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1. Eesmärk 
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Paide linnas miljööväärtuslike 

hoonestusalade piirid ning kehtestada eriilmelistele Paidele omastele miljööaladele kaitse- ja 

kasutustingimused, et tagada miljööväärtuslike hoonestusalade kui ajalooliselt väljakujunenud 

linnaehituslike tervikute ja neid kujundavate ehitiste, haljastuse, kinnistustruktuuri, 

maastikuelementide, miljöö eripära ja avanevate kaug- ning sisevaadete säilimine arvestades 

samas kinnisvara parima kasutusega. Piirangute seadmine on vajalik kultuuriväärtuste 

säilitamise ja kõrgekvaliteedilise elukeskkonna tagamiseks. Teemaplaneeringu koostamisega 

tehakse muuhulgas ettepanekud väärtuslike eraldiseisvate hoonete või hoonete ansamblite 

kaitse alla võtmiseks. 

 

Miljööväärtuslike hoonestusalade planeerimise eesmärk on mingil ajahetkel olemasoleva 

situatsiooni säilimise kindlustamine – kultuuriväärtuste kaitsmine muudatuste eest. Või siis 

vähemalt muudatuste lubatud ulatuse määratlemine. Miljööväärtuslikud hoonestusalad on 

välja kujunenud konkreetsel ajahetkel ning tolle aja ühiskonnakorraldusest lähtuvalt. 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on leida viis, kuidas käesolevaks hetkeks ajaloolist struktuuri 

kasutada tänapäeva muutunud vajadustest lähtuvalt, säilitades samas piirkondade unikaalsuse. 

Alade määratlemine toimub avalikust huvist lähtuvalt. 

 

Säilitamist väärivad alad, mis on Paide linnale iseloomulikud ja määravad linna identiteedi. 

Miljööväärtuslike alade määratlemine ja püüd neid hoida on ajendatud soovist säilitada linna 

omanäolisus. Eesmärk on vältida ühetaoliste asulate tekkimist. Samas üritatakse alade 

valikuga tuua esile linna arengu etapid ning seeläbi kajastada linna arengu lugu. Sealjuures 

püütakse esile tuua arenguetappidele iseloomulikke märke, mis iseloomustavad erinevate 

ajaetappide mõtteviise ja linna kujundamise põhimõtteid. 

 

2. Üldosa 

2.1. Teemaplaneeringu protsessi kirjeldus 

 

1. Paralleelselt eksperthinnangute koostamisega ja miljööalade inventeerimisega toimus 

Paide linna miljööväärtuste määratlemine avalikkuse osavõtul. Avaliku huvi 
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elavdamiseks ja linnakodanike kaasamiseks korraldati küsitlus ja avalik töökoosolek 

koos planeeringu lähteseisukohtade tutvustamisega. Üritati leida vastust küsimusele, 

mis on Paide miljööväärtus – millest see koosneb, mida tahetakse säilitada. 

2. Koostati teemaplaneeringu eskiislahendus, millega tehti Paide linna miljööväärtuslike 

hoonestusalade piiride määratlemise ettepanekud ning väärtuslike üksikobjektide 

määratlemise ettepanekud. Eskiisplaneeringu etapp oli väärtusi määratlev ja kirjeldav - 

koostati miljööalade kirjeldus koos piiride määramisega ning kaardistati aktuaalsed 

probleemid ja koostati linnavaadete analüüs. Tehtud ettepanekud baseerusid eelnevalt 

teostatud inventeerimistel, linnakodanike seas korraldatud küsitluse tulemustel ja 

töörühma koosoleku tulemustel. 

3. Planeeringulahenduse koostamisega tehti ettepanekud eelnevas etapis määratletud 

väärtuste säilimist tagavate kaitse- ja kasutustingimuste kehtestamiseks. Lisaks 

määratleti planeeringu koostamise viimases etapis objektid (vt joonist …), millega 

soovitakse omistada väärtust ajaloosündmustega seotud paikadele ning kohalike 

(kultuuri)tegelaste elu ja tegevusega seotud paikadele. Kohaliku kultuuripärandi 

hoidmiseks ja inimeste teadlikkuse suurendamiseks on soovitav määratletud objektid 

tähistada linnaruumis infotahvlitega. 

 

Planeeringukronoloogia 
Teemaplaneeringu eeltööd: 

• August – oktoober 2007: Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonete väärtuslike 

detailide inventeerimine. Antud töö eesmärgiks oli inventeerida Paide linna poolt 

vanalinna muinsuskaitsealana piiritletud tänavate (Väike-Aia tn, Lai tn, Tallinna tn, 

Pikk tn, Veski tn, Parkali tn, Rüütli tn, Keskväljak) ajalooline hoonestus. Töö käigus 

inventeeriti valikuliselt 50 vanalinna hoonet. Välja valiti hooned, mille kohta ei olnud 

koostatud muinsuskaitse eritingimusi ja mida ei olnud hiljuti oluliselt remonditud ega 

restaureeritud.   

• Veebruar – august 2008: Paide miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike 

üksikobjektide inventeerimine. Töö eesmärgiks oli teha ettepanekud miljööalade 

kaardistamiseks ja anda ülevaade Paide miljööalade hetkeolukorrast. Tehtud töö 

kirjeldab ühelt poolt Paide väärtuslikku hoonestust kui kogumit, teisalt annab ülevaate 

ajalooliste hoonete säilinud üldmahust ja väärtuslikest detailidest. 

• Aprill – mai 2008: korraldati küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada Paide linna 

elanike ja külastajate väärtushinnangud linnakeskkonna osas. Sooviti välja selgitada, 
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mida Paide linna elanikud oma elukeskkonnas väärtuslikuks peavad. Küsitluse 

eesmärk oli lisaks teada saada, kas linnakodanikud on valmis miljööväärtuslike alade 

teemal kaasa mõtlema ja kaasa rääkima. Küsitluse ankeet oli kättesaadav Paide linna 

kodulehel ning lisaks jaotati vanalinna ja Pärnu tänava piirkonnas laiali 50 

küsitlusankeeti paberkandjal, kuna nendes piirkondades elab palju vanemaid inimesi, 

kellel eelduste kohaselt interneti kasutamise võimalus puudub.  

• August – oktoober 2008: Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse 

inventeerimine. Inventeeriti vanalinna hooned, mis 2007. aastal inventeerimata jäid. 

Töö mahus teostati muuhulgas Paide vanalinna hoonestusele iseloomulike avade 

(akende, uste) ja laudise detailide mõõdistamine ning koostati selle alusel detailide 

joonised. 

• August – november 2008: Paide vanalinna linnaehituslik analüüs. Paide vanalinna 

linnaehituslik analüüs on eeltöö vanalinna muinsuskaitsealal kaitse- ja 

kasutamistingimuste määramiseks teemaplaneeringu mahus. 

Linnaehituslik analüüs sisaldab ajalooliste linnaplaanide ja fotode analüüsi ning 

olemasoleva olukorra analüüsi. Analüüsi tulemusel on koostatud 

- kokkuvõte ala ajaloolisest kujunemisest, 

- vanalinna linnaehituslik analüüs põhiliste tänavate kaupa, 

- muinsuskaitselist väärtust omavate hoonete ja kruntide ankeedid, 

- hoonete vanuse tugiplaan, 

- väärtushinnangute tugiplaan, 

- hoonete tehnilise seisundi tugiplaan. 

Analüüsi koostamisel lähtuti Muinsuskaitseameti ettepanekutest teemaplaneeringule. 

 

Menetlusprotsess: 

• 17. aprill 2008 teemaplaneeringu algatamine volikogu otsusega nr 25. Sama otsusega 

algatas volikogu planeeringu alusel kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise. 

• 25. aprill 2008 maavanema ja Muinsuskaitseameti informeerimine teemaplaneeringu 

algatamisest ning lähteseisukohtade ja ettepanekute küsimine. 

• 28. aprill 2008 lähteseisukohtade küsimine saadetud Sotsiaalministeeriumile, 

Järvamaa Keskkonnateenistusele, Keskkonnaministeeriumile. 

• 14. mai 2008 Sotsiaalministeerium esitas lähteseisukohad. 

• 17. mai 2008 teade teemaplaneeringu algatamise kohta maakonna lehes Järva Teataja. 
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• 19. mai 2008 Muinsuskaitseamet esitas lähteseisukohad. 

• 29. mai 2008 Keskkonnaministeeriumi Järvamaa Keskkonnateenistus ja Maa-amet 

esitasid lähteseisukohad. 

• 30. mai 2008 Järva Maavalitsus esitas lähteseisukohad. 

• 03. september 2008 teade ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 

teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusest ning 

keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamisest, s.h keskkonnamõju 

strateegilise hindamise koostaja valikust. 

• 04. september 2008 teade teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 

algatamise kohta maakonna lehes Järva Teataja. Teavitati keskkonnamõju strateegilise 

hindamise korraldamisest, s.h keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja 

valikust. 

• August – september 2008 planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine ning 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi mustandi koostamine ja mustandi 

kohta seisukohtade küsimine. 

• 10. september 2008 toimus planeeringu eskiislahenduse avalik töökoosolek ja 

planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine. 

• 16. oktoober 2008 teade planeeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise programmi avalikustamisest. 

• 20. oktoober – 03. november 2008 toimus teemaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise programmi ning teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik 

väljapanek. Avaliku väljapaneku käigus ei esitatud ettepanekuid ega vastuväiteid 

keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ega planeeringu eskiislahenduse 

kohta. 

• 05. novembril 2008 toimus teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 

programmi ja teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  

• … 

 

2.2. Juriidilised alused 

Planeerimisseaduse § 8 lg 2 p 2  kohaselt võib kehtiva üldplaneeringu täpsustamiseks ja 

täiendamiseks koostada teemaplaneeringuid, mille eesmärgid on kindlaks määratud 

Planeerimisseaduse § 8 lg 3. Planeerimisseaduse § 8 lg 3 p 6 kohaselt on teemaplaneeringu 

üheks eesmärgiks miljööväärtuslike hoonestusalade määramine ning kaitse- ja 
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kasutamistingimuste seadmine. Paide linna üldplaneering on kehtestatud Paide Linnavolikogu 

10. oktoobri 2002. a. määrusega nr 29 ning see kehtib kuni 2010. aastani. 

 

Muinsuskaitsealal lähtutakse teemaplaneeringu koostamisel Muinsuskaitseseadusest ja Paide 

vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest1. 

 

Planeeringu koostamise hetkel kehtib Paide Linnavolikogu 19. juuni 2003. a. määrusega nr 15 

kinnitatud Paide linna ehitusmäärus, mida on muudetud Paide linnavolikogu 27. septembri 

2007. a. määrusega nr 33, milles sätestatakse muuhulgas linna osade, sealhulgas 

miljööväärtuslike hoonestusalade planeerimise ja ehitamise põhimõtted ja nõuded.  

 

Paide linnas kehtib volikogu poolt kehtestatud restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise 

kord (Paide Linnavolikogu 21. veebruari 2008. a. määrus nr 4), mille üks eesmärke on 

kompenseerida kehtestatud kaitse- ja kasutustingimustest tulenevate piirangutega kaasnev 

lisakulu.  

2.3. Seos teiste planeeringutega ja arengudokumentidega 

Paide linna üldplaneering on koostatud aastal 2002, kui Planeerimisseadus veel 

miljööväärtusliku hoonestusala mõistet ei sisaldanud, seega ei ole üldplaneeringus 

miljööalasid määratletud. Kuna üldplaneering antud valdkonda ei käsitle, on teema olulisus 

tinginud vajaduse Paide linna üldplaneeringu täiendamiseks teemaplaneeringu kaudu.  

 

Maavanema 31. jaanuari 2003. aasta korraldusega nr 115 on kehtestatud Järvamaa 

maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“. Nimetatud teemaplaneeringule on lisatud kaks alateema planeeringut, 

mis on käsitletavad eraldi teemaplaneeringutena sealhulgas alateema ”Järvamaa väärtuslikud 

maastikud”. Teemaplaneeringu “Väärtuslikud maastikud” koostamise ülesandeks on 

Järvamaa väärtuslike maastike määratlemine ning Järvamaa väärtuslike maastike registri 

koostamine koos digitaalse kaardimaterjali ja illustratsioonidega. Ühe alana (ala nr 9) on 

teemaplaneeringus määratletud ka Paide vanalinn. Paide vanalinn on töös määratletud I klassi 

alana, s.o kõige väärtuslikumad, maakondliku (võimaliku riikliku) tähtsusega alad. Järvamaa 

väärtuslike maastike registris on märgitud, et vajalik on Paide vanalinna täiendav 

inventeerimine täpsemate hooldussoovituste ja projektide jaoks. Teemaplaneeringus 

                                                 
1  Kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2005. a määrusega nr 182. 
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„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ on antud üldised 

kasutustingimused väärtuslike maastike säilimiseks ning maastikuväärtuste suurendamiseks 

ning ühtlasi ütleb teemaplaneeringu seletuskiri, et väärtuslike maastike määratlemisele 

maakonna tasandil peab järgnema hoolduse ja teatud juhtudel ka taastamise või kaitse 

korraldamine kohalikul tasandil. Muuhulgas tuleb täpsustada väärtuslike maastike piirid ning 

tagada väärtuslike maastike omapära säilimine uute ehitusalade ja joonehitiste rajamisel, maa 

sihtotstarbe muutmisel ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimisel. Kuna maakonna 

teemaplaneeringu üheks eesmärgiks on turismi edendamine, siis näeb see ette ka 

külastatavatele aladele infoskeemide ja teatetahvlite paigaldamise. Tagada tuleb ka juurdepääs 

arhitektuursetele vaatamisväärsustele ning muinsuskaitse objektidele. 

 

Teemaplaneeringu koostamise alusdokumentideks on veel Paide linna arengukava aastateks 

2007-2013 (visioon aastani 2035), mis väärtustab Paide vanalinna ja linna ajaloolist 

väikelinna miljööd, Paide vanalinna arengukava aastani 2020 ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013. 

Eesti eluasemevaldkonna peamine ülesanne on tagada Eestis elanikele sobiva ja 

võimalustekohase eluaseme kättesaadavus, kvaliteetne ja jätkusuutlik eluasemefond ning 

eluasemepiirkondade mitmekesisus ning tasakaalustatud ja säästev areng. Eluasemevaldkonna 

arengukavas käsitletavad meetmed on suunatud eelkõige asulates asuvate miljööväärtuslike 

eluasemepiirkondade arendamiseks. Arengukavas tõdetakse, et paljud miljööväärtuslikud alad 

on tõsises hävimisohus eraomanike vähese keskkonnateadlikkuse ja miljööväärtuslikke 

piirkondi väheteadvustava tegevuse tõttu, ning kaootilist arengut on soodustanud avaliku 

sektori vähene huvi nende piirkondade arengu suunamise vastu. 

 

3. Mõisted 
Miljööväärtuslik hoonestusala on ajalooliselt välja kujunenud tänavavõrgu, haljastuse ja 

hoonestusviisiga ala, mis koos ühtsetele arhitektuurilistele kriteeriumitele vastavate hoonetega 

moodustab säilitamist vääriva kvalitatiivse terviku. Miljööväärtuslikud hoonestusalad on 

ehituslikult omapärased hoonete kvartalid või ansamblid, millel on oma plaanistruktuur ja 

mahuline ülesehitus, ehitusreeglid ja ehitustüübid. Lisaks miljööväärtusliku hoonestusala 

definitsioonis toodud punktidele, on miljööaladest rääkides olulisel kohal ka sotsiaalne aspekt, 

sh kombed ja harjumused. Planeeringu tekstis on kasutatud miljööväärtusliku hoonestusala 

mõiste sünonüümina veel mõisteid miljööala ja miljööväärtuslik ala. 
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Muinsuskaitseala on piirkond, mis koosneb kinnismälestistest ja teistest asjadest, mis koos 

maa-ala ja loodusobjektidega ning tänavatevõrgu, hoonestuskvartalite ja kruntide (kinnistute) 

struktuuriga moodustavad kultuuriväärtusliku terviku. Muinsuskaitseseaduse kohaselt 

võidakse muinsuskaitsealaks tunnistada kultuuriväärtusega ajalooline asula või selle osa või 

looduse ja inimese koostegevuse tulemusena kujunenud ala.  

 

Miljööväärtuslik hoonestusala erineb muinsuskaitsealast eelkõige selle poolest, et 

muinsuskaitse on riiklik kaitse, miljööalade valiku ja kaitse tingimused kehtestab omavalitsus 

planeeringutega. Samuti on järelevalve teostajad erinevad – muinsuskaitsealal teostab 

järelevalvet Muinsuskaitseamet ning miljööväärtuslikul alal kohaliku omavalitsuse vastav 

organ. Muinsuskaitsealaks tunnistamine toimub muinsuskaitseala põhimäärusega, mille 

kinnitab Vabariigi Valitsus Kultuuriministeeriumi ettepanekul, ning põhimääruses nähakse 

ette muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused.  

 

Käesolev planeering hõlmab nii Paide linna miljööväärtuslikke hoonestusalasid kui ka Paide 

vanalinna muinsuskaitseala, sest lisaks riiklikule kultuuriväärtusele omab Paide vanalinna 

muinsuskaitseala ka olulist miljööväärtust. Muinsuskaitsealaga seotud ettepanekud jõustuvad 

lõplikult pärast Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse muutmist ja Vabariigi 

Valitsuse poolt kinnitamist. 

 

Säästev renoveerimine on hoonete uuendamine/kaasajastamine põhimõttel, et võimalikult 

põhjalikult kasutada ja säilitada ajalooliste hoonete väärtusi. Säästev renoveerimine erinevalt 

restaureerimise mõistest ei nõua ühest taastamist ja konserveerimist ja on kasutatav hoonete 

puhul, mis ei pruugi olla riikliku kaitse all, kuid olemuselt, materjalilt või konstruktsioonilt 

vms poolest on siiski erilised ja eeldavad oma põhiparameetrite säilitamist. 

 

hoonestustingimused 

maksimaalne hoone lubatud kõrgus – katuseharja kõrgus! 
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4. Paide linna ajalugu 
Paide linn tekkis Pärnu jõe ülemjooksule teedesõlme äärsele soisel tasandikul olevale 

lamedale moreenkõrgendikule 13. sajandi II poolel seoses Paide ordulinnuse rajamisega. 

Paide linnaplaan on välja kujunenud vanade maanteede järgi. Kuna Paide asus oluliste 

kaubandusteede sõlmpunktis, toimus siin palju laatasid. Linna ajaloolise tuumiku 

moodustavad Vallimägi, sellel paiknevad Paide ordulinnuse varemed ja bastionid, linnuse 

peatorn ning sinna juurde mõnevõrra hiljem tekkinud vanalinn. Linnaõigused sai Paide 1291. 

aastal. Keskaegne Paide linn, mis koosnes põhimahus puithoonetest, hävis Liivi sõja tagajärjel 

17. saj alguseks. 1636 anti Paide üle Mäo mõisa valdusse ja piirati Paide linnaõigusi. 1696. 

aastal vabanes linn Mäo mõisa alt tänu linnakodanike eestvedamisel peetud kohtuvaidlustele. 

Linnaõigused taastati 1789. aastal koos uue linna piiri kinnitamisega.2 

 

Paide linn hakkas kasvama pärast Katariina II haldusreformi, millega Paide muudeti 1783. 

aastal Järvamaa kreisi keskuseks (hiljem maakonna keskus). Sellest ajast peale algas uuesti 

Paide linnaline areng, mis kujundas linna omailmeliseks väikelinnaks, millisena see säilis 

kuni 1960.-70. aastatel toimunud suurte ümberehitus- ja lammutustöödeni. Linnuse maa-ala 

anti 18. sajandi lõpus üle linnale. Linna territoorium laienes ka Mäo mõisa põllumaade arvelt. 

Väike-Aia tänav pikendati linna lõunapiirini. Kuna uus tänavaosa oli endisest laiem, hakati 

seda nimetama Suur-Aia tänavaks. 19. sajandi alguses rajati linnuse muldkindlustuste 

vallikraavi alale Veski, Parkali ja Valli tänav. 

 

18.-19. sajandi vahetusel kasvas linna territoorium kahekordseks ja algas uute ehitiste 

püstitamine. Esmajärjekorras ehitati kreisilinna vajadustele vastavad ametiasutused. Suurim 

neist oli 1789. aastal ehitatud kohtuhoone (Tallinna 18), mis on praegugi kohtu kasutuses. 

Tallinna tänavale ehitati esimene kreisikoolihoone (Tallinna 6), Vallimäe jalamile magasiait 

(selle linnapoolses osas olevaid ruume kasutati arestimajana) ja Laia tänava algusesse uus 

pastoraat. Kõik nimetatud hooned on säilinud tänaseni. 18. sajandi lõpust on linnaplaanidel 

näha juba tihedat hoonestust. Linna keskus koos turuplatsiga oli saanud omale praeguse kuju 

ja mõõtmed.  

 

1773. aastal keelati keisrinna Katariina II poolt kirikutes ja linnades sees surnute matmine. 

Linnavalitsus ostis 1774. aasta augustis kalmistuks sobiva maatüki linnast väljas Suur-

                                                 
2  Ühenduse Weissenstein. [http://www.weissenstein.ee] (17.10.2008) 
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Pärnuväljal – Reopalu kalmistu. 1898. aastal istutati Pärnu tänava äärde ligi kaks kilomeetrit 

pikk pärnaallee, mis ühendas linna surnuaiaga. Sellel suunal toimus hiljem linna ulatuslik 

laienemine. 

 

20. sajandil oli Paide linn ikka veel põllumajanduslik väikelinn. Linna laienemist ja 

maakasutuse arengut 20. sajandi I poolel mõjutas kõige enam raudtee rajamine. Paidet läbis 

Türi-Paide-Tamsalu kitsarööpmeline raudtee, mille Türi-Paide haru avati esmakordselt 1900. 

a3. Paide-Tamsalu haru ehitamist alustati 1915. Lõplikult ehitati raudtee välja 1920. Ühest 

küljest tingis raudtee rajamine tööstuse elavnemise ja rahvastiku arvu kasvu, kuid teisest 

küljest piiras raudtee asukoht maakasutuse arengut. Pärast raudtee kaotamist 1972. aastal 

kujunes trassi ühele osale Jaama tänav ning Viraksaare rabasse viinud haruraudtee tammile on 

osaliselt rajatud Raudtee tänav. Lisaks raudteele seadsid jõed hoonestuse levikule piirid. Paide 

linna piiravad kolmest küljest jõed. Enim mõjutas hoonestuse levikut Pärnu jõgi, mis voolas 

otse Vallimäe nõlva alt läbi. 1954. aastal suunati jõgi ümber ja vana jõesäng täideti. 

 

Uue tänava äärse hoonestuse puhul (lõigul Vaksali tänavast kuni Ruubassaare teeni) võib 

täheldada, et elamud on ehitatud kinnistu lõunapoolsesse otsa s.o raudtee poole. 20. sajandi 

alguses rajati elamuid raudteejaama ning tööstusettevõtete lähedusse. Tööstusettevõtete 

piirkond asus Tööstuse tänava (endine Heina tänav) ääres, kus asusid suur tööstusettevõte 

tuletikuvabrik „Baltika“ (1912-1930) ja telliskivivabrik4. Sellest ajast pärinevad tänaseni 

säilinud tuletikuvabriku tööliselamud Jaama tn 3, 5, 7 ja 9. Mõnevõrra hiljem hoonestati 

Pärnu tänav. 

 

Teisele maailmasõjale järgnenud kahe aastakümne vältel valitses Eestis linnastumise buum. 

Sama tendents valitses aastatel 1945-1965 ka Paides. Erinevalt ülejäänud Järvamaast oli sõda 

Paidet säästnud – ainus kaotus oli Vallitorn, mille taganev Punaarmee 1941. aastal õhkis. 

Paides alustati 1944. aastal tööstuse arendamisega. Loodi transpordiettevõte Järvamaa 

Autobaas (asus endisel vangla territooriumil), alustati teedeehitusmasinate tootmisega endise 

tuletikuvabriku hoonetes (hiljem ekskavaatoritehase „Talleksi“ tšehh), tellisevabriku hoonete 

rühmas alustasid tööd teraviljasalv ning metalli- ja ehitusremonditöökojad, 1902. aastal 

avatud linna tapamaja laienes Paide Lihakombinaadiks. Paide noorim tööstuskolle rajati 1970. 

                                                 
3  Liin Türi - Paide - Tamsalu. Eesti kitsarööpmelised raudteed. 
[http://www.hansaco.ee/raudtee/?main=1&sub=49&tlink=0] (17.10.2008) 
4  Pae, T. Sokk, H. Järvamaa. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2007. 
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aastail piimakombinaadi ehitamise näol Prääma teele. Et märkimisväärne osa linna 

territooriumist tuli reserveerida tootmisettevõtetele ning transpordi- ja siderajatistele, siis 

hakkas linna kimbutama elamuehitusmaa nappus. Sellest tingitult nähti 1974. aasta 

generaalplaani korrektuuriga ette 3-5-korruseliste korterelamute ehitamine, mis paigutati 

vahetult vanalinna äärealadele.  

 

Samal ajal kui mujal linnades taastati sõjas hävinud hooneid, alustati Paides 

linnaplaneerimisega. 1946. aastal koostas arhitekt A. Käsper Paide generaalplaani, mis nägi 

ette kahe- ja kolmekorruseliste kivimajade ehitamise Pärnu ja Tallinna tänavale ning suurte 

avarate aedadega kruntidega individuaalelamutest koosnevate uute elurajoonide rajamise. 

Kuna linnaelanike arvu kasv oli oodatust kiirem, siis korrigeeriti algset generaalplaani juba 

1958. aastal (arhitekt R. Raidna). Sama plaani 1974. aasta korrektuuris (arhitekt R. Riitsaar) 

võeti aluseks ülepaisutatud prognoos, et 20. sajandi lõpul elab Paides 16 000 inimest.  

 

Nõukogude võimu aastail kasvas linn aedlinnaosade näol ning ehitati välja uued 

korterelamute piirkonnad – Ehitajate tänava piirkond, Soo ja Kure tänava piirkond ning 

Ristiku tänava piirkond. 1950. aastail jagati pereelamute krunte väiksemate rühmadena 

kohtades, kus krunte oli juba enne sõda välja mõõdetud. Need krundid olid võrdlemisi suured. 

Hiljem hakati krunte poolitama ja vähendama. Valdavalt kujunes madaltihe hoonestus.  

Kesklinna piirkonnas kujunes linnakujunduse põhiteljeks Pärnu tänav. Tallinna tänava tähtsus 

peatänavana vähenes. Sellest tingitult on tänaseks Pärnu tänava ääres ajalooline hoonestus 

hävinud ja Tallinna tänava ääres põhimahus säilinud. Ajaloolise hoonestuse arvel kerkisid 

nõukogude okupatsiooni aastail ka sellised tänaseni linnapildis nähtavad objektid nagu 

Keskväljaku ääres asuv kaubamaja ning restorani ja söökla hoone Keskväljak 15 (1967), 

Lembitu pargi vastas asuv suur kultuurimaja (1987) ja Paide ainuke kõrghoone – 

veetornelamu (1978). Paide linna tänaseni toimiva liiklusskeemiga tänavavõrk, praegustes 

mõõtmetes hoonestatud alad ning funktsionaalne tsoneering kujunesid välja 1970. aastatel.  

 

Uue hoonestuse lauspealetungil hävis palju vanale Paidele iseloomulikke muinsuskaitselise 

väärtusega objekte, mis viitas vanalinna kaitseala vajadusele. Paide vanalinna 

muinsuskaitseala asutamiseni jõuti 1973. aastal.  

 

Paide linna areng ja kasvu mõjurid on kajastatud joonisel „Paide linna arengu skeem“ (Joonis 
1). 
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Joonis 1: Paide linna arengu skeem. 
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5. Paide linna miljööväärtuslike hoonestusalade ja 
ajaloolise hoonestuse hetkeolukord 
Valdav osa vanalinnast on hoonestatud 1- kuni 2-korruseliste elamutega. Keskväljaku äärsed 

hooned on enamus ümber ehitatud ärihooneteks, samuti paljud Pika ja Rüütli tn endised 

elamud. Hoonete seisukord on valdavalt rahuldav. Vanalinna hooneid ei ole pärast nõukogude 

okupatsiooni ajal aset leidnud kapitaalremonte oluliselt remonditud. Samuti Pärnu tänava 

piirkonnas. Paljudele vanalinna hoonetele on paigaldatud uus katus (liiga paljudel juhtudel 

sobimatu kiviimitatsiooniga plekk-katus) ja uued aknad. Üksikutel juhtudel on vahetatud ka 

fassaadilaudis ja paigaldatud soojustus. 

 

Planeeringu eskiislahenduse avalikul töökoosolekul viidi läbi ajurünnak, mille käigus 

kaardistati miljööväärtuslike hoonestusaladega ja ajaloolise hoonestusega kaasnevad põhilised 

probleemid, millest on ülevaade antud järgnevates lõikudes. 

 

Paide ajalooliste hoonete puhul torkab silma asjaolu, et väga paljud hooned (hinnanguliselt 

ligikaudu 1/3 vanalinna hoonestusest) on juba väga pikka aega kinnisvaraturul müügis. Sellest 

võib järeldada, et vanadel hoonetel puuduvad kahjuks hoolivad omanikud. Vaja oleks tõsta 

ajalooliste hoonete väärtust inimeste silmis 

 

Kõige probleemsemad on miljööaladel ja vanalinnas asuvad elamud, mis nõukogude 

okupatsiooni aastail väikesteks korteriteks jagati ja on taasiseseisvumise järgselt elanikele 

korteriomanditena erastatud. Kõnealused elamud on üldjuhul korteriühistu moodustamiseks 

liiga väikesed ning elanikud üldjuhul pensionärid, kellel ei ole võimalik remonttöid ette võtta 

ega sageli ka primaarseid korrashoiu töid teostada. 

 

Pärnu tänava piirkonna miljööala üks aktuaalsemaid probleeme on suurte ajalooliste 

kinnistute jagamine, millega kaasnevad juurdepääsu probleemid, ala liialt tihe hoonestamine 

ning piirkonda sobimatute ehitiste rajamine. Samuti seab suurte kinnistute jagamine ohtu 

piirkonna rohelise miljöö. Endisaegsed suurte aiamaadega kinnistud on tänaseni haljastatud 

põlisviljapuudega, mis satuvad hoonestustiheduse suurenedes ohtu. Liigtihedalt paiknevatest 

juurdepääsudest tingitult võib ohtu sattuda ka Pärnu tänava äärne allee, kus puude juuri on 

kahjustanud ka 2008. aasta suvel toimunud kanalisatsiooni- ja veetrasside paigaldustööd. 
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Samuti põhjustavad probleeme majaomanike sagedased sooviavaldused kõrghaljastuse s.h 

Pärnu tänava äärse allee puude likvideerimiseks.  

 

Miljööala terviklikkust rikastavad põhihoone juurde kuuluvad autentsel kujul säilinud 

abihooned, mida kahjuks ei osata piisavalt väärtustada. Nimetatud kõrvalhooneid ei ole 

pidevalt hooldatud ning nüüd on need üldjuhul halvas seisukorras. Sellest tulenevalt kiputakse 

vanu kõrvalhooneid liialt kergekäeliselt lammutama ja kahjuks tehakse seda liialt sageli ilma 

loata ja projektita. Samas on vanad kõrvalhooned säilinud oma esialgsel kujul just seetõttu, et 

neid ei ole pidevalt korrastatud ja remonditud ning neil on säilinud ehitusaegsed detailid ja 

materjalid, mida lammutamise korral saaks enamus juhtudel taaskasutada. 

 

Kõigi vanade ja väärikate hoonete ühine tüüpprobleem on uute sobimatute (plastik)akende 

paigaldamine ning samas vanade puitakende teenimatu alahindamine. See probleem ning 

paljud analoogsed tehnilised probleemid, s.h sobimatud ehitusvõtted ja sobimatute materjalide 

kasutamine tulenevad üldjuhul inimeste teadmatusest. Seega võib probleemina nimetadagi 

inimeste teadmatuse, millest tulenevalt ei osata hinnata muuhulgas väärtuslikke ehitusdetaile, 

millest liialt kergekäeliselt loobutakse, s.h esmapilgul ehisdetailidena näivad elemendid, mis 

tegelikult omavad ka olulist praktilist funktsiooni. 

Selle probleemi lahendamiseks on asutatud Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide 

Ühendus, kelle põhieesmärk on säästva renoveerimise alase teabe levitamine ning seeläbi 

ajaloolise väärtusega hoonestuse säilimisele kaasa aitamine. 

 

Paide vanalinna muinsuskaitsealal on täna probleemiks reklaami paigaldamise eeskirjade 

puudumine. Teemaplaneeringuga sätestatakse ka reklaaminduse põhialused ning reklaamide 

paigaldamise ja kujundamise reeglid. Samuti käsitleb planeering väikevormide 

kontseptsiooni, mis kajastab pinkide, prügikastide, infoviitade ja stendide paigaldamise 

põhimõtteid. Hetkel toimub infrastruktuuri objektide nagu elektripostide, kilpide jm 

paigaldamine miljööaladel väga läbimõtlematult. Juhuslikult paigaldatud ilmetud elektripostid 

rikuvad väärtuslikke vaateid ning sageli põhjustab läbimõtlematu nt elektrikilpide 

paigaldamine hoonele ehitustehnilisi probleeme (vihm pritsib kilbi pealt fassaadile ja rikub 

fassaadi). 
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Senini on paljud probleemid tingitud olnud regulatsioonide ja järelevalve puudulikkusest. 

Samas eeldab konkreetse regulatsiooni kehtestamine tugevat ja tõhusat järelevalvet ning 

kiireid ja resoluutseid otsuseid, mida siiani vastu võtta pole suudetud. 

 

Ühe psühholoogilist laadi probleemina võiks nimetada ka inimeste mõtteviisist tuleneva 

aspekti. See on inimeste loomuomane soov silma paista ja teistest eristuda ning oma 

finantsvõimekust demonstreerida. Selline mõtteviis on aga vastuolus miljööalade olemusega.  

 

Miljööalade arengu tagavad kahtlemata kõigele muule lisaks kohaliku omavalitsuse 

investeeringute mahud, mis on siiani olnud kasinad. Kuna miljööalad on üldjuhul hõredalt 

asustatud ning elanikke on nendes piirkondades suhteliselt vähe, siis on ka linna eelarves vähe 

vahendeid miljööaladele investeerimiseks, sest kasusaajate ring on väike võrreldes tihedalt 

asustatud piirkondadega. 

 
 

6. Planeeringulahendus 
Planeeringulahendus määratleb Paide linnas kolm miljööväärtuslikku hoonestusala (s.h 

vanalinna muinsuskaitseala). Samas on muinsuskaitseala jaotatud kolmeks iseseisvaks 

miljööalaks eesmärgiga kehtestada eriilmelistele piirkondadele erinevast ajaloolisest 

kujunemisest tingitult erinevad kaitse- ja kasutustingimused. Määratletud miljööalad on 

kujunenud linna erinevatel arengu etappidel.  

 

Planeeringuga on ühtlasi tehtud ettepanek vanalinna muinsuskaitseala piiri korrigeerimiseks 

(vt Lisa 1 Paide miljööväärtuslikud alad). Esmajärjekorras käsitleb planeering vanalinna 

kohaliku tähtsusega miljööväärtusliku hoonestusalana. Seega teemaplaneeringu 

kehtestamisega tehakse ettepanek Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse 

muutmiseks, kuid kui muudatusettepanekuid riiklikul tasandil ei kehtestata/rakendata, siis 

kohaliku omavalitsuse tasandil võetakse tehtud ettepanekud (planeering kui avalik kokkulepe) 

kohalikust tähtsusest tingitult linnaruumi planeerimisel arvesse. 

 

Järgnevates alapeatükkides on antud miljööväärtuslike hoonestusalade kirjeldus tekstina ja 

kokkuvõtliku tabelina, mille eesmärk on anda ülevaade piirkondade väärtustest, kirjeldada 

nende arengulugu ning olemust. Tabelites on antud ülevaade alale iseloomulikust 

planeerimisstruktuurist ja mahulisest ülesehitusest. Piirkondade kirjeldusele järgnevad 
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alapeatükkide lõpus väärtuste määratlemisest tulenevad miljööalade kaitse- ning 

kasutamistingimused (tingimused alade edasiseks kasutamiseks ja arendamiseks).  

 

Planeeringulahenduse välja töötamisel on lähtutud järgmistest eksperthinnangutest:  

Paide miljööväärtuslike hoonestusalade ja väärtuslike üksikobjektide inventeerimine 

(koostajad Mirjam Averin, Karen Klandorf; 2008) ning vanalinna muinsuskaitseala osas 

Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonete väärtuslike detailide inventeerimine (koostajad 

Pille Viirsalu, Mirjam Averin; 2007), Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse 

inventeerimine (koostajad Pille Viirsalu, Mirjam Averin; 2008) ja Paide vanalinna 

linnaehituslik analüüs (koostaja arhitekt Eva Laarmann; 2008). 

 

6.1. Pärnu tänava piirkonna miljööväärtuslik ala (ala nr 1) 

Pärnu tänava äärne hoonestus pärineb suuremas enamuses Eesti Vabariigi algusaastatest, s.o 

1920. ja 30. aastatest. Ala on hoonestatud valdavalt puithoonetega. Üksikud hooned on 

ehitatud 20. sajandi esimesel kümnendil. Nende hoonete arhitektuur erineb nähtavalt 

ülejäänud alale iseloomulike hoonete arhitektuurist (vaata peatüki lõpus olevat ala kirjeldavat 

tabelit Tabel 1). Enne ulatuslikku ehitustegevuse algust 1920. aastatel oli piirkond kasutusel 

Kirna mõisa põllumaana. 

 

1920. aastatel viidi Järvamaal, nagu ka mujal Eestis, ellu maareform, mille käigus võõrandati 

arvukalt mõisamaid. Kogu võõrandatud maa arvati riiklikku maafondi 10. oktoobril 1919 

vastu võetud maaseaduse alusel5. Maareformi elluviimise tulemusel hakkas Pärnu tänava 

äärne hoonestusala laienema läänesuunas piki Pärnu maanteed.  

 

Pärnu tänava äärse hoonestuse juures on äratuntav ühe Paide ajaloos väga olulise arhitekti 

käekiri. See arhitekt oli Paide linnapea (1921-1930) Eduard Purfeldt, kellel vastav erialane 

haridus puudus. Seetõttu ei ole projektid tema poolt signeeritud, vaid seda tegid erinevad 

kutselised insenerid. Eduard Purfeldt oli kunstnik. Tema koostatud ehituskavade juurde 

joonistatud hoonevaadete juures on äratuntav talle omane postkaardijoonistus – hoonete 

eestvaadetel ja perspektiivijoonistel on kujutatud pilved, põõsad ja muud illustreerivad 

detailid. Nimetatud joonised kannavad hästi edasi ajastukohast miljööd (vt Joonis 1). 

 

                                                 
5  Pae, T. Sokk, H. Järvamaa. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2007. 
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Joonis 1. Näide E. Purfeldti joonistatud perspektiivijoonisest ühe Pärnu tänava elamu projekti 

juures. 

 

Pärnu tänava hoonete elanikud olid valdavalt haritlased ja paljud neist ametnikud. Erinevalt 

teistest kaasaegsetest hoonetest, olid paljudesse käsitletava ala hoonetesse projekteeritud 

vannitoad ja teenijatetoad, mis viitab sellele, et elamute asukad olid jõukamad isikud. Teatud 

hulk hooneid projekteeriti ka üürikorteriteks. 

 

Aastatel 1881-1913 toimus Paide linnaelanike arvu suurenemine 1,6 korda. Linna saabus 

elanikke valdavalt lähiümbruse maapiirkondadest. Ajavahemikul 1922-34 suurenes elumajade 

arv Paides 456-st 539-ni. Lisaks Pärnu tänavale planeeriti Eesti Vabariigi algusaastatel uued 

elamukvartalid ka Laia ja Lembitu tänavale ning Uue tänava Türi-poolsesse ossa.6  

 

Maareformi ajal aitas riik kaasa territooriumi eraldamisega ning andis elumajade ja 

ühiskondlike hoonete ehitamiseks soodsat laenu. Tänapäevases mõistes võime 1920. aastaid 

nimetada ehitusbuumiks, mil uued elamupiirkonnad rajati põllumaadele analoogselt 

tänapäevaga.  

 

Käsitletavale alale on iseloomulik avatud hoonestusviis ning kitsad pikad kinnistud ligikaudu 

3000 m2 pindalaga. Osa kinnistuid on säilinud tänapäevalgi ajaloolistes piirides, valdavalt 

                                                 
6  Pae, T. Sokk, H. Järvamaa. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2007. 
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need, mis taasiseseisvumise järgse maareformi käigus endistele omanikele tagastati. Pärnu 

tänava ääres on alati olnud kahepoolne hoonestus, kuid paralleeltänavad on ajalooliselt olnud 

ühepoolselt hoonestatud, kuna Pärnu tänava äärsed kinnistud ulatusid järgmise 

paralleeltänavani. Suured kinnistud olid kasutusel viljapuuaiana ja aiamaana. Aia sügavuses 

leidus osadel kinnistutel lisaks peahoonele ka hoovimaju või siis oli kõrvalhoone üks osa 

ehitatud köetavaks toaks. Nõukogude ajal on paljud Pärnu tänava piirkonna ajaloolised 

kinnistud jagatud (tagumine kinnistu osa ära lõigatud) nagu vanalinnaski ja tänava teine külg 

ka hoonestatud.  

 

Palju on antud piirkonnas kõrghaljastust – nii avalikult kasutataval maal (teemaal) kui ka 

kinnistute sees. Seetõttu mõjuvad suured lopsakalt haljastatud kinnistud linnaruumis 

massiivsete haljasaladena – parkidena. Rohelist tänavamiljööd rikastavad vaated 

tagahoovidesse, kuna hooned asuvad tänava ääres üksteisest suhteliselt kaugel. Piirkonna 

oluline identiteeti määrav element on 1898. aastal istutatud pärnaallee, mis lõpeb linnapiiril 

asuva Reopalu kalmistuga ja teisel pool teed Peetri pargiga, mille rajamine tähistas 200 aasta 

möödumist Eesti liitmisest Vene aladega7.  

 

Pärnu tänava miljööala kokkuvõtlik kirjeldus on antud tabelis (Tabel 1), kus on ülevaade 

piirkonna plaanilisest ja mahulisest ülesehitusest, millest koosneb antud territooriumi 

linnaehituslik miljöö. 

 

 

Joonis 2. Pärnu tänava vaade kesklinna poolt 2008. aastal.  

                                                 
7  Pae, T. Sokk, H. Järvamaa. Loodus. Aeg. Inimene. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2007. 
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Tabel 1. Pärnu tänava miljööväärtusliku ala kirjeldus. 

HINDAMISE ALUSED ISELOOMUSTUS 

PLANEERING Piirkond on välja ehitatud linna esimese planeeringu (1931) järgi. 
Erinevalt planeeritust on teostunud mõnevõrra hõredamalt asuv 
hoonestus. Piirkond on arenenud riigimaadest eraldatud ehituskruntidele 
1920. aastatel. 
Algselt on krundid olnud kitsad ja pikad (siilukujulised). 
Hoonestus on hakanud tekkima raudteejaama suunalt (tänase Jaama tn 
poolt) Pärnu tn poole ning seejärel piki Pärnu tänavat. 

TÄNAVATE STRUKTUUR 
HOONETE PAIGUTUS 
HALJASTUS 

Alale on iseloomulik lahtine hoonestusviis, hooned paiknevad tänava 
ääres ligikaudu 7 m tagasiastega tänavajoonelt. Tagaaias on viljapuuaed 
ja aiamaa. Majade ees kasvavad suured puud ja vabakujulised või 
pügatud hekid. Paljudel kruntidel on ajalooliselt olnud ka kõrvalhoonega 
ühendatud hoovimajad. 
Tänava ääres kulgevat kõnniteed ääristab pärnaallee (istutatud 1898), mis 
ühendas ajaloolist linna südant linnast välja rajatud kalmistuga. Tänava 
lõpus asub alleega peaaegu samaaegselt rajatud Peetri park, mille 
rajamine tähistas 200 aasta möödumist Eesti liitmisest Vene aladega.  

HEAKORD 
TEHNILINE SEISUKORD 

Hooned on valdavalt rahuldavas või suhteliselt heas seisukorras. Paljud 
ajaloolised viljapuuaiad ja aiamaad ning kõrvalhooned vajaksid 
korrastamist ja rohkem hooldust. 

ARHITEKTUUR Alal asuvad valdavalt kõrge mansardkatusega neoklassitsistlikud 
(juugendlike mõjutustega) puitelamud. Iseloomulikud on sümmeetrilised 
esifassaadid, millele on omased ühtlane avade rütm ja hoone keskel asuv 
suurem katuseväljaehitus ning vertikaallaudisest vahevööd. 
Hoonedetailid on tagasihoidlikud. Avade ümber on profileeritud (kindla 
profiiliga) piirdelauad ja avade ülemistes nurkades teemantmotiiviga 
nurgakvaadrid. Hoonetel on valdavalt kolmeosalised (framuugiga 
kahetiivalised) aknad, mille ülaosa on prossjaotusega. Levinud on 
veneetsia aknad. Välisuksed on valdavalt valgmikuga tahveluksed, mille 
kohal on tagasihoidlik sepisvarikatus. Ajastukohaselt on paljudel 
hoonetel verandad. Paljude hoonete fassaadi küljes on säilinud 
ehitusaegsed majanumbrid. Tänava lõpupool asuvad väiksemad 
ühekorruselised viilkatusega elamud. Enamus hoonete arhitekt on E. 
Purfeldt (ei omanud arhitekti haridust), linnapea 1921-30. 

HOONETE ORIGINAALSUS 
- AUTENTSUS 

Hoonete algupärane katusekattematerjal on tüüpiliselt betoonkivi 
(valtskivi), mis on paljudel hoonetel asendatud eterniidiga. Suuremate 
ümberehituste all on kannatanud tänava lõpus asuvad elamud, millest 
paarile on paigaldatud plastikvooder. Alal on väärtuslikke algupärasel 
kujul säilinud kõrvalhooneid, mille väärtust tuleks rõhutada. 

ÜHTSUS-SOBIVUS Miljööväärtuslike hoonete vahele on pikitud üksikud nõukogudeaegsed 
ehitised, mis vähendavad ala tervikväärtust. Ala tuumik paikneb 
Ruubassaare tn ja Kooli tn vahel. 

KOKKUVÕTE – 
MILJÖÖVÄÄRTUS  

Oluline miljööväärtuse komponent on kõnniteed ääristav allee, mis on 
piirkonna lahutamatu osa. Piirkond on väga kõrge miljööväärtusega 
arhitektuurselt väärtusliku puithoonestuse tõttu. 
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Pärnu tänava piirkonna miljööväärtusliku ala kaitse- ja kasutamistingimused 

 

Üldjuhul kuuluvad hooned Pärnu tänava piirkonna miljööväärtuslikul hoonestusalal 

restaureerimisele või rekonstrueerimisele. Hoonete mahud ja fassaadijaotus tuleb säilitada. 

Ehitades ning selleks ehitusmaterjale valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka 

miljööväärtusliku hoonestusala arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust ning eelistada säästva 

renoveerimise põhimõtteid. Miljööalal asuvate hoonete fassaadide säilinud originaaldetailid 

(s.h dekoratiivsed detailid, tahveluksed, varikatused, aknapiirdelauad koos nurgakvaadritega 

jne) tuleb säilitada. Hävinud originaaldetailid tuleb asendada originaaldetailide eeskujul 

samast materjalist ja samade profiilidega valmistatud uute detailidega. Säilitada tuleb 

muuhulgas piirkonnale iseloomulikud abihooned, mille seisukord seda võimaldab. 

Juhul kui hoone tehniline seisukord ei võimalda hoonet säilitada, on lubatud selle asendamine 

olemasolevate hoonete mahtu ja arhitektuuri järgiva hoonega.  Hoone tehnilise seisukorra 

hindamiseks tuleb koostada tehniline ekspertiis. Lammutamise teostamisele peab eelnema 

lammutusprojekti koostamine, milles on määratletud taaskasutusse suunatavad materjalid ja 

detailid.  

Uushoonestus peab arvestama ja väärtustama nii oma mahult kui arhitektuurselt lahenduselt 

olemasolevat väljakujunenud keskkonda. 

 

Pärnu tänava piirkonna miljööväärtusliku hoonestusala hoonestuslaadi terviklikkuse ja 

piirkonna miljööväärtuse tagamiseks tuleb alal järgida järgmisi nõudeid: 

1) rajatavate hoonete põhimahu tänavapoolne ehitusjoon peab üldjuhul ühtima 

olemasoleva välja kujunenud ehitusjoonega; 

2) rajatavate hoonete katuse, räästa ning sokli kõrgus ja katuse kalle peavad olema 

ligilähedased piirkonnale iseloomuliku hoonestuse vastavatele näitajatele; 

3) kruntide ehitusalade määramisel tuleb kasutada lahtist hoonestusviisi; 

4) uute hoonete kavandamisel suurtele kinnistutele paigutada hoone krundile nii, et see 

tunduks tänava ääres asuva põhihoone juurde kuuluva hoovimajana. Uue hoone 

mahud ja arhitektuurne lahendus peavad olema tänavaäärse (põhi)hoonega võrreldes 

tagasihoidlikumad. Sama põhimõtet järgida ka suurte kinnistute jagamisel tekkinud 

uute kinnistute ehitusõiguse määramisel; 

5) fassaadide viimistlemisel on keelatud PVC-katte ja profiilpleki ning teiste imiteerivate 

materjalide kasutamine, s.h ei ole lubatud plastikakende, profiilplekk-katusekatte ja 
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metallvälisuste paigaldamine. Akende vahetamisel peab säilima akna algupärane 

raamijaotus, mõõtmed ja asend seinas. Katuseakende paigaldamine lahendatakse igal 

konkreetsel juhul projekteerimistingimustega ja projektiga, kusjuures katuseakende 

paigaldamisele eelistatakse vintskappide väljaehitamist ja/või katuseakende 

paigaldamist hoovipoolsele küljele. 

6) soovitatav ja lubatud on valtsplekk-katusekatte (erandjuhul ka kruvidega kinnitatava 

sileda plekk-katte) ja katusekivi (eelistatavalt valtskivi mitte S-kivi) kasutamine 

katusekattematerjalina. Tänavajoonest eemal paiknevate kõrvalhoonete 

katusekattematerjalina on lubatud ka rullmaterjalide kasutamine. Materjali valikul 

tuleb lähtuda katusetüübist. 

7) olemasolevate puithoonete väljast soojustamine ei ole soovitatav. Hoonete väljast 

soojustamisel peab säilima sokli iseloomulik eendus ning aknad tuleb tõsta nii palju 

väljapoole, et need oleksid uuest vooderduspinnast samal kaugusel kui algselt. Samuti 

tuleb jälgida, et säiliks räästalahendus ja laius; 

8) maksimaalselt tuleb säilitada kruntidel ja tänavamaal olev väärtuslik piirkonnale 

iseloomulik haljastus. Heas tervislikus seisundis olevaid allee puid ei ole lubatud 

likvideerida. Puude tervislikku seisundit hinnatakse dendroloogilise hinnangu alusel; 

9) õuede haljastamisel istutada alale sobivaid traditsioonilisi (ajastukohaseid) taimeliike 

(sirelid, jasmiin, floksid, viljapuud jne). Säilitada ja korrastada aedades kasvavad 

põlisviljapuud, mis õitsemise ajal meeldiva miljöö loovad. 

10) tänavapoolsete piirdeaedade rajamise maksimaalne lubatud ja ühtlasi soovitatav 

kõrgus on 1,3 m. Eelistada puitlippaia rajamist teistele piirdetüüpidele. Kinnistu 

tänavapoolsele küljele võrkaia rajamine on lubatud ainult koos piirdeaiaga sama kõrge 

pügatud hekiga. Haljaspiirde rajamisel eelistada traditsioonilisi hekitaimi (nt .... 

loetelu). Piirdeheki lubatud maksimaalne kõrgus on 1,5 m, soovitatav kõrgus on 

ligikaudu 1,3 m. Massiivsete kivipostidega ja soklil piirdeaedade rajamine ei ole 

lubatud. Plankpiirete rajamine kinnistu tänavapoolsele küljele ei ole lubatud. Piirdeaia 

lahendus tuleb enne aia rajamist kooskõlastada linnavalitsusega. 

11) säilitada piirkonnale iseloomulikud hoonete ehitusaegsed majanumbrid (valge põhja 

peal katusega metallplaadid); 

12) tehnorajatiste ja infrastruktuuri elementide paigaldamine ei tohi soodustada ajaloolise 

hoonestuse seisukorra halvenemist. See tähendab näiteks, et liitumiskilpide 

paigaldamisel tuleb arvestada, et kilbi pealt pritsiv vesi ei kahjustaks hoone fassaadi 

ega tekitaks niiskuskahjustusi. Tehnorajatiste ja infrastruktuuri elementide asukoha 
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valikul arvestada miljööväärtusliku linnaruumiga ja väärtuslike ajalooliste objektidega 

– tehnorajatised peaksid jääma linnaruumis võimalikult märkamatuks. 

13) ei tohi reklaamid, tehnorajatised ja linnaruumi väikevormid varjata vaateid 

arhitektuuriväärtuslikele ja ajaloolistele objektidele ega kahjustada ajalooliste hoonete 

konstruktsioone. 

14) tuleb reklaamide, tehnorajatiste ja väikevormide paigaldamisel vältida liigset 

„visuaalset müra“, s.h arvuliselt piirata linnaruumi paigaldatavate objektide (k.a 

liiklusmärkide, viitade jms) hulka, tehnorajatiste paigaldamisel eelistada 

maakaabelliine õhuliinidele jne. 

15) tänavate remontimisel vältida tänavakatte (sõidu- ja kõnnitee pinna) kõrguse tõstmist; 

16) reklaamide (s.h ärisiltide) kujundus peab sobima miljööväärtuslikku linnaruumi. 

Reklaamide ning reklaamikandjate kujundamisel eelistada naturaalseid materjale 

(metall, puit, kivi, tekstiil, klaas jne) ning arvestada hoonete stiili, ajastu ja olemusega. 

Vältida valgusreklaame (keelatud on neoonreklaamid). Reklaamide kujundus tuleb 

kooskõlastada eskiisi alusel linnavalitsusega. 

17) kinnistute jagamise ja/või ümberkruntimise teel moodustatava kinnistu minimaalne 

lubatud suurus on 1200 m2. Kinnistute jagamisel ja ümberkruntimisel peab säilima 

piirkonnale iseloomulik krundistruktuur, kusjuures maksimaalne lubatud hoonestatuse 

protsent on piirkonnas 15 %. 

18) maksimaalne lubatud korruselisus ja maksimaalne hoone lubatud kõrgus piirkonnas on 

järgmised: 

Alapiirkond Max lubatud korruselisus Max lubatud kõrgus (m) 

Uus tänav 1 6 

Pärnu tänav lõigul  
Pärnu tn 70 kuni Pärnu tn 110 

2 10-12 

Pärnu tänav lõigul 
Pärnu tn 111 kuni lõpuni 

1 8 

Lai tänav 1 ? 

Raudtee tänav ? ? 

 

 

Miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva hoone fassaadi viimistlemine võib toimuda ainult: 

1) Paide linnavalitsuse poolt väljastatava hoone välisviimistluse passi alusel; 

2) hoone ehitusprojekti järgi, mille alusel on väljastatud ehitusluba. 
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6.2. Rahu ja Eha tänava piirkonna miljööväärtuslik ala (ala nr 2) 

Ala on hoonestatud 1960. aastate lõpus ja 70. aastate alguses ehitatud elamutega, millel on 

kõrge viilkatus katusealuse korrusega (vt ka Tabel 2). Tegemist on Paide linna ühe noorima 

nõukogude perioodil hoonestatud individuaalelamute kvartaliga. Piirkond on homogeense 

arhitektuur-mahulise struktuuriga. Tüüpprojektide kasutamisest tulenevalt on tänavapilt 

monotoonne. Tänava ääres paiknevast elamust natuke tagapool paikneb üldjuhul risti elamuga 

kõrvalhoone. Ka kõrvalhooned näevad välja väga sarnased. Piirkonna kinnistud on valdavalt 

ligikaudu 700 m2 pindalaga, kuid on ka üle 1000 m2 suuruseid krunte. Krunte piiravad 

metallpostidega lipp- või võrkaiad. Säilinud on ajastukohased iseloomulikud metallväravad.  

 

Ala on rohkelt haljastatud. Iseloomulikud on pügatud hekid tänava ääres. Majade ees on 

iluaiad, kus sageli esineb maja seina ääres tugivõre najale toetuvaid ronitaimi ja maja taga 

asub hästihooldatud viljapuu-, marja- ja köögiviljaaiad. Enamikes eesaedades on ka mõni 

viljapuu, mis kevadel õitsedes muudavad tänava meeldivalt õierohkeks. Kõrgeid puid aedades 

üldjuhul ei esine. Piirkonna väljaehitamisel on suure tõenäosusega üritatud maksimaalselt 

säilitada haljasala kvartali keskel, kus kasvavad kõrged puud (kased jm).  

 

Tabelis 2 on antud Rahu ja Eha tänava miljööväärtusliku ala plaanilise ja mahulise ülesehituse 

kirjeldus.  

 

 

Joonis 3. Rahu tänava vaade lääne poolt 2008. aastal. 
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Tabel 2. Rahu ja Eha tänava miljööväärtusliku ala kirjeldus. 

 

Rahu ja Eha tänava piirkonna miljööväärtusliku ala kaitse- ja kasutamistingimused 
 

Rahu ja Eha tänava piirkonna miljööväärtusliku hoonestusala hoonestuslaadi terviklikkuse ja 

piirkonna miljööväärtuse tagamiseks tuleb alal järgida järgmisi nõudeid: 

1) rajatavate hoonete põhimahu tänavapoolne ehitusjoon peab ühtima olemasoleva välja 

kujunenud ehitusjoonega; 

2) rajatavate ja rekonstrueeritavate hoonete katuse, räästa ning sokli kõrgus ja katuse 

kalle peavad olema ligilähedased piirkonnale iseloomuliku hoonestuse vastavatele 

näitajatele; 

HINDAMISE ALUSED ISELOOMUSTUS 

PLANEERING Juba 1931. a. koostatud (vannutatud maamõõtja J. Kääparin) Paide linna 
planeerimise kava nägi alale ette elamupiirkonna, kuid ala tänavavõrk ja 
krundistruktuur erines tänaseks teostunud variandist.  
Kirjeldatav piirkond ei ole välja ehitatud planeeringu kohaselt 
(planeeringud ei ole ette näinud roheala säilitamist antud piirkonnas).  

TÄNAVATE STRUKTUUR 
HOONETE PAIGUTUS 
HALJASTUS 

Tänavatevõrk on korrapärane, koosnedes sirgetest ristuvatest 
(paralleelsetest) tänavatest, mis on ääristatud pügatud hekkidega. 
Tänavatel puudub kõnnitee. 
Elamud paiknevad kindla rütmiga, tänavast ca 10 m kaugusel ühel 
joonel. Tänavaga paralleelselt asetseva elamuga risti paikneb 
kõrvalhoone (garaaž) krundi kirdepoolses servas elamu taga. 
Kõrvalhooned on sarnaste mahtudega välja ehitatud. Majade ees on 
iluaed ning hoovis aiamaa ja viljapuuaed.  
Rahu tänava ja Looduse tänava kahe suuna vahel asetsevad 
kõrghaljastusega haljasalad nn Rahu park. 

HEAKORD 
TEHNILINE SEISUKORD 

Hooned on valdavalt heas tehnilises seisukorras. Piirdeaedade ja hekkide 
hooldamise tase jätab soovida. 

ARHITEKTUUR Piirkonnale on iseloomulikud krohvimata silikaattellisvoodriga 
ühesuguse kaldega viilkatusega (katuseharja kõrgus ligikaudu 8 m) 
tüüperamud, mille fassaadi ilmestab enamusel esiseina tagasiaste ukse 
kohal. Tüüpilised on ümmargune aken välisukse kõrval ja ühepoolse 
kaldega katusega vintskapp esifassaadis hoone keskel. Katusekatteks on 
enamasti eterniit. Enamus hoonetel on ühes otsas madal juurdeehitis, mis 
asub põhikehandist veidi tagapool. Aknad on kolmese ja kahese 
ruudujaotusega. Aknad ei paikne seinaga tasa. Puuduvad piirdeliistud. 
Kaunistuselementideks on kasutatud punasest tellisest laotud mustreid 
akende ümber või kahe akna vahel. 

ÜHTSUS-SOBIVUS Ala üldpilt on väga ühtlane. Piirkonna terviklikkust lõhuvad üksikud 
mahult suuremaks ümberehitatud elamud ja väiksemad ühepoolse 
kaldega katusega suvilatüüpi elamud. 

KOKKUVÕTE – 
MILJÖÖVÄÄRTUS  

Tulenevalt hoonete sarnasest arhitektuur-mahulisest ülesehitusest ja 
hoonete paigutusest, ala üheaegsest väljaehitamisest ja (kõrg)haljastuse 
rohkusest on tegemist kõrge miljööväärtusega aedlinna piirkonnaga. 
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3) piirkonda uute hoonete ehitamisel ja olemasolevate ümberehitamisel järgida rangelt 

piirkonnale tüüpilist hoonete mahtu, s.t rajatavate/rekonstrueeritavate hoonete 

gabariidid ja ehitusalune pind peavad olema ligilähedased piirkonna tüüpiliste hoonete 

vastavate näitajatega; 

4) plastikakende paigaldamine hoonetele ei ole soovitatav. Akende vahetamisel peab 

säilima akna algupärane raamijaotus, mõõtmed ja asend seinas; 

5) peavad säilima hoonete iseloomulikud fassaadikujunduselemendid s.h ümmargused 

aknad, punasest tellisest laotud mustrid, esiseina tagasiaste välisukse kohal jne; 

6) hoonete väljast soojustamine ei ole soovitatav/on keelatud, kuna hoonestusala 

hoonetel peab säilima iseloomulik silikaattellisfassaad. 

7) maksimaalselt tuleb säilitada kruntidel ja tänavamaal olev väärtuslik piirkonnale 

iseloomulik haljastus. Õuede haljastamisel istutada alale sobivaid ajastukohaseid 

taimeliike (sirelid, pojengid, viljapuud jne); 

8) kinnistute omanikel ei ole lubatud istutada kõrghaljastust avalikule (tänava)maale; 

9) tänavapoolsete piirdeaedade rajamise maksimaalne lubatud ja ühtlasi soovitatav 

kõrgus on 1,3 m. Säilitada piirkonnale iseloomulikud algupärased metallist väravad. 

Kinnistu tänavapoolsele küljele on võrkaia rajamine lubatud ainult koos piirdeaiaga 

sama kõrge pügatud hekiga. Vabakujulise heki rajamine ei ole lubatud. Piirdeheki 

lubatud maksimaalne kõrgus on 1,5 m, soovitatav kõrgus on ligikaudu 1,3 m. 

Massiivsete kivipostidega ja soklil piirdeaedade rajamine ei ole lubatud. Plankpiirete 

rajamine kinnistu tänavapoolsele küljele ei ole lubatud. Piirdeaia lahendus tuleb enne 

aia rajamist kooskõlastada linnavalitsusega. 

10) säilitada piirkonnale iseloomulikud abihooned algupärasel kujul; 

11) tänavate remontimisel vältida tänavakatte (sõidutee pinna) kõrguse tõstmist; 

19) kinnistute jagamise ja/või ümberkruntimise teel moodustatava kinnistu minimaalne 

lubatud suurus on 700 m2. Kinnistute jagamisel ja ümberkruntimisel peab säilima 

piirkonnale iseloomulik krundistruktuur, kusjuures maksimaalne lubatud hoonestatuse 

protsent on piirkonnas 20 %. 
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6.3. Vanalinn  

Vanalinna territoorium on linna kõige kõrgem ala ulatudes 66-72 m üle merepinna, Vallimäe 

muldkehandi kõrgus on kuni 73,5 m merepinnast. 

 

Hoolimata asjaolust, et Paide linn oli pärast linna asutamist korduvates sõdades 17. sajandiks 

hävinud, on tänaseni säilinud vanalinna territooriumi ulatuses keskaegne tänavavõrk. Liivi 

sõjas hävinud Paide linna struktuur taastus 18. sajandi lõpuks. Praegu linnapildis nähtavad 

vanimad hooned pärinevadki 18. sajandi lõpust. Hooned on aga ehitatud endistele 

vundamentidele, seega on paljude vanalinna hoonete võlvkeldrid ja vundamendid hoone 

põhikehandist vanemad. Võib oletada, et paljude hoonete vundamendid on ehitatud linnuse 

varemetest saadud paekivist. 

 

Linnapildis domineerivad ühekorruselised puitelamud. Vanalinnale iseloomulik hoonestus ei 

ole kuigi linnaline, pigem agraarne rehielamut meenutavate hoonetega. Ka ajalooline 

kinnistustruktuur viitab põllumajandusele suunatusele. Krundistruktuuris paikneb 

tänavajoonel ristkülikukujulise põhiplaaniga peahoone, millega sageli liitub ristuv hoonetiib 

ja siseõu on iseloomulikult ümbritsetud kõrvalhoonetega (laudad, tallid ja teenijate elamud). 

Mitmel kinnistul asub tänasel päeval rohkem kui üks eluhoonet, mis valdavalt on korteriteks 

jagatud. Paljud elamud on ümber ehitatud ärihooneteks. Ajaloolised kinnistud olid 

vaadeldaval alal väga suured – ulatudes kitsaste siiludena paralleeltänavani, kuna linnas peeti 

palju loomi ja kasvatati köögivilju. Tänaseks on ajalooline kinnistute struktuur peaaegu 

tervenisti hävinud. Ajalooliselt olid Pikk tänav, Pärnu tänav ja Tallinna tänav hoonestatud 

kahepoolselt, kuid Rüütli tänav ja Väike-Aia tänav olid hoonestatud ühepoolselt. See asjaolu 

on mõjutanud kõige enam Rüütli tänava tänast pilti, kuna 1950. aastatel jagati Pika tänava 

suured kinnistud ja hoonestati Rüütli tänava läänekülg. Rüütli tänava lõppu rajati 

kahekorruselised ühe trepikojaga puidust ja kivist korterelamud. Õnneks ei ole need hooned 

mahult märkimisväärselt suuremad ajaloolisest puithoonestusest ning enamus neist on 

tänavapilti paigutatud tagasiastega tänavajoone suhtes. Sellest tulenevalt ei torka nad 

linnapildis karjuvalt silma ega mõju ka kohutava võõrkehandina. Küll aga ei saa seda öelda 

Rüütli tn 21 ja 25 hoonete kohta. 

 



 28 

Tulenevalt Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest on vanalinna näol tegemist 

ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku tervikuga, mida kujundavad ehitiste, 

plaanistruktuur, kultuurkiht, maastikuelemendid ja selle miljööline eripära. 

 

Planeeringuga on tehtud ettepanek vanalinna muinsuskaitseala piiri korrigeerimiseks: 

1) Lai tn 5, Lai tn 7, Lai tn 9 ja Lai tn 11 kinnistute ulatuses korrigeerida 

muinsuskaitseala piiri selliselt, et see ühtiks loetletud kinnistute piiridega mitte ei 

läbiks kinnistuid, kuna loetletud kinnistute näol on tegemist käesoleval ajal ajaloolistes 

piirides säilinud kinnistutega vanalinnas, mis iseloomustab Paide vanalinnale 

iseloomulikku ajaloolist kruntide struktuuri. Varem Paide vanalinnale nii 

iseloomulikke pikki kitsaid krunte vanalinnas tänasel päeval enam mujal ei esine. 

2) Suur-Aia tänava alguse ja Põllu tänava alguse hoonestuse ulatuses korrigeerida 

muinsuskaitseala piiri. Suur-Aia tänava alguses ja Põllu tänava alguses on säilinud 

mitu autentset hoonekompleksi, mis koos moodustavad säilitamist vääriva terviku. 

Erilist esile tõstmist väärivad Suur-Aia tn 5/7 hoonekompleks ning Põllu tn 3 ja Põllu 

tn 5 ja 7 hoonekompleks. Suur-Aia ja Põllu tänava alguse hoonestus väärib esile 

tõstmist ka oma ajaloo poolest  - nt tegutses Suur-Aia tn 5 hoones 19. sajandi lõpul 

Elisabeth Stackelbergi asutatud Paide esimene eesti lasteaed, Suur-Aia tn 11 hoones 

tegutses 1920. aastail Üürnikkude Selts ning Põllu tänaval võttis haigeid vastu 

kopsuarst doktor Thomson, kelle maja juurde kuulus väga esinduslik parki meenutav 

eraaed. 

3) Vainu tänaval kuni Vahe tänavani korrigeerida muinsuskaitseala piiri Vainu tn 14,16, 

Vainu tn 21 ja Vainu tn 25 kinnistute ulatuses. Vainu tänav Rüütli tänavast kuni Vahe 

tänavani on väga hubase miljööga kitsas tänavalõik, kus lühikesel tänavalõigul on suur 

kõrguste vahe – see muudab tänavalõigu veelgi maalilisemaks. Samas on loetletud 

kinnistutel suhteliselt hästi säilinud vanalinna ajalooline hoonestus (eriti 19. sajandi 

esimesest poolest pärinev Vainu tn 21 ja 25 hoonekompleks). 

4) Pikk tänaval korrigeerida muinsuskaitseala piiri Pikk tn 41 kuni Pikk tn 59 kinnistute 

ulatuses, et oleks tagatud Pikk tn lõpus asuva ajaloolise hoonestuse, miljööväärtusliku 

tänavaruumi, ajaloolise tänava mahulise ülesehituse ja vanalinnale avanevate vaadete 

säilimine. Nimetatud piirkonnas asuvad Pikk tn 41, Pikk tn 45 ning Pikk tn 57 

hooviansamblid, Pikk tn 41 Paide vanalinnale tüüpiline elamu ning juugendstiilis kahe 

kolmetahulise ärkliga elamu Pikk tn 38.  
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Muinsuskaitsealaga liidetavatel aladel kehtivad samad kaitse- ja kasutamistingimused nagu 

Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtuslikul hoonestusalal. 

 

Pikast ajaloost tingitult on Paide vanalinn väga eriilmeline. Muinsuskaitseala siseselt võib 

eristada mitut omanäolist ning eraldiseisvalt väärtuslikku miljööala. 

Muinsuskaitsealasisesed miljööväärtuslikud alad on järgmised: 

1) ordulinnuse piirkond; 

2) Keskväljaku ja selle lähiümbruse (Pikk tn, Rüütli tn, Tallinna tn) piirkond; 

3) Suur-Aia, Vainu ja Pärnu tänava vaheline kvartal. 

 

6.3.1. Ordulinnuse piirkonna miljööväärtuslik ala (ala nr 3) 
Paide ordulinnus on ühtlasi nii Paide linna sümbol kui ka miljööväärtuslik vanalinna piirkond. 

Ordulinnusest on tänaseks päevaks säilinud 13. sajandist pärineva paekivilinnuse müürid, 

1990. aastatel taastatud tornkindlus (Vallitorn, endise nimega Pikk Hermann) ja 17. sajandil 

rajatud bastionitega muldkindlusesüsteem. Paekivilinnusest on säilinud konvendihoone, 

püssirohutorni ja lääneväravarajatiste müürid. 

Tänasel päeval on Vallimägi kasutusel rekreatiivalana. Vallimäel asuvat laululava kasutatakse 

vabaõhuürituste korraldamiseks. Ala oli tsaariaja lõpus ja vabariigi aja alguses heakorrastatud 

promeneerimispark. Linnuse varemed ja torn ei ole praegu linnapildis piisavalt eksponeeritud, 

kuna vaateid varjab rohke kõrghaljastus. Palju on isetekkelist ja juhuslikult paiknevat 

haljastust. Oluliste vaatesuundade avamiseks on vajalik vähendada kõrghaljastuse mahtu 

Vallimäel, et linna sümbolile Vallitornile avaneks vaade Tallinna tänavat mööda linna 

sisenejale. Ka muinsuskaitseala kaitsevööndis olevat põõsastikku tuleks harvendada 

eesmärgiga avada Järve teelt vaade linnusele. 

 

Ala miljööd enim kujundavateks elementideks on ordulinnuse müürid ja Vallitorn. Piirkond 

on oma olemuselt rekreatiivala. Miljööala väärtust suurendaks linnast välja suunatud jõe 

tagasitoomine või mingil muul kujul veekogu taastamine Vallimäe nõlva all (Parkali tn ääres). 

Ülekohtuselt armetus olukorras on linnuse kompleksi kuulunud vesiveski, millest on vaid 

varemed alles.  
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Joonis 4. Vallimäel olevad ordulinnuse varemed ja Vallitorn. 

 

Ordulinnuse piirkonna miljööväärtusliku ala kaitse- ja kasutamistingimused 

 

Ordulinnuse piirkonna miljööväärtuslik hoonestusala (Vallimäe piirkond) asub kogu ulatuses 

Paide vanalinna muinsuskaitsealal. Sellest tulenevalt tuleb ehitustegevuse ning heakorrastus- 

ja haljastustööde jm tegevuste kavandamisel ja teostamisel järgida Muinsuskaitseseadust ja 

Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärust. 

 

Seni peamiselt pargimiljööd pakkunud objektil on primaarne välja tuua ajalooline 

kindlusarhitektuuri aktsent – rõhuasetus seada haljasala asemel varemetepargile.  

 

Muinsuskaitseseadusest ja muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevate kitsenduste 

täpsustamine: 

Ordulinnuse piirkonna miljööväärtuslikul hoonestusalal 

1) tuleb säilitada ja konserveerida ordulinnuse varemed ning muldkindluse elemendid. 

Säilitamisele kuuluvad nii maapinnal nähtavad kui pinnase sees asuvad ehitusosad. 

Uute müürilõikude avamiseks viia eelnevalt läbi arheoloogilised kaevamised. 

Kaevamiste käigus ilmsiks tulnud müürid tuleb konserveerida vahetult pärast müüride 

avamist. 

2) kasutada müüride konserveerimisel originaalmüüristikus olevate kividega sarnaste 

mõõtudega kive ja algupärasele lähedast müürilao iseloomu. 
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3) vähendada kõrghaljastuse mahtu vaatesuundade avamiseks ja linnuse linnapildis 

nähtavaks muutmiseks. Esimeses järjekorras likvideerida bastionite ja vallide nõlvadel 

kasvavad puud. Säilitada kõrghaljastus vallide peal (tinglikult alleede ulatuses) 

pargiteede ääres ja väärtuslikud üksikud puud või puude kogumid. 

4) vältida uue haljastuse rajamisel puude istutamist kohtadesse, kus on (tõenäoliselt) 

pinnases säilinud müüre. 

5) tagada linnuse müüride püsihooldus, mille käigus eemaldada müüridelt puulehtede jm 

lagunemisel tekkiv kasvupinnas ja müüridel kasvav taimestik, mis soodustab müüride 

lagunemist. 

6) on müüride säilimiseks vajalik vertikaalplaneerimisega tagada sadevete äravool 

müüridest eemale.  

7) tagada linnuse kirdenurgas asuva Vallimäe keldri säilimine. 

8) väikevormide valikul lähtuda kontrasti printsiibist – uued väikevormid peavad selgelt 

eristuma autentsetest varemetest. Väikevormide kujunduses vältida ajalooliste 

detailide matkimist. Kasutada naturaalseid materjale, kivi, puitu ja metalli (teras). 

Uute detailide ja väikevormide kujundamisel vältida paekivi kasutamist.  

9) paigaldada ordulinnuse erinevate osade (konvendihoone, püssirohutorni, läänevärava 

rajatiste, bastionite jm) juurde infotahvlid linnuse ajaloo ja erinevate osade funktsiooni 

jm tutvustamiseks ning linnuse eksponeerimiseks. 

10) pargiteede korrastamisel kasutada naturaalseid materjale (kruusa, graniitsõelmeid, 

munakivi jne) 

11) Parkali ja Veski tänaval on soovitatav taastada munakivisillutis. 

12) on kõikidel kaevetöödel vajalik arheoloogiline järelevalve, sest ala hõlmab keskaegse 

kultuurkihiga piirkonda. 

 

Korrastada Vallimäest idapoole jääv võsastunud ala (endine jõesängi piirkond Vallimäe ja 

Järve tee vahel). Linnuse rajamisel asukoha valiku kriteeriumite (Paide linnus rajati 

soosaarele) ja linnuse kaitserajatiste toimimise ilmestamiseks on soovitav taastada läbi 

aegade linnuse lahutamatuks osaks olnud veekogu (jõe asukoht). Harvendada 

muinsuskaitseala kaitsevööndis põõsastikku Vallimäele vaadete avamiseks. 
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6.3.2. Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtuslik 
ala  (ala nr 4) 

Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtusliku hoonestusala näol on tegemist 

Paide vanalinna tuumikalaga. 

 

Tänapäeval esindusväljaku funktsiooni täitev Keskväljak eksisteeris turuplatsina linna 

struktuuris juba 16. sajandil, ulatudes siis oma mõõtmetelt praeguse Vee tänava joonele. 1790. 

aastal oli turuplats juba praeguses suuruses ning kiriku kui väljaku ansamblit kujundava 

peadominandiga. Väljakut kolmest küljest piiranud madal puithoonestus on põhimahus 

säilinud tänaseni. Paide Keskväljak on üks parimate proportsioonidega keskväljakuid Eesti 

väikelinnades. 

 

Keskväljak, Rüütli tänav ja Pika tänava vanem osa ning Tallinna tänav on põhimahus 

algupärasel kujul säilinud hoonestusega vanalinna ajaloolised tänavad. Rüütli tänavale on 

nõukogude ajal rajatud kahekorruselisi kortermaju. Õnneks ei ole hoonete maht silmatorkavalt 

sobimatu. Rüütli tänava miljööd rikuvad kõige enam Vainu tänava ristis asuv maavalitsuse 

hoone (Rüütli tn 25) ning endine apteegi ladu (Rüütli tn 21). 

 

Linnapildist on kadunud ajalooliselt linnapildi lahutamatuks osaks olnud kõrged plankaiad ja 

väravad. Endiste aedade ja väravate taastamine rikastaks oluliselt tänavamiljööd ja suurendaks 

õuealade privaatsust. 

 

Järgnevas tabelis (Tabel 3) on antud Keskväljaku piirkonna ülevaatlik tabel, mis kirjeldab 

piirkonna plaanistruktuuri ja mahulist ülesehitust. 
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Tabel 3. Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtusliku ala kirjeldus. 

HINDAMISE ALUSED ISELOOMUSTUS 

PLANEERING Vanim teadaolev linnaplaan pärineb 1683. aastast. Plaanil on näha 
tänaseni säilinud tänavavõrk, kiriku asukoht, linnuse müüride asukoht. 
Linna esimese planeeringu (1931) järgi nähti ette Väike-Aia ja Rüütli 
tänavate kahepoolne hoonestamine ja kruntide jagamine.1946 koostatud 
generaalplaan nägi ette hoonestuse arengu vanalinna tuumiku ümber.  
1969.a Paide linna Keskväljaku detailplaneerimine sisaldas Väike-Aia 
tänavale administratiivkeskuse rajamist ja Väike-Aia tn jalakäijate 
tsooniks muutmist, mis õnneks ei teostunud. Planeeringuga nähti ette ka 
tänavavõrgu muutmine. 1987. a Paide kesklinna detailplaneerimise 
projekt nägi ette Keskväljakul ja selle lähiümbruse tänavatel ennistada 
ajalooline munakivisillutis (põikkallakuga 3%). 

TÄNAVATE STRUKTUUR 
HOONETE PAIGUTUS 
HALJASTUS 

Vaadeldavas piirkonnas on säilinud keskajast pärinev tänavavõrk, mille 
keskuseks on ristkülikukujuline keskväljak – ajalooline turuplats. Alale 
on iseloomulik lahtine hoonestusviis, hooned paiknevad valdavalt 
tänavajoonel.  
Tallinna tn ääres on korrapärane puuderida ja keskväljak on rohkelt 
haljastatud.  

HEAKORD 
TEHNILINE SEISUKORD 

Valdav osa piirkonna hoonestusest on rahuldavas seisukorras. Rüütli 
tänava kaootiline haljastus vajab teadlikku korrigeerimist ning väljaku 
haljastus kärpimist. 

ARHITEKTUUR Alal asuvad valdavalt 19. saj. pärinevad ristkülikukujulise laia 
põhiplaaniga ühekorruselised kõrge poolkelpkatusega arhailised 
rõhtpalkhooned, mille fassaadil on kuuese ruudujaotusega aknad ja lai 
(ca 20 cm) profileeritud rõhtlaudis (külgfassaadil tihti püstlaudis). 
Hooned on väheste dekoorielementidega. Iseloomulikud on 
geomeetrilise nikerddekooriga ning rombikujutistega tahveluksed, mille 
kohal valgmik (framuug). Hoone nurkades on kasutatud laia nurgalauda 
(pilastrimotiiv) või kiviehitust imiteerivat nurgarustikat. Paljudele 
hoonetele on hilisema juurdeehitusena lisandunud verandad ja 
tuulekojad. Esindatud on ka klassitsistlikud puitmajad ja iseloomulikud 
sammasportikused. 

HOONETE ORIGINAALSUS 
- AUTENTSUS 

Liiga palju kohtab tänavapildis sobimatut kiviimitatsioonplekki. 
Hoonete algupärane katusekattematerjal on tüüpiliselt S-kivi, mille all 
on säilinud kisklaudis. Ajalooliselt on hoonetele olnud iseloomulik 
mantelkorstna olemasolu, neid on aga väga vähe säilinud. Liiga vähe on 
säilinud aknaluuke ja praktiliselt üldse pole säilinud piirkonnale 
iseloomulikke kõrgeid plankaedu. 

ÜHTSUS-SOBIVUS Piirkonna probleemseks objektiks on väljaku ääres asuv modernistlik 
kolmekorruseline kaubamaja hoone, mis olles mahult suurem kui 
ümbritsevad puithooned, on kujunenud piirkonna dominandiks. Rüütli 
tänava miljöö ühtsust rikuvad enim Rüütli tn 21 ja 25 massiivsed 
hooned. Keskväljaku terviklikku hoonestust lõhuvad lammutatud 
majade asemel ilutsevad tühjad kohad (Keskväljak 19 ja Tallinna 4). 

KOKKUVÕTE – 
MILJÖÖVÄÄRTUS  

Piirkonna kõige suurem väärtus on esialgne tänavavõrk, mis on säilinud 
oma suundades ja mõõtmetes. Terviklikku miljööd lõhuvad sobimatu 
mahu ja arhitektuuriga Keskväljak 15, Rüütli 21 ja 25 ning lammutatud 
majade asemel ilutsevad tühjad kohad (Keskväljak 19 ja Tallinna 4). 
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Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtusliku ala kaitse- ja 
kasutamistingimused 
 

Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtuslik hoonestusala asub kogu ulatuses 

Paide vanalinna muinsuskaitsealal. Sellest tulenevalt tuleb ehitustegevuse jm tegevuste 

kavandamisel ja teostamisel järgida Muinsuskaitseseadust ja Paide vanalinna 

muinsuskaitseala põhimäärust. 

 

Muinsuskaitseseadusest ja muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevate kitsenduste 

täpsustamine: 

Keskväljaku ja selle lähiümbruse piirkonna miljööväärtuslikul hoonestusalal 

1) tuleb säilitada ajaloolise hoonestuse fassaadikujunduse terviklikkus ja välisilme 

originaaldetailid (laudis, avade piirdelauad koos nurgakvaadritega, tahveluksed, 

sambad, kapiteelid, karniisid, varikatused, profileeritud sarikaotsad ja ematala otsad, 

korstnaotsad, aknaluugid, ajalooliste kaubandus- ja tootmishoonete tõstemehhanismid 

jne). Hävinud originaaldetailid tuleb asendada originaaldetailide eeskujul samast 

materjalist ja samade profiilidega valmistatud uute detailidega. Uued detailid tuleb 

valmistada ajaloolise fotomaterjali ja jooniste põhjal või Paide vanalinna hoonetele 

iseloomulikest tüüplahendustest lähtuvalt. 

2) tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale. Puithoonete viimistlemisel eelistada 

naturaalseid linaõlil põhinevaid värve, kivihoonete puhul lubikrohvi ja –värve. Soklite 

ja muude kivist hooneosade viimistlemisel kasutada lubikrohvi mitte tsementkrohvi, 

vuugitäiteks kasutada lubimörti. 

3) ei ole lubatud plastikakende paigaldamine. Akende vahetamisel peab säilima lengi 

asukoht seinas (leng peab asuma seina välispinnaga samas tasapinnas) ja piirdelauad 

akende ümber. Katuseaknad? 

4) ei ole lubatud imiteerivate materjalide (s.h profiilpleki) kasutamine. Soovitatav ja 

lubatud on valtsplekk-katusekatte (erandjuhul ka kruvidega kinnitatava sileda plekk-

katte) ja katusekivi (S-kivi) kasutamine katusekattematerjalina. 

5) ei ole lubatud metallist välisuste paigaldamine. 

6) ei ole lubatud puithoonete väljast soojustamine, eesmärgiga säilitada hoonete 

avatäidete asukoht seinas, fassaadidetailid ja räästa tuulekastid/saelõikelised 

sarikaotsad. Palgivahede tihendamiseks on soovitatav kasutada vilti, takku ja muid 

naturaalseid materjale. Hoonete soojustamisel eelistada naturaalseid 
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soojustusmaterjale (pillirooplaate jm) sünteetilistele. Vältida vahtpolüstürooli 

kasutamist puithoonete soojustamisel, kuna tegemist on äärmiselt tuleohtliku 

materjaliga. 

7) ei ole lubatud tänavaäärsete välistreppide ehitamisel kasutada keraamilist 

(glasuur)plaati. Treppide ehitamisel kasutada graniiti või paasi. Trepiastmed teha 

astmeninadega. 

8) tuleb säilitada Paide vanalinnale iseloomulik kruntide struktuur ja planeering, kus 

põhihoone paikneb üldjuhul tänavajoonel (Tallinna tänava põhjapoolses osas 

tagasiastega tänavajoonelt) ja põhihoone taha on moodustunud kõrvalhoonetega 

piiratud suletud hoov. Paide vanalinnale iseloomulikku krundistruktuuri tuleb järgida 

ka uusehitiste planeerimisel. 

9) peab uushoonestus sulanduma miljööväärtuslikku linnaruumi ja moodustama ühtse 

terviku naaberhoonetega. Projekteerimisel tuleb lähtuda piirkonna väljakujunenud 

ehitusmahtudest ja fassaadilahendustest.  

10) tuleb säilitada ja korrastada väärtuslik säilinud hoovihoonestus (abihooned). 

11) taastada tänavaäärsete kruntide piirded ajalooliste piirete eeskujul (plankaiad ja kõrged 

väravad). Piirete rajamisel lähtuda ajaloolisest foto- ja arhiivimaterjalist. Piirdeaia 

lahendus tuleb enne aia rajamist kooskõlastada linnavalitsusega. 

12) tänavate rekonstrueerimisel kasutada ajaloolist teekattematerjali (munakivi) ja 

kaasaegseid miljöösse sobivaid tänavakive. Õuealade sillutamisel ja teede katetena 

kruntidel kasutada munakivi, paekivi, betoonkivi – soovitatav on eelistada looduslikku 

kivi. Vältida õuede asfalteerimist. Tänavate remontimisel on keelatud tõsta tänavakatte 

(sõidu- ja kõnnitee pinna) kõrgust. Kohtades, kus tänava pind on tänavaäärsete 

hoonete esimese korruse põrandast kõrgemal, on soovitatav vähendada tänavapinna 

kõrgust. Vertikaalplaneerimisega tagada sadevete äravool hoonetest eemale. Tänavatel  

rakendada erinevaid liikluse rahustamise meetmeid. Tänavate hooldamisel lähtuda 

hoonestuse säilimise nõudest, s.t augud tänavakattes parandada aegsasti, et ennetada 

autoratta põrutusest tingitud vibratsioonist tingitud ohtu hoonestusele.  

13) säilitada piirkonna haljastus – suured puud, hoovide haljastus ja pargiala Tallinna tn ja 

Lai tn nurgas (Tallinna tn 22). Kõrghaljastuse hooldamisel ja istutamisel jälgida, et see 

ei kahjustaks hoonestust. 

14) peab reklaamide (s.h ärisiltide) kujundus sobima miljööväärtuslikku linnaruumi. 

Reklaamide ning reklaamikandjate kujundamisel eelistada naturaalseid materjale 

(metall, puit, kivi, tekstiil, klaas jne) ning arvestada hoonete stiili, ajastu ja olemusega. 
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Vältida valgusreklaame (keelatud on neoonreklaamid). Reklaamid ei tohi katta hoone 

arhitektuurseid detaile ja olemasolevaid kujunduselemente. Reklaame ja kuulutusi ei 

ole lubatud kinnitada/kleepida hoonete seintele, postidele, plankudele jne, vaid need 

paigaldatakse ainult reklaamikandjatele ja spetsiaalselt kuulutuste ja reklaamide 

paigaldamiseks ette nähtud pindadele (infostendidele). Reklaamide kujundus tuleb 

kooskõlastada eskiisi alusel linnavalitsuse ja Muinsuskaitseametiga. 

15) peab väikevormide ja linnaruumi dekoratiivelementide kujundus sobima vanalinna 

miljöösse. 

16) ei tohi tehnorajatiste ja infrastruktuuri elementide paigaldamine soodustada ajaloolise 

hoonestuse seisukorra halvenemist. See tähendab näiteks, et liitumiskilpide 

paigaldamisel tuleb arvestada, et kilbi pealt pritsiv vesi ei kahjustaks hoone fassaadi 

ega tekitaks niiskuskahjustusi. Tehnorajatiste ja infrastruktuuri elementide asukoha 

valikul arvestada miljööväärtusliku linnaruumiga ja väärtuslike ajalooliste objektidega 

– tehnorajatised peaksid jääma linnaruumis võimalikult märkamatuks.  

17) ei tohi reklaamid, tehnorajatised ja linnaruumi väikevormid varjata vaateid 

arhitektuuriväärtuslikele ja ajaloolistele objektidele ega kahjustada ajalooliste hoonete 

konstruktsioone. 

18) tuleb reklaamide, tehnorajatiste ja väikevormide paigaldamisel vältida liigset 

„visuaalset müra“, s.h arvuliselt piirata linnaruumi paigaldatavate objektide (k.a 

liiklusmärkide, viitade jms) hulka, tehnorajatiste paigaldamisel eelistada 

maakaabelliine õhuliinidele jne. 

19) on kõikidel kaevetöödel vajalik arheoloogiline järelevalve, sest ala hõlmab keskaegse 

kultuurkihiga piirkonda. 

20) on remont- ja ümberehitustöödel vajalik teostada keldrikorruste arhitektuuriajaloolised 

väliuurimised erinevate ehitusetappide ja plaanilahenduse väljakujunemise 

selgitamiseks, sest varasemad vaatlused on selgitanud, et Paide vanalinna hoonete 

alused keldriehitused sisaldavad palju vanemaid ehitusosi kui neil praegu asetsevad 

hooned. 

21) taastada keskväljaku ja Tallinna tn alguse äärne tihe hoonestus – taastada hoonestus 

Keskväljak 19 ja Tallinna tn 4 kinnistutel. 

 

Korrastada Vallimäest idapoole jääv võsastunud ala (endine jõesängi piirkond Vallimäe ja 

Järve tee vahel). Piirkonna miljööväärtuse tõstmiseks ja omapära esiletoomiseks on 
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soovitav taastada linna ajalooline veepiir – taastada jõe endine voolusäng. Harvendada 

alal põõsastikku Vallimäe vaadeldavuse suurendamiseks. 
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6.3.3. Suur-Aia tänava ja Vainu tänava piirkonna miljööväärtuslik 
ala    (ala nr 5) 

Kõnealune kvartal asub terves ulatuses vanalinna muinsuskaitseala piires Pärnu tänava, Suur- 

Aia tänava, Vainu tänava ja Pika tänava vahele jääval alal ajaloolise raekojahoone taga. 

Käsitletav kvartal on hoonestatud 1950. aastate alguses. 

 

Alale on iseloomulik lahtine hoonestusviis, hooned paiknevad tagasiastega tänavajoonelt 

paralleelselt tänavaga. Hoonete fassaadid on krohvitud ning fassaade kaunistavad 

uusklassitsistlikule stiilile iseloomulikud kujundusdetailid. Piirkonnas on äratuntav 50. 

aastatele iseloomulik sümmeetriline kujunduslaad koos majaesiste pinkide ja puudereaga. 

Suur-Aia tänava ja Vainu tänava ääres paikneb kõrghaljastus – ühepoolne puuderida. Krundid 

on piireteta.  

 

 

Joonis 5. Suur-Aia ja Vainu tänava piirkonna miljööala hooned. 
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Tabel 4. Suur-Aia tänava ja Vainu tänava piirkonna miljööväärtusliku ala kirjeldus. 

HINDAMISE ALUSED ISELOOMUSTUS 

PLANEERING Kvartali väljaehitamine uute ja kaasaegsemate hoonetega oli planeeritud 
juba Paide linna esimese planeeringuga (1931), mis küll ei teostunud 
selles nähtud parameetrite järgi. 1946 koostatud generaalplaan nägi ette 
arengu linna tuumiku ümber ning uue hoonestuse rajamist 2- kuni 3-
korruseliste kivimajade näol. Käsitletava kvartali hooned on 1949. aasta 
detailplaneerimise projektis tähistatud ehitamisel olevate elamutena. 

TÄNAVATE STRUKTUUR 
HOONETE PAIGUTUS 
HALJASTUS 

Kvartal asub riskülikukujulisena sirgete tänavate vahel, mis pole rajatud 
antud planeeringu tarvis, vaid on aja jooksul kujunenud, kuid sobilikult 
geomeetriliselt ja  vastasid seetõttu ajastu ehitusviiside normatiividele. 
Hooned paiknevad kvartali välimistel äärtel, nii et nende vahele tekib 
suur sisehoov haljasala, parkimiskohade ning mu tarviliku jaoks. 
Tänavajoonelt paiknevad hooned tagasiastega. Sõidutee servast eraldab 
hooneid Vainu tn ja Suure-Aia tn poolt ligikaudu 8 m laiune ala,  
millele mahub haljasala puudereaga, kõnnitee ning hekk. Osade hoonete 
vahel on ka puitlippaiad. 

HEAKORD 
TEHNILINE SEISUKORD 

Välisel vaatlusel on hoonete seisukord rahuldav või hea. Esinevad 
üksikud aja jooksul tekkinud väiksemad praod seintes, murenenud 
krohv, päikesest pleekinud ja heitgaasidest tumenenud värv ja 
vihmaveekahjustused vundamendis. Haljastus on hooldatud. 

ARHITEKTUUR Hooned paiknevad tagasiastega tänavajoonelt paralleelselt tänavaga 
üksteise suhtes ühel joonel. Alal asuvad 1950. aastate alguses valminud 
kahte tüüpi hooned. 2-korruselised viil- ja kelpkatusega ligikaudu 11 m 
kõrgused kivist krohvitud ja värvitud korterelamud, millel on 1 või 2 
trepikoda (vastavalt hoone suurusele). Dekoratiivsete elementidena on 
kasutatud  profileeritud konsoole räästa all (kogu räästa ulatuses), 
nurgarustikat  ning eenduvat aknaraamistust. Suuremamahulised 
hooned on tagaküljel liigendatud nn küljerisaliitidega. Teine tüüp on 
samuti 2-korruselised kivist, krohvitud ja värvitud korterelamud, mida 
katab kelpkatus. Dekoorielementidena võib nimetada varikatust 
sissepääsu kohal. 

HOONETE ORIGINAALSUS 
- AUTENTSUS 

Hoonete ning haljastuse juures on säilinud nende algupärane ilme, 
paiknemine(haljastus) ning kujundus. Välja on vahetatud mõningad 
aknad. 

ÜHTSUS-SOBIVUS Hoonegrupp jääb Paide vanalinna piirile ning kvartal erineb oma 
mahtudelt ja stiililt ülejäänud vanalinna piirkonnale iseloomulikust 
hoonestusest. Vaatamata sellele on tegu ühtse grupiga, kus hooned 
sobivad omavahel ideaalselt ning loovad hea ettekujutuse stalinistlikust 
planeerimisest ning hoonestuse kujundamisest. Kuna hooned ei paikne 
ühtse kõrge müürina tänava ääres vaid paiknevad üksteisest pisut eemal 
annab see nn „hingamisruumi“ ja seetõttu ei tungi hooned tänavapildis 
silma ega lämmata lähedalasuvat vanalinna. 

KOKKUVÕTE – 
MILJÖÖVÄÄRTUS  

Suhteliselt terviklik, autentsel kujul säilinud rahuldavas seisukorras 
stalinistlike hoonete grupp, mis esindab oma ehitamisajastu hoonestuse 
välisviimistlust ning planeerimisvõtteid. Rohke rohelus ning 
ruumirohkus hoonete ümber annab lisaväärtuse elukeskkonnale. 
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Suur-Aia tänava ja Vainu tänava piirkonna miljööväärtusliku ala kaitse- ja 
kasutamistingimused 
 

Suur-Aia tänava ja Vainu tänava piirkonna miljööväärtuslik hoonestusala asub kogu ulatuses 

Paide vanalinna muinsuskaitsealal. Sellest tulenevalt tuleb ehitustegevuse jm tegevuste 

kavandamisel ja teostamisel järgida Muinsuskaitseseadust ja Paide vanalinna 

muinsuskaitseala põhimäärust. 

 

Muinsuskaitseseadusest ja muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevate kitsenduste 

täpsustamine: 

Suur-Aia tänava ja Vainu tänava piirkonna miljööväärtuslikul hoonestusalal 

1) tuleb säilitada hoonestuse fassaadikujunduse terviklikkus ja välisilme originaaldetailid 

(dekoorielemendid jm). 

2) kasutada hoonete fassaadide viimistlemisel krohve. Ei ole lubatud kasutada 

fassaadiviimistlusplaate. Fassaadide viimistlemisel kasutada heledaid pastelseid toone, 

dekoorielemendid ja fassaadidetailid värvida üldjuhul valgeks. 

3) ei ole lubatud plastikakende paigaldamine. Akende vahetamisel peab säilima lengi 

asukoht seinas (leng peab asuma seina välispinna suhtes tagasiastega) ja akende 

raamistus. 

4) ei ole lubatud imiteerivate materjalide (s.h profiilpleki) kasutamine. Soovitatav ja 

lubatud on valtsplekk-katusekatte (erandjuhul ka kruvidega kinnitatava sileda plekk-

katte) kasutamine katusekattematerjalina. 

5) ei ole lubatud metallist välisuste paigaldamine. 

6) ei ole lubatud hoonete väljast soojustamine, et säilitada fassaadidetailid ja räästa 

tuulekastid koos dekoorielementidega. 

7) ei ole lubatud kinnistu tänavapoolsele küljele piirdeaia rajamine. Lubatud ja soovitatav 

on kinnistu tänavapoolse külje piiramine ligikaudu 1,3 m kõrguse pügatud hekiga. 

Hekitaimena ei ole lubatud kasutada igihaljaid taimi (s.h elupuu, kuusk jne). 

8) säilitada kõrghaljastus tänavamaal. 
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7. Väärtuslikud üksikobjektid 
 

Ettepanek võtta mälestisena riikliku kaitse alla 

1. Pärnu tn 61 – metodistide kogudus  

2. Vaksali tn 4/6 – arhitektuuriväärtuslik hoonete kompleks 

3. Jaama tn 15 – endine raudteejaam, mis on hea funktsionalistliku ehitusstiili näide. 

Ehitatud 1930. aastate lõpus. 

4. Vaksali tn 8 – endine raudtee rööpaseadja elamu, mis esindab 1938. aastal lammutatud 

vana jaamahoonega sama laadi. Ehitatud 1890. aastate lõpus. 

5. Jaama tn 11 – endise raudteejaama pagasiait. 

6. Parkali tn 18 – punasest tellisest arhitektuuriväärtuslik hoone. 

 

Väärtuslik eraldiseisev kohaliku tähtsusega hoone või hoonete ansambel 

  Aadress        
Jrk.nr Tänav Maja EHR kood Ehitusaasta Märkused 

1 Pärnu 13   veetornelamu, kõrghoone 
2 Pärnu 18   kultuurikeskus 
3 Pärnu 46 107006085 1935 funktsionalism 
4 Pärnu 55   vana kultuurimaja 
5 Pärnu 62 107006109 1912 Pärnu-Vaksali ristmik, nurgahoone 
6 Tööstuse 5 107005675 1923 tööliselamute ansambel 
7 Jaama 3 107006091 1910  
8 Jaama 5 107006093 1912  
9 Jaama 7 107006094 1912  

10 Jaama 9 107006095 1912  
11 Uus 2 107006446 1913  
12 Kure 12 107005772 1880 vanuseväärtus, hoonete ansambel 
13 Kure 14 107005773 1880  
14 Kure 16 107005776 1870  
15 Tiigi 7 107006409 1926 mansardkatus 
16 Prääma 7 107006059 1917 punasest tellisest elamu 
17 Suur-Aia 23 107005592   
18 Puuvilja 17 107005662 1924 Puuvilja-Kitsas, mansardkatus 
19 Tallinna 58      valge maja kutsekooli ees 

      
20 Soo 2 107006305 1896 ansambel/piirkond/asum? 
21 Lai 19 107005821 1917   
22 Lai 20 107005818 1925   
23 Lai 21 107005822 1917   
24 Lai 22 107005828 1925   
25 Lai 25 107005830 1904   
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26 Pärnuvälja 13   rehielamu 
      

27 
raudtee 
sild      

 

7.1. Paide linnas asuvad kultuurimälestised 

Paide linna territooriumil on 24 kultuurimälestist, mis on registreeritud kultuurimälestiste 

riiklikus registris. 

 

Ajaloomälestised 

Jrk. nr. Reg. nr. Mälestise nimi Aadress 

1 4015 II maailmasõjas hukkunute ühishaud Paide Reopalu kalmistu 

2 4016 Terroriohvrite ühishaud Paide Reopalu kalmistu 

3 4017 II maailmasõjas hukkunute ühishaud Paide Reopalu kalmistu 

4 4018 Terroriohvrite ühishaud Paide Reopalu kalmistu 

5 4019 Terroriohvrite ühishaud Paide Reopalu kalmistu 

6 4020 I maailmasõjas hukkunute matmispaik  Paide Reopalu kalmistu 

7 4012 Paide Tütarlastegümnaasiumi hoone  Posti tn 12 

8 4014 Paide Reopalu kalmistu Pärnu tn 

9 4013 Paide Saksa Tütarlaste Eragümnaasiumi hoone  Pärnu tn 53 
 

 

Arhitektuurimälestised 

Jrk. nr. Reg. nr. Mälestise nimi Aadress 

1 15057 Paide kirik  Keskväljak 1 

2 15058 Paide kirikuaed  Keskväljak 1 

3 15059 Paide kirikuaia piirdemüür  Keskväljak 1 

4 15070 Paide raekoda  Keskväljak 14 

5 15067 Elektrialajaam Paides Lai tn 8  Lai tn 8 

6 15069 Simsoni vesiveski  Parkali tn 2 

7 15056 Paide kaubahoovi ärihoone  Pikk tn 1 

8 15061 Paide kohtuhoone  Tallinna tn 18 

9 15060 Paide magasiait  Tallinna tn 25 

10 15062 Elamu Paides Tallinna tn 31  Tallinna tn 31 

11 15063 Elamu pesuköök Paides Tallinna tn 31  Tallinna tn 31 

12 15064 Elamu kuur Paides Tallinna tn 31  Tallinna tn 31 

13 15068 Koolihoone Paides Tallinna tn 60  Tallinna tn 60 

14 15065 Paide linnuse varemed  Vallimägi 

15 15066 Paide linnuse bastionid ja vallikraavid  Vallimägi 
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8. Planeeringulahenduse võimalikud alternatiivid 
 

Teemaplaneeringu eskiislahenduse väljatöötamise käigus kaaluti mitmeid erinevaid variante 

miljööväärtuslike hoonestusalade määratlemisel. Käesolevas peatükis on kirjeldatud 

planeeringulahenduse võimalikud alternatiivvariandid, mis eskiislahenduse vormistamisel 

planeeringuettepanekust välja jäeti, ning toodud argumendid, millest otsustamisel lähtuti.  

 

A. Vanalinna piirkonna planeeringus käsitlemata jätmine  

Paide vanalinn on riikliku kaitse all olev muinsuskaitseala, mille kaitset reguleerib 

Muinsuskaitseseadus. Paide vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis kehtivad 

nõuded ja kitsendused on lisaks Muinsuskaitseseaduse paragrahvidele määratletud Paide 

vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega. Lisaks on põhimäärusega kehtestatud 

muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid, muinsuskaitset korraldavate organite tööjaotus ja 

sätestatud koostöö muinsuskaitset korraldavate organite ja kaitstavate loodusobjektide 

valitseja vahel. Seega võiks väita, et alal kehtivad mängureeglid ning kaitse- ja kasutuskord 

on määratletud ja täiendavat käsitlemist ei vaja. Seega võib tekkida küsimus, milleks käsitleda 

muinsuskaitseala puudutavaid probleeme planeeringu raames. 

 

Muinsuskaitseala kaasamine miljööväärtusliku hoonestusalana planeeringu koosseisu muudab 

planeerimisdokumendi koostamise töö kordades mahukamaks. Vajadus muinsuskaitsealade 

planeerimise järele on aga kindlasti suur, kuna alade põhimäärused on üldsõnalised. 

Muinsuskaitseala kaasamine teemaplaneeringu koosseisu annab võimaluse täpsustada ja lahti 

kirjutada muinsuskaitseala põhimäärust. Muinsuskaitseseadusest ja vanalinna põhimäärusest 

tulenevate kitsenduste puhul tuleks täpsustada plaani- ja hoonestruktuurile iseloomulikud, 

tüüpilised ja traditsioonilised ehitusmaterjalid, arhitektuurivormid ja detailid, värvitoonid, 

uusehitiste arhitektuurinõuded, reklaami, väikevormide ja piirete nõuded. 

 

Muinsuskaitseala ja miljööväärtuslik ala on oma olemuselt väga sarnased. Põhiline erinevus 

seisneb selles, et muinsuskaitsealal kehtivad riiklikud regulatsioonid, kuid miljööalade ja seal 

kehtivate tingimuste seadmine on kohaliku omavalitsuse pädevuses. Vanalinnade 

muinsuskaitsealasid on Eestis kokku kümme. Nendel kõigil on riiklikul tasemel suur tähtsus 

ning sellest tulenevalt vajavad ka riiklikku järelevalvet. Asula miljööväärtuslikud piirkonnad 
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on olulised eelkõige kohalike elanike jaoks ning seetõttu on põhjendatud ka nende määramine 

läbi avaliku protsessi. Lisaks praktilisele vajadusele vanalinna muinsuskaitseala planeerimise 

järele on Paide vanalinn olulise väärtusega linna miljööala, mida kinnitasid ka korraldatud 

küsitluse tulemused. 

 

B. Laia tänava piirkonna määratlemine miljööväärtusliku hoonestusalana 

Hetkel kehtiv Paide linna ehitusmäärus määratleb ühe miljööväärtusliku hoonestusalana Laia 

tänava äärse hoonestusala. Kui kriteeriumiks on mingile kindlale ajastule iseloomulikkus, mis 

väljendaks asula erinevaid arenguetappe, siis on Laia tänava äärne hoonestus liiga eriilmeline. 

Laia tänava ääres leidub hooneid, mis on ehitatud nii 20. sajandi alguses (ca 1920) kui ka 

varasel ja hilisel nõukogudeperioodil, paiknedes omavahel väga ebakorrapäraselt. Lisaks 

lõhub kogu tänava ulatuses määratletud piirkonna terviklikkust Tiigi tänava ja Kivimurru 

tänava vahelisel lõigul laiuv ulatuslik tühi ala ning polikliiniku- ja raamatukoguhoone. 

 

Ei ole välistatud, et piirkonna väärtust hinnatakse eriilmelisuse (varieeruvuse) kriteeriumist 

lähtuvalt. Selliselt on näiteks ajalooliste linnade vanalinnad hoonestatud väga erineval ajal, 

kus kõik hooned on ajastust sõltuvalt omavahel erinevad, moodustades samas harmoonilise 

keskkonna. Vanalinnas põhjustab just nimetatud mitmekesisus piirkonna väärtuse. 

 

Linnaelanike seas korraldatud küsitluse tulemused, näitavad samuti, et inimesed hindavad 

Laia tänava piirkonda kõrgelt, kuid valik sõltub siiski hindamiskriteeriumi määratlemisest. 

Linnakodanikud peavad Laia tänava ala väärtuslikuks eeldatavasti ennekõike seetõttu, et see 

piirkond on hästi hooldatud ning Lai tänav on suhteliselt tiheda liiklusega tänav, see tähendab, 

et inimesed satuvad sinna tihti. 

 

Planeeringu eskiislahenduse koostamise käigus kaaluti ka Laia tänava miljööväärtusliku 

hoonestusala piiritlemist lõigul Prääma teest kuni Kivimurru tänavani, mis on hoonestatud 

nõukogude perioodile iseloomulike tüüperamutega. Siiski asuvad ka sellel lõigul eramud, mis 

on ehitatud liiga erineval ajal, millest tingitult on hoonestusala ehitusjoon ebakorrapärane, 

samal ajal kui korrapärane ehitusjoon on väga iseloomulik tüüperamute ajastu näitaja. Teiseks 

on enamus Laia tänava äärseid eramuid tänaseks rekonstrueeritud, millest tulenevalt on 

muutunud piirkonna autentne miljöö. 

 



 45 

Laia tänava hoonestusala asemel on uues planeeringuettepanekus miljööväärtuslikuks 

piirkonnaks määratletud Rahu ja Eha tänava hoonestusala, kuhu linnakodanik satub Laia 

tänavaga võrreldes võrdlemisi harva. Erinevalt Laia tänava äärsest hoonestusest pärinevad 

sealsed eramud kõik ühest ajajärgust (1960. ja 70. aastate vahetusest) ning see piirkond on 

tollele ajastule väga tüüpiline. Kui Laia tänava äärne ehitusjoon on erinevast ehitusajast 

tingitult väga ebakorrapärane, siis Rahu, Eha ja Looduse tänava ääres paiknevad kõik hooned 

ühel joonel ning kruntide struktuur on ajastule iseloomulikult väga korrapärane ja omavahel 

sarnane. Nimetatud piirkonnas olevad hooned on üldjuhul säilinud rohkem oma ehitusaegsel 

kujul ning koos haljastuse ja muude komponentidega moodustavad tervikliku autentse 

keskkonna. 

 

C. Vaksali tänava piirkonna määratlemine miljööväärtusliku hoonestusalana 

Vaksali tänava ääres asub mitu eraldiseisvalt väärtuslikku hoonet – tänava lõpus 1930. aastate 

lõpus ehitatud funktsionalistlik endine raudteejaama hoone (Jaama tn 15), paekivist endine 

raudteejaama pagasiait (Jaama tn 11), 1890. aastate lõpus ehitatud endine raudtee rööpaseadja 

elamu koos abihoonetega (Vaksali tn 8), arhitektuuriväärtuslik Vaksali tn 6 hoonete kompleks 

koos Vaksali tn 4 elamuga, ainsana säilinud nurgahoone Paides Vaksali ja Pärnu tn ristmikul 

(Pärnu tn 62) ning teisel pool Vaksali tänavat Uus tn 2 elamu. Samas asuvad Vaksali tänava 

ääres kaks uut kogudusehoonet – Pärnu tn 64 ja Vaksali tn 5. 

Vaksali tänav on hetkel kasutusel bussijaamana, millest tulenevalt on tänavaruum väga lai ja 

funktsionaalselt piiritletud.  

Kuna tänavaruum ning erineva arhitektuuristiiliga hooned ei moodusta terviklikku miljööala 

vaid on pigem iseseisvalt väga väärtuslikud, siis on planeeringulahenduses määratletud 

Vaksali tänava piirkonna objektid väärtuslike üksikobjektidena, s.h Jaama tn 15, Jaama tn 11, 

Vaksali tn 8 ning Vaksali tn 6 kohta on tehtud ettepanek võtta nad mälestisena riikliku kaitse 

alla. 

 

D. Laia tänava piirkonna määratlemine miljööväärtusliku hoonestusalana lõigul Soo 

tänavast kuni Tiigi tänavani 

Lisaks Pärnu tänavale planeeriti Eesti Vabariigi algusaastatel uued elamukvartalid Laia ja 

Lembitu tänavale, millest on tänaseks säilinud 1930. aastatest pärinev puithoonestus Laial 

tänaval lõigul Soo tänavast kuni Tiigi tänavani. Hooned eraldiseisvalt ei ole 

arhitektuuriväärtuslikud ning samuti on hoonete seisukord halvem Pärnu tänava piirkonna 

hoonete seisukorrast. Siiski moodustavad nad antud piirkonnas tervikliku hoonete ansambli. 
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Miljööalaks määratlemiseks on piirkond liiga väike, et saaks rääkida terviklikust piirkonnast. 

Samuti on täielikult lõhutud tänava põhjakülje kinnistute struktuur (kinnistud jagatud). Sellest 

tulenevalt on tehtud planeeringuga ettepanek määratleda antud piirkonna hooned väärtusliku 

eraldiseisva hoonete ansamblina. 

 

E. Ehitajate tänava piirkonna määratlemine miljööväärtusliku hoonestusalana 

Tegemist on Paide linna ühtede vanimate korterelamutega (ehitatud 1960. aastatel) 

hoonestatud piirkonnaga. Neljakorruselised silikaattellisest korterelamud nn hruštšovkad, kus 

korterites on tüüpiliselt väga väikesed köögid ja väikesed läbikäidava planeeringuga asetsevad 

toad. Korterites asuvad vannituba ja WC ühes ruumis. 

Korterelamute piirkonna määratlemisel miljööalana tuleks võrrelda piirkonda teiste Paide 

linna korterelamute piirkondadega nagu Ristiku tänava piirkond, Soo ja Kure tänava piirkond 

ning Suur-Aia tänava piirkond. Tuua esile piirkondade planeeringu ja ehituse eelised ning 

puudused ning selle põhjal määratleda linna kõige kõrgema väärtusega korterelamute 

piirkond. Kuna käesoleval hetkel vajadus korterelamupiirkonna miljööalana määratlemiseks 

puudub, siis antud planeering tüüpilisi nõukogude perioodi korterelamute piirkondi ei käsitle. 

 

9. Paide linna sümbolid (linnaruumi dominandid) 
Linnaruumi dominandid on ruumis domineerivad objektid, mis oma kontrastsetest füüsilistest 

ja kultuuriloolistest omadustest tulenevalt kujunevad linna sümboliteks mainekujunduslikult 

kui ka määravad ülejäänud linnaruumi kujundamise põhimõtted. Need on Paide linna märgid.  

 

Silmatorkavaim kujund Paide linnaplaanil on Vallimägi, kus domineerib bastionite ja 

muldkindluse kontuur hõlmates 4,1 hektarit vanalinna territooriumist. Ühtlasi on Vallitorn 

Paide linna vapitähis. Kaheksatahulise torni tipp (30 meetrit kõrge) on linna saabujale 

esimesena nähtav objekt kõrgudes üle linnapiiri. Vallimägi omab olulist rolli ka linna ajaloos, 

kuna Paide linn on tekkinud 13. sajandil rajatud ordulinnuse juurde. Seega on linnuse 

varemed linna sünni ajendi sümbol. Ühtlasi on Vallimägi geograafiliselt Paide linna kõige 

kõrgem punkt – kõrgusega 73,5 meetrit merepinnast. 

 

Linna ümbritsevad kolmest küljest jõed (Pärnu jõgi, Reopalu jõgi) koos paisjärvega, mis on 

samuti silmatorkav kujund linnaplaanil. Kokku on Paide linna territooriumil kolm jõge (lisaks 

Esna jõgi). Linna suubuvad teed ületavad kõik jõgesid, mida tuleks looduses paremini esile 
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tuua ja linna sümbolina teadvustada. Jõeäärsed matkarajad ja rohelised piirkonnad omavad 

olulist rekreatiivset funktsiooni linnaelanike jaoks. 

 

Oluliseks linna sümboliks ning linnaruumi dominandiks on 1847.-48. aastal ehitatud 

neobaroksete sugemetega hilisklassitsistlikus stiilis Paide Püha Risti kirik. Kirik kujundab 

koos raekojaga ajaloolise keskväljaku ruumikuju. Hoone on tagasihoidliku arhitektuuriga, 

kuna on korduvalt põlenud ja õhatud. Kiriku asukoht on olnud sama – praegune hoone on 

ehitatud keskaegse (16. saj) kiriku müüridele. Märkimisväärne on Paide Püha Risti kiriku 

juures asjaolu, et kiriku torn paikneb põhihoone keskel, mitte lääneküljel ning kiriku juures 

puudub traditsiooniliselt kiriku juurde kuuluv kalmistu. Torni asukoht muudab hoone väljaku 

poole pööratud fassaadi sümmeetriliseks.  

 

Keskväljaku lõunaküljel asuva raekoja näol on tegemist hilisjuugendliku hoonega, mille 

algkehand (ühekorruseline paekivist elamu) pärineb 19. sajandi algusest. 1925. aastal ehitati 

hoone linnapea E. Purfeldti projekti järgi kahekorruseliseks. Raekoja kelpkatusest eendub 

hoone keskel paiknev juugendliku vormiga kõrge uuk. Hoone vanemat osa markeerib 

esifassaadil hammaslõikeline karniis ning uksi ja katuseväljaehituse servasid ääristavad 

poolsamba motiivid. Aknaid piirab krohviviimistlus. Esimese ja teise korruse akende 

paigutus, rütm ja kuju on erinevad 

 

Pärnu tänava ääres Lembitu pargi vastas paiknev postmodernistlik kultuurikeskuse hoone 

valmis 1987. aastal. Hoone on paigutatud pargi peateljele. Hoone ehitati osaliselt endisele 

raudtee trassile ning massiivsele hoonele tehti ruumi ka mitme ajaloolise puitmaja arvelt. 

Tegemist on paneelhoonega, mille fassaad on viimistletud tellise ja dolomiitplaatidega. 

 

10. Linnavaadete analüüs  
Vt Eva Laarmanni tööd (VI kaust lk 5) – vaatekoridor, mis avaneb Soo tn poolt (endiselt 

raudteetammilt) Vallitorni suunas! 

Linna panoraam ei ole kahjuks linna lähipiirkondadest vaadeldav. Maakonna 

teemaplaneeringus on kaardistatud Paide linna lähialas kaks olulist vaatekohta, kuid sealt ei 

avane vaadet Paide linnale. Linna panoraami kohal kõrguvad kokku kolm kõrget tippu – 

Vallitorn, kiriku torn ja veetornelamu, mis on vaadeldavad nii Paide-Roovere-Kuimetsa teelt 

(Reopalu-Väätsa lõigul) kui ka Mündi teelt, kuid linna ümbritsevast rohevööndist ja 
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vahelduvast pinnamoest tingitult muudele objektidele välivaateid ei avane. Kuna linna piires 

on tegemist tasase alaga ning üldjuhul avalikke kõrghooneid ei esine, ei leidu linnas lisaks 

Vallitorni vaateplatvormile häid vaatekohti. 

 

Oluliste vaatesuundade avamiseks on vajalik vähendada kõrghaljastuse mahtu Vallimäel, et 

linna sümbolile Vallitornile avaneks vaade Tallinna tänavat mööda linna sisenejale. Ka 

muinsuskaitseala kaitsevööndis olevat põõsastikku tuleks harvendada eesmärgiga avada Järve 

teelt vaade linnusele. Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus § 4 sätestab 

muinsuskaitseala kaitsevööndi piirid, mille kohaselt kaitsevöönd koosneb linna 

möödasõiduteelt Vallimäele avanevast kaugvaatealast. Nimetatud Järve teelt avaneb aga 

ainult vaade üle põõsastiku torni kiivrile ja üksikute põõsaste vahelt vilksatab ka torni siluett. 

Ühtlasi tuleks avada vaateid linna olulisema vaateplatvormi – Vallitorni tipust vanalinnale. 

Tornist on praegu hästi nähtav Rüütli tänava ja Keskväljaku suund, kuid Tallinna tänavat ja 

Veski tänavat ei ole tornist üldse näha. Nende vaadete avamiseks tuleb samuti vähendada 

Vallimäe kõrghaljastuse mahtu. 

 

Kõige kaunimad vaated linnale avanevad Vallitorni korrustelt. Vaate linnale muudavad 

kaootiliseks vanalinna lähialasse paigutatud paneelelamud. 

 

Samas kui linnale märkimisväärseid kaugvaateid ei avane, leidub Paides miljööväärtuslikke 

tänavalõike, millele avanevad väärtuslikud sisevaated. Olulisema visuaalse väärtusega 

tänavalõigud on tähistatud miljööväärtuslike alade kaardil (Lisa 1) ja vaadete kaardil (Lisa 2). 

Vanalinna tänavatest kõige terviklikuma miljööga ja visuaalselt kõige kaunima vaatega on 

Tallinna tänav (Lisas 2 asuval Paide linna vaadete kaardil vaatekoridor nr 1), mida mööda 

linna sisenejale avaneb ilus vaade ajaloolisele hoonekompleksile. Tänav lõpeb Keskväljakuga 

ning juba kaugelt on näha tänava lõpus ilutsev raekoja hoone, mis rikastab oluliselt Tallinna 

tänava vaadet. Üle madalate puithoonete kõrgub kiriku torn (vt Joonis 6).  
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Joonis 6. Vaade Tallinna tänavale kesklinna suunas. 

 

Teine väga väärtusliku vaatega tänav (vaatekoridor nr 2) on Pikk tänav. Kui liikuda Vainu 

tänavast lõuna poole, kõrgused vähenevad ja tänav kulgeb lauge kurviga Vainu ja Rüütli 

tänava ristmike vahel. See muudab arhitektuurselt väärtusliku vaate veel maalilisemaks. Sama 

kaunis vaade avaneb Pikale tänavale ka teistpidi liikudes. Ilus vaade avaneb Pikalt tänavalt ka 

üle väljaku asuvale kirikule (vaatekoridor nr 3).  

 

Ka Rüütli tänava arhailised rehielamutüüpi hooned moodustavad kauni Paidele iseloomulike 

majade rea, kuid tänavaruumi terviklikkust lõhuvad mahult suuremad ja vanalinna 

arhitektuurselt sobimatud maavalitsuse hoone (Rüütli tn 25) ja tööstushoonet meenutav 

endine apteegi ladu (Rüütli tn 21). Ka Rüütli tänava juhuslik haljastus vajab korrastamist. 

Kõigi kolme nimetatud tänava miljööd rikastaks korrastatud ja sobiv tänavakate, milleks 

kõige paremal juhul on taastatud munakivikate. Praegusel hetkel katab teid lagunenud ja 

üleskaevatud asfaltkate, mis muudab eriti Rüütli tänava miljöö väga trööstituks.  

 

Paide vanalinna ilmet on oluliselt mõjutanud läbimõtlematult paigutatud uushooned ning 

linna industrialiseerimine. 1989. aastal koostatud töö „Paide vanalinna kaitsetsooni korrektuur 
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ja kaitsenimekirja täiendamine“ raames valminud ajaloolises ülevaates tõdetakse, et linna 

siluetis mängivad määravat osa katlamajade korstnad. Õnneks on need kuni 2006. aastani8 

vanalinna ilmet rikkunud elemendid tänaseks linnapildist kadunud. Käesoleva töö valmimise 

hetkeks on lammutatud ka Pika tn lõpus asuva endise lihakombinaadi korstnad. 

 

Väljaspool vanalinna avaneb kaunis vaade (vaatekoridor nr 4) Pärnu tänaval liikujale. 

Sõiduteel liikumisest veel väärtuslikum vaade avaneb mööda alleevahelist jalgteed kõndijale. 

Eraldiseisvalt arhitektuuriväärtuslikest hoonetest ja nende juurde kuuluvatest aedadest 

moodustub kõrge miljööväärtusega tänavaruum, mille muudab omakorda väärtuslikumaks 

korrapärane kahepoolne pärnatüvede rida. Miljööväärtuse säilitamiseks tuleks varakult 

alustada allee uuendamisega. Mahavõetud puud ja tervislikult halvas seisundis olevad puud 

tuleks asendada uutega. Samuti tuleks miljööväärtuse suurendamiseks korrastada piirdeaedu 

ja eesaedasid ning hekke. Eriti hekid on mõne maja juures pikalt hooldamata olnud ja vajavad 

asendamist, halvemal juhul on need vahtravõrsetest lausa tihedaks võsaks kasvanud.  

 

Lembitu pargist avaneb väga planeeritud vaade kultuurikeskuse fassaadile, mis on teadlikult 

paigutatud pargi peateljele. 

 

Peatükis kirjeldatud väärtuslike vaadetega aladel ning alade lähipiirkonnas tuleb vältida 

vertikaalsete dominantide planeerimist ning väga läbimõeldult planeerida uushoonestust. 

                                                 
8  2006. aastal lammutati Väike-Aia tänaval asunud piirkonna katlamaja. 


