

1970date lõpu 1980date aastate karkasspaneelehituse näide, kus monotoonsust
on püütud leevendada parajasti moesolevate võtetega
Võtta arvele, informeerida ov selle väärtusest
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ELAMUD
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29
Asukoht

Kasepää v, Raja, Kalda tn 110

Kat nr või koord.

65701:002:2820
1900

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Kirjeldus: Raja venepärase tänavküla tüüpiline, Peipsi
kaldal asuv, algupäraste detailidega puitelamu.
Lihtsamahulist maja kaunistavad saelõiketehnikas
detailid maja nurkadel ja varikatuse juures.
Väärtused
Ettepanek

Elamu
rahuldav
-

Ajalugu: asub Raja vanausuliste
palvela kellatorni kui mälestise
kaitsevööndis

Raja venepärase tänavküla tüüpiline, Peipsi kaldal asuv, algupäraste detailidega
puitelamu
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

32
Asukoht

Kasepää v, Tiheda, Sõpruse tn 72

Kat nr või koord.

65701:002:3160
1900date algus

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: Raja venepärase tänavküla tüüpiline, Peipsi kaldal asuv, algupäraste detailidega
puitelamu
Väärtused
Ettepanek

Raja venepärase tänavküla tüüpiline, Peipsi kaldal asuv, algupäraste detailidega
puitelamu
Võtta kaitse alla
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30
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Kasepää v, Raja, Kalda tn 128
65701:001:1760
1912

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
ebarahuldav
-

Kirjeldus: telgsümmeetrilise fassaadiga historitsistlik telliselamu, hoonel on põllukividest
sokkel
Väärtused
Ettepanek

Peipsiäärse Raja tänavküla üks esinduslikest telliselamutest. Hoone on kehvas
seisukorras, kuid säilinud on enamus algsetest fassaadidetailidest.
Võtta kaitse alla

31
Asukoht

Kasepää v, Raja, Kalda tn 73

Objekt

Elamu

Kat nr või koord.

65701:001:2370
1910

Seisukord
Projekt

hea
-

Dateering

Kirjeldus: analoogiline nr 30 kirjeldatud elamule. Remontide käigus on originaalaknad-uksed
asendatud kaasaegsetega, katusekatteks on kiviimitatsioon

Väärtused

Peipsiäärse Raja tänavküla üks esinduslikest telliselamutest

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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113
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 26
48501:006:0250
20. saj algus

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu, kauplus
rahuldav
-

Kirjeldus: üks väheseid Mustvee kesklinna 20. saj alguses
ehitatud esinduslikest kivimajadest. Telliskivilao ja detailide
poolsest sarnane Peipsi kaldal Kasepää vallas asuvatele
tellismajadele
Väärtused
Koos naabriks oleva linnavalitsuse majaga (ümber ehitatud) esindavad Mustvee
20. saj alguse esindusarhitektuuri
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

6
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva v, Laiuse 21
x6518791 y644378
1900date algus

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: Lihtsa vormiga puidust
Ajalugu: Soolaid’i maja, omanik ja ehitaja
kahepereelamu toetub soliidsele graniidist
oli puussepp, maja on peremees ehitanud
soklile. Tähelepanuväärne on hoone fassaadide
kahele perele
puitdekoor. Lisaks hästi säilinud elamule on
alles ka hoovil asuv kõrvalhoone.
Väärtused
20. saj alguse käsitöölise elamu, hästi säilinud ansambel ja detailid
Ettepanek

Võtta kaitse alla
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96
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Saare v, Kääpa, Mälestuse
71302:002:0049
1909

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: lihtsa vormiga, saelõiketehnikas puitdetailidega kaunistatud, suhteliselt suur
puitelamu. Moodustab ansambli naabruses asuva Kääpa koolimajaga (Kalevipoja muuseum)
vaata nr 95.
Väärtused
Ettepanek

Hoone maht ja fassaadid on säilinud algseina (voodrilaudis, sarikate otsad,
viiludekoor, enamus akendest)
Kaaluda kaitse alla võtmist koos Kääpa koolimajaga

81
Asukoht

Põltsamaa, Lossi tn 23

Objekt

Elamu

Kat nr või koord.

61701:010:0037
1900 algus

Seisukord
Projekt

ebarahuldav
Ajalugu: see hoone ja mitu
naabermaja kuulusid algselt
Põltsamaa tuntud ärimehele
Stepanovile. Maja on tagastatud
omaniku järeltulijatele, kes ei
ole siiani suutnud maja
korrastada. Saatus on
problemaatiline

Dateering

Kirjeldus: sümmeetrilise põhiplaaniga maja koosneb kahest tänavaga risti olevast
kahekorruselisest tiibhoonest ja neid ühendavast ühekorruselisest osast. Rohkelt
saelõiketehnikas puitpitsiga kaunistatud maja on Põltsamaa, aga laiemalt kogu Jõgevamaal
arhitektuuripildis haruldane. Sarnaneb samal perioodil Eesti kuurortlinnades ehitatud villadele
Väärtused
Hoone maht ja fassaadid on säilinud algseina (vt aknaid ümbritsev puitpits,
välisuksed, sarikate profileeritud otsad jm). Põltsamaa linnapildis omapärane
maja
Ettepanek
Võtta kaitse alla
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103
Asukoht

Tabivere v, Maarja-Magdaleena,
Härmaste

Objekt

Elamu

Kat nr või koord.

77302:001:0990
1900date algus

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: lihtne viilkatusega, paneellaudisega rõhtpalkhoone.
Aastaid hooldamata seisnud kauplusemajal on säilinud enamus
fassaadidetailidest (profileeritud sarikaotsad, ehissarikad
viiluotsas, välisuks, maakivist ja tellistest sokkel)
Väärtused
Ettepanek

Ajalugu: eestiaegsele
suuromanikule Kortnobelile
kuulunud kauplusemaja

Üks väheseid algse ilmega külakaupluse maju. Oluline hoone küla keskuse
ansamblis (teised hooned: apteek, pastoraat, meierei, rätsepa maja)
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

80
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Lossi tn 10
61701:010:1370
1925

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
hea
-

Kirjeldus: traditsionalistlik kahekorruseline alevimaja, hoone Ajalugu: hoone ehitas Meta
esimene korrus on ehitatud kivist ülemine rõhtpalkidest ning Gutman. Siin asus Põltsamaa
kaetud voodrilaudisega. Hoonet on äsja vana ilmet
esimene avalik saun
säolitavalt remonditud
Väärtused
Heas korras 20. saj alguse suurema alevimaja näide
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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107
Asukoht

Tabivere v, Tabivere, Kalda tn
42

Objekt

Elamu

Kat nr või koord.

77301:002:1300
1920dad

Seisukord
Projekt

rahuldav

Dateering

Kirjeldus: esinduslik, kõrge poolkelpkatusega puitelamu Tabivere aleviku servas.
Telgsümmeetrilise hoone esifassaadi liigendab mansardkatusega keskrisaliit.

Väärtused
Ettepanek

Enamuse algupärastest detailidest säilitanud 20. saj alguse suuremamahuline
elumaja
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

64
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa v , Umbusi, Kase
61605:003:0039
1950dad ?

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: Umbusi koolimaja (vaata nr 65) juurde kuuluv elamu. Telgsümmeetriline, kõrge
telkkatusega, traditsionalistliku arhitektuuriga kivimaja. Elamu asub U-kujulise plaaniga
koolimaja teljel
Väärtused
Algupärase välisilme ja detailidega elamu, moodustab ansambli Umbusi
koolimajaga
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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75
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Kuuse tn 3
61701:001:0210
1930

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: Lille tn koolimaja (vt nr 78) piirkonda ehitati
Ajalugu: Põltsamaa
1930datel rühm funktsionalistlikke elamuid. See krohvitud,
gümnaasiumi dir K.
kahekorruseline puitmaja on üks neist. Hoovifassaadi
Sultsenbergi elamu
ilmestab panoraamakendega ümarärkel
Väärtused
Moodustab koos naabruses asuvate Kuuse tn 5 ja 7ga ning Pajusi ning Lille tn
1930date majadega tervikliku funktsionalistlike majade grupi
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

76
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Kuuse tn 5
61701:001:0040
1930

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
Ajalugu: algselt kohaliku tuntud
arsti Mai Saare poolt erakliinikuks
ehitatud maja, haiglana teda
kasutusele ei võetud. N-ajal asus
hoones julgeolek ja miilits. 1956. a
kohandati seoses lastehalvatustõve
puhanguga haiglaks. Hiljem asus
siin sünnitusmaja ja
kirurgiaosakond. Täna tagastatud
kunagise omaniku järglastele.

Kirjeldus: üldilmelt funktsionalistlik kivitrepikojaga
kahekorruseline puithoone. Esifassaadi jagab kaheks
eenduv, polügonaalne trepikoda
Väärtused
Ettepanek

Moodustab koos naabruses asuvate Kuuse tn 5 ja 7ga ning Pajusi ning Lille tn
1930date majadega tervikliku funktsionalistlike majade grupi
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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79
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Lille tn 4
61701:001:0030
1930

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: lihtne, kahekorruseline, täiskelpkatusega elamu. Ajalugu: linna algkooli juhataja
Säilinud on algseid detaile: vihmaveeturud koos lehtritega, Jaan Põldra elamu. N-ajal
kivisokliga madal metallpiire. Maja vajab head peremeest
parteikomitee, hiljem lasteaed.
ja remonti
Täna tagastatud end omanikele
Väärtused
Moodustab koos naabruses asuvate Kuuse tn 5 ja 7ga ning Pajusi ning Lille tn
1930date majadega tervikliku funktsionalistlike majade grupi
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

91
Asukoht

Põltsamaa, Saare tn 5

Objekt

Elamu

Kat nr või koord.

61701:008:0190
1930

Seisukord
Projekt

rahuldav
Ajalugu: 1930datel perek
Römmelite elamu. Omanike poolt
kingiti kirikuõpetaja Herbert
Kuurmele, kes oli EELK
Põltsamaa koguduse kauaaegne
õpetaja. Tema eestvedamisel
taastati Põltsamaa kirik

Dateering

Kirjeldus: heade proportsioonidega, traditsionalistlik
alevimaja, säilinud on enamus algsetest detailidest, aga ka
hoovil olevad abihooned
Väärtused
Ettepanek

Kultuurilooliselt väärtuslik maja. Õpetaja Herbert Kuurme kodu. Hea näide
sõdadevahelise perioodi Põltsamaa kodanikumajast
Võtta kaitse alla
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94
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Viljandi mnt 4
61701:008:0820
1932

Objekt
Seisukord
Projekt

Korterelamu
rahuldav
-

Kirjeldus: juugendliku kujundusega, kõrge mansardkatusega hoone Põltsamaa sissesõidutee
Viljandi mnt ja Nurme tn nurgal. Hoone esimesel korrusel on asunud kauplus, sissepääsuga
nurgauksest.
Väärtused
Aguliserva kauplus-elamu näide. Hoonel on säilinud enamus algupärastest
detailidest (aknad-uksed, katusekate, korstnapitsid, aga ka piirdeaia, hoone
arhitektuurist lähtuva kujundusega postid
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

3
Asukoht

Jõgeva v, Kuremaa, Palamuse
tee 1

Objekt

Korterelamu

Kat nr või koord.

24805:001:0880
1936

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: traditsionalistlik, kõrge täiskelpkatusega
kahekorruseline kivihoone. Telgsümmeetrilist fassaadi
ilmestab peasissepääsu kohal olev, rustikaga piilaritele
toetuv rõdu
Väärtused
Ettepanek

Ajalugu: Eestiaegne Eesti Peekoni
labori- ja eluhoone.

Põllumajandusajaloo vaatekohast oluline hoone. Enamus fassaadidetailidest on
originaalsed
Võtta kaitse alla

19

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

4
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva v, Kõola, Villemi
24801:002:0191
1930dad

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
rahuldav
-

Kirjeldus: traditsionalistlik uuemaaegne taluelamu koos abihoonetega. Elamule annab jõulise
maalähedase ilme kõrge kivikattega täiskelpkatus. Hooned asuvad põlispuudega piiratud õuel,
mille juurde viib maanteelt algav sajakonna meetri pikkune allee.
Väärtused
Suhteliselt heas korras eestiaegne taluõue hoonestus, väärtust lisab pargilaadne
kõrghaljastus
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

88
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Pajusi mnt 11
61701:003:0800
1932/36

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
hea
ins Tischler

Kirjeldus: funktsionalistliku üldilmega püramiidja kelpkatusega, osaliselt kahekorruseline,
krohvitud puitseintega elumaja toetub soliidsele maakivist soklile. Maja omanikul oli säilinud
algne ehitusprojekt
Väärtused
Ettepanek

Moodustab koos naabruses asuvate Kuuse tn 5 ja 7ga ning Pajusi ning Lille tn
1930date majadega tervikliku funktsionalistlike majade grupi
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

92
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Tartu mnt 30
61701:004:0010
1938

Objekt
Seisukord
Projekt

Korterelamu
rahuldav -

Kirjeldus: lihtsa plaanilahendusega, sümmeetriliste fassaadidega, funktsionalistlik 30. aastate
kortermaja. Moodustab naabruses olevate, kuid pärast sõda ehitatud analoogiliste majadega
grupi. Kahjuks on need majad halvasti hooldatud, räämas ilmega
Väärtused
Üks väheseid Põltsamaa ennesõjaaegseid kortermaju
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

25
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Suur tn 87
24901:003:0100
1940

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
hea
-

Kirjeldus: soliidse terrasiitkrohviga kaetud, kuid mitte kõige paremate proportsioonidega
ennesõjaaegne funktsionalistlik elumaja. Hoone madalat katusealust valgustavad parapetis
olevad ümaraknad. Külgfassaadi katust varjav parapett on astmeline, sarnast võtet on kasutatud
ka Põltsamaa apteegi ja tuletõrjemaja juures.
Väärtused

Üks väheseid Jõgeva ennesõjaaegseid funktsionalistlikke elamuid

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

40
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 41
48501:006:0017
1955

Objekt
Seisukord
Projekt

Korterelamu
rahuldav tüüpprojekt

Kirjeldus: 1950date tüüpprojekti järgi ehitatud puidust, kahekorruseline telgsümmeetriliste
fassaadidega korterelamu. Ainukeseks tollele ajastule iseloomulikuks dekooriks on peaukse
ümbruse portaali laadne lahendus – puidust piilaritele toetud ehisviil
Väärtused
Enamuses algupärase ilme ja detailid säilitanud 1950date puidust korterelamu,
vaid osa akndest on vahetatud plastakende vastu
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

90
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Pajusi mnt 9
61701:003:0090
Alustati 1930datel,1956

Objekt
Seisukord
Projekt

Korterelamu
rahuldav
-

Kirjeldus: tagasihoidliku ilmega, üks esimesi sõjajärgseil aastail siia ehitatud kortermajadest,
Arhitektuurselt haakub Tartu mnt analoogiliste 1930daist pärinevate elamutega

Väärtused
Ettepanek

Moodustab koos naabruses asuvate Kuuse tn 5 ja 7ga ning Pajusi ning Lille tn
1930date majadega tervikliku enam-vähem funktsionalistlike majade grupi
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

42
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 52
48501:005:0350
1962

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
hea
-

Kirjeldus: funktsionalistlik kahekorruseline, kelpkatusega elamu. Lihtsat majamahtu ilmestab
nurga sisselõikes asuv välisuks
Väärtused
Ettepanek

Tartu tn 50 ja 52 moodustavad kena funktsionalistlike pereelamute paari linna
sissesõidul
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

41
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 50
x6526852 y669150
1970

Objekt
Seisukord
Projekt

Elamu
hea
-

Kirjeldus: villalaadselt aia sügavuses asuv funktsionalistlik , liigendatud mahtudega
kahekorruseline pereelamu

Väärtused
Ettepanek

Tartu tn 50 ja 52 moodustavad kena funktsionalistlike pereelamute paari linna
sissesõidul
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

7
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva v, Siimusti
x6512277 y635008
1980date lõpp

Objekt
Seisukord
Projekt

Ridaelamu
hea
-

Kirjeldus: perestroikaajast pärinev, nõukogudeperioodi piirnorme ületava suurusega ridamaja.
Sellised ebamõistlikult suured ja kohati otstarbetuina tunduva lahendusega elamud olid
perioodile iseloomulikud. Hoone arhitektuuris on viiteid traditsioonilisele maa-arhitektuurile
Väärtused
1980date lõpule iseloomulik, lopsaka arhitektuuri ja mahtudega elamu
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

KAUPLUSED

25

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

20
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Suur tn 11
24901:005:0960
20. saj algus

Objekt
Seisukord
Projekt

Äri- ja eluhoone
rahuldav
-

Kirjeldus: lihtsa vormiga, kahekorruseline, kõrge viilkatusega, punastest tellistest ehitatud
hoone. Katuse ilmet rikub hilisem ebaproportsionaalselt pikk vintskap. Maja kõrgusest on
lähtutud keskväljakut ümbritsevate hoonete kavandamisel.
Väärtused
Enam-vähem algupärasena säilinud, soliidse ilmeline kesklinna maja. Maja
välisilmes domineerib Jõgeva kandile omane, põletatud savikivist
puhasvuukmüüritisena laotud fassaad
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

50
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Pala v, Piibumäe, Kalevi
57601:001:0651
1934

Objekt
Seisukord
Projekt

Piibumäe pood
hea
„Soome“ projekt

Kirjeldus: püramiidja mansardkatusega,
Ajalugu: omanike mäletamist mööda olevat
ruudukujulise plaaniga külakaupluse hoone,
pood ehitatud Soome projekti järgi. Täna
maja katuses on kõikidel kulgedel väikesed
kasutatakse maja elamuna
vintskapid
Väärtused
Algsel kujul säilinud 1930date külakaupluse hoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

37
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 5
48501:006:0640
1956

Objekt
Seisukord
Projekt

Kauplus-söökla
rahuldav
-

Kirjeldus: lihtsa kahekorruselise
Ajalugu: Mustvee linn sai II maailmasõjas
telgsümmeetrilise fassaadiga, kelpkatusega
tugevalt kannatada, hävis enamus kesklinna
kivimaja fassaade ilmestab 1950datele
hoonestusest. Linnakeskuse mitmed
iseloomulik krohvdekoor
suuremad majad pärinevad 1950datest
Väärtused
Mustvee kesklinna 1950datel ehitatud hooneteansambli osa. Algse üldmahu ja
detailid säilitanud hoone
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest Mustvee kesklinna
hooneteansambli olulise osana

43
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 5a
48501:006:0650
1961

Objekt
Seisukord
Projekt

Ärihoone
rahuldav
-

Kirjeldus: lihtsa kahekorruselise telgsümmeetrilise fassaadiga, kelpkatusega kivimaja fassaade
ilmestab 1950datele iseloomulik krohvdekoor. Hoone moodustab naabruses oleva, samast ajast
pärineva kauplusemajaga ansambli
Väärtused
Mustvee kesklinna 1950datel ehitatud hooneteansambli osa. Algse üldmahu ja
detailid säilitanud hoone
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest Mustvee kesklinna
hooneteansambli olulise osana
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

73
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Kesk tn 2
61701:006:0230
1959

Objekt
Seisukord
Projekt

Põltsamaa kaubamaja
rahuldav
tüüpprojekt

Kirjeldus: lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga, kõrge kelpkatusega hoone paikneb
tänavajoonel. Arhitektuurses lahenduses on jooni stalinistlikust perioodist, krohvidekoori on
50date lõpule omaselt kasutatud minimaalselt, seda vaid maja keskosa rõhutamisel.
Väärtused

Põltsamaa kesklinna äritänava oluline kujundaja

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

22
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Suur tn 14
24901:005:0830
1964

Objekt
Seisukord
Projekt

ärihoone
rahuldav
-

Kirjeldus: 1960date funktsionalistlik, L-tähe kujulise põhiplaaniga hoone asub Suure tn
ehitusjoonel. Hoonet iseloomustab esimese korruse pikk vitriinaken ja esinduslik terrasiitkrohv
Väärtused

Väärikas hoone Jõgeva perimetraalse hoonestusviisiga Suure tn põhjaküljel

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

100
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Tabivere v, Elistvere
77301:003:1880
1960dad

Objekt
Seisukord
Projekt

kauplus
rahuldav
tüüpprojekt

Kirjeldus: pultkatusega, puhasvuukmüüritisega modernistlik
Ajalugu: olnud pidevalt
maakauplus. Asub Elistvere, kultuurimälestisena kaitse all oleva
kasutusel kauplusena
mõisaansambli vahetus naabruses ja mälestise kaitsevööndis
Väärtused
Ehitusaegse ilme ja detailid säilitanud ehitis. Enamus tolleaegsetest
maakauplustest on ringi ehitatud
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov selle väärtusest, hoone ja selle ümbrus vajavad
korrastamist

114
Asukoht

Põltsamaa v, Adavere

Objekt

Adavere kauplus

Kat nr või koord.

61601:002:0121
1963

Seisukord
Projekt

rahuldav
TsPr, tp E-59-120 arh A. Orm

Dateering

Kirjeldus: Adaveres Tallinn-Tartu mnt ehitusjoonel asuv silikaattellistest seintega hoone.
Kauplus, samal ehitusjoonel asunud söökla ja neist kirdes asuv klubihoone (vt nr 66)
moodustasid 1960date Adavere keskuse. Söökla on tänaseks oma algse ilme kaotanud (vt nr 67)
Väärtused

Enam-vähem oma esialgse ilme säilitanud 1960date maakauplus

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov selle väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

59
Asukoht

Palamuse v, Palamuse, Uus tn 14

Kat nr või koord.

57802:001:1510
1978

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Kauplus-söökla
hea
Arh J. Raudsepp, TsPr

Kirjeldus: madal, liigendatud katusemaastikuga Ajalugu: algselt kauplus-sööklaks ehitatud
hoone oli kavandatud ühe osana uuest Palamuse maja kaupluse pool töötab tänini, söökla osa
keskusest. Naabrusse projekteeritud majandikasutab pagaritööstus
keskuse hoone jäi ehitamata
Väärtused
Kauplus-söökla pehmendab oma arhitektuurse lahendusega üleminekut vana
Palamuse miljöölt kolhoosiaegsele sektsioonelamute piirkonnale, vanast
asulasüdamest kirdes.
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov selle väärtusest

110
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Torma v, Sadala, Kooli tn 7
81001:003:0046
1980dad

Objekt
Seisukord
Projekt

kauplus
rahuldav
Arh K. Oidjärv, TsPr

Kirjeldus: ühekorruseline L-tähe kujulise põhiplaaniga, kõrge viilkatusega hoone kujunduses on
kasutatud taluarhitektuurist pärit kujunduselemente. Suhteliselt suuremahuline hoone sulandub
kenasti kohalikku asulamiljöösse. Moodustab küla keskuse koos üle tänava asuva koolimajaga
(vt nr 109)
Väärtused
Oluline ehitis Sadala asula keskuses
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov selle väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

67
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa v, Adavere
61601:002:0970
1992

Objekt
Seisukord
Projekt

Adavere bistroo ja bensiinijaam
hea

Kirjeldus: Adaveres Tallinn-Tartu mnt ehitusjoonel asuv endine Adavere söökla. Hoone ehitati
ringi 1990datel
Väärtused

Näide 1960date hoone moonutavast ümberehitamisest. Omaaegne keskasula
ansambel (kauplus, söökla, keskusehoone) kaotas selle ümberehitusega oma
terviklikkuse

Ettepanek

11
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Aia tn 3
24901:005:0840
projekt u1987, valmis 1995

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva kaubamaja
rahuldav
Arh J.Ollik, Tsentrosojuzprojekt

Kirjeldus: odava ilmeline lihtsa tahuka kujuline Ajalugu: arh J. Olliku andmeil ei ole maja
r/b karkasshoone. Kasutatud ehitusmaterjalid ja ehitusel esialgsest projektist kinni peetud,
madal kvaliteet iseloomustavad
Praegu kavandatakse ümberehitamist
nõukogudeperioodi viimaste aastate ehitustaset
Väärtused
Hoone on tänu oma suurele mahule oluline element Jõgeva keskväljaku
linnaruumi kujundamisel
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

31

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

KOOLIMAJAD
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

15
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Mustvee mnt 2
24901:009:0005
1926/ valmis 1929

Objekt
Seisukord
Projekt

Koolimaja
rahuldav
-

Kirjeldus: sümmeetrilise põhiplaaniga
Ajalugu: Jõgeva kooliajaloos oluline hoone.
koolimaja. Kahekorruselise hoone muudab
1929. a. siin tööd alustanud 6-klassiline
omapäraseks teise korruse mansardkorruse
algkool jäigi sõdadevahelisel perioodil
laadne kujundus
ainukeseks kooliks Jõgeval.
Väärtused
Omapärase arhitektuurse lahendusega, kultuurilooliselt oluline maja
Ettepanek

Võtta kaitse alla

95
Asukoht

Saare v, Kääpa, Kalevipoja

Kat nr või koord.

71302:002:0038
1920

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Saare koolimaja
rahuldav
-

Kirjeldus: U tähe kujulise põhiplaaniga
Ajalugu: endine Saare koolimaja kohandati
koolimaja. Kahekorruselise hoone muudab
Kalevipoja muuseumi tarbeks 2001. a
omapäraseks teise korruse mansardkorruse
laadne kujundus. Sarnane Jõgeva vanale
koolimajale
Väärtused
Omapärase arhitektuurse lahendusega, kultuurilooliselt oluline maja
Ettepanek

Võtta kaitse alla
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

101
Asukoht

Tabivere v, Maarja-Magdaleena

Kat nr või koord.

77302:001:0149
19. – 20. saj

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Maarja koolimaja
hea
-

Kirjeldus: koolimaja vanem osa on
telgsümmeetriline, teljel asuva kivitrepikojaga,
osaliselt puidust ehitis
Väärtused

Ajalugu: koolimaja esimene, kiviseintega
osa pärineb 19. saj, 1920datel tehti sellele
puidust pealisehitis ja 1990datel suur
juurdeehitis
Kultuuriajalooliselt väärtuslik hooneteansambel

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

48
Asukoht

Pala v, Pala

Kat nr või koord.

57602:002:0117
1928/2007

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Pala koolimaja
hea
-

Kirjeldus: vana puidust koolimaja on
Ajalugu: vanale koolile on tehtud mitu
telgsümmeetriline hoone, mille fassaadis on
juurdeehitust, millede kavandamisel on
remontide käigus oma algupärased detailid
lähtutud vana maja arhitektuurist
kaotanud
Väärtused
Kooliajaloo seisukohalt oluline hooneteansambel. Väärtuslik on hästi
kujundatud ja korras hoitud koolimaja ümbritsev park
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

34

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

21
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Suur tn 12
x6514335 y638708
1960

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva muusikakool
hea

Kirjeldus: Hoone on kavandatud Suure tn
Ajalugu: 1957. a tegevust alustanud
ehitusjoonele ning moodustab koos
muusikakooli tarbeks ehitatud maja (1960)
naabermajaga ansambli
alumisel korrusel asus raamatukauplus
Väärtused
Kultuurilooliselt oluline hoone. Tänu oma asukohale Suure tn ehitusjoonel on
tal oluline osa Suure tn miljöö kujundamisel
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

46
Asukoht

Pajusi v , Pisisaare, Kool

Kat nr või koord.

57301:002:0136

Objekt
Seisukord
Projekt

Dateering

Pisisaare koolimaja
hea
Ins Joh. Retter (allkirjastanud
Lebedorf)

Kirjeldus: mitmes etapis ehitatud üldiselt
Ajalugu: Pajusi mõisniku poolt 1853. a
traditsionalistliku arhitektuuriga puidust
asutatud kool. Ümberehitused 1872/1901. 2x
koolimaja. Remontide käigus on kaotanud
uus osa ehitati 1936
enamuse oma algseist fassaadidetailidest
Väärtused
Eelkõige kultuurilooliselt oluline ehitis. Hoonet ümbritseb ja väärtustab heas
korras põlispuudega park
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

109
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Torma v, Sadala, Kooli 8
81001:003:0060
1897/ 1960dad

Objekt
Seisukord
Projekt

Sadala koolimaja
rahuldav
-

Kirjeldus: mitmest osast koosnev koolimaja,
Ajalugu: koolimaja on siin asunud 19. saj
1897 a valminud osa on kaunis maakivist,
lõpust, enamuse ajast põhikoolina töötanud
tellistest aknaümbristega hoone
hoones tegutses 1960-65 ka keskkool
Väärtused
Koos üle tee asuva kauplusega (nr 110) moodustavad Sadala asula keskuse
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

78
Asukoht

Põltsamaa, Lille tn 2

Kat nr või koord.

61701:001:0002
y614592
1934

Dateering

x6503497

Kirjeldus: vanem osa Põltsamaa
Ühisgümnaasiumi hooneteansamblist
Väärtused
Ettepanek

Objekt
Seisukord

Põltsamaa koolimaja
rahuldav

Projekt

ins Ed. Sööt

Ajalugu: tänase Jõgevamaa üks tuntumaid
koole asutati 1917. a reaalgümnaasiumina

Hästi säilinud funktsionalistlik 1930date aastate koolimaja, moodustab olulise
osa Põltsamaa gümnaasiumi hoonetest
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist
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38
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 11
48501:006:0046
1936/38

Objekt
Seisukord
Projekt

Mustvee koolimaja
hea
Tartu MV arhitekt

Kirjeldus: Tartu tn poolne sümmeetriline fassaad on
Ajalugu: eestikeelne kool
traditsionalistlik, hoovipoolsed juurdeehitused
alustas Mustvees tegevust 1918.
funktsionalistlikumad (lintaknad). Üldilmet rikkuvalt
a. Uue kooli ehitust alustati
mõjuvad sobimatu klaasijaotusega plastaknad
1936. a.
Väärtused
Kultuurilooliselt oluline hoone. Silmapaistvalt esinduslik hoone Mustvee
linnapildis
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

12
Asukoht

Jõgeva, Aia tn 34

Kat nr või koord.

24901:004:0019
1951

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool
rahuldav
tüüpprojekt

Kirjeldus: U- tähe kujulise põhiplaaniga stalinistlik koolimaja. Esi- ja tagafassaadi liigendavad
keskrisaliidid. Säilinud on enamus tollasest krohvidekoorist, vanikud frontoonil,
portreebareljeefid esifassaadil. Ilmet rikub uute aknaraamide algsest erinev klaasijaotus.
Koolimaja moodustab Aia tn vastasküljel, samast ajaperioodist pärit kahekorruseliste
kivielamutega ansambli
Väärtused
Ettepanek

Ehedana säilinud 1950date stalinistliku kooliarhitektuuri näide
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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65
Asukoht

Põltsamaa v , Umbusi, Khordongi

Kat nr või koord.

61605:003:0035 x6495514
y622097
1956

Dateering

Objekt
Seisukord

Umbusi koolimaja
ebarahuldav

Projekt

tüüpprojekt

Kirjeldus: U-tähe kujulise põhiplaaniga
Ajalugu: maja kuulub budistlikule
ühekorruseline koolimaja, mida katab kõrge
Khordongi ühingule, vt
kelpkatus. Koolimaja juurde kuulub naabruses
http://www.khordong.ee/
ole õpetajate elamu (v t nr 64)
Väärtused
Umbusi külamiljöö oluline kujundaja
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

9
Asukoht

Jõgeva v, Vaimastvere

Kat nr või koord.

x6521638 y631970
1968/1996/2003

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Vaimastvere koolimaja
hea
-

Kirjeldus: uusfunktsionalistlik koolimaja koosneb kolmest ehitusetapist. Praegune ühtlustatud
üldilme pärineb 1990date ümberehitusperioodist. Kool asub Vaimastvere mõisa hoonete ja
pargi ühises kaitsevööndis
Väärtused
Heas korras ja hästi maastikku sobitatud koolihoonete ansambel
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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56
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Palamuse v, Luua
x6504577 y651075
1987/94

Objekt
Seisukord
Projekt

Luua koolimaja
rahuldav
Arh Veljo Kaasik, EMP

Kirjeldus: Koolimaja on hästi sobitatud Luua mõisa pargi koguossa. Välisarhitektuuris on
kasutatud mõisaarhitektuurist pärit võtteid: rustika, liseenid, ärklid jms. Koolimaja asub Luua
mõisa hoonete ühises kaitsevööndis.
Väärtused
Mõisaparki sobiv, mõisaarhitektuurist inspireeritud arhitektuurse lahendusega
hoone
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

98
Asukoht

Saare v, Voore, Koolimaja

Kat nr või koord.

71301:002:2380
1989

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Voore koolimaja
hea
Arh P. Kaljapulk, EMP

Kirjeldus: liigendatud mahtudega, viilkatusega hoone on kavandatud 1980datele omases
regionalismi laadis
Väärtused

Voore maastikku kenasti sobitatud, 1980date Eesti maakoolide hea näide

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

39

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

8
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva v, Siimusti, Kiigemetsa
24802:007:0007
1998

Objekt
Seisukord
Projekt

Kiigemetsa kool
hea
-

Kirjeldus: liigendatud mahtudega, viilkatusega postmodernistlik hoone. Üldilmelt lakoonilist
pikka fassaadi ilmestavad peasissepääsu esine sammastik ja ümaravormiline trpeikoda maja
kaguotsas
Väärtused
1990date postmodernistliku koolimaja näide
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

40

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

RAHVAMAJAD JA HALDUSHOONED

41

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

106
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Tabivere v, Tabivere
77301:002:3180
u 1900/ümbereh 1970dad

Objekt
Seisukord
Projekt

Tuulik-kohvik
ebarahuldav
-

Kirjeldus: Hollandi-tüüpi tuulikukere oli kohandatud kohvikuks. Tänaseks on tegevuse
lõpetanud
Väärtused

Tabivere sümboliks on olnud nii tuulik kui ka selles tegutsenud kohvik

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

33
Asukoht

Kasepää v,Tiheda, Sõpruse tn 86

Objekt

Sotsiaalmaja

Kat nr või koord.

65701:002:0548
1900date algusaastad

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: Peipsiääre küladele iseloomulik
Ajalugu: algselt koolimajaks ehitatud hoonet
telliskivihoone, hoonel on tahutud põllukividest kasutatakse sotsiaalmajana
sokkel. Hoone tagaküljel on sobimatu
silikaatkivist juurdeehitis
Väärtused
Peipsi ääre iseloomulik tellishoone, väärikust lisab kvaliteetne telliseladu ja
tellisdetailid (karniis, akende ümbrised, sokkel)
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist
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112
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Torma v, Torma, Kooli tee 25
81003:002:1340
u 1910

Objekt
Seisukord
Projekt

Torma vallamaja
hea
-

Kirjeldus: lihtsa ristkülikukujulise põhiplaaniga kahekorruseline, põllukivist soklile ehitatud
telliskivihoone
Väärtused
Ettepanek

Lihtsa hoone muudab eriliseks kõrgekvaliteediline telliskiviladu ja detailid (vt
aknaümbrised, räästad)
Võtta kaitse alla

85
Asukoht
Kat nr või koord.

Põltsamaa, Lossi tn 9
61701:008:0003

Dateering

1863, ümber ehitatud 1926 ja 2003

Kirjeldus: hoone funktsionalistlik ilme pärineb
1920datest. Peafassaadi jagab kaheks võrdseks
pooleks piilarite ja nendevaheliste kitsaste
akendega liigendatud keskrisaliit
Väärtused
Ettepanek

Objekt
Seisukord
Projekt

Linnavalitsuse maja
hea
arh J. Fuks

Ajalugu: ehitatud kroonuhoonena 1863.a,
ehitati 1926. a arh J. Fuksi projekti järgi
ümber. Viimatise rekonstrueerimisprojekti
tegi arh P. Merisalu 2003. a. Ümbruse
kujundas arh K. Lootus
Põltsamaa kesklinna oluline ehitis. 1920date väikelinna esindusarhitektuuri
näide
Võtta kaitse alla
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93
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Viljandi mnt 3
x 6503183 y 613984
1926

Objekt
Seisukord
Projekt

Põltsamaa vallamaja
hea
-

Kirjeldus: traditsionalistlik, kahekorruseline,
Ajalugu: algselt vallamajaks ehitatud maja
kelpkatusega kivihoone. Sümmeetrilist
kasutas N-ajal prokuratuur ja rajooni
peafassaadi ilmestab keskrisaliit
täitevkomitee, 1999. a taas vallamaja
Väärtused
Kultuurilooliselt oluline hoone. Heas korras, algsel otstarbel kasutuses olev
vallamaja
Ettepanek
Võtta kaitse alla

61
Asukoht

Puurmanni v, Puurmanni,
Tallinna mnt 1

Objekt

Puurmanni vallamaj

Kat nr või koord.

61102:002:1170
1939

Seisukord
Projekt

hea
-

Dateering

Kirjeldus: traditsionalistlik, kahekorruseline,
Ajalugu: vallamajaks ehitatud maja kasutas
kõrge kelpkatusega kivihoone. Peafassaadi
N-ajal elektrotehnikatehase Puurmanni tsehh
keskosas asuv peasissepääs on lahendatud
administratiivhoonena
tagasiastena
Väärtused
Kultuurilooliselt oluline hoone. Heas korras, algsel otstarbel kasutuses olev
vallamaja
Ettepanek
Võtta kaitse alla
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39
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 28
x6526928 y669517
1920dad, ümberehitus u 1955

Objekt
Seisukord
Projekt

Mustvee linnavalitsuse maja
hea
-

Kirjeldus: Üks Mustvee 20. saj algul ehitatud esinduslikest kivihoonetest, selle juugendlik
fassaad ehitati ringi 1950datel
Väärtused
Ettepanek

Koos naabriks oleva telliskivist majaga esindavad Mustvee 20. saj alguse
esindusarhitektuuri, linnavalitsuse maja kannab endas lisaks jälgi 1950date
arhitektuurist
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

14
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Aia tn 6
x6514473 y638720
1960

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva kultuurimaja
hea
Tp 1956

Kirjeldus: Jõgevamaale on selle tüüpprojekti järgi ehitatud kolm kultuurimaja. Lisaks siin
vaadeldavale veel Mustvees ja Põltsamaal. H-tähe kujulise põhiplaaniga hoone kannab endas
1950date arhitektuurile tunnuslikke jooni – rõhutatult sümmeetriline plaani- ja fassaadilahendus
Väärtused
Heas korras kultuurimaja on oluline ehitis Jõgeva keskväljaku linnaruumi
kujundamisel
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

45

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

36
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tartu tn 12
48501:006:0045
1957/60

Objekt
Seisukord
Projekt

Mustvee kultuurimaja
hea
Tp 1956

Kirjeldus: H-tähe kujulise põhiplaaniga hoone kannab endas 1950date arhitektuurile
tunnuslikke jooni – rõhutatult sümmeetriline plaani- ja fassaadilahendus. Kultuurimaja
lääneküljele on 1970datel ehitatud kõlakoda
Väärtused
Suuremahuline hoone on oluline Mustvee keskuse kujundaja. Moodustab
ansambli koos üle tänava asuvate 1950daist pärit ärihoonetega (vt nr 37 ja 43)
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

57
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Palamuse v, Luua
x6504694 y651055
1960dad

Objekt
Seisukord
Projekt

rahvamaja
rahuldav
-

Kirjeldus: rahvamaja asub Luua mõisapargi kirdeservas. Liigendatud mahtudega
funktsionalistliku hoone välisilmes vahelduvad krohvipinnad tellis ja silikaatkivi puhasvuuk
müüritisega.
Väärtused
Eri aegadest ja stiilidelt erinevad hooned: mõisamajad, koolimaja, rahvamaja
muudab meeldivaks tervikuks heas korras Luua mõisapark
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

46

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

71
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, J. Kuperjanovi tn 1
61701:006:0016
1961

Objekt
Seisukord
Projekt

Põltsamaa kultuurimaja
hea
Tp 1956

Kirjeldus: H-tähe kujulise põhiplaaniga hoone kannab endas 1950date arhitektuurile
tunnuslikke jooni – rõhutatult sümmeetriline plaani- ja fassaadilahendus. Hoone fuajee
interjööri muudavad väärikaks N. Kormašovi sgrafiitotehnikas seinapannood
Väärtused
Jõgevamaa kolmest sama tüüpprojekti järgi ehitatud kultuurimajast parimas
korras olev. Fuajee seinu kaunistavad N. Kormašovi dekoratiivpannood
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

66
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa v, Adavere
61601:002:0055
1963

Objekt
Seisukord
Projekt

Kontor-klubi
rahuldav
Tp 66, arh H. Kingo

Kirjeldus: Eesti maaasulates laialt levinud projekti alusel ehitatud kontor-klubi. Maja on heas
seisukorras ja jätkuvalt kasutuses
Väärtused
Ettepanek

Populaarse tüüpprojekti üks realiseeringutest, heas korras, algse ilme säilitanud
hoone
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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23
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Suur tn 3
24901:005:0570
1968

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva maavalitsuse maja
hea
-

Kirjeldus: 1960date modernistlik administratiivhoone. Hoone algset ilmet on hilisemate
remontidega muudetud: akende klaasijaotus, viilkatus
Väärtused
Ettepanek

Oluline ehitis Jõgeva keskväljaku linnaruumi kujundamisel. Hoone ilme
muutumine ajas peegeldab ilmekalt muudatusi majaomaniku maitse-eelistustes
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

49
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Pala v, Pala
57602:002:0123
1974

Objekt
Seisukord
Projekt

Pala kontor-klubi
hea
Tp 66, arh H. Kingo

Kirjeldus: Eesti maaasulates laialt levinud projekti alusel ehitatud kontor-klubi. Maja on heas
seisukorras ja jätkuvalt kasutuses
Väärtused
Ettepanek

Populaarse tüüpprojekti üks realiseeringutest, heas korras, algse ilme säilitanud
hoone
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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108
Asukoht

Tabivere v, Tabivere, Tuuliku 10

Kat nr või koord.

77301:002:0086
u 1980

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Tabivere vabaajakeskus
hea
-

Kirjeldus: rahutu arhitektuurse lahendusega polüfunktsionaalne Tabivere vabaajakeskuses,
algselt kauplus-söökla. On ehitatud ühele ehitusjoonele naabruses asuva N-aegse
teenindusmajaga (sama tüüpprojekti järgi ehitatud teenindusmaju võib kohata paljudes eesti
asulates)
Väärtused
N-aegse Tabivere asula keskuse miljööd oluliselt kujundav hoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

24
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Suur tn 5
24901:005:1070
projekt 1983/85, ehit 1988/
ümberehitus LV 1992

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva linnavalitsuse maja
hea
arh A. Raid, Kommunaalprojekt

Kirjeldus: uusfunktsionalistlik, Jõgeva
Ajalugu: algselt teenindusmajaks ehitatud
peatänava – Suure tn olemasolevate
hoone kohandati 1990datel ringi
ehitusmahtudega arvestav hoone
linnavalitsuse tarbeks
Väärtused
Suure tn ja Jõgeva keskväljaku linnaruumi oluline kujundaja
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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97
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Saare v, Kääpa, Siili
71302:002:0122
1988

Objekt
Seisukord
Projekt

Saare vallamaja
hea
Arh K. Onton, EKE P Tartu osak

Kirjeldus: rahuliku ilmeline, horisontaalsust
Ajalugu: algselt ehitatud Saare kolhoosi
rõhutav, traditsioonilisest maa-arhitektuurist
keskuseks, hiljem kohandati vallamajaks
lähtuva kujundusega hoone
Väärtused
Külamaastikku hästi sobiv traditsionalistlik hoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

13
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Aia tn 40
24901:001:0070
Ehitust alustati 1975, 1989

Objekt
Seisukord
Projekt

Spordihoone
hea
Arh H.Piiber, EKE Projekt

Kirjeldus: tollase väikelinna kohta hiiglaslik
Ajalugu: hoone ehitusperiood on olnud pikk,
spordihoone. Horisontaalsust rõhutav ehitis
vahepeal lagunema kippunud ehituskeham
sisaldab mitut spordisaali. Algses projektis
lõpetati 1980date lõpus
puudus postmodernistlik, varikatusega
sissepääsutrepistik
Väärtused
Jõgeva Aia tn uuselamurajooni monotoonsust rikastav ehitis
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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2
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva v, Kuremaa
24805:001:0616
1978/82

Objekt
Seisukord
Projekt

Kuremaa spordihoone ja ujula
rahuldav
EMP, arh K. Aarmann, U.
Rukki

Kirjeldus: Vooremaa reljeefsele krundile projekteeritud mahukas hoone on rõhutatult
horisontaalne, enamuses ühekorruseline tellisehitis. Pikale horisontaalsele fassaadile lisab
vaheldusrikkust ujulaosa kõrge katus.
Väärtused
Kenasti reljeefsele maastikule sobitatud maa-asula spordihoone. Samast
perioodist pärineb ka Jõgeva spordihoone (vt nr 13).
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

62
Asukoht

Puurmanni v, Puurmanni, Ülejõe 40

Kat nr või koord.

x 6494747 y 633313
1990

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Kultuurimaja
rahuldav
-

Kirjeldus: Puurmanni vesiveski kohale (osaliselt on kasutatud vanu müüre) ehitatud kolhoosi
klubi. Arhitektuurses lahenduses on kasutatud Eesti maa-arhitektuuris levinud elemente –
kelpkatus, väikeseruudulised aknad.
Väärtused
Kolhoosiaja lõpu retroliku arhitektuuriga klubihoone näide. Kahjuks on hoone
halvasti hooldatud, detailid lagunemas
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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63
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa v , Esku, Halliste
61602:002:0113
1994

Objekt
Seisukord
Projekt

Esku söökla
hea

Kirjeldus: uusfunktsionalistlik, horisontaalsust
Ajalugu: end Adavere sovhoosi söökla,
rõhutava mahulise jaotusega hoone, eripäraks on ehitatud Esku kõrtsi kohal
maja ümardatud nurgad.
Väärtused
Omapärase arhitektuurse lahendusega sovhoosisöökla näide. Hoone ilmestab
N-aegset monotoonse hoonestusega keskasulat
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

99
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Saare v, Voore, Lossi
71301:002:0003
Valmis 2002

Objekt
Seisukord
Projekt

Aktiveerimiskeskus
hea
-

Kirjeldus: 1990date maa-arhitektuurile iseloomulik rohkelt liigendatud plaani ja fassaadidega,
kõrge telkkatusega hoone. Polüfunktsionaalne, veekogule suunatud peafassaadiga ehitis
paikneb Kullavere jõe paisutatud osa ja maantee vahelisel alal.
Väärtused
Omab tähtsust asula miljöö kujundamisel. Sulgeb vaate jõe lõunakaldal asuvast
elamurajoonist põhjapool asuvale tootmishoonete piirkonnale
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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5
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva v, Laiuse
24804:001:0540
1901

Objekt
Seisukord
Projekt

Laiuse metskonna hoone
hea
-

Kirjeldus: sümmeetrilise fassaadiga historitsistlik telliskivist metskonnahoone, kahjuks on
viimatise remondi käigus originaalne katusekate vahetatud kivikatust imiteeriva plekkkatte
vastu
Väärtused
Meisterlikult teostatud detailidega, 20 saj alguse tellisarhitektuuri näide
Ettepanek

Võtta kaitse alla

104
Asukoht

Tabivere v, Maarja-Magdaleena,
Kurepesa

Objekt

Endine meierei

Kat nr või koord.

77302:001:2060
1900date algus

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: juugendliku meiereihoone ilmes domineerib kõrge mansardkatus ja maakivist laotud
välisseinad tellistest akna-ukseümbriste ning kantidega
Väärtused

Suures osas algse ilmeline vanemat tüüpi meiereihoone

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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53
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Pala v, Sõõru, Käbi
57603:001:0840
1910

Objekt
Seisukord
Projekt

Käbikuivati
rahuldav-, ei kasutata
-

Kirjeldus: L-tähe kujuline tellistest laotud kuivatihoone koos kõrge telliskorstnaga on üks osa
Sõõru metsapunkti hooneteansamblist (metsapunkti elamu, kelder, tulevalvetorn)
Väärtused

Üks vähestest Eestis säilinud vanadest käbikuivatitest

Ettepanek

Võtta Sõõru metsapunkti ehitised kaitse alla

54
Asukoht

Pala v, Sõõru, Sõõru

Objekt

Sõõru metsapunkt

Kat nr või koord.

57603:001:0034
1910

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: metsapunkti hoone on lihtsa
telgsümmeetrilise fassaadiga palkmaja
Väärtused

Ajalugu: sajandi esimesel kümnendil
ehitatud Sõõru metsapunkt on tänaseks
likvideeritud, hooned on osaliselt kasutusel
elamuna
Sõõru metsapunkti ehitised muudab väärtuslikuks nende säilimine ansamblina.

Ettepanek

Võtta Sõõru metsapunkti ehitised kaitse alla
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52
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Pala v, Sõõru
x6504082 y668964
1910

Objekt
Seisukord
Projekt

Sõõru tulevalve torn
hea
-

Kirjeldus: terasprofiilidest kokku needitud terastorn

Väärtused

Ilmselt omaliigiliste seas üks vanemaid Eestis

Ettepanek

Võtta Sõõru metsapunkti ehitised kaitse alla

26
Asukoht

Jõgeva, Suur tn 91

Objekt

Villavabrik

Kat nr või koord.

24901:003:0008
20 saj algus

Seisukord
Projekt

rahuldav
-

Dateering

Kirjeldus: mansardkatusega, tellistest ehitatud sajandialguse tootmishoone

Väärtused

Enam-vähem algsel kujul säilinud ja kasutuses olev tootmishoone

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

56

20. saj arhitektuuripärand. JÕGEVAMAA

105
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Tabivere v, Tabivere
x6492955 y650897
1900date algus

Objekt
Seisukord
Projekt

Tabivere raudteejaam
ebarahuldav
-

Kirjeldus: puidust raudteejaama hoone koos
Ajalugu: hoone ei ole täna kasutusel
elamu ja abihoonega. Jaamahoone fassaade
kaunistab historitsistlik puitpits
Väärtused
Peamine osa terviklikust, puidust jaamahoonete ansamblist
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

34
Asukoht

Mustvee, Narva tn 29

Kat nr või koord.

48501:004:0660
Torn 1932

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Mustvee tuletõrjemaja
rahuldav
-

Kirjeldus: ajaloolisest tuletõrjehoonest on säilinud vaid põllukividest sokliga torn, teenib ka
Peipsil seilates maamärgi ülesannet. Tuletõrjehoone on hiljem ehitatud ja hiljuti
euroremonditud
Väärtused

Algupärasena säilinud tuletõrjemaja torn

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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60
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Puurmanni v , Pikknurme
61102:003:0620
1924

Objekt
Seisukord
Projekt

Pikknurme meierei
rahuldav
-

Kirjeldus: traditsionalistlik, kõrge viilkatusega
esinduslik meiereihoone asub Tallinn-Tartu mnt
äärsel künkal ning on hästi vaadeldav. Hoone
välisilme ja detailid säilinud algseina
Väärtused
Ettepanek

Ajalugu: krundil asub 1880 ehitatud
magasiait ja 1924 ehitatud meierei hoone.
Väidetavalt ehitati meierei algselt Saduküla
vallamajaks, kuid võeti hiljem kasutusele
meiereina. Viimatine ümberehitus 1952.
Terviklikult säilinud meierei hoonete ansambel, väärikust lisab vana magasiait
Võtta kaitse alla

69
Asukoht

Põltsamaa v, Umbusi

Kat nr või koord.

x6495720
1934?

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

y622380

Umbusi meierei
ebarahuldav
-

Kirjeldus: juugendliku kahekorruselise
Ajalugu: Umbusi oli Põltsamaa ümbruse üks
meiereihoone esimese korruse seinad on laotud
jõukamaid kante. Soode keskel asuv küla sai
dekoratiivselt reljeefse pinnaga betoonkividest.
tugevasti kannatada II maailmasõja ja
Meierei hooned on mahajäetud ja lagastatud
küüditamiste käigus
Väärtused
Algses mahus säilinud, kuid lagunemas meierei
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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45
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Pajusi v , Kalana, Iirise
57301:003:0046
1937

Objekt
Seisukord
Projekt

Kirjeldus: hilisemate remontidega tugevalt
moonutatud kahekorruseline meierei hoone

Kalana meierei
rahuldav
-

Ajalugu: meierei on ümber ehitatud elamuks

Väärtused

1930date meiereihoone

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

58
Asukoht

Palamuse v, Palamuse, O. Lutsu tn 2

Kat nr või koord.

57802:001:0127
1940

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Palamuse meierei
rahuldav
-

Kirjeldus: 1930date teisel poolel projekteeritud
Ajalugu: hoone on müüdud eravaldusse,
funktsionalistlik tootmishoone. Jõgevamaa üks
sisseseade välja lõhutud, tulevik ebaselge
esinduslikumaid 1930date tootmishooneid
Väärtused
Hästi säilinud fassaadidega esinduslik tootmishoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest , kaaluda kaitse alla võtmist
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84
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Lossi tn 5
61701:008:1090
1930dad

Objekt
Seisukord
Projekt

Tuletõrjemaja
rahuldav
-

Kirjeldus: funktsionalistlik tuletõrjedepoo,
Ajalugu: algselt tuletõrjemajaks ehitatud
hoonele on iseloomulik külgfassaadi astmeline, hoonet kasutatakse täna ärihoonena
lamekatust varjav parapett. Vaata ka Põltsamaa
apteek (nr 74) ja elamu Jõgeval (nr 25)
Väärtused
Põltsamaa keskosa linnaruumis oluline hoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, hoone vajaks remonti,
fassaadilt tuleks eemaldada sobimatu kujundusega reklaam

82
Asukoht

Põltsamaa, Lossi tn 34

Kat nr või koord.

61701:012:0030 x6501881 y614842

Dateering

1936

Objekt
Seisukord
Projekt

Põltsamaa tapamaja
ebarahuldav
ins A. Jomm

Kirjeldus: funktsionalistlik tootmishoone, mis
Ajalugu: nõukogude perioodil ehitati juurde
koosnes ühekorruselisest tootmis- ja
katlamaja, laudad lammutati. Täna seisab
kahekorruselisest kontori- ning elamuosast
tootmishoone kasutuseta ja laguneb
Väärtused
Funktsionalistlik, hästi maastikku sobitatud tootmishoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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17
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Jõgeva, Raudtee väljak 1
24901:009:0008
1949

Objekt
Seisukord
Projekt

Jõgeva raudteejaam
hea
-

Kirjeldus: stalinistlik, väikelinna kohta
Ajalugu: jaamahoonet kasutatakse täna
suhteliselt suur jaamahoone. Hoonet
kauplusena
iseloomustavad telgsümmeetrilised fassaadid ja
krohvidekoor
Väärtused
Esinduslik, ajastule tunnuslike detailidega, heas korras jaamahoone
Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

18
Asukoht

Jõgeva, Raudtee väljak 2

Kat nr või koord.

24901:009:0550
1950dad

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Veetorn
hea
tüüpprojekt

Kirjeldus: suhteliselt madal, meeldivate
proportsioonidega tellistorn
Väärtused
Ettepanek

Ajalugu: Jõgeva sai II maailmasõja aegu
tugevalt kannatada, hävis ka raudteejaam sh
veetorn. Vana veetorn oli sarnane Aegviidu
veetornile
Osa Jõgeva raudteejaama hooneteansamblist

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda jaama hooneteansambli
kaitse alla võtmist
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44
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Mustvee, Tähe tn
x6526993 y669888
1960dad

Objekt
Seisukord
Projekt

Veetorn
rahuldav
tüüpprojekt

Kirjeldus: silikaattellistest ehitatud erineva läbimõõduga silindritest koosnev torn. Saledale torni
jalaosale toetuvat paagiruumi ilmestavad ositi laskeavasid meenutavad vertikaalsed aknad
Väärtused

Kõrge, Mustvee linnaruumis maamärgiks olev ehitis

Ettepanek

Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

28
Asukoht

Kasepää v, Omedu, Aovere-KallasteOmedu mnt

Objekt

Maanteesild

Kat nr või koord.

x6519468 y672181
1956/57

Seisukord
Projekt

hea
ins T. Remmelt, ATMM

Dateering

Kirjeldus: Eesti II maailmasõja järgses
Ajalugu: sild on ehitatud endise
sillaehituses sageli kasutatud
praamiülesõidu kohale
gerbertalasüsteemis 3-sildeline
monoliitbetoonist sild
Väärtused
Hästi madalate jõekallastega, lamedailmelisse maastikku sobitatud
raudbetoonsild
Ettepanek
Võtta kaitse alla
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83
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Lossi tn 4
61701:008:0002
1927/1950

Objekt
Seisukord
Projekt

Hüdroelektrijaam (HEJ)
rahuldav
-

Kirjeldus: elektrijaam koosneb jaamahoonetest
kummalgi pool Põltsamaa jõge ja paisust
(ühtlasi maanteesild)
Väärtused
Ettepanek

Ajalugu: Põltsamaa südalinnas asuv HEJ
alustas tööd 1929. Jaam sai sõjaaastail
kannatada ning taastati 1950. a. 1994. a
lõpetas tegevuse
Põltsamaa kesklinna pildis olulised rajatised. On üks kolmest Eesti Energiale
kuuluvast HEJ
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist

70
Asukoht

Põltsamaa v, Väike-Kamari

Kat nr või koord.

61604:001:0009 x6498740
y615044

Dateering

1957

Objekt
Seisukord

Väike-Kamari elektrijaam
hea

Projekt

Kirjeldus: antiiktemplit meenutav väike hüdroelektrijaama hoone

Väärtused

Hästi maastikku sobiv ja heas korras 1950date tootmishoone

Ettepanek

Võtta kaitse alla
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27
Asukoht

Kasepää v, Metsaküla, Valgumarja

Kat nr või koord.

65701:002:0240
1977-1988

Dateering

Objekt
Seisukord
Projekt

Omedu keskus
ebarahuldav
Arh A. Eigi

Kirjeldus: historitsistlike fassaadikujunduse
Ajalugu: endise Kirovi nim
elemente kasutav, enamasti tellistest ehitatud,
kalurikolhoosi valgumarja tootmistsehh
telgsümmeetrilise plaanilahendusega ja
on tänaseks maha jäetud ja lagastatud.
külamaastiku kohta hiiglaslike mõõtmetega
Maha jätmise põhjuseks võib olla
hoonetekompleks. Hoonestu meenutab
halvasti valitud asukoht – eemal
orbitaaljaama, kus üksikud plokid on omavahel
olemasolevates asulatest. Hooned
ühendatud ümarakatuselise üle 100 m pika
paiknevad Omedu jõe käärdu
galeriiga.
metsamaale raadatud platsil.
Väärtused
Nõukogudeaja mustermajandi võimalusi peegeldav omapärase arhitektuuriga
tootmishoone
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest, kaaluda kaitse alla võtmist
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47
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Pajusi v, Vägari
57302:002:0162
1980dad

Objekt
Seisukord
Projekt

Juurviljahoidla
hea
tüüpprojekt

Kirjeldus: traditsiooniliste maakeldrite arhitektuurist inspireeritud suuremahuline
juurviljahoidla
Väärtused
Ettepanek

Maastikku hästi sobituv, Eesti traditsioonilisest maaarhitektuurist inspireeritud
kujundusega juurviljahoidla
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest

72
Asukoht
Kat nr või koord.

Dateering

Põltsamaa, Jõgeva mnt 29
61701:004:0110
1978/81

Objekt
Seisukord
Projekt

KEK-i tootmishoone
rahuldav
Arh H. Šein, EKE Projekt

Kirjeldus: suuremahuline modernistlik hoonetekompleks asub Tallinn-Tartu mnt servas nn
Puhu ristis. Liigendatud mahtudega hooneid iseloomustab kontrastsete viimistlusmaterjalide
kasutus: puhasvuuk tellisseinad, klaas, värvitud betoon, puit.
Väärtused
Ilmekas näide EKE arhitektide loomingust, mis oma hea tasemega muutis Naegse halli ja ülestandardiseeritud arhitektuuripildi mitmekesisemaks
Ettepanek
Võtta arvele, informeerida ov hoone väärtusest
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