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HooNE vÄÄnrusllKE DETAILIDE lNvENTEERIMINE
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009

AADRESS: RÜÜrLl gz

Ehitamise aeg: XIX saj. I pool

Üldhinnang peahoone algse mahu säilimise kohta: Liitub vahetult Rüütli 34le. Hoone piklik üldmaht täielikult säilinud. Konstruktsioonilt
ristpalkehitis.

Ehitusosa Väärtushinnang,
ettepanek

FotoKirjeldus

SOKKEL (paekivi, tellis,
betoon)

Paekivi

Paekivi (tahutud, murtud kivi,
profileeritud)

Murtud, tahutud, Paidele iseloomulik piklik-kitsas kivi

Betoneeimise teel
püütud lahendada
sadeyefe kogunemise
probleemi hoone
a/uspa/kldesse.
Lahendus oleks ka
hoone tõstmine RÜĮjtli
tn. pooltvõi
tänavasillutise
lahtikaevamine ning
drenaažsüsteemi abil
juhtida sadeveed sok/isį
eemale.

Krohvitud (sile-' määrde-'
pritskrohv)

Ümber sokli valatud tsemendikiht 1.
2.
3.

Vundamendi kattelaud (puit,
plekk)

Puudub

Muud Tänavapind tõusnud, sokkel jäänud Įänavapinnast alla poole

vÄLlssElNAD (puit' paekivi,
tellis)

puidust

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

Horisontaalne, sügava profiiliga (laius 16 cm') Ėsineb eineva
profiiliga laudist: laiem ja kitsam laud. oįsafassaadt7 sile lai laudis
(laiusega 22 cm.)

Säilitada maksimaalselt
olemasolevat laudist.
Uue kattelaudise
valimisel tuleb lähtuda
olemasoleva laudise
materjalist' /aiusesį
pikkusest,
profileeingust. Eelistada
e s if a s s a ad i p rof i I e e ritud
laudist. Uue
/audise,soolusfuse
paigaldamisel tuleb
jälgida lengide (aknad,
uksed,) asefsemist nr7

seina kui ka laudise
suhfes (ei tohi tekkida
nö. .'aukus'' efekti)

4
5

Krohvitud (sile-, määrde-,
pritskrohv)

Nurgapiirdelauad (sile
profileeritud)

N u rg ata p p i de katte I a u ad Säilįtada kui
ko n stru kt si oo n e k a itsv a d
tarindid

6.

Nurgarustika

ornamendid (mater.ļal,
paiknemine)

Pilastrid (materjal, paiknemine)

Rõdud (materjal' piirded'
kujundusdetailid)

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

Muud
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Pille Viirsalu
Mirjam Averin

AKNAD

Leng (asend seinas,
vertikaa lne-horisontaalne
impost)

Seinapindsed, ofsafassaadl aknal vertikaalne impost Säilitada lengi asend
selna suhįes

7

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

Kahepoolsed neljase jaotusega, tuulutusaevaga, raamid
profileerimata
Hoovipool sel fassaad,ļ s,ssepääsu kõrval- piklikud kol me se
jaotusega aknaraamid
Pöön ing u ake n ku ue se ru ud ujaotuseg a

Säilitada kuuese
ruudujaotusega
pööninguaken

7.
8.

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

Tavaline klaas, puitliistu kinnitusega

Sulused (nurgikud, hinged,
haaoid. muud)

Ėsifassaadi akendel neljast ühel säilinud algupärased nurgikud
Pöön ins u a kn a l säi li n ud e h itu saeqsed n urs ikud

Säilitada' vötta
eeskuluks.

9
8

Akna piirded (puit, dolomiit,
krohv, profileering)

Paide tĮlüpi profiillaud' mis tipneb ülemistes nurkades nelinufuse
lillemotiiviga

10
11
12

UKSED Sekundaarsed 11

Leng (lengi asend seinas) Sekundaarsed manused
Mõlema ukse lengid seinapindsed

Uks (tahveluks, lauduks,
valgmik)

Esifassaadil ja tagafassaadil sekundaarsed- kahepoolsed kahe
valgmikuga lauduksed

Sulused (hinged' käepidemed,
muud)
Piirded (puit, dolomiit, krohv,
profileerinq)

Nõrgalt profileeritud hilisemad piirded

Välistrepp (ehitusmaterjal:
paekivi, puit, betoon;
treoiastmete kuiu)

Mattunud kõnnifeesse

Pööninouluuk

KAĪUs

Katuse tį]üp (kõrge viil-' kelp-'
poolkelpkatus, madal viilkatus,
lamekatus, muu)

ViilkaĮus

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

Eterniit

Korsten (paekivi, tellis,
krohvitud)

Hilisem

Karniis (avatud sarikate
saelõige, kast' profi illiist, muud)

P rofilee ritud l a udadest Įu ule kasl 12.

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

Vihmavee äraiuhtimise süsleem Amoftiseerunud ia ouudulik

Hoovimaja (eltepanek
säilitamise kohta)

Püstlaudisest puukuur Säilitada

Piirded Traataed Vaįnu tänava poolsel kĮiljel 13,

Koostasid Paide 2007
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Foto nr. I

t--

Foto nr. 3

Foto nr 5

XIX saj. I pool

Foto nr. 2

Foto nr 4

Foto nr. 6
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Foto nr. 9

Foto nr. 8

Foto nr. '10
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Foto nr. 11

Foto nr.13

Foto nr. 12

Foto nr.14
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