
Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korru-

selisus 

Väär-

tusaste 

Foto 

Jalaka tn 

2 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 1930.aastal. 2korruseline lameda katusega korterelamu 

pikiküljega tänavajoonel. Valdavalt algupärasena säilinud  

traditsionalismi sugemetega funktsionalistlikus stiilis krohvkattega 

esinduslik kivihoone. Silmapaistev 1930.aastate hoonetüübi esindaja. 

Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel ja moodustab 

lahutamatu osa Jalaka tänava hoonete ansamblist. 

815 348 2 VV 

 
Jalaka tn 

4 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 1930.aastal. 2korruseline lameda katusega korterelamu 

pikiküljega tänavajoonel. Valdavalt algupärasena säilinud  

traditsionalismi sugemetega funktsionalistlikus stiilis krohvkattega 

esinduslik kivihoone. Silmapaistev 1930.aastate hoonetüübi esindaja. 

Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel ja moodustab 

lahutamatu osa Jalaka tänava hoonete ansamblist. 

730 301 3 VV 

 
Jalaka tn 

6 

 

 

Ehitatud 1930.aastal. 2korruseline lameda katusega büroohoone 

pikiküljega tänavajoonel. Valdavalt algupärasena säilinud  

traditsionalismi sugemetega funktsionalistlikus stiilis krohvkattega 

esinduslik kivihoone. Silmapaistev 1930.aastate hoonetüübi esindaja. 

Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel ja moodustab 

lahutamatu osa Jalaka tänava hoonete ansamblist. 

812 270 2 VV 

 



Jalaka tn 

8 

 

 

Ehitatud 1962.aastal. Suur 3korruseline lameda katusega õppehoone. 

Renoveeritud. Sobimatud avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide 

arhitektuurist, mis suure mastaabi ja materjalikasutusega vastandub 

täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu 

arhitektuuri näide. 

 

879 568 3 _____ 

 
Jalaka tn 

10 

 

 

Ehitatud 1970.aastal  teenindusmajaks, rekonstrueeritud 2007.aastal 

korterelamuks. Piirkonna dominant Vanapargi veerel. Tüüpiline oma 

ajastu näide arhitektuurist, mis suure mastaabi, linnaehitusliku 

positsiooni ja materjalikasutusega vastandub täielikult ümbritseva 

keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

 

1905 838 4 _____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levinumad hoonetüübid Jalaka tänaval: 
 

14. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 

 

  
Jalaka tn 2 (1930.a) Jalaka tn 4 (1930.a) Jalaka tn 6 (1930.a) 

 

 

16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

Jalaka tn 8 Jalaka tn 10 

 

 

 

 

 

 



17. Väga väärtuslikud hooned Jalaka tänaval: 

 

 

  
Jalaka tn 2 (1930.a) Jalaka tn 4 (1930.a) Jalaka tn 6 (1930.a) 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru-
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Kanali tn 
1 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1926.aastal koos majandushoone ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole ulatuslike 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katusekatte profiil. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

885 245 1,5 MV 

 
Kanali tn 
1A 
 
 

Ehitatud 1923.aastal koos majandushoone ja kaevuga. 
Ühekorruseline viilkatusega puitelamu, paikneb krundi sügavuses 
kõrge plankaia taga. Hoone algne välisilme ei ole ulatuslike 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katusekatte profiil. Linnaruumiliselt miljööd loovat mõju ei oma. 
Soovi korral võib asendada piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 
 
 
 

916 171 1 _____ 

 
Kanali tn 
1B 
 
 

Ühekorruseline viilkatusega kivihoone, otsafassaadiga tänavajoonel. 
Töökoda koos kuuride, pesuköögi, käimla ja laohoonega. Näide 
arhitektuurivabast ehitisest, mis ajalooliselt väljakujunenud 
ehitustraditsioonidega piirkonda midagi väärtuslikku juurde ei anna. 
Soovi korral võib asendada piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 
. 
 

1334 454 1 _____ 

 



Kanali tn 
2 
 
 

Suur 4korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud silikaattellistest 
viilkatusega korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 

2120 442 4 _____ 

 
Kanali tn 
2A 
 
 

Ehitatud 1912.aastal koos kuuride ja kaevuga. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Sobimatud plastikust avatäited ja katusekattematerjal. Üksikud 
algupärased aknad. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Oma ajastu 
tüüpiline hoonetüübi esindaja.Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

722 209 1,5 MV 

 
Kanali tn 
2B 
 
 

Ehitatud 1985.aastal. Suur 3korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 
viilkatusega betoonpaneelelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 
 
  

1318 354 3 _____ 

 



Kanali tn 
2C 
 
 

Ehitatud 1985.aastal. Suur 3korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 
viilkatusega betoonpaneelelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1255 354 3 _____ 

 
Kanali tn 
2D 
 
 

Ehitatud 1986.aastal. Suur 3korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 
viilkatusega betoonpaneelelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

2134 334 3 _____ 

 
Kanali tn 
2E 
 
 

Ehitatud 1979.aastal. Garaažiboksid. Tüüpiline oma ajastu näide 
arhitektuurivabast ehitisest, mis ajalooliselt väljakujunenud 
ehitustraditsioonidega piirkonda midagi väärtuslikku juurde ei anna. 
Miljööliselt ja arhitektuurselt väärtusetu ehitis. 

783 312 1 _____ 

 



Kanali tn 
2F 
 
 

Ehitatud 2006.aastal. 2korruseline lameda katusega kivielamu. Näide 
uushoonestusest, mis arhitektuurikeele, materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku asetsusega vastandab end täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

327 129 2 ____ 

 
Kanali tn 
3 
 
 

Ehitatud 1914.aastal koos pesuköögi,kuuri, käimla ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja 
viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud 
avatäited. Algupärane katus. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 

Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

869 162 1,5 MV 

 
Kanali tn 
3A/Kooli 
tn 37 
 
 

Kinnistul asub 2 elamut. 
Ühekorruseline viilkatusega kivielamu, pikikülg paralleelne 
tänavajoonega. Tüüpiline oma ajastu näide arhitektuurivabast 
ehitisest, mis ajalooliselt väljakujunenud ehitustraditsioonidega 
piirkonda midagi väärtuslikku juurde ei anna. Soovitav asendada 
piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 

1394 340 1,5 _____ 

 



Kanali tn 
4 
 
 

Ehitatud 1928.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. Keskmise suurusega 
1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. 
Kompositsiooniliselt ülesehituselt sarnaneb Suur-Sepa tn 13 
hoonega. Tagsihoidliku kujundusega hoone on säilinud valdavalt 
algupärasena. Piirkonnale iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

905 277 1,5 V 

 
Kanali tn 
5 
 
 

Ehitatud 1901.aastal koos pesuköögi ja kuuridega. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline keskteljel asunud ukse ja viilkatusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel, nurgakrundil. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. Keskteljel asunud 
välisuks on asendatud aknaavaga. Sobimatud plastikust avatäited. 
Algupärane katus. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

705 203  MV 

 
Kanali tn 
5A 
 
 

Ehitatud 1963.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 
silikaattellistest viilkatusega korterelamu. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult 
ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. 
 

1401 535  _____ 

 



Kanali tn 
6 
 
 

Ehitatud 1910.aastal koos kuuri, käimla ja kaevuga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga puitelamutüüp, 
pikiküljega tänavajoonel, nurgakrundil. Erandlikult esinduslikuma 
nurgasissepääsuga hoone esimesel korrusel paiknesid algelt 
kaupluseruumid.  Traditsioonilise fassaadikujundusega elamu on 
väga hästi originaaldetailides säilinud. Sobimatu välisviimistluskiht 
laudisel. Silmapaistev oma ajastu hoonetüübi esindaja. Omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

600 92 1,5 VV 

 
Kanali tn 
7 
 
 

Ehitatud 1901.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel 
asunud ukse ja viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel, 
nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Keskteljel asunud välisuks on asendatud aknaavaga. 
Sobimatud plastikust avatäited, fassaadikattematerjal ja katusekatte 
profiil. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 

689 251 1,5 MV 

 
Kanali tn 
7A, 7B 
 

Kinnistul 2 elamut. 
Ühekorruselised viilkatusega puitelamud. Otsafassaadiga tänavale 
suunatud, millega liitub põikihoonemaht. Näide arhitektuurivabast 
ehitisest, mis ajalooliselt väljakujunenud ehitustraditsioonidega 
piirkonda midagi väärtuslikku juurde ei anna. Soovitav asendada 
piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
. 
 

1056 285 1,5 _____ 

 



Kanali tn 
8 
 
 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Traditsioonilise fassaadikujundusega elamu. 
Suhteliselt hästi originaaldetailides säilinud. Sobimatu katusekate. 
Silmapaistev oma ajastu hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 

1153 179 1,5 VV 

 
Kanali tn 
8A 
 
 

Ehitatud 1954.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 
viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 110 1,5 _____ 

 
Kanali tn 
8B 
 
 

Ehitatud 1959.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 
viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 172 1,5 _____ 

 



Kanali tn 
8C 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline ristviilkatusega puitelamu. Kui 
sobimatud avatäited ja ebaproportsionaalselt lai klaasitud rõdu välja 
arvata, on hoone maht ja materjalikasutus piirkonda sobilikud. Eraldi 
käsitlust vajaks piirdeaia kujundus, mis arvestades arhitektuuri 
siinkohal on ilmselgelt liiga ilmetu. Miljööliselt keskkonnaga 
harmoneeruv uushoonestus. 

601 96 1,5 MV 

 
Kanali tn 
8D 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Olematu 
tänavafassaadiga hoone on näide ehitisest, mis ajalooliselt 
väljakujunenud ehitustraditsioonidega piirkonda midagi väärtuslikku 
juurde ei anna. Soovitav asendada piirkonnas miljööväärtuslike 
hoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 
 

  1,5 _____ 

 
Kanali tn 
8E 
 

Ehitatud 1979.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
viilkatusega kivielamu pikiküljega tänavajoonel. Näide 
arhitektuurivabast ehitisest, millise ajalooliselt väljakujunenud 
ehitustraditsioonidega piirkonda ehitamine on ilmselgelt 
ümbruskonna väärtust alandav. Soovitav asendada piirkonnas 
miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
. 
 

641 240 1,5 _____ 

 



Kanali tn 
8F 
 
 

Ehitatud 1977.aastal. Suur 3korruseline viilkatusega korterelamu. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuarhitektuurist, mis suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult 
ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. 

1753 436 2,5 _____ 

 
Kanali tn 
9 
 
 

Krundil asub 2 elamut. 
Kanali tänava äärne hoone: Ehitatud 1905.aastal koos pesuköögi, 
kuuride ja kaevuga. Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega 
puitelamu pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
ulatuslike renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited, 
fassaadi välisviimistlus ja katusekatte profiil. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
Väike-Posti tänava äärne hoone: Ehitatud 2007.aastal. Keskmise 
suurusega 2korruseline kelpkatusega hoone pikikülg paralleelne 
tänavajoonega. Tüüpiline näide elamuehitusest, mis oma mastaabi, 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Keskkonda sobimatu piirdeaed. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

925 142 1,5; 
2 

MV;___ 

 

 



Kanali tn 
9A 
 
 

2korruseline lameda katusega kivielamu. Näide uushoonestusest, mis 
arhitektuurikeele, materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega 
vastandab end täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Keskkonda 
sobimatu piirdeaed.  Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

755 197 2 _____ 

 
Kanali tn 
10 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline mansardkatusega  
kivikonstrukotsioonis kiirabijaam koos paviljoni, kuuri, garaaži ja 
laohoonega. Säilinud valdavalt algupärasena. Moodustab 
kõrvalasuva ühekorruselise abihoonega ühtse tervikliku ansambli. 
Oluline piirkonna dominant linnaehituslikult ja arhitektuurselt. 
Tüpoloogiliselt erandlik hoone piirkonnas. 
 
 
 

2520 594 1,5 VV 

 

 



Kanali tn 
11 
 
 

Ehitatud 1940.aastal koos koos kuuri, sauna, garaaži ja kaevuga. 
Suur 2korruseline silikaattellistest hoone, pikiküljega tänavajoonel. 
Tüüpiline oma ajastu näide arhitektuurivabast ehitisest, mis 
ajalooliselt väljakujunenud ehitustraditsioonidega piirkonda midagi 
väärtuslikku juurde ei anna. Soovitav asendada piirkonnas 
miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 

952 385 2 _____ 

 
Kanali tn 
12 
 
 

Ehitatud 1925.aastal koos kuuride, kaevu, käimla ja pesuköögiga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamu 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katusekatte profiil. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Oma ajastu 
tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

553 115 1,5 MV 

 
Kanali tn 
13 
 
 

Keskmise suurusega 2,5korruseline kõrge ristviilkatusega kivielamu. 
Paikneb krundi sügavuses kõrge plankaia taga. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuehitusest, mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. Soovi korral 
võib asendada piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 
 
 

779 180 1,5 _____ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Levinumad hoonetüübid Kanali tänaval: 

 

1. 1-1,5korruseline (pool)kelpkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

 

 
Kanali tn 10 

 
 
5. Väike 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil aknad või ühel küljel asetsev uks koos akendega 
Ehitatud aastatel 1910-1925  
 

  
Kanali tn 2A (1912.a) Kanali tn 3 (1914.a) Kanali tn 6 (1910.a) Kanali tn 8 



 
Kanali tn 12 (1925.a) 

 
8. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  

Ehitatud aastal 1928 
 

Kanali tn 4 (1928.a) 
 
11. 1,5 korruseline kõrge viilkatusega kivimaja pikiküljega tänava suunas, ees iluaed 

Ehitatud valdavalt aastatel 1955-1959 
 



Kanali tn 8A (1954.a) Kanali tn 8B (1959.a) 
 
 

 

 

14. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 
 

 
Kanali tn 2F (2006.a) Kanali tn 9A 

 
15. 2korruseline viil – ja kelpkatusega kivimaja 

 
 



Kanali tn 9 (2007.a) Kanali tn 10 
 
 
 
 

 

16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

  
Kanali tn 2 Kanali tn 2B (1985.a) Kanali tn 2C (1985.a) Kanali tn 2D (1986.a) 



 
Kanali tn 2E (1999.a) Kanali tn 5a (1963.a) Kanali tn 8F (1977.a) Kanali tn 11 (1940.a) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Väga väärtuslikud hooned Kanali tänaval: 

 
 

 
Kanali tn 6 (1910.a) Kanali tn 8 

 
 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru- 
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Karjamaa 
tn 1 
 
 
 
 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge ristviilkatusega 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme 
ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Oma ajastu 
tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

769 137 1,5 MV 

 
Karjamaa 
tn 1A 
 

Ehitatud 1959.aastal. 2korruseline kelpkatusega puitelamu, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Säilinud valdavalt 
algupärasena. Sobimatud avatäited. Tüüpiline näide 1940.-
50.aastate tüüpprojekti järgi ehitatud elamutüübist. Hoone maht, 
materjalikasutus ja linnaehituslik positsioon ei vasta piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

2263 472 2 _____ 

 
Karjamaa 
tn 1B  

Ehitatud 1961.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi 
ehitatud silikaattellistest korterelamu. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 
täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

1492 387 2 _____ 

 



Karjamaa 
tn 1C 

Ehitatud 1961.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi 
ehitatud silikaattellistest korterelamu. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 
täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

 449 2 _____ 

 
Karjamaa 
tn 2 

Väike 1,5korruseline poolkepkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Trempelseinaga variant traditsioonilise 
fassaadikujundusega. Algupärane laudis ja aknad. Kahjuks sai 
hiljuti tulekahjus tõsiselt kannatada. Erandlik oma ajastu 
hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

934 199 1,5 MV 

 
Karjamaa 
tn 3  

Ehitatud 1883.aastal koos sauna, kuuride, kaevu ja käimlaga. 
Suurem 1,5korruseline kõrge viilkatusega puitelamutüüp, 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone vasakul teljel katusekorruse 
väljaehitus. Piirkonna vanimaid hooneid. Lihtsa 
fassaadikujundusega. Algupärane lai puitlaudis, akende 
piirdelauad, pööninguaknad, piirdeaed. Sobimatu katuse 
kattematerjal. Kõrge vanuse väärtus. Oma ajastule iseloomulik 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

1064 204 1,5 V 

 



Karjamaa 
tn 4 

Suur 1,5korruseline viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel, nurgakrundil.  Arhitektuurselt eklektiline segu 
historitsistlikust keskse katusekorruse väljaehitusega 
elamutüübist ja lihtsa fassaadikujundusega 2korruselise 
kortermajast. Kahjuks on rida fassaadimuudatusi oluliselt 
kahandanud hoone autentsust ja arhitektuurset väärtust. 
Sobimatud plastikust avatäited ja katusekatte profiil. Teisel 
korrusel on 2korruselise osa kesksel kohal algselt olnud rõdu ja 
välisuks. Osaliselt  säilinud algupärane laudis, dekoratiivsed 
elemendid katusealustel viiluväljadel ja aknad. Erandlik oma 
ajastu hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

885 360 2 MV 

 

 
Karjamaa 
tn 5 

Väike ühekorruseline viilkatusega puitelamu, pikiküljega 
tänavajoonel, nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud katuse katteprofiil 
ja avatäited. Oma ajastu hoonetüübi tüüpiline esindaja. 
Moodustab koos tänavaäärse abihoonega ühtse tervikliku 
ansambli. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel 
 

842 79 1 MV 

 



Karjamaa 
tn 6 

Ehitatud 1907.aastal koos kuuri, kaevu ja garaažiga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel, 
nurgakrundil. Suhteliselt hästi säilinud näide, üksikud 
sobimatud plastikust avatäited katusekorrusel. Tõenäoliselt 
algselt olnud tänavauksega. Oma ajastule iseloomulik 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

844 257 1,5 V 

 
Karjamaa 
tn 7/Suur-
Kuke tn 31 

Väike ühekorruseline viilkatusega puithoonetüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Tagasihoidliku dekooriga hoone on suhteliselt 
hästi säilinud näide. Sobimatu katuse kattematerjal. Äärmiselt 
väikse mahuga, tüüpiline hoonetüübi esindaja. Moodustab Suur-
kuke tn 31 hoonega tervikliku ansambli. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

1013 208 1 MV 

 
Karjamaa 
tn 8 

Ehitatud 1908.aastal koos pesuköögi-sauna, kuuride ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel, nurgakrundil. Teise korruse ulatuses fassaad 
säilinud algupärasena, esimese korruse ulatuses muudetud 
aknaavade kuju laiemaks. Sobimatu katusekatte profiil. Oma 
ajastule iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

723 543 1,5 V 

 



Karjamaa 
tn 9 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Algupärane katusekate. Sobimatu plastikust 
fassaadikattematerjal ja avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 
 

602 153 1,5 MV 

 
Karjamaa 
tn 10 

Ehitatud 1926.aastal koos pesuköögi-kuuri ja kaevuga.Väike 
1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Hoone 
algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Sobimatu fassaadikattematerjal ja katusekatte profiil. Hoone 
maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

1243 162 1,5 MV 

 
Karjamaa 
tn 12 

Ehitatud 1927.aastal koos kuuride ja garaažiga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Algupärane katusekate ja puitlaudis. Sobimatud 
plastikust avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

1165 164 1,5 MV 

 



Karjamaa 
tn 13 

Ehitatud 1924.aastal koos kuuri, aiamaja ja basseiniga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Suhteliselt hästi detailides. Sobimatu katusekatte 
profiil. Juugendstiilile iseloomulike kujunduselementidega 
fassaad (aknad ja uks). Piirkonnas erandlik oma ajastu 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
 
 

966 222 1,5 VV 

 
Karjamaa 
tn 14 

Ehitatud 1928.aastal koos kuuridega. Väike 1,5korruseline 
viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Erandlikult katuseuugiga variant. Säilinud 
detailides valdavalt algupärasena. Välisuks hilisemast 
perioodist. Traditsioonilise fassaadikujundusega, erandlikult 
esimese korruse ulatuses krohvitud pinnaga. Erandlik oma 
ajastu hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

912 169 1,5 V 

 
Karjamaa 
tn 15 

Ehitatud 1927.aastal koos kuuride, käimla, kaevu ja 
pesuköögiga. Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel 
asuva ukse ja viilkatusega puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Sobimatu fassaadikattematerjal, katusekatte profiil ja avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, 
materjal, räästajoon) alusel. 
 

930 154 1,5 MV 

 



Karjamaa 
tn 16 

Ehitatud 1925.aastal koos pesuköögi ja kaevuga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Algupärane katusekate. Sobimatu plastikust 
fassaadikattematerjal ja avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Tüüpiline oma ajstu hoonetüübi esindaja.  
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral 
võib asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite 
(maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

905 188 1,5 MV 

 
Karjamaa 
tn 17 

Kinnistul asub 2 elamut. 
 Ehitatud 1936.aastal. Väike 1,5korruseline viilkatusega 
puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei 
ole renoveerimistööde järgselt loetav. Algupärane katusekate ja 
esimese korruse aknad. Sobimatud plastikust avatäited hoone 
katusekorrusel. Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

931 170 1,5 MV 

 
Karjamaa 
tn 18 

Ehitatud 1928.aastal koos aiamaja ja saun-garaažiga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline ristviilkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Erandlikult tavapärasemast madalama 
kaldega katus. Kahjuks on varasemad fassaadi remonttööd 
oluliselt kahandanud hoone autentsust ja arhitektuurset väärtust. 
Algupärane puitlaudis, katusekate ja osaliselt aknad. Tüüpiline 
oma ajastu hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

1402 227 1,5 V 

 



Karjamaa 
tn 18A 

Elamu –garaaž. Väike ühekorruseline lameda katusega 
silikaattellistest hoone pikikülg parallelne tänavajoonega. 
Olematu arhitektuuriga ehitis. Hoone  maht, materjalikasutus ja 
linnaehituslik positsioon ei järgi piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. Soovitav asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

746 162 1 _____ 

 
Karjamaa 
tn 19 

Ehitatud 1923.aastal koos kuuride ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamutüüp, 
pikiküljega tänavajoonel. Tavapärasest pikemaks venitatud 
põhikavatisega hoone on valdavalt säilinud algupärasena. 
Tagasihoidliku kujundusega fassaad. Sobimatu 
katusekattematerjal ja koloriit. Oma ajastu iseloomulik 
hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

893 263 1,5 V 

 
Karjamaa 
tn 20 

Ehitatud 1959.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Kokku 
ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. Hoone 
säilinud valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma mastaabi, materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1096 170 1,5 _____ 

 



Karjamaa 
tn 20A 

Ehitatud 1960.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Kokku 
ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. Hoone 
hiljuti renoveeritud. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis oma mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga eirab 
ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1201 200 1,5 _____ 

 
Karjamaa 
tn 22 

Ehitatud 1960.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Kokku 
ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. Hoone 
säilinud valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma mastaabi, materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

979 229 1,5 _____ 

 
Karjamaa 
tn 24 

Ehitatud 1960.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Kokku 
ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. Hoone 
algne välisilme ei ole renoveerimise järgselt loetav. Tüüpiline 
oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma mastaabi, 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

1008 185 1,5 _____ 

 
 
 
 
 
 
 



Levinumad hoonetüübid Karjamaa tänaval: 

 

 

2. Suur 1-1,5 korruseline viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonel, fassaadil aknad 

 

Ehitatud  aastatel 1883-1923 
 

  
Karjamaa tn 3 (1883.a) Karjamaa tn 19 (1923.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Väike ja kitsas 1 korruseline viilkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

 

 
 



 
Karjamaa tn 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Väike ja kitsas 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil küljel asetsev uks koos akendega või 3-4 aknast koosnev rida 
Ehitatud aastatel 1925-1936  
 



   
Karjamaa tn 14 (1928.a) Karja tn 16 (1925.a) Karjamaa tn 17 (1936.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puidust ehisdetailidega 

Ehitatud aastatel 1893-1911 (1890-1915) 
 



   
Karjamaa tn 6 (1907.a) Karjamaa tn 8 (1908.a) Karjamaa tn 9 Karjamaa tn 10 (1926.a) 

   

Karjamaa tn 13 (1924.a)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1,5 korruseline kõrge ristviilkatusega maja  

Ehitatud 1930 -  
 



 
Karjamaa tn 1  Karjamaa tn 12 (1927.a) Karjamaa tn 18 (1828.a)? 

 
 
 
 

12. 1,5 korruseline kõrge viilkatusega paariskivimaja pikiküljega tänava suunas, ees iluaed 

 

Ehitatud aastatel 1959-1971 

   
Karjamaa tn 20 (1959.a) Karjamaa tn 20A (1960.a) Karjamaa tn 22 (1960.a) Karjamaa tn 24 (1960.a) 

 

 

13. 2korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel 

 
 
 
 
 



  
Karjamaa tn 1A (1959.a) Karjamaa tn 4 

 
 
 

16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

  
Karjamaa tn 1B (1961.a) Karjamaa tn 1C (1961.a) 

 

17. Väga väärtuslikud hooned Karjamaa tänaval: 

 



  
Karjamaa tn 6 (1907.a) Karjamaa tn 13 (1924.a) Karjamaa tn 14 (1928.a)  

 



Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korru-

selisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kasarmu tn 1 

 

 

 

 

 

 

Keskmise suurusega 1,5korruseline kelpkatusega kivielamu 

pikiküljega tänavajoonel. Kokku ehitatud varasemalt krundil 

paiknenud 1,5korruselise keskse katusekorruse väljaehitusega 

viilkatusega hoonetüübiga, mille algne ilme on 

renoveerimisejärgselt täielikult moondunud. Piirkonda sobimatu 

materjalikasutuse ja ilmetu arhitektuuriga hoone. Miljööliselt 

väärtusetu ehitis. 

600 210 1,5 _____ 

 
Kasarmu  tn 

2/Suur-Kuke 

tn 15A, 15B 

 

 

 

Kinnistul asuvad kolm identse arhitektuurse lahendusega 

korterelamut. 

 

Kasarmu tn 2: Ehitatud 1960.aastal. Suur 2korruseline 

tüüpprojekti järgi ehitatud silikaattellistest korterelamu. Hiljuti 

renoveeritud. Tüüpiline oma ajastu näide elamuarhitektuurist, 

mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku 

asetsusega vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. 

Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

3889 1335 2 _____ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levinumad hoonetüübid Kasarmu tänaval: 

 

16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

 
Kasarmu tn 2 (1960.a) 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru- 
selisus 
 

Väärtus-
aste 

Foto 

Kooli tn 
1 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1900.aastal koos kuuri ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja 
viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt 
loetav. Algupärane katusekate. Ebasobivad avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Hoonetüübi 
tüüpiline esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

750 210 1,5 MV 

 
Kooli tn 
1A 

Ehitatud 1940.aastal. Keskmise suurusega 2korruseline 
lameda katusega funktsionalistlikus stiilis elamutüüp. 
Hoone väärtust devalveerivalt mõjub  algupärasest erinev 
sobimatu fassaadiviimistlus (laudis). Hea näide oma ajastu 
elamutüübist. Omab olulist rolli Kooli ja Suur-Posti tn 
vahelise kvartali funk-stiilis hoonete ansamblis. 

1205 173 2 V 

 
Kooli tn 
1B 

Ehitatud 1895.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamu, pikikülg 
paralleelne tänavajoonega. Hoone algne välisilme 
tundmatuseni renoveerimistööde järgselt muudetud. Hoone 
maht vastab piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 

452 98 1 
 

MV 
 

 



Kooli tn 
2 

Ehitatud 1966.aastal. Suur 4korruseline silikaattellistest 
korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga eirab 
täielikult ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 
  

1764 492 4 _______ 

 
Kooli tn 
3 

Ehitatud 1830.aastal. Suur 1,5korruseline kõrge 
viilkatusega puitelamu, asub suuremõõtmelise krundi 
keskel. Unikaalse haljastuslaadiga kinnistu. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Katusekorruse väljaehitusel ebasobivad avatäited ja katuse 
kattematerjal. Vanema puitarhitektuuri esindaja. Kõrge 
vanuse väärtus. 

5068 503 1,5 V 

 
Kooli tn 
3A 

Ehitatud 1840.aastal koos kuuride ja kaevuga. Suur 
ühekorruseline viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Säilinud osaliselt algupärasena. Hoonel on 
algselt olnud kelpkatus ja tänavapoolsel fassaadil keskteljel 
trepistikuga välisuks. Sobimatu katuseprofiiliga kate. 
Osaliselt säilinud arhialine poola laudis. Vanema 
puitarhitektuuri esindaja. Kõrge vanuse väärtus. 
 
 
 

1138 218 1,5 VV 

 



Kooli tn 
3B 

Ehitatud 1938.aastal. Keskmise suurusega 2korruseline 
lameda katusega krohvkattega funktsionalistlikus stiilis 
elamutüüp. Tagasihoidliku kujundusega oma ajastu hea 
näide, sarnaneb olemuselt Aia tn 20 hoone 
komositsioonilise ülesehitusega. Omab olulist rolli Kooli ja 
Suur-Posti tn vahelise kvartali funk-stiilis hoonete 
ansamblis. 
  

714 173 2 
 

V 

 
Kooli tn 
5 
 

Ehitatud 1986.aastal. 5korruseline betoonpaneelidest 
korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga eirab 
täielikult ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 

3862 1186 5 ______ 

 
Kooli tn 
5B 

Ehitatud 1969.aastal. Suur 3korruseline silikaattellistest 
korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga eirab 
täielikult ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 
 

1387 359 3 ------- 

 



Kooli tn 
6 

Tühi krunt. 469    

 
Kooli tn 
6A 

2korruseline kelpkatusega puitelamu, pikikülg paralleelne 
tänavajoonega. Säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud 
avatäited. Tüüpiline näide 1940.-50.aastate tüüpprojekti 
järgi ehitatud elamutüübist. Hoone maht, materjalikasutus 
ja linnaehituslik positsioon ei vasta piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

1303 357 2 _______ 

 
Kooli tn 
6B 

Ehitatud 1960.aastal koos ladude, kuivati ja töökojaga. 
ühekorruseline madalakaldelise viilkatusega krohvitud 
kivikonstruktsioonis koolihoone.  Arhitektuurseks 
dominandiks on korsten. Ei haaku ümbritseva miljööga. Ei 
oma arhitektuurselt säilitamisväärset väärtust.  Soovi korral 
võib asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

2413 12110 1 ______ 

 



Kooli tn 
7, 9 

Tavapärasest suurem 1,5korruseline viilkatuse ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Fassaadikujunduses on märgata mõjutusi 
19.sajandil ülevenemaaliselt kehtestatud fassaadide 
tüüprojektist nr 22. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Ebasobivad avatäited ja 
katuse kattematerjal. Algupärane välisuks. Hoone maht ja 
linnaehituslik positsioon vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1489 401 1,5 MV 

 
Kooli tn 
10 

Väike 1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. Traditsioonilise 
fassaadikujundusega elamu. Suhteliselt hästi säilinud. 
Ebasobivad avatäited. Tüüpiline hoonetüübi esindaja. 
Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

807 406 1,5 V 

 
Kooli tn 
11 

Ehitatud 1890.aastal. 2,5korruseline hitoritsistlikus stiilis 
mansardkatusega koolihoone, otsafassaadiga tänavajoonel. 
Tavapärasest suurem ja esindusliku joonega hoone on 
detailides hästi säilinud. Silmapaistva dekooriga uks, mille 
identse näite leiab ka Kooli tn 15 hoonelt. Sepisrõdul 
sobimatu koloriit. Silmapaistev historististlikus stiilis 
hoonetüübi esindaja. 
 

982 281 2,5 VV 

 



Kooli tn 
12A 

Ehitatud 1938.aastal. Keskmise suurusega 2korruseline 
lameda katusega elamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Lihtne funktsionalistliku stiili sugemetega 
fassaadikujundus. Tagasihoidlik oma ajastu elamutüübi 
esindaja. Hoone maht, materjalikasutus ja linnaehituslik 
positsioon vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Ei oma miljöölist tähtsust. 

572 123 2 _______ 

 
Kooli tn 
12B 

Ehitatud 1963.aastal. Suur 2korruseline silikaattellistest 
korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga eirab 
täielikult ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 
 

1685 600 2 ______ 

 
Kooli tn 
13 

Ehitatud aastatel 1939-40. 3korruseline funktsionalistlikus 
stiilis koolihoone. Fassaadikujundus säilinud valdavalt 
algupärasena koos dekorattivsete skulpturaalsete 
ehisvormidega. Sobimatud avatäited. Silmapaistev 
funktsionalistlikus stiilis hoonetüübi esindaja. 
Linnaehituslikult ümbritseva keskkonnaga ei haaku, kuid 
omab iseseisvat kõrget arhitektuurilist väärtust.  
Arhitektuurimälestis. 
 
  

8180 1587 2,5 VV 

 



Kooli tn 
14 

Ehitatud 1912.aastal koos kuuri ja pesuköögiga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline ja põhimahust eraldi asetatud 
tuulekojaga puithelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme renoveerimisjärgselt tundmatuseni 
moondunud. Sobimatud toonitud klaasidega plastikust 
avatäited ja metalluks. Hoone maht vastab piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Soovitav 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite 
(maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 

533 189 1,5 _____ 

 
Kooli tn 
15 

Ehitatud 1911.aastal koos kuuride, pesuköögi ja käimlaga. 
2korruseline viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Historitsitlikus stiilis hoone on detailides 
hästi säilinud näide. Omapärane palkon ukse kohal. 
Esinduslikkust rõhutab dekoratiivne välisuks, mis on 
kujunduselt identne Kooli tn 11 hoone uksega. Silmapaistev 
historitsistlikus stiilis hoonetüübi esindaja. Omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

1991 212 2 VV 

 
Kooli tn 
16 

Väike 1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Ebasobivad avatäited, katuse ja fassaadikattematerjal. 
Hoone maht ja linnaehituslik positsioon vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi 
korral võib asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 

 157 1 MV 

 



Kooli tn 
18 

Ehitatud 1905.aastal koos kuuri, pesuköögi ja käimlaga. 
2korruseline viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Juugendstiilis kujunduselementidega hoone 
on detailides säilinud algupärasena. Kaunis sepistatud 
varikatus. Silmapaistev hoonetüübi esindaja. Omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

645 188 2 VV 

 
Kooli tn 
19 

Ehitatud 1900.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. 
2korruseline viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Historitsitlikus stiilis hoone on valdvalt hästi 
säilinud. Kompositsiooniliselt ülesehituselt sarnaneb 
Supeluse tn 12 hoonega. Dekoratiivsete elementidena on 
tähelepanuväärsed hammaslõikeline vahevöö ja 
puulõikeline ornamentika katusealusel viiluväljal. 
Devalveeriva asjaoluna on mõned sobimatud plastikust 
avatäited. Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1625 384 2 V 

 
Kooli tn 
19A 

Ühekorruseline viilkatusega puitelamu, paikneb tänavast 
eemal. Erandlik, T-tähekujulise põhiplaaniga hoonetüübi 
näide, mille tänava- ja hoovipoolses osas eendub 
põhimahust pikk ühekorruseline hoonetiib. Säilinud 
detailides valdavalt algupärasena. Väga laia rõht- ja 
püstlaudisega fassaadikate. Sobimatu katekattematerjal. 
Erandlik oma ajastu hoonetüübi esindaja. Kõrge vanuse 
väärtus. Kuigi linnapildis tagaplaanil, omab arhitektuurselt 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  
 

1122 143 1 VV 

 



Kooli tn 
20 

Ehitatud 2005.aastal. 2korruseline pultkatusega kivielamu, 
paikneb krundi sügavuses. Ei arvesta piirkonnas 
väljakujunenud linnaehitusliku situatsiooni. Ei oma 
arhitektuurset ega piirkonnas miljööd kujundavat väärtust. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

614 186+50? 2 _______ 

 
Kooli tn 
21 

Ehitatud 1890.aastal koos kuuri ja pesuköögiga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga 
puitelamutüüp tänavajoonel, nurgakrundil. Nurgakrundil 
paiknevus tingib tavapärasest erineva lahendusega 
hoonetiiva Rähni tänava poolses osas. Renoveerimistööd on 
kahandanud hoone originaaliväärtust, kuid teostatud sobival 
viisil. Oma ajastule iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1099 353 1,5 V 

 
Kooli tn 
23 

Ehitatud 1890.aastal koos pesuköögi, kuuri, sauna ja 
keldriga. Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega 
puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme 
renoveerimisjärgselt tundmatuseni moondunud. Hoone 
maht ja linnaehitsulik positsioon vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Soovi korral 
võib asendada ümberkaudsete miljööväärtuslike hoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 

1052 359 1,5 MV 

 



Kooli tn 
23A 

Ehitatud 1953.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. 
2korruseline kelpkatusega puitelamu, pikikülg paralleelne 
tänavajoonega. Säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud 
avatäited. Tüüpiline näide 1940.-50.aastate elamutüübist. 
Hoone maht, materjalikasutus ja linnaehituslik positsioon ei 
vasta piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1696 387 2 _______ 

 
Kooli tn 
23B 

Ehitatud 2002.aastal Väike 1,5korruseline krohvkattega 
viilkatusega kivielamu, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Ilmetu fassaadiga ehitis. Hoone materjalikasutus ja 
linnaehitsulik positsioon ei vasta piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

1318 341 1,5 _____ 

 
Kooli tn 
24 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp tänavajoonel, 
nurgakrundil. Tagasihoidliku dekooriga, suhteliselt hästi 
säilinud detailides. Sobimatud avatäited. Nurgakrundil 
paiknevus tingib tavapärasest erineva fassaadilahenduse. 
Oma ajastule iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

1033 198 1,5 
 

VV 

 



Kooli tn 
25 

Ehitatud 1900.aastal koos pesuköögi,kuuride, aiamaja ja 
kaevuga. 2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 
 

805 235 2 MV 

 
Kooli tn 
26 

Ehitatud 1910.aastal koos kuuride ja pesuköögiga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga 
puitelamutüüp tänavajoonel, nurgakrundil. Nurgakrundil 
paiknevus tingib tavapärasest erineva lahendusega 
hoonetiiva Kanali tänava poolses osas. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Ebasobivad avatäited ja katusekatte profiil. Tüüpiline oma 
ajastu hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel 
 

819 240 1,5 MV 

 
Kooli tn 
27 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Hoonetüübi 
tüüpiline esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

718 170 1,5 MV 
 

 



Kooli tn 
28 

Ehitatud 1870.aastal koos kuuriga. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt 
loetav. Sobimatud avatäited. Algupärane katusekate, 
osaliselt säilinud originaalaknad ja laudis. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Hoonetüübi tüüpiline 
esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
 

737 298 1,5 MV 

 

Kooli tn 
29 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Algupärane katusekate, osaliselt säilinud originaalaknad ja 
laudis. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

746 178 1,5 MV 
 

 
Kooli tn 
30 

Ehitatud 1895.aastal  koos kuuriga. 2korruseline 
viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. Hoone 
algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Sobimatud avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 
 
 

932 290 2 MV 

 



Kooli tn 
31 

2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite 
(maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

735 234 2 
 

MV 

 
Kooli tn 
32 

Ehitatud 1908.aastal koos sauna, kuuride, käimla ja 
kaevuga. Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel 
asuva ukse ja viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hästi säilinud originaaldetailides, 
traditsioonilise fassaadikujundusega. Ebatraditsiooniline 
koloriit. Silmapaistev hoonetüübi esindaja. Omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

992 197 1,5 VV 

 
Kooli tn 
33 

Ehitatud 1905.aastal koos aida, aiamaja ja kuuridega. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Väga hästi detailides säilinud. Silmapaistev 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
  
 

1024 288 1,5 VV 

 



Kooli tn 
34 

Ehitatud 1907.aastal koos kuuride, pesuköögi, käimla ja 
kaevuga. Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja 
keskse katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Traditsioonilise 
fassaadikujundusega hoone on suhteliselt hästi säilinud. 
Sobimatu välisuks. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 
 

1004 215 1,5 V 

 
Kooli tn 
35 

Ehitatud 1910.aastal koos kaevu, pesuköögi ja kuuridega. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Traditsioonilise fassaadikujundusega hoone 
on suhteliselt hästi säilinud. Sobimatu välisuks ja 
plastikaknad. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 
 

788 240 1,5 V 

 
Kooli tn 
36 

Ehitatud 1927.aastal koos kuuride ja aiamajaga. 
2korruseline kelpkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Osaliselt säilinud 
originaallaudis katuseuugil, plekk-katus, üks aken ja 
varikatus ukse kohal. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

1014 234 2  MV 

 



Kooli tn 
37/Kanali 
tn 3A 

Ehitatud 1900.aastal  koos kuuri, kaevu ja pesuköögiga. 
2korruseline viilkatusega puitelamutüüp tänavajoonel, 
nurgakrundil. Historitsitlikus stiilis hoone on valdavalt 
detailides hästi säilinud näide. Väärtust devalveerivad 
plastikaknad. Nurgakrundil paiknevus tingib tavapärasest 
erineva ja esinduslikumalt teostatud fassaadilahenduse. 
Silmapaistev hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 

1394 340 2 VV 

 
Kooli tn 
38 

Ehitatud 1923.aastal. Väike ühekorruseline viilkatusega 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav.  
Ebasobivad plastikust avatäited ja  fassaadikattematerjal. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite 
(maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 
 

1034 128 1,5 MV 

 
Kooli tn 
38A 

Ehitatud 1959.aastal. Suur 2korruseline 
tsementkrohvkattega kivielamu. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab täielikult ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. 
 
 

1905 468 2 _______ 

 



Kooli tn 
39 

Ehitatud 1921.aastal koos kuuri ja pesuköögiga. 
2korruseline viilkatusega puitelamu tänavajoonel, 
nurgakrundil. Tagasihoidliku fassaadikujundusega elamu 
on valdavalt säilinud algupärasena. Sobimatu 
katusekattematerjal. Hoonetüübi erandlik esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 

1539 280 2 V 

 

 
Kooli tn 
40 

Ehitatud 1959.aastal. 2korruseline kelpkatusega puitelamu, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Säilinud valdavalt 
algupärasena. Sobimatud avatäited. Tüüpiline näide 1940.-
50.aastate tüüpprojekti järgi ehitatud elamutüübist. Hoone 
maht, materjalikasutus ja linnaehitsulik positsioon ei vasta 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1525 445 2 _______ 

 



Kooli tn 
41 

2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Tagasihoidliku fassaadikujundusega elamu on 
valdavalt säilinud algupärasena. Sobimatu välisuks. 
Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 
 
 
 

782 162 2 V 

 
Kooli tn 
42 

Ehitatud 1996.aastal. 2korruseline lameda katusega 
kivielamu, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone 
maht, materjalikasutus ja linnaehitsulik positsioon ei vasta 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

408 121 2 _______ 

 
Kooli tn 
43 

Ehitatud 1905.aastal koos kuuriga. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt 
loetav. Sobimatud avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

916 201 1,5 MV 

 



Kooli tn 
44A-D 

Ehitatud 1998.aastal. 2,5korruselised viilkatusega 
kivikonstruktsioonis krohvkattega ridaelamuboksid, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuehitusest, mis suure mastaabi, materjalikasutuse 
ja positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. 
 
 

370 
291 
290 
334 

130 
128 
123 
130 

2,5 ______ 

 
Kooli tn 
45 

Ehitatud 1900.aastal koos aiamaja, kaevu, kuuri ja saunaga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Suhteliselt hästi detailides säilinud.Sobimatud 
varikatused ja vasakpoolne välisuks. Silmapaistev 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
 

699 235 1,5 VV 

 
Kooli tn 
47 

1,5korruseline viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg 
paralleelne tänavajoonega. Kokku ehitatud kahest 
tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. Ebatraditsioonilise 
katusetüübiga. Hoone renoveeritud, ebasobivad avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis 
arhitektuurselt, materjalikasutuselt ja linnaehituslikust 
positsioonilt eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

776 133 1,5 ______ 

 



Kooli tn 
49 

1,5korruseline viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg 
paralleelne tänavajoonega. Kokku ehitatud kahest 
tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. Ebatraditsioonilise 
katusetüübiga. Hoone renoveeritud, ebasobivad avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis 
arhitektuurselt, materjalikasutuselt ja linnaehituslikust 
positsioonilt eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

897 118 1,5 ______ 

 
Kooli tn 
51 

Ehitatud 1920.aastal koos kuuride, käimla, pesuköögi ja 
kaevuga. Väike ühekorruseline viilkatusega puithoonetüüp, 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katusekatte profiil. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

731 146 1 MV 

 
Kooli tn 
53 

Ehitatud 1928.aastal koos kuuri ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Valdavalt hästi detailides säilinud. Sobimatu 
katuse kattematerjal ja fassaadi viimistluskiht (värv). 
Silmapaistev hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1304 306 1,5 VV 

 



Kooli tn 
55 

Ehitatud 1923.aastal koos aida, pesuköögi, kuuri ja 
kaevuga. Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja 
keskse katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Traditsioonilise 
fassaadikujundusega hoone on suhteliselt hästi säilinud. 
Sobimatu välisuks ja katuse kattematerjal. Hoonetüübi 
tüüpiline esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

994 526 1,5 V 

 
Kooli tn 
57 

Ehitatud 1959.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, paikneb keset krunti. Hoone säilinud 
valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja positsiooniga 
eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1596 197 1,5 _______ 

 
Kooli tn 
59 

Ehitatud 1962.aastal koos pesuköögi, aiamaja, garaaži ja 
kaevuga. 1,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamutüüp, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone paremal teljel 
ristviilkatusega eenduv hoonemaht. Hoone säilinud 
valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu hoonetüüp, 
mis oma materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

2004 425 1,5 _______ 

 



Kooli tn 
61 

Ehitatud 1958.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone 
säilinud valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja positsiooniga 
eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 134 1,5 _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levinumad hoonetüübid Kooli tänaval: 
 
2. Suur 1-1,5 korruseline viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud  aastatel 1830-1840 



 

 

 

Kooli tn 3 (1830.a) Kooli tn 3A (1840.a) Kooli tn 7,9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Väike ja kitsas 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil küljel asetsev uks koos akendega või 3-4 aknast koosnev rida 

Ehitatud aastatel 1895-1920  
 



  
Kooli tn 1B (1895.a) Kooli tn 10 Kooli tn 16 Kooli tn 51 (1920.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Keskmise suurusega 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänaval, uks fassaadi keskel 

 

Ehitatud aastatel ( -1908) 
 



  

Kooli tn 1 Kooli tn 32 (1908.a)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, välisuks asetatud põhimahust eraldi, ühelpool fassaadis  
 
Ehitatud aastatel -1912 
 



 

   

Kooli tn 14 (1912.a)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  

Ehitatud aastatel 1870-1928 
 



   
Kooli tn 24  Kooli tn 27 Kooli tn 28 (1870.a) Kooli tn 29  

  
Kooli tn 33 (1905.a) Kooli tn 34 (1907.a) Kooli tn 35 (1910.a) Kooli tn 43 (1905.a) 

  

 

Kooli tn 45 (1900.a) Kooli tn 53 (1928.a) Kooli tn 55 (1923.a)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1,5 korruseline ristviilkatusega maja  

 

   

Kooli tn 59 (1962.a)     
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 1,5 korruseline kõrge viilkatusega kivimaja pikiküljega tänava suunas, ees iluaed 

Ehitatud valdavalt aastatel 1955-1959 
 

   

Kooli tn 57 (1959.a)    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 2korruseline puitmaja pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud aastatel 1900-1959 
 

  
Kooli tn 6A Kooli tn 15 (1911.a) Kooli tn 18 (1905.a) Kooli tn 19 (1900.a) 

 
Kooli tn 23A (1953.a) Kooli tn 25 (1900.a) Kooli tn 30 (1895.a) Kooli tn 31 



    
Kooli tn 37 (1900.a) Kooli tn 39 (1900.a) Kooli tn 40 (1959.a) Kooli tn 41 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 
Ehitatud aastatel 1938-1996 
 



 
Kooli tn 1A (1940.a) Kooli tn 3B (1938.a) Kooli tn 12A (1938.a) Kooli tn 42 (1996.a) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned  

 

Ehitatud aastatel 1939-1986 
 



   
Kooli tn 2 (1966.a) Kooli tn 5 (1986.a) Kooli tn 5B (1969.a) Kooli tn 6B (1960.a) 

 

 

Kooli tn 12B (1963.a) Kooli tn 13 (1939.a) Kooli tn 44A-D (1998.a)  
 
 

 

 

 

 

 

15. Väga väärtuslikud hooned Kooli tänaval: 

 
 



  
Kooli tn 3A (1840.a) Kooli tn 11 (1890.a) Kooli tn 13 (1939.a) Kooli tn 15 (1911.a) 

 
Kooli tn 18 (1905.a) Karja tn 19 (1900.a) Kooli tn 24 Kooli tn 32 (1908.a) 

  
Kooli tn 33 (1905.a) Kooli tn 37 (1900.a) Kooli tn 45 (1900.a) Kooli tn 53 (1928.a) 

 
 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru-
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Laatsareti 
tn 14 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1906.aastal koos kuuride ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega historitsistlik puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel, nurgakrundil. Detailides väga hästi säilinud näide. 
Üksikud sobimatud avatäited. Esimesel korrusel äriruumid. 
Tüüpiline ja silmapaistev, Pärnu kuurordiarhitektuurile 
iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 
 
 
 

710 191 1,5 VV 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levinumad hoonetüübid Laatsareti tänaval: 

 
 
8. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  

Ehitatud aastatel 1893-1911 (1890-1915) 
 

Laatsareti tn 14 (1906.a) 
 

17. Väga väärtuslikud hooned Laatsareti tänaval: 

 
 

Laatsareti tn 14 (1906.a) 
 



Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korru-

selisus 

Väär-

tusaste 

Foto 

Paju tn 1 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 1887.aastal koos aiamaja, kuuride ja kaevuga. Keskmise 

suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 

väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel, 

nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 

järgselt loetav. Algupärane katusekate. Sobimatu plastikust 

fassaadikattematerjal ja avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava 

suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 

traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

1026 144 1,5 MV 

 
Paju tn 3 

 

 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 

katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 

tänavajoonel. Erandlikult kivikionstruktsioonis I korruse ulatuses 

hoonel on algselt olnud tänavauksega, mis on asendatud aknaga. 

Katusekorrusel sobimatud plastikust avatäited ja katuse 

kattematerjal.  Erandlik oma ajastu hoonetüübi esindaja. Omab 

olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

 

 

 

 

1545 391 1,5 V 

 
Paju tn 5 

 

Punastest tellistest 2korruseline osa ehitatud 1905.aastal, 

krohvitud 2korruseline osa on pärit 1928.aastast. Juurde- ja 

ümberehitused 2007.aastast. 2,5korruseline kivielamu pikiküljega 

tänavajoonel. Algselt tootmishoonena kasutusel olnud ehitis on 

tänavapoolses osas säilitanud oma algupärase välisilme. 

Mastaapsed juurdeehitused hooviküljel aga domineerivad 

madalasustusega piirnevate tänavate hoonestuse üle, kus seavad 

ohtu paljude ümberkaudsete elanike õdusa ja privaatse kodurahu. 

Piirkonnas erandlik hoonetüübi esindaja. Kuigi ümbritseva 

miljööga ei haaku, omab algupärane osa hoonest iseseisvat 

arhitektuurilist väärtust.   

3817 1785 2,5 V;____ 

 
 

 

 



Levinumad hoonetüübid Paju tänaval: 

 

8. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  

Ehitatud aastatel 1887 

 

Paju tn 1 (1887.a) Paju tn 3  

 

16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

Paju tn 5 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korru-

selisus 

Väär-

tusaste 

Foto 

Pargi tn 2 

 

 

 

 

 

 

Tühi krunt.  2247 444  ____ 

 
Pargi tn 4 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 1935.aastal koos kuuri ja garaažiga. Keskmise suurusega 

2korruseline lameda katusega funktsionalistlikus stiilis elamutüüp, 

otsafassaadiga tänava suunas. Säilinud valdavalt algupärasena. 

Lihtsa vormikäsitlusega funktsionalistliku elamuarhitektuuri 

hoonetüübi esindaja. Omab iseseisvat arhitektuurilist väärtust ja 

haakub Jalaka tänava hoonestusega.  

788 244 2 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Levinumad hoonetüübid Pargi tänaval: 

 

14. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 
 

 

 
Pargi tn 4 (1935.a) 

 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korru-

selisus 

Väär-

tusaste 

Foto 

Ruudu tn 

1 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 1963.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 

viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 

Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. 

Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 

materjalikasutuse ja linnaehitusliku positsiooniga eirab ajalooliselt 

väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu 

arhitektuuri näide. 

600 106 1,5 _____ 

 
Ruudu tn 

2 

 

 

Ehitatud 1964.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 

viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 

Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu näide 

elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja linnaehitusliku 

positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 

traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

897 146 1,5 _____ 

 
Ruudu tn 

3 

 

Ehitatud 2007.aastal. 2korruseline kaldkatusega kivielamu, pikikülg 

paralleelne tänavajoonega.  Esindab nn. kastmajatüüpi, mis 

ajalooliselt väljakujunenud ehitustraditsioonidega  piirkonda midagi 

väärtuslikku juurde ei anna. Omab toetavat rolli Ruudu 3A ja 4 

hoonega. Miljööliselt väärtusetu tüübi esindaja. 

600 271 2 _____ 

 



Ruudu tn 

3A 

 

Ehitatud 2007.aastal. 2korruseline lameda katusega kivielamu, 

pikikülg paralleelne tänavajoonega.  Esindab nn. kastmajatüüpi, mis 

ajalooliselt väljakujunenud ehitustraditsioonidega  piirkonda midagi 

väärtuslikku juurde ei anna. Omab toetavat rolli Ruudu 3 ja 4 

hoonega. Miljööliselt väärtusetu tüübi esindaja. 

444 137 2 _____ 

 
Ruudu tn 

4 

 

Ehitatud 1969.aastal. 2korruseline lameda katusega kivielamu, 

pikikülg paralleelne tänavajoonega.  Esindab nn. kastmajatüüpi, mis 

ajalooliselt väljakujunenud ehitustraditsioonidega  piirkonda midagi 

väärtuslikku juurde ei anna. Omab toetavat rolli Ruudu 3 ja 3A 

hoonega. Miljööliselt väärtusetu tüübi esindaja. 

916 168 2 _____ 

 
Ruudu tn 

5A-5H 

 

Ehitatud 1965.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 

viilkatusega silikaattellistest ridaelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 

elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 

linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 

keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

 

2208 361 2 _____ 

 



Ruudu tn 

7A-7H 

 

Ehitatud 1966.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 

viilkatusega silikaattellistest ridaelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 

elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 

linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 

keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

 

2385 349 2 _____ 

 
Ruudu tn 

8 

 

Ehitatud 1966.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud 

viilkatusega silikaattellistest ridaelamu. Tüüpiline oma ajastu näide 

elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 

linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 

keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

 

1244 255 2 _____ 

 
Ruudu tn 

9 

 

Ehitatud 1975.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. Keskmise suurusega 

1,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg 

paralleelne tänavajoonega. Hoone säilinud valdavalt algupärasena. 

Sobimatud avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis 

oma materjalikasutuse ja linnaehitusliku positsiooniga eirab 

ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt 

väärtusetu arhitektuuri näide. 

626 154 1,5 _____ 

 



Ruudu tn 

10 

 

Ehitatud 1963, koos pesuköögi ja kuuriga. 2korruseline lameda 

katusega silikaattellistest elamu pikikülg paralleelne tänavajoonega. 

Säilinud valdavalt algupärasena. Miljöölist väärtust ei oma, kuid on 

arhitektuurilt hea näide oma ajastu hoonetüübist. Moodustab 

tervikliku ansambli Ruudu tn 12 hoonetega. 

599 128 2 ____;V 

 
Ruudu tn 

11 

 

Ehitatud 1963.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 

viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 

Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. 

Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 

materjalikasutuse ja linnaehitusliku positsiooniga eirab ajalooliselt 

väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu 

arhitektuuri näide. 

603 106 1,5 _____ 

 
Ruudu tn 

12 

 

Ehitud 1959.aastal. 2korruseline lameda katusega silikaattellistest 

elamu pikikülg paralleelne tänavajoonega. Säilinud valdavalt 

algupärasena. Moodustab tervikliku ansambli Ruudu tn 10 

hoonetega. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 189 2 _____ 

 
 

 

 

 

 

 



Levinumad hoonetüübid Ruudu tänaval: 

 

11. 1,5 korruseline kõrge viilkatusega kivimaja pikiküljega tänava suunas, ees iluaed 

Ehitatud valdavalt aastatel 1955-1959 

 

    
Ruudu tn 1 (1963.a) Ruudu tn 2 (1964.a) Ruudu tn 9 (1975.a) Ruudu tn 11 (1963.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 

 

  

Ruudu tn 3 (2007.a) Ruudu tn 3A (2007.a) Ruudu tn 4 (1969.a) Ruudu tn 10 (1963.a) 

 
Ruud tn 12 (1959.a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

  

 

Ruudu tn 5A-H (1965.a) Ruudu tn 7A-H (1966.a) Ruudu tn 8 (1966.a)  

 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru-
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Side tn 1 
 
 
 
 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuvate uste ja 
viilkatusega puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav ja muutunud täiesti 
näotuks. Hoone kaotanud oma autentse välimuse juba nõukogude 
perioodil kapitaalremondi käigus. Sobimatu katusekattematerjal, 
muudetud akende kuju. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovitav 
asendada piirkonnas miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

390 
 

183 
 

1,5 _____ 

 
Side tn 2 
 
 

Suur 1,5korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel, 
nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav ja muutunud täiesti näotuks. Hoone kaotanud oma 
autentsuse tõenäoliselt juba nõukogude perioodi kapitaalremondi 
käigus. Sobimatu lai katusekorruse väljaehitus, katusekattematerjal, 
plastikust avatäited, muudetud akende kuju. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

942 378 1,5 MV 

 
Side tn 
2A 
 

Ehitatud 2005.aastal.  2 suurt 3korruselist lameda katusega 
korterelamut. Tüüpiline näide parasiitlikust elamuarhitektuurist, mis 
suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega 
vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes, kuid mis „elab” 
teiste arvelt, nautides olemasoleva keskkonna hüvesid. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 
 

3398 1025 3 _____ 

 



Side tn 3 
 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamu, 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav ja muutunud täiesti ilmetuks. 
Hoone kaotanud oma autentsuse välimuse juba nõukogude perioodil 
kapitaalremondi käigus. Algupärane katusekate. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

400 186 1,5 MV 

 
Side tn 4 
 
 
 

Ehitatud 1847.aastal. Väike ühekorruseline viilkatusega 
puitelamutüüp  pikiküljega tänavajoonel, nurgakrundil. 
Traditsioonilise fassaadikujundusega hoone on säilinud detailides 
valdavalt algupärasena. Sobimatust materjalist katus. Oma ajastu 
hoonetüübi iseloomulik esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
säilitamisel.  

1213 250 1 VV 

 
Side tn 5 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja 
viilkatusega puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav ja muutunud täiesti 
näotuks. Hoone kaotanud oma autentse välimuse juba nõukogude 
perioodil kapitaalremondi käigus. Sobimatud plastikust avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel.  

706 165 1,5 MV 

 



Side tn 6 
 
 
 

Ehitatud 1970.aastal. 2korruseline silikaattellistest madalakaldelise 
viilkatusega kivielamu. Paikneb tupiktänava ääres. Tüüpiline oma 
ajastu näide arhitektuurivabast ehitisest, mis ajalooliselt 
väljakujunenud ehitustraditsioonidega piirkonda midagi väärtuslikku 
juurde ei anna. Soovi korral võib asendada piirkonnas 
miljööväärtuslike hoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 

877 150 2 _____ 

 
Side tn 7 
 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja 
viilkatusega puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. Algupärane lai 
puitlaudis. Sobimatu katusekatte profiil. Hoone maht, 
materjalikasutus ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

600 192 1,5 MV 

 
Side tn 
7B 
 
 
 

Ehitatud 2006.aastal. Ühekorruseline madala kelpkatusega 
krohvkattega kivielamu, pikikülg paralleelne tänavajoonega, 
nurgakrundil. Esindab nn. odavat kataloogimajatüüpi, millise 
linnakeskkonda ehitamine on ilmselgelt ümbruskonna väärtust 
alandav. Näide elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone.  Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

630 197 1 _____ 

 



Side tn 8 
 
 
 

Ehitatud 1907.aastal koos pesuköögi, kuuride ja keldriga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp. Paikneb tupiktänava lõpus.  
Suhteliselt hästi säilinud näide, sobimatud plastikust avatäited. Oma 
ajastule iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

2021 247 1,5 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Levinumad hoonetüübid Side tänaval: 
 

3. Suur 1-1,5 korruseline viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonel 

 

 

 
Side tn 2 

 

 

 

5. Väike 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil aknad või ühel küljel asetsev uks koos akendega 

Ehitatud aastal 1847 
 

 
Side tn 4 (1847.a)  

 

 

15. 2korruseline viil – ja kelpkatusega kivimaja 



 
 

 
Side tn 6 

 
 

 

6. Keskmise suurusega 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänaval, uks fassaadi keskel 

 

 

  
Side tn 5 Side tn 7 

 

 

 

 

8. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  
Ehitatud aastal 1907 



 

Side tn 8 (1907.a) 
 
 
 
16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

 
Side tn 2A (2005.a) 

 

17. Väga väärtuslikud hooned Side tänaval: 

 
 



 
Side tn 4 (1847.a)  

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse 
lisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Suur-Kuke tn 1 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1969.aastal koos basseiniga. 2korruseline 
lameda katusega silikaattellistest elamu. Eristub 
ümbritsevast miljööst arhitektuuriliselt ja 
materjalikasutuselt, kuigi arvestab piirkonnas 
väljakujunenud linnaehitusliku positisooniga. 
Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. Ei oma 
piirkonnas miljööd kujundavat väärtust.  

610 163 
 

2 _____ 

 
Suur-Kuke tn 2 Ehitatud 1870.aastal. Keskmise suurusega 

1,5korruseline viilkatusega puitelamu, pikiküljega 
tänavajoonel. Tõenäoliselt on tegemist olnud 
hoonetüübiga, millel asetses põhimahust eraldi 
tuulekoda fassaadi parempoolsel küljel (Vrdl. Karja tn 
13 elamuga). Renoveeritud pieteeditundeliselt, järgides  
piirkonnas väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. 
Ebasobiva lahendusega välisuks. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

479 183 1 V 

 
Suur-Kuke tn 3/ 
Karja tn 16 

Väike ühekorruseline viilkatusega puitelamutüüp, 
pikiküljega tänavajoonel. Dateeritav 19.sajandi 
30.aastatesse. Harvaesinev püstlaudvoodriga fassaad, 
suhteliselt hästi säilinud näide. Algupärane laudis, 
karniisid ja akende piirdelauad ning sepishinged. 
Ebasobiv katuse kattematerjal, hävinud aknaraamistik. 
Harvaesinev hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

713 239 1 VV 

 



Suur-Kuke tn 4 Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Suhteliselt hästi säilinud 
näide traditsioonilise fassaadikujundusega. Aknad 
renoveeritud pieteeditundeliselt, arvestades piirkonnas 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone.Ebasobiv 
katuse kattematerjal. Tüüpiline hoonetüübi esindaja. 
Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

809 209 
 

1,5 
 

V 

 
Suur-Kuke tn 5 Ehitatud 1974.aastal. Keskmise suurusega 2korruseline 

kaldkatusega kivielamu, mille esiplaanil eenduvad 
põhimahust garaažid. Eristub ümbritsevast miljööst 
arhitektuurse ilme ja materjalikasutuselt. Ei järgi 
piirkonnas väljakujunenud linnaehituslikku 
situatsiooni. Ei oma piirkonnas miljööd kujundavat 
väärtust. 

1272 417 2 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
5A 

Ehitatud 1937.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline kõrge ristviilkatusega puitelamutüüp. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Ebasobivad avatäited. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

933 143 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 6 Ehitatud 1850.aastal. Väike ühekorruseline 
viilkatusega puitelamu, pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Ebasobivad avatäited. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 
 

850 177 1 MV 

 
Suur-Kuke tn 7 2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 

tänavajoonel. Ehitatud tõenäoliselt 1920.aastatel koos 
kuuride, pesuköögi ja kaevuga. Renoveerimistöödega 
devalveeritud hoone väärtust. Ebasobivad avatäited. 
Katust tõenäoliselt tõstetud. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

757 258 
 

2,5 
 

V 

 
Suur-Kuke tn 
7A 

Kinnistul 1979.aastal ehitatud garaažid. Ei järgi 
piirkonnas väljakujunenud linnaehituslikku 
situatsiooni. Ei oma arhitektuurilist ega piirkonnas 
miljööd kujundavat väärtust. 

550 236 1 _____ 

 



Suur-Kuke tn 8 Ehitatud 1850.aastal koos aida ja kuuridega. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline ja põhimahust eraldi asetatud 
tuulekojaga puithelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Renoveerimistöödega oluliselt devalveeritud hoone 
väärtust Ebasobivad avatäited. Säilinud algupärane 
plekk-katus. Tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

632 176 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 9 Väike 1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise 

fassaadiga puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Renoveerimistöödega oluliselt devalveeritud hoone 
väärtust. Ebasobivad avatäited, katuse kattetüüp ja 
korsten. Tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

888 267 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
10 

Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva 
ukse ja viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Säilinud algupärane plekk-katus. 
Renoveerimistöödega oluliselt devalveeritud hoone 
väärtust. Tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

915 167 
 

1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
11A 

Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 
ristviilkatusega puitelamutüüp. Hoone algne välisilme 
ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. Ebasobivad 
avatäited ja katuse kattematerjal. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

751 143 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
11B 

Ehitatud 1964.aastal. 2korruseline silikaattellistest 
viilkatusega kivielamu. Ei arvesta piirkonnas 
väljakujunenud linnaehitusliku situatsiooni ja 
materjalikasutusega. Erandlik oma ajastu hoonetüübi 
esindaja. Ei oma piirkonnas miljööd kujundavat 
väärtust. 

613 202 2  

 

 



Suur-Kuke tn 
12 

Kinnistul asub 2 elamut. 
Ehitatud 1928.aastal Keskmise suurusega 
1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp, 
pikiküljega tänavajoonel. Säilinud valdvalt 
algupärasena.. Ebasobivad plastikust avatäited. 
Tavapärasest veidi suurema pikiteljega hoone. 
Tagasihoidliku dekooriga hoonetüübi esindaja. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
Väike ühekorruseline viilkatusega puitelamu, 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Ebasobivad 
avatäited. Hoone maht, materjalikasutus ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

933 300 
 

1,5 V; 
MV 

 

 
Suur-Kuke tn 
13 

Ehitatud 1905.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja 
keskse katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Väga hästi säilinud näide, 
renoveeritud pieteeditundeliselt, arvestades piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. 
Tüüpiline, Pärnu kuurordiarhitektuurile iseloomulik 
hoonetüübi esindaja, omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

944 177 1,5 VV 

 



Suur-Kuke tn 
14 

Väike 1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise 
fassaadiga puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Renoveerimistöödega oluliselt devalveeritud hoone 
väärtust. Algupärane puitlaudis ja varikatus. Ebasobiv 
katuse kattetüüp. Tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

530 132 
 

1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
15 

Väike 1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise 
fassaadiga puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

569 129 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
15A, 15B, 
Kasarmu tn 2 

Kinnistul asuvad kolm identse arhitektuurse 
lahendusega korterelamut. 
Ehitatud 1961.aastal. Suured 2korruselised tüüpprojekti 
järgi ehitatud silikaattellistest korterelamud. Tüüpiline 
oma ajastu näide elamuarhitektuurist, mis oma suure 
mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
asetsusega vastandub täielikult ümbritseva keskkonna 
suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

3889 1335 2 _____ 

 

 
Suur-Kuke tn 
16 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega 
puitelamu otsaviiluga tänavajoonel. 
Renoveerimistöödega täielikult moondunud ehitis. 
Ebasobivad avatäited. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. Soovitav asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 

400 110 
 

1,5 _____ 

 



Suur-Kuke tn 
17 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamu, 
pikiküljega tänavajoonel. Renoveerimistöödega 
täielikult moondunud ehitis. Ebasobivad avatäited. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. Soovi korral 
võib asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

757 139 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
17A 

Ehitatud 1934.aastal koos kuur-sauna ja kaevuga. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Ei arvesta piirkonnas väljakujunenud 
linnaehitusliku situatsiooni. Ei oma arhitektuurset ega 
piirkonnas miljööd kujundavat väärtust. Soovi korral 
võib asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

821 193 2 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
18 

Ehitatud 1885.aastal. Väike 1,5korruseline viilkatusega 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Ebasobiv katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

918 193 
 

1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
19 

Ehitatud 1875.aastal koos kuuri ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline ja põhimahust eraldi asetatud 
tuulekojaga puitelamu pikiküljega tänavajoonel. Väga 
hästi originaaldetailides säilinud. Dekoratiivne 
välisuks,kaunis sepistöö. Hoonetüübi silmapaistev 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

1214 121 1 VV 

 
Suur-Kuke tn 
20 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja 
keskse katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Algupärane plekk-
katus, osaliselt säilinud originaalne laudis ja aknad. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

785 206 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
21  

Kinnistu asub 2 elamut. 
Ehitatud 1855.aastal koos kuuride ja kaevuga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Renoveerimistöödega oluliselt devalveeritud hoone 
väärtust. Hoone põhimahust külgedel eenduvad 
tuulekojad. Algupärane puitlaudis. Ebasobivad üksikud 
avatäited ja katuse kattematerjal. Hoonetüübi erandlik 
esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
2korruseline lameda katusega krohvkattega kivielamu. 
Ei arvesta piirkonnas väljakujunenud linnaehitusliku 
situatsiooni ja materjalikasutusega ning eritub 
ümbritsevast arhitektuurselt. Ei oma piirkonnas 
miljööd kujundavat väärtust. 

1222 200 1,5; 
2 

MV; 
_____ 

 

 
Suur-Kuke tn 
21A 

Ehitatud 1935.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline kõrge ristviilkatusega puitelamutüüp. 
Renoveerimistööd pooleli, kuid etteruttavalt peab 
tunnistama, et hoone algne välisilme ei ole enam 
loetav. Ebasobivad avatäited. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

739 181 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
21B 

Ehitatud 1963.aastal koos pesuköök-kuuriga. 
1,5korruseline kõrge viilkatusega elamutüüp, pikikülg 
paralleelne tänavajoonega. Hoone on säilinud 
detailides algupärasena. Ei järgi ajalooliselt 
väljakujunenud linnaehituslikku situatsiooni, kuid 
arhitektuurselt ei domineeri ümbritseva suhtes. Hoone 
maht ja materjalikasutus vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Tüüpiline 
oma ajastu hoonetüübi hästi säilinud näide.  
 

600 170 
 

1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
22 

Ehitatud 1900.aastal koos kuuride kaevu ja käimlaga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva 
ukse ja viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Valdavalt säilinud algupärasena 
detailides. Silmapaistev välisuks. Katusekorrusel 
originaalne vintskap. Ebasobiv katuse kattematerjal ja 
tasapinnaline katuseaken tänavapoolsel küljel. 
Tüüpiline hoonetüübi silmapaistev esindaja. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

911 170 1,5 VV 

 
Suur-Kuke tn 
23 

Ehitatud 1900.aastal koos aiamaja, garaaž-saunaga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega 
puitelamu pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Ebasobivad juurdeehitised, katuse kattematerjal ja 
avatäited. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

1971 417 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
23A 

Ehitatud 1930.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline ristviilkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Erandlikult tavapärasemast 
madalama kaldega katus. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Osaliselt algupärane 
laudis ja plekk-katus. Ebasobivad avatäited. Hoone 
maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

927 155 
 

1,5 
 

MV 

 
Suur-Kuke tn 
24A 

Ehitatud 1900.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja viilkatusega 
elamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Erandlikult 
silmapaistva historitsistliku dekooriga tellisfassaad. 
Algupärane varikatus. Sobimatud avatäited ja katus. 
Silmapaistev tellisarhitektuuri ja hoonetüübi esindaja. 
Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

407 149 1 VV 

 
Suur-Kuke tn 
24 

2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited 
ja katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

334 197 2 MV 

 



Suur-Kuke tn 
25 

Ehitatud 1845.aastal. Väike 1,5korruseline viilkatusega 
ja 4teljelise fassaadiga puitelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatu 
materjalikasutus ja piirdeaed. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

690 128 
 

1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
26 

2korruseline lameda katusega kivielamu pikiküljega 
tänavajoonel. Ehitatud 1980.aastatel. Esindab nn. 
kastmaja tüüpi, mille arhitektuurne teostus on juhuslik 
ja ilmetu. Eristub ümbritsevast miljööst 
arhitektuuriliselt ja materjalikasutuselt, kuigi arvestab 
piirkonnas väljakujunenud linnaehitusliku 
positisooniga. Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi 
esindaja. Ei oma piirkonnas miljööd kujundavat 
väärtust. Soovitav asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 

1352 315 2 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
27 

2korruseline viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel.Klassitsistliku ilmega korterelamu, mille 
fassaadikujundust ilmestavad hammaslõige räästaalusel 
karniisil, lai vahevöö ja nurgapilastrid. Katusekorrusel 
kolmnurkfrontoon. Suhteliselt hästi detailides säilinud, 
mõned üksikud sobimatud avatäited. Hea näide oma 
ajastu tüüpilisest elamutüübist. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1622 426 2 V 

 



Suur-Kuke tn 
28, 28A 

Kinnistu koosneb 3 elamust. 
Karja tn 28: Ehitatud 1845.aastal koos pesuköögi, 
kuuride ja ühekorruselise hoovimajaga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise fassaadiga 
puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. Väga hästi 
detailides säilinud. Ebasobiv katuse katteprofiil. 
Silmapaistev välisuks koos sepistatud varikatusega. 
Hea näide tüüpilisest hoonetüübi esindajast. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
Karja tn 28A: 2korruseline viilkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Tagasihoidliku 
fassaadikujundusega, erandlikult väiksemahuline näide. 
Esimene korrus säilitanud algupärase välisilme. Teisel 
korrusel sobimatud avatäited ja muudetud aknaava 
kuju.  Erandlik näide oma ajastu elamutüübist. Omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

730 290 1; 
2 

VV; 
V 

 

 
Suur-Kuke tn 
29 

Ehitatud 1900.aastal koos kuuride, käimla ja kaevuga. 
Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamu 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatu katuse 
kattematerjal, muudetud aknaavade kuju. Hoone maht 
ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Algupärane abihoone 
tänavajoonel, mida tasuks säilitada.  Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

1061 111 1 MV 

 



Suur-Kuke tn 
29A 

Ehitatud 1959.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
tsementkrohvkattega kivielamutüüp. Paikneb krundi 
sügavuses. Kokku ehitatud kahest tüüpprojekti järgi 
teostatud hoonest. Hoone renoveeritud oma ajastule 
kohaselt, ebasobivad avatäited. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuehitusest, mis oma mastaabi ja 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1511 233 
 

1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
29B 

Ehitatud 1959.aastal. Ehitatud 1959.aastal. 
1,5korruseline kõrge viilkatusega tsementkrohvkattega 
kivielamutüüp. Paikneb krundi sügavuses. Kokku 
ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud hoonest. 
Hoone renoveeritud oma ajastule kohaselt, ebasobivad 
avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis oma mastaabi ja materjalikasutuse ja positsiooniga 
eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1424 211 1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
30 

Ehitatud 1925.aastal koos kuuride, pesuköögi ja 
aiamajaga. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
viilkatusega ja keskse katusekorruse väljaehitusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Sobimatud avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

683 482 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
31, Karjamaa tn 
7 

 Väike ühekorruseline viilkatusega puitelamutüüp, 
pikiküljega tänavajoonel. Algupärane puitlaudis. 
Ebasobiv katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Tüüpiline hoonetüübi 
esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

1013 208 
 

1 MV 

 
Suur-Kuke tn 
32 

Väike 1,5korruseline viilkatusega ja 4teljelise 
fassaadiga puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel.. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Algupärane plekk-katus. Sobimatud 
avatäited ja fassaadikattematerjal. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

793 214 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
33 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja 
keskse katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp 
tänavajoonel, nurgakrundil. Asub väga väiksel krundil, 
mis on kruntide ümberjagamise tagajärg. Algselt on 
Suur-Kuke tänava poolsel fassaadil asunud välisuks. 
Valdavalt säilinud algupärasena. Nurgakrundil 
paiknevus tingib tavapärasest erineva lahendusega 
hoonetiiva Karjamaa tänava poolses osas. Oma ajastule 
iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

228 124 1,5 V 

 



Suur-Kuke tn 
34 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamtüüp, 
otsafassaadiga tänavajoonel. Ühe aknaga fassaadil 
variant. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav.Sobimatu avatäide. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

600 133 
 

1 MV 

 
Suur-Kuke tn 
35 

Ehitatud tõenäoliselt 1930.aastatel. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline ristviilkatusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Erandlikult 
tavapärasemast madalama kaldega katus. Hoone algne 
välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Algupärane plekk-katus. Ebasobivad avatäited. Hoone 
maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

344 116 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
35A 

Ehitatud 1900.aastal koos kuuride ja kaevuga. Väike 
1,5korruseline viilkatusega puitelamtüüp, 
otsafassaadiga tänavajoonel. Kolme aknaga fassaadil 
variant. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud 
avatäided, värvilahendus, juurdeehitus hooviküljel ja 
katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel 

459 127 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
36 

Keskmise suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva 
ukse ja viilkatusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone põhimahuga liitub krundi nurgal 
ühekorruseline hoonetiib. Algupärane korsten ja 
osaliselt säilinud puitlaudis. Hoone algne välisilme ei 
ole renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud 
avatäided ja fassaadikattematerjal. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel 

837 255 
 

1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
37 

Ehitatud 1900.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Renoveerimistöödega täielikult 
moondunud ehitis. Ebasobivad avatäited. Hoone maht 
ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

1003 208 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
38 

Ehitatud 1912.aastal koos pesuköögi ja kuuridega. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja 
keskse katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp 
tänavajoonel, nurgakrundil. Väga hästi säilinud 
detailides. Nurgakrundil paiknevus tingib tavapärasest 
erineva fassaadilahenduse. Oma ajastule iseloomulik 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

809 222 1,5 VV 

 



Suur-Kuke tn 
39 

Ehitatud 1930.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega krohvkattega elamu, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Traditsioonilise 
kujundusega fassaadi keskteljel katusekorruse 
väljaehitus. Tänavapoolsest fassadist eendub paremal 
ebaproportsionaalselt suur 2korruseline krohvkattega 
klassitsitliku välimusega hoonetiib. Säilinud 
algupärasena detailides. Hoone arhitektuurikeel haakub 
ümbritseva miljööga. Erandlik hoonetüübi esindaja. 
 
 

1341 286 
 

1,5 V 

 
Suur-Kuke tn 
40 

Ehitatud 1890.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega puitelamu, pikiküljega 
tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Ebasobivad avatäited ja katuse 
kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

1016 277 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
41 

Ehitatud 1955.aastal. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Kokku ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud 
hoonest. Erakordselt kõrge viilkatusega hoone,mille 
keskteljel suur katusekorruse väljaehitus. Ebasobivad 
avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis oma mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga 
eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Erandlik hoonetüübi esindaja. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1258 151 1,5 _____ 

 



Suur-Kuke tn 
42 

Ehitatud 1840.aastal. Väike ühekorruseline 
viilkatusega puitelamutüüp, pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

1883 218 
 

1 MV 

 
Suur-Kuke tn 
43 

Ehitatud 1950.aastal koos basseini, aiamaja, pesuköögi 
ja kaevuga. 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Kokku ehitatud kahest tüüpprojekti järgi teostatud 
hoonest. Erakordselt kõrge viilkatusega hoone,mille 
keskteljel suur katusekorruse väljaehitus. Ebasobivad 
avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis oma mastaabi, materjalikasutuse ja positsiooniga 
eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Erandlik hoonetüübi esindaja. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1251 190 1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
44 

Ehitatud 1920.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja katuse 
kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

1829 282 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
45 

Suur 2,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamu , 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Ehitatud 
tõenäoliselt 1990.aastate esimesel poolel. Avaldab 
muljet oma imposantse välimusega. Piirkonna 
arhitektuurne dominant. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma mastaabi, materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Erandlik hoonetüübi esindaja. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 171 
 

2 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
46 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamu 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited 
ja katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

932 197 1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
48 

Ehitatud 1895.aastal kuuri ja suvemajaga. 2korruseline 
viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Plastvoodri ja plastikakendega 
renoveerimine on tundmatuseni muutnud hoone algset 
välisilmet. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, 
asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 

891 220 2 MV 

 



Suur-Kuke tn 
50 

Ehitatud 2000.aastal. 2korruseline mansardkatusega 
kivielamu. Säilinud valdavalt algupärasena. Miljöösse 
sobimatu piirdeaed.Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

1070 112 1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
52 

Kinnistul asub 2 elamut. Keskmise suurusega 
1,5korruseline puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Ehitatud 1880.aastal. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Algselt olnud 
tänavauksega. Räästajoont tõstetud. Ebasobivad 
avatäited. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme tundmatuseni 
renoveerimistööde järgselt muutunud. Hoone maht ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) 
alusel. 

868 271 1,5; 
2 

MV; 
_____ 

 

 



Suur-Kuke tn 
54 

Ehitatud 1900.aastal koos majandushoone ja käimlaga. 
Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamu 
tänavajoonel, nurgakrundil. Pikliku põhikavatisega 
hoonemaht, millega põhimahust vasakul ristub 
hoonetiib. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited 
ja katuse kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava 
suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Erandlik hoonetüübi esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

833 115 
 

1,5 MV 

 
Suur-Kuke tn 
58 

Ehitatud 1922.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. 
2korruseline viilkatusega puitelamu tänavajoonel, 
nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

1152 236 2 MV 

 
Suur-Kuke tn 
60 

Keskmise suurusega 1,5korruseline ristviilkatusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Erandlikult 
mansardkatusetüübiga. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Osaliselt säilinud 
algupärane puitlaudis ja katusekate. Hoone maht, 
materjalikasutus ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Hoonetüübi iseloomulik esindaja. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

1473 235 1,5 MV 

 



Suur-Kuke tn 
62 

Ehitatud 1964.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamutüüp, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone säilinud 
valdavalt algupärasena, ebasobivad avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Omab 
toetavat rolli Suur-Kuke tn 62-64B hoonete ansamblis. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 186 
 

1,5 
 

_____ 

 
Suur-Kuke tn 
62A 

Ehitatud 1969.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamutüüp, asub 
krundi sügavuses. Hoone säilinud valdavalt 
algupärasena, ebasobivad avatäited. Tüüpiline oma 
ajastu näide elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse 
ja positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Omab toetavat rolli Suur-
Kuke tn 62-64B hoonete ansamblis.Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

706 206 1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
62B 

Varemed, krundil asus 1962. aastal ehitatud keskmise 
suurusega 1,5 korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamu. Ei oma miljöölist väärtust. 

   _____ 

 



Suur-Kuke tn 
64 

Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Renoveeritud oma ajastule kohaselt, ebasobivad 
avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, 
mis oma materjalikasutuse ja positsiooniga eirab 
ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. 
Omab toetavat rolli Suur-Kuke tn 62-64B hoonete 
ansamblis. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

604 154 1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
64A 

Ehitatud 1958.aastal. Keskmise suurusega 
1,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamutüüp, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone säilinud 
valdavalt algupärasena, ebasobivad avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

604 133 
 

1,5 _____ 

 
Suur-Kuke tn 
64B 

Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, asub krundi sügavuses. Hoone säilinud 
valdavalt algupärasena. Ilmetu fassaadikujundusega 
hoone. Ei järgi ajalooliselt väljakujunenud 
linnaehituslikku situatsiooni. Erandlikult puitlaudisega 
fassaadiga tüüpiline arhitektuuri näide Suur-Kuke tn 
62-64B hoonete ansamblis.   

640 146 1,5 _____ 

 



Suur-Kuke tn 
66 

Ehitatud 2007.aastal. 2korruselised viilkatusega 
kivikonstruktsioonis krohvkattega ridaelamuboksid, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Tüüpiline oma 
ajastu näide elamuehitusest, mis suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja positsiooniga eirab ajalooliselt 
väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1595 488 2 _____ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Levinumad hoonetüübid Suur-Kuke tänaval: 
 

 

3. Väike ja kitsas 1 korruseline viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud  aastatel 1840-1905 
 

  

 

Suur-Kuke tn 31 Suur-Kuke tn 42 (1840.a)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Väike ja kitsas 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil küljel asetsev uks koos akendega või 3-4 aknast koosnev rida 

Ehitatud aastatel 1845-1922 (1840-1925) 



 

    
Suur-Kuke tn 4 Suur-Kuke tn 6 (1850.a) Suur-Kuke tn 9 Suur-Kuke tn 12 

   
Suur-Kuke tn 14 Suur-Kuke tn 15 Suur-Kuke tn 18 (1885.a) Suur-Kuke tn 25 (1845.a) 

 
Suur-Kuke tn 28 (1845.a) Suur-Kuke tn 21 (1855.a) Suur-Kuke tn 32 Suur-Kuke tn 52 (1880.a) 



   

Suur-Kuke tn 54 (1900.a)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Keskmise suurusega 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänaval, uks fassaadi keskel 

 

Ehitatud aastatel (1880-1900) 
 

   



Suur-Kuke tn 10 Suur-Kuke tn 22 (1900.a) Suur-Kuke tn 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil ühel poolel põhimahust eraldi asetatud tuulekoda  
 
Ehitatud aastatel 1857-1908 (1850-1900) 

   
Suur-Kuke tn 2 (1870.a) Suur-Kuke tn 8 (1850.a) Suur-Kuke tn 19 (1875.a) Suur-Kuke tn 29 (1900.a) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  
Ehitatud aastatel 1893-1928 
 

   
Suur-Kuke tn 12 (1928.a) Suur-kuke tn 13 Suur-Kuke tn 20  Suur-Kuke tn 30 (1925.a) 

  

 



Suur-Kuke tn 33 Suur-Kuke tn 38 (1912.a) Suur-Kuke tn 44 (1920.a)  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 1-1,5 korruseline viil- ja poolkelpkatusega  hoone, esifassaad risti tänavajoonega 

 

Ehitatud aastatel 1820-....; uusehitised 2007 
 

  

  

Suur-Kuke tn 34 Suur-Kuke tn 35A   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. 1,5 korruseline kõrge ristviilkatusega maja  

Ehitatud 1930 -  
 

   
Suur-Kuke tn 5A (1937.a)  Suur-Kuke tn 11A Suur-Kuke tn 21A (1935.a) Suur-Kuke tn 23A (1930.a) 

   

Suur-Kuke tn 60     
  

 

 

 

 

 

 

 



 

10. 1,5 korruseline kõrge viilkatusega maja pikiküljega tänava suunas, ees iluaed 
Ehitatud valdavalt aastatel 1963-1969 
 

    
Suur-Kuke tn 21B (1963.a) Karja tn 62 (1964.a) Karja tn 62A (1969.a) Karja tn 64 

 

   

Karja tn 64A (1958.a)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 1,5 korruseline kõrge viilkatusega paariskivimaja pikiküljega tänava suunas, ees iluaed 



 

Ehitatud aastatel 1955-1959 

 

  

Suur-Kuke tn 29A ja B (1959.a) Suur-Kuke tn 41 ja 43 (1955.a)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
12. 2korruseline puitmaja pikiküljega tänavajoonel 

 
Ehitatud 1895-1922 
 
 
 



  
Suur-Kuke tn 7 Suur-Kuke tn 24 Suur-Kuke tn 27 Suur-kuke tn 48 (1895.a) 

 
Suur-Kuke tn 58 (1922.a) 

 
 

13. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 
 



 

 

Suur-Kuke tn 1 (1969.a) Suur-Kuke tn 21 Suur-Kuke tn 26  
 
 
16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

  

 

Suur-Kuke tn 15A (1961.a) Suur-Kuke tn 15 B (1961.a) Suur-Kuke tn 66 (2007.a)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Väga väärtuslikud hooned Suur-Kuke tänaval: 

 

 
Suur-Kuke tn 13 (1905.a) Suur-Kuke tn 19 (1875.a) Suur-Kuke tn 22 (1900.a)  Suur-Kuke tn 24A  (1900.a) 

  

  

Suur-Kuke tn 28 (1845.a) Suur-Kuke tn 38 (1912.a)   
 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru-
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Suur-
Sepa tn 1 
 
 
 
 
 
 

Kinnistul asub 3 elamut. 
1,5korruseline kõrge poolkelpkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katusekatte profiil. Esindab vanimat säilinud ajaloolist 
arhitektuuri kihistust piirkonnas. Kõrge vanuse väärtus. 
Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
  
Väike ühekorruseline viilkatusega puitelamtüüp, otsafassaadiga 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme on renoveerimistööde 
järgselt täielikult moondunud. Hoone maht, materjalikasutus ja 
asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt 
väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. Soovi korral võib asendada 
naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, 
materjal, räästajoon) alusel. 
 
Väike 1,5korruseline viilkatusega kivikonstruktsioonis 
hoovielamu, paikneb krundi sügavuses.Ehitatud tõenäoliselt 
1990.aastate algul. Hoone maht on ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone järgiv. Sobimatu materjalikasutus. 
Sulandub mahult olemasolevasse miljöösse.   
 

1082 512 1,5 MV; 
MV; 
MV 

 

 

 



Suur-
Sepa tn 2 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline ja põhimahust eraldi 
asetatud tuulekojaga puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Dekoratiivne välisuks ja algupärane varikatuse sepispiire, 
aknakarniisid ning puitlaudis. Sobimatu katusekatte materjal ja 
varikatus ukse kohal. Hoone vasakul tiival liitub hoovi pool 
põhimahust eenduv juurdeehitus. Aknad vahetatud 
1970.aastatel. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

1075 302 1,5 V 

 
Suur-
Sepa tn 
2A/Riia 
mnt 15 
 

Kinnistul asub 2 elamut. 
Suur-Sepa tn 2A. Ehitatud 1986.aastal. Suur 3korruseline 
lameda katusega kivielamu. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Tüüpiline oma ajastu näide 
arhitektuurist, mis suure mastaabi ja materjalikasutusega 
vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 
 
 

1098 521 3 _____ 

 
Suur-
Sepa tn 3 
 

Suur 2korruseline viilkatusega puitelamu tänavajoonel, 
nurgakrundil. Renoveerimisel-restaureerimisel olev ehitis. 
Avatäited ajastutruult restaureeritud/koopiad. Algselt olnud 
krohvkattega. Nurgakrundil paiknevusest tingituna tavapärasest 
esinduslikum korterelamu, mille tsentris on esimesel korrusel 
asunud vitriinakendega äripind. Esinduslik oma ajstu 
hoonetüübi esindaja. Tänava oluline arhitektuurne dominant, 
omab olulist rolli  miljöö kujundamisel. 

1008 430 2 V 

 



Suur-
Sepa tn 4 
 

Ehitatud 1997.aastal. 3korruseline kelpkatusega silikaattellistest 
ridaelamu, paikneb nurgakrundil. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 

952 581 2,5 _____ 

 
Suur-
Sepa tn 5 
 

2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Väga tagasihoidliku fassaadikujundusega, tõenäoliselt juba 
algupärasena. Sobimatust materjalist avatäited, säilinud ainult 
mõni üksik originaalaken. Hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1435 487 2 MV 

 
Suur-
Sepa tn 6 
 

Ehitatud 1895.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
poolkelpkatusega ja keskse katusekorruse väljaehitusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Algupärane katus ja 
dekoratiivne puulõikeline ornament katusekorruse väljaehituse 
viilu all. Sobimatud avatäited. Ehispiirdeliistud akende ümber 
on hilisema perioodi lisandid. Oma ajastu hoonetüübi 
iseloomulik esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel ja Suur- Sepa tn  6-8A hoonete ansamblis . 

648 191 1,5 V 

 



Suur-
Sepa tn 
6A 
 

Ehitatud 1962.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi 
ehitatud korterelamu, paikneb keset krunti. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis suure mastaabi, materjalikasutuse 
ja linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

621 170 2 _____ 

 
Suur-
Sepa tn 7 
 

Tõenäoliselt pärit 1920.aastatest. Keskmise suurusega 
1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Hoone 
vasakul küljel liitub põhimahuga klaasitud veranda. Väga hästi 
detailides säilinud. Omapärane piirdeaed. Välisuks hilisemast 
perioodist. Oma ajastu hoonetüübi erandlik ja silmapaistev 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel ja 
Suur- Sepa tn  6-8A hoonete ansamblis. 

695 296 1,5 VV 

 
Suur-
Sepa tn 8 
 

Suur 1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Esimene 
korrus tavapärasest kõrgemal. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja katuse 
kattematerjal. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Oma 
ajastu hoonetüübi iseloomulik esindaja. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel ja Suur- Sepa tn  6-8A hoonete 
ansamblis. 

553 208 1,5 MV 

 



Suur-
Sepa tn 
8A 
 

Suur 1,5korruseline poolkelpkatusega ja krohvitud fassaadiga 
elamutüüp, paikneb keset krunti. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja katuse 
kattematerjal ning fassaadi välisviimistlus. Oma ajastu 
hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel ja Suur- Sepa tn  6-8A hoonete ansamblis. 

833 309 1,5 MV 

 
Suur-
Sepa tn 9 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Väga hästi detailides säilinud, lihtsa dekooriga. 
Dekoratiivsed aknapiirded. Oma ajastu hoonetüübi iseloomulik 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

1615 256 1,5 VV 

 
Suur-
Sepa tn 
10 
 

Väike1,5korruseline viilkatusega puitelamtüüp, otsafassaadiga 
tänavajoonel. Sobimatud plastikust erineva raamijaotusega 
aknad devalveerivad oluliselt hoone arhitektuurset väärtust. 
Dekoratiivne petikaken. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 
vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. 
Iseloomulik näide varasest eeslinnahoonetüübist. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

708 230 1,5 MV 

 



Suur-
Sepa tn 
11 
 

Ehitatud 1910.aastal koos hoovimaja, kuuride ja pesuköögiga. 
2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Esinduslik juugendstiilis korterelamu. Ajastutruult renoveeritud, 
säilinud häga hästi algupärastes detailides. Silmapaistev 
juugendstiilis puitarhitektuuri esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 
 

1127 571 2,5 VV 

 
Suur-
Sepa tn 
11A 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamu 
otsafassaadiga tänavajoonel.  Pikliku põhikavatisega 
hoonemaht, millega paremal küljel ristub väike hoonetiib. 
Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Hoone maht, materjalikasutus ja asetsus tänava suhtes vastavad 
piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

 531 1,5 MV 

 
Suur-
Sepa tn 
12 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Väga hästi säilinud, dekoratiivsete algupäraste 
elementidega historitsitlik hoone. Kaunis puulõikeline 
ornamentika katusekorruse viiluväljadel ja räästalaudadel. Oma 
ajastu hoonetüübi silmapaistev esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 

1011 291 1,5 VV 

 



Suur-
Sepa tn 
13 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Erandlikult pikaks venitatud põhikavatisega 
hoone ja laia katusekorruse väljaehitusega. Osaliselt algupärased 
aknaraamid ja juugendstiilis sepisrõdu. Erandlik piirkonnale 
iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

925 388 1,5 MV 

 
Suur-
Sepa tn 
13A 
 

Ehitatud 1962.aastal. Silikaattellistest veetorn. Piirkonna üks 
ehituslikke dominante. Materjalikasutus ja mastaap ei järgi 
ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Ei oma 
arhitektuurset ega miljööd kujundavat väärtust. Evib teataval 
määral oma ajastu  linnamärgilist staatust ja on iseloomulik 
ehitisetüübi esindaja. Soovitav rekonstrueerida olemasolevas 
mahus, traditsiooniliste materjalidega. 

811 115 ____ ____;V 

 



Suur-
Sepa tn 
14 
 

Ehitatud 1981.aastal. Suur 4korruseline tsementkrohvkattega ja 
lameda katusega kivikonstruktsioonis perearstikeskus. 
Arhitektuurselt teostuselt ilmetu. Fassaadi ees püüab pilku 
skulptuur „Ema lapsega”. Tüüpiline oma ajastu 
arhitektuurinäide, mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku asetsusega vastandub täielikult ümbritseva 
keskkonna suhtes. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 
 
  

1729 742 4 _____ 

 
Suur-
Sepa tn 
15 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline poolkelpkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Traditsioonilise kujundusega, valdavalt 
algupärasena säilinud hoone. Dekoratiivne välisuks. Sobimatu 
katuse kattematerjal. Aknad tänavapoolsel fassaadil vahetatud 
1970.aastatel. Oma ajastu hoonetüübi iseloomulik esindaja. 
Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

623 286 1,5 V 

 
Suur-
Sepa tn 
16 
 

Ehitatud 1938. aastal. Suur 3korruseline funktsionalistlikus 
stiilis lameda katusega ja terrassiitkrohvkattega büroohoone 
tänavajoonel, nurgakrundil. Hästi säilinud. Üks ehituslikest 
dominantidest tänavaruumis. Materjalikasutus ja mastaap ei 
järgi piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Miljööga ei haaku, kuid omab  iseseisvat 
arhitektuurset väärtust. 
 
 

3812 1726 4 ____;V 

 



Suur-
Sepa tn 
18 
 

Ühekorruseline angaarist turuhoone. Üks piirkonna olulisemaid 
linnaehituslikke objekte ja sotsiaalne sõlmpunkt. Esindab 
stiilitut rajatist, millise linnakeskkonda ehitamine on ilmselgelt 
ümbruskonna väärtust alandav. Miljööliselt väärtusetu ehitise 
näide, mida ei saa arhitektuuriks nimetada ja millisest mistahes 
linnakeskkonnas tuleks edaspidi hoiduda. 
 

7663 2900 1 _____ 

 
Suur-
Sepa tn 
19/Väike
-Posti tn 
1 
 

Keskmise suurusega ühekorruseline viilkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Lihtsa dekooriga hoone on säilinud 
valdavalt algupärasena. Aknad vahetatud 1970.aastatel. 
hoonetüübi oma ajastu tüüpiline esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

1775 380 1 V 

 
Suur-
Sepa tn 
20 
 

Väike 2korruseline viilkatusega puitelamu, paikneb krundi 
sügavuses. Osaliselt algupärased avatäited ja kivikatus. Lihtsa 
dekooriga hoone. Oma ajastu hoonetüübi erandlik esindaja. 
Miljööväärtust säilitav arhitektuur. Omab olulist tähtsust 
piirkonna looduskaitselisest aspektist, kui Pärnus 
dendroloogiliselt silmapaistva liigirikkusega koht. 

1711 200 2 MV 

 



Suur-
Sepa tn 
20A 
 

Ehitatud 2006.aastal. Suur 3korruseline lameda katusega 
korterelamu. Hoone puitlippidest rõdud ja laudisega kaetud 
fassaad püüavad maskeerida kivikonstruktsioonis piirkonnas 
ebaproportsionaalset kivilahmakat. Näide arhitektuurist, mis 
suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega 
vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Õdusat 
miljööpiirkonda ruineeriv arhitektuuri näide. 

1132 176 4 _____ 

 
Suur-
Sepa tn 
21 

Ehitatud 1909.aastal koos kuuride ja pesuköögiga. 2korruseline 
viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. Hästi säilinud 
algupärastes detailides. Traditsioonilise kujundusega fassaadi 
dekoratiivseks aktsendiks on punastest tellistest müüritis hoone 
esimsel korrusel. Oma ajastule iseloomulik hoonetüübi esindaja. 
Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

1575 345 2 VV 

 
Suur-
Sepa tn 
22 
 

Kinnistul asub 4 hoonet.  
 Väike 2korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Äripinnad esimesel korrusel. Hästi säilinud 
algupärastes detailides. Esinduslik välisuks. Oma ajastule 
iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel ja Suur-sepa tn 20 hoonestuse ansamblis. 
 
Väike 2korruseline viilkatusega punastest tellistest kivielamu 
pikiküljega tänavajoonel. Äripinnad esimesel korrusel. Säilinud 
valdavalt algupärasena. Hoone arhitektuurset väärtust 
devalveerivad sobimatud avatäited, osaliselt plastikust. 
Heatasemeline Pärnule iseloomulik tellisarhitektuuri näide. 
Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel ja Suur-sepa 
tn 20 hoonestuse ansamblis. 
 
Väike ühekorruseline poolkelpkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. 3teljeline variant. Esindab vanimat säilinud 

1421 506 2; 
1,5 

VV; 
V; 
MV 



arhitektuuri kihistust piirkonnas. Hoone välisilme on varasemate 
ulatuslike remonttööde käigus kaotanud suurel määral oma 
algupärasest välisilmest. Originaalsena säilinud katusekorrus. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel ja Suur-sepa 
tn 20 hoonestuse ansamblis. 
 
Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamu, otsafassaadiga 
tänavasuunas, asub keset krunti.  Hoone algupärane välisilme ei 
ole renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katuse kattematerjal. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. Soovi korral võib asendada naaberhoonetega 
harmoneeruvate parameetrite (maht, asetsus, materjal, 
räästajoon) alusel. 
 

 

 
Suur-
Sepa tn 
22A,22B/
Väike-
Posti tn 
1A,1B 
 

Kinnistul asub 4 tüüpprojekti järgi ehitatud elamut. 
2korruseline kelpkatusega puitelamu, pikikülg paralleelne 
tänavajoonega. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Sobimatud avatäited. Tüüpiline näide 1940.-
50.aastate tüüpprojekti järgi ehitatud elamutüübist. Hoone maht, 
materjalikasutus ja linnaehituslik positsioon ei vasta piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Moodustavad 
arhitektuuriliselt omaette ansambli. Miljööliselt ümbruskonnaga 
ei haaku. 

5488 1326 2 ______ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Levinumad hoonetüübid Suur-Sepa tänaval: 
 

1. 1-1,5korruseline poolkelpkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud  aastatel 1860- 
 

  
Suur-Sepa tn 1 Suur-Sepa tn 8A (1996.a)  Suur-Sepa tn 22 

 

 

 

 

 

 

4. Väike ja kitsas 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil aknad või ühel küljel asetsev uks koos akendega 

 

Ehitatud aastatel 1845-1922 (1840-1925) 
 

 



Suur-Sepa tn 19 
 

 

6. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, ühel pool fassaadis põhimahust eraldi asetatud välisuks koos tuulekojaga  
 
Ehitatud aastatel 1857-1908 (1850-1900) 
 

 
Suur-Sepa tn 2  

 
7. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viil-või poolkelpkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel 

eenduv vintskap, otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  

 
Ehitatud aastatel 1893-1911 (1890-1915) 
 

   
Suur-Sepa tn 6 (1895.a) Suur-Sepa tn 7 Suur-Sepa tn 9 Suur-Sepa tn 12 



 

  

Suur-Sepa tn 13 Suur-Sepa tn 15   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 1-1,5 korruseline viil- ja poolkelpkatusega  hoone, esifassaad risti tänavajoonega 

 

Ehitatud aastatel 1820-....; uusehitised 2007 
 



   

 

Suur-Sepa tn 10 Suur-Sepa tn 11A Suur-Sepa tn 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 2korruseline puitmaja pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud aastatel 1895-1925 
 



  
Suur-Sepa tn 3 Suur-Sepa tn 5 Suur-Sepa tn 11 (1910.a) Suur-Sepa tn 21 (1909.a) 

 

 

Suur-Sepa tn 22 Suur-Sepa tn 22A Suur-Sepa tn 22B  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 



  
Suur-Sepa tn 2A (1986.a) Suur-Sepa tn 4 (1997.a) Suur-Sepa tn 6A (1962.a) Suur-Sepa tn 13A (1962.a) 

   
Suur-Sepa tn 14 (1981.a) Suur-Sepa tn 16 (1938/1987.a) Suur-Sepa tn 18 Suur-Sepa tn 20A (2006.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Väga väärtuslikud hooned Suur-Sepa tänaval: 
 
 



  
Suur-Sepa tn 7 Suur-Sepa tn 9 Suur-Sepa tn 11 (1910.a) Suur-Sepa tn 12 

  

Suur-Sepa tn 21 (1909.a) Suur-Sepa tn 22   
 



Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korru-

selisus 

Väär-

tusaste 

Foto 

Veetorni tn 2 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 2003.aastal.  Suur 5korruseline lameda katusega 

korterelamu. Paikneb tupiktänava ääres. Tüüpiline näide 

parasiitlikust elamuarhitektuurist, mis suure mastaabi, 

materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 

täielikult ümbritseva keskkonna suhtes, kuid mis „elab” teiste 

arvelt, nautides olemasoleva keskkonna hüvesid. Miljööliselt 

väärtusetu arhitektuuri näide. 

867 358 5 _____ 

 
Veetorni tn 3 

 

 

 

 

 

 

Ehitatud 1998.aastal. 2korruseline lameda katusega 

kivielamu. Paikneb tupiktänava ääres. Teostatud 

neofunktsionalistlikus võtmes, mille vormikeeles on aimata 

püüdu seostada end Karja tn 5 elamuga. Suhteliselt maitsekas 

oma ajastu hoonetüübi näide. Miljööliselt ei haaku,kuid omab 

teataval määral iseseisvat arhitektuurset väärtust. 

742 260 2 ____; V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levinud hoonetüübid Veetorni tänaval 

 

14. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 

 

Veetorni tn 3 

 

16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned 

 

Veetorni tn 2 (2003.a) 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru-
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Vingi  tn 
8 
 
 
 
 
 
 

Suurem 2korruseline madalakaldelise kelpkatusega puitelamu 
pikiküljega tänavajoonel. Tagasihoidliku dekooriga pikaks venitatud 
põhikavatisega korterelamu on säilinud valdavalt algupärasena: 
originaalne laudis, katus, aknad ja üks kahest peasissepääsu ustest. 
Oma ajastu tüüpiline hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel.   

721 290 2 VV 

 
Vingi  tn 
10 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1934.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. 2korruseline 
kelpkatusega puitelamu pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Traditsioonilise, oma ajastule tüüpilise fassaadidekooriga elamu, mis 
on valdavalt säilinud originaalsena. Üksikud sobimatud avatäited. 
Iseloomulik 1930.aastate elamuehituse hoonetüüp. Omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel.   

756 274 2,5 VV 

 
Vingi tn 
12 
 
 

Ühekorruseline kõrge keplkatusega puitelamu. Paikneb krundi 
keskel. Tänavapoolse mahuga liituvad hooviküljel kaks paralleelselt 
kulgevat hoonetiiba. Hoone kaotanud oma autentse välimuse juba 
nõukogude perioodil kapitaalremondi käigus. Hiljem on lisandunud 
sobimatud plastikust avatäited. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel.Maja  on tähtis piirkonna jaoks lisaks kultuurilooliselt, 
mille omal ajal ehitas Pärnus tuntud tisler Georg Friedrich Finck.  
 

1675 379 1 V 

 



Vingi tn 
17 
 
 

2korruseline kelpkatuse ja krohvkattega puitelamu, pikikülg 
paraleelne tänavajoonega. Juugendliku stiilivõtetega esindusliku 
joonega korterelamu on säilinud valdavalt algupärasena. Kahjuks on 
hoone fassaad väga halvas tehnilises seisundis. Hetkel 
renoveerimisjärgus. Piirkonnas erandlik ja silmapaistev hoonetüübi 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  
 

1571 379 2 VV 

 
Vingi tn 
17A 
 
 

Ühekorruseline kõrge mansardkatusega kiosk. Täiesti unikaalne 
ehitis piirkonnas. Säilinud valdavalt originaalsena. Piirkonnas 
tüpoloogiliselt ainulaadse hoonetüübi esindaja. 
 

98 24 1 VV 

 

 
 
 
 
 
 
 



Levinumad hoonetüübid Vingi tänaval: 
 
1. 1-1,5korruseline (pool)kelpkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud  aastatel 1860- 
 

 
Vingi tn 12 

 
13. 2korruseline puitmaja pikiküljega tänavajoonel 

 

Vingi tn 8 Vingi tn 10 (1934.a) Vingi tn 17 
 
 
16. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned: 

 



 
Vingi tn 17A 

 
 
17. Väga väärtuslikud hooned Vingi tänaval: 

 
 

  
Vingi tn 10 (1934.a) Vingi tn 17 Vingi tn 17A 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru- 
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Väike-
Kuke tn 1 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1906.aastal koos kuuride ja käimlaga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja viilkatusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Tõenäoliselt 
renoveeritud tänavapoolset fassaadi juba 1930.aastatel. 
Sarnane katusekorruse väljaehitus on Rähni tn 22 hoonel. 
Funktsionalismi sugemetega lihtne fassaadikujundus on 
algupärasena väga hästi detailides säilinud. Silmapaistev 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

 242 1,5 VV 

 
Väike-
Kuke tn 2 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp tänavajoonel, 
nurgakrundil. Sobimatud avatäited, k.a katuseaken. 
Algupärane katusekate ja laudis. Hoonetüübi tüüpiline 
esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

640 289 1,5 V 

 
Väike-
Kuke tn 3 

Ehitatud 1895.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
keskteljel asuva ukse ja viilkatusega puitelamutüüp 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katuse katteprofiil. Fassaadi dekoratiivsed elemendid on 
tõenäoliselt hilisemad lisandid. Algupärane dekoratiivne 
välisuks. Oma ajastu hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

1075 206 1,5 MV 

 



Väike-
Kuke tn 
4A 

Ehitatud 1965.aastal. Suur 3korruseline tüüpprojekti järgi 
ehitatud silikaattellistest korterelamu. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 
täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1239 440 3 ______ 

 
Väike-
Kuke tn 
4B 

Suur 2korruseline tsementkrohvkattega ja viilkatusega 
kivikonstruktsioonis  hambapolikliinik. Arhitektuurselt 
teostuselt ilmetu. Tüüpiline oma ajastu arhitektuurinäide, mis 
oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
asetsusega vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

3987 461 2 ______ 

 
Väike-
Kuke tn 5 

Ehitatud 1910.aastal koos pesuköögi, kuuri ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Osaliselt sobimatud avatäited ja katuse 
kattematerjal. Dekoratiivne puulõikeline ornament 
katusekorruse väljaehituse viilu all. Oma ajastu hoonetüübi 
tüüpiline esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

737 192 1,5 MV 

 



Väike-
Kuke tn 6 

Tõenäoliselt 1930.aastatest pärit korterelamu. 2korruseline 
kelpkatusega puitelamu tänavajoonel, nurgakrundil. Hoone 
algne välisilme ei ole renoveerimistööde järgselt loetav. 
Ebasobivad avatäited fassaadil ja katusel ning piirdeaed. 
Algselt olnud Suur-posti tänava poolsel küljel 4 akent. 
Teataval määral arhitektuurne dominant teede ristmikul. Oma 
ajastu hoonetüübi tüüpiline esindaja. 

705 285 2,5 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
6A 

Ehitatud 2005.aastal. Keskmise suurusega 2korruseline 
lameda katusega kivielamu. Näide nn ilmetust kastmaja 
arhitektuurist. Tüüpiline oma ajastu arhitektuurinäide, mis 
oma vormi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega 
vastandub ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 180 2 ______ 

 



Väike-
Kuke tn 7 

Ehitatud 1900.aastal koos kuuri ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja viilkatusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Valdavalt säilinud 
originaalsena. Teades lähiajalugu on kahjuks hoone 
arhitektuurne väärtus oluliselt kahanenud (võrdluseks foto 
enne ja nüüd). Oma ajastu hoonetüübi tüüpiline esindaja. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

803 145 1,5 MV 

 

 
Väike-
Kuke tn 8 

Ehitatud 1970.aastal. Suur 3korruseline tüüpprojekti järgi 
ehitatud silikaattellistest korterelamu. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis oma suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 
täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

4285 854 3 _______ 

 



Väike-
Kuke tn 
8A 

Ehitatud 1961.aastal. Ühekorruseline  kelpkatusega  U-
kujulise põhiplaaniga kivihoonest lasteaed, asub keset krunti. 
Ebasobivad avatäited ja katuse kattematerjal. Tüüpiline oma 
ajastu näide, mis materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
asetsusega eristub ajalooliselt väljakujunenud 
puitarhitektuuriga elamupiirkonnast. Ei oma miljöölist 
väärtust ümbritseva suhtes. 

4496 518 1 _______ 

 
Väike-
Kuke tn 
8B 

Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud silikaattellistest 
korterelamu, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Tüüpiline 
oma ajastu näide elamuarhitektuurist, mis suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 
täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

1069  2 ______ 

 
Väike-
Kuke tn 
8C 

Ehitatud 2006.aastal. Ühekorruseline massiivne viilkatusega 
kergejõustikumaneež. Hoone puitlippidest fassaad püüab 
maskeerida metall- ja kivikonstruktsioonis piirkonnas 
ebaproportsionaalset kivilahmakat. Näide arhitektuurist, mis 
suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
asetsusega vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. 
Õdusat miljööpiirkonda ruineeriv arhitektuuri näide. 

4127 2774  ______ 

 



Väike-
Kuke tn 
8D 

Ehitatud 2006.aastal.2korruseline lameda katuseda 
krohvkattega korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide, mis 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega eristub 
ajalooliselt väljakujunenud puitarhitektuuriga 
elamupiirkonnast. Ilmetu otsafassaadiga tänavale suunatud 
hoone. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

681 182 2 ______ 

 
Väike-
Kuke tn 
10 

Ehitatud 1932.aastal koos saun-kuuri ja kaevuga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse katusekorruse 
väljaehitusega puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. 
Traditsioonilise dekooriga, suhteliselt hästi säilinud detailides. 
Sobimatud avatäide katuseuugil. Oma ajastule iseloomulik 
hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

851 218 1,5 VV 

 
Väike-
Kuke tn 
11 

Ehitatud 1875.aastal koos kuuride, kaevu ja basseiniga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline ja põhimahust eraldi 
asetatud tuulekojaga puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Originaalne aludis ja kivikatus. Välisuks ja avatäited 
hilisemast perioodist. Oma ajastu tüüpiline hoonetüübi 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 
 

471 115 1,5 V 

 



Väike-
Kuke tn 
12 

Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi ehitatud korterelamu, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Tüüpiline oma ajastu 
näide elamuarhitektuurist, mis suure mastaabi, 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega vastandub 
täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

2311 280 2 _______ 

 
Väike-
Kuke tn 
13 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamtüüp, 
otsafassaadiga tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja 
katusekatte profiil. Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

 

 

293  1,5 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
14 

Ehitatud 1941.aastal kuur-aida,käimla ja garaažiga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline viilkatusega puitelamu, asub keset 
krunti. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Sobimatud avatäited ja katusekatte profiil. 
Sobimatu piirdeaed. Ei oma miljööd kujundavat väärtust. 
Soovitav asendada naaberhoonetega harmoneeruvate 
parameetrite (maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 
 

794 174 1,5 ______ 

 



Väike-
Kuke tn 
15 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamtüüp, 
otsafassaadiga tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav.  Osaliselt säilinud 
originaallaudis ja akende piirdelauad koos sepistarvikutega. 
Sobimatu katusekatte profiil. Tüüpiline oma ajastu 
hoonetüübi esindaja. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

 
 
 

 117 1,5 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
16 

Ehitatud 1937.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
kõrge ristviilkatusega puitelamutüüp, pikikülg paralleelne 
tänavajoonega. Hoone algne välisilme ei ole 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Pärnus 
1930.aastatele iseloomulik elamutüüp. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

791 296 1,5 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
17 

Väike 1,5korruseline viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole ulatuslike 
renoveerimistööde järgselt loetav. Sobimatud avatäited. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. Soovi korral võib 
asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite 
(maht, asetsus, materjal, räästajoon) alusel. 
 
 
 

500 140 1 MV 

 



Väike-
Kuke tn 
18 

Ehitatud 1933.aastal koos pesuköögi,kuuri ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge ristviilkatusega 
puitelamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega, 
nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Sobimatud avatäited. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Pärnus 1930.aastatele iseloomulik 
elamutüüp. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

734 173 1,5 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
19 

Ehitatud 1910.aastal koos pesuköögi ja kuuriga. 2korruseline 
viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel, 
nurgakrundil. Üksikud sobimatud avatäited. Säilinud 
valdavalt originaalsena.  Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

546 283 2 V 

 
Väike-
Kuke tn 
19A, 
Kivi tn 2 

Väike ühekorruseline viilkatusega puitelamu, pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Sobimatu katuse katteprofiil ja varikatus. 
Fassaadi dekoratiivsed elemendid on tõenäoliselt hilisemad 
lisandid. Oma ajastu hoonetüübi tüüpiline esindaja. Omab 
toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel 
 

895 370 1 MV 

 



Väike-
Kuke tn 
21  

Ehitatud 1860.aastal koos kuuriga. Keskmise suurusega 
1,5korruseline keskteljel asuva ukse ja viilkatusega puitelamu 
pikiküljega tänavajoonel. Üksikud sobimatud avatäited ja 
katusekate. Algupärane puitlaudis. Hoone maht ja asetsus 
tänava suhtes vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. 
Omab toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  
 

805 204 1 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
21A 

Ehitatud 1932.aastal koos kuuride, pesuköögi ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge ristviilkatusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Säilinud detailides 
valdavalt algupärasena. Sobimatu katusekate. Esindab Pärnule 
iseloomulikku 1930.aastate traditsioonilise 
fassaadikujundusega hoonetüüpi. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel.  
 

698 145 1,5 VV 

 
Väike-
Kuke tn 
21B 

Ehitatud 1965.aastal. Suur 2korruseline silikaattellistest 
korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide elamuarhitektuurist, 
mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
asetsusega vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

2169 756 2 ______ 

 



Väike-
Kuke tn 
21C 

Ehitatud 1965.aastal. Suur 2korruseline silikaattellistest 
korterelamu. Tüüpiline oma ajastu näide elamuarhitektuurist, 
mis oma suure mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
asetsusega vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. 
Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

1084 254 2 ______ 

 
Väike-
Kuke tn 
23 

Ehitatud 1896.aastal koos pesuköök-ait-kuuriga, käimla ja 
kaevuga. Keskmise suurusega 1,5korruseline ja põhimahust 
eraldi asetatud tuulekojaga puithelamutüüp, pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Algselt on tänavapoolsel fassaadil asetsenud 
tõenäoliselt üks välisuks. Sobimatu hoone välisviimistlus. 
Hoone maht ja asetsus tänava suhtes vastavad piirkonnas 
ajalooliselt väljakujunenud traditsioonidele. Omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

1556 244 1,5 MV 

 



Väike-
Kuke tn 
25 

Kinnistul on 2 elamut: 
Ehitatud 1880.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
keskteljel asuva ukse ja viilkatusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone on renoveerimise järgselt kaotanud 
enamik oma arhitektuuriväärtuslikest detailidest. Sobimatud 
avatäited, katusekate ja palkseina protseesimise viis. 
Tüüpiline oma ajastu hoonetüüp. Omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
Ehitatud 1890.aastal koos kuuri ja keldriga. 2korruseline 
viilkatusega puitelamu pikiküljega tänavajoonel. Säilinud 
valdavalt originaalsena.  Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi 
esindaja. Omab olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

924 355 1,5; 
2 

MV; 
V 

 
Väike-
Kuke tn 
27 

Ehitatud 1920.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline 
viilkatusega ja keskse katusekorruse väljaehitusega 
puitelamutüüp pikiküljega tänavajoonel. Suhteliselt hästi 
säilinud näide, sobimatud plastikust avatäited. Oma ajastule 
iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

934 240 1,5 VV 

 



Väike-
Kuke tn 
27A 

Ehitatud 1975.aastal. 2korruseline lameda katusega 
silikaattellistest elamu. Sobimatud avatäited. Eristub 
ümbritsevast miljööst arhitektuuriliselt ja materjalikasutuselt, 
kuigi arvestab piirkonnas väljakujunenud linnaehitusliku 
positisooniga. Tüüpiline oma ajastu hoonetüübi esindaja. Ei 
oma piirkonnas miljööd kujundavat väärtust. 

600 135 2 _______ 

 
Väike-
Kuke tn 
29 

Ehitatud 1930.aastal koos kuur-pesuköögiga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline kõrge ristviilkatusega 
puitelamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega, 
nurgakrundil. Hoone algne välisilme ei ole renoveerimistööde 
järgselt loetav. Algupärased avatäited ja plekk-katus. 
Sobimatu fassaadikate. Hoone maht ja asetsus tänava suhtes 

vastavad piirkonnas ajalooliselt väljakujunenud 
traditsioonidele. Pärnus 1930.aastatele iseloomulik 
elamutüüp. Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

605 157 1,5 MV 

 
Väike-
Kuke tn 
31 

Ehitatud 1958.aastal. Suur 2korruseline tüüpprojekti järgi 
ehitatud korterelamu, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuarhitektuurist, mis suure 
mastaabi, materjalikasutuse ja linnaehitusliku asetsusega 
vastandub täielikult ümbritseva keskkonna suhtes. Miljööliselt 
väärtusetu arhitektuuri näide. 

2237 443 2 _______ 

 
 
 
 
 
 
 



Levinumad hoonetüübid Väike-Kuke tänaval: 
 
3. Väike ja kitsas 1 korruseline viilkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud  aastatel 1840-1905 
 

 
Väike-Kuke tn 19A 

 

 

4. Väike ja kitsas 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, fassaadil küljel asetsev uks koos akendega või 3-4 aknast koosnev rida 

Ehitatud aastatel 1845-1922 (1840-1925) 
 

Väike-Kuke tn 17 
5. Keskmise suurusega 1-1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänaval, uks fassaadi keskel 

 

Ehitatud aastatel (1880-1900) 
 



 

Väike-Kuke tn 3 (1895.a) Väike-Kuke tn 7 (1900.a) Väike-Kuke tn 21 (1860.a)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega maja pikiküljega tänavajoonel, välisuks asetatud põhimahust eraldi, ühelpool fassaadis  
 
Ehitatud aastatel 1875-1896 
 



 

  

Väike-Kuke tn 11 (1875.a) Väike-Kuke tn 23 (1896.a)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Keskmise suurusega 1,5 korruseline viilkatusega puitmaja pikiküljega tänavajoonel, fassaadi keskel või külgedel uks ja katusekorrusel keskel eenduv vintskap, 

otsaviilu väljad katuseräästas sageli dekoreeritud puitpitsiga  

 

Ehitatud aastatel 1906-1932 
 



   
Väike-Kuke tn 1 (1906.a) Väike-Kuke tn 2 Väike-Kuke tn 5 (1910.a) Väike-Kuke tn 10 (1932.a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 1-1,5 korruseline viil- ja poolkelpkatusega  hoone, esifassaad risti tänavajoonega 

 

 
 



 
Väike-Kuke tn 13 Väike-Kuke tn 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 1,5 korruseline kõrge ristviilkatusega maja  

 

Ehitatud 1930-1937 
 



Väike-Kuke tn 16 (1937.a) Väike-Kuke tn 18 (1933.a) Väike-Kuke tn 21A (1932.a) Väike-Kuke tn 29 (1930.a) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 2korruseline puitmaja pikiküljega tänavajoonel 

 

Ehitatud aastatel 1890-1910  
 



  
Väike-Kuke tn 6 Väike-Kuke tn 19 (1910.a) Väike-Kuke tn 25 (1890.a) 

 
 

13. 2korruseline kivimaja, lameda katusega 

 
 

 

  

Väike-Kuke tn 6A (2005.a) Väike-Kuke tn 8D (2006.a)   
 
 

 

 

 

14. Suured kortermajad ja ühiskondlikud hooned  

 

Ehitatud 1958-1965 
 



 
Väike-Kuke tn 4A (1965.a) Väike-Kuke tn 4B  Väike-Kuke tn 8 (1970.a) Väike-Kuke tn 8A 

   
Väike-Kuke tn 8B Väike-Kuke tn 8C (2006.a) Väike-Kuke tn 12 Väike-Kuke tn 21B 

  

Väike-Kuke tn 21C Väike-Kuke tn 31 (1958.a)   
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Väga väärtuslikud hooned Väike-Kuke tänaval: 

 

 
Väike-Kuke tn 1 (1906.a) Väike-Kuke tn 10 (1932.a) Väike-Kuke tn 21A (1932.a) Väike-Kuke tn 27 (1920.a) 

 

 



Aadress Kirjeldus Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korru-
selisus 

Väär-
tusaste 

Foto 

Õie tn 1 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1963.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 
viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku positsiooniga eirab 
ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Moodustab 
arhitektuurselt tervikliku ansambli Õie tn 1, 2, 3, 5 ja 7 
hoonetega. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

600 163 1,5 _____ 

 
Õie  tn 2 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1969.aastal. Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge 
viilkatusega kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. 
Hoone säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. 
Tüüpiline oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma 
materjalikasutuse ja linnaehitusliku positsiooniga eirab 
ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri traditsioone. Moodustab 
arhitektuurselt tervikliku ansambli Õie tn 1, 2, 3, 5 ja 7 
hoonetega. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri näide. 

607 200 1,5 _____ 

 
Õie  tn 3 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1959.aastal koos sauna ja basseiniga. Keskmise 
suurusega 1,5korruseline kõrge viilkatusega kivielamutüüp, 
pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone säilinud valdavalt 
algupärasena. Sobimatud avatäited. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Moodustab arhitektuurselt tervikliku ansambli Õie 
tn 1, 2, 3, 5 ja 7 hoonetega. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. 

600 175 1,5 _____ 

 



Õie  tn 4 
 
 
 
 
 
 

Keskmise suurusega 1,5korruseline viilkatusega ja keskse 
katusekorruse väljaehitusega puitelamutüüp. Paikneb krundi 
keskel, otsaviiluga tänava suunas.  Historitsistliku 
fassaadikujundusega, dekoratiivsete puulõikeliste 
ornamentidega katusealustel viiluväljadel. Suhteliselt hästi 
säilinud näide, sobimatu katusekatte profiil. Oma ajastule 
iseloomulik hoonetüübi esindaja. Omab olulist rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel. 

777 167 1,5 VV 

 
Õie  tn 5 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1969.aastal koos aiamaja, kuuri, sauna ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone 
säilinud valdavalt algupärasena. Sobimatud avatäited. Tüüpiline 
oma ajastu näide elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja 
linnaehitusliku positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud 
arhitektuuri traditsioone. Moodustab arhitektuurselt tervikliku 
ansambli Õie tn 1, 2, 3, 5 ja 7 hoonetega. Miljööliselt väärtusetu 
arhitektuuri näide. 

600 155 1,5 _____ 

 
Õie  tn 7 
 
 
 
 
 
 

Ehitatud 1959.aastal koos aiamaja, kuuri, sauna ja kaevuga. 
Keskmise suurusega 1,5korruseline kõrge viilkatusega 
kivielamutüüp, pikikülg paralleelne tänavajoonega. Hoone 
säilinud valdavalt algupärasena. Tüüpiline oma ajastu näide 
elamuehitusest, mis oma materjalikasutuse ja linnaehitusliku 
positsiooniga eirab ajalooliselt väljakujunenud arhitektuuri 
traditsioone. Moodustab arhitektuurselt tervikliku ansambli Õie 
tn 1, 2, 3, 5 ja 7 hoonetega. Miljööliselt väärtusetu arhitektuuri 
näide. 

600 197 1,5 _____ 

 
 


