
HOONE VÄÄRTUSLIKE DETAILIDE INVENTEERIMINE 
Paide vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27009 

AADRESS:   KESKVÄLJAK 9/ VEE TN 1 
Ehitamise aeg:  

Koostasid:  Mirjam Averin                                                                                                       Paide, 
                   Pille Viirsalu   august 2008 

ÜLDHINNANG PEAHOONE ALGSE MAHU SÄILIMISE KOHTA:  põhiplaanilt L-kujuline, viilkatusega  1-korruseline hoone. 
Tänavaäärne hooneosa algses mahus, taha suunduv hooneosa hilisem juurdeehitus. Kogu hoone renoveeritud. 

 
 
 MÄRKUSED FOTOD 
PÕHIHOONE OTSTARVE: ärihoone. Algselt omanud ilmselt ka elamu 
funktsiooni ühes äri funktsiooniga.  

  

HOONE LÜHIKIRJELDUS:    
- PAIKNEMINE KRUNDIL: paikneb Keskväljaku ja Vee tänava 

nurgal pikiküljega Keskväljaku poole, kõnnitee ääres. Plaatidest 
kõnnitee ja sõidutee vahele jääb munakivisillutisriba. 

 Kaas, 5 

- SOKKEL/VUNDAMENT: paekivi sokkel. Kaetud tsement 
määrdekrohviga. Puidust veelaud. 

        

 4 

- SEINAD: koerakaelanurk liitega, tahutud palgist hoone. Kaetud 
profileeritud rõhtlaudisvoodriga. Sile nurgapiirdelaud. Esiküljel 
lipuhoidja. Vee tänava küljel metalltugedel äri reklaamtahvel. 

 

Laudis uus.  Kaas,5 

- AKNAD (DETAILID):.kahepoolsed, kuue ruuduga raamijaotus. 
Esiküljel osaliselt kolmena jaotus, 9 ruuduga.  Viilu alused aknad 
kahepoolsed. Vintskappidel  kahepoolsed, nelja ruuduga. 
Sepisnurgikud. Paide tüüpi piirdelaud, pluss nurgakvaader. 
Veelaud kaetud plekiga.  

 

Pragune ruudujaotus 
sobilik. Kõik aknad 
ning detailid uued 

Kaas,1 
2 

UKSED (DETAILID): esiküljel kaks kahepoolset kalasaba 
mustriga, sepishingedel sissepääsu. Nende taga valgmikuga 
kahepoolsed tahveluksed. Vasakpoolse ukse kohal sepis 
raamistikul kaarjas plekist varikatus ja kolme astmeline 
paeplaatidega kaetud trepp. Parempoolse ukse ees 1 astmega 
paeplaatidega kaetud trepp. Vee tn poolsel küljel kahepoolne, 
tahveluks, pluss prossidega segmenteeritud framuug. Ukse kohal 
sepistatud raamil kaarjas plekist varikatus ja 2 astmeline 
kahhelplaatidega kaetud, valatud trepp. Tagaküljel 4 kolme 
tahvliga ühepoolset ust. Dekoreeritud sepisraam, plekist 
varikatusega uuema hooneosa hoovipoolse ukse kohal ja kahe 
astmeline kahhelplaatidega kaetud, valatud trepp. Kõikidel ustel 
Paide tüüpi piirdelaud ja nurgakvaadrid.  
 

Esikülje ja Vee tn  
uksed võib vahetada 
klassitsistlike 
kahepoolsete, 
profileeritud 
tuuleliistuga  uste 
vastu. Vee tn uksel 
säilitada framuug. 
Säilitada tahveluksed 
hoone tagaküljel. 
Säilitada treppide 
juures paeplaadid, 
kasutada sama võtet 
ka teise juures. 

3,5,6,7 

- KATUS/KORSTNAD: S-kivikattega viilkatus. Esiküljel üks ja 
tagaküljel kaks pultkatusega vintskappi(/vuuki). Metallist (uus) 
vihmavee ärajuhtimise süsteem. Tuulekast. Tagaküljel tuulekoda, 
mille katus kaetud valtsplekiga. Kaks korstent.  

              

Säilitada katuse kuju, 
maht ja materjal.  

Kaas, 5 
7 

- HALJASTUS: esiküljel munakivi kõnnitee ja sõidutee vahel kolm 
suurt pärna. Tagaküljel silluskividest  sissesõidutee ning õueala. 
Muru, üksikud suuremad lehtpuud. 

 

 Kaas, 8 

- KÕRVALHOONED: koerakaelanurk liitega, tahutud palgist 
viilkatusega (S-kivi kattega) hoone. Kaks kalasabamustriga ust ( 
ühe ja kahepoolne). Suurema mahuga silikaattellisest, 
viilkatusega S-kivi profiiligaplekk) garaaž. Kaks suuremahulist 
kahepoolset kalasabamustriga ust. 

 

Säilitada kõikide 
detailidega palgist 
kõrvalhoone.  

8 

- PIIRDED: hoone tagaküljel ja Vee tn küljel metallvahepostidel 
puitlippaed.  

 

 5 
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SEISUKORD: Renoveeritud – hea. Väikesed niiskuskahjustused sokli krohvis.  Treppide kahhelplaadid 
eemaldunud. Garaaži seinte alaosas niiskuskahjustused.  
 
HINNANG HOONE VÄÄRTUSELE: renoveerimise käigus on kaotanud oma ajaloolise väärtuse. Kasutatud 
ehitusstiililiste võtete, materjalide ja säilitatud mahtude tõttu sobib keskkonda. Väärtuslikud hoone juures on 
maht, avade suurused ja paiknemised. Lähtuda edaspidigi hoone ehitusaegset stiili. 
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