
PAIDE AJALOOLISE HOONESTUSE INVENTEERIMINE 

Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009 

AADRESS:  RÜÜTLI 2 (Paide turg) 

Ehitamise aeg: 1917  

Koostasid:  Mirjam Averin                                                                                                                  Paide, 
                   Pille Viirsalu                                                                                                                     august 2008 

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

 

 
HOONE LÜHIKIRJELDUS: Rüütli 2 krunt jaguneb 
kahe massiivse ja omavahel kontrastse hoone vahel- 
piki Rüütli tänavat kulgevaks puithooneks, mida võiks 
nimetada peahooneks ning krundi sügavusse 
avanevaks maakividest, paekividest ja tellistest 
püstitatud, historitsistliku kujundusega kivihooneks. 
Rüütli tn. poolset puithoone fassaadi ilmestab 
tsentraalne vintskapp, mis annab hoonele teatud 
historitsistliku väljanägemise. 

  

- PAIKNEMINE KRUNDIL: puidust kehand 
paikneb piki Rüütli tänavat vormistades ka 
Posti tn. nurga. Kiviehitis laieneb krundi 
sügavusse, jäädes puithoone varju. 

Säilitada mõlema hoone  
paiknemine, maht, 
korruselisus. 

 

- SOKKEL/VUNDAMENT: puithoonel  
Paidele iseloomulik murtud, tahutud, 
võrdlemisi madal sokkel, mis kaetud 
viskekrohviga. Kivist hoonemahul on sokkel 
maakividest, kohati  kaetud krohviga. 

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

Foto nr.1 

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

Laudise vahetamise 
planeerimisel võiks 
arvestada otsafassaadi 
profileeritud laudiselaudade 
andmisega taaskasutusse. 

Foto nr.2 

- AKNAD (DETAILID): puithoonel säilinud 
õuepoolsel fassaadil kuuese raamijaotusega, 
rõhtsa impostiga aknad. Kivist mahul 
dekoratiivsed paekivist lukukividega 
aknapiirde raamid-aknaraamid sekundaarsed 
(kohati asendatud mulaažidega) 

 Foto nr.3 
Foto nr.4 

- UKSED (DETAILID): sekundaarsed   
- KATUS/KORSTNAD: eterniidist katusekate 

puithoonel. Kivist hoonel on olnud viilkatus, 
mis ehitatud lamedaks ning kaetud tsingitud 
plekiga. Puidust mahul on säilinud vintskapi 
all saelõikelised sarikaotsad. 

 Foto nr.5 
Foto nr.6 

- ABIHOONED: puuduvad   
- HALJASTUS: haljastus puudub   
- SÄILITAMIST VÄÄRIVATE DETAILIDE   
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LOETELU: 1) räästaalust ilmestavad 
saelõikelised sarikaotsad, 2) kuuese 
ruudujaotusega aknad puithoone 
hoovipoolsel fassaadil 3) kivihoonel: 
dekoreerivad aknapiirded, maakivist sokkel, 
nurgapiilarid. 

SEISUKORD: hea  
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: 
miljööväärtuslik, säilitada mõlema hoone maht, 
korruselisus, detailid 
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