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Pikk 33, Paide
Ühekorruseline rõhtpalkhoone, valminud 19. sajandi lõpul , asub kesklinna läheduses,
osaliselt renoveeritud, saab asuda kohe sisse elama.

Aadress:

Pikk 33, Paide, Järvamaa

Ehitusaeg:
Korruseid:
Konstruktsioon:
Tube:
Üldpind:
Krunt:
Kommunikatsioonid:
Küte:

19. saj teine pool (ehitisregistri andmetel 1880)
1
Rõhtpalk
5 + köök, wc, duširuum
177 m2
1032 m2
vesi, kanalisatsioon, elekter
Ahiküte

AJALOOLISED ANDMED
Pikk tänav on üks Paide vanemaid tänavaid, sellist nime kannab ta juba 1683. a Waxelbergi
kaardil. Kreisilinn Weissenstein perioodil asusid just Pikal tänaval linna mõjukamate isikute
elamud.
1692. a kaardil on sama krunt (märgitud ristiga) küll märgitud ilma hooneta, ent 1698. a
Paide kruntide kohta koostatud protokollis on märgitud „Nils Martens, täisehitatud krunt,
millele kuberneriproua on pretendeerinud“, ehk tegu oli Paide linnakodanikule kuuluva
krundiga, millele oli ehitatud ka hooned, ent kuna Paide linna kruntidele pretendeeris Mäo
mõis, siis oli selle krundi omandiõiguse üle vaidlus. Hilisemal, 1780-te aastate kaartidel ei ole
samuti krundil märgitud hoonet, omanike kohta on teada järgmised andmed: 1748 Niels,
Mäo rentnik Gabriel Winter, Terentintz, Weber, hõbesepp August Staden, lukussepp Carl
Thomson. Alates 1848. a avaldatud kaardist kannab krunt numbrit 67. Seejärel tuleb täpse
daatumiga omanikukanne: 03.07.1840 Dorothea Levin, millele järgneb ilma daatumita E. G.
Scheibe. See võib tähendada, et krundile ehitati hoone 1840. aastal, sest 1848. aastal
koostatud Paide linnaplaanil asuvad samal asukohal ja samas mahus hoone ja kõrvalhooned
nagu ka 1930-te ja ka tänapäeval linnaplaanil. Seega hoone võib pärinda 1840-test ning
ehitisregistris märgitud aasta 1880 võib aga viidata mõnele suuremale ümberehitusele.
Hoone praeguseks säilinud välisilme viitab selgelt klassitsismiajastu ehitustraditsioonidele,
mis võibki viidata 1880-te ümberehitustele.

Kinnistu asub Paide vanalinna kaitsealas, kus kehtib Paide vanalinna muinsuskaitseala
põhimäärus (https://www.riigiteataja.ee/akt/925326), vt Paide muinsuskaitse ala kaarti:
http://www.weissenstein.ee/dokumendid/Paide_muins_piir.pdf
Muinsuskaitsealal asuva ehitise omanik peab arvestama muinsuskaitseseadusest tulenevate
kitsendustega (Muinsuskaitseseadus § 24 ). Kokkuvõtlikult tähendab see, et ehitustööd ja
kaevetööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Enne suuremahulisi
restaureerimistöid tuleb tellida muinsuskaitse eritingimused ja projekt, kuid
väiksemamahulisi remont- ja hooldustöid võib omanik teostada ise. Hoone korrastustöid
planeerides abistab Muinsuskaitseamet nõustamisega ning hoone säilimise tagamiseks ja
restaureerimistööde teostamiseks on võimalik taotleda toetust nii Muinsuskaitseametilt kui
ka Paide linnavalitsuselt. (http://muinas.ee/toetused;
http://paide.kovtp.ee/restaureerimine)
ASUKOHT
Pikk tänav asub Paide kesklinna lähedal, selle ääres on Grossi pood, lähedal SEB kontor.
Hoone asub sõidu ja kõnnitee ääres, krundi taga asubki Grossi pood ning krundist põhja pool
kunagine Paide linnasaun, mis on praegu tühi. Piirkond on vaikne ja rahulik. Pikal tänaval
kehtib kiiruspiirang 50km/h.
Keskväljakuni on u 330 meetrit.
Paide Gümnaasium ja Spordihall – u 500 m.
Lasteaed (Sookure, u 1,5 km)
Linnavalitsus (u 330 m)
Söögikohad (Vanalinna kohvik ja Paide Restoran u 330 m, Kreisi trahter u 400 m, Wabalinna
maja ja Wabakohvik u 650m)
Järvamaa Haigla ja Polikliinik u 750m
Lembitu Park (laste mänguväljakuga) u 700m
Kultuurikeskus u 700 m
Vallimägi (Arvamusfestivali toimumiskoht) u 600m
Wabalinna maja (kohvik, säästva renoveerimise Infokeskus, Majatohtri pood, kontserdid,
galerii) u 650m
Bussijaam u 1,5 km
Paide linnas on kõikjal tasuta parkimine
EHITUSOSADE KIRJELDUS
Elamu on avar ja valgusküllane, heas korras, privaatse sisehooviga. Ruumid elamus - esik,
köök, 5 tuba, panipaik, wc/duširuum ja esiku all avar võlvkelder. Suuremad
renoveerimistööd on teostatud ~ 12 aastat tagasi, mille käigus uuendati valdavalt kõik
põrandakonstruktsioonid, aknad, katusekonstruktsioon ja -kate, uuendati elektrijuhtmestik
ning küttekolded. Paigaldatud on keskkütte torustik ja radiaatorid (paigaldamist vajab
keskküttekatel). Hetkel on elamu köetav ahju, kamina ja pliidiga, lisaks kasutatakse
elektrikütet.
Hoone sokkel asub tänapinnaga võrreldes valdavalt kõrgel, v.a. hoone kirdenurk, kus pinnas
on tõusnud sokli servani.

Välisel vaatlusel on hoone rahuldavas seisukorras, põhjalikuma hinnangu andmiseks oleks
vaja osaliselt avada konstruktsioone.
ENNISTUSINFO
Säilitamisele ja ennistamisele kuuluvate hoone detailide nimistut ei ole koostatud, suures
osas on algsed hoone detailid välja vahetatud – näiteks aknad ja akende piirdeliistud ning
osaliselt uksed, säilinud on tänavapoolne algne puitnikerdustega tahveluks ja selle
piirdeliistud, samuti ukse käepide ja lukukate.
Hoone horisontaallaudis on vana, välja on vahetatud akende alune püstlaudis ja veelauad.
Säilinud on vanad saelõikelised sarikaotsad.
Ennistamise kohta saab teavet Paide SRIKist (asub Wabalinna majas, Tallinna 11, Paide),
Muinsuskaitseametist ja Paide linnavalitsusest.
Paide SRIK pakub ennistamise toetamiseks:
Nõustamist, koolitusi, vanamaterjali, Majatohtri kaubavalikut, töövahendite laenutamist ja
töökoja üüri koos juhendamisega, samuti ajalooliste profiilide järgi uue lauamaterjali (laudis,
piirdeliistud) tellimist, uste ja akende restaureerimisteenust ning kokkuleppel
renoveerimistöid (krohvimine, värvimine jms).
Paide SRIKi kontakt: paide@srik.ee
Lisaks: Eesti Mükoloogiauuringute Keskus SA (www.mycology.ee) ja ehitusekspert Kalle Pilt
pakuvad vanade väärikate hoonete taastada soovijatele tasuta puidu seen- ja
mardikakahjustuste uuringuid. Igale sellise hoone ostjale kingiks veel 3 õppefilmi hoonete
säilitamise teemal. Tel. 56606663 või kalle@mycology.ee

KONTAKT
Lea Kerma (512 4236)
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