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

Ehitusosa Kirjeldus Väärtushinnang, 
ettepanek 

Foto 

SOKKEL (paekivi, tellis, 
betoon) 

paekivi 
 Kaas 

6 

Paekivi (tahutud, murtud kivi, 
profileeritud) 
   

 
Tahutud kivi 

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

6 

Krohvitud (sile-, määrde-, 
pritskrohv) 
 

määrdekrohv Tugevalt amortiseerunud. 
Enamik irdunud. Vajab 
uuesti krohvimist. 

Kaas 

Vundamendi kattelaud (puit, 
plekk) 
 

Puidust kattelaud.  
 

1,3 

Muud 
 

   

VÄLISSEINAD (puit, paekivi, 
tellis) 

palkhoone  kaas 

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

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

Säilitada kogu laudis. kaas 
3,4 

Krohvitud (sile-, määrde-, 
pritskrohv) 
 

-   

Nurgapiirdelauad (sile, 
profileeritud) 
 

Sile nurgapiirdelaud – algne  9 

Nurgarustika  
 

-   

Ornamendid (materjal, 
paiknemine) 
 

-   

Pilastrid (materjal, paiknemine) 
 

-   

Rõdud (materjal, piirded, 
kujundusdetailid) 
 

-   

Sepisdetailid (lipu-, valgusti 
hoidja, muud) 

- 
 

 
 

 

Varikatused (materjal, kuju, 
detailid) 
 

Tagaküljel pultkatusega lahtine veranda - uus  
 

10 

Muud  
 

   

AKNAD Kõik aknad uued. Akende ees kahepoolsed luugid  
Kaas 

Leng (asend seinas, 
vertikaalne-horisontaalne 
impost) 
 

seinapindne  1 
 

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

Kahepoolsed, kaheosalise framuugiga.  
 
 

Aknad sobiliku 
ruudujaotusega. 

1 

Klaas (puhutud, tavaline, 
värviline, klaasikinnitus: kitt, 
puitliist) 

Tavaline klaas, kinnitatud puitliistuga  2 

Sulused (nurgikud, hinged, 
haagid, muud) 

Sibulhinged -  uued  
Dekoreeritud luukide hinged - uued 

Sobilikult valitud hinged (nii 
akendele kui luukidele) 

2 

Akna piirded (puit, dolomiit, 
krohv, profileering) 

Paide tüüpi piirdelaud + nurgakvaader säilitada 1 
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UKSED  

 

 

 

 

Leng (lengi asend seinas) seinapindne 
 
 

  

Uks (tahveluks, lauduks, 
valgmik) 

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

Säilitada.   

Sulused (hinged, käepidemed, 
muud) 

sibulhinged säilitada  

Piirded (puit, dolomiit, krohv, 
profileering) 

Paide tüüpi piirdelaud + nurgakvaader säilitada  

Välistrepp (ehitusmaterjal: 
paekivi, puit, betoon; 
trepiastmete kuju) 

Esiküljel puudub.  
  

  

Pööninguluuk    

KATUS    

Katuse tüüp (kõrge viil-, kelp-, 
poolkelpkatus, madal viilkatus, 
lamekatus, muu) 

viilkatus Säilitada maht ja kuju  

Kattematerjal (savikivi, 
betoonkivi, tsingitud valtsplekk, 
eterniit, muu) 

profiilplekk Eelistada S-kivi või 
valtsplekki.  

 

Korsten (paekivi, tellis, 
krohvitud) 

Kolm krohvimata silikaattellis korstent - uued 
 

 
 

 
 

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

Avatud saelõikelised sarikaotsad ja ematalad.   
 
 

 
 

 

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

-   

Vihmavee ärajuhtimise süsteem plekist   

Hoovimaja (ettepanek 
säilitamise kohta) 

   

Piirded Metallvahepostidel võrkaed.   

 
 
Koostasid:  Pille Viirsalu         Paide  
  Mirjam Averin         august 2008  
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Foto 1       Foto 2 

   
       

   
Foto 3      Foto 4 
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Foto 5              Foto 6        Foto 7 

   
Foto 8     Foto 9 

              
Foto 10 

 
 


