
Paide vanalinna 
muinsuskaitseala 
kaitsekorra koostamine
2019. aastal alustas Muinsuskaitseamet uue kaitsekorra koostamist kõigile 
12 muinsuskaitsealale sooviga nüüdisajastada nende kaitse põhimõtteid. 

Muinsuskaitseala kaitsekord on kokkulepete kogum muinsuskaitseala 
hoidmiseks ja arendamiseks. Selle lähtepunktina on sõnastatud üldised 
eesmärgid, väärtused ja põhimõtted muinsuskaitseala eripära ja pärandi 
säilitamiseks ning esiletoomiseks linna arendamisel. Seejärel on kirja pandud 
konkreetsemad nõuded muinsuskaitsealal ehitamise ja restaureerimise kohta 
ning nende leevendused võrreldes muinsuskaitseseadusega.

Kaitsekorra koostamiseks on moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad Paide 
Linnavalitsuse ja Muinsuskaitseameti esindajad ning valdkondade eksperdid.
Lisaks eksperditeadmistele on dokumendi loomisel suur rõhk linnaelanike 
arvamusel, mille teadasaamiseks toimuvad avalikud üritused. Neist esimene 
toimus 17. juunil 2020 ja teine on kavas 4. augustil 2021.

Kaitsekorra eelnõu pannakse avalikule väljapanekule, mille käigus on veel kõigil 
võimalik esitada dokumendi sisu kohta ettepanekuid.

Kaitsekorra koostamise protsess kestab. Selle 
näituse eesmärk on tutvustada seni tehtud tööd 
ja uuringuid. Head vaatamist!

Tagasiside ja mõtted on oodatud. Nii aitavad kirja saavad 
eesmärgid ja väärtused, aga ka nende hoidmise põhimõtted ja 
nõuded Paide ajaloolist linnasüdant tõesti hoida ja arendada.

Uuringute ja muude kaitsekorra koostamisega seotud 
materjalidega saate tutvuda aadressil 
www.muinsuskaitseamet.ee/paidekaitsekord. 

Lisainfo ja tagasiside:

Maarja Tomps
Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik
maarja.tomps@muinsuskaitseamet.ee



Paide muinsuskaitseala 
kujunemine ja väärtused

20. sajandi II poolel hakati vastukaaluks linnade jõulisele 
moderniseerimisele tähelepanu pöörama ka ajaloolise kesk-
konna väärtustamisele ja kaitsele. Esimene muinsuskaitseala 
Eestis oli 1966. aastal kehtestatud Tallinna vanalinna kaitse-
tsoon. 1973. aastal loodi muinsuskaitseala Tartus, Kuressaares, 
Pärnus, Paides, Rakveres, Võrus, Haapsalus, Lihulas ja Viljandis. 

Paide muinsuskaitseala põhiliste väärtustena loetleti 1973. aastal 
tänavavõrk ja ajalooline hoonestus ning Vallimägi ja sellega seo-
tud kindlusrajatised (linnus). Seda nimekirja on järgnenud küm-
nenditel täpsustatud ja ala piire on muudetud, ent toona mainitud 
väärtused on alles ning kujundavad endiselt vanalinna iseloomu.

Paide vanalinna linnaruum on mitmekesine 
ja inimsõbralik. Ajalooline hoonestus on 

säilinud terviklike ansamblitena ning see on 
oluline identiteedi ja paiga ajaloo kehastus. 

Foto: Muinsuskaitseamet

Paide vanalinna tänavavõrk ja 
kvartalistruktuur on säilinud 
terviklikult ja hästi. Haljastus, 
sh puiesteed ja Vallimäe haljastus, 
on miljöö kaalukad hoidjad. 
Foto: Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseala ei 
kaitse mitte ainult 
ajaloolist hoonestust, 
vaid ka linna vanemaid 
kihistusi, mis on 
säilinud maa all 
arheoloogiapärandina. 
Foto: 
Muinsuskaitseamet

Paide vanalinnas on detaile, 
mis on ainulaadsena 
omased üksnes Paidele, …
Foto: Muinsuskaitseamet

… ja samuti selliseid, mis seovad 
Paide vanalinna väärikalt kogu 

maailma kultuuripärandiga. 
Foto: Muinsuskaitseamet

Hoone sees säilinud ajaloolised 
detailid muudavad iga maja 
kordumatuks ja kinnitavad 

selle autentsust. 
Foto: Muinsuskaitseamet



Hoonete kaitse-
kategooriad

Skeem 1
Muinsuskaitseala hoonete 
kaitsekategooriate ettepanekud.

Kaitsekorrale täpsuse ja paindlikkuse 
lisamiseks jagatakse muinsuskaitse-
ala hooned kolme rühma: A-, B- ja 
C-kaitsekategooria hooned.

Kultuuriväärtuslikud hooned, mis loo-
vad ja hoiavad Paide muinsuskaitseala 
väärtust, on A- ja B-kaitsekategoorias. 
Seevastu C-kaitsekategooria hoonete 
tähtsus on muinsuskaitseala kaitse-
eesmärkide täitmisel väiksem ja nii 
saab nendega seotud asjaajamist 
märkimisväärselt lihtsustada.
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Muinsuskaitseala 
laiendamise ettepanek
Paide muinsuskaitseala hõlmab ajaloolise linnatuu-
miku: kesk- ja uusaegse vanalinna koos Vallimäega. 
Ettepanek on lisada muinsuskaitsealale Vainu tänava 
lõik Rüütli ja Vahe tänava vahel. See ajaloolise hoones-
tusega kitsas lõik on muinsuskaitseala keskkonnaga 
äratuntavalt sarnane.

Skeem 2
Muinsuskaitseala 
laiendamise ettepanek.
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Muinsuskaitseala laiendatav osa 
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Muinsuskaitseala piiri ettepanek

Kultuuriväärtuslike hoonetega palistatud kitsas maaliline 
Vainu tänava lõik võiks olla osa muinsuskaitsealast. 

Foto: Muinsuskaitseamet 
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A-kaitsekategooria 
hoone
A-kaitsekategooria hoonel on väärtuslik ja 
muinsuskaitselist tähelepanu vajav nii välimus 
kui ka sisemus, sealhulgas ruumiplaneering, 
sisetarindid, interjööridetailid (siseuksed ja 
-trepid, piirdeliistud, ahjud, mantelkorstnad jms) 
ning siseviimistluskihid (põrandad, tapeedid, 
stukkdekoor jms). 

Seni käsitleti kõiki vanalinna ala hooneid sisuliselt 
A-kategooria hoonetena. See tähendas, et muin-
suskaitse eritingimused ja tööde tegemise luba 
tuli taotleda ka sisetöödeks. Uue kaitsekorraga 
jääb sisetööde loakohustus kehtima ainult väga 
väiksel osal muinsuskaitseala hoonetest.

B-kaitsekategooria 
hoone
B-kaitsekategooria hoonel on väärtuslik eelkõige 
selle maht ja välisilme. B-kaitsekategooria hoo-
ned saavad siseruumides ehitamise loakohustu-
se leevenduse – edaspidi ei ole selleks muinsus-
kaitse eritingimusi ega lube enam vaja taotleda.

Ajaloolistel abihoonetel on 
praktiline väärtus ja lisaks 
on nad hoonestusstruktuuri 
olulised elemendid ning nad 
kuuluvad B-kaitsekategooriasse.
Foto: Muinsuskaitseamet

Kõik kultuuriväärtuslikud 
hooned hoiavad ja loovad 

vanalinna miljööd ning kuuluvad 
B-kaitsekategooriasse. 

Foto: Muinsuskaitseamet

C-kaitsekategooria hoone arhitektuurse ilme 
säilitamine ei ole muinsuskaitseala kontekstis 
tähtis. Kuna need hooned on muinsuskaitseliselt 
vähem tundlikud, saab loobuda muinsuskaitse 
eritingimuste ja eraldi tööde tegemise lubade 
taotlemisest. Muinsuskaitseamet annab edas-
pidi kooskõlastuse ainult linnavalitsuse ehitusloa 
või -teatise menetluses. Siiski tuleb muudatusi 
kavandades tagada ka C-kategooria hoonete 
arhitektuurne terviklikkus ja sobivus ümbritse-
va ajaloolise keskkonnaga.

C-kaitsekategooria hoone.
Foto: Muinsuskaitseamet

Tallinna 
tänaval asuvad 

A-kaitsekategooria 
hooned, mille 

sisemuses on 
säilinud ajalooline 
plaanilahendus ja 

kultuuriväärtuslikke 
detaile.

Foto: 
Muinsuskaitseamet

Hoonete 
kaitsekategooriad

C-kategooria 
hoone 



Paide vanalinna hooned 
aastatest 1952–1967
Nõukogude aja esimene Paide linna üldplaan koostati 
1946. aastal. Sellega kavatseti välja töötada põhialused 
linna arendamiseks suuremaks keskuseks ja anda 
kindel tänavastruktuur.

Plaani järgi jäi Paide linna südamikku moodustama aja-
looline turuplats, mille ümbrus tuli raamistada avali-
ke hoonetega. Oluline oli hoida alles platsi senine 
kuju, et säiliks ajalooline terviklikkus. Ka vanast 
tänavavõrgust pidi rohkem kinni pidama, et hoida 
linn kompaktsena. 

Avalikud hooned koos korterelamutega moodustavad mahult ja stiililt 
ühtse arhitektuurse tervikansambli. Paide vanalinna muinsuskaitseala 
hoonerühmade väärtusklasside määramise alus on eksperdihinnang.

Stalinismiajal valminud Paide ühiskondlikud hooned: linnavalitsuse hoone 
(Pärnu 3), tarbijate kooperatiivi universaalkauplus (Pärnu 2), linnasaun ja 
pesumaja (Pikk 27).

Paide linnasaun (rajatud 1953-1954).
Foto: Järvamaa Muuseumi fotokogu PM F 406

Vainu–Rüütli–Pika tänava elamukvartalisse püstitati peale kivihoonete ka 
puidust korterelamuid (tüüpprojekt 9-MC), mida leidub paljudes teisteski 
Eesti linnades. 

Stalinistliku puidust korterelamu tüüpfassaadile omased elemendid:

• keskteljel paiknev sissepääs, mis on dekoreeritud klassitsistliku 
puidust portaali või viiluna vormistatud varikatusena;

• esimese ja teise korruse vahel jooksev lai vahekarniis;

• katuseräästa all jooksev kitsas horisontaalne liist;

• ruudujaotusega aknad, lihtsalt vormistatud piirdelaudadega
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Stalinismiperioodi 
hoonestus

Paides stalinistlikul ajal kasutusele võetud hoonete tüüpprojektides koh-
tab arvukalt elemente, mis on üle võetud klassitsismiajastul kehtestatud 
ülevenemaalistest tüüpfassaadidest.

Stalinistliku kivist korterelamu tüüpfassaadile omased elemendid:

• räästaalune profi leeritud voluudimotiivis karniis;

• akende ja portaalilaadsete uste laiad krohvraamistused;

• ruudujaotusega aknad, mille allosas on väikesed tuulutusaknad;

• hoone nurki rõhutav lai nurgarustika;

• katusealuse pööningu valgustamiseks mõeldud ümaraknad otsaviilul;

• hulknurksed erkerid ja väljaasted.

Pärnu – Suur-Aia – Vainu – Pika tänava kvartalisse ehitati kivist korter-
elamud tänavajoonest tagasiastega, kuhu rajati haljastusriba. Selline lahen-
dus oli stalinismiajastu linnaplaneeringule iseloomulik. 

Paide vaade 1970. aastatel. Suur-Aia 2 hoone 
omapära on eeskuju võtmine Vene tüüpprojektidest, 

kus hoone sissepääs on viidud hoovipoolsele 
küljele, samal ajal kui Eesti arhitektuuritraditsioonis 

asub sissepääs tavaliselt maja esiküljel. 
Foto: Järvamaa Muuseumi fotokogu: PM F 3302:21

Paide vanalinna
väärtuslikud stalinistlikud 

hooned ja iseloomulik 
tänavamiljöö. 

Foto: Muinsuskaitseamet



Paide vanalinna muinsuskaitsealal ja selle 
kaitsevööndis paiknevate ajalooliste kinnistute 
kaardianalüüs
Uuringu eesmärk oli valida välja Paide muinsuskaitse-
ala ajaloolised kaardid, millelt on loetavad muinsus-
kaitsealal toimunud olulised muutused tänavavõrgus 
ja krundistruktuuris. Lisaks oli eesmärk uurida, milli-
sest ajastust krundid pärinevad, kui suur on eri ajas-
tutest säilinud krundistruktuuri osakaal ja kus on see 
säilinud koos samast ajastust pärit hoonetega. 

Selle alusel sai hinnata säilinud väärtusi Paide muinsus-
kaitseala kontekstis, st seda, kas ja mis ulatuses on vana 
krundistruktuur kaitstav väärtus ka edaspidi.

Varaseimad Paide kohta koostatud detailsemad 
kaardid pärinevad 17. sajandist. Rootsi Riigiarhiivis 
säilitatav vanim Paide ordulinnuse ja selle lähiümbru-
se kaart on koostatud 1634. aastal, kuid sellele ei ole 
kantud krundipiire ega tänavaid (v.a Tallinna mnt). 

Varaseim tänavate ja kvartalitega Paide kaart pärineb 
aastast 1683. 

Vanim säilinud krundipiiridega Paide kaart on koos-
tatud aastal 1692. Selle kaardi võrdlus tänapäevas-
te krundipiiridega näitas paraku, et 17. sajandist ei 
ole terviklikult säilinud ühtegi krunti. Siiski on suu-
res osas muutumatuna alles Paide tänavavõrk ja 
kvartalistruktuur.

Skeem 5
Aastaks 1939 säilinud ajaloolised kinnistud 
Paide vanalinna muinsuskaitsealal.

Paide linnasüdame 
kaart 1848. aastast. 
Kaart: Rahvusarhiiv
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Samuti näitas analüüs, et kõige põhjalikumad muutused krundi-
struktuuris tehti pärast II maailmasõda. Kuni 1939. aastani oli veel 
säilinud 26 kinnistut 17. sajandist, 12 kinnistut 18. sajandist ja 18 kin-
nistut 19. sajandist. Nüüdseks on neist alles ainult kaks kinnistut 19. 
sajandist ja 11 kinnistut 20. sajandi esimesest poolest. 

Ajaloolisest linnastruktuurist on aastaist 1634–1939 Paide vana-
linna muinsuskaitsealal kõige väärtuslikumad ajaloolised tänavad 
ja kvartalid, mis olid kujunenud välja 17. sajandi lõpuks. Ajaloolisi 
krundikujusid on säilinud nii vähe, et neid ei saa pidada omaette 
muinsuskaitseliseks väärtuseks.

Skeem 4
1939. ja 2021. aasta 

krundipiiride võrdlus. 
Ajaloolisest 

krundistruktuurist on 
säilinud väga vähe.


