
 

 
Inventeerimisankeet 
Kesklinn: 1. Jõe  (kõik numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

1.Jõe 1 1910/1920ndatel ehitatud viilkatusega 

puitelamu keskse katusekorruse 

väljaehitusega. Hoonel on algselt olnud 

fassaadil laudvooder, mis hilisemalt kaetud 

paksu tsemendiseguse krohviga (nähtav 

välisukse kõrval ja tuulekoja mahul). Säilinud 

algne kahepoolne tahveldatud tiibuks. Teise 

korruse otsaviilul konsooliga kinnine rõdu, 

mille all algsel aknal kapiteeliga poolsamba 

kujuline tuuleliist.  Antud piirkonnas 

iseloomulikult, samas omanäoline jõeäärsel 

krundil paiknev elamu on väärtuslik. Krundil 

väheväärtuslik abihoone. 

plank 953 75 2 V 

 

1.Jõe 2 ca 1880ndatel ehitatud 2-teljeline piki kinnistu 

piiri paiknev ristkülikukujuline hoone. 45-

kraadise kaldega katus kaetud eterniidiga, 

madal krohvitud vundament, madal räästas. 

Hoonele on hilisemas ehitusjärgus lisatud 

pikisuunal ajaloolist hoonet devalveeriv 

juurdeehitus, paigaldatud soojustus ja 

plastikaknad, mis kõik vähendavad elamu 

arhitektuurilist väärtust. Hoone on 

miljööväärtuslik. 

lippaed 

võrkaed 

273 111 1 MV 

 
1.Jõe 4 Tühi krunt  254     

 



Inventeerimisankeet 

Kesklinn: 2. Jõe (kõik numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

2.Jõe 1 2009 ehitatud suur ristviilkatusega elamu, 

paikneb tänavjoonega paralleelselt. Massiivne 

elamu ei haaku kesklinna piirkonna 

ehitustraditsioonidega, antud ala kontekstis ei 

oma iseseisvat arhitektuurset väärtust, 

miljööliselt väheväärtuslik. 

metallpiire 1103 189 2 ______ 

2.Jõe 2 1910/1920natel ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega 3-teljeline puidust elamu. 

Fassaadi katab laiem profileeritud 

horisontaallaudis. Peafassaadi otsaviilul antud 

ajastu hoonetüübil väheesinev ümaraken. 

Hilisemas etapis lisatud arhitektuurselt 

väheväärtuslik juurdeehitus pikisuunal. 

Elamule lisatud varikatused. Hoone on suures 

osas algsena säilinud oluline miljöö looja.  

võrkpiire 614 112 2 V 

2.Jõe 4 1880ndatel ehitatud 3-teljelisel madala 

vundamendiga pikiküljega tänavajoonel 

paikneval hoonel on pikisuunal sissepääsu 

osaga pikendus, dekoratiivne tahveldatud 

välisuks, fassaadi katab lai horisontaallaudis, 

45-kraadise kaldega katusel valtsitud plekk.     

Kinnistul arhitektuurselt väheväärtuslik 

abihoone, eboasobiv rõdu lahendus, kaasaegne 

varikatus ei sobi ajaloolise hoonega. Hästi 

hooldatud, pisut ehk liialt stiliseeritud Pärnu 

eeslinnas hoonetüüp on väga väärtuslik.  

plank 610 90 1,5 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 

Kesklinn: 4 Jõe (kõik numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

4.Jõe 1 19 saj. ja 20.saj. vahetusel ehitatud 

rõhtpalkelamu on täielikult ümber ehitatud. L- 

kujulise põhiplaaniga elamu on viilkatusega; 

eri materjalide kombineerimine fassaadil loob 

rahutu üldmulje, katusekate ja avatäited 

miljööväärtust vähendavad. Kinnistul asuvad 

rõhtpalkhooned: üks säilinud algsena, teine 

osaliselt ümber ehitatud,  on 

miljööseisukohast väärtuslikud. Kogu tervik 

miljööväärtuslik.   

lippaed 1256 117 2 MV 

 
4.Jõe 2 1920ndatel ehitatud  otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelne kelpkatusega 1 

korruseline pööninguruumiga kivihoone. 

Liigendatud põhiplaaniga, madalamate 

eenduvate mahtudega elamu,  fassaad kaetud 

lubikrohviga, katusel valtsitud sileplekk; 

pööningukorrusel kaarjad katuseuugid tiheda 

ruudujaotusega akendega.  Terviku 

suurepärast üldmuljet  rikub hilisemas järgus 

lisatud rohmakas laineplekiga kaetud 

varikatus. Algsena säilinud silmapaistev ja 

erandlik elamu on väga väärtuslik iseseisva 

objektina ja ka miljöö kontekstis.   

lippaed 1196 184 1 VV 

 



4.Jõe 2a/ 

 

Uusehitis. 2001 aastal ehitatud kaksikelamu 

(paaris Pilli tn1a-ga). Vahetult jõe ääres 

kinnistul paiknev kaasaegne mahukas 

poolkelpkatusega madalakaldeliste 

viilkatustega katusekorruse väljaehitustega 

elamu. Fassaadil krohv ja puitlaudis. 

Massiivne piirkonnale mitteomase 

ehitusmahuga elamu ei järgi piirkonna 

väljakujunenud ehitustava, ei oma iseseisvat 

arhitektuurset väärtust ega toeta piirkonna 

miljööd.  

 

metallpiire 1104 155 2 ____ 

 
4.Jõe 4 Garaažid. 1987.aastal ehitatud 9 külgnevat 

silikaattellistest puitustega  garaažiboksi. 

puudub 478 224 1 _____ 

 
 



Inventeerimisankeet 
Kesklinn: A. H. Tammsaare  (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

A.H.Tammsaare

40 

1910ndatel ehitatud poolkelpkatusega 

mansardkorrusega elamu  keskse katusekorruse 

väljaehitusega. Fassaadi katab profileeritud 

horisontaallaudis, katusel valtsitud plekk. 

Viilkatusega katusekorruse väljaehituse 

viiluväljal dekoratiivne poolkaare kujuline aken, 

hilisemas ehitusetapis lisatud rõdu toetub 

tugipostidele. Suures osas algsena säilinud 

esinduslik elamu on villade- ja puhkeala miljöö 

oluline toetaja.  

lippaed 1280 194 2 V 

 
A.H.Tammsaare

42 

1920ndatel ehitatud viilkatusega elamu.   Pärnu 

puhkevillade piirkonnale iseloomulik  

dekoratiivse tiheda ruudujaotusega klaasitud 

veranda eendub otsafassaadilt tänava suunas. 

Elamu taha on tehtud mahukas krundi sügavusse 

taanduv juurdeehitus. Esindusliku 

tänavafassaadiga puhkealale iseloomulik elamu 

on piirkonna  miljöö oluline toetaja. 

lippaed 1357 56 1,5 V 

 
A.H.Tammsaare

44 

1996 aastal ehitatud viilkatusega põhimahuga 

hoone tänavasuunal kaks eri kõrgusega 

madalakaldelise kelpkatusega väljaehitust. 

Iseseisvat arhitektuurset ega miljööväärtust 

väärtust ei oma. Elamu jääb kaarja 

tänavajoonega krundi keskele, mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 1212 214 2 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Aia (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Aia 13 1971. aastal tüüpprojekti järgi ehitatud 

madalakaldelise kelpkatusega 2 korruseline 

ehitus, krundi sügavuses tänavajoonest eemal. 

Hoone fassaad kaetud silikaatkivi 

välisvooriga,  katusel profileeritud plekk 

Kasutuses lasteaiana.   

võrkaed 5268 647 2 MV 

 
Aia 15 Uusehitis. Madalakaldelise kelpkatusega 

liigendatud mahtudega pikiküljega tänavaga 

paralleelne  kaasaegne elamuhoone. 

2korruselise põhimahuga liitub edelasuunal 

madalam hoonemaht ja abihoone. Kivikattega 

katus, fassaad krohvitud. Mahtudelt suur, 

arhitektuurilt hillitsetud. Miljööväärtuslik 

Pärnu aluskaadil pole märgitud 

kaasaegne 

horisontaalne 

metallpiire 

1170 269 2 MV 

 

 



Aia 15a Uusehitis/rekonstrueeritud ehitis. Lameda 

katusekonstruktsiooniga asümmeetrilise 

kompositsioonina kuupjate eri kõrguste 

mahtudega L-kujulise põhiplaaniga 

elamuhoone pikiküljega tänavajoonel. 2,5 

korruselise põhimahuga külgnevad 2-ja 1 

korruseline hoonemaht. Fassaad krohvitud, 

kaasaegsed avatäited ja viimistlusmaterjalid. 

Kompositsioonilt väljapeetud, ehkki mahukas 

hoone on kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

metallpiire 712 197 2,5 MV 

 
Aia 17 1909-1910 ehitatud korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. Ehitusprojekti autor on Vladimir 

Znamenski. Rõhtpalkhoone, mille 7-teljeline 

fassaad on kaetud laudvooriga ning jaotatud 

liseenidega kolmeks  kolmnurkfrontoonidega 

lõppevaks püstikuks; korruste vahel 

hammaskarniis. Klassitsistlik välisuks paikneb 

keskmise osa vasakus servas, mitte keskteljel. 

Hammaskarniis Hoonele on paigaldatud hiljuti 

uued aknad. Tegemist on ehitismälestisega 

registrinumbriga 27823. 

puudub 746 168 2 Mälestis 

27823 

 

 
Aia 17a Pole sellist       
Aia 19 1880-1900 ehitatud suurem 2korruseline 

viilkatusega väljaehitatud katusekorrusega 

pikiküljega tänavajoonega paralleelne  puidust 

korterelamu. U-kujulise põhiplaaniga elamu 

koosneb kahest kõrvuti asetsevast 4-teljelisest 

identsest mahust, mille keskel sissepääs. Teine 

fassaad avaneb Roosi tänavale. Fassaadil 

horisontaalne laudvooder, katusel laineplekk. 

Hoone on ümberehituste käigus lihtsustatud, 

katuse kuju muudetud, kaotatud dekoratiivseid 

puitdetaile: liseenid, poolsambad jm. Mis alles 

1977a hoonest tehtud fotodel. Ajalooline 

korterelamu on väärtuslik.  

puudub 552 236 2,5 V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Aia (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Aia 28a 1920-1930 ehitatud ristviilkatusega katusekorruse 

väljaehitusega 1,5 korruseline elamuhoone 

sisekrundil tänavaga paralleelselt. hoone ei ole 

tänavalt vaadeldav.  Fassaadil algne lubikrohv, 

põhikorrusel säilinud 4-ruudujaotusega algsed 

aknad. Elamu on osaliselt renoveeritud: vahetatud 

katusekate, paigaldatud plastikraamiga sobimatud 

aknad.  olulises osas algsena säilinud EW aegne 

elamu on kesklinna kontekstis väärtuslik.  

lippaed 1239 100 1,5 V 

Aia 28 b 1950ndate alguses järgi ehitatud  pikiküljega 

tänavajoonega paralleelne  kelpaktusega  suurem 

korterelamu. 5-teljeline stalinistlik korterelamu 

keskse trepikojaga, igas korteris oma ahjuküte. 

Stalinismiaegse hoone kohta tagasihoidliku 

dekooriga hoonel on hoovipoolne sissekäik 

varikatusega, mille kohal hoonetüübile erandlik 

dekoor. Aia 28b 28c on Stalinismi  perioodile 

tüüpilised mastaapsed korterelamud. 

puudub 3318 

Samal 

kinnistul 

Aia 28 c-

ga 

317 2 MV 

___ 



Aia 28 c 1950ndate alguses ehitatud  pikiküljega 

tänavajoonega paralleelne  kelpaktusega  suurem 

korterelamu. 5-teljeline stalinistlik korterelamu 

keskse trepikojaga, igas korteris oma ahjuküte. 

Stalinismiaegse hoone kohta tagasihoidliku 

dekooriga hoonel on hoovipoolne sissekäik 

varikatusega, mille kohal hoonetüübile erandlik 

dekoor. Aia 28b 28c on Stalinismi  perioodile 

tüüpilised mastaapsed korterelamud 

puudub 3318 

Samal 

kinnistul 

Aia 28 b-

ga  

313 2 MV 

___ 

Aia 30a 1930ndate lõpus ehitatud lameda katusega 

põhimahuga 2 korruseline elamu pikiküljega Auli 

tn tänavajoonel. U-kujulise põhiplaaniga elamul 2 

sissepääsu hoovipoolsest tiivast. Tänavafassaadil 

3-ruudujaotusega laiad aknad, fassaad krohvitud 

tsemendiseguse krohviga arvatavalt 60ndatel. 

Elamu on kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.  

võrkpiire 678 101 2 MV 

Aia 30b 1930ndate lõpuaastatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste 

mahtude astmelise kompositsiooniga 

funktsionalistlik elamu pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Hoone puhasvuuk silikaatkivi 

välisvoodriga fassaadi ilmestavad vertikaalne 3-

ruudujaotusega sale trepikojaaken, väikeste akende 

sümmeetriliselt asetsevad rühmad, teise korruse 

ümaraken ja veranda avarate akendega tänava 

suunas eenduv maht. Elamu on pikka aega 

hooldamata, osa avasid kaetud vineeriga. 

Kompaktne  kauni kompositsiooniga 

funktsionalistlik elamu on väärtuslik. 

hekk 

võrkpiire 

695 111 2 V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Aisa tn (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 29.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusast

e 

 

Foto 

Aisa 1 1989.aastal valminud arh. A. Põime 

projekteeritud 18 korteriga elamu asetseb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Kesklinna rajatud suuremat korruselamut 

ilmestab pilkupüüdev ent hillitsetud 

postmodernistlikus võtmes välisviimistlus. 

Renoveeritud elamu omab miljööalal 

toetavat rolli.  Omab iseseisvat 

arhitektuurilist väärtust. 

hekk 1914 606 3 V 

MV 

Aisa 3 Hoonestamata kinnistu     _____  

Aisa 5 1890ndatel ehitatud viilkatusega puitelamu 

asetseb pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on 

keskne katuseuuk. Elamu  on hilisemas 

ehitusjärgus renoveeritud ja kaotanud algse 

välisilme.  Fassaad kaetud horisontaalse 

laudisega, katusel valtsitud plekk. 

Paigaldatud plastikraamidega aknad. 

Säilinud mahtudega piirkonnale iseloomulik 

hoone on piirkonna miljöö toetaja rollis. 

puudub 1002 111 1,5 MV 



Aisa 5 
hoovimaja 

1890ndatel ehitatud viilkatusega lihtne 

puitelamu. Ajalooline hoone on säilinud 

algupärasena. Omab olulist rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel.  

kõrge plankaed Samal 

krundil 

Aisa 5-

ga 

69 1 V 

Aisa 7 20.sajandi alguses ehitatud keskse 

katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 

puitelamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Elamu  on suures osas säilinud 

algupärasena. Hilisemas ehitusjärgus on 

hoonele osaliselt paigaldatud 

plastikraamidega aknad.  Fassaad kaetud 

horisontaalse laudisega, katusel valtsitud 

plekk. Hästisäilinud, piirkonnale 

iseloomulik hoone omab piirkonna miljöö 

kujundamisel olulist rolli.  

puudub 820 181 1,5 V 

Aisa 9 1936.aastal insener J. Kinnuneni projekti 

järgi valminud funkvilla asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. O. Siinamaa 

koolkonna arhitektuuri esindaja,  

liigendatud fassaadiga heledaks krohvitud 

esinduslik  suurem elamu. Hoone 

renoveerimisel on asendatud avatäiteid ja 

muudetud hoone välisilmet. Omab 

piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli. 

 

metallpiire 1260 159 2 V 



Aisa 9 a 1880ndatel ehitatud lihtne väiksem puidust 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonel. 3-teljlise põhimahuga hoonel 

on loodesuunal parapetiga madalam osa, 

sissepääs hoovist. Elamu on säilinud 

algsena, madal vundament, lai horisontaalne 

laudis fassaadil, valtsitud plekk katusel. 

Hoone on pikka aega hooldamata. 

Ajaloolise välisilme säilitanud hoone omab 

piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli.   

puudub 431 129 1 V 

Aisa 11 19.sajandi teisel poolel ehitatud piklik 

poolkelpkatusega pikiküljega tänavajoonel 

paiknev elamu. Madala vundamendiga 

hoone fassaad on kaetud laia horisontaalse 

laudisega, katusel savikivi.  Hoone mõlemas 

otsas madalam hoonemaht sissepääsudega. 

Hoone on oskuslikult renoveeritud. Omab 

piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli.  

puudub 1238 293 1,5 V 

Aisa 11a 1950ndate teisel poolel ehitatud 16 

korteriga elamu asetseb sisekrundil 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Tüüpprojekti  järgi rajatud silikaatkivi 

välisvoodriga 2 sektsioonist koosneval 

elamul on madalakadaline viilkatus. 

Paljuehitatud arhitektuuriliselt 

väheväärtuslik elamu ei oma  kesklinna 

miljööalal väärtust.  

puudub 2096 590 2 _____ 



Aisa 11b 2008.aastal OÜ Alfa Arhitektid projekti 

järgi valminud mitme korteriga elamu 

asetseb sisekrundil pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Modernse 

arhitektuurikeelega lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu fassaad on 

kaetud puiduga. Avatäidete osas 

lakoonilisel esifassaadil eendub teise 

korruse osas tugipostidele toetuv 

väljaehitus. Hoovi poolses avatumal 

fassaadil ruumikad rõdud.  Kaasaegne 

stiilne elamu omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli.  

võrkaed  1309 522 2 MV 

 

Aisa 13 20.sajandi alguses ehitatud madalakaldelise 

viilkatusega puidust korterelamu asetseb 

pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on 

punasest tellisest laotud tulemüür. Kaks 

sissepääsu tänavalt ja kaks hoovi poolt. 

Hoone on amortiseerunud. Omab piirkonna 

miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

puudub 595 259 2 MV 

 
Aisa 13a Lammutud hoone asemele 2006. aastal 

ehitatud korterelamu asetseb sisekrundil.   

Tänapäevaste fassaadikatte materjalidega 

lahendatud L-kujulise põhiplaaniga 

madalakaldelise viilkatusega  elamu ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist väärtust. Tänavast 

eemal asuv elamu on mahtudelt miljööala 

toetavas rollis.  

puitlippaed 916 274 2 MV 

 



Aisa 15 1930ndatel poolel ehitatud keskse 

katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 

puitelamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Elamu fassaadi laudis  on hilisemas 

ehitusjärgus tehtud oskamatu renoveerimise 

käigus osaliselt vahetatud,  põhikorrusele on 

paigaldatud plastikraamidega aknad. 

Piirkonnale iseloomuliku mahu säilitanud 

hoone omab piirkonna miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

puudub 1058 139 1,5 MV 

 
Aisa 17 1920ndatel ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega puitelamu 

asetseb pikiküljega tänavajoonel. Elamu 

fassaad on  kaetud horisontaalse laudisega, 

katusel eterniit. Piirkonnale iseloomulik 

hoone omab  miljööalal toetavat rolli. 

puudub 696 101 1,5 MV 

 
Aisa 19 Lammutud hoone asemele 2006 aastal 

ehitatud modernne lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Kuupjate mahtudena lahendatud hoone 2 

korruselisest põhimahust eendub tänava 

suunas 1-.korruseline tiib. Kaasaegne  

elamu omab piirkonna miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

metallpiire 1197 267 2 MV 

 



Aisa 21 1950ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

paikneb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Hoonel on keskne 

katusekorruse vintskapp, mille laiendus 

rikub hoone proportsioone ja üldilmet. 

Hilisemas ehitusjärgus tehtud 

ebaõnnestunud renoveerimise käigus on 

paigaldatud soojustus, uuendatud 

fassaadikatet,  paigaldatud plastikraamidega 

aknad. Antud piirkonna kontekstis erilist 

miljööväärtust ei oma. Vajadusel saab 

iseloomuliku mahu säilitanud hoonet pidada 

miljööd toetavaks.  

puitlippaed 1525 104 1,5  

MV 

____ 

Aisa 23 20.sajandi alguses ehitatud viilkatusega 

puitelamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Hoone on hilisemas ehitusjärgus 

renoveeritud,  paigaldatud plastikraamidega 

aknad, renoveerimise tagajärjel pole algne 

välisilme loetav.  Fassaad kaetud nn. 

asunikulaudisega,  katusel profileeritud 

plekk. Piirkonnale iseloomuliku mahu 

säilitanud hoone omab miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

puudub 622 73 1 MV 

Aisa 23 a 1960ndatel ehitatud paariselamu Aisa 23a ja 

23b asetseb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt krundi sügavuses. Hoone on 

lameda katusekonstruktsiooniga, osalise 

pööningukorrusega. Fassaad krohvitud,  23a 

osal on vahetatud aknad plastikraamidega 

akende vastu. Aisa 23a paariselamu osal on 

arhitektuuriliselt ja miljööliselt häiriv 

tänava suunas eenduv hilisemast perioodist  

abihoone. Elamu omab miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

võrkaed 599 71 2 MV 



Aisa 23b 1960ndatel ehitatud paariselamu Aisa 23a ja 

23b asetseb krundi sügavuses pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoone on 

lameda katusekonstruktsiooniga, osalise 

pööningukorrusega. Fassaad krohvitud,  23b 

on säilinud algupärasena nii viimistluselt 

kui detailidelt. Hoone omab miljöö 

kujundamisel toetavat rolli. 

võrkaed 581 86 2 MV 

Aisa 25 2003 aastal ehitatud funktsionalistlik 

kompaktse kuupja mahuga lameda katusega 

elamu asetseb otsafassaadiga tänavajoonega 

paralleelselt taandudes krundi sügavusse. 

Modernne, lakooniline arhitektuurikeel, 

minimaalsed avatäited tänava suunal, 

heledaks krohvitud fassaad. Hoone omab 

miljöö kujundamisel toetavat rolli.  

metallpiire 1494 160 2 MV 

Aisa 27 1994.aastal ehitatud ristviilkatusega 

mansardkorrusega elamu asetseb 

otsafassaadiga  tänavajoonega paralleelselt. 

Kontrastil põhineva värvilahendusega 

elamu arhitektuur mõjub piirkonna 

kontekstis võõrana. Olulist miljööväärtust ei 

oma. Mahtudelt jääb vajadusel miljööalal 

toetavasse rolli.  

metallpiire 

hekk 

782 215 2 ____  

 

MV 

 



Aisa 29 1840ndatel rajatud elamu asetseb 

nurgakrundil pikiküljega Side tänava 

tänavajoonel. Hoone on ümber ehitamise 

käigus kaotanud oma algupärase välisilme 

ja proportsioonid. Hoovi suunal on teostaud 

mastaapne juurdeehitus. Fassaad on kaetud 

horisontaalse laudisega, sokli osas 

vertikaallippidest vöö. Tänavasuunal 

piirkonnale iseloomuliku mahu säilitanud 

hoone omab miljöö kujundamisel toetavat 

rolli. 

puudub 941 178 1,5 MV 

Aisa 29a 1930ndate lõpus ehitatud lameda katusega 

funktsionalistliku,  arhitektuurikeelega 

elamu nurgakrundil. Hoone rõhutatud 

minimalistliku kujundusega fassaadil 

loovad rütmi nurgaaknad ja trepikoja 

miniatuurne ümaraken. Kahjuks on elamu 

hilisemas ehitusjärgus juurde- ja 

ümberehitustega rikutud. Fassaadil osaliselt 

algne krohv, hilisem laudvooder ja viimase 

kümnendi PVC –laudis.   Hoone 

arhitektuurne väärtus on oluliselt rikutud. 

Miljööväärtuslik.  

puitlippaed 973 119 2 MV 

Aisa 31 1970ndatel kahe eri kaldenurgaga ristuva 

viilkatusega elamu. Väikesel krundil 

tänavjoonega paralleelselt paiknev 

massiivne elamu ei haaku piirkonna 

ehitustraditsioonidega, kesklinna kontekstis 

ei oma iseseisvat arhitektuurset väärtust, 

miljööliselt väheväärtuslik. 

horisontaalne  

plankpiire 

635 112,4 2 _____ 



Aisa 33 1900-1910 ehitatud ja 2007 aastal 

mastaapselt rekonstrueeritud elamu paikneb 

pikal ja kitsal Slobodaa eeslinna krundil. 

Poolekelpkatusega elamu otsafassaad on 

tänavajoonel. Fassaad kaetud nn. 

asunikulaudisega: kitsa liistuga ülekattega 

vertikaallaudisega. Katusel valtsitud plekk. 

Elamu on piirkonna kontekstis väärtuslik.  

  

 1100 163  V 

 
Aisa 35 Kitsal piklikul krundil paiknev ca 1900-

1920 pärit elamu on olulises mahus ümber 

ehitatud. Tööd on lõpetamata, ent 

käesolevaga tehtud juurdeehitus ja 

viimistlus on oluliselt vähendanud elamu 

arhitektuurilist väärtust. Viilkatusega elamu 

paikneb otsafassaadiga tänavajoonel Aisa 

33-ga paralleelselt krundi sügavusse 

taandudes. Ajaloolise taustaga elamu on 

miljööväärtuslik tänavasuunalise 

otsafassaadi osas.  

 

 1014 116  MV 

____ 

 
Aisa 37 1970ndatel ehitatud lameda katusega madal 

piklik hoone on osaliselt 1,5 korruseline. 

Pika ja kitsa krundi keskosas paiknev elamu 

tänavapildis ei osale.  Piirkonna miljööd 

toetav.   

 1388 177 1 MV 

 



Aisa 39 Arh. H. Piiber’i 1980.aastal projekteeritud 

ja 1982. aastal pansionaadiks ehitatud 

hoone. Asetus suure krundi keskel, maadligi 

hoidev  maht ja neofungilik üldilme lubab 

mastaapsel hoonemahul ka kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik olla. Ajastu 

arhitektuuri iseloomulik näide.  Tänapäeval 

Aisa Hotell.  

võrkaed 4200 858 3 MV 

V 

Aisa 39a 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega paralleelselt 

tänavaga asetsev elamu moodustab koos 

Aisa 39b ja 39c-ga tüüpiliste 1960ndatel  

valminud viilkatusega silikaatkivist 

välisvoodriga elamute trio. Aisa 39a hoone 

katusel eterniit, vintskapil valtsitud 

sileplekk. Suures osas algupärasena säilinud 

elamu on kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

Metallpiire 

hekk 

600 129 1,5 MV 

Aisa 39b 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega paralleelselt 

tänavaga asetsev elamu moodustab koos 

Aisa 39a ja 39c-ga tüüpiliste 1960ndatel  

valminud viilkatusega silikaatkivist 

välisvoodriga elamute trio. Aisa 39b hoone 

katuse  laineplekk ja plastraamiga aknad 

vähendavad miljööväärtust. Säilinud kaunis 

algne välisuks ja kaarjate järkudena langev 

müüritis sissepääsu kõrval ilmestab muidu 

lihtsat elamut. Elamu on kesklinna 

kontekstis mahult miljööväärtuslik. 

 

puitpiire 602 126 1,5 MV 



Aisa 39 c 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega paralleelselt 

tänavaga asetsev elamu moodustab koos 

Aisa 39a ja 39b-ga tüüpiliste 1960ndatel  

valminud viilkatusega silikaatkivist 

välisvoodriga elamute trio. Aisa 39c elamul 

on 1950ndatele iseloomulik väike 

laudvoodriga katuseuuk.  Hoone algne uks 

on kahjuks vahetaud standardse ehituspoe 

välisukse vastu. Elamu on miljööväärtuslik 

mahult. 

 

lippaed 600 78 1,5 MV 

Aisa 41a Kaasajal, ca 2006 ehitatud liigendatud  

mahtudega, kombineeritud 

katusekonstruktsiooniga elamu. Hoonel on 

polügonaalne 2korruseline  maht, 

tänavafassaadil eendub eri kõrgustega  

viilkatusega tiiba. Ei haaku piirkonna 

arhitektuuritavaga, ei oma arhitektuurilist 

ega miljööväärtust.   Pärnu linna 

aluskaardile ei ole märgitud.  

puudub 1078 153 2 _____ 

Aisa 41 1910ndatel ehitatud keskmise suurusega 

1,5korruseline viilkatusega ja keskse 

katusekorruse väljaehitusega puitelamu 

pikiküljega tänavajoonel. Sümmeetrilise 7-

teljelise elamu fassaad on kaetud 

profileeritud horisontaallaudisega, 

ilmestavateks detailideks Keskse 

katusekorruse väljaehituse viilu ehispenn,  

otsaviilu väikesed rombaknad, sissepääs 

hoovist.  

1028  136  VV 



Aisa 43 2005 valminud kõrge  ristviilkatusega 

elamu paikneb nurgakrundil. 

Traditsionalistliku taotlusega viilkatusega 

elamu juures on kasutatud kaasaegseid 

ehitus- ja viimistlusmaterjale. Hoone mõjub 

massiivsena. Iseseisvat arhitektuurilist 

väärtust  ei oma. Kesklinna kontekstis 

miljööliselt  väheväärtuslik.    

Hekk 

horisontaalne 

puitpiire 

957 156 2 _____ 

 
Aisa 45 1950ndatel ehitatud pikisuunal kahe 

külgneva eri kõrguse mahuna 

tänavajoonega paralleelselt asetsev 

viilkatusega elamu. savikivi katus, fassaadil 

lubisegune krohv, algsed avatäited. Ajastu 

elamutüübi tavapärasest nüansirikkam,  

täies mahus algsena säilinud elamu koos 

ansamblilise abihoonega on väärtuslik.  

lippaed 600 103 1,5 V 

 
Aisa 47 1950ndatel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga kõrge viilkatusega laudvoodriga  

elamu. Miljööväärtust vähendab vahetatud 

katusekate:  kiviimitatsiooniga profiilplekk,  

lisatud varikatus. Hoone on mahtudelt 

piirkonna miljööd toetavas rollis. 

lippaed 600 79 1,5 MV 



Aisa 49 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev vintskapiga  kõrge 

viilkatusega silikaatkivi välisvoodriga 

elamu. Hoone on  osaliselt renoveeritud: 

katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk, 

vitskapil  PVC-laudis. Hoone ei oma 

oskamatu renoveerimise tõttu olulist 

miljöölist väärtust, mahtudelt vajadusel 

piirkonna miljööd toetavas rollis. 

 

lippaed 600 89 1,5 MV 

Aisa 51 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev silikaatkivi 

välisvoodriga, elamu.  Hoone katusekate 

laineplekk. Vahetatud avatäited ei ole hoone 

ehitusajale omased. Hoone omab mahtudelt 

toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel.  

 

lippaed 575 102 1,5 MV 

Aisa 53 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga  

kõrge viilkatusega  elamu. Fassaadi 

ilmestavad hoonetüübile omaselt väikeste 

akende rühmad sissepääsu kõrval ja 

otsafassaadil. Renoveerimise käigus on 

hoone fassaad soojustaud, krohvitud ja 

värvitud. Eeskujulikult renoveeritud. (V.a. 

katusekate ja uus välisuks) elamu on 

miljööväärtuslik    

 

metallpiire 573 86 1,5 MV 



Aisa 55 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev viilkatusega laia 

vintskapiga  elamu pikisuunal tagasiastes 

külgneva madalama tiivaga, mille all 

sissepääs. Fassaad kaetud silikaatkivi 

voodriga, katusel eterniit. Algsena säilinud 

tagasihoidlik tüüpiline 1950ndate elamu 

koos iseloomuliku garaažiga on 

miljööväärtuslik.    

 
 

hekk 600 132 1,5 MV 

 
Aisa 57 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu on  

rekonstrueerimise tagajärjel täielikult 

kaotanud oma algse välisilme: 

juurdeehitused  maja taha ja pikisuunal, 

fassaad liialdatud liigendustega, rahutu 

lõpetamata üldmulje.   Tehtud muudatused 

ei haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. 

Hoone ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljöölist väärtust. 

 

metallpiire 601 169 

 

2 _____ 

 
Aisa 59 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Renoveerimise käigus 

on hoone fassaad soojustaud, krohvitud ja 

värvitud, paigaldatud  ebasobiva 

ruudujaotusega plastikraamidega aknad. 

Miljööväärtust vähendab ka aknaid auku 

jättev soojustus, uus välisuks ja katusekate.  

Miljööliselt väheväärtuslik.  

 

metallpiire 600 98 1,5 _____ 

 



Aisa 63 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Renoveerimise käigus 

on hoone fassaad kaetud kivi imiteeriva 

fassaadikattega, vahetatud avatäited ja 

katusekate ei ole sobivad.  Algse ilme 

kaotanud elamu on miljööliselt 

väheväärtuslik.  

 

metallpiire 649 100 1,5 _____ 

 
Aisa 65 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev vintskapiga  kõrge 

viilkatusega silikaatkivi välisvoodriga 

elamu. Katusel valtsitud sileplekk Hoone 

nurka lõikuva sissepääsu algse välisukse  

kõrval hoonetüübile isaloomulik ümaraken.  

Eristuvat värvi aknalengid on hoonetüübile 

omased. Täies mahus algsena säilinud heas 

korras elamu on väärtuslik.   

 

 

lippaed 601 77 

 

1,5 V 

 
Aisa 67 1971 aastal Arh. Boris Mirovi Eesti 

Maaehitusprojektile kavandatud 

korduvkasutusprojekti järgi ehitatud 12 

korteriga ridaelamu. L-kujulise 

põhiplaaniga esinduslik  karniisiarhitektuuri 

esindav ridaelamu. 2005a. rekonstrueeritud 

ridamajal on hilisemas ehitamise käigus 

paigaldatud eriilmelised varikatused. Mis on 

hoone väljapeetud rütmiga fassaadi pisut 

ebaühtlaseks muutnud. Omab iseseisvat 

arhitektuurilist väärtust. Hoone on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.  

puudub  2053 707 2 V 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Auli (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Auli 1 1950ndate lõpul/60ndate alguses ehitatud kõrge 

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt asetsev 

elamu. Lubiseguse krohviga kaetud fassaadil 

loovad rütmi merikujuliste akende rühmad, 

iseloomulikud värvilised aknalengid, säilinud 

algne puiduga vooderdatud välisuks. Elamul on 

ehitusaegne abihoone ja iseloomulik müüriga 

varjatud kaarja ülaosaga uksega läbipääs ees-ja 

tagahoovi vahel. Hästi säilinud, suures osas 

algupärane hoonetüübi nüansirikkam ja 

esinduslikum näide on väärtuslik.  

 

metallpiire 600 98 1,5 V 

 
Auli 1a 1986.aastal ehitatud 2 korteriga elamu. EHR-järgi 

asub hoones baar. Lameda parapettidega 

ääristatud katuse, sümmeetrilise 

fassaadikujundusega kaasaegne 2 korruseline 

elamu. Fassaad on kaetud eri värvi krohvipinnaga,  

4-aknapaari ümber vertikaalse ja horisontaalse  

pinnana. Tumeda raamiga aknad, kõrgem 

keldrikorrus. Kompaktne korterelamu on 

kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.  

metallpiire 600 

ärimaa 

97 2 MV 

 



Auli 1b 1960ndatel tüüpprojekti järgi ehitatud pikliku 

põhiplaaniga pikiküljega tänavajoonega 

paralleelset paiknev 2korruseline lameda 

katusekonstruktsiooniga 8 korteriga kahe 

trepikojaga elamu. Hoone on täielikult 

renoveeritud, fassaad soojustatud, krohvitud ja 

värvitu, avatäited vahetatud. Kesklinna kontekstis  

on hoonetüüp arhitektuuriliselt ja 

miljööväärtuslikult väheväärtuslik.  

 

hekk 1028 264 2 _____ 

 
Auli 3 1960ndate alguses ehitatud kõrge viilkatusega 

väikese asümmeetriliselt katusel paikneva  

vintskapiga elamu pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Sissepääs lõikub hoone nurka, 

edelasuunal hoone taga eendub 1korruseline  

avara aknapinnaga veranda, mille l iseloomuliku 

metallreelinguga piirdega rõdu. Elamu on 

renoveeritud:  katusekate ja avatäited  vahetatud. 

Tänavafassaadi plastikraamidega, puuduva 

ruudujaotusega aknad ja kiviimitatsiooniga  

profiilplekk katusel ei ole miljööväärtuse 

seiskohalt parim lahendus. Elamu on  kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik. 

metallpiire 600 117 1,5 MV 

 
Auli 3a 1950ndate alguses ehitatud eriti kõrge 

viilkatusega keskse laia kolme aknaga  

vintskapiga elamu pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt.. Elamu  sissepääsu osa  lõikub laialt 

hoone nurka, välisukse ees iseloomulik 

horisontaalne torupiire,  edelasuunal hoone taga 

eendub 1korruseline väljaehitus. Elamu on 

renoveeritud:  hoone on täielikult renoveeritud: 

fassaad soojustatud, krohvitud ja värvitu, 

avatäited vahetatud, katusel paigaldatud 

tsementkivi kate. Tumeda plastikraamidega 

aknad, liialt eenduv soojustus  ei ole 

miljööväärtuse seiskohalt parim lahendus. Elamu 

on  kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.   

metallpiire 600 104 1,5 MV 

 



Auli 5 19 saj lõpus ehitatud elamu on hilisemas etapis 

ümber ehitatud. Otsaviiluga tänavajoonel 

paiknevale viilkatusega pööninguruumiga 1 

korruselisel hoonele ja sellega  risti külgnevale 

pikiküljega tänavajoonel paiknevale madalamale 

viilkatusega mahule on paigaldatud silikaatkivi 

välisvooder, kagusein hiljuti kaetud PVC-

laudisega, paigaldatud plastikraamidega aknad, 

katusele laineplekk. Elamu on mahtudelt 

miljööväärtuslik.  

 

 

lippaed 427 168 1 MV 

 
Auli 5a 2001a. uusehitis. Ristviilkatusega pikiküljega 

tänavajoonel paiknev hoone  elamuhoone taotleb 

mõneti ajaloolist vormi ja arhitektuurikeelt. 

Fassaadi katab horisontaalne laudvooder, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk. Kasutatud 

materjalid ja ehitusvõtted ei ole andnud 

miljööväärtuslikku tervikut. Devalveerivalt mõjub 

külgnev hoone naaberkinnistul. Tulemus rahutu ja 

massiivsena mõjuv tervik. Vajadusel saab pidada 

piirkonna miljööd toetavaks. Elamu on kesklinna 

kontekstis väheväärtuslik.  

puudub 394 126 1,5 ____ 

 
Auli 7 2009 a. rekonstrueeritud elamu ja uusehitis. 

Kinnistul paikneb 2 hoonet: Viilkatusega, keskse 

vintskapiga tänavajoonega paralleelselt paiknev 

1,5 korruseline hoone ja ristviilkatusega 

1,5korruseline ümberehitatud elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Mõlemad hooned kasutuses 

elamutena. EHR-s kajastub ükselamu. Oskamatult 

remonditud (kiviimitatsiooniga fassaadikate, 

lohakas viimistlus, klaastellisaknad, jmt) elamu ja 

uusehitis ei  omaiseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust. Elamu on kesklinna kontekstis 

väheväärtuslik. 

puudub 628 86 1,5 _____ 

 
Auli 11 Hoonestamata kinnistu  341   _____  



Auli 13 19 saj. lõpust pärinev pikiküljega tänavajoonel  

paiknev viilkatusega hoone on hilisemas 

ehitusjärgus ümber ehitatud. Silikaatkivi 

välisvooder, laiad 2 ja 3me ruudujaotusega laiad 

aknad pärinevad ca 1920ndatest. Hoonel on madal 

vundament ja madal räästas. Katsust on tõstetud, 

hoovipool tööd lõpetamata. Miljööväärtust 

vähendavad hiljuti tehtud ümberehitustööd. 

Mahtudelt sobitub piirkonda, kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

 

plank 564 109 1 MV 

 
Auli 15 Ca 1880 ehitatud 3-teljeline 45kraadise kaldega 

viilkatusega pikiküljega tänavajoonega paralleelne 

puithoone.  

4-se ruudujaotusega aknad, lai horisontaalne 

laudvooder fassaadil. Katusel eterniit, paigaldatud 

katuseakne. olulises osas algsena säilinud, hästi 

hooldatud piirkonnale omane ajalooline elamu on 

väga väärtuslik. .  

plank 1321 

 

Samal 

kinnistul 

auli 17-ga 

162 1 VV 

 
Auli 17 Ca 1880 ehitatud 3-teljeline 45kraadise kaldega 

viilkatusega pikiküljega tänavajoonega paralleelne 

puithoone. Hoovi poole venitaud räästas, lai 

horisontaalne laudvooder fassaadil. Elamu on 

osaliselt renoveeritud: vahetaud avatäited ja 

katusekate. Uued avatäited ei ole ajaloolisele 

hoonele sobivad. Suures osas algsena säilinud 

heas korras piirkonnale iseloomulik ajalooline 

elamu on väga väärtuslik.  

  

plank Samal 

kinnistul 

auli 15-ga 

128 1 VV 

 



Auli 19 1996 aastal täielikult rekonstrueeritud 

ristviilkatusega otsafassaadiga tänavajoonel 

paiknev elamu. Hoone fassaadi katab 

horisontaalne laudvooder, katusel profileerid 

plekk. Kagusuunal rõdu. Mastaapselt 

ümberehitatud elamu mõjub Auli tn antud 

piirkonnas katusekuju ja mastaapide osas võõrana. 

Kesklinna kontekstis väheväärtuslik. Vajadusel 

saab pidada miljööväärtuslikuks.  

plank 642 78 1,5 ____  

 

MV 

 

 
Auli 21 EHR-andmetel 1820 ehitatud hoone on kas 

lammutatud või täielikult ümber ehitatud. 

Rekonstrueerimine registris ei kajastu.  Kaasaegne 

elamu on ristviilkatusega otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelne,  tänava suunas eendub 

põhimahust madalam viilkatusega abihoone tiib. 

Fassaadi katab silikaatkivi imiteeriv materjal, 

katusel profileeritud plekk, plastikraamidega 

aknad. Elamu ei oma iseseisvat arhitektuurilist 

ega miljööväärtust. Kesklinna kontekstis 

väheväärtuslik. 

lippaed 669 Ca 120 1,5 _____ 

 
Auli 23 1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 

vintskapiga elamu otsaküljega tänavajoonel. 

Sissekäik lõikub hoone nurka tugipostiga 

varikatuse all.    Elamu on renoveeritud: fassaad 

soojustatud kaetud vertikaalse nn poola laudisega, 

vahetaud avatäited ja katusekate. Rahuldavalt 

renoveeritud mahtudelt algsena säilinud elamu on 

kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.   

 

lippaed 892 86 1,5 MV 

 



Auli 25 18.sajandi esimesest poolest pärinev 

poolkelpkatusega elamu otsafassaadiga 

tänavajoonel. Elamu asub Põhjasõja-järgses vene 

sõjaväelaste ja nende perekondade 

asustuspiirkonnas, Pärnu eeslinna lõunaserval 

(Morskoi eeslinn või Slobodaa) ning on koos 

naaberhoonetega (Auli 25, 27, 29, 31) vene 

külastruktuuri ilmekas esindaja. Auli 25 elamu 

fassaadi katab vertikaalne nn asunikulaudis (algne 

oli lai rõhtlaudis), katusel savikivi. Katus on 

laimekas ehitatud.  

plank 1243 74 1 VV 

 
Auli 25 

teine 

elamu 

Kaasajal ehitatud mastaapne viilkatusega hoone 

Auli 25 ajaloolise hoonega samal kinnistul 

otsafassaadiga tänavajoonel. Pikliku põhiplaaniga 

suure ehitusaluse pinnaga hoone mõjub Auli tn 

25, 27, 29, 31 väga väärtuslike ajalooliste hoonete 

kõrval devalveerivana. Kesklinna kontekstis 

väheväärtuslik. Vajadusel saab pidada 

miljööväärtuslikuks. 

plank Samal 

kinnistul 

Auli 25 

vana 

elamuga  

266 1,5 MV 

 
Auli 27  

Ehitismälestis. 18. sajandi I pool. Elamu asub 

Põhjasõja-järgses vene sõjaväelaste ja nende 

perekondade asustuspiirkonnas,  (Morskoi eeslinn 

või Slobodaa) ning on koos naaberhoonetega (Auli 

25, 29, 31, 33) vene külastruktuuri ilmekas 

esindaja. Naaberhoonetele sarnaselt paikneb elamu 

kitsal ja pikal krundil, otsaga tänava poole. Krunti 

piirab tänava poolt kõrge plankaed-värav. Hoone 

viilkatus on laudkattega. Rõhtpalkseinte püstlaudis 

on pärit 19 saj II poolest. Otsafassaadil oli algselt 

üks, tänapäeval kaks väikest, 6-se ruudujaotusega 

ja luukidega akent. 

 

plank 

 

844 

 

72 

 

1 

 

Mälestis 

reg 

27074 

 

 

 



Auli 29 18.sajandi esimesest poolest pärinev 

poolkelpkatusega elamu otsafassaadiga 

tänavajoonel. Elamu asub Põhjasõja-järgses vene 

sõjaväelaste ja nende perekondade 

asustuspiirkonnas, Pärnu eeslinna lõunaserval

(Morskoi eeslinn või Slobodaa) ning on koos 

naaberhoonetega (Auli 25, 27, 31, 33) vene 

külastruktuuri ilmekas esindaja. Ajalooline elamu 

on väga väärtuslik. (algne oli lai rõhtlaudis) 

 742 107 1 VV 

 
Auli 31 18.sajandi esimesest poolest pärinev viilkatusega 

elamu otsafassaadiga tänavajoonel. Elamu asub 

Põhjasõja-järgses vene sõjaväelaste ja nende 

perekondade asustuspiirkonnas, Pärnu eeslinna 

lõunaserval (Morskoi eeslinn või Slobodaa) ning on 

koos naaberhoonetega (Auli 25, 27, 29, 33) vene 

külastruktuuri ilmekas esindaja. 

Ajalooline elamu on väga väärtuslik. 

 676 95 1 VV 

 
Auli 33 18.sajandi esimesest poolest pärinev viilkatusega 

elamu otsafassaadiga tänavajoonel. Elamu asub 

Põhjasõja-järgses vene sõjaväelaste ja nende 

perekondade asustuspiirkonnas, Pärnu eeslinna 

lõunaserval (Morskoi eeslinn või Slobodaa) ning 

on koos naaberhoonetega (Auli 25, 27, 29, 33) 

vene külastruktuuri ilmekas esindaja. 

Ajalooline elamu on väga väärtuslik. 

 614 81 1 VV 

 



Auli 35 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega  

elamu otsafassaadiga tänavajoonel.  

Tüüpiline sõjajärgne individuaalelamu  

fassaad on kaetud tsemendiseguse  

krohviga, katusel eterniit. Hoonele on tehtud  

hilisema ehitusjärgus juurdeehitus.  

 Kesklinna kontekstis on hoone  

miljööväärtuslik.  

 

plank 1592 151 1,5 MV 

 
Auli 35 

hoovi 

maja  

Kinnistul asub lisaks põhihoonele veel üks 

lõpetamisjärgus elamu. Viilkatusega, väljaehitud 

katusekorrusega kivist elamuhoone. 

Tänavajoonest eemal paiknev hoone on 

miljööväärtuslik. Kantud Pärnu linna aluskaardile 

inventeerimise käigus.  

plank Samal 

kinnistul  

Auli 35  

Vanema 

elamuga 

160 1,5 MV 

 
Auli 37 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 

otsafassaadiga tänavajoonega paralleelselt. 

silikaatkivi välisvoodriga kaetud fassaad, katusel 

eterniit. Kinnistu piiril hoone ehitusaegne garaaž. 

Tagasihoidlik, algsena säilinud elamu on 

kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.   

lippaed 988 98 1,5 MV 

 



Auli 39 1938-1940aastal  lõpul ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga  art-deco ja 

funktsionalismi mõjutustega elamu. Aknad Auli 

tänava poolne art-decolik meeleolukas välisuks on 

restaureeritud eeskujulikult. Fassaad kaetud 

ehitusaegse lubikrohviga.  Silmapaistev, eristuva 

arhitektuuriga elamu on väga väärtuslik iseseisva 

objektina kui ka kesklinna miljöö kontekstis.  

Vääriks kuulumist xx saj arhitektuuri kaitse 

programmi. Arhitekt selgitamisel.  

plank 611 100 2 VV 

 
Auli 41 Uusehitis või rekonstrueeritud hoone.  

Kõrge viilkatusega asümmeetriliselt paikneva 

vintskapiga elamu pikiküljega tänavajoonel. 

Sissepääsu osa lõikub tänavafassaadil sügavuti 

hoone põhimahtu, moodustades katusealuse. 

Fassaad kaetud PVC-laudisega, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk. Elamu ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust. 

Mahtudelt vajadusel piirkonna miljöö toetaja.  

puudub 300 85 1,5 MV 

____ 

 
 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Auli tn(paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Auli 2a Ei ole sellist aadressi, mis aluskaardil. See on 

Auli 4 kinnistu maa-ameti kaardil.  

      

Auli 4 Elamu lammutatud , tühi krunt  858   ____  

Auli 6 Rajatis/kilp  43     

Auli 8 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 

vintskapiga elamu pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Tüüpiline sõjajärgne 

individuaalelamu: sissepääs lõikub hoone 

nurka, tänavafassaadil kaks suuremat 

asümmeetriliselt paiknevat akent, otsaviilidel 

väikeste akende rühmad. Osaliselt 

renoveeritud: katusel savikivi, fassaad 

krohvitud. Kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.   

lippaed 482 100 1,5 MV 

Auli 10 EHR-andmetel 1894 ehitatud hoone 

pikiküljega tänavajoonel on täielikult ümber 

ehitatud. Rekonstrueerimine registris ei 

kajastu.  Viilkatusega, keskse katusekorruse 

väljaehitusega elamu on oskamatu 

ümberehituse käigus kaotanud algse välisilme; 

kasutatud on kaasaegseid ehitusvõtteid ja 

materjale, mis ei haaku piirkonna 

ehitustavadega. Elamu ei oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust. Kesklinna 

kontekstis väheväärtuslik.  

lippaed 455 78 2 ____ 



Auli 10a Uusehitis 2001. Majutusasutus.  Viilkatusega 

hoone pikiküljega tänavajoonel, hoone taga 

juurdeehitus. PVC-laudis fassaadil, 

kiviimitatsiooniga profiilplekk katusel.  

Elamu ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust. Vajadusel saab pidada 

mahtudelt miljööväärtuslikuks.  Kesklinna 

kontekstis väheväärtuslik.  

lippaed 248 132 1,5 _____ 

Auli 12 Kaasajal ehitatud või täielikult ümber ehitatud 

madalakaldelise viilkatusega otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelne elamu 

„pudelikujulise“ krundil jääb naaberkinnistu 

abihoone varju. Pikliku põhiplaaniga elamu 

täidab terve väikese krundi. Fassaadil 

horisontaalne laudvooder, katusel plekk. 

Mahtudelt miljööväärtuslik.  

lippaed 212 97 1,5 MV 

Auli 14 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Tüüpiline sõjajärgne individuaalelamu 

silikaatkivi välisvoodriga fassaadil. Hoone on 

osaliselt renoveeritud , katusele paigaldatud 

kärgja motiiviga rullmaterjal, 

plastikraamidega aknad. Hoonet ei ole Auli 

tänava poolse kõrge plangu tagant näha. Foto 

tehtud Karuselli tn poolt. kesklinna kontekstis 

on hoone miljööväärtuslik.  

 

plank 600 88 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Henno (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev:.09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Henno 2 1920ndate teisel poolel ehitatud 

poolkelpkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Fassaad kaetud horisontaalse 

laudvoodriga, katusel valtsitud plekk. Tiheda 

ruudujaotusega suured aknad tänavafassaadil, 

otsaviiludel ja kelpkatusega katusekorruse 

väljaehitusel iseloomulikud rombikujulised 

aknad. Hoone on rahuldavalt renoveeritud 

(välisuksed antud hoonele sobimatud). 

Kesklinna piirkonnas väärtuslik.   

plank 651 122 1,5 V 

 
Henno 4 19.sajandi lõpus ehitatud suurem viilkatusega 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel.  

Xx saj arhitektuuri kaitse programmis 

märgitud ära kui harvaesinev versioon 

eeslinna elamust. Teine korrus renoveeritud. 

Esimene korrus algsena säilinud. Lai 

horisontaalne laudis fassaadil,  4-se 

ruudujaotusega akendel kanneleeritud 

tuuleliistud, akende kohal sandrikud.  Teine 

korrus on renoveerimise käigus mõnevõrra 

lihtsustatud, koloriit algsest eristuv.  

Korterelamu on väga väärtuslik.  

plank 939 197 2 VV 

 



Henno 8 19 saj keskpaigas ehitatud poolkelpkatusega 

pika ja laia põhiplaaniga madala 

vundamendiga madala räästaga 

pööninguruumiga hoone pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone taga eenduv nelinurkne 

väljaehitus. Edelasuunal madalam lameda 

katusega hoonetiib. Lubikrohviga kaetud 

fassaadi kaunistab  klassitsistlik rohke 

dekooriga valgmikuga tiibuks. Silmapaistev, 

eeslinnas  erandlik hoone on väga väärtuslik 

nii iseseisva objektina kui ka piirkonnamiljöö 

kontekstis. 

metallpiire 1387 256 1 VV 

 
Henno 8a Ca 1910-1920 ehitatud viilkatusega keskse 

suure vintskapoiga elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone  on hilisemas etapis 

korduvalt ümber ehitatud: vahetatud 

fassaadikate, avatäited, hoovi pool on tõstetud 

räästas. Säilinud algne kivikatus. 

Ümberehitused on vähendanud oluliselt elamu 

väärtust. Materjalide paljusus ja lõpetamata 

viimistlus jätab rahutu üldmulje. Ajalooline 

hoone on kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

metallpiire 447 163 1,5 MV 

 

 
Henno 10 19 saj viimasel veerandil ehitatud 45 kraadise 

kaldega poolkelpkatusega pööninguruumiga 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Pika 

põhiplaaniga hoone kummaski otsas 

tänavafassaadil välisuks. Hoone fassaad on 

osaliselt hilisemas etapis ümber ehitatud, 

vanemal osal on säilinud kolm sandrikutega 

kaunistaud akent, ja ajastule iseloomuliku 

dekooriga välisuks. Uuema viimistlusega osa 

fassaadist on lihtsustatud ja detaile on 

kaotatud.  Ajastule ja piirkonnale omane 

olulises oss algsena säilinud elamu on väga 

väärtuslik.  

lippaed 879 201 1 VV 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Henno (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Henno 1 

Suur- Jõe  

21 

20 saj esimesel kümnendil ehitatud 

nurgakrundil paiknev elamu, Suur-Jõe tänava 

poolne  keskse katusekorruse väljaehitusega 

viilkatusega elamutiib pikiküljega 

tänavajoonel. 7-teljelisel peafassaadil 6- ja 2-

se ruudujaotusega aknad põhikorrusel. Henno 

tn poolsel osal iseloomulik madalam pikendus 

tuulekojaga. Fassaadil lai horisontaallaudis, 

katusel eterniit. Omanäoline elamu on 

kesklinna kontekstis väärtuslik.  

lippaed 1758 224 1,5 V 

 
Henno 3 19 saj lõpust pärit otsafassaadiga tänavajoonel 

paiknev palvelana kasutuses olev viilkatusega 

hoone on hilisemas ehitusetapis kokku 

ehitatud viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega elamutiivaga. Juurdeehitus ei 

haaku piirkonna eitustavaga. Palvela 

miljööväärtuslik. Elamu väheväärtuslik.  

puudub 610 78 palvela 

140 elamu 

1,5 MV 

___ 

Henno 5a 1937.a ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

teravanurkse viilkatusega katusekorruse 

väljaehitusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 4-teljelise tänavafassaadiga 

elamul on 4-ruudujaotusega aknad ja nurgal 

paiknev tahveldatud, valgmikuga välisuks. 

Tüüpiline Pärnu EW aegne kõrge viilkatusega 

elamu on säilinud algupärasena; 

hilisemas/hiljutises  ehitusjärgus on hoonele 

edelasuunale lisatud madalam verandamaht, 

mis ei järgi elamu ehitusaegset traditsiooni.  

Olulises osas algsena säilinud Pärnule omane 

hoonetüüp on väga väärtuslik.  

lippaed 632 100 1,5 VV 

 



Henno 5b 1950ndate lõpus ehitatud viilkatusega 

pikiküljega tänavajoonega paralleelne. 

vintskapiga elamu. Madalama viilkatusega 

pikikülgi külgnevas mahus paikneb sissepääs.  

Elamu on renoveeritud: fassaad kaetud 

horisontaalse PVC-laudisega ja osaliselt 

krohviga,  kiviimitatsiooniga profiilplekk  

katusel, avatäited vahetatud. Kinnistul 

kitšimaiguline abihoone. Elamu on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.  

Metallpiire 

Punase tellise  

müür 

792 97 1,5 MV 

 
Henno 7 2005 ehitatud korterelamu. Asub pikiküljega 

Köie tänava joone. Terve kvartali pikkune 

suur elamu sobiks kaasaegse suurema 

korterelamu kohta väljapeetud arhitektuuriga 

paremini kõrghoonetega asutatud piirkonda. 

Kesklinna ja Riia mnt hoonetuse kontekstis 

väheväärtuslik.   

Horisontaalne 

puitpiire 

1326 662 4 ____ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn:  Kajaka (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kajaka 2 2003 aastal ehitatud poolkelpkatusega 2 

korruseline suurem elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Silikaatkivi välisvoodriga elamu 

tänavafassaad on avade poolest lakooniline, 

kiviimitatsiooniga profiilplekiga kaetud 

katusel teravnurkse katusega väiksed 

vintskapid. Kesklinna kontekstis  on hoone 

arhitektuuriliselt ja miljööväärtuslikult 

väheväärtuslik.  

lippaed 387 218 2 _____ 

 
Kajaka 4 Uusehitis 2011.a. Ristviilkatusega, kahe 

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 

otsaküljega tänavajoonel paiknev suure 

ehitusaluse pinnaga, massiivne pooleliolev 

kiviseinaga elamu.  Väikesel krundil paiknev 

uusehitis ei  oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust. Elamu on kesklinna kontekstis 

väheväärtuslik. 

võrkaed 474 171 2 _____ 

 
Kajaka 

4a 

Hoonestamata kinnistu võrkaed    ______  



Kajaka 6 19.sajandi teisel poolel ehitatud viilkatusega 

puithoone otsafassaadiga tänavajoonel. Kahe 

sümmeetriliselt paikneva katusekorruse 

väljaehitusega kagusuunal hoovipoolsel 

pikiküljel. Hoovi poole venitatud räästa all 

kaks eraldi tuulekoda sissepääsudega.   

Fassaadil horisontaalne profileeritud 

laudvooder, katusel eterniit. Säilinud 

eeslinnale iseloomulik  hoovimaastik  kitsa 

kõrge hoovimajaga.  Algsena säilinud ajastule 

iseloomulik elamu koos hoovimajaga on väga 

väärtuslik. 

plank 

metallpiire 

521 77 1,5 VV 

 
Kajaka 8 Kaasajal ehitatud viilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega 2korruseline 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 

Liigendatud fassaadiga, kaarja katusega 

katusekorruse väljaehitusega elamul on 

kagusuunal 1korruseline väheselt eenduv 

väljaehitus. Fassaad kaetud horisontaalse 

laudvoodriga, katusel laineplekk.  Väikesel 

krundil paiknev ehitis ei  oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust. Elamu on 

kesklinna kontekstis väheväärtuslik, vajadusel 

miljööväärtuslik. 

lippaed 466 ca 120 2 MV 

___ 

Kajaka 

10 

19 saj lõpus ehitatud viilkatusega hoone 

otsafassaadiga tänavajoonel.  Lihtne 45 

kraadise kaldega viilkatusega 

ristkülikukujulise  põhiplaaniga elamu 

tänavafassaadil kaks suurt 2-se ruudujaotusega 

hilisemas ehitusjärgus paigaldatud akent; 

kagupoolse räästapikenduse all tuulekoda 

sissepääsuga. Fassaad kaetud krohviga, 

katusel plekk. Hoone taga punasest tellisest 

abihoone.  Tagasihoidlik väike elamu paikneb 

samal kinnistul Kajaka 12 hoonega. 

Väärtuslik.  

plank 934 

Samal 

kinnistul 

Kajaka 

12-ga 

125 1 V 



Kajaka 

12 

Ca 1890 ehitatud viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega keskmise 

suurusega 1,5 korruseline puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Madala põletatud 

tellistest vundamendiga 5-teljelise, keskteljel 

paikneva valgmikuga kahepoolse tahveldatud 

tiibuksega elamu fassaad on kaetud 

profileeritud horisontaalse laudvoodriga, 

otsaviiludel ja katusekorruse väljaehituse 

viiluväljal ehispenn. Algsena (v.a. oskuslikult 

vahetatud 4-se ruudujaotusega aknad)  

detailikaota säilinud keskmisest esinduslikum 

elamu on väga väärtuslik.  

plank 934 

Samal 

kinnistul  

Kajaka 

10-ga 

125 1,5 VV 

Kajaka 

14 

20 saj esimesel kümnendil ehitatud 

viilkatusega pikiküljega tänavajoonel paiknev 

puithoone on pikisuunal kooku ehitatud 

Kajaka 12 hoonega. Elamu on 1998 a 

ebaõnnestunult rekonstrueeritud: kasutatud 

materjalid ja töövõtted (eriti häiriv 

vundamendi katmise viis) ei ole hoone  

ehitusajale omased. Mahtudelt miljööd 

toetavas rollis.  

puudub 777 106 1 MV 

Kajaka 

16 

1900ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

otsafassaadiga tänavaga külgneva põhimahuga 

ja külgneva madalama viilkatusega mahuga 

pikiküljega tänavajoonel. L-kujulise 

põhiplaaniga elamu on  

renoveeritud/rekonstrueeritud: PVC-laudisega 

kaetud fassaad, profiilplekk katusel on 

ajaloolisele hoonel sobimatu valik. Hoonel on 

säilinud tahveldatud valgmikuga välisuks 

omanäolise konsooliga varikatusega. Hoone 

on väärtuslik.  

plank 

lippaed 

706 159 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Kajaka (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kajaka 3 20 saj. alguses ehitatud mitme korteriga 

kelpkatusega elamu paikneb nurgakrundil. Kajaka 

fassaad on 4-teljeline, põiktänavapoolne  fassaadid 

3-teljeline, mõlema tänavafassaadi katusel on 

kesksed laiad 3aknaga vintskapid. Katus kaetud 

valtsitud ja värvitud plekiga, fassaadi katab 

horisontaalne laudvooder, vertikaallippidest 

vahevööga solki osas. Algsena säilinud, hästi 

hooldatud /eeskujulikult restaureeritud erandlik 

nurgalahendusega elamu on väga väärtuslik.  

puudub 487 146 1,5 VV 

Kajaka 5 20.sajandi alguses ehitatud 1,5 korruseline suurem 

viilkatusega elamu väljaehitusega viilkatusega 

puitelamu asetseb kitsama 3-teljelise keskse 

katusekorruse väljaehitusega tänavafassaadiga 

kinnistu piiril tänavajoonel. Hoone suurem 

põhimaht taandub krundi sügavusse.  Elamu  on 

suures osas ümber ehitatud ja renoveeritud. 

hoonele osaliselt paigaldatud plastikraamidega 

aknad.  Fassaad kaetud horisontaalse laudisega, 

katusel valtsitud plekk. Kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

puudub 478 121 1,5 MV 



Kajaka 7 19 saj lõpust pärit  45-kraadise kaldega 

viilkatusega laia põhiplaaniga 1,5 korruseline 

maakividest ja tellistest vundamendiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelise, poolsambaga 

jaotatud tänavafassaadi nurgas paikneb 

kahetiivaline tahveldatud tiibuks valgmiku ja 

varikatusega. Pikisuunal madal tuulekoda. Laia 

horisontaallaudisega kaetud fassaad, väikese 

vintskapiga katusel ajaloolisele hoonele sobimatu 

robustne  laineplekk. Elamu on kesklinna 

kontekstis väärtuslik.  

puudub 837 144 1,5 V 

 
Kajaka 9 ca1900 ehitatud keskmise suurusega pikliku 

põhiplaaniga viilkatusega maakividest 

vundamendiga  pööninguruumiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelise fassaadiga 

põhimahuga liitub kagupoolsel pikiküljel madalam 

tuulekojamaht teise tänavapoolse sissepääsuga. 

Fassaadil horisontaalne profiiliga laudvooder, 45 

kraadise kaldega viilkatust katab eterniit. 

Tänavafassaadi aknad pärinevad hilisemast 

ehitusajast.  Ajastule ja piirkonnale tüüpiline 

elamu on kesklinna kontekstis väärtuslik.  

plank 605 128 1 V 

 
Kajaka 

9a 

1920ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega keskmise suurusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel.  

Fassaadi katab horisontaalne laudvooder, 

otsaviiludel ja katusekorruse väljaehituse 

viiluväljal vertikaallaudis saelõikekise lõpetusega. 

Tänavafassaadil kaks 4-se ruudujaotusega akent ja 

valgmikuga tahveldatud välisuks paremas nurgas. 

Hoovi pool tuulekoda täiendava sissepääsuga. 

Katusekorruse väljaehitusel suurem 6-se 

ruudujaotusega aken.  

plank 776 69 1,5 V 

 



Kajaka 

11 

1910/1920ndatel ehitatud madala vundamendiga 

45 viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Sissepääs hoovipoolse tuulekoja 

kaudu. 45-kraadise kaldega viilkatus kaetud 

eterniidiga, fassaad põhikorruse osas krohvitud, 

viiluväljadel kaetud laia horisontaalse 

laudvoodriga. Tänavafassaadil kolm 2-se 

ruudujaotusega akent, ilmselt hilisemast 

ehitusajast. Kinnistul asub veel väiksem 

hoovimaja.  

puudub 630 91 1 V 

Kajaka 

11 

hooviela

mu 

ja tänava- 

äärne 

väike 

elamu 

Ca 1900 ehitatud väike puithoone kinnistu 

tagaosas. Venitaud räästaga viilkatus kaetud 

valtsitud plekiga, fassaad krohvitud. Ajastule ja 

piirkonnale iseloomulik tagasihoidlik hoovimaja 

on väärtuslik. Tänavaäärne väike madalkaldelise 

viilkatusega katusega  horisontaalse laudvoodriga 

renoveeritud elamu on miljööväärtuslik 

puudub Samal  

Kinnist

ul 

Kajaka 

11 

hoovimaja 

80 

tänavaäär

ne elamu 

40 

1 

1 

V 

MV 

Kajaka 

11a 

1960ndate alguses ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt paiknev 

elamu keskse väikse  katuseuugiga. Katusel 

valtsitud plekk. Pikemaks venitatud räästalõigu all 

tänavasuunas eenduvas osas sissepääs. 

Hoonetüübile omane asümmeetriline 

fassaadikujundus: erikujulised aknad, väikeste 

akende rühmad, ümaraken otsafassaadil. 

Puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga elamutel 

kasutatud punase tellisega avatäidete raamimist on 

Kajaka 11a puhul eriti ohtralt praktiseeritud. 

Hoonetüübi raames omanäoline elamu on 

kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.  

metallpiire 659 117 1,5 MV 



Kajaka 

13 

1997.a uusehitis. Laia põhiplaaniga, viilkatusega 

1,5 korruseline keskse erikujulise vintskapiga 

keskmise suurusega eramu pikiküljega 

tänavajoonel. Tänavafassaadil suur 6-se 

ruudujaotusega aken ja väiksem aken. Sisepääs 

hoovi poolt.  Fassaad kaetud horisontaallaudisega, 

katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk. Ei oma 

iseseisvat  miljööväärtust. mahtudelt piirkonna 

miljöö toetaja.  

plank 672 93 1,5 MV 

 

Kajaka 

15 

1950ndate lõpus ehitatud eriti kõrge viilkatusega ja 

keskse väikese katuseuugiga pikiküljega 

paralleelselt tänavaga asetsev elamu. 

tänavafassaadil kaks laia 2-se ruudujaotusega 

akent,  hoonetüübile iseloomulik väikeste akende 

rühm otsafassaadil. Hoone algne välisilme on 

renoveerimise käigus osaliselt kadunud.  Elamu on 

kesklinna kontekstis miljööväärtuslik. 

 

metallpiire 651 81 1,5 MV 

Kajaka 

17 

1960ndatel ehitatud lameda  katusega kuupjate 

mahtudega, modernistliku arhitektuurikeelega 

individuaalelamu. Hoone kõrgema põhimaht 

eenduva varikatuse suhtes   tagasiastega, hoone 

taga madalam väljaehitus. Funktsionalistliku 

fassaadikujundusega elamul on neli 

sümmeetriliselt paiknevat pööninguaken, EW ajal 

palju kasutatud  art-decoliku ruudujaotusega 

ümaraken sissekäigu kõrval elegantne klaasitud 

välisuks. Fassaad krohvitud, katus kaetud plekiga, 

algsena säilinud hoone seisukord on rahuldav. 

Elegantne sõjajärgne eramu on heaks näiteks 

sõjaeelse modernistliku arhitektuurikeele 

järjepidevusest. Arhitektuuriliselt ja miljööliselt 

väga väärtuslik.   Erandlik kesklina piirkonnas.  

lippaed 629 164 1,5 VV 



Kajaka 

19 

19.sajandi teisel poolel ehitatud viilkatusega 

puithoone otsafassaadiga Kajaka tn tänavajoonel ja 

pikiküljega Tulbi tn tänavajoonel. 

Asümmeetriliselt paiknev lai katusekorruse 

väljaehitus nii Tulbi tn kui hoovi pool pärineb 

ilmselt hilisemast ehitusperioodist. Fassaadi katab 

eriti lai horisontaallaudis. Vahetatud avatäiteid ja 

katusekate ei ole parim valik ajaloolisele hoonele. 

Piirkonnale omane elamu on Kajaka tänava ja 

kesklinna kontekstis väärtuslik.. 

plank 330 79 1,5 VV 

Kajaka 

21 

19 saj keskpaigas ehitatud madala vundamendiga 

4-tejeline 1 korruseline pööninguruumiga elamu 

pikiküljega  tänavajoonel. Hoone 45-kraadise 

kaldeaga viilkatus on hilisemas ehitusjärgus 

kaetud valtsitud sileplekiga. Fassaad kaetud eriti 

laia horisontaalse laudvoodriga, mõneti erandliku 

ruudujaotusega aknad koos aknaluukidega.  

Algsena säilinud, hästi hooldatud /eeskujulikult 

restaureeritud ajalooline piirkonnale omane elamu 

on väga väärtuslik. 

plank 599 113 1 VV 

Kajaka 

23 

19 saj lõpus ehitatud madalakaldelise kelpkatusega 

väike elamu otsafassaadiga tänavajoonel. Madal 

vundament, fassaadi katab eriti lai horisontaalne 

laudis, 4-se ruudujaotusega aknad, hoovi pool 

tuulekoda sissepääsuga. Väheesinev, tagasihoidlik 

algsena säilinud elamu on kesklinna kontekstis 

väga väärtuslik.  

plank 645 75 1 VV 



Kajaka 

25 

2006.a. rekonstrueerid elamu, praktiliselt uusehitis. 

Kaasaegne väljapeetud arhitektuurikeelega 

neofunk sugemetega lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu. Erikujuliste 

akendega ilmestatud fassaad kombineeritud krohvi 

ja puiduga.  väärtushinnangu osas oleks aedlinna 

piirkonnas suuremal krundil paremas positsioonis. 

Kesklinna kontekstis  miljööväärtuslik.  

müür 657 206 2 MV 

Kajaka 

27 

1930ndatel ehitatud mansardkatusega    umbtänava 

sopis asuval vabalt krundil paiknev 2koruseline 

elamu. fassaad kaetud kitsa horisontaallaudisega, 

katusel valtsitud plekk. Vahetatud avatäited. 

Piirkonnas erandlik elamu on kesklinna kontekstis 

väärtusalik. 

lippaed 822 72 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kalamehe (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kalamehe 2 19 sajandi keskpaigas ehitatud erandlikult 

pika põhiplaaniga poolkelpkatusega 

pööningukorrusega puitjoone pikiküljega 

tänavajoonel. 16-teljeline tänavafassaad, 

sissepääs hoovi poolt.  2011 aastal teostatud  

rekonstrueerimine on vähendanud ajaloolise 

elamu väärtust: vahetatud laudis, avatäited, 

katusekate ei vasta hoone ehitusaja 

tavadele. Erandlik elamutüüp on  väga 

väärtuslik.  

Puudub  1991 655 1 V 

 
Kalamehe 6 19 ja 20 sajandi vahetusel ehitatud suurem 

viilkatusega korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. 7-teljeline poolsammaste ja 

liseenidega liigendatud tänavafassaad, 

põhjanurgas tahveldatud kahepoolne 

tiibuks, ažuurse plekist pitsäärisega 

varikatusega. Tänavafassaad ja põhjapoolne 

ots kaetud algse laia horisontaallaudisega, 

lõunapoolsel otsafassaadil uus kate.   

lippaed 1575 199 2 VV 

 



Kalamehe 8 Pooleliolev uusehitis. Vilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega 2korruseline 

kivihoone pikiküljega tänavajoonel. 

Liigendatud fassaadiga, kaarja katusega 

katusekorruse väljaehitusega elamul on 

tänavasuunal 2 korruse osas eenduv 

väljaehitus. Fassaad katmata, katusel 

laineplekk.  Väikesel krundil paiknev ehitis 

ei  omaiseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust. Elamu on inventeerimise 

hetkel kesklinna kontekstis väheväärtuslik, 

vajadusel miljööväärtuslik. 

plank 730 284 2 ____ 

 
Kalamehe 

10 

20 saj alguses ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga (madalakaldeline 

kelpkatus) 2 korruseline korterelamu 

pikiküljega tänavajoonel. 6-teljelise elamu 

krohvirustikaga tänavafassaadil keskne 

kaepoolne tiibuks, 4-se ruudujaotusega 

aknad. Katusel meeleolukas miniatuurne 

kaarjas uuk. Piirkonnas erandlik algsena 

säilinud elamu on väga väärtuslik.  

plank 770 119 2 VV 

 
Kalamehe 

12 

19 saj keskpaigas ehitatud keskmise 

suurusega pikliku põhiplaaniga viilkatusega  

pööninguruumiga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljeline fassaad 4-se 

ruudujaotusega akende,  keskse kahepoolse 

tahveldatud tiibuksega tiheda 

ruudujaotusega valgmikuga. Poolele 

hoonest fassaadil alge ülilai horisontaalne  

laudvooder, teisel poolel uuem kitsam 

laudis, 45 kraadise kaldega viilkatust katab 

eterniit.  Ajastule ja piirkonnale tüüpiline 

elamu on kesklinna kontekstis väga 

väärtuslik. 

lippaed 479 143 1 VV 



Kalamehe 

14/16 

1900ndatel ehitatud viilkatusega 

katusekorruse väljaehitusega keskmise 

suurusega eriti madala vundamendiga 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 

Kirdesuunalisel otsaviilul algne laudis 

asümmeetriliselt paiknev põhikorruse aken 

ja rombikujuline aken otsaviilul. 

tänavafassaadi katab horisontaalne 

laudvooder, aknad on eri suuruse ja 

ruudujaotusega, osa hilisemast ehitusajast. 

Hoovi pool tuulekoda sissepääsuga. Hoone 

on oskamatult remonditud. Miljöö 

seisukohalt väärtuslik. 

lippaed 

plank 

834 143 

68 

1 V 

Kalamehe 

18 

Arvatavalt 19 sajandi keskpaigas ehitatud ja 

kaasajal rekonstrueeritud (ERH-s 

rekonstrueerimine ei kajastu) elamu 

otsafassaadiga tänavajoonel.  Pikliku ja laia 

põhiplaaniga poolkelpkatusega elamu 

sissepääs hoovipoolsest tuulekojast, keskne 

väike katuseuuk.  Fassaad kaetud 

horisontaalse laudisega, otsaviilul 

vertikaallaudisega, katusel profiilplekk. 

Piirkonnale iseloomuliku mahuga elamu on 

miljööväärtuslik.  

lippaed 836 160 1,5 MV 

 
Kalamehe 

20 

1960ndatel ehitatud 1,5 korruseline 

keskmise suurusega viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 2006 

aastal rekonstrueeritud ja kaotanud oma 

algse välisilme. Kesklinna kontekstis 

võõrana mõjuv hoone ei oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust, 

mahtudelt miljööd toetav.  

lippaed 341 68 1,5 MV 

____ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kalamehe (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kalamehe 1 1920ndatel või varem ehitatud 45 –kraadise 

kaldega viilkatusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone on renoveeritud ja  

tehtud ca  juurdehitus1960ndatel: garaaž. 3-

teljeline laiade, 3-se ruudujaotusega akendega 

fassaad, sissepääs lõikub lõunaküljel hoone 

nurka. Fassaad kaetud  tsemendiseguse 

krohviga, katusel eterniit. miljöö toetaja rollis.  

plank 1221 139 1,5 MV 

 
Kalamehe 3 1900ndatel ehitatud viilkatusega osaliselt 2 

korruseline puithoone 5-teöljelise madalama 

osa pikiküljega tänavajoonel. Kõrgema 

otsafassaadiga tänava suunas paikneva osa 

põhjaküljel parapettkatusega madalam 

pikendus kahepoolse, valgmikuga tiibuksega. 

Fassaad kaetud horisontaalse laudvoodriga, 

katusel valtsitud plekk ja eterniit. Osaliselt 

säilinud algsed aknad. Piirkonnale iseloomulik 

elamu on kesklinna kontekstis väärtuslik 

plank 858 163 1,5 V 

 



Kalamehe 5 19 saj viimasel veerandil ehitatud  

poolkelpkatusega pööninguruumiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Pika põhiplaaniga 

hoone  5-teljelise tänavafassaadi lõunanurgas 

kahepoolne puitornamentikaga tahveldatud 

välisuks, mille kohal plekist varikatus; 

sandrikutega kaunistaud 4-se ruudujaotusega 

aknaluukidega aknad. Katusel poolkaare 

kujuline miniatuurne uuk. Algsena säilinud , 

eeskujulikult restaureeritud ajalooline elamu 

on väga väärtuslik iseseisva objektina kui ka 

piirkonna miljöö kujundajana.    

plank 1001 377 1,5 VV 

Kalamehe 5 

II hoone 

 

Amortiseerunud puithoone pikiküljega 

tänavajoonel kahe katusekorruse 

väljaehitusega. Hoonel hulgaliselt säilitamist 

väärivaid detaile. Kaardil üks ühik eelmisega 

(by block).  

puudub samal 

kinnistul  

eelmisega 

377 1,5 MV 

 
Kalamehe 7 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 

kelpkatusega pööninguruumiga kivihoone.  

Hoone lõunasuunal asuva sissepääsu kõrval 

eendub avara aknapinnaga erker, katusel 

poolkare kujuline miniatuurne uuk. Fassaad 

krohvitud lubiseguse krohviga, katusel 

tsementkivi kate. Algsena säilinud 

omanäoline, piirkonnas erandlik elamu on 

väga väärtuslik.  

 

lippaed 868 137 1 VV 

 



Kalamehe 

7a 

1998 aastal rajatud 10 boksiga 

garaažikompleks.  

 

osaline 

lippaed 

416 200 1 ____ 

 
Kalamehe 

7b 

alajaam  822   ____  

Kalamehe 9 1900ndatel ehitatud kõrgema mahuga 

otsafassaadiga tänavajoonega paralleelne 

viilkatusega   elamu. Hoonel on risti asetsev 

madalam viilkatusega tiib lõunasuunal, 

sissepääs hoovi poolsest tuulekojast.  

Horisontaallaudisega kaetud fassaad, 

otsaviilul vertikaallaudis, madal punastest 

tellistest vundament. Oskuslikult renoveeritud 

piirkonnale iseloomulik elamu on kesklinna 

kontekstis väärtuslik.    

lippaed 559 106 1,5 V 

 
Kalamehe 

11 

1910/1920ndatel ehitatud suurem viilkatusega 

keskse pööningukorruse väljaehitusega 2 

korruseline korterelamu nurgakrundil 

pikiküljega Kalamehe tn tänavajoonel. 

Sümmeetrilise 11-teljelise fassaadiga 

korterelamu sissepääs hoone otsakülje nurgas 

ja hoovi pool. 4-se ruudujaotusega aknad; 

fassaad kaetud horisontaalse laudvoodriga, 

katusel eterniit.   Omanäoline, piirkonnas 

erandlik, olulises osas algsena säilinud 

korterelamu on väga väärtuslik. 

plank 1113 287 2 VV 

 
 



Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Kanali (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 07.10.2011 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kanali 14 1910/1920ndatel ehitatud 2 korruseline suurem 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 

Sümmeetrilise 5-teljelise fassaadiga keskteljel 

paikneva sepiskonsooliga plekist varikatusega 

uksega viilkatusega puithoone, 45-kraadise 

kaldega viilkatus kaetud eterniidiga, fassaad 

horisontaalse laudvoodriga. Olulises osas 

algsena säilinud piirkonnale iseloomulik 

korterelamu on kesklinna kontekstis väärtuslik.  

plank 1087 144 2 V 

 
Kanali  

14a/14b 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev pikliku põhiplaaniga kahe 

keskse vintskapiga kõrge viilkatusega  

paarismaja. 14b poole fassaad kaetud algse 

puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, välisukse 

kõrval hoonetüübile omane ümaraken. Kanali 

14a osa fassaad on hilisemas ehitusjärgus 

krohvitud, katusel valtsitud plekk. Paariselamu 

on kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.   

lippaed 14a 

600 

 

14b 

600 

73 

kumbki 

1,5 MV 

 
Kanali  

14c 

garaažikompleks  2967   _____ 

 
Kanali  

14d 

Hoonestamata kinnistu/vare  161   _____  



 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Kanali (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 07.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kanali 15 20 saj alguses  ehitatud 1,5 korruseline 

viilkatusega keskmise suurusega puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Täielikult 

renoveeritud. 5-teljelise horisontaalse 

laudvoodriga kaetud  fassaadiga elamul sokli 

osas vertikaallippidest vöö,  katusel 

profiilplekk. Vahetatud avatäited. 

Renoveerimine on vähendanud elamu 

arhitektuurilist ja miljööväärtust. Hoone on 

miljööväärtuslik. 

lippaed 686 103 1,5  

MV 

Kanali  

17 

Ca 1880 pärit hoone on täielikult 

rekonstrueeritud 2006 aastal. Väike 

viilkatusega elamu tänavajoonest eemal.  

Iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist 

väärtust ei oma. Mahtudelt miljööväärtuslik. 

lippaed 445 33 1,5 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Karuselli tänav (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :          Inventeerimise kuupäev: 29.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Karuselli 

3 

20 sajandi esimesel kümnendil ehitatud 

viilkatusega suurem 2korruseline puidust 

korterelamu  pikiküljega tänavajoonel. 

Loodesuunal 1korruseline parapettkatusega 

väljaehitus. 7-teljeline fassaad kaetud 

horisontaalse laudvoodriga, punastest tellistest 

tulemüür. Elamu on oskamatult renoveeritud: 

vahetaud avatäited on ajaloolisele hoonele 

sobimatud. Piirkonnale tüüpiline hoone on 

väärtuslik.   

puudub 610 224 2 V 

Karuselli 

5 

19 saj lõpus/20 alguses ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad,  üks 

uks asub hoone madalas tuulekojas 

kagusuunal,  katusel keskne vintskapp. Elamu 

on renoveeritud rahuldavalt, mitte 

eeskujulikult: liialt eenduv soojustus, 

ajaloolisele hoonele sobimatud imiteerivad 

materjalid, nagu kiviprofiiliga katuseplekk, 

vähendavad elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Piirkonnale omane elamu on 

väärtuslik.  

lippaed 570 171 1,5 V 



Karuselli 

7 

 2001 aastal rekonstrueeritud pikliku 

põhiplaaniga kõrge elamu otsafassaadiga 

tänavajoonel. Viilkatusega elamu teise korruse 

osa on kaetud laudvoodriga, põhikorrus 

krohvitud. Massiivne, väiksest krunti pea 

täielikult täitev elamu ei oma arhitektuurilist 

ega miljööväärtust. Kesklinna kontekstis 

väheväärtuslik.  

lippaed 298 232 2 ____ 

Karuselli 

9 

Ca 1910 pärinev viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega suurem 

korterelamu hoone pikiküljega tänavajoonel. 

Kõrge maakividest vundament, hoone 7-

teljelise fassaadiosa kagusuunal pikendus 

madalama tuulekojaga, säilinud ažuurne 

puitpits katusekorruse väljaehituse viiluväljal, 

ehispennid. Hoone on 2003 aastal 

rekonstrueeritud: renoveerimistööd ja 

juurdeehitused on vähendanud ajaloolise 

elamu arhitektuurilist ja miljööväärtust. 

Esinduslik elamu on kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

plank 1009 245 2 MV 

 Karuselli 

11 

19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud väike 

viilkatusega puithoone pikiküljega Auli tn 

tänavajoonel, Karuselli tänavalt pole 

vaadeldav. 2-teljelisel tänavafassaadil 4-se 

ruudujaotusega aknad, sammaste ja 

poolsammastega fassaadi katab lai 

horisontaalne laudis. hoovi pool madalam 

hoonetiib. Elamu on hiljuti renoveeritud ja 

tehtud juurdeehitus – garaaž. Juurdeehitus ja 

laineplekk katusel vähendab elamu 

arhitektuurilist ja miljööväärtust. Kesklinna 

kontekstis on elamu miljööväärtuslik.  

lippaed 968 61 1 MV 



Karuselli 

11a 

Uusehitis. 2000 aastal ehitatud väike  

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel.  

Hoone  tänavafassaad on avade osas 

lakooniline, seina katab vertikaalne 

laudvooder, katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk. Ei oma iseseisvat arhitektuurilist 

ega miljööväärtust. Tagasihoidlik elamu on 

mahtudelt miljööd toetav.  

lippaed 337 63 1,5 MV 

Karuselli 

11b 

1920ndatel ehitatud otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelne viilkatusega   

elamu. Hoonel on  kõrgem, madalakaldelise 

kelpkatusega hoonemaht edelasuunal, 

sissepääs hoovi poolsest tuulekojast. Elamu 

on renoveeritud: fassaad soojustatud, 

katusekate ja avatäited osaliselt vahetatud.  

Elamu on kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.   

lippaed 336 97 1 MV 

Karuselli 

13 

Ehitismälestis registrinumbriga 27825. 

ca1900.a. Suurem esinduslik 2 korruseline 

korterelamu Karuselli ja Aia tn nurgakrundil. 

Juugendlikud motiivid horisontaallaudisega 

kaetud fassaadil ja  konsoolrõdude 

sepisvõredel. Sümmeetrilise 

plaanilahendusega kahe trepikojaga hoone, 

mille fassaadi ilmestavad sissepääsude kohal 

eenduvad erkerid.   Silmapaistev 

nurgalahendusega, originaalse 

juugendmõjutustega fassaadilahendusega, 

historitsistliku puitarhitektuuri kaunis näide.  

plank 1011 352 2 Mälestis  

Reg 

27825 



Karuselli 

15 

Pikliku põhiplaaniiga poolkelpkatusega elamu 

täielikult rekonstrueeritud elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Laineplekiga kaetud katusel 

viilkatusega vintskapp, katuseaknad, madalam 

hoonetiib katusealausega pikiküljel, fassaad 

kaetud laiema horisontaallaudisega. Elamu ei 

oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust. Vajadusel mahtudelt miljööd 

toetav. 

lippaed 903 203 1,5 MV 

___ 

Karuselli

19 

19 saj lõpus ehitatud viilkatusega elamu 

keskse katusekorruse väljaehitusega 

pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelist fassaadi 

katab horisontaalne eriti lai profileeritud 

laudvooder, otsaviilul kitsam vertikaallaudis 

saelõikelise lõpetusega. Hoone taga eendub 

madalakaldega viilkatsuga kitsam väljaehitus. 

Vahetatud tänavafassaadi põhikorruse aknad 

ei ole ajaloolisele hoonele sobivad. Olulises 

osas algsena säilinud piirkonnale iseloomulik 

elamu on väärtuslik.  

 

plank 958 98 1,5 V 

Karuselli 

21 

Arvatavalt 20 saj algusest pärit kõrge 

viilkatusega otsafassaadiga tänavajoonel 

paiknev 1,5 korruseline hoone on kaasajal 

täielikult rekonstrueeritud. Kõrge betoneeritud 

sokkel, fassaadi katab horisontaalne kitsas 

laudvooder, katusel laineplekk. Kahel eraldi 

kinnistul paiknevad  Karuselli 21 ja Karuselli 

23 on kasutuses majutushoonete kompleksina. 

Elamu ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust. Vajadusel mahtudelt miljööd 

toetav. 

metallpiire 247 73 

54 

1,5 MV 

____ 



Karuselli 

23 

Arvatavalt 20 saj algusest pärit kõrge 

viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega pikiküljega tänavajoonel 

paiknev 1,5 korruseline hoone on kaasajal, Ca 

2008a. täielikult rekonstrueeritud. Kõrge 

betoneeritud sokkel, fassaadi katab 

horisontaalne kitsas laudvooder, katusel 

laineplekk. Kahel eraldi kinnistul paiknevad  

Karuselli 21 ja Karuselli 23 on kasutuses 

majutushoonete kompleksina. Elamu ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust. 

Vajadusel mahtudelt miljööd toetav. 

 

metallpiire 496 181 1,5  MV 

  ____ 

Karuselli 

25 

1910ndatel  ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega, viilkatusega,  pikiküljega 

tänavajoonel asetsev elamu. kõrgem 

maakividest vundament. Sümmeetrilisele 3-

teljelisele põhimahule lisandub tiibuksega 

pikendus. Elamu on rekonstrueeritud: algne 

laudis ja avatäited on säilinud kagupoolsel 

otsafassaadil. Tööd on inventeerimise ajal 

lõpetamata, fassaadi uute akende ruudujaotus 

ei ole hoone ehitusajale omane. Piirkonnale 

iseloomulik elamu  on väärtuslik.  

metallpiire 509 182 1,5 V 

Karuselli 

27 

1910-1920datest pärinev suur sümmeetrilise 

5-teljelise fassaadiga madalakaldelise 

viilkatusega suurem korterelamu 

katusekorruse väljaehitustega hoone kuumaski 

otsas. Paikneb pikiküljega kinnistupiiril 

tänavajoonega paraeelselt. Auli tn hoovi pool 

eendub kaks eri kõrgusega viilkatusega 

väljaehitust. Valtsitud sileplekk-katus, fassaad 

krohvitud tsemendiseguse krohviga.  Uks 

keskteljel ja kaks sissepääsu hoovi pool.  

kesklinna kontekstis erandliku arhitektuuriga 

hoone on väärtuslik.  

 

metallpiire 964 216 2 V 



Karuselli 

29 

1825 Arvatavalt 19 sajandi keskpaigast 

pärinev väike viilkatusega pööninguruumiga 

puithoone paikneb otsafassaadiga 

kinnistupiiril tänavajoonel. Loodesuunal 

hoovis madal tuulekoda. Fassaadil lai 

profileeritud horisontaalne puitlaudis, 

tänavafassaadil asümmeetriliselt paiknev 

põhikorruse aken, madal vundament. 

Kinnistul ajaloolised abihooned. algsena 

säilinud, Morskoi eeslinna tüüpi elamu kitsal 

krundil, ajastule ja piirkonnale iseloomulik. 

väga väärtuslik.  

plank 435 66 1 VV 

 
Karuselli 

31 

ca 1990ndatel täielikult rekonstrueeritud 

elamu  otsafassaadiga tänavajoonel. 

Madalkaldelise viilkatusega põhimahust 

eendub tänavasuunas 45kraadise kaldega  

viilkatusega 2korruseline väljaehitus. 

Sümmeetriline fassaad kaetud eri toonis 

krohviga/värviga. Massiivne, kõrge elamu ei 

oma arhitektuurilist ega miljööväärtust. Ei 

haaku ümbritseva hoonestusega. Kesklinna 

kontekstis väheväärtuslik.   

lippaed 685 103 2 _____ 

Karuselli 

33 

Ca 1970ndatel rekonstrueeritud pikliku 

põhiplaaniga madala vundamendiga 

otsafassaadiga tänavajoonel paiknev 1,5 

korruseline elamu. Eri kaldenurgaga viiluga 

katus, madalama katusega kitsam kahe 2-se 

ruudujaotusega aknaga hoonemaht eendub 

tänav suunas.  

Fassaad kaetud silikaatkivi välisvoodriga, 

otsaviilul ja rõdupiirde osas vertikaalse 

laudisega. Piirkonna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

Plank 523 105 1,5 MV 



Karuselli 

35 

20 saj alguses ehitatud 1, 5 korruseline  45 

kraadise viilkatusega 4-teljelise fassaadiga, 

keskse katusekorruse vintskapiga, pikliku 

põhiplaaniga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Hoovipool, Edelasuunal 

madalam väljaehitus – tuulekoda 

sissepääsuga.  Fassaadi katab lai horisontaalne 

laudvooder. Hoone on osaliselt  renoveeritud: 

katusel laineplekk, vahetatud avatäited jmt. 

Renoveerimine on  vähendanud elamu 

arhitektuurilist ja miljööväärtust.  Kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik. 

Horisontaalne 

puitpiire 

566 99 1,5 MV 

Karuselli 

37 

 

Algselt enne 1900.a. ehitatud pikliku  ja laia 

põhiplaaniga hoone pikiküljega tänavajoonel 

on täielikult rekonstrueeritud. 45 kraadise 

kaldega viilkatusel asümmeetriliselt paiknev  

vintskapp. Kaasaegsete, elamu  ehitusajale 

mitteomaste ehitus- ja viimistlusmaterjalide 

kasutamine: laineplekk katusel, PVC-laudis 

fassaadil jmt., on oluliselt vähendanud 

ajaloolise elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Mahtudelt vajadusel  

piirkonna miljööd toetav. 

puudub 986 156 1,5 ____ 

MV 

Karuselli 

39 

20 saj alguses ehitatud suur, lameda 

katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise 

kelpkatusega) korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. Sümmeetrilise 6-teljelise 

fassaadiga korterelamu sissepääs hoovi pool. 

4-se ruudujaotusega aknad, välja arvatud 

keskteljest paremat kätte jäävad keskse 

laudiseosaga omapärased aknad.  

Pööningukorrusel iseloomulik väike 

katuseuuk. Katusel laineplekk. Omanäoline, 

piirkonnas erandlik, olulises osas algsena 

säilinud korterelamu on väga väärtuslik.  

 

lippaed 1302 178 2 VV 



Karuselli 

41 

1920ndatel ehitatud krundil vabalt paiknev 

väike viilkatusega elamu. Tõenäoliselt on 

tegemist endise abihoonega. Tänava suunas 

eendub madalakaldelise viilkatusega 

tuulekoda. Fassaad kaetud laia horisontaalse 

laudvoodriga, katusel valtsitud plekk. 

Tagasihoidlik väike elamuhoone on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.  

lippaed 794 70 1 MV 

Karuselli 

43 

19saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud 

1korruseline pööninguruumiga  45 kraadise 

viilkatusega pikliku põhiplaaniga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Kagusuunal hilisem 

madal juurdeehitus. Fassaadi katab lai 

horisontaalne laudvooder. Hoone on 

renoveeritud: katusel laineplekk, vahetatud 

avatäited jmt. Renoveerimine on  vähendanud 

oluliselt elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust.  Kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik. 

lippaed 1048 139 1 MV 

Karuselli 

43a 

1950ndate lõpus ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Loodesuunal madalam 

viilkatusega pikendus ja elamu taga 

1korruseline väljaehitus.    Renoveerimise 

käigus on hoone fassaad soojustaud, kaetud 

PVC-laudisega,  katusele paigaldatud 

profileeritud kiviimitatsiooniga plekk. 

Renoveerimine on  vähendanud oluliselt 

elamu arhitektuurilist ja miljööväärtust.  

Kesklinna kontekstis miljööliselt 

väheväärtuslik. Mahtudelt saab vajadusel 

piirkonna miljööd toetavaks pidada.    

lippaed 657 93 1,5 MV 

_____ 



Karuselli 

45 

19 saj lõpus ehit 4-teljeline 45 kraadise 

kaldega viilkatusega elamu nurgakrundil 

pikiküljega tänavajoonel. Keskteljel asuv 

tiibuks, madal põletatud tellisega 

kombineeritud vundament, fassaadil lai 

horisontaalne erandliku profiiliga laudis, 

katusel eterniit. Otsaviiludel säilinud algsed 

rombikujulised aknad. 

lippaed 488 136 1 V 

Karuselli 

47 

1950ndatel ehitatud eriti kõrge ristviilkatusega 

tänava suunas eenduva katusekorruse 

väljaehitusega  pikiküljega tänavaga 

paralleelne elamu. Sissepääs lõikub hoone 

põhimahtu, ukse kõrval ümaraken  

2010 aastal rekonstrueeritud. Tulemust ei saa 

pidada õnnestunuks: liialt eenduv soojustus 

jätab aknad auku, uued avatäited ei ole 

hoonele sobivad: Katusekate valik ja fassaadi 

krohv on sobivad. 

metallpiire 591 128 1,5 MV 

Karuselli 

51 

1930ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

elamu pikiküljega tänavajoone. Kagupoolsel 

otsafassaadil säilinud algne lai puitlaudis. 

Oskamatult rekonstrueeritud: kirju ja 

lõpetamata üldmuljega; kohmakana mõjuvad 

juurdeehitused: tuulekoda kagusuunal, 

tänavafassaadi katusekorruse väljaehituse 

laiendus jm, eri materjalide kasutamine 

fassaadil: kivi imiteeriv kate, Metalluks, 

markiisid, jmt. Hoone taga risti madalam 

viilkatusega tiib. Kasutuses kauplusena.  

Karuselli 47-ga  sama kõrge viilkatusega ja  

ajalooline elamu on miljööväärtuslik. 

lippaed 858 

ärimaa 

126 1,5 MV 

____ 



Karuselli 

53 

Hiljuti täielikult rekonstrueeritud elamu, 

EHR-s ei rek. tööd kajastu. Et tegemist on 

vana hoonega, saab aru vaid korstnapitsi järgi, 

muu on totaalselt ümber ehitatud. Tegemist on 

pikiküljega tänavajoonega paralleelse   

poolkelpkatusega väikese elamuga. Fassaadi 

katab vertikaalne laudvooder, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk.  

Arhitektuurilist ega iseseisvat miljööväärtust 

ei oma. Mahtudelt miljöö toetaja.  

metallpiire 576 79 1 MV 

Karuselli 

55 

19 saj viimasel veerandil ehitatud viilkatusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelise 

fassaadiga  45 kraadise kaldega viilkatusega 

loodepoolses osas, mille fassaadil eriti lai 

laudis, otsaviilul pööninguluuk ja 

kapiteelidega tuuleliistudega  eeskujulikult 

restaureeritud aknad. Hoone kagupoolne osa 

on oskamatult renoveeritud: säilitatud on küll 

laudis, ent sobimatud avatäited, katusekate ja 

varikatuse lahendus, samuti eri värvitooni 

kasutamine laudisel loob ebaühtlase üldmulje. 

Kahjuks ei ole selline „ühepoolne  

renoveerimislahendus“ mingi erand.  

Ajalooline hoone on piirkonna miljöö 

kujundamisel väga väärtuslik.  

plank 495 106 1 VV 

Karuselli 

57 

20 saj algusest pärinev viilkatusega 

pööninguruumiga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Keskmise suurusega  4-teljelise 

tänavafassaadiga elamu on renoveeritud: 

Korstnapits.  Elamu on renoveeritud: sobimatu 

on laineplekk katusel, plastikaraamidega 

hoone ehitusajale mitteomase ruudujaotusega 

aknad ja varikatus. Piirkonnale omase mahuga 

ajalooline elamu on miljööala kontekstis 

väärtuslik.   

lippaed 422 37 

120 

1 V 



Karuselli 

61 

1930ndatest pärit krundi tagaosas vabalt 

paiknev viilkatusega elamu on täielikult 

rekonstrueeritud. Tänavasuunas eenduva 

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 1,5 

korruselise elamu fassaad on kaetud 

horisontaalse laudisega, katusel laineplekk, 

tumendad plastikraamidega aknad. kinnistul 

väheväärtuslik lõpetamata abihoone. 

Oskamatult tehtud rekonstrueerimine on 

oluliselt vähendanud elamu väärtust. 

Kesklinna kontekstis mõjub võõralt fassaadi 

koloriit. Piirkonna kontekstis iseseisvat 

arhitektuuri ja miljööväärtust ei oma. 

lippaed 574 90 1,5 _____ 

Karuselli 

63 

19 saj lõpus ehit 5-teljeline 45 kraadise 

kaldega viilkatusega pikliku põhiplaaniga 

pööninguruumiga elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Loodesuunal hilisem 

silikaattellistest juurdehitis. Madal 

vundament, fassaadil lai horisontaalne  laudis, 

katusel valtsitud plekk. Otsaviiludel 

rombikujulised aknad. Algsena säilinud elamu 

on elaniketa, avatäited laudadega kinni 

kaetud. Piirkonnale iseloomulik ajalooline 

elamu on väärtuslik.  

plank 788 143 1 V 

Karuselli 

65 

Algne elamu pärineb 19saj ja 20saj 

vahetusest. 2010 rekonstrueeritud pikliku 

põhiplaaniga otsafassaadiga tänavajoonel 

paiknev 1 korruseline pööninguruumiga 

elamu. 45-kraadise kaldega viilkatus kaetud 

laineplekiga, fassaadil horisontaalne 

laudvooder. Oskamatult tehtud 

rekonstrueerimine on vähendanud elamu 

miljööväärtust. Vajadusel saab mahtudelt 

pidada piirkonna miljöö toetajaks.  

lippaed 383 64 1 MV 

_____ 



Karuselli 

67 

Algne elamu pärineb EHR andmetel 1855. 

2011 täielikult rekonstrueeritud või uuesti 

ehitatud pikliku põhiplaaniga otsafassaadiga 

tänavajoonel paiknev 1,5 korruseline 

katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 

elamu. katus kaetud kiviimitatsiooniga 

profiilplekiga, fassaad krohvitud ja värvitud.  

Oskamatult tehtud rekonstrueerimine või 

ehitus on oluliselt vähendanud elamu 

miljööväärtust. Eriti häirivalt ja võõralt mõjub 

fassaadi koloriit. Piirkonna ehitustavadega ei 

haaku, iseseisvat arhitektuuri ja miljööväärtust 

ei oma.  

 343 77   

_____  

 

Karuselli 

69 

Algne elamu pärineb EHR andmetel 1890. 

2011 täielikult rekonstrueeritud või uuesti 

ehitatud pikliku põhiplaaniga otsafassaadiga 

tänavajoonel paiknev 1,5 korruseline  

viilkatusega elamu. katus kaetud 

kiviimitatsiooniga profiilplekiga, fassaad 

krohvitud ja värvitud.  Oskamatult tehtud 

rekonstrueerimine või ehitus on oluliselt 

vähendanud elamu miljööväärtust. Võõrana 

mõjuv koloriit, stiliseeritud fassaadikujundus 

Piirkonna ehitustavadega ei haaku, iseseisvat 

arhitektuuri ja miljööväärtust ei oma. 

 

lippaed 625 95 1,5  

_____  

 

Karuselli 

71 

2004 ehitatud suur korterelamu paikneb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Kahe 

trepikojaga modernse fassaadikujundusega 

väljapeetud arhitektuuriga korterelamu.  

Kesklinna piirkonnas suure mahu tõttu 

miljööliselt väheväärtuslik, ent arvestades 

antud tänavalõigu ja piirkonna piiriala   

staatust  väljakujunenud väikeelamute ala ja 

suuremate hoonete ja korterelamute rajooni 

vahel, saab pidada vajadusel 

miljööväärtuslikuks.   

horisontaalne 

puitpiire  

3350 603 6 ______ 



Karuselli 

91 

1974  aastal ehitatud madal 

toidukauplusehoone.  Tüüpprojekti järgi 

kauplus. Tänavalõigu kontekstis 

miljööväärtuslik. 

 1816 

ärimaa 

1020 1 MV 
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Karuselli 

4 

19.saj keskpaigast pärinev laia põhiplaaniga 

viilkatusega, keskse katusekorruse väljaehitusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Sümmeetrilise 

5-teljelisel põhimahul on loodesuunal madal 

pikendus lisauksega tänava poole. Väga  madala 

vundamendiga elamu fassaadi katab eriti lai 

horisontaalne laudis, otsaviilul kolme kujuga 

aknad. Hästi hooldatud/ renoveeritud ajalooline 

elamu on väga väärtuslik.   

lippaed 682 182 1,5 VV 

 
Karuselli 

6 

19.saj keskpaigast pärinev laia põhiplaaniga 

viilkatusega, keskse katusekorruse väljaehitusega 

puithoone pikiküljega tänavafassaadil. Madalal 

hoonel on sümmeetriline 5-teljeline fassaad 

keskteljel paikneva välisuksega. Seina katab 

horisontaalne laudvooder, mis eriti lai 

katusekorruse väljaehituse osas, viiluväli kaetud 

vertikaalse liistudega kaetud laudisega, mille 

lõpetusel peen puitpits.  Hoone ehteks on 

silmapistev ažuurne viiluarabesk tänavapoolse 

katusekorruse väljaehitusel. Väärtuslikule 

ajaloolisele hoonele on paigaldatud sobimatud 

avatäited,   renoveerimistööd EHR-s ei kajastu. 

Piirkonna vanema hoonestuse nüansirikas esindaja 

on väga väärtuslik. 

lippaed 729 154 1,5 VV 

 



Karuselli 

8 

19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega mitme 

korteriga viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega elamu maakividest vundamendil  

pikiküljega tänavajoonel. Poolsammastega 

liigendatud 7-teljeline tänavafassaad, kahetiivaline 

tahveldatud tiibuks valgmikuga paikneb keskteljest 

vasakul. Ukse tahveldised kaunistaud 

puiduornamentidega ja raamistatud profileeritud 

kreppliistudega. Fassaad kaetud 

horisontaallaudisega, katusel valtsitud plekk.   

Eeskujulikult restaureeritud (välja arvatud uued 

aknad) piirkonnale omane esinduslikum 

puitdekooriga ajalooline elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 837 170 1,5 VV 

Karuselli 

10 

19 ja 20 saj vahetusest pärinev maakivist 

vundamendiga, 45-kraadise kaldega viilkatusega 

keskse katusekorruse väljaehitusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on 5-teljeline 

tänavafassaad, keskse tiibuksega ja 3-se 

ruudujaotusega akendega, mis tõenäoliselt pärit 

hilisemast ehitusperioodist. Fassaadi katab lai 

horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. Hoone 

on kesklinna kontekstis väärtuslik.  

plank 704 154 1,5 V 

Karuselli 

14 

19.sajandi lõpust pärinev pikliku põhiplaaniga 

madal 1 korruseline pööninguruumiga 

poolkelpkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Hoonel on madal põletatud tellistest 

vundament. Fassaadil lai horisontaalne 

laudvooder, katusel eterniit. 7-teljeline 

tänavafassaad 5-se ruudujaotusega akendega ja 

keskteljest vasakul asuva valgmikuga 

tahveluksega.   

lippaed 1527 198 1 VV 



Karuselli 

16 

EHR-i andmetel 1890 a. pärit elamu. 

Viilkatusega  5-teljelise tänavafassaadiga, keskteljel 

asuva uksega pööninguruumiga 1 korruseline 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Täielikult 

rekonstrueeritud: PVC-laudis, plastikraamidega 

ruudujaotuseta aknad, jne on  vähendanud oluliselt 

elamu arhitektuurilist ja miljööväärtust.  Mahtudelt 

saab vajadusel piirkonna miljööd toetavaks pidada.   

 

plank 1084 110 1 MV 

 
Karuselli 

18 

16 ja 18 on sama majutuskompleksi osa  

Juurdeehitus. Hoone ei oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljöölist väärtust .Mahtudelt 

vajadusel miljööd toetav.  

 

plank 1449 55 1 MV 

___ 

 
Karuselli 

20 

19 saj keskpaigas  ehitatud poolkelpkatusega 

pikliku ja laia põhiplaaniga poolkelpkatusega 

elamu pikiküljega tänavajoonel. Tugevalt hoovi 

poole venitaud räästas. Ülimadal vundament.  

Fassaadi katab eriti lai  horisontaalne laudvooder, 

otsafassaadil kitsam horisontaalne laudis, katusel 

valtsitud plekk. 5-teljeline tänavafassaad keskse 

valgmikuga kahepoolse tiibuksega. Valgmiku 

allosas säilinud rombimotiiviga ornament. 

Õhuaknaga, 3-se ruudujaotusega aknad 

tänavafassaadil. Vanema hoonestuskihi esindaja 

on väga väärtuslik.  

plank 2505 125  VV 

 



Karuselli 

22 

1960ndate alguses tüüpprojekti järgu ehitatud 

pikliku põhiplaaniga 2 korruseline kiviseinaga 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel.  . 

madalakaldeline viilkatus kaetud eterniidiga, 

fassaadi katab silikaatkivi välisvooder. Massiivne, 

arhitektuurselt ja miljööliselt väärtusetu 

korterelamu on kesklinna kontekstis 

väheväärtuslik.  

 2136 456 2 ____ 

Karuselli 

22a 

1960ndatel ehitatud lameda  katusega kuupjate 

mahtudega, modernistliku arhitektuurikeelega 

individuaalelamu. Hoone teistest pisut kõrgem 

maht eendub tänavasuunas,  väiksema mahuga 

teine korrus on tagasiastega, pikisuunal liitub 

garaažitiib. Fassaad kaetud puhasvuuk silikaatkivi 

voodriga, seda ilmestavad laiad aknad 

iseloomulike eristuvat värvi lengidega ning 

puiduga vooderdatud kalasaba laudisega välisuks. 

Ümaraken sissepääsu kõrval on kinni müüritud.  

Modernistlik, elegantse sõjajärgne eramu hea 

näide on arhitektuuriliselt ja miljööliselt väärtuslik.    

metallpiire 692 125 2 V 

 
Karuselli 

24 

1920ndatel ehitatud elamu. Nurgakrundil 

pikiküljega tänavajoonel paiknev viilkatusega 1,5 

korruseline keskmise suurusega elamu. 4-teljelise 

fassaadiga elamul on keskne lai madalakaldelise 

pultkatusega vintskapp. Fassaad kaetud 

horisontaalse laudvoodriga, katusel laineplekk. 

Renoveerimine on vähendanud elamu 

arhitektuurilist ja miljööväärtust. Ren. Ei kajastu 

EHR-s.  Hoone on miljööväärtuslik.  

 1007 171  MV 

 



Karuselli 

24a 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev pikliku põhiplaaniga kahe 

vintskapiga kõrge viilkatusega  paarismaja osa. 

Sissepääs lõikub hoone loodepoolsesse  nurka , 

elamu taga eenduv erker. Fassaad kaetud krohviga, 

katusel eterniit. Väljapeetud arhitektuuriga 

ajastuomase haljastusega paarielamu on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.   

Horisontaalne 

metallpiire 

605 103 1,5 MN 

 
Karuselli 

24b 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev pikliku põhiplaaniga keskse 

vintskapiga kõrge viilkatusega  paarismaja osa. 

Sissepääs lõikub hoone kagupoolsesse  nurka , 

elamu taga eenduv erker. Fassaad kaetud krohviga, 

katusel eterniit. Väljapeetud arhitektuuriga 

ajastuomase haljastusega paarielamu on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.   

Horisontaalne 

metallpiire 

594 103 1,5 MV 

Karuselli 

26 

20 saj alguses ehitatud rõhtpalkelamu pikiküljega 

tänavajoonel. Algselt 5-teljeline tänavafassaad 

(üks aken hiljem kinni ehitatud). 45 kraadise 

kaldega viilkatus kaetud plekiga, katusel keskne 

vintskapp.  Elamu on inventeerimise ajal 

renoveerimisel/rekonstrueerimisel. EHR-s  ei 

kajastu. Ajalooline hoone on väärtuslik.  

lippaed 1009 140 1,5 V 

Karuselli 

26a 

Tühi krunt     ____  



Karuselli 

28 

EHR andmetel 1865 aastat pärineva elamu 

rekonstrueerimine registris ei kajastu.  

Maakivist vundamendil poolkelpkatusega 

1korruseline pikliku põhiplaaniga 

pööninguruumiga elamu pikiküljega tänavajoonel. 

Hoone taga abihoone tiib. 5-teljeline 

tänavafassaad. Fassaadil terrasiitkrohv, katusel 

plekk.  

Rekonstrueeritud hoone iseseisvat miljöö ega 

arhitektuuriväärtust ei oma, vanadusel mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav. 

 3203 234 1 MV 

Karuselli 

28a 

1994 aastal ehitatud liigendatud  postmodernistlike 

sugemetega fassaadikäsitlusega eri kõrguste 

mahtudega suurem hoone pikiküljega 

tänavajoonel. Tänavafassaadil silinderjas 

väljaehitus, erikujulised aknad, kahes toonis 

välisviimistlus. Pikisuunal kokku ehitatud 

Karuselli 28 hoonega. Ühtlustatud fassaadi koloriit 

sobiks kesklinna konteksti paremini.  

Miljööväärtuslik.  

 

puudub 510 241 2 MV 

 



Karuselli 

30 

1980ndatel ehitatud erandliku katusekujuga 

mansardkorrusega keskmise suurusega pikliku 

põhiplaaniga elamu rõduga otsafassaadiga tänava 

suunas. Krohviga kaetud fassaad kombineeritud 

puitlaudisega. Omanäoline, piirkonnas erandlik 

elamu ei haaku otseselt piirkonna miljööga. 

Kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.   

Metallpiire 

hekk 

1411 189 2 MV 

Karuselli 

32 

 20 saj alguses ehitatud 7-teljelise 

tänavafassaadiga, keskse kahepoolse tahveldatud 

valgmikuga välisukse ja katusekorruse vintskapiga  

pikliku põhiplaaniga elamu pikiküljega 

tänavajoonel.  

Madala vundamendiga  ja madala räästaga hoone 

fassaadi katab horisontaalne laudvooder. Hiljuti on 

alustaud renoveerimisega, vahetaud aknad, osa 

laudist, katusekate ja toestaud vundamenti. 

Ajaloolisele hoone väärtus on oskamatu 

renoveerimise tõttu vähenenud. Kesklinna 

kontekstis väärtuslik.  

plank 1217 242 1 V 

Karuselli 

32a 

1950ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga elamu 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt krundi 

tagaosas. Sissepääs lõikub tugevalt hoone nurka, 

katusel tilluke laia aknaga puitlaudisega 

katuseuuk.  Täies mahus algsena säilinud tüüpiline 

viilkatusega sõjajärgne elamu on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.  

võrkpiire 504 65 1,5 MV 



Karuselli 

34 

Ca 1920 Väike 1920ndatel ehitatud otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelne viilkatusega   väike 

elamu krundi keskel. . Hoonel on kaks väljaehitust, 

tuulekoda ja tänavasuunal eenduv klaasitud 

veranda. Silikaatkivi välisvoodriga kaetud fassaad, 

katusel eterniit. Tehtud remonttööd, katuse osaline 

vahetus ja osaliselt paigaldatud PVC aknad 

vähendavad hoone miljööväärtust. Tagasihoidlik 

madala harjakõrgusega elamu on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.   

lippaed 827 141 1 MV 

Karuselli 

36 

Uusehitis aastast 2003. Viilkatusega väiksem 1 

korruseline pööningukorrusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel.  Külgneb pikisuunal Karuselli 38 

suure korterelamuga. Fassaad kaetud horisontaalse 

laudvoodriga, katusel plekk. Sissepääs hoovi poolt. 

Iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist väärtust ei 

oma. Mahtudelt miljööväärtuslik.  

lippaed 371 92 1 MV 

Karuselli 

36a 

Vana hoone rekonstrueerimine ega uue ehitusluba 

EHR-s ei kajastu. Arvavalt 1920ndatest pärit kõrge  

ristviilkatusega 4-teljelise tänavafassaadiga 

keskmise suurusega puidust elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Kagusuunal eendub  elamu 

põhimahust klaasitud veranda. Elamu on hiljuti 

täielikult rekonstrueeritud: fassaadil horisontaalne 

lai laudvooder, otsaviiludel vertikaallaudis, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk.  Hoone on 

piirkonna miljööd toetavas rollis.  

 

lippaed 701 110 1,5 MV 



Karuselli 

38 

19.saj lõpul/20 saj alguses ehitatud suurem 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 

tänavafassaad, sissepääs hoovipoolsest trepikojast. 

Madalakaldeline viilkatus kaetud valtsitud plekiga, 

fassaadi katab horisontaalne laudvooder. 

Vahetatud tänavafassaadi aknad.   

Tüüpiline keskmise suurusega üürimaja tüüpi 

elamu on kesklinna kontekstis väärtuslik.  

Lippaed.  493 179 2 V 

Karuselli 

40 

Uusehitus või täielikult rekonstrueeritud hoone. 

EHR-s ei kajastu. Murtus viilkatusega , keskse 

vintskapiga, pikliku põhiplaaniga 1,5 korruseline 

elamu pikiküljega tänavajoonel. Fassaad kaetud 

PVC-laudisega, katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk, plastraamidega aknad. Hoone ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist väärtust. 

vajadusel saab pidada mahtudelt miljööala 

toetavaks.  

metallpiire 540 97 1,5 ____ 

 

MV 

Karuselli 

42 

Pardi 1a 

19 saj. ehitatud laia põhiplaaniga madala räästaga  

pööninguruumiga kõrge viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljelisel hoonel on 

sissepääs hoovipoosest tuulekojast, tänavafassaadil 

2-ruudujaotusega aknad pärinevad hilisemast 

ehitusajast; loodepoolsel otsfassaadil 4-se 

ruudujoatusega vanemad aknad. Fassaadi katab  lai 

horisontaallaudis,  katusel valtsitud plekk. Hoone 

on eeskujulikult renoveeritud. Kinnistul sama 

viimistlusega abihooned. Hästi hooldatud 

ajalooline elamu on väga väärtuslik. 

Kinnistul ka uusehitis pardi 1a 2010 ehit 

metallpiire 891 156 1 VV 



Karuselli 

44 

19 saj. ja 20 saj. vahetusel ehitatud viilkatusega 

keskse katusekorruse väljaehitusega 5-teljeline 

puithoone pikiküljega tänavjoonel. Keskteljel asuv 

4-se ruudujaotusega aknad. Madala vundamendiga 

elamu tänavafassaadil lai horisontaalne 

laudvooder, katusel valtsitud plekk. Detailikaota, 

algsena säilinud, hästi hooldatud piirkonnale 

omane esinduslikum elamu on väga väärtuslik.  

lippaed 563 117 1,5 VV 

Karuselli 

46 

20 saj. alguses ehitatud viilkatusega pikliku 

põhiplaaniga keskmise suurusega elamu  

pikiküljega tänavajoonel. Katusekorruse 

väljaehitus, madal vundament, hoovi poole 

venitaud räästa all tuulekoda. Elamu  on täies 

mahus renoveeritud: vahetatud, fassaadikate, 

katusekate, avatäited, hoone pikisuunal 

juurdeehitus. Katusekate, uued avatäited jm. ei 

haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. Tööd on 

teostaud oskamatult, osaliselt viimistlus 

lõpetamata.  Mahtudelt on elamu piirkonna miljöö 

toetaja.  

 

lippaed 931 152 1,5 MV 

Karuselli 

48 

1910/20 ehitatud keskmise suurusega viilkatusega 

keskse katusekorruse väljaehitusega  3-teljeline 

elamu pikiküljega tänavajoonel. Põhikorrusel 3-se 

ruudujaotusega 2- ruudujaotusega aknad ja uks, 

katusekorrusel kolm vertikaalset kitsast akent. 

Fassaad kaetud puhta vuugina laotud silikaatkivi 

välisvoodriga, mis pärineb tõenäoliselt hilisemast 

ehitusjärgust, katusel eterniit. Olulises osas 

algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 

kontekstis väärtuslik.  

metallpiire 621 102 1,5 V 



Karuselli 

50 

1920ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga  3-teljeline madala vundamendiga 

elamu pikiküljega tänavajoonel. Lihtne keskmise 

suurusega elamu on hiljuti renoveeritud: fassaad 

soojustatud, kaetud laia laudisega. Hoone taha 

tõstetud räästa alla on listaud juurdeehitus.  Liiga 

paks soojustus,  plastikraamidega aknad jmt 

vähendab oluliselt elamu väärtust. Mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav. 

lippaed 482 74 1,5 MV 

Karuselli 

56 

Ca 1920 ehitatud laia põhiplaaniga  1,5 korruseline 

keskse vintskapiga viilkatusega keskmise 

suurusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 

Hilisemas ehitusetapis ca 1950ndad, on hoonet 

ümber ehitatud, silikaatkivi välisvooder ja 

otsaviilud krohvitud; kaasajal on paigaldatud 

plastikaraamidega aknad. Kaarja silluse all 

sissepääsu osa. Otsafassaadi krohvikihi all on näha 

punast tellismüüri.  Erandlik elamu on piirkonna 

kontekstis miljööväärtuslik.   

metallpiire 427 176 1,5 MV 

Karuselli 

58 

Algselt 20 saj algusest pärit hoone on 2006 

täielikult ümber ehitatud. Viilkatusega elamu asub 

krundi sügavuses, tänavasuunas eendub madalam 

viilkatusega maht varjualuse ja katuse 

väljaehitusega. Fassaad kaetud horisontaalse 

laudvooriga, katusel profileeritud plekk. Iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma., 

mahtudelt piirkonna miljööd toetav.   

lippaed 370 125 1,5 MV 

 
Karuselli 

58a 

Hoonestamata kinnistu  

sihtotstarbeta maa 

 

 410   ______  



Karuselli 

60 

Uusehitus või hiljutine ümberehitus, krundi 

sügavuses, tänavalt pole hästi vaadeldav.  

Kelpkatusega, mansardkorrusega keskmise 

suurusega elamu fassaad on krohvitud, katusel 

eterniit. Saab pidada miljööväärtuslikuks. 

 

lippaed 519 154 2 MV 

Karuselli 

64 

1930ndatest pärinev viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega keskmise suurusega 

hoone pikiküljega tänavajoonel. 3-teljelisel 

tänavafassaadil kagusuunal 1 korruseline lameda 

katusega veranda välisuksega. Fassaadi katab 

silikaatkivi välisvooder, vintskapi osa kaetud 

tuuletõkke plaatidega,  katusel eterniit. Vahetaud 

aknad. olulises osas algsena säilinud piirkonnas 

erandlik elamu on väärtuslik.  

müür 907 115 1,5 V 

Karuselli 

66 

2005 uusehitis. Pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt paiknev madalakaldelise viilkatusega 

elamu koos pikisuuna külgneva madalama 

abihoone tiivaga. Fassaadil horisontaalne laudis, 

katusel kärgjas rullmaterjal. Vaoshoitud 

arhitektuuriga ja  mahtudelt  mõõdukas elamu on 

miljööväärtuslik.  

Horisontaalne 

puitpiire 

602 162 1 MV 



Karuselli 

66a 

Tühi krunt  496   ____ 

Karuselli 

66b 

1950ndatel ehitatud viilkatusega laia põhiplaaniga 

viilkatusega keskse vintskapiga pikiküljega 

tänavajoonega paralleelne  elamu Sissepääs lõikub 

hoone nurka, kagusuunal lai vertikaalsete 

akendega veranda,  silikaatkivi välisvoodriga 

fassaadil eri suuruse ja kujuga aknad. hoone on 

2006.a. osaliselt renoveeritud. Ajastu kontekstis 

erandlik elamu  on miljööväärtuslik. 

lippaed 598 101 1,5 MV 

Karuselli 

68 

2008 uusehitis. Nurgakrundil paiknev 

kombineeritud katusekujuga: viilkatuse ja 

madalakladelise kelpkatusega, liigendatud 

vertikaalsete mahtudega kaasaegne suurem elamu. 

Puiduga vooderdatud põhimahust eenduvad kahe 

korruse osas krohvitud väljaehitused. Hoone taga 

terrass. Modernne arhitektuuriliselt huvitav elamu 

on kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.  

 448 119  MV 



Karuselli 

70 

Nurgakrundil paiknev elamu on 2006.aastal  

mastaapselt rekonstrueeritud. Eri kõrguste kupjate 

mahtudega lameda katusekonstruktsiooniga elamu. 

kanali tn poolsel küljel rõdud.  Karuselli tn poolsel 

fassaadil väikesed erikujulised aknad, fassaad 

kaetud kahes eredas värvitoonis krohvi/värviga. 

Hoone mõjub kesklinna kontekstis massiivselt, ei 

oma iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust. 

Väheväärtuslik.  

lippaed 1328 220 2 _____ 

Karuselli 

72 

193ondatel ehitatud poolkelpkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone taga keskne 

väljaehitus kahe korruse ulatuses.  3-teljelisel 

tänavafassaadi nurgal dekoratiivne tahveldatud 

tiibuks varikatuse ja valgmikuga. Elamu katusel on 

keskne miniatuurne katuseuuk, kagusuunal 

poolkelpkatusega katusekorruse väljaehitus. 

Erandlik, oskuslikult restaureeritud elamu on väga 

väärtuslik nii iseseisva objektina kui 

piirkonnamiljöö kujundamisel.  

plank 823 76 1,5 VV 

Karuselli 

74 

Ca 1920 ehitatud  pika ja laia põhiplaaniga 

viilkatusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 3-

teljeline tänavafassaad, sissepääs hoovi poolt. 

fassaadi katab silikaatki välisvooder, akende kohal 

dekoratiivsed sillused. Kiviimitatsiooniga 

profiilplekiga kaetud katusel keskne vintskapp. 

Rekonstrueerimine/renoveerimine ei kajastu EHR-

s. Elamu on kesklinna kontekstis miljööväärtuslik.  

plank 765 137 1,5 MV 



Karuselli 

76 

EHR andmetel 1924 aastal ehitatud elamu on 

kaasajal täielikult rekonstrueeritud. Rek EHR-s ei 

kajastu. Lihtne viilkatusega pikiküljega 

tänavjoonel paiknev 2-teljelise fassaadiga 

pööninguruumiga elamu pikiküljele lisatud lameda 

katusega abihoonega. Madal vundament, fassaad 

kaetud horisontaalse laudvoodriga, katsel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk.  Iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma. 

Kesklinna kontekstis mahtudelt miljöö toetaja. 

lippaed 943 148 

83 

elamu 

1,5 MV 

Karuselli 

78 

192ondatel ehitatud laia põhiplaaniga viilkatusega, 

keskse vintskapiga elamu pikiküljega 

tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, sissepääs 

hoovi poolt. elamu on 2009 aastal 

rekonstrueeritud, tehtud laiendus elamu taha, 

vahetaud katusekate, paigaldatud fassaadile 

soojustus, uued avatäited. Tehtud muudatused 

vähendavad elamu väärtust. kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

 

võrkaed 946 82 1,5 MV 

Karuselli 

80 

1920ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega keskse 

katuseuugiga 2-teljelise põhimahuga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Kagusuunal 

ebaproportsionaalset suur väljaehitus. Elamu on 

rekonstrueeritud: vahetatud katusekate, avatäited 

hoone taga juurdeehitus; tööd teostatud 

oskamatult, kasutaud materjalid ja töövõtted on 

vähendanud oluliselt elamu väärtust, tulemus 

riivab silma.  

 

plank 942 90 1,5 _____ 



Karuselli 

82 

Algselt 1920ndatel ehitatud pikiküljega 

tänavajoonega paralleelne  viilkatusega elamu on 

rekonstrueeritud  2004.a pikisuunal on 

juurdeehitus- garaaž, keskse vintskapiga 

viilkatusel kiviimitatsiooniga profiilplekk, 

renoveerimise käigus vahetatud avatäited ja 

fassaadile paigaldatud PVC-laudis, mis kõik 

vähendavad hoone arhitektuurilist ja miljöölist 

väärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd toetav. 

metallpiire 467 78 1,5 MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Koidu (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 07.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Koidu 2 1930ndatel ehitad väike viilkatusega 

pööninguruumiga puithoone krundi tagaosas. 

Tänavalt pole hästi vaadeldav. Tänava suunas 

eendub tiheda ruudujaotusega klaasitud 

veranda. Elamu on renoveeritud: vahetatud 

katusekate ja avatäited, fassaadil horisontaalne 

laudvooder. Elamu on kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

plank 432 87 1 MV 

 
Koidu 4 1950ndatel ehitatud poolkelpkatusega 

puithoone krundi tagaosas. Elamuhoonet pole 

tänavalt näha. Abihoone pärineb ca 

1920ndatest, vertikaalse puitlaudisega kaetud 

fassaad, kalasaba mustriga pööninguluuk. . 

Elamu koos abihoonega miljööväärtuslik.  

plank 540 84 1 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Koidu (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Koidu 1 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega viilkatusega 

pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad, keskteljel 

paikneb kahetiivaline tahveldatud tiibuks 

valgmikuga. Madal punase tellisega kombineeritud 

vundament. Fassaadi katab lai horisontaalne 

laudvooder, 4se-ruudujaotusega aknad 

piirdeliistudega, otsaviilul väiksed rombikujulised 

aknad. Kaks korstnapitsi punasest tellisest. Katusel 

valtsitus ja värvitus sileplekk.  Hästi hooldatud ja 

eeskujulikult restaureeritud piirkonnale omane 

ajalooline elamu on väga väärtuslik.  

plank 704 132 1 VV 

Koidu 3 19 saj viimasel kümnendil ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega pööninguruumiga  

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 

tänavafassaadi pikendusel madalam osa tuulekoja 

ja välisuksega. Elamu fassaadi katab profileeritud 

lai horisontaalne laudvooder, katusel valtsitud 

sileplekk. Elamu on osaliselt renoveeritud: 

paigaldatud uued avatäited ei ole hoone ehitusajale 

omased ja vähendavad elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. piirkonnale omane ajalooline 

elamu on väärtuslik.  

plank 690 147 1 V 



Koidu 5 19 saj viimasest veerandist pärinev väiksem 

viilkatusega pööninguruumiga puithoone 

pikiküljega tänavajoontel. 3-teljelise 

tänavafassaadil 3-se ruudujaotusega kanad koos 

dekoreeritud aknaluukidega, fassaadi katan lai 

horisontaalne laudvooder.  Iseloomulik diagonaalis 

tara tänavafassaadi pikendajana. Hoone on 

renoveeritud oskuslikult, välja arvata ajaloolisele 

väärikale elamule sobimatu laineplekk katusel. 

Kesklinna kontekstis väärtuslik..  

plank 706 84 1 V 

Koidu 7 20 saj esimesel kümnendil ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega kekse katusekorruse 

väljaehitusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 

5-teljeline tänavafassaad, keskteljel paikneva 

valgmikuga kahetiivalise tahveldatud tiibuksega, 

mille tahveldised on kaunistaud 

puitornamentidega. Säilinud 2 algse 4-se 

ruudujaotusega akent.  Elamu on oskamatult 

renoveeritud: PVC- laudis fassaadil, eri suuruse ja 

ruudujaotusega uued aknad, jmt loob rahutu ja 

lõpetamata üldmulje. 

Elamu ehteks säilinud algne välisuks.  Piirkonnale 

omane elamu on väärtuslik. 

plank 884 135 1,5 V 

Koidu 9 20 saj esimesel kümnendil ehitatud suurem 2 

korruseline madalakaldelise viilkatusega 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. Hoovi pool 

kaks sissepääsu. Põhimahu 4-teljelisel 

tänavafassaadil madalam pikendus tänavapoolse 

plekist varikatusega välisukse ja trepikojamahuga. 

Algsed 4-se ruudujaotusega aknad, fassaad kaetud 

horisontaalse laudvoodriga. Pööningukorrusel 

keskne miniatuurne viilkatusega väljaehitus, mille 

all ehispenn. Välisviimistluse ühtlustamist vajav 

omanäoline  korterelamu on väärtuslik.  

plank 1051 156 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Köie (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Köie 2 1980 -1900 ehitatud keskmise suurusega  

puidust viilkatusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljelise põhimahuga, 

nurgauksega hoonel on loodesuunal  

valgmikuga tahveldatud tiibuks ja madalam 

lameda katusega pikendus. Nurkadel 

puitpiilarid kapiteelidega. Elamu on säilinud 

algsena, madal punasest tellisest laotud 

vundament,  horisontaalne laudis fassaadil, 

eterniit. erandlik viiluräästa tuulekast. 

Silmapistva puitdekooriga, ajaloolise 

välisilme säilitanud hoone on väga väärtuslik.   

lippaed 1417 211 1,5 VV 
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Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Köie (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Köie 1 Garaaž 1978 ehit     ____  

Köie 1a 2004. a. uusehitis. Kahe eri kõrgusega 

külgneva viilkatusega mahuga keskmise 

suurusega eramu. Paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt;  elamu ei haaku 

piirkonna ehitustraditsioonidega, kesklinna 

kontekstis ei oma iseseisvat arhitektuurset 

väärtust, miljööliselt väheväärtuslik. 

Arvestades naabruses olevaid suuremaid 

elamuid, saab pidada mahtudelt 

miljööväärtuslikuks.  

 904 161 2 MV 

____ 

 
Köie 3 Arvatavalt 1950 alguses ehitatud suurem 

lameda katusekonstruktsiooniga 2korruseline 

kahe trepikojaga korterelamu. Fassaadil 

terrasiitkrohvi plaadid. Hoone on osaliselt 

renoveeritud: vahetatud avatäited. Huvitav 

välisuksi raamiv dekoor. Ajastu kontekstis 

eristuv ja esinduslikum korterelamu on 

miljööväärtuslik.  

lippaed 1491 344 2 MV 

___ 

 



Köie 5 1950ndate teisel poolel ehitatud keskse 

trepikojaga korterelamu elamu asetseb  

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Tüüpprojekti  järgi rajatud silikaatkivi 

välisvoodriga 2 korruselisel elamul on 

madalakadaline viilkatus. Paljuehitatud 

arhitektuuriliselt väheväärtuslik elamu on 

kesklinna piirkonnas väheväärtuslik. Hoone 

on silmnähtavalt viltu vajunud. 

hekk 1372 231 2 _____ 

 
Köie  

7/1 

7/2 

7/3 

7/4 

Garaažid 1965 aastal ehitatud nelja ja boksiga 

garaažikompleks.  

 Ca 80  1 ____ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Laatsareti (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Laatsareti 2 vare     MV  

Laatsareti 4 1900 ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 

tänavafassaad,  lõunanurgas paikneb 

kahetiivaline tahveldatud 

puitornamentikaga tiibuks valgmikuga ja 

plekist pitsäärisega varikatus. Elamu on 

osaliselt renoveeritud: paigaldatud uued 

avatäited ei ole hoone ehitusajale omased 

ja vähendavad elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Piirkonnale omane 

ajalooline elamu on väärtuslik. 

plank  152 1 V 

Laatsareti 6 1920ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

kõrge viilkatusega  elamu. Põhjasuunal 1-

korruseline verandamaht.  Fassaad kaetud 

puhasvuuk silikaatkivi voodriga, 

otsaviilul laudis, katusel profiilplekk. 

Elamu on arvatavalt 1950ndatel 

rekonstrueeritud. Hilisemas etapis on 

vahetaud osaliselt avatäited. Suures osas 

algsena säilinud elamu on kesklinna 

kontekstis miljööväärtuslik.    

 

plank 557 121 1,5 V 



Laatsareti 8 20.sajandi alguses ehitatud viilkatusega 

puitelamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone on hilisemas 

ehitusjärgus renoveeritud,  paigaldatud 

plastikraamidega aknad, renoveerimise 

tagajärjel pole algne välisilme loetav.  

Fassaad soojustaud, kaetud kitsama 

horisontaallaudisega,  katusel 

profileeritud plekk. Piirkonnale 

iseloomuliku mahu säilitanud ajalooline 

hoone on väärtuslik.  

puudub 1898 120 1 V 

Laatsareti 10 1880/1890ndatel ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega puidust elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Tänavafassaadi 

akende paiknemist ja kuju on muudetud, 

algselt 3-teljelise fassaadiga  hoonel on 

põhjasuunal kahetiivaline tahveldatud 

puitornamentikaga tiibuks kinni ehitatud 

valgmikuga. Elamu on suures osas 

säilinud algsena, maakividest  

vundament, lai horisontaalne laudis 

fassaadil, eterniit katusel. Põletatud 

tellistest tulemüür. Omanäoline, algse 

välisilme säilitanud hoone on väga 

väärtuslik.  

puitpiire 482 93 1 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Laatsareti  paaritu 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Laatsareti 1 1910ndatel ehitatud poolkelpkatusega 

keskse laia kelpkatusega katusekorruse 

väljaehitusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljelise elamu fassaadil 

keskne kahepoolne tahveldatud tiibuks 

valgmikuga. Põhikorrusel 3-se 

ruudujaotusega aknad. fassaadi katab lai 

horisontaalne laudvooder. Elamu on 

renoveerimise käigus kaotanud osa algsest 

välisilmest, vahetatud avatäited sobimatud 

ajaloolisele elamule. Kesklinna kontekstis 

väärtuslik. 

plank 753 147 1,5 V 

Laatsareti 

3/5 

1910/1920ndatel ehitatud viilkatusega 

keskse katusekorruse väljaehitusega elamu 

nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel. 4-

teljelise 4-se ruudujaotusega 

tänavafassaadiga peahoone kõrval paikneb 

madalam viilkatusega hoone. Mõlema 

elamu sissepääsud hoovi poolt. fassaadidel 

horisontaalne laudvooder, katusel valtsitud 

plekk. Algsena säilinud, hästi hooldatud 

ajastule iseloomulik ansambel on väga 

väärtuslik.  

Lippaed 

Kahe hoone 

vahel algne  

plankvärav 

645 140  

55 

1,5 VV 



Laatsareti 7 1910/20ndatel ehitatud viilkatusega,  keskse 

katusekorruse väljaehitusega pikliku 

põhiplaaniga maakivist vundamendiga 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 4-

teljelise elamu fassaadil põhjanurgas 

hilisemas etapis paigaldatud välisuks. 4-se 

ruudujaotusega algsed aknad, eriti lai 

horisontaalne laudvooder fassaadil, katusel 

valtsitud plekk.  

Ajastule iseloomulik, suures osas algsena 

säilinud elamu on kesklinna kontekstis 

väärtuslik.  

lippaed 1118 145 1,5 VV 

Laatsareti 9 1920/30ndatel ehitatud Keskteljest paremat 

kätt paikneb kahepoolne kitsa valgmikuga 

välisuks, fassaadi katab lai 

horisontaallaudis. Elamu on oskamatu 

remondi  käigus kaotanud osa algsest 

välisilmest, vahetatud avatäited sobimatud 

ajaloolisele elamule. Kesklinna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

lippaed 328 128 1,5 MV 

Laatsareti 

13 

20.sajandi alguses ehitatud viilkatusega 

puitelamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Hoone on hilisemas ehitusjärgus 

renoveeritud,  paigaldatud plastikraamidega 

aknad, renoveerimise tagajärjel pole algne 

välisilme loetav.  4-teljeline Fassaad kaetud 

nn. asunikulaudisega,  katusel profileeritud 

plekk. Piirkonnale iseloomuliku mahu 

säilitanud hoone omab miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

plank 1406 125 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Lai (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Lai 30 19 saj lõpus ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 

tänavafassaad, hoovi poole venitatud räästas, 

sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu. Elamu 

on renoveeritud: paigaldatud 

kiviimitatsiooniga profiilpekist katusekate ei 

ole hoone ehitusajale omane. Mahtudelt ja 

ülesehituselt piirkonnale omane ajalooline 

elamu on väärtuslik. 

puudub 375 101 1,5 V 

 
Lai 32 19 ja 20 saj vahetusel ehitatud suurem  laia 

põhiplaaniga viilkatusega puithoone asetseb 

pikiküljega tänavajoonel. Eriti lai nelja aknaga 

sümmeetriline vintskapp, 5-teljeline 

tänavafassaad, sissepääs hoovipoolse trepikoja 

kaudu. Hoone on hilisemas ehitusjärgus 

ajaloolisele hoonele mittesobivalt 

renoveeritud (2007.a.): paigaldatud 

plastikraamidega aknad, uus katusekate. 

Piirkonnale iseloomulik olulises osas algsena  

säilinud ajalooline hoone on väärtuslik. 

puudub 586 194 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Liilia paaritu 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Liilia 5 19.saj lõpus ehitatud elamu varemed. 

Viilkatusega ehitisel säilinud kaarjad akende 

ja ukse sillused. Asub Sillutise 6 riikliku 

mälestise naaberkinnistul.  

puudub 620 65 1 MV 

 
Liilia 5 Vaade läänest      

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Liiva (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Liiva 2 1920ndatel või varem ehitatud korduvalt 

rekonstrueeritud  2korruseline kivihoone, 

millega külgneb vundament jõe ääres,  Liiva 2 

aadressiga hoonel veel kaasajal tehtud 

juurdeehitus Suur-Jõe tänava pool, mis ei 

kajastu EHR-s.  

puudub 2279 701 2 MV 

Liiva 2a Rajatis: elektrivarustus  53   _____  

Liiva 2b 2007 ehitatud suurem tööstushoone. . 

Arhitektuurilist ega miljöölist väärtust ei oma.    

võrkaed 1361 388 2 ____ 

Liiva 2d Tööstushoone.  Fotol tagumine punase 

katusega. Arhitektuurilist ega miljöölist 

väärtust ei oma.     

võrkaed 2533 666 2 _____ 

 



Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Liiva (paaritu numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune 

pind m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Liiva 1a 20 saj alguses ehitatud keskmise suurusega,   hoovipoole 

murtud viilkatusega, maastiku järgiva kõrge sokliga 

jõekaldal paiknev puidust elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Fassaadil lai horisontaalne laudis, katusel 

eterniit.  Hoone on osaliselt renoveeritud: vahetatud 

tänavafassaadi aknad.  Jõepoolsel otsaviilul säilinud 

algne   6-se ruudujaotusega aken. Olulises osas algsena 

säilinud omanäoline hoone on miljöö seisukohalt 

väärtuslik.  

puitpiire 325 123 1,5 V 

Liiva 1 1910/20ndatel ehitatud suurem madalakaldelise 

kelpkatusega pikiküljega tänavajoonel paiknev 

2korruseline puidust korterelamu. 5-teljeline 

tänavafassaad, välisuks keskteljest vasakul. Fassaadi 

katab horisontaalne laudvooder, korruste vahel 

horisontaallippidest vöö, katusel valtsitud plekk.  

Osaliselt renoveeritud, akende osas oskamatult.  Ajastule 

ja piirkonnale iseloomulik olulises osas algsena säilinud 

elamu on väärtuslik.   

lippaed 649 136 2 V 

Liiva 1b 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev viilkatusega elamu. katusel asümmeetriliselt 

paiknev vintskapp, eenduv verandaosa pikiküljel. 

Silikaatkivi välisvooder, katusel eterniit, osa vahvatäiteid 

vahetatud. Olulises osas algsena säilinud elamutüüp on 

kesklinna piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 

lippaed 892 110 1,5 MV 



Liiva 1c Ca 1900 ehitatud ja 2007 rekonstrueeritud  keskmise 

suurusega viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad, 

keskteljel paikneb kahetiivaline tahveldatud tiibuks 

valgmikuga. Madal maakiviga kombineeritud vundament. 

Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 4se-

ruudujaotusega aknad piirdeliistudega, otsaviilul väiksed 

rombikujulised aknad. Piirkonnale omane hoonetüüp on 

säilitanud mahu ja ülesehituse.  

plank 510 155 1,5 MV 

Liiva 3  20 saj alguses nurgakrundile ehitatud suurem 

madalakaldelise kelpkatusega pikiküljega Liiva tn 

tänavajoonel paiknev 2 korruseline puidust korterelamu. 

Hoone edelaosa  viilkatusega ehispenniga viilul 

otsafassaadiga tänaval. Fassaadi katab lai horisontaalne 

laudvooder, katusel valtsitud plekk. Iseloomulik 

hoovimaastik kuuridega. Piirkonnale tüüpiline, nii 

detailides kui mahus algsena säilinud elamu on väga 

väärtuslik miljöö kandja. 

lippaed 1503 216 2 VV 

Liiva 5 20 saj alguses ehitatud  keskmise suurusega viilkatusega 

keskse ja laia katusekorruse väljaehitusega 1,5 

korruseline eriti madala vundamendiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel.  5-teljeline tänavafassaad, 

hoovi poole venitatud räästas, sissepääs tuulekojast. 

Elamu on oskamatu renoveerimise (akende ruudujaotus ja 

materjal, tugevalt eenduv soojustus jmt) tõttu kaotanud 

oluliselt miljöö- ja arhitektuuriväärtust.  

lippaed 770 141 1,5 MV 



Liiva 7 1910ndatel ehitatud keskse katusekorruse väljaehitusega  

keskmise suurusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 

Tänavafassaadil on iseloomulik madalam pikendus, kus 

algne välisuks on asendatud ilmetu kaasaegse uksega.  

Fassaadi katab lai horisontaalne profileeritud laudvooder, 

katusekorruse väljaehituse viilul algne ehispenn, 

saelõikelised sarikaotsad.  valtsitud plekk. Miinuseks 

vahetatud avatäited ja lapitud katus. Piirkonnale 

iseloomulik, olulises osas algsena säilinud elamutüüp on 

miljöö kujundamisel väga väärtuslik. 

lippaed 935 202 2 VV 

Liiva 

11/9 

Kinnistul kaks hoonet. 20 saj alguses ehitatud  suurem 

2korruseline   madalakaldelise viilkatusega korterelamu 

kvartali nurgakrundil tänavajoonel ja väiksem 1,5 

korruseline 45 kraadise viilkatusega puitelamu 

pikiküljega tänavajoonel. Suuremal hoonel 5-teljeline 

tänavafassaad ja keskne katusekorruse väljaehitus Väike-

Veski tänava pool. säilinud algne hoovimaastik, punasest 

tellisest tulemüüriga. Osaliselt on vahetatud avatäited ja 

väiksemad ümberehitused, hoonete ansambel on siiski 

suures osas algsena säilinud, eristuv ja miljööliselt väga 

väärtuslik. 

 996 174 2 VV 

Liiva 13 19 ja 20 saj vahetusel ehitatud  viilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs hoovipoolse 

tuulekoja kaudu.  2008 aasta rekonstrueerimise käigus on 

muudetud hoone tänavafassaadi teljelisust, paigaldatud 

uus katusekate ja avatäited, s.h  sobimatud ruudujaotuseta 

aknad.  Oskamatu   töö vähendab piirkonnale 

iseloomuliku hoone elamu miljöö ja arhitektuuriväärtust. 

Säilinud  mahtude ja ülesehitusega.  

plank 920 168 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Pardi (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 04.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Pardi 2 Arvatavalt 20 saj. algusest pärinev 

viilkatusega elamu. Hoone on 

rekonstrueeritud (EHR-s ei kajastu) . Paikneb 

pikiküljega kinnistupiiril, uks madalas 

pikiküljel madalamas tuulekojas. 

Horisontaallaudis, plastikraamidega aknad, 

kiviimitatsiooniga profiilplekk-katus. , avaneb  

õue. Uus puitlaudis ja sileplekkkatus, hoone 

soojustatud, aknad on jäänud nö auku. Algne 

välisilme muudetud, mahtudelt piirkonna 

miljööd toetav. 

lippaed 2280 153 1,5 MV 

 
Pardi 2a Hoonestamata kinnistu   797   _____  

Pardi 2b Hoonestamata kinnistu  806   _____  

Pardi 2c Pooleliolev uusehitis. Lameda 

katusekonstruktsiooniga 1 korruseline  

puithoone Sisekrundil paiknev uusehitis. 

Asetuselt ja mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav. 

 918   MV 

 
Pardi 2d Hoonestamata kinnistu  909   _____  



Pardi 4 20 saj alguses ehitatud  suurem 2korruseline   

madalakaldelise viilkatusega puidust 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 4-

teljeline tänavafassaad, uks vasakul. Fassaadi 

katab lai horisontaalne laudvooder  Osaliselt 

on vahetatud avatäited ja väiksemad 

ümberehitused, mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav. 

võrkaed 1104 145 2 MV 

 
Pardi 6 20 saj alguses ehitatud  keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel.  3-teljeline 

põhimahuga tänavafassaad, pikiküljel 

hoonetüübile iseloomulik pultkatusega 

pikendus sissepääsuga. Fassaadi katab 

horisontaalne laudvooder, katusel eterniit.   

Piirkonnale tüüpiline, olulises osas algsena 

säilinud elamu on väärtuslik miljöö kandja. 

võrkaed 1100 85 1 V 

 
Pardi 8 20 saj alguses ehitatud suurem 2korruseline 

madalakaldelise viilkatusega puithoone 

pikiküljega tänavajoonel.   

Rekonstrueerimise käigus on muudetud hoone 

tänavafassaadi teljelisust, paigaldatud uus 

katusekate ja avatäited, s.h  sobimatud 

varikatus sissepääsu kohal.  Oskamatu   töö 

vähendab piirkonnale iseloomuliku hoone 

elamu miljöö ja arhitektuuriväärtust. Säilinud  

mahtude ja ülesehitusega. 

võrkaed 1059 125 2 MV 

 



Pardi 12 19 saj. teisel poolel ehitatud viilkatusega 

hoone. elamu ja abihoone pikiküljega 

tänavajoonel nurgakrundil. Horisontaalne 

kitsas laudis, ajastule iseloomulik 

hoovimaastik kuuridega. Osaliselt on 

vahetatud avatäited ja väiksemad 

ümberehitused, hoonete ansambel on siiski 

suures osas algsena säilinud, ajastutruu ja 

miljööliselt väärtuslik. 

plank 1611 122 1 V 

Pardi 14/ 

Side 10b 

 

19 ja 20 saj vahetusest pärinev laia  

põhiplaaniga 1korruseline pööninguruumiga 

viilkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

nurgakrundil. Hoovi poolt tuulekojast  

sissepääs. 3-teljelise tänavafassaadiga elamu 

on rekonstrueeritud lähiajal (Rek EHR-s ei 

kajastu): fassaad soojustatud, PVC-raamidega 

aknad jmt., on vähendanud ajaloolise elamu 

väärtust. Kinnistul veel uusehitis.  

plank 754 111 1 V 

Pardi 16 Arvatavalt 1950ndatel ehitatud viilkatusega 

elamu on ümberehituste käigus (mis ei kajastu 

EHR-s) täielikult moonutatud. Miljööliselt ja 

arhitektuuriliselt väheväärtuslik, grotesksena- 

nii mahult kui ülesehituselt - mõjuv hoone 

väiksel krundil on piirkonna miljööd 

devalveeriv. 

lippaed 271 101 2 ______ 

 



Pardi 16a 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga  

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 

hoonetüübile omased silikaatkivist 

aknasillused ja karniisid. Katusele paigaldatud 

profileeritud plekk ja sobimatud uued 

avatäited vähendavad elamu miljööväärtust. 

Muus osas algsena säilinud heas korras 

tüüpiline puhta  silikaatkivi välisvoodriga 

elamu omab toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

 

metallpiire 600 99 1,5 MV 

 
Pardi 18a 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja 

keskse väikese vintskapiga pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev elamu. 

Renoveerimine on vähendanud elamu miljöö 

ja arhitektuuriväärtust. Hoone katusekate 

profiilpekk, fassaadi katab PVC-laudis. 

Säilinud  mahtude ja ülesehitusega. Hoone 

omab toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel.  

 

metallpiire 600 152 1,5 MV 

 
Pardi 18b 1960datel ehitatud viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev elamu.  Hoone silikaatkiviga 

vooderdatud fassaadil tänava suunas 

sümmeetriliselt paiknevad aknad;  

miniatuursed aknad otsaviiludel. Katusekate ja  

PVC- aknad vähendavad hoone 

miljööväärtust. Hoone omab toetavat rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel.  

 

metallpiire 748 100 1,5 MV 

 



Pardi 20 1960ndatel ehitatud viilkatusega 

individuaalelamu on 2008 a. alustaud ja 

lõpetamata  ümberehituste käigus täielikult 

kaotanud oma algse välisilme, tulemuseks 

rahutu ja lõpetamata mulje, piirkonna miljööd 

devalveeriv. 

lippaed 672 86 1,5 _____ 

 
Pardi 22 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  vintskapiga viilkatusega  

elamu arhitektuurne – ja miljööline väärtus on 

rikutud mastaapse juurdeehitusega hoone taha 

ja tänavafassaadil. . Moonutatud 

proportsioonide ja ebakorrektse üldilmega 

elamu  ei oma  miljöölist väärtust.  

 

 

 

metallpiire 650 181 2 ______ 

 
Pardi 22a 1960ndatel ehitatud sisekrundil paiknev  

kõrge viilkatusega , keskse laia vintskapiga 

1,5 korruseline individuaalelamu. Tänavalt 

pole vaadeldav. Omab toetavat rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

võrkaed 959 94 1,5 MV 

 



Pardi 24 19 saj lõpus ehitatud keskmise suurusega laia 

põhiplaaniga viilkatusega pööninguruumiga 

1korruseline puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, hoovi 

poole venitaud räästas. Hoone on renoveeritud 

miljöö- ja arhitektuurilist väärtust 

vähendavalt:  fassaad eenduvalt soojustatud ja 

kaetud horisontaalse laudisega, PVC-nurga- ja 

aknapiirdeliistud. Säilinud mahtudega 

ajalooline hoone on  piirkonna miljöö 

seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 1589 106 1,5 V 

 
Pardi 26 2005. a ehitatud AB Lehemaa & Urgard 

projekteeritud suurem lameda 

katusekonstruktsiooniga liigendatud eri 

kõrguste mahtudega modernses võtmes 

korterelamu. Heleda krohvipinnaga 

asümmeetrilist fassaadi liigendavad 

erikujulised aknad ja rõdud. Piirkonna 

kontekstis miljööd toetavas rollis.  

metallpiire 1882 557 2 MV 

 
Pardi 28  20 saj esimesel kümnendil ehitatud U-kujulise 

põhiplaaniga suurem mitme korteriga puidust 

elamu paikneb nurgakrundil. Tänavanurgal 

iseloomulik „ära lõigatud  teravnurk“. Hoovi 

poole eenduvad kaks eraldi  sissekäiguga 

tiiba. Poolkelpkatusega hoonel on Kanali tn 

pool keskne viilkatusega katusekorruse 

väljaehitus, viiluväljal ehispenn, hoovipoolsed 

omanäolised miniatuursed aknad. eristuva 

arhitektuuriga hästi säilinud silmaapaistev 

korterelamu on miljöö seisukohalt väga 

väärtuslik. 

lippaed 905 157 2 VV 

 



Pardi 30 19 ja 20 saj vahetusest pärinev laia  

põhiplaaniga keskmise suurusega 

1,5korruseline viilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega puitelamu, 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljelisel fassaadil 

keskne välisuks. Renoveeritud hoone fassaadi 

katab lai horisontaalne profileeritud 

laudvooder, katusekorruse väljaehituse viilul 

ja otsaviiludel ehispennid, saelõikelised 

sarikaotsad, katusel valtsitud plekk. 

Piirkonnale tüüpiline, rahuldavalt renoveeritud 

säilinud elamu on väärtuslik miljöö kandja. 

puudub 874 170 2 V 

 
Pardi 32 1993 a ehitatud suurem kiviseinaga 

korterelamu asetseb tänavajoonest eemal 

sellega paralleelselt. Madalakaldelise  

viilkatusega sümmeetrilise 

fassaadikujundusega piklik hoone on 

liigendatud  sektsioonide vertikaalsete  

tagasiastega. Renoveerimistööde käigus on 

kadunud palju endisest elegantsist.  

müüritis 1566 313 4 ____ 

 
Pardi 34 Arvtavalt 1920ndatel ehitatud viilkatusega 

väiksem elamu paikneb tänavajoonest eemal. 

Hoone on renoveeritud/ rekonstrueeritud 

hoone (EHR-s ei kajastu)  miljöö- ja 

arhitektuuriväärtust vähendavalt. Mahtudelt 

piirkonna miljöö toetaja. 

lippaed 846 57 1 MV 

 



Pardi 34a 1960ndate alguses ehitatud pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev  vintskapiga 

silikaatkivi välisvoodriga elamu viilkatusega  

elamu.  Hoone on  osaliselt renoveeritud, seda 

oskamatult: vitskapil  PVC-raamidega aknad, 

kiviimitatsiooniga profiilplekk katusel. 

Tüüpiline individuaalelamu on mahtudelt 

piirkonna miljööd toetavas rollis.  

 

lippaed 600 91 1,5 MV 

 
Pardi 34b 20saj alguses ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga 1korruseline 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 

tänavafassaad, sissepääs hoovist, lai 

horisontaalne laudvooder fassaadil, katusel 

eterniit.  Hästi säilinud eeslinna elamutüübi 

esindaja on väärtuslik miljöö kandja.  

 

 

 

plank 607 100 1.5 V 

 
Pardi 36a 1987 a ehitatud ja rekonstrueerimisel olev 23 

korruseline pikiküljega tänavaga paralleelselt 

paiknev madalakaldelise kelpkatusega elamu.  

mastaapne arhitektuuriliselt ja miljööliselt 

väheväärtuslik hoone, rahutu ja lõpetamata 

mulje.  

lippaed 620 186 2 ______ 

 



Pardi 36 1995.a. rajatud kõrge viilkatusega keskmise 

suurusega eramu paikneb pikiküljega tänavaga 

paralleelselt krundi keskosas. 1930ndate 

stilistikat järgiv, kaasaegse 

materjalikasutusega elamu  on miljööd 

toetavas rollis. 

puitpiire 948 140 2 MV 

 
Pardi 38 1910/1920ndatel ehitatud eriti laia 

põhiplaaniga viilkatusega , keskse kitsa 

katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 

elamu pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs 

lõikub tänavafassaadil hoone läänenurka. 

Silikaatkivi välisvooder on arvatavasti 

paigaldatud hilisemas ehitusetapis, katusel 

valtsitud plekk. Eristuva arhitektuuriga elamu 

on miljöö seisukohalt väärtuslik 

lippaed 1012 100 1,5 V 

 
Pardi 40 1920/30ndatel ehitatud kelpkatusega suurem 

puidust 2korruseline korterelamu paikneb 

pikiküljega tänavaga paralleelselt. 

Loodesuunal eendub kahe korruse ulatuses 

põhimahust kitsam klaasitud verandatiib. 

Oskamatu   renoveerimine (tugevalt eenduv, 

aknaid auku jättev soojustus, plastraamidega 

aknad jmt) vähendab suvituspiirkonnale 

iseloomuliku hoone miljöö ja 

arhitektuuriväärtust. Säilinud  mahtude ja 

ülesehitusega silmapaistev hoone on 

väärtuslik miljöö kandja.  

lippaed 2545 113 2 V 

 



Pardi 42 1910ndatel ehitatud lihtne väiksem puidust 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. 2-teljlise 

põhimahuga hoonel on kagusuunal parapetiga 

madalam osa, sissepääs hoovist. Elamu on 

säilinud algsena, madal vundament, lai 

horisontaalne laudis fassaadil. valtsitud plekk 

katusel. Hoone fassaad on hooldamata. 

Ajaloolise välisilme säilitanud hoone omab 

piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli.   

võrkaed 626 63 1 V 

 
Pardi 44 1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 

elamu.  

Elamu on rekonstrueeritud/renoveeritud, 

tänavafassaadil kergelt eenduva keskosa peal 

rõdu, kitsad vertikaalsed aknad. uks 

keskteljest paremal, sissepääs  veel 

loodepoolselt pikiküljelt. Ehituslikud 

muudatused hoone fassaadil on vähendanud 

elamu alget elegantsi aja muutnud välisilmet.  

lippaed 995 77 1,5 V 

 
 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Pardi  (paaritu numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 04.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Pardi 1 2001 a. uusehitis. Madalakaldelise 

viilkatusega 1korruseline  kaasaegne eramu 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. . 

Fassaadil laudis kombineeritud krohviga, 

katusel rullmaterjal. Iseseisvat 

arhitektuurilist väärtust ei oma, mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav.  

Müür 

puitpiire 

597 155 1 MV 

 
Pardi 3 Arvatavalt 1950ndatel ehitatud viilkatusega 

1,5 korruseline elamu krundi keskosas 

otsaküljega tänava suunas. Fassaad kaetud 

silikaatkivi välisvoodriga, katusel eterniit. 

tagasihoidlik elamuhoone on mahtudelt ja 

ülesehituselt piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 434 73 1 MV 

 
Pardi 5 Arvatavalt 1950ndatel ehitatud viilkatusega 

vintskapiga 1,5 korruseline elamu krundi 

keskosas otsaküljega tänava suunas. 

Fassaad kaetud silikaatkivi välisvoodriga, 

katusel eterniit. tagasihoidlik elamuhoone 

on mahtudelt ja ülesehituselt piirkonna 

miljööd toetav. 

võrkaed 423 81 1,5 MV 

 



Pardi 7 19 ja 20 saj vahetusel ehitatud L-kujulise 

põhiplaaniga väiksem viilkatusega elamu. 

pikiküljega tänavajoonel. Renoveerimise 

tagajärjel vähenenud miljööväärtus: 

profiilplekk katusel ja uue avatäited. 

Fassaadil vanemast ehitusjärgust pärinev 

lubikrohv, lääneseinal ulatuslik punasest 

tellisest tulemüür.  Hoonetüübina eristuv 

elamu miljöö seisukohalt väärtuslik. 

Kinnistul 2 väärtusetut (abi)hoonet.  

plank 158 70 1 V 

 
Pardi 9 1920/30ndatel ehitatud  keskmise suurusega  

viilkatusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Madala vundamendiga hoonel 

on 3-teljeline tänavafassaad, hoovi pool 

sissepääs tuulekojaga. Fassaad kaetud eriti 

laia horisontaalse laudvoodriga. Uus 

katusekate. Olulises osas algsena säilinud 

eeslinna tüüpiline puitelamu on väärtuslik 

miljöö kandja.  

 

 

 

võrkaed 729 99 1 V 

 
Pardi 11 1989 aastal ehitatud suur korterelamu. 3 

korruseline kivihoone postmodernistlike 

motiividega fassaadikujundusega kolme 

trepikojaga elamu. Hoolimata mahust omab 

omanäoline hästisäilinud korterelamu 

miljööalal toetavat rolli.  Omab ka 

iseseisvat arhitektuurilist väärtust. 

puudub 2680 766 3 MV 

 
Pardi 15 Hoonestamata   496   _____  



Pardi 15a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 

eramu on rekonstrueerimise käigus 

täielikult kaotanud oma algse välisilme. 

Kasutatud materjalid (klinkertellis, 

kiviimitatsiooniga profiilplekk jm) ei ole 

hoone ehitusajale ja hoonetüübile omased. 

Miljööliselt väheväärtuslik. Vajadusel saab 

pidada mahtudelt miljööd toetavaks.  

metallpiire 600 70 1,5 ____ 

Pardi 15b 1960ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

ja algselt tõstetud räästaga 1,5 korruseline 

eramu. Kagusuunal kaarjas veranda, millel 

ažuurse torupiirdega rõdu. Fassaad kaetud 

puhta viigina kaotud silikaatkiviga. Elamu 

on renoveerimise käigus kaotanud algset 

elegantsi, vahetaud avatäited on ilmetud, 

eriti nn ehituspoe standardne uks. Siiski 

eritub hoonetüübi raames esinduslikkuse ja 

planeeringuga.  

lippaed 602 119 1,5 MV 

 
Pardi 15c 2003 aastal ehitatud 2korruseline 

madalakaldelise viilkatusega hoone paikneb 

otsafassaadiga tänavajoonega paralleelselt. 

Massiivsena mõjuv  hoone väikesel krundil 

ei sobitu piirkonda nii fassaadikujunduse ja 

mahtude poolest. Ei oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust.   

lippaed 577 103 2 ______ 

 



Pardi 15d 1996 a. uusehitisel on kopeeritud Pärnu 

ehitustraditsioonis tuttavat kõrge „kikkis 

katusega“  elamut. Paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaadil 

puhasvuuk silikaatkivi, katusekate kivi, 

sissepääsu kõrval ümaraken. Tulemus 

miljöö seisukohalt rahuldav. 

lippaed 793 165 1,5 MV 

 
Pardi 17 Uusehitis. 2009 aastal ehitatud 

madalakaldelise kelpkatusega 

ristkülikukujulise põhiplaaniga mastaapne 

elamu paikneb tänavajoonega paralleelselt. 

Sümmeetrilise tänavafassaadiga elamu 

keskteljel sissepääs, eenduv rõdu ja 

viilkatusega katusekorruse väljaehitus. 

Elamu ei haaku piirkonna ehitustavadega. 

Ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljööväärtust.   

võrkaed 799 160 2 _____ 

 
Pardi 17a 1960ndatel ehitatud 1korrusline 

pööninguruumiga viilkatusega elamu 

paikneb krundi tagaosas tänavajoonest 

eemal. Fassaad kaetud silikaatkivi 

välisvoodriga, katusel profiilplekk, 

läänesuunal hilisem, põhimahust madalam  

juurdeehitus. Iseseisvat miljöö- ega 

arhitektuuriväärtust ei oma, toetab piirkonna 

miljööd mahu ja paiknemisega. 60ndatele 

omane stiilne jälgvärav. Kinnistu piiril 

tänava ääres abihoone.  

lippaed 464 99 1 MV 

 



Pardi 17b/ 

Karuselli 

84 

Kinnistul kaks hoonet: Pardi 17b on 

uusehitis. 1999 aastal ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga (madalakaldeline 

viilkatus) suurem kaasaegse 

arhitektuurikeelega hoone pikiküljega 

tänavajoonel. Fassaadi ilmestavad 

asümmeetriliselt paiknevad eri kuju ja 

suurusega aknad, fassaadikate 

kombineeritud laudise ja krohviga.  

lippaed 977 139 2 MV 

 
Pardi 19 1920datel ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega, tsementkiviga kaetud 

viilkatusega, horisontaallaudisega kaetud 

fassaadiga, põhimahuga liituva klaasitud  

verandaga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad 

keskse välisuksega. Hoone on  antud 

tänavalõigus pigem erandlik ja 

detailiderohke. Silmapaistev juugendlik 

välisuks koos varikatusega. Olulises osas 

algsena säilinud elamu on väga väärtuslik. 

võrkaed 884 127 1,5 VV 

 



 

 

 
Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Pikk (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 10.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Pikk 26 Uusehitis. 2007 a. ehitatud korterelamu-

ärihoone paikneb nurgakrundil tänavajoonest 

eemal sellega paralleelselt. 

Arhitektuuribüroode Alfa Arhitektid ja Arvi 

Vainula projekteeritud modernse 

arhitektuurikeelega lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu fassaad on 

kaetud horisontaalse puitlaudisega, 

tagasiastega esimese korruse osa sein on 

krohvitud.  Arvestades asukohta ja 

lähihoonestust omab kaasaegne stiilne elamu 

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

puudub 956 

ärimaa 

338 3 MV 

 
Pikk 28 Hoonestamata kinnistu  1109 

ärimaa 

  ___  

 



 

 
Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Pilli  (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Pilli 2 Ca 1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga madal  

parapettekatusega kontor-töökoda paikneb 

pikiküljega tänavajoonel. Tagasihoidlik ehitis 

on aukoha kontekstis miljööd toetav. 

Kinnistul veel ladu (208m2) ja garaaž (33).  

Müür 

võrkaed 

999 

 

119 1 MV 

 
Pilli 4 Hoonestama kinnistu  

Tootmismaa  

 

 384     

Pilli 4a Hoonestama kinnistu  

tootmismaa 

 71     

Pilli 4b Ei eksisteeri sellist aadressi       

Pilli 6 Hoonestama kinnistu 

Üldkasutatav maa 

 2714     

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Pilli  (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Pilli 1 19 ja 20 saj vahetusel kõrgele punase tellise ja 

maakakiviga kombineeritud vundamendile 

ehitatud viilkatusega puithoone otsafassaadiga 

jõe suunas.  6-teljelise põhimahuga liitub 

iseloomulik madalam lameda katusega 

hoonetiib.  Eristuva arhitektuuri ja 

planeeringuga olulises osas algsena säilinud 

ajalooline hoone on väga väärtuslik miljöö 

kandja. Jõeäärse ajaloolise hoonestuse 

esindaja. Ajastule tüüpiline hoovimaastik 

kuuride ja abihoonetega. 

Lippaed 

osaliselt 

946 191 1,5 VV 

Pilli 1a Uusehitis. 2001 aastal ehitatud kaksikelamu 

(paaris 4. Jõe tn 2a-ga ). Vahetult jõe ääres 

kinnistul paiknev kaasaegne mahukas 

poolkelpkatusega madalakaldeliste 

viilkatustega katusekorruse väljaehitustega 

elamu. Fassaadil krohv ja puitlaudis. 

Massiivne piirkonnale mitteomase 

ehitusmahuga elamu ei järgi piirkonna 

väljakujunenud ehitustava, ei oma iseseisvat 

arhitektuurset väärtust ega toeta piirkonna 

miljööd.  

 

võrkaed 1359 155 2 _____ 

Pilli 1c Hoonestamata kinnistu     _____  

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Riia mnt (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus- 

alune 

pind m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Riia mnt 

6/ 

Vana-

pargi tn 4  

 

19 ja 20 saj vahetusel ehitatud kelpkatusega suurem 

korterelamu paikneb nurgakrundil pikiküljega 

tänavajoonel.  Lihtsa fassaadilahendusega hoone tiibuks 

(hilisemast ehitusjärgust)  asub keskteljest vasakul, 

Vanapargi poolsed avatäited paiknevad  asümmeetriliselt. 

Elamul on omapärane pööningukorruse väljaehitus tiheda 

ruudujaotusega kitsa aknareaga, nii Riia mnt poolsel 

fassaadil kui ka Vanapargi tn pool. vahetaud avatäited. 

Olulises osas algsena säilinud eristuv korterelamu on 

väga väärtuslik miljöö kandja. Samal kinnistul paiknev 

Vanapargi 4 hoone on miljööväärtuslik.  

puudub 1104 318 2 VV 

 
Riia mnt 

14 

1910ndatel ehitatud suurem viilkatusega  keskse 

katusekorruse väljaehitusega korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone 3-teljeline katusekorruse 

väljaehitusega osa eendub väheselt tänava suunas. 

Fassaadil  lai horisontaalne laudis, liseenid, nurgalaud,  

vahevööd, saelõikelised sarikaotsad. Oskamatu 

renoveerimise käigus vahetatud avatäited vähendavad 

elamu miljöö- ja arhitektuuriväärtust. Tänavaäärse 

suurema korterelamu taga on väiksem viilkatusega elamu 

( ehitusalune pind 150m2) pärit ca 20 saj algusest.  

plank 1715 265 2 V 

 



Riia mnt 

16 

Kinnistul 3 elamut ja 2 abihoonet.  

Tänavaäärne  väiksem (e.a.p.80m2) viilkatusega 

pööningukorrusega kahe tuulekojaga sissepääsuga 

horisontaalse laudvoodriga, eterniitkatusega puithoone 

pärineb 19/20 saj vahetusest ja on renoveerimise käigus 

kaotanud algilme (originaallaudis näha Riia mnt poolsel 

otsaküljel). Hoone on miljööväärtuslik. Kinnistul veel 

miljööliselt väheväärtuslik ärihoone ja elamu mis ei ole 

tänavalt vaadeldavad. 

 

Lippaed 

plank 

2758 80m2 

180m2 

265m2 

 

1 MV 

 
Riia mnt 

18 

 

Samal kinnistul paikneb kolm hoonet Riia mnt 18, Riia 

mnt ja Riia mnt 22. Riia mnt 18 on üks kahest 

ehitusmahust koosnev pikiküljega tänavajoonel paiknev 

liithoone aadressiga Riia mnt 18/20.  

Riia mnt 18 on 1930ndate teisel poolel ehitatud suurem 

kelpkatusega kivihoone pikiküljega tänavajoonel. 

Fassaad krohvitud , katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk.  7-teljeline tänavafassaad, katusekorrusel 

keskne lai ja madal vintskapp. Renoveerimine on 

muutnud hoone algset välisilmet negatiivses suunas. 

Siiski, olulises osas algsena säilinud EW aegne 

esinduslik, Riia mnt äärse hoonestuse hulgast eristuv 

kivihoone on väga väärtuslik.  

puudub 2178 267 2,5 VV 

 
Riia mnt 

20 

Samal kinnistul paikneb kolm hoonet Riia mnt 18, Riia 

mnt ja Riia mnt 22. Riia mnt 18 on üks kahest 

ehitusmahust koosnev pikiküljega tänavajoonel paiknev 

liithoone aadressiga Riia mnt 18/20.  

Riia mnt 20 on 1920ndate teisel poole ehitatud Riia mnt 

18-ga külgnev keskmise suurusega kelpkatusega  

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Hoone on oskamatu 

rekonstrueerimise/renoveerimise (tugevalt eenduv aknaid 

auku jättev soojustus, materjalid jm)   tagajärjel kaotanud 

täielikult algse välisilme. Mahtudelt miljööväärtuslik.  

puudub Samal 

kinnis 

tul 

Riia 

mnt 

18 

20 

22 

360 1,5 MV 

 



Riia mnt 

22 

Samal kinnistul paikneb kolm hoonet Riia mnt 18, Riia 

mnt ja Riia mnt 22. Riia mnt 22 paikneb  kinnistu 

kagupiiril otsafassaadiga Riia mnt tänavajoonel ja 

pikiküljega Henno tn tänavajoonel. Riia mnt 22 on algselt 

19 saj lõpus ehitatud madala vundamendiga viilkatusega 

pööninguruumiga puithoone. Hoone on oskamatu 

rekonstrueerimise/renoveerimise (avatäidete kuju, 

materjal jmt) tagajärjel kaotanud osaliselt algse välisilme, 

varasemast ehitusperioodist säilinud väärtusena lai laudis.  

85m2 ehitusaluse pinnaga hoonele on tehtud krundi 

sisemusse jäävad mastaapsed juurdeehitused. 

Tänavaäärne puithoone on miljööväärtuslik. 

puudub Samal 

kinnis 

tul 

Riia 

mnt 

18 

20 

22 

85 1 MV 

 
Riia mnt 

24 

18 saj teisel/19 saj esimesel poolel ehitatud madala 

vundamendiga barokse ülesehitusega poolkelpkatusega 

rõhtpalkhoone otsafassaadiga Riia mnt tänavajoonel. 

Pikiküljega Henno tn 3-teljelise põhimahu pikendusena 

paiknevas tuulekojas esinduslik tiibuks valgmiku ja 

rikkalikku klassitsistliku dekooriga välisuks. Esinduslik 

vanema hoonestuskihi detailikaota hästi säilinud esindaja 

on pieteeditundega renoveeritud ja väga väärtuslik.  

 

 

Plank 

Piia mnt 

pool 

1297 158 1 VV 

 
Riia mnt 

26 

Arvatavalt 20 saj algusest pärinev rikkaliku  

klassitsistliku fassaadidekooriga viilkatusega pikiküljega 

tänavajoonel asetsev kivihoone, mille taga krundi 

sügavusse taanduv mastaapne ehitusmaht. Eristuva 

välisilmega hästisäilinud hoone on miljöö 

mitmekesistajana väärtuslik. Kasutuses äripinnana.  

puudub 1119 254 1 V 

 



Riia mnt 

28 

Arvatavalt 20 saj. alguses ehitatud suurem kivihoone  

paikneb pikiküljega tänavajoonel.  Hoone tänavafassaad 

on rikkaliku maneristliku, osaliselt stiliseeritud 

dekooriga, Korterelamu ja äripinnana kasutuses oleva 

hoone fassaad on krohvitud, katus kaetud valtsitud 

plekiga. Külgneb  Riia mnt 28a-ga. Riia mnt hoonestuse 

reas silmapaistev ja eristuva dekooriga hoone on väga 

väärtuslik.  

puudub 1083 433 3 VV 

 
Riia mnt 

28a 

Uusehitis. 2008 aastal AB Kirsima&Niineväli projekti 

järgi valminud modernne kombineeritud 

katusekonstruktsiooniga kahe erikõrguse mahu ja 

asümmeetrilise julge fassaadikujundusega korterelamu 

taotleb ülesehituselt dialoogi külgneva Riia mnt 28 

hoonega. Nüansiks naabermajalt “laenatud“ portaal. 

Arhitektuuriväärtuslikku uusehitist saab pidada 

miljööväärtuslikuks antud tänavalõigus.  
 
 

puudub 1140 350 4 MV 

 
Riia mnt 

30 

1997 a. kinnistu loodepiirile ehitatud poolkaare kujulise 

põhiplaaniga modernne 3korruseline büroohoone ja 

hotell. Krohviga kaetud  fassaadil rohkelt klaaspinda. 

Arvestades lähikonnas asuvate  hoonete kõrgust ja 

gabariite saab pidada miljööväärtuslikuks uusehitiseks. 

Samas jääb selgusetuks väikese krundi täiehitusprotsent : 

maa-ameti andmetel 89m2,   EHR-s 350. Visuaalselt ca 

250.   

puudub 568 Ca 250 3 MV 

___ 

 



Riia mnt 

32 

19 saj lõpus ehitatud eriti laia T-kujulise põhiplaaniga 

osaliselt vii- ja osaliselt kelpkatusega rõhtpalkhoone 

otsafassaadiga Kalamahe tn tänavajoonel.  Madala räästa 

ja vundamendiga hoonetüübi raames eristuva 

arhitektuuriga. Rohkelt säilinud puitdetaile: poolsambad 

nurgalaudadel, hammaskarniis viiluräästal jm. Hilisemas 

ehitusetapis tehtud juurde- ja ümberehitused rikuvad 

väärtuslikku tervikut. Miljöö seisukohast väärtuslik.   
 
 

plank 1370 419 1,5 V 

 
Riia mnt 

34a 

Kaassaajal ehitatud kombineeritud katusekijuga 

1korruseöline madal krohvitud fassaadiga hoone 

pikiküljega tänavajoonest kerge tagasiastega. 

Arhitektuuriliselt ja miljööliselt väheväärtuslik. 

Mahtudelt saab vajadusel pidada miljööväärtuslikuks.  

Kasutuses Uusapostliku kiriku kontori ja palvelana.  

lippaed 995 188 1 ______ 

Riia mnt 

38a/ 

Laatsareti 

12a 

19 ja 20 saj vahetusest pärinev viilkatusega pikliku ja laia 

põhiplaaniga puidust hoone pikiküljega Laatsareti tn 

tänavajoonel. Hoone on ümberehituste  tagajärjel 

kaotanud palju oma autentsest välisilmest. 

Vanamasse hoonestuskihti kuuluv iseloomulikud mahud 

säilitanud hoone on väärtuslik miljöö kandja.  

Kinnistu põhjapiiril veel suure mahuga äri- ja eluhoone.  

lippaed 1658 175 1,5 V 



Riia mnt 

38 

Riia mnt 38a/Laatsareti 12a/Riia mnt 38 kinnistul 

paiknev väiksem elamu poolkelpkatusega elamu, millest 

pool asub Riia mnt 42 kinnistul. Arvatavalt 20 saj 

algsuses ehitatud ja hilisemas ehitusjärgus renoveeritud 

elamu Riia mnt 38 poolse osa fassaadi katab silikaatkivi 

välisvooder, katusel profiilplekk. Tagasihoidlik elamu on 

miljööväärtuslik eelkõige mahult.  

lippaed Riia 

mnt 

38a/ 

Laatsare

ti 12a-

ga 

samal 

kinnistu

l 

93 1 MV 

Riia mnt 

40 

Ca 1980ndatel ehitatud viilkatusega 2korruseline hoone 

otsafassaadiga Riia mnt tänavajoonel. Fassaadil 

kombineeritud laudis krohvipinnaga, katusel plekk. 

Iseseisvat arhitektuurisilt ega miljööväärtust ei oma.  

plank Kinnista

-mata 

181 2,5 _____ 

Riia mnt 

42 

1910/1920ndatel ehitatud suurem puidust viilkatusega 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 6-teljeline 

tänavfassaad 4-se ruudujaotusega akendega, sissepääs 

kahe hoovipoolse trepikoja kaudu ja kagusuuna 

otsküljelt. Fassaadi lai horisontaalne laudvooder kohati 

“lapitud“ kitsamaga. Lihtne üürimaja tüüpi olulises osas 

algsena säilinud kortermaja on väärtuslik miljöö kandja.  

puudub 1427 220 2 V 



Riia mnt 

44 

19 saj lõpus /20 saj alguses ehitatud eiti pika 

põhiplaaniga kitsa krundi sügavusse taanduv viilkatusega 

puithoone otsafassaadiga Riia mnt tänavajoonel. Madala 

vundamendiga hoone fassaadi katab horisontaalne 

laudvooder, katusel eterniit. Riia mnt poolsel (rahuldavalt 

renoveeritud) küljel 4-se ruudujaotusega aknad. Algne lai 

laudis näha idaseinas. Vanamasse hoonestuskihti kuuluv 

iseloomuliku ülesehituse ja mahud säilitanud hoone on 

väärtuslik miljöö kandja.  

 

plank 1299 266 1 V 

Riia mnt 

46 

20 saj alguses ehitatud 2korruseline viilkatusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Põhimahult lihtsa 

ülesehitusega hoone teeb silmapaistvaks  keskteljest 

paremat kätt jääv teise korruse väljaehitus koos valtsitud 

plekiga kaetud ümara toretseva tipuga tornikiivriga. 

Hoone on ümberehituste  tagajärjel kaotanud palju oma 

autentsest välisilmest. Miljöö seisukohast väärtuslik.  

plank 1465 186 2 V 

Riia mnt 

46a 

19 saj lõpus ehitatud kitsa ja pika põhiplaaniga madala 

vundamendiga eriti väikese krundi sügavusse taanduv 

madal hoone otsafassaadiga tänavajoonel. Hoonel on 

läänepoolse naabriga ulatuslik punasest tellisest tulemüür 

ja parapetiga tänavaäärne katuseviil. Hoone ei ole ilmselt 

algselt elamuks kavandatud ja praegugi kasutuses 

äripinnana. Ulatuslikult ümberehitatud tänavafassaad 

jätab piirkonnas eristuva hoone miljöö toetaja rolli.  

puudub 128 83 1 MV 



Riia mnt 

48 

20 saj esimesel kümnendil ehitatud suurem 

kahekorruseline kivihoone pikiküljega tänavajoonel. 

Esinduslik historitsistliku fassaadikujundusega 

tellishoone rikkalike dekoratiivsete eristuvat värvi 

kaarsilluste ja hammaskarniididega silmapaistev hoone 

on omane Riia mnt ääres. Mujal pigem erandlik. Hästi 

säilinud arhitektuuriliselt ja miljööliselt väga väärtuslik 

hoone. Kinnistu loodepiiril väike puidust viilkatusega 

elamu (e.a.p 52m2) on miljöö seisukohalt väärtuslik.    

puudub 2243 379 2 VV 

Riia mnt 

50 

1920/30ndatel ehitatud kelpkatusega 2korruseline suurem 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. Algne 6-teljeline 

tänavfassaad teise korruse osas, esimese korruse 

avatäidete kuju ja suurust on muudetud.  sissepääs 

hoovipoolse trepikoja kaudu. Pööningukorrusel 

miniatuursed katuseuugid. Ümberehituste käigus tehtud 

muudatused ja detailikadu on vähendanud piirkonnale 

tüüpilise korterelamu väärtust. Fassaad pikka aega 

hooldamata.  

puudub 2146 338 2 MV 

Riia mnt 

52 

1920/30ndatel ehitatud madalakaldelise viilkatusega 

2korruseline suurem korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. 7-teljeline tänavfassaad 4-se 

ruudujaotusega akendega säilinud teise korruse osas. 

Sissepääs tänavalt ja hoovipoolse trepikoja kaudu.  

Vahetaud osa avatäiteid, olulises osas algsena ja 

hästisäilinud piirkonnale omane korterelamu on 

väärtuslik miljöö kandja.  

puudub 1096 223 2 V 



Riia mnt 

54 

Kinnistul 2 elamut. Riia mnt äärne 2korruseline 

viilkatusega, keskse katusekorruse väljaehitusega suurem 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. Hoovi pool 3 

trepikoda. Hoonel on Rähni tänava pool nn äralõigatud 

nurk, mille katuseosas väike otsaviil. Riia mnt 

tänavafassaadil liseenid,  korruste vahevöö, 2tahveldatud 

tiibust ja katusekorruse väljaehituse otsaviilul 

saelõikelised sarikaotsad ning ehispenn. Hoone on 

oskamatu renoveerimise  tagajärjel kaotanud osa oma 

autentsest välisilmest. Olulises osas algsena säilinud 

esinduslik puithoone on väärtuslik miljöö kandja.  

puudub 1524 364 2 V 

Riia mnt 

56/ 

Rähni 8 

Kinnistul on kaks elamuhoonet. 1910/20ndatel ehitatud 

madalakaldelise viil- ja osalise kelpkatusega 2korruseline 

suurem korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 7-teljeline 

tänavfassaad 4-se ruudujaotusega akendega säilinud teise 

korruse osas. Nurgalahendusega sissepääs Rähni tn pool 

ja Riia mnt poolt. Esimene korrus kasutuses baarina. 

Sissepääs tänavalt ja hoovipoolse trepikoja kaudu.  

Vahetatud esimese korruse avatäited, muus osas 

hästisäilinud piirkonnale omane korterelamu on 

väärtuslik miljöö kandja. 

puudub 1293 297 2 V 

Riia mnt 

58 

1920ndatel ehitatud madalakaldelise viilkatusega 

2korruseline suurem korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. 7-teljeline tänavfassaad välisustega 

kummalgi küljel. Sissepääs ka hoovipoolse trepikoja 

kaudu. Hoone oskamatu renoveerimine (uued 

plastikraamidega sobimatu ruudujaotusega aknad, 

ilmetud uued väliuksed jm) on vähendanud piirkonnale 

tüüpilise korterelamu väärtust.  

plank 1139 245 2 MV 



Riia mnt 

60 

19 saj lõpus/20 saj esikümnendil ehitatud 2korruseline 

pööningukorrusega viilkatusega suurem puidust 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. Sümmeetrilise 

tänavafassaadi kummaski otsas katusekorruse 

väljaehitused, keskteljel asub valgmikuga tahveldatud 

dekooriga tiibuks. Pööningukorrusel keskne viilkatusega 

katuseuuk harjanõelaga. Külgneb  Riia mnt 60a-ga. Riia 

mnt hoonestuse reas silmapaistev, hästi säilinud 

detailikaota, esinduslik hoone on väga väärtuslik. 

 1489 261 2 VV 

Riia mnt 

60a 

Uusehitis. 2007 aastal Pärnu EKE Projekti poolt 

projekteeritud kahe põhikorruse ja pööningukorrusega 

kaasaegse arhitektuuriga  korterelamu. Kiviseinaga elamu 

viilkatusel kolm sümmeetrilist katusekorruse väljaehitust. 

Hoone põhimaht taandub krundi sügavusse. 

Arhitektuuriliselt huvitav uusehitis.  

puudub 1296 338 2 MV 

 
Riia mnt 

62 

20 saj esikümnendil ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega suurem puidust korterelamu 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad 4-se 

ruudujaotusega akendega. Omanäoline ümaraken 

katusekorruse väljaehituse viilul. Elamu hoovipool  

eendub põhimahuga risti madalam hoonetiib. 2008 a. on 

väljastatud luba hoone rekonstrueerimiseks, mida õnneks 

pole teostatud. Hästi säilinud, hoonetüübi raames eristuv 

elamu on väärtuslik miljöö kandja.  

lippaed 1322 233 2 V 



Riia mnt 

64 

1910ndatel ehitatud L-kujulise põhiplaaniga 

madalakaldelise viilkatusega liithoone otsafassaadiga 

tänavajoonel paikneva tiivaga ja tänavajoonelt eemal 

sellega paralleelselt asetseva pikema hooneosaga. 

Otsafassaadiga tänava suunas 3 sümmeetriliselt paiknevat 

kaarja ülaosaga avatäidet ilmestavad lihtsama 

kujundusega hoonet. Äripinnana kasutuses olev 

tänavajoonest tagasiastega paiknev hoonetiib on enam 

ümber ehitatud. Eristuva arhitektuuriga ja piirkonna 

kontekstis asetusega tänavajoone suhtes hoone on miljöö 

seisukohalt väärtuslik.  

puudub 2076 314 2 V 

Riia mnt 

66 

Arvatavalt 20 saj alguses ehitatud madalakaldelise 

viilkatusega keskse miniatuurse katuseuugiga 

pööningukorrusel 2korruseline  hoone pikiküljega 

tänavajoonel.  Hoone on korduvate ümberehituste ja 

oskamatu renoveerimise tagajärjel kaotanud täielikult 

oma algse välisilme. Muudetud on avatäidete kuju ja 

suurust, uued aknad-uksed on eri materjalist jne.  

puudub 518 142 2 MV 

Riia mnt 

68/ 

Liiva 15 

Tühi krunt  599   ____ 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Roosi (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 10.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Roosi 12 Ca 1920 ehitatud poolkelpkatusega keskmise 

suurusega katusekorruse väljaehitusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hilisemas 

ehitusetapis tehtud 

rekonstrueerimine/renoveerimine on kaotanud 

algse välisilme ja vähendanud  hoone miljöö-

ja arhitektuuriväärtust. Elamu on mahtudelt 

miljööväärtuslik.  

metallpiire 875 218 1,5 MV 

 
Roosi 14 1920ndatel ehitatud viilkatusega keskmise 

suurusega elamu krundi keskosas 

tänavajoonest eemal on 1996 aastal 

oskamatult rekonstrueeritud.  Iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljöölist väärtust ei oma. 

Mahtudelt ja paiknemiselt miljööväärtuslik. 

metallpiire 1211 208 1,5 MV 

 
Roosi 

16/18 

Ca 1900  ehitatud osaliselt 2korruseline 

erandlikult pika põhiplaaniga liigendatud 

ülesehitusega puithoone vana turu ääres 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 2007 

aastal laiendatud/renoveeritud, tulemus 

rahuldav. Fassaadil horisontaalne laudvooder, 

katusel valtsitud plekk. Hoones on elanud 

Pärnule tuntust toonud Treboux õunasordi 

aretaja. Erandliku planeeringuga silmapaistev 

ajalooline hoone endise Kartoffelplatzi turu 

aegadest on väga väärtuslik miljöö kandja.    

võrkvärav 3067 505 2 VV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Roosi (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 12.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Roosi 15 20 saj alguses ehitatud viilkatusega 

katusekorruse väljaehitusega puithoone 

otsafassaadiga tänavajoonel. Fassaadil 

horisontaalne laudvooder, katusel profiilplekk.  

Elamu on 2011 rekonstrueeritud, kaotanud 

algse välisilme. Siiski on ajalooline hoone 

endise turu äärse hoonestuse osana  väärtuslik 

miljöö kandja.    

võrkaed 815 107 1,5 V 

 
Roosi 17 Algne 19 saj lõpust pärinev hoone on 

lammutatud. Kinnistul asub EHR-s 

majandushoonena registreeritud tegelikult 

elamuna kasutatav kinnistu tagaosas paiknev 

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 1,5 

korruseline uusehitis. tänavaääres pooleliolev 

kivihoone. Kinnistul inventeerimise hetkel 

olemasolev hoonestus mõjub rahutult ja on 

piirkonna miljöö kontekstis väheväärtuslik. 

Mahtudelt saab kinnistu tagaosas olevat 

elamut pidada vajadusel miljööväärtuslikuks.  

Ehitusalune pind EHR-s ja maa-ameti registris 

ei vasta tegelikule olukorrale.  

plank 545 Ca 170 1,5 MV 

____ 

 



Roosi 19 Ca 1900 ehitatud viilkatusega 

pööninguruumiga laia horisontaallaudisega 

kaetud puithoone otsafassaadiga  vana turu 

ääres pikiküljega tänavajoonel. 2007 aastal on 

hoone hoovipoole tehtud miljöö- ja 

arhitektuuriväärtust vähendav põhihoonest 

kõrgem ebaõnnestunud juurdeehitus. Algne 

ajalooline hoone endise Kartoffelplatzi turu 

aegadest on väärtuslik miljöö kandja.    

 

Osaline 

lippaed 

505 152 1 V 

Roosi 21 Riiklik ehitismälestus reg. 27486.Hoone on 

ehitatud 18. sajandi lõpus Pärnu kindlustustest 

välja poole, Riia eeslinna. Esimene omanik oli 

eestlane. Oli ehitusajal eeslinnas ainus 

tänavaga paralleelselt rajatud hoone. Väike 

ühekorruseline palkhoone, kaetud 

poolkelpkatusega, mis oli algselt tehtud roost. 

Koos maja püstlaudisega pandi 19. sajandil 

katusele servamata laudadest kate, praegu on 

katus valtsitud plekktahvlitest. Välisuks asub 

esifassaadi keskel, millest mõlemale poole 

jääb üks 6-jaotusega aken.  

Osaline 

lippaed 

560 106 1 Mälestis 

reg 

27486 

 

 

Roosi 23 19/20 saj vahetusel ehitatud pikliku 

põhiplaaniga 1,5 korruseline viilkatusega 

puithoone paikneb kinnistu loodepiiril 

tänavajoonega paralleelselt. 2006 

rekonstrueeritud hoone fassaadi katab 

horisontaalne laudvooder, katusel valtsitud 

plekk, katusekorrusel lai ja madal vintskapp.   

Turu äärse hoonestuse osana on miljöö 

seiskohalt väärtuslik.  

 

lippaed 522 211 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Rähni  (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Rähni 2 Rekonstrueeritud hoone või uusehitis. keskmise 

suurusega viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega 1,5 korruseline elamu nurgakrundil 

pikiküljega Suur-Veski tn tänavajoonel. Kõrge 

sokliga hoone fassaadil kombineeritud laudis, 

katusel profiilplekk. Iseseisvat miljöö-ega 

arhitektuuriväärtust ei oma. Mahtudelt ja 

ülesehituselt saab vajadusel pidada piirkonna 

miljööd toetavaks.  

plank 816 117 1,5 MV 

Rähni 2a 1997 valminud suurem viilkatusega otsafassaadiga 

Suur-Jõe tänava poole. Kinnistul veel üks elamu, 

laohoone, töökoda ja kontor, mis taraga piiratud 

krundilt pole tänavale näha. ja Massiivsena mõjuv 

silikaattellisega vooderdatud seina ja laineplekiga 

kaetud katusega elamu ei oma iseseisvat miljöö- 

ega arhitektuuriväärtust, ei haaku piirkonna 

ehitustavadega nii materjalilt kui mahtudelt. 

Miljööliselt väheväärtuslik.  

plank 2990 449 2 _____ 

Rähni 4 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega viilkatusega 

pööninguruumiga  puithoone nurgakrundil 

pikiküljega Rähni tn tänavajoonel. Kõrgema 

viilkatusega põhimahuga külgneb lõunasuunal 

madalam lamedama katusega, hoovi poole 

venitaud räästaga hoonetiib, millel eripärane 

nurgalahendus. Sissepääs hoovipoolse tuulekoja 

kaudu. Hoonel on maakividest vundament, eriti lai 

laudvooder fassaadil, katusel eterniit. erandliku 

planeeringu ja nurgalahendusega hästi hooldatud 

ja säilinud ajalooline elamu on väga väärtuslik.  

plank 894 144 1 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Rähni  (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Rähni 1  Ca 1900 ehitatud T-kujulise põhiplaaniga 

viilkatusega keskse elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone  on hilisemas etapis 

korduvalt ümber ehitatud: lisatud hoovipoolne 

tiib, paigaldatud ajaloolisele hoonele 

sobimatud  katuse- ja fassaadikate, eriti 

avatäited. Ümberehitused on vähendanud 

oluliselt elamu väärtust. Ajalooline hoone on 

kesklinna kontekstis mahtudelt  

miljööväärtuslik. 

plank 1194 132 2 MV 

 
Rähni 1c 1930ndate alguses ehitatud kõrge 

ristviilkatusega Pärnule omane EW aegne nn 

kikkis katusega hoonetüüp. Elamu on säilinud 

täies mahus algsena. Horisontaalne 

laudvooder fassaadil, katusekorruse 

väljaehituse viiludel kitsam vertikaallaudis 

saelõikelise lõpetusega. 4-se ruudujaotusega 

aknad, madalam tuulekojamaht sissepääsuga 

edelasuunal. Hästi säilinud Pärnule ja 

konkreetsele piirkonnale iseloomulik elamu 

on väga väärtuslik.   

lippaed 766 93 1,5 VV 

 



Rähni 1b 1930ndatel ehitatud eriti kõrge ristviilkatusega 

Pärnule omane EW aegne nn kikkis katusega 

hoonetüüp. Elamu on 

rahuldavalt/eeskujulikult, uute akende puhul 

on jälgitud algset ruudujaotust ja profiili jm.  

Hästi säilinud Pärnule ja konkreetsele 

piirkonnale iseloomulik elamu on väga 

väärtuslik.   

võrkpiire 747 82 1,5 VV 

 
Rähni 1a 1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 

katusekorruse väljaehitusega puithoone  

pikisuunal madalama pultkatusega mahuga. 

Hoone on ilmselt renoveeritud ja hilisemas 

ehitusjärgus ümber ehitatud. Proportsioonidelt 

kohmakas, plastikraamidega akende- ja 

lihtsustatud, sobimatute piirdeliistudega elamu 

on miljööväärtuslik. 

hekk 

plank 

1143 93 1,5 MV 

 
Rähni 3 19/20 sajandi vahetusel ehitatud viilkatusega 

madala vundamendiga puitelamu asetseb 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone on hilisemas 

ehitusjärgus oskamatult renoveeritud, mille 

tagajärjel pole elamu algne välisilme loetav.  

Fassaad kaetud kitsa horisontaalse laudisega,  

paigaldatud plastikraamidega ebasobiva 

ruudujoatuseta plastikraamidega aknad, PVC-

piirde- ja nurgaliistud, ilmetu nn kataloogiuks. 

katusel eterniit plekk. Piirkonnale 

iseloomuliku mahu ja ülesehituse säilitanud 

hoone on miljöö seisukohalt väärtuslik.  

plank 845 111 1 V 

 



Rähni 5 Ca 1910 pärinev viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega keskmise 

suurusega korterelamu hoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad, 

keskteljel paikneva värskelt restaureeritud 

tahveldatud tiibuksega(küsitav koloriit). 4-se 

ruudujaotusega kapiteelidega tuuleliistudega 

aknad. mõlema otsakülje aknad on kahjuks 

vahetatud. Hoovi pool tuulekoda. Pärnu 

eeslinnale omane hästisäilinud elamutüüp on 

väärtuslik miljöö kandja.  

lippaed 683 123 1,5 V 

 
Rähni 7 19 saj lõpus/20 alguses ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad,   uks 

vasakul,  katusel keskne vintskapp hilisemast 

ehitusperioodist. Elamu on oskamatult 

rekonstrueeritud/renoveeritud: tõstetud on 

katust,  tööd lõpetamata. Põhikorrusel seni 

veel algne lai rõhtlaudis.  

plank 692 145 1,5 MV 

__ 

 
 



 

 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Side tänav (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Side 7a 1973 aastal  ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga nelja sektsiooniga 

ridaelamu.  Hästisäilinud karniisiarhitektuuri 

näide. Keskkonda sobituv , ümberehitustest 

seni puutumata. Väärtuslik arhitektuuriliselt ja 

miljööliselt.  

hekk 2402 551 2 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Side tänav (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Side 10 1950ndatel ehitatud  kõrge viilkatusega 1,5 

korruseline keskse vintskapiga sõjajärgne 

eramu otsafassaadiga tänavajoonega 

paralleelselt.   Fassaad kaetud puhta vuugina 

laotud silikaatkivi voodriga, hoonetüübile 

omased silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 

Hoonetüübi hästisäilinud näide on väärtuslik 

miljöö kandja.  

lippaed 600 111 1,5 V 

 
Side 10 a 1970ndate alguses  ehitatud kiviseinaga 

korterelamu paikneb tänavajoonega 

paralleelselt tagasiastega krundi sisemusse.  

Lameda katusekonstruktsiooniga 

(madalakaldelise kelpkatusega) hoone 

fassaadil loob kontrasti hele krohvipind ja 

tumedamad puitosad. Arhitektuuriliselt 

väärtuslik 70ndate korterelamule on tehtud 

mõningasi ümberehitusi (osa rõdusid on kinni 

ehitatud, vahetaud avatäiteid jmt). 

Korterelamu on piirkonna kontekstis 

miljööväärtuslik.  

võrkpiire 1409 516 2 MV 

 
Side 10b/ 

Pardi 14 

19 ja 20 saj vahetusest pärinev laia  

põhiplaaniga 1korruseline pööninguruumiga 

viilkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel 

nurgakrundil. Hoovi poolt tuulekojast  

sissepääs. 3-teljelise tänavafassaadiga elamu 

on rekonstrueeritud lähiajal (Rek EHR-s ei 

kajastu): fassaad soojustatud, PVC-raamidega 

aknad jmt., on vähendanud ajaloolise elamu 

väärtust. Kinnistul veel uusehitis. 

plank 754 111 1 V 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Sillutise  

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Sillutise 

1 

20.sajandi alguses ehitatud endine Pärnu 

vanglakorpus. Kinnistul vanglahoone, 

elukorpus, administratiivhoone, medkorpus 

jm. abihooned. Vadalavalt kelpkatusega 

kivihooned. Tervet kinnistut piiravad kõrged 

põletatud tellisest üle lubjatud müürid.  

Sillutise tänavajoonel asuva hoone 

kaarsillusega akendel säilinud kanneleeritud 

tuuleliistud. Teadaolevalt ainus tsaariajal 

spetsiaalselt vanglaks ehitatud hoone Eestis.  

müür 5546 2294 

 

 

3  

elukorpus 

VV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Sillutise  

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Sillutise 

6 

Endine Pärnu linnahaigla koos surnukuuri ja 

abihoonetega. Ehitati 1909-1912 linnaarhitekt 

Alfred Jungi projekti järgi. Historitsistlik 

peahoone on rikkaliku kohati maneristliku 

dekooriga: liigendatud pilastritega, 

erikujulised aknad, fassaadis renessanslikud 

frontoonid ja medaljonid, räästa all sims. 

Kolmekorruseline haigla välisvooder on 

põletatud tellistest, kõrge soklikorrus laotud 

maakividest. Säilinud üllatavalt palju algseid 

detaile. Välisustest säilinud algne peauks ning 

kaks kõrvalust, säilinud üksikud algsed aknad 

koos profileeritud liistude ja sulguritega. 

1938.a. otsustati rajada hoone lõunapoolsesse 

külge linnaarhitekt Olev Siinmaa projekti järgi 

sünnitusosakond. Kõrge sokli ja ruumika 

keldrikorrusega 2korruseline juurdeehitus 

valmis 1940.a. suvel. 1972.a. lisati sellele veel 

kolmas korrus. Kabel-surnukuur on ehitatud 

1912.a. Historitsistlik ühekorruseline ja 

poolkelpkatusega hoone. Fassaadi ilmestavad 

teravkaarsed akna-ja ukseavad, torn koos 

tuulelipuga, klombitud kividest rustika ning 

karniis. Hoone on krohvitud, fassaadil 

värvikihi alt on märgata puhasvuuk kiviladu. 

Kabeli lõunatiib ehitati 1945.a. ümber 

pesumajaks. Kompleksis on veel park ning 

haigla ehitamisega samast ajajärgust pärit 

mitmed puitehitised: majandushoone, kontor, 

nakkushaigla. hoone. Riiklik ehitismälestis 

reg. nr 27485 

Metallpiire 

 

14368 1358 3 Riiklik 

ehitis- 

mälestis 

reg.nr 

27485 

 

 



 

Inventeerimisankeet  
Kesklinn: Suur-Jõe (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 11.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Suur-Jõe 

8 

20 saj alguses ehitatud Vingi ja Suur-Jõe 

tänava nurgal kinnistu piiril paiknev väike 

viilkatusega puitelamu. Fassaadil eriti lai 

horisontaallaudis, katusel eterniit. 2-teljeline 

fassaad, sissepääs hoovist tuulekoja kaudu. 

Väikese maja kohta huvitav nurgalahendus nn. 

äralõigatud teravanurk, mida kasutati pigem 

suuremate hoonete puhul. Väärtuslik miljöö 

kandja.  

plank 442 80 1 V 

 
Suur-Jõe 

10 

12 

Samal kinnistul paiknevad 1910ndatel 

ehitatud elamu,  nõukogudeaegne 

tööstushoone/ ladu ja ajalooline tööstushoone. 

1910ndatel, ajaloolise tellisest tööstushoonega 

samal ajal ehitatud ja seotud keskmise 

suurusega poolkelpkatusega juugendlike 

sugemetega fassaadikujundusega puithoone 

on väga väärtuslik miljöö kandja.  

puudub 13693 126 2 VV 

 



Suur-Jõe 

10 

12 

1910ndatel põletatud tellistest ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga  tööstushoone. 3-

teljeline tänavafassaad, kaarjad eri värvi 

kividest laotud kaarjad aknasillused ja 

hammaskarniisid. Dekoratiivse 

fassaadikujundusega tööstushoone 

hästisäilinud näide on väga väärtuslik.  

puudub 13693 

sama  

kinnistu 

 3 VV 

 
Suur-Jõe 

10 

12 

1980ndatel ehitatud kivist  tööstushoone/ladu 

ja seda teenindavad  abihooned. 

Sümmeetrilise fassaadikujundusega punasest 

tellist välisvoodriga lameda 

katusekonstruktsiooniga pikiküljega 

tänavajoonel paiknev tööstushoone on 

piirkonna kontekstis miljööväärtuslik.  

puudub 13693 

sama 

kinnistu 

1919 4 MV 

 
Suur-Jõe 

16 

1910ndatel ehitatud pikliku põhiplaaniga 

viilkatusega elamuhoone pikiküljega 

tänavajoonel. Osaliselt 2korruseline elamu 

fassaad on kaetud horisontaalse profileeritud 

laudisega, madalamal osal tänavafassaadil 

räästa all puidust hammaskarniis. Osaliselt 

vahetaud avatäited ja tehtud mõningaid 

ümberehitusi (sobimatu katusekatte materjal). 

Eristuva planeeringuga ajalooline 

hästisäilinud puithoone on väga väärtuslik 

piirkonna miljöö kandja.  

puudub 614 382 2 VV 

 



Suur-Jõe 

16a 

19 saj II poolest pärinev väiksem viilkatusega 

pööninguruumiga puithoone, sisekrundil 

paiknev.   Kinnistul veel uushoone eramu 

196m2  

Ajalooline puithoone pikiküljega kinnistu 

piiril, vähese tagasiastega on säilinud 

autentsena. Fassaadil lai horisontaalne 

laudvooder, katusel s-kivikate. Läänesuuna 

otsaviilul pööninguluuk. Sissepääs hoovist. 

Algsena säilinud piirkonna vanemasse 

hoonestuskihti kuuluv elamu on väga 

väärtuslik.   

Hekk 

metallpiire 

1885 95 1 VV 

 
Suur-Jõe 

16b 

Jõeääres, sisekrundil paiknev  1930ndate 

lõpus ehitatud 2korruseline kelpkatusega 

kivihoone. Fassaad krohvitud, katusel 

valtsitud plekk, kaarja katusega uuk 

pööningul. Keskteljel asuv välisuks pikliku 

trepikojaaknaga. Rahuldavalt renoveeritud nn 

insenerifunk tüüpi elamu on väga väärtuslik 

miljöö kandja. Piirkonnas eristuv. Kinnistul 

miljööd devalveeriv abi/tööstushoone.  

metallpiire 1320 126 2 VV 

 
Suur-Jõe 

16c 

1920/30ndatel ehitatud eriti pika põhiplaaniga 

viilkatusega elamuhoone umbtänavas 

pikiküljega kinnistu lõunapiiril.  2korruseline 

elamu fassaad on kaetud horisontaalse 

profileeritud laudisega, kaks trepikoda. 

Vahetatud avatäited ja tehtud ümberehitusi. 

Eristuva planeeringuga puithoone on väga 

väärtuslik piirkonna miljöö kandja. 

lippaed 1076 255 2 V 



Suur-Jõe 

18 

20 saj algusest pärinev liithoone. Keskse 

katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 

tänavajoonest kerge tagasiastega hoone 

külgneb idapoolse pikiküljega kõrgema 

viilkatusega hoonega, mis asub pikiküljega 

tänavajoonel. Puithoonete fassaadid on kaetud 

tsemendiseguse krohviga. oskamatult 

vahetatud avatäited, laineplekk-katust , 

varikatused on miljööväärtust vähendavad. 

Silmapaistev ehitis on väärtuslik miljöö 

kandja. Kasutuses Pärnu Merenduskeskusena.  

puudub 1891 533 2 V 

 
Suur-Jõe 

22 

Algne puithoonehoone on ehitatud enne 1900 

või enne. Pikiküljega tänavajoonel paiknev 

keskmise suurusega viilkatusega 5-teljeline 

hoonel on 2 sissepääsu hoovipoolsete 

tuulekodade kaudu. Tänavafassaadil 

keskteljest vasakul klassitsistlik tahveldatud 

tiibuks. Elamu on renoveeritud, fassaad 

krohvitud, katusel profiilplekk (vähendanud 

elamu autentset välisilmet). Elamu on 

väärtuslik, tüüpiline Pärnu eeslinna elamu 

mahtudega.  

puudub 677 170 1 V 

 
Suur-Jõe 

24/ 

Väike-

Jõe 3 

19 saj lõpus ehitatud väiksem viilkatusega 

puithoone otsafassaadiga tänavajoonel 

kinnistu läänenurgas lõunapiiril. Madala 

vundamendi ja räästaga elamu fassaad on 

kaetud laia  horisontaallaudisega, katusel 

eterniit, hoovi pool tuulekoda sissepääsuga. 

elamu on renoveeritud oskamatult (laineplekk, 

tuulekoja seintel, ruudujaotuseta aknad, 

ebasobivad piirdeliistud jmt.  Tüüpilised 

mahud säilitanud elamu on väärtuslik. Sama 

kinnistu põhjapiiril  asub riiklik mälestis 

Väike-Jõe 3.  

 

lippaed 3033 102 1 V 

 



Suur-Jõe 

30 

19 saj lõpus/20 saj alguses ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega 2korruseline puithoone 

otsafassaadiga tänavajoonel ja väiksem 

1korruseline pööninguruumiga puithoone 

otsafassaadiga tänavajoonel. Suurema elamu 

väärtust vähendab laineplekk katusel ja 

rohmakas uus laudis fassaadil. Väiksemal 

hoonel vahetaud avatäited. Kooslus piirkonna 

miljööd toetav. 

lippaed 2040 154 2 MV 

Suur-Jõe 

32 

1900 või enne ehitatud pikliku põhiplaaniga 

vilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 7-teljelise tänavafassaadi 

mõlemal küljel klassitsistliku dekooriga 

tahveldatud tiibuks koos valgmiku ja Pärnule 

omaste ehiskonsoolidega varikatusega. 4-se 

ruudujaotusega aknad poolsammastega 

tuuleliistudega. Fassaadil lai horisontaalne 

laudis, katusel valtsitud plekk (uus). Hästi 

säilinud detailikaota tüüpiline ajalooline  

Pärnu eeslinna puitelamu. Väga väärtuslik. 

Kaaluda riikliku mälestise staatust. 

 

 

plank 1866 173 1,5 VV 

Suur-Jõe 

34 

1920ndatel ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega keskmise 

suurusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 

5-teljelise põhimahu mõlemal pikiküljel 

madalamad mahud sissepääsudega: 

loodesuunal klaasitud veranda ja kagusuunal 

tuulekoda. Fassaadil rõhtlaudis, katusel 

valtsitud plekk. Uued aknad on ajaloolisele 

hoonele sobimatud.  Elamu on piirkonna 

miljöö väärtuslik kandja.   

lippaed 1274 144 1,5 V 

Suur-Jõe 

34a 

Hoonestamata kinnistu Suur-Jõe 34 taga  1026   ____  



Suur-Jõe 

36 

20 saj algusest pärine katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega hoone külgneva 

madalama idapoolse tiivaga pikiküljega  

tänavajoonel. Madalama 4-teljelise 

hoonemahu vasakus nurgas, katusel 

omanäolised kahe aknaga paarisvintskapid.   

Fassaadil rõhtlaudis, katusel valtsitud plekk. 

Elamu on rahuldavalt renoveeritud (uksed ja 

aknaprofiilide valik jätab soovida).  Esinduslik 

hästisäilinud elamu on piirkonna miljöö väga 

väärtuslik kandja. 

puudub 644 133 1,5 VV 

Suur-Jõe 

36a 

Hoonestamata kinnistu  1384   ____  

Suur-Jõe 

38 

Hoonestamata kinnistu 

 

 2040   ____  

Suur-Jõe 

38a 

Hoonestamata kinnistu  918   ____  

Suur-Jõe 

40 

Arvatavalt 19 keskel või varem ehitatud 

viilkatusega pööninguruumiga puitehitis 

otsaküljega tänava suunas. Jõepoolsem 

hooneosa on laiema põhiplaaniga. 

Taluarhitektuurile omase arhitektuuriga 

hoonet on hilisemas etapis osaliselt ümber 

ehitatud. Olulises osas säilinud piirkonna 

varasema hoonestuskihi esindaja on väga 

väärtuslik.  

puudub 685 162 1 VV 

Suur-Jõe 

40a 

Hoonestamata kinnistu  3066   _____  

Suur-Jõe 

42 

Hoonestamata kinnistu  1074   _____  

Suur-Jõe 

42a 

Arhitektuurselt väheväärtuslik hoone, 

kasutusel büroona, asub elamumaal.  

 1686 

 

35  _____  

Suur-Jõe 

42b 

Hoonestama kinnistu 

elamumaa 

 1717   ______  

Suur-Jõe 

42c 

Hoonestama kinnistu 

Üldkasutatav maa 

 2915 

 

  ______  



Suur-Jõe 

42d 

Tootmismaa  79   _____  

Suur-Jõe 

44 

19 ja 20 saj vahetusel ehitatud osaliselt 

2korrusleine keskmise suurusega viilkatusega 

liithoone pikiküljega tänavajoonel. 

Madalakaldelise viilkatusega idapoolse hoone 

fassaad on kaetud lubiseguse krohviga, 

pööningu otsaviilul omanäolise 

ruudujaotusega ümaraken. 6-teljelise 

läänepoolse osa fassaadil lai profileerimata 

rõhtlaudis. Ilmselt ajalooliselt elu-ja 

äripinnana kasutuses piirkonnas silmapaistev 

hoone on miljöö seisukohalt väga väärtuslik.  

puitpiire 750 170 

61 

1,5 VV 

 
Suur-Jõe 

44a 

Külalistemaja puhkekeskus. Massiivne 

jõeäärne hoonetekompleks on 

arhitektuuriliselt – ja miljööliselt 

väheväärtuslik.  

puitpiire 3782 

 

 

1800 2 ____ 

 
Suur-Jõe 

44b 

Väravahoone   568 15  _____  

Suur-Jõe 

44c 

Hoonestamata kinnistu  261   _____  

Suur-Jõe 

44d 

Tootmishoone. 

Arvatavalt 20 saj alguses või varem ehitatud 

tööstushoone on osaliselt lammutatud ja 

mitmes ehitusetapis ümber ehitatud.  

 

puitpiire 1369 

ärimaa 

697 3 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Suur-Sepa tn (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Suur-Sepa 24  1971 a. tüüpprojekti järgi valminud 

kolme trepikojaga madalakaldelise 

viilkatusega kivist korterelamu. Fassaad 

osaliselt renoveeritud. Hoone ei oma 

arhitektuurilist- ega miljööväärtust, 

kesklinna miljööd devalveeriv antud.  

Puudub  1989 546 3 ____ 

 
Suur-Sepa 26 Arvatavalt 1920ndatel ehitatud väiksem 

viilkatusega puithoone. Renoveerimise 

tagajärjel pole hoone väliilme enam 

loetav; katusel profiilplekk, fassaad 

soojustatud. Mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav. Iseseisvat arhitektuuriväärtust ei 

oma.  

Plank, 

võrkaed 

1815 100 1 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Suur-Veski (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune 

pind m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Suur-Veski 2 Ca 1900 ehitatud 2korruseline kelpkatusega  

pööninguruumiga puidust korterelamu 

nurgakrundil pikiküljega Suur-Veski tn 

tänavajoonel. 5-teljelise hoonel keskteljel asuv 

uks ja keskne viilkatusega pööningukorruse 

väljaehitus. Algsed aknad 4-se ruudujaotusega, 

maja taga omanäoline rõdu. Vahetatud osa 

avatäiteid, muus osas algsena säilinud vanemast 

hoonestuskihist pärinev korterelamu on väga 

väärtuslik piirkonna miljöö kandja.  

 

lippaed 1639 215 2 VV 

Suur-Veski 4 Kinnistul kaks elamut. 1920 ehitatud keskmise 

suurusega viilkatusega keskse laia katusekorruse 

väljaehitusega  elamu  pikiküljega tänavajoonel. 

Hoone on renoveeritud: detailikadu ja 

ümberehitused rikuvad hoone välisilmet. elamu 

on miljööväärtuslik. . Hoovimaja samuti 

miljööväärtuslik.  

   

lippaed 950 105 

74 

1,5 MV 



Suur-Veski 6 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 6-teljeline 

tänavafassaad, keskteljest paremat kätt paikneb 

uks (hilisemast ehitusjärgust) koos silmapistva 

algse plekkpitsservaga varikatusega. Fassaadi 

katab eriti lai horisontaalne laudvooder, 4-se 

ruudujaotusega aknad iseloomulike 

piirdeliistudega. Katusel eterniit. Jooksvalt 

hooldatud piirkonnale omane ajalooline elamu 

on väga väärtuslik. Kinnistul asuv hoovimaja  

MV või väheväärtuslik 

 

puudu 1100 118 1 VV 

Suur-Veski 6a 1920ndatel  ehitatud keskmise suurusega 

poolkelpkatusega keskse poolkelpkatusega 

katusekorruse väljaehitusega elamu madalal 

vundamendil  pikiküljega tänavajoonel 

nurgakrundil. 4-teljelisel tänavafassaad, 

sissepääs hoovipoole trepikoja kaudu 

Hoone on renoveeritud: detailikadu ja fassaadile 

paigaldatud plastikraamidega aknad rikuvad 

hoone välisilmet. Iseloomuliku mahu säilitanud  

hoone on  piirkonna miljöö seisukohast 

väärtuslik.  

   

võrkaed 680 83 1,5 V 

Suur-Veski 

6b 

Hoonestamata kinnistu  873   ___  

Suur-Veski 8 Kinnistul 2 elamut. 1920ndatel ehitatud keskse 

katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 

keskmise suurusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, 

sissepääs hoovist. Hoone on renoveeritud. 

Piirkonna miljöö toetaja rollis. Hoovimaja on 

ehitatud kaasajal.  

 

  

lippaed 912 116 2 MV 



Suur-Veski 

10 

1930ndate alguses ehitatud eriti kõrge 

viilkatusega keskse katusekorruse väljaehitusega 

puithoone pikiküljega kinnistupiiril. 4-teljeline 

tänavafassaad, hoonetüübile omase uksega 

paremal. Katusekorruse väljaehituse viilul 

poolkaare kujuline miniatuurne aken. Fassaadil 

horisontaalne laudvooder, otsaviiludel 

vertikaalne.  Renoveerimise käigus vahetaud 

aknad mõjuvad väärtust vähendavalt. Esinduslik, 

olulises osas algsena säilinud hoonetüübi 

esindaja  on väärtuslik miljöö kandja.  

lippaed 1010 100 2 V 

Suur-Veski 

12 

19 saj lõpust pärinev pikliku põhiplaaniga 

pööninguruumiga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, hoovi 

poole venitatud räästas, hoovi pool 2 tuulekoda.  

Fassaad kaetud krohviga, katusel eterniit. 

Jooksvalt hooldatud, olulises osas algsena 

säilinud  piirkonnale omane ajalooline elamu on 

väärtuslik.  

 

plank 876 122 1 V 

Suur-Veski 

14 

1980/90ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga ristkülikukujulise 

põhiplaaniga väike kivihoone paikneb kitsa 

krundi põhjapiiril tänavajoonega paralleelselt. 

suured aknapinnad, välisviimistlus lõpetamata. 

Elamu on piirkonna kontekstis mahtudelt 

miljööväärtuslik. 

võrkaed 274 65 2 MV 



Suur-Veski 

16 

Ca 1900 ehitatud 2korruseline viilkatusega  

pööninguruumiga rõhtpalkhoone pikiküljega 

tänavajoonel. 3-teljelise hoonel keskteljel asuv 

uks ja keskne viilkatusega pööningukorruse 

väljaehitus, mille viilul miniatuurne rombaken.  

Pikka aega kasutuseta olnud hoone aknad on 

osaliselt kaetud ajutiste täidetega, algne uks 

vahetaud. Vanemast hoonestuskihist pärinev, 

piirkonnas eristuv hoone on väärtuslik piirkonna 

miljöö kandja.  

 

puudub 550 98 2 V 

Suur-Veski 

18 

Uusehitis. 2008 aastal AB Alfa Arhitektid  poolt 

projekteeritud kahe põhikorruse ja 

pööningukorrusega kaasaegse arhitektuuriga  

korterelamu. Kiviseinaga elamu on 

kombineeritud katusekujuga, kontrastil põhineva 

fassaadilahendusega. Hoone põhimaht taandub 

krundi sügavusse. Arhitektuuriliselt huvitav 

uusehitis on piirkonna kontekstis 

miljööväärtuslik. 

võrkaed 794 238 2 MV 

Suur-Veski 

20 

ca1920 ehitatud 2korruseline kelpkatusega  

pööninguruumiga puidust suur korterelamu 

nurgakrundil kinnistupiiril pikiküljega Liiva tn  

tänavajoonel. Läänepoolsel pikiküljel madalam 

ehitusmaht, sissepääsud hoovi pool. 

Omanäolised kitsad aknaread pööningukorrusel 

nii Liiva kui Suur-Veski tn pool. fassaad kaetud 

rõhtlaudisega, katusel valtsitud plekk. Oskamatu 

renoveerimise/rekonstrueerimise tõttu 

välisilmelt kannatada saanud korterelamu on 

mahtudelt väärtuslik miljöö kandja.  

lippaed 1557 262 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Suur-Veski (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Suur-Veski 1 19 saj teisel poolel ehitatud pikliku 

põhiplaaniga madala vundamendiga 

viilkatusega rõhtpalkhoone pikiküljega 

kinnistupiiril. Poolsammastega liigendatud 5-

teljeline tänavafassaad 4-se ruudujaotusega 

akendega koos luukidega. Fassaadi katab lai 

rõhtlaudis hoovi pool kaks tuulekoda 

sissepääsudega. Algsena säilinud piirkonna 

vanemasse hoonestuskihti kuuluv eeslinna 

elamu on väga väärtuslik miljöö kandja.  

plank 1201 153 1 VV 

 
Suur-Veski 1a Toomismaa, hoonestamata  95   _____  

Suur-Veski 1b Hoonestamata elamumaa  663   _____  

Suur-Veski 5 20 saj esikümnendil ehitatud keskse 

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 

suurem kelpkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad, uks 

keskteljest paremat kätt. Hoovi pool 

trepikoda. Pööningukorrusel kas 

sümmeetriliselt paiknevat miniatuurset 

katuseuuki. Katusekorruse väljaehituse viilul 

rombikujuline akne. Hoone on renoveeritud: 

detailikadu ja fassaadile paigaldatud 

plastikraamidega aknad rikuvad hoone 

välisilmet. Esinduslik   hoone on  piirkonna 

miljöö seisukohast väärtuslik.   

puudub 938 180 2 V 

 



Suur-Veski 7 20 saj alguses ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. 6-teljeline tänavafassaad, 

keskteljel paikneva tahveldatud valgmikuga 

tiibuksega. Fassaadi katab lai horisontaalne 

laudvooder, katusel valtsitud plekk. Oskamatu 

renoveerimine/rekonstrueerimine on 

vähendanud tunduvalt elamu väärtust.   

plank 718 112 1,5 V 

 
Suur-Veski 9 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 

tänavafassaad, keskteljel paikneva tahveldatud 

valgmikuga tiibuksega.4-se ruudujaotusega 

aknad koos luukidega.  Fassaadi katab lai 

horisontaalne laudvooder, katusel väike uuk 

hilisemast ehitusjärgust). Jooksvalt hooldatud 

piirkonnale omane ajalooline elamu on 

väärtuslik. 

plank 300 116 1 V 

 
Suur-Veski 11 20 saj algusest pärinev liithoone katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega hoone külgneva 

madalama läänepoolse tiivaga pikiküljega  

tänavajoonel. 2korruselise hoone fassaadil 

rõhtlaudis, katusel valtsitud plekk. Madalamal 

PVC-laudis. Elamu on oskamatult 

renoveeritud. Liithoone kooslusena 

Miljööväärtuslik.  

puudub 1001 147 2 MV 

 



Suur-Veski 13 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 

tänavafassaad, keskteljel paikneva  

valgmikuga tiibuksega.4-se ruudujaotusega 

aknad.  Fassaadi katab lai horisontaalne 

laudvooder, katusel valtsitud plekk.  Olulises 

osas algsena säilinud hooldatud, jooksvalt 

piirkonnale omane ajalooline elamu on 

väärtuslik. 

lippaed 507 156 1 VV 

 
Suur-Veski 15 20 saj alguses ehitatud suurem viilkatusega  

puidust korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 

Hoovi pool trepikoda. Renoveerimise järgselt 

ei ole elamu algne välisilme loetav. Mahtudelt 

piirkonna miljöö toetaja.  

lippaed 1472 166 2 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Tui (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Tui 2 Ca 1900  ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega, viilkatusega,  pikiküljega 

tänavajoonel asetsev keskmise suurusega 

elamu. Sümmeetrilise 5-teljelise 

tänavafassaadiga hoone uks vasakus servas, 

sissepääs ka hoovi poolt tuulekojast.  Elamu 

on säilinud algsena: lai horisontaalne laudis 

fassaadil, valgmikuga tahveldatud tiibuks. . 

Ajaloolise välisilme säilitanud piirkonna 

vanemasse hoonestuskihti kuuluv hoone on 

väga väärtuslik miljöö kandja.    

plank 826 98 2 VV 

 
Tui 4  

Tui 4a 

Henno 5 

 

Kinnistul kaks elamut. 20 saj alguses ehitatud  

kaks pikuti kokkuehitatud viilkatusega  hoonet 

pikiküljega tänavajoonel Henno ja Tui tn 

nurgakrundil. Henno tn poolne laiema 

põhiplaaniga elamul 3-teljeline tänavafassaad, 

sissepääs hoovist. Edelapoolsemal, keskse 

katusekorruse väljaehitusega 3-teljelise 

põhimahuga elamul sissepääs nii 

tänavapoolselt pikenduselt kui hoovipoolt. 

Tüüpiline eeslinna liitelamu on väärtuslik 

miljöö kandja.  

 

plank 792 79 

97 

1,5 

1 

V 

 
Tui 4b 

 

Alajaam /vmt  30   ____  

Tui 6 Tühi krunt  1540   ____  



Tui 8 Arvatavalt 1920 pärit viilkatusega puithoone 

on rekonstrueerimise tõttu kaotanud oma 

välisilme. Algsest hoonest loetav plekkpitsiga 

ääristaud ehiskonsoolidega varikatus tiibukse 

kohal. Mahtudelt saab pidada vajadusel 

piirkonna miljöö toetajaks. NB! EHR-s 

ümberehituse kohta andmed puuduvad.  

lippaed 804 135 2 MV 

 
Tui 10 20saj alguses ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega keskse vintskapoiga pikiküljega 

tänavajoonel. Kaunis plekkpitsiga ääristaud 

ehiskonsoolidega varikatus tahvelukse kohal. 

Hoone on renoveeritud/rekonstrueeritud:  

PVC-nurga- ja aknapiirdeliistud, katusel 

profiilplekk, plastikraamidega aknad. Algne 

välisilme ei ole loetav, tehtud muudatused ei 

haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. 

Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

 

võrkaed 700 86 1,5 MV 

 
 



 

 
Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Tui (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Tui 1 2005 rekonstrueeritud 1960ndatel ehitatud 

kiviseinaga madalakaldelise viilkatusega 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel.  

Massiivne, arhitektuuriliselt ja miljööliselt 

väheväärtuslik hoone.  

metallpiire 1848 459 3 ___ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Tulbi (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 10.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Tulbi 2 1910ndatel ehitatud Aisa tn paralleelselt (Aisa 

7 hoone taha jääv viilkatusega liigendatud 

mahtudega mitme korteriga elamu on kaasajal 

renoveeritud.  Piirkonnale omased mahud 

säilitanud ajalooline hoone  on  väärtuslik 

miljöö kandja. 

puudub 304 92 1,5 MV 

Tulbi 4 Tühi krunt     ___  
Tulbi 4a Uusehitis. 2005 a. ehitatud korterelamu 

tänavajoonest eemal  AB K. Rajur poolt 

projekteeritud moodsa arhitektuurikeelega 

kombineeritud katusekujuga korterelamu. 

Fassaad kaetud rõhtlaudise ja krohviga. 

paiknemise ja arhitektuuri  poolest piirkonna 

miljöö toetaja osas.  

võrkaed 1231  2 MV 



Tulbi 6 1950ndatel tüüpprojekti järgi ehitatud 

2korruseline kiviseinaga kelpkatusega 

korterelamu. Stalinismiaegse hoone kohta 

tagasihoidliku dekooriga hoonel on keskne 

sissekäik. Stalinismi  perioodile tüüpiline  

korterelamu on renoveeritud ja antud 

tänavalõigus võib pidada miljöö toetajaks; 

vajadusel ka mitte.  

lippaed 2085 328 2 MV 

Tulbi 8/ 

Karuselli 

37 

ca 1900 või enne ehitatud väiksem 

viilkatusega puithoone pikiküljega Tulbi tn 

tänavajoonel. Maakividest ja põletatud 

tellisest tavapärasest kõrgem vundament, lai 

laudis fassaadil., katusel tsementkivi. 4-

teljeline tänavafassaad, tahveldatud 

valgmikuga tiibuksega vasakut kätt. 

Tagasihoidliku elamu ehteks on harjanõelad ij 

puitpitsdekoor otsaviiludel. Silmapaistvalt 

hästi säilinud piirkonnas ajastul levinud 

hoonetüübi raames eristuv elamu on väga 

väärtuslik miljöö kandja. 

lippaed 986 92 1 VV 

Tulbi 10 Tühi  krunt     ____  

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Vanapargi (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Vanapargi 2 Tööstus/büroo ja basseinihoone. 

1960ndate ja 1990ndatel ehitatud hoonete 

kompleks.  Ulatuslikku maa-ala hõlmav 

massiivne rajatis võib osadena olla ka 

miljööväärtusk või arhitektuuriväärtuslik. 

Kooslusena siiski keskkonda mitte 

arvestav.   

metallpiire 11740 5974 2-4  

_____ 

 
Vanapargi 2a Vanapargi 2 hooneid teenindav elektrikilp metallpiire 71    

_____ 

 
 



 

 
Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Vesiroosi (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

 
 

Vesiroosi 2 Hoonestama kinnistu 

Üldkasutatav maa 

 3752   ____  

Vesiroosi 4 Suur-Jõe tn 42/Vesiroosi 4 

Hoonestama kinnistu 

Elamumaa 

Kasutuses autovrakkide parklana 

 1844   _____  

Vesiroosi 6 Hoonestama kinnistu 

Elamumaa 

 2192   _____  

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Vingi (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik            Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Vingi 3 19 saj lõpus ehitatud keskmise suurusega laia 

põhiplaaniga viilkatusega rõhtpalkhoone 

pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 

tänavafassaad, keskne katusekorruse 

väljaehitus. Oskamatult tehtud renoveerimis-ja 

ümberehitustööd; olulises osas algsena 

säilinud piirkonna vanemasse hoonestuskihti 

kuuluv jõe piirkonna puithoonestuse esindaja 

on väga väärtuslik piirkonna miljöö kandja.  

lippaed 1241 158 1,5 VV 

 
Vingi 7 19 saj/20 saj vahetusel ehitatud keskmise 

suurusega erandlikult laia ja pika põhiplaaniga 

viilkatusega kivihoone otsafassaadiga 

tänavajoonel. Madal, vundament, madal 

räästas, fassaad krohvitud, katusel eterniit. 4-

se ruudujaotusega aknad, osaliselt hilisemast 

ehitusperioodist. Eristuva planeeringuga 

elamu nii piirkonnas kui ka iseseisva objektina 

on väga väärtuslik. 

lippaed 2035 461 1,5 VV 

 
Vingi 9 Keskmise suurusega viilkatusega täielikult 

rekonstrueeritud hoone pikiküljega 

tänavajoonel. Katusel laineplekk, fassaad 

krohvitud/värvitud. Iseseisvat arhitektuurilist- 

ega miljööväärtust ei oma, mahtudelt 

vajadusel piirkonna miljöö toetaja. 

 

metallpiire 373 97 1,5 MV 

____ 

 



Vingi 11 1950ndatel tüüpprojekti järgi ehitatud 

2korruseline kiviseinaga kelpkatusega 

korterelamu. Stalinismiaegse hoone kohta 

tagasihoidliku dekooriga hoone. Stalinismi  

perioodile tüüpiline  korterelamu on 

renoveeritud ja antud tänavalõigus võib 

pidada hoonetüübi esindajana miljöö 

toetajaks; vajadusel ka mitte.  

lippaed 435 215 2 MV 

____ 

Vingi 13 Ca 1908/10 ehitatud esinduslik 

nurgalahendusega kivihoone teravnurkse 

krundi piiril Laia tn ja Vingi tn tänavajoonel. 

Juugendarhitektuuri väheseid esindajaid. 

Kelpkatusega hoone kõrge maakivist sokliga, 

tüüpiliste juugendlike 

fassaadikujunduselementidega silmapaistev 

ehitis. 1996 a. rekonstrueeritud rahuldavalt, 

mitte eeskujulikult: akende piirdeliistud, 

katusekate madalamal hoonetiival  jmt. siiski 

väga väärtuslik kooslus Vingi 15 hoonega.  

puudub 1345 657 1,5 VV 

Vingi 15 Ca 1910 nurgakrundile kinnistupiirile ehitatud 

juugendlik kivihoone esindusliku 

nurgalahendusega. Madalakaldeline kelpkatus 

kaetud vanemat tüüpi eterniidiga, fassaad, 

kaetud rustikaalse ookrivärvi krohvipinnaga. 

Silmapaistev ažuurne sepisrõdu nurgal 

miniatuurse katusekorruse väljaehituse all. 

Juugendliku fassaadikujundusega olulises osas 

algsena säilinud silmapaistev, hea 

vaadeldavusega ehitis on väga väärtuslik 

miljöö kandja ja ka iseiseseisva objektina.  

lippaed 937 203 2 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Väike- Sepa (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 06.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Väike-Sepa 

2 

Arvatavalt 20 saj esikümnendil või varem  

ehitatud laia põhiplaaniga madala räästaga 

viilkatusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel.   Oskamatu renoveerimine on 

oluliselt vähendanud ajaloolise elamu  

arhitektuuri ja miljööväärtust. Elamu taga 

juurdeehitus. Vajadusel saab pidada 

(tänavafassaadilt) piirkonna miljööd 

toetavaks.  

lippaed 1672 185 2 MV 

 
Väike-Sepa 

4 

Arvatavalt 19 saj pärinev pika ja laia 

põhiplaaniga puithoone.  Elamu taga 

juurdeehitus.  Oskamatu renoveerimine on 

oluliselt vähendanud ajaloolise elamu  

arhitektuuri ja miljööväärtust. algne 

välisilme ei ole loetav. Piirkonnale ja 

hoonetüübile sobimatu laudise valik. 

Vajadusel saab pidada mahtudelt piirkonna 

miljööd toetavaks. 

plank 1164 168 1,5 MV 

 
Väike-Sepa 

6 

1920ndatel Keskmise suurusega 

viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Katusel valtsitud plekk, 

fassaad kaetud laudvoodriga. Sissepääs 

hoovipoolse tuulekoja kaudu. Hoone taga 

juurdeehitus. Renoveeritud 

miljööväärtust/autentsust vähendavalt 

(aknad, laudis). elamu on piirkonna miljöö 

toetaja rollis.  

 

võrkaed 1584 161 1 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Väike- Sepa (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 16.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Väike-Sepa 1 20 sajandi esimesel kümnendil ehitatud 

viilkatusega suurem 2korruseline puidust 

korterelamu madalal vundamendil  

otsafassaadiga tänavajoonel. 

Horisontaallaudisega kaetud fassaad, katusel 

eterniit. Vahetatud osa avatäited, mis on 

ajaloolisele hoonele sobimatud. Piirkonnale ja 

ajastule tüüpiline keskmise suurusega 

üürimaja/korterelamu on väärtuslik miljöö 

kandja. Inventeerimise perioodil müügis.  

puudub 557 181 2 V 

 
Väike-Sepa 3 Hoonestamata elamumaa  505   ____  

Väike-Sepa 

5/7 

1920ndatel ehitatud suuremahuline 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. 

Madalakaldeline viilkatus, fassaadil 

kombineeritud horisontaal- ja vertikaallaudis.  

Oskamatu renoveerimine on oluliselt 

vähendanud ajaloolise elamu  arhitektuuri ja 

miljööväärtust. Algne välisilme ei ole loetav. 

Mastaapne hoone mõjub piirkonna miljöös 

väheväärtuslikult.  

puudub 1603 218 2 ____ 

 



Väike-Sepa 9 Kinnistul kaks elamut. 19 saj lõpus/20 saj 

alguses ehitatud viilkatusega liithoone 

pikiküljega tänavajoonel. 6-teljeline madalam  

põhimaht katusekorruse hilisemast 

ehitusetapist pärit väljaehitusega ja  

otsafassaadiga tänavaga külgneva väiksema 

hoonemahuga, mille viilulõpetusel säilinud 

kaunis puitpitslõpetus. Alge lai laudis 

fassaadil alles tervenisti väiksemal mahul.  

Omanäoline, piirkonna vanemasse 

hoonestuskihti kuuluv liithoone on tervikuna 

oskamatu renoveerimise ja ümberehituse 

tagajärjel pelgalt miljööd toetav.  

puudub 827 185 2 MV 

 
Väike-Sepa 

9a 

1910ndatel ehitatud madalakaldelise 

kelpkatusega 2-korruseline puithoone paikneb 

pikiküljega tänavajoonel. Sümmeetrilisel 

tänavafassaadil keskne tahveldatud tiibuks 

valgmikuga, selle kohal õhuline tiheda 

ruudujaotusega vertikaalne trepikojaaken, 

katusel keskne uuk. Teisel korrusel kaks 

polügonaalset erkerit. Rütmi loovad fassaadil 

eristuvat värvi krohvipinnad.  Hoone on 

eeskujulikult  renoveeritud. Esinduslik 

juugendliku fassaadielementidega hoone on 

väärtuslik miljöö kandja.  

puudub samal 

kinnistul 

eelmisega 

128 2 V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Kesklinn: Väike-Veski (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 08.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Väike-

Veski 4 

20 sajandi esimesel kümnendil ehitatud 

viilkatusega suurem 2korruseline puidust 

korterelamu maakividest vundamendil  

pikiküljega tänavajoonel. Hoovi pool 

tuulekoda. Horisontaallaudisega kaetud 

fassaad, katusel eterniit. Elamu on oskamatult 

renoveeritud: vahetatud avatäited on 

ajaloolisele hoonele sobimatud. Piirkonnale ja 

ajastule tüüpiline keskmise suurusega 

üürimaja/korterelamu on väärtuslik miljöö 

kandja. . 

lippaed 699 123 2 V 

 
Väike-

Veski 6 

1910/1920 ehitatud suurem eriti pika 

põhiplaaniga korterelamu pikiküljega 

tänavajoonel. 7-teljeline tänavafassaad, 

sissepääs  omanäolise dekooriga tahveluksest 

keskteljel ja hoovipoolsest trepikojast. 

Madalakaldeline viilkatus kaetud valtsitud 

plekiga, fassaadi katab horisontaalne 

laudvooder. Renoveerimisega on tugevalt 

vähendatud elamu autentset välisilmet. 

Suurem korterelamu on kesklinna kontekstis 

väärtuslik. 

lippaed 

võrkaed 

1675 189 2 MV 

 



Väike-

Veski 8 

20 saj. alguses ehitatud viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel.  Hoone on oskamatu 

renoveerimise/rekonstrueerimise kurb näide. 

Säilinud eeslinna hoonetüübile omased 

mahud, siiski õõvastavalt silmariivav 

vaatepilt. Kaasaegse odava/oskamatult 

käsitletud fassaadikatte sobimatus ja 

ebakvaliteetsus (auk)  näha otsaküljel.  

võrkaed 837 106 1,5 ____ 

 
Väike-

Veski 10 

19/20 saj vahetusest pärinev väike 

viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Hoovi poole venitaud räästa all 

madalam hoonetiib tuulekojaga. Piirkonnas 

eristuv algsena säilinud omanäoline väike 

puithoone on väärtuslik miljöö kandja.  

plank 966 51 1 V 

 
Väike-

Veski 12 

Uusehitis. keskmise suurusega viilkatusega 

elamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Katusel viilkatusega vintskapp.   Fassaad 

krohvitud/värvitud  fassaadikiviga, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk. Iseseisvat 

arhitektuurilist väärtust ei oma, mahtudelt 

vajadusel piirkonna miljöö toetaja.. 

 

hekk 

võrkaed 

492 128 1,5 MV 

 



Väike-

Veski 14 

Uusehitis. 2011 aastal ehitatud väike  

viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel.  

Hoone  tänavafassaad on avade osas 

lakooniline, seina katab krohv, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk. Ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust. 

Tagasihoidlik elamu on mahtudelt miljööd 

toetav. 

metallpiire 283 91 1 MV 

 
Väike-

Veski 16 

Arvatavalt 20 saj alguses ehitatud hoone 

pikiküljega tänavajoonel on täielikult 

rekonstrueeritud. Kaasaegsete, elamu  

ehitusajale mitteomaste ehitus- ja 

viimistlusmaterjalide kasutamine: laineplekk 

katusel, PVC-laudis fassaadil, massiivne 

juurdeehitus jmt., on oluliselt vähendanud 

ajaloolise elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Mahtudelt vajadusel  

piirkonna miljööd toetav. 

Hekk 

plank 

901 108 1,5 MV 

 
Väike-

Veski 18 

19 saj lõpust pärinev viilkatusega, keskse 

katusekorruse väljaehitusega hoone 

pikiküljega tänavajoonel.  Renoveerimine on  

vähendanud oluliselt elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust.  Kesklinna kontekstis 

miljööliselt väheväärtuslik. Mahtudelt saab 

vajadusel piirkonna miljööd toetavaks pidada.    

plank 767 150 2 MV 

 

____ 

 



Väike-

Veski 20 

Arvatavalt 1910/20ndatel ehitatud 

poolkelpkatusega hoone pikiküljega 

tänavajoonel on täielikult rekonstrueeritud. 

Kaasaegsete, elamu  ehitusajale mitteomaste 

ehitus- ja viimistlusmaterjalide kasutamine: 

laineplekk katusel, PVC-laudis fassaadil, 

tugevalt eenduv soojustus, on oluliselt 

vähendanud ajaloolise elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Mahtudelt vajadusel  

piirkonna miljööd toetav. 

lippaed 1132 92 1,5 MV 

 
Väike-

Veski 22 

19 saj lõpust pärinev viilkatusega, eriti pika 

põhiplaaniga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel.  Hoone pööningukorrusel on 

madal pikk vintskapp. 5-teljelise põhimahuga 

tänavafassaadil 4-se ruudujaotusega aknad 

(üks kahjuks uue ja sobimatu vastu 

vahetatud), põhimahu pikendusel madalam 

sissepääsu osa. Olulises osas algsena säilinud,  

eristuva ülesehitusega elamuhoone on väga 

väärtuslik miljöö kandja.  

võrkaed 1022 184 1,5 VV 

 
Väike-

Veski 24 

1970 a ehitatud EKE Projekti Pärnu büroo 

hoone. Väärtuslik näide 1970ndate 

arhitektuurist mõjub puithoonete vahel mõneti 

massiivsena, aga väärtusliku ja Pärnule 

märgilise tähendusega objektina on väärtuslik 

ka miljöö seisukohalt.  

müür 1476 428 2 V 

 



Väike-

Veski 

24a 

1973 a tänavaäärse EKE Projekti Pärnu büroo 

hoone hoovi ehitatud korterelamu. Stiilne 

näide 1970ndate korterelamu arhitektuurist on 

väärtuslik.  
 

puudub 1379 453 4 V 

 
Väike-

Veski 26 

20 saj alguses ehitatud viilkatusega 

väljaehitusega puithoone otsafassaadiga 

tänavajoonel.  Renoveerimine on  vähendanud 

oluliselt elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust.   Mahtudelt saab vajadusel 

piirkonna miljööd toetavaks pidada.    

lippaed 249 75 1 MV 

 
 


