
Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Emajõe (paaris 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 

Emajõe 2 1950natel ehitatud pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga  kõrge 

eterniidiga kaetud viilkatusega  elamu.  Hoone 

on renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud 

horisontaalse PVC- laudisega, vahetatud 

avatäited. Renoveerimise käigus on muudetud  

akende raamijaotust ja kuju, algne välisuks on 

vahetatud standardse ehituspoe  välisukse 

vastu. Elamu on kaotanud oma algse 

välisilme. Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja.    

 

lippaed 600 99 1,5 MV 

 
Emajõe 4 1950ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga  kõrge viilkatusega  elamu.  

Hoone on täielikult renoveeritud: fassaad 

soojustatud, kaetud horisontaalse 

puitlaudisega, vahetatud avatäited. Katusele 

paigaldatud laineplekk. Renoveerimise käigus 

paigaldatud profiilita plastraamiga aknad on 

ebaõnnestunud valik. Elamu on kaotanud oma 

algse välisilme. Mahtudelt piirkonna miljöö 

toetaja.    

 

hekk 600 88 1,5 MV 

 
Emajõe 6 1950ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

keskse väikese vintskapiga elamu paikneb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Fassaad kaetud horisontaalse profileeritud  

puitlaudisega, otsaviilul  vertikaallaudis 

saelõikelise lõpetusega, katusekate eterniit. 

Iseloomulikud jooned säilitanud, osaliselt 

renoveeritud (vintskapp) hoone omab olulist 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

lippaed 600 89 1,5 V 

 



Emajõe 8 1950ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega 

hoonel on tänavasuunal keskne väike 

puitlaudisega vooderdatud vintskapp, fassaad 

kaetud laia horisontaalse laudvoodriga. 

Pikisuunal eendub elamu põhimahust 

1korruseline kaarjas veranda, mille peal 

reelinguga rõdu. Eeskujulikult renoveeritud 

tavapärasest nüansirikkam ajastu hoonetüübi 

näide omab kandvat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

 

metallpiire 600 93 1,5 VV 

 
Emajõe 

10 

1960ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt, väikese ringallee 

ääres. Kõrget viilkatust katab savikivi, katusel 

keskne vintskapp. Hoone fassaad kaetud 

tsemendiseguse krohviga, hoonetüübile 

omaselt laiad vertikaalselt kolme 

ruudujaotusega aknad tumedamat värvi 

lengidega. Heas korras, jooksvalt hooldatud   

aedlinna elamu omab olulist rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

 

metallpiire 600 87 1,5 V 

 
Emajõe 

12 

1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

asetseb otsafassaadiga tänavajoonega 

paralleelselt. Kinnistul paikneb küsitava 

arhitektuurse väärtusega juurdeehitus, mis 

vähendab peahoone miljööväärtust.  Peahoone 

ja juurdeehituse fassaad krohvitud, katusel 

profileeritud plekk.  

hekk 607 270 1,5 MV 

 
Emajõe 

12a 

Suurel kaubasadama äärsel krundil paikneb  

EHR-i järgi elamu-pesuköök. Hoonet ei ole 

näha. Kinnistul palju vanarauda ja prügi.  

 6333   _____  



Emajõe 

14 

1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

asetseb pikifassaadiga tänavajoonega 

paralleelselt. Elamu on hilisemas ehitusetapis 

rekonstrueeritud: juurde- ja ümber ehitatud, 

vahetatud avatäiteid. Pikisuunal ehitatud 

garaaž mõjub häirivalt ja ulatub Emajõe 16 

kinnistu piirini. Erinevate katusekatete 

kasutamine ja viimistluse ebaühtlus loob 

rahutu üldmulje. Väikesel krundil asetsev  

massiivne elamu ei toeta piirkonna miljööd 

ega oma ka iseseisvat arhitektuurilist väärtust.  

 

lippaed 601 141 1,5 _____ 

 
Emajõe 

16 

1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

horisontaalse laudvoodriga, katusekate 

eterniit.  Miinuseks hoone tänavafassaadile 

paigaldatud uus välisuks. Suures osas algsena 

säilinud hoone omab toetava rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

lippaed 600 85 1,5 MV 

 
Emajõe 

18 

1960ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga  kõrge viilkatusega  elamu.  

Hoone on täielikult renoveeritud: fassaad 

soojustatud, kaetud horisontaalse 

puitlaudisega, eenduv soojustus ja laudis selle 

peal jätab aknad auku. Paigaldatud uued 

plastikraamidega aknad,  mis vähendavad 

hoone miljööväärtust. Hoone omab piirkonna 

miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

võrkpiire 600 90 1,5 MV 

 



Emajõe 

20 

1960ndatel ehitatud vintskapiga kõrge 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoone on 

hilisemas ehitusjärgus pikemaks ehitatud. 

Fassaad krohvitud, katusel profileeritud plekk. 

Hoone omab piirkonna miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

lippaed 727 146 1,5 MV 

 
Emajõe 

22 

Tööstusala/kaubasadam  37347 2137  _____ 

 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Emajõe (paaritud 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 

Emajõe 1 1950ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega 

hoonel on tänavasuunal keskne väike 

puitlaudisega vooderdatud vintskapp, fassaad 

kaetud puhta vuugina laotud silikaatkivi 

voodriga, katusel eterniit.  Sissepääs lõikub 

hoone nurka. Välisukse kõrval meeleolukas 

väiksem ümaraken, sissekäigu ees torupiire. 

Pikisuunal eendub elamu põhimahust 

1korruseline veranda. Algsena säilinud  ajastu 

hoonetüübi nüansirikkam näide omab olulist 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

metallpiire 1035 102 1,5 V 

 
Emajõe 

1a 

1950ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul  

kombineeritud vertikaallaudisega, katusekate 

eterniit.  Hoone eripäraks keskne välisuks. 

Iseloomulikud jooned säilitanud oskuslikult 

renoveeritud  hoone omab olulist rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel. 

metallpiire 841 95 1,5 V 

 
Emajõe 3 1910-1920ndadel ehitatud viilkatusega elamu 

asub põhimahu otsafassaadiga tänavajoonel. 

Kõrgema harjaga põhimahuga liitub risti  

madalam hoonetiib. Fassaad kaetud laia 

horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul kitsam  

vertikaallaudis, põhimahul saelõikelise 

lõpetusega, katusekate eterniit. Algsena 

säilinud, ka. avatäited, ajastule iseloomulik 

piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv 

elamu omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel.   

hekk 919 87 1 V 

 



Emajõe 

5/7 

1910ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Osafassaadiga tänavajoonel asetseva, pisut 

kõrgema mahuga liitub risti  pikk madalam 

hoonetiib. Madal vundament. Katusekate 

eterniit. Fassaad kaetud laia horisontaalse 

puitlaudisega, Luha tänava poolsel otsaviilul 

kitsam  vertikaallaudis, põhikorruse osas on 

paigaldatud uus laudis. Muus osas 

algupärasena säilinud piirkonna vanemasse 

hoonestuskihti kuuluv puidust elamu omab 

Vana-Pärnu miljöö kujundamisel olulist rolli.   

puudub 919 123 1 V 

Emajõe 9 1910-1920ndadel ehitatud viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega elamu asub 

pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on maakivist 

vundament. Fassaad kaetud laia horisontaalse 

laudisega. katusel eterniit.  Hoone väärtust 

vähendab, et vahetatud on algupärased 

avatäited. Uks tänavafassaadil on ilmselt 

lisatud hilisemas ehitusjärgus, valatud uus 

trepp. Suures osas algupärasena säilinud  

piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv 

elamu omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel.   

lippaed 1227 104 1,5 V 

Emajõe 

11 

1960natel ehitatud pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  

elamu. Hoone on täielikult renoveeritud: 

fassaad soojustatud, kaetud horisontaalse 

laudisega, vahetatud avatäited, katusele 

paigaldatud kiviimitatsiooniga profileeritud 

plekk. Renoveerimise tagajärjel on muudetud  

avatäidete kuju, algne välisuks on vahetatud 

standardse ehituspoe  välisukse vastu. Säilinud 

on otsafassaadi ilmekas väikeste akende duo. 

Elamu on kaotanud oma algse välisilme. 

Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja.    

 

lippaed 600 87 1,5 MV 



Emajõe 

13 

1950natel ehitatud pikiküljega tänavajoonel 

asetsev kõrge viilkatusega  elamu. Hoone  

fassaad on hilisemas ehitusjärgus kaetud 

horisontaalse laudisega, vahetatud avatäited, 

katusele paigaldatud kiviimitatsiooniga 

profileeritud plekk. Häirivalt mõjuvad eri 

värvi aknaraamid. Elamu on kaotanud oma 

algse välisilme, mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav.  

metallpiire 641 166 1,5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Haapsalu mnt 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 

Haapsalu 

mnt 4 

19.sajandi lõpul ehitatud pikliku põhiplaaniga 

mitme korteriga 45 kraadise kaldega 

viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Sissepääs hoovi poolt.  

Tsementkivi katusekate, räästast toetavad 

tahutud sarikaotsad, horisontaalne laudis 

fassaadil, vahetatud aknad. Muus osas algsena 

säilinud ajastule iseloomulik heas korras 

ajalooline elamu on väga väärtuslik nii 

iseseisva objektina kui piirkonna miljöö 

seisukohalt.  

võrkpiire 1118 293 1 VV 

Haapsalu 

mnt 4a 

20 saj alguses ehitatud mitme  korteriga laia 

põhiplaaniga  45 kraadise kaldega viilkatusega 

suurem elamu otsafassaadiga tänavajoonel. 

Elamu idasuunal katusel eriti lai 4 aknaga 

vintskapp, läänesuunal suurem väljaehitus  

kahe korruse ulatuses. Erandliku 

arhitektuuriga ajalooline elamu on väga 

väärtuslik nii iseseisva objektina kui piirkonna 

miljöö seisukohalt. 

puudub  1336 326 2 VV 

 
Haapsalu 

mnt 6 

19. ja 20 sajandi vahetusel / 20. saj. esimesel 

kümnendil ehitatud madalakaldelise 

viilkatusega suur pikliku põhiplaaniga 

korterelamu   pikiküljega tänavajoonel. 

Sümmeetrilise 8-teljelise põhimahu 

läänepoolses pikenduses tänavafassaadil 

tiibuks. Sissepääsud ka hoovist. Horisontaalse 

laudvoodriga kaetud lakoonilise 

fassaadikujundusega  tüüpiline üürimaja on 

säilinud olulises osas algupärasena. Vahetatud 

osa aknaid. Piirkonnas oma mahtudelt mõneti 

erandlik puithoone on väga väärtuslik.  

puudub 933 287 2 VV 



Haapsalu 

mnt 12 

20 saj alguses ehitatud mitme korteriga 

põhikorruse ja pööninguruumiga elamu 

otsafassaadiga tänavajoonel. Pikliku 

põhiplaaniga 45 kraadise kaldega viilkatusega 

hoonel on madal vundament ja madal räästas. 

elamu põhikorrusel algne lai 

horisontaallaudis. Haapsalu mnt ääres 

pikiküljega paiknev elamu on pigem erandlik. 

Vahetatud osa avatäiteid, otsaviilul hilisemal 

perioodil paigaldatud laudis; suures osas 

algsena säilinud ajalooline elamu on väga 

väärtuslik nii iseseisva objektina kui piirkonna 

miljöö seisukohalt. 

lippaed 1104 182 1 VV 

Haapsalu 

mnt 12a 

1950ndatel ehitatud tüüpiline kõrge 

viilkatusega keskse katuseuugiga  

otsafassaadiga tänava suhtes pisut viltu 

asetsev elamu, Haapsalu maanteest jääb 

eemale Emajõe tänava poole. Elamu fassaad 

on kaetud horisontaalse laudvoodriga, 

otsaviilul vertikaallaudisega saelõikelise 

lõpetusega laudis. Elamu mõned aknad on 

vahetatud ja nende kuju muudetud. Suures 

osas algsena säilinud piirkonnale iseloomulik 

elamu on miljööväärtuslik.  

lippaed 969 95 1,5 MV 

Haapsalu 

mnt 14 

1920ndatel ehitatud 3-teljeline keskse 

katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 

elamu pikiküljega Haapsalu mnt  

tänavajoonel. Hoone Emajõe tn poolses küljes 

tiib hilisemast ehitusajast, milles baar. Hoone 

fassaad on kaetud silikaatkivi voodriga, mis 

valgeks võõbatud. Katusel valtsitud plekk. 

Baari osa saab pidada miljööväärtuslikuks. 

Haapsalu mnt poolne elamu on väärtuslik.  

 

puudub 740 162 2 V 



Haapsalu 

mnt 16 

19 saj. keskpaigas ehitatud 45 kraadise 

kaldega viilkatusega madala vundamendiga 5-

teljeline pööninguruumiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone 

tänavafassaad on oskamatult renoveeritud: 

paigaldatud liialt paks soojustus, aknad ja uks 

jäänud fassaadil sügavale. Ajaloolise hoone 

ilme on rikutud. Otsafassaadil ja abihoonel 

säilinud algne lai laudis, läänepoolsel 

otsaviilul pööninguluuk. Piirkonna varasemast 

hoonestuskihist pärinev elamu koos 

abihoonega on Vana-Pärnu  miljöö kontekstis 

väärtuslik.  

plank 1302 126 1 V 

Haapsalu 

mnt 18 

Haapsalu mnt äärne vana hoone on praeguseks 

lammutatud, kinnistu tagaservas 

tootmishoone, mis jääb Kesk tänava äärde. 

Massiivne hoonemaht ajalooliste puitelamute 

alal mõjub piirkonna miljööd devalveerivalt.  

plank 3956 2063 4 ______ 

 
Haapsalu 

mnt 22 

Algse 19 saj. lõpust pärineva hoone asemele 

on kaasajal ehitatud  lameda katusega kuupja 

mahuga  kõrge sokliga keskse kolme aknaga 

hoone. Tõenäoliselt kasutuses äripinnana.  

Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 634 105 1 MV 



Haapsalu 

mnt 22a 

19 saj. lõpust pärinev väike madal 1 

korruseline elamu jääb Haapsalu mnt 22 

hoone varju. Madala räästa ja eriti madala 

vundamendiga lihtne puithoone 45 kraadise 

kaldega viilkatusega, tänava suunas tuulekoja 

väljaehitus, fassaadil lai horisontaalne laudis, 

katisel eterniit. Algupärasena säilinud 

iseloomulik eeslinna väike elamu on piirkonna 

miljöö kontekstis väärtuslik.  

plank 634 55 1 V 

Haapsalu 

mnt 24 

1910ndatel ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega 6-teljeline 

keskmise suurusega puitelamu pikiküljega 

tänavajoonel. Hoonel on madal savitellistest 

vundament, 4-ruudujaotusega akendega 

fassaadil horisontaalne laudvooder, otsaviilul 

ja vahevöö osas vertikaallaudis puitpits 

lõpetusega. Otsaviiludel rombikujulised 

väikesed aknad, katusekorruse valjaehitusel 

ehispenn. Algsena säilinud esinduslik elamu 

on piirkonna miljöö kujundamisel väga 

väärtuslik.  

lippaed 1177 133 1,5 VV 

Haapsalu 

mnt 26 

Arvatavalt 20 saj. algsest pärinev elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone on hilisemas 

ehitusjärgus täielikult ümber ehitatud, algne 

välisilme kaotatud, remondiks kasutaud 

materjalid ja töövõtted on rikkunud hoone 

arhitektuurilise ja miljööväärtuse. Mahtudelt 

vajadusel piirkonna miljöö toetaja.  

plank 697 71 1,5 MV 



Haapsalu 

mnt 28 

19 saj. ja 20 saj. vahetusel ehitatud puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Madala 

vundamendiga 6-teljelise elamu fassaad on 

kaetud laia horisontaalse laudvoodriga. 

Oskamatult renoveeritud, hoone 45 kraadise 

kaldega viilkatus on kaetud kiviimitatsiooniga 

profiilplekiga, aknad ja uks on ajaloolisele 

hoonele sobimatud. Hoones on toidupood. 

Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

plank 1435 110 1 MV 

Haapsalu 

mnt 30 

1910ndatel ehitatud katusekorruse 

väljaehitusega viilkatusega 6-teljeline 

keskmise suurusega puitelamu nurgakrundil 

pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on madal 

räästas, 45 kraadise kaldega viilkatus, 

katusekorruse väljaehitusel lai algne 

laudvooder, viiluvälja lõpetusel  puitpits, viilu 

tipus  ehispenn. Sissepääs hoovist. Hoone on 

renoveeritud: vahetatud aknad ei ole sobiva 

ruudujaotuse ja profiiliga. Olulises osas 

algsena säilinud ajalooline elamu on piirkonna 

miljöö kontekstis väärtuslik. 

lippaed 794 141 1,5 V 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Haapsalu mnt (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 

Haapsalu 

mnt 32 

1920/1930ndatel ehitatud pikliku põhiplaaniga 

viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega keskmise suurusega madala 

vundamendiga elamu nurgakrundil 

pikiküljega tänavajoonel. Elamu sissepääs 

hoovi pool. Fassaadi katab horisontaalne 

laudis, sokli ja katusekorruse ülemiku osas 

vertikaallippidest vahevöö. Algsed aknad 4-

ruudujaotusega. Paigaldatud uued aknad 

rikuvad oluliselt hoone üldilmet. Maja taga 

hilisem juurdeehitus. Hoone on piirkonna 

miljöö kujundamise aspektist väärtuslik.  

lippaed 1147 191 2 V 

 
Haapsalu 

mnt 34 

19 saj. keskel ehitatud poolkelpkatusega 

rõhtpalkhoone pikiküljega tänavajoonel. 

Madala räästaga 4-teljelise hoone fassaadi 

katab eriti lai rõhtlaudis, akendel luugid. 

Kagupoolsel pikiküljel tuulekoda, millel 

tänavapoolne kalasabalaudisega uks.  

Varasesse hoonestuskihti kuuluv algsena 

säilinud elamu on väga väärtuslik nii iseseisva 

objektina kui ka piirkonna  miljööväärtuse 

seisukohast.  

plank 1130 90 1 VV 

 
Haapsalu 

mnt 36 

20 saj. esimesel kümnendil ehitatud pikliku 

põhiplaaniga viilkatusega 2korruseline 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs 

hoovist. 2korruselise põhimahu keskosa 

raamivad baasi ja kapiteelita sambad. 

Kagusuunal 1korruseline pultkatusega 

hooneosa. Fassaadi katab horisontaalne laudis, 

sokli osas vertikaallippidest vahevöö. Algsed 

aknad 4-ruudujaotusega. Osa aknaid 

vahetatud. Olulises osas algupärasena säilinud 

omanäoline korterelamu on piirkonna 

kontekstis väärtuslik.  

puudub 1559 169 2 V 



Haapsalu 

mnt 38 

20 saj. esimesel kümnendil ehitatud laia 

põhiplaaniga poolkelpkatusega keskmise 

suurusega elamu nurgakrundil pikiküljega 

tänavajoonel. 5-teljelise elamu sissepääs 

juurdeehitatud kagupoolses tiivas,  katusel 

keskne vintskapp, hoovi poole venitatud räästa 

all samuti hilisem juurdeehitus. Elamu on 

renoveerimise käigus kaotanud oma algse 

välisilme, vahetatud avatäited, katuse ja 

fassaadikate ei ole hoone ehitusajale omased 

ja vähendavad ajaloolise hoone arhitektuurilist 

ja miljöölist väärtust. Hoones on kauplus. 

Vajadusel saab pidada mahtudelt 

miljööväärtuslikuks.   

puudub 1559 202 2 MV 

Haapsalu 

mnt 40 

1910/1920ndatel ehitatud viilkatusega laia 

vintskapiga  laia põhiplaaniga viilkatusega 

keskmise suurusega madala vundamendiga 5-

teljeline elamu nurgakrundil pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone fassaad on kaetud laia 

horisontaalse laudisega, katusel eterniit. 

Vahetatud aknad vähendavad elamu 

arhitektuurilist väärtust. Olulises osas algsena 

säilinud ajalooline elamu on piirkonna miljöö 

seiskohast väärtuslik.  

lippaed 568 118 1,5 V 

 
Haapsalu 

mnt 44 

19 saj. lõpus ehitatud viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega 4-teljeline 

puithoone pikiküljega tänavjoonel. Madala 

vundamendiga elamu tänavafassaadil lai 

horisontaalne laudvooder. Vahetatud aknad ja 

laineplekist katusekate vähendavad hoone 

väärtust. Muus osas algsena säilinud 

piirkonnale  omane ajalooline elamu on 

väärtuslik.  

plank 849 76 1,5 V 

 



Haapsalu 

mnt 46 

20 saj. alguses ehitatud eriti kõrge 

viilkatusega keskse katuseuugiga  4-teljeline 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Madala 

vundamendiga elamu tänavafassaadil ja 

katuseuugil lai horisontaalne laudvooder 

otsaviilul kitsas vertikaallaudis.  Vahetatud 

põhikorruse aknad on ei ole hoone ehitusajale 

omased. Olulises osas algsena säilinud 

piirkonnas pigem erandlik ajalooline elamu on 

väärtuslik. 

plank 876 92 1,5 V 

Haapsalu 

mnt 48 

19 saj. ja 20 saj vahetusel ehitatud 45 kraadise 

kaldega viilkatusega 4-teljeline elamu 

pikiküljega tänavajoonel. 4-ruudujaotusega 

aknad, tahveldatud välisuks, madal 

vundament, fassaadil kitsam horisontaalne 

laudis. Elamu on hästi hooldatud. Katusekate 

pole ajaloolisele hoonele sobiv. Olulises osas 

algsena säilinud piirkonnale  omane ajalooline 

elamu on väärtuslik. 

plank 

 

644 83 1 V 

Haapsalu 

mnt 50 

1960ndatel ehitatud 2korruseline kivist 

korterelamu pikiküljega tänavajoonel. Elamu 

on osaliselt renoveeritud, madalakaldega 

viilkatusel laineplekk, vahetatud avatäited.  

Fassaadil silikaatkivi välisvooder.  Piirkonna 

valdavalt madala puithoonestusega mitte 

haakuv ega arvestav, siiski oma ajastu märk.  

puudub 720 154 2 ____ 

MV 



Haapsalu 

mnt 52 

19 saj. lõpus ehitatud viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega 5-teljeline 

puithoone pikiküljega tänavjoonel. Hoone on 

renoveeritud: madala vundamendiga elamu 

tänavafassaadil horisontaalne laudvooder, 

sokli ja katusekorruse väljaehituse üleminekul 

vertikaallippidest vahevöö. Renoveerimine on 

teostatud rahuldavalt, mitte eeskujulikult. 

Hoone on miljööväärtuslik. 

horisontaalne 

puitpiire 

700 97 1 MV 

 
Haapsalu 

mnt 54 

19 saj. ja 20 saj. vahetusel ehitatud madal 

pööninguruumiga 45-kraadise kaldega 

viilkatusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 

4-teljelisel hoonel on 4-ruudujaotusega 

aknaluukidega aknad, lai horisontaallaudis 

fassaadil, otsaviiludel vertikaallaudis. Katusel 

valtsitud plekk. Hoone on eeskujulikult 

renoveeritud. Kinnistul sama viimistlusega 

abihooned. Hästi hooldatud ajalooline elamu 

on väga väärtuslik.  

plank 1090 104 1 VV 

 
Haapsalu 

mnt 56 

20 saj. alguses ehitatud viilkatusega laia 

vintskapiga 3-teljeline elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Sissepääs hoovi poolt Hoone 

fassaad on kaetud hilisemas etapis  silikaatkivi 

välisvoodriga, 45 kraadise kaldega viilkatusel  

eterniit. Vahetatud on põhikorruse aknad, 

vintskapil säilinud algne vertikaalne laudis 

koos omanäolise kolmikaknaga. Hoone on 

miljööväärtuslik.  

lippaed 737 95 1,5 MV 

 



Haapsalu 

mnt 58 

19 saj. ja 20 saj. vahetusel ehitatud 

viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega 3-teljeline puithoone 

pikiküljega tänavjoonel. Madala 

vundamendiga elamu tänavafassaadil lai 

horisontaalne laudvooder. Vahetatud 

katusekate – kiviimitatsiooniga profiilplekk  ei 

ole elamu ehitusajale omane. Hoone taha on 

listaud juurdeehitus.  Muus osas algsena 

säilinud piirkonnale  omane ajalooline elamu 

on väärtuslik. 

plank 1470 80 1,5 V 

 
Haapsalu 

mnt 60 

20 saj. esimesel kümnendil ehitatud madal 

pööninguruumiga 45 kraadise kaldega 

viilkatusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 

Hoonel on säilinud algne tsementkivikatus. 

Paigaldatud uus PVC-fassaadikate, ja uued 

avatäited loovad rahutu ja lõpetamata 

üldmulje. Säilinud mahtudega ajalooline 

hoone on piirkonna miljöö seisukohast 

väärtuslik.  

lippaed 918 168 1 V 

 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Haapsalu mnt (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 

Haapsalu 

mnt 62 

1950ndatel ehitatud viilkatusega puithoone 

pikiküljega tänavahoonel. Elamul on 

tänavafassaadil 3 laia vertikaalse 3-

ruudujaotusega akent ja asümmeetriliselt 

paiknev välisuks varikatusega. Fassaadi katab 

horisontaalne laudvooder, otsaviilul 

kombineeritud vertikaallaudisega. 

Tsementkiviga kaetud katusel katuseuuk.  

Elamu taga juurdeehitus. Algsena säilinud 

detailikaota tavapärasest esinduslikum 

50ndate aedlinna eramu on väärtuslik nii 

iseseisva objektina kui ka piirkonna miljöö 

kontekstis.  

Hekk 

võrkpiire 

544 104 1 V 

Haapsalu 

mnt 62a 

1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

laia  vintskapiga suurem puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Elamu profileeritud 

horisontaallaudisega fassaadil valgmikuga 

tahveldatud välisuks, 4-ruudujaotusega aknad, 

kaks neist omapärased paarisaknad. 

Silmapaistev, hästisäilinud, piirkonna miljöös 

eristuv  EW aegne aedlinna elamu on väga 

väärtuslik piirkonna miljöö kontekstis. 

võrkpiire 1422 115 2 VV 

 
Haapsalu 

mnt 62b 

Rekonstrueeritud 1,5 korruseline hoone 

otsaküljega tänavajoonel. Eri kaldenurgaga 

viiludega katus, hoovipoolne räästas tõstetud,  

katuseaknad, fassaad krohvitud. Elamut saab 

pidada mahtudelt piirkonna miljööd toetavaks. 

Ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljöölist väärtust.  

 

plank 338 50 1,5 MV 

___ 

 



Haapsalu 

mnt 64 

20 saj esimesel kümnendil ehitatud 45 

kraadise kaldega viilkatusega 4-teljeline 

madala räästa ja vundamendiga 

pööninguruumiga keskmise suurusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Fassaad 

kaetud laia horisontaalse laudvoodriga, 

otsaviiludel kitsa vertikaallaudisega, 4-

ruudujaotusega aknad, pööninguluuk, hoovi 

poole venitatud räästas. Elamu on 

eeskujulikult restaureeritud (katusekatte 

valikul oleks paremaid võimalusi, arvestades 

elamu ehitusaega). On piirkonna miljöö 

kujundamisel väga väärtuslik, ühtlasi 

eeskujuks. 

lippaed 2430 66 1 VV 

Haapsalu 

mnt 66 

2007  aastal ehitatud liigendatud 

katusemaastikuga suur hoone nurgakrundil 

pikiküljega tänavaga paralleelselt.  

Viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega tänavaäärsel mahul on 

kagusuunal I korruse väljaehitus, millel 

terrass. Hoonel on tänavaäärse hoonemahu 

taga suur juurdeehitus.  Väikesel nurgakrundil 

asetsev kitšimaigulise viimistlusega massiivne 

hoone ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 

miljöölist väärtust.  

 

lippaed 600 208 2 _____ 

 
Haapsalu 

mnt 68 

20 saj. alguses ehitatud viilkatusega väiksem 

3-teljeline keskse vintskapiga puithoone 

pikiküljega tänavajoonel, väikese tagasiastega. 

Elamu  on täies mahus renoveeritud: 

vahetatud, fassaadikate, katusekate, avatäited, 

hoone taga juurdeehitus. Katusekate, uued 

avatäited jm. ei haaku hoone ehitusaegse 

arhitektuuriga. Mahtudelt on elamu piirkonna 

miljöö toetaja.  

 

Horisontaalne 

puitpiire 

1120 92 2 MV 

 



Haapsalu 

mnt 70 

20 saj. alguses ehitatud 45 kraadise 

kaldenurgaga viilkatusega  väike 

pööninguruumiga puithoone pikiküljega 

tänavajoonel. Elamul on madal räästas ja eriti 

madal vundament. 3-teljelise põhimahu 

pikendusena tuulekoda tänavapoolse uksega.  

Fassaadil lai horisontaalne laudis, 2-

ruudujaotusega aknad, kagupoolsel 

otsafassaadil pööninguluuk.  Algsena säilinud 

(va väike hilisem juurdehitis hoone taga)  

tüüpiline eeslinna väike puitelamu on 

piirkonna miljöö oluline kandja. 

 

lippaed 750 94 1 VV 

Haapsalu 

mnt 72 

19 saj. lõpul ehitatud väike 45 kraadise 

kaldega viilkatusega puithoone otsafassaadiga 

tänavajoonel. Elamul on 4-ruudujaotusega 

aknad, tänavafassaadil ja edelapoolsel küljel 

lai horisontaalne laudis, kagupoolsel küljel  

vertikaalne nn. asunikulaudis. Hoone 

hoovipoolsel pikiküljel tuulekoda. Vahetatud 

katusekate. Muus osas algsena säilinud 

tüüpiline eeslinna väike puitelamu on 

piirkonna miljöö oluline kandja. 

 1724 45 1 VV 

 
Haapsalu 

mnt 74 

Ca 1900ndatel ehitatud otsafassaadiga 

tänavajoonel  asetsev viilkatusega  elamuga 

külgneb piki tänavajoont viilkatusega maht. 

Oskamatu renoveerimise tagajärjel on elamu 

täielikult kaotanud oma algse välisilme: 

juurdeehitused, fassaadikate ja uued avatäited 

ei haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. 

Tööd on lõpetamata. Mahtudelt 

miljööväärtuslik. Samal kinnistul asub elamu 

aadressiga  Peetri 6.  

 

lippaed 1576 87 

 

 

1,5 MV 

 



Haapsalu 

mnt 74a 

1950ndatele ehitatud kelpkatusega suurem 2-

korruseline keskse trepikojaga korterelamu 

pikiküljega tänavajoonel. Tüüpprojekti järgi 

paljuehitatud korterelamu 1950ndatel ja 

160ndate algses. Igas korteris oma ahjuküte. 

Mahtudelt piirkonna kontekstis küll suur, saab 

tüüpilist sõjajärgset korterelamut ajastu 

märgina miljööväärtuslikuks pidada.  

Hoovis teine identne hoone sama aadressiga.  

puudub 2413 259 2 MV 

____ 

 
Haapsalu 

mnt 76 

Hiljuti rekonstrueeritud 2 korruseline 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Keskse 

katusekorruse väljaehitusega elamul on eri 

kaldenurgaga viiludega katus, hoovipoolne 

räästas tõstetud, katusel profiilplekk, 

plastikraamidega aknad. Nurgakrundil 

asetseva hoone arhitektuur ja viimistlus ei 

haaku piirkonna väljakujunenud 

ehitustavadega.   Elamut saab pidada 

mahtudelt piirkonna miljööd toetavaks. Ei 

oma iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist 

väärtust.  

lippaed 810 85 2 MV 

____ 

 
Haapsalu 

mnt 78 

1910/20 ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega  3-teljeline puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Põhikorrusel 2- 

ruudujaotusega aknad, vintskapil ja 

otsaviiludel 6-ruudujaotusega aknad, fassaadil 

horisontaalne laudis, katusel profileeritud 

plekk. Miljööväärtuse seisukohast 

ebarahuldavalt renoveeritud, algse ilme 

kaotanud elamu on piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavas rollis.  

plank 2557 82 1,5 MV 

 



Haapsalu 

mnt 80 

19 saj. lõpus ehitatud väike 45 kraadise 

kaldenurgaga viilkatusega pööninguruumiga   

3-teljeline puithoone otsafassaadiga 

tänavajoonel, mis kokku ehitatud Haapsalu 

mnt 80a elamuga. Elamul on eriti madal 

vundament, nii tänavapoolsel küljel kui hoovi 

poolsel fassaadil kolm 2-ruudujaotusega 

akent, horisontaalne laudvooder, sissepääs 

hoovi poolt. Elamu on renoveeritud ja seetõttu 

osaliselt kaotanud algse välisilme. Tüüpiline 

eeslinna väike puitelamu on piirkonna miljöö 

toetaja. 

võrkpiire  1454 107 1 MV 

 
Haapsalu 

mnt 80a 

20 saj. algsuses ehitatud väike 45 kraadise 

kaldenurgaga viilkatusega pööninguruumiga   

2-teljeline puithoone pikiküljega tänavajoonel, 

mis kokku ehitatud Haapsalu mnt 80 elamuga.  

Elamul on eriti madal vundament, fassaadil 

horisontaalne laudvooder, sissepääs hoovi 

poolt.  Algsena säilinud tüüpiline eeslinna 

väike puitelamu on piirkonna miljöö oluline 

kandja.  

lippaed 847 56 1 V 

 
Haapsalu 

mnt 82 

Algselt 1960ndatel ehitatud viilkatusega kahe 

vintskapiga pikiküljega tänavajoonel 

paiknevale elamule on 1998.a juurdeehitud   

pseudoajaloolise stiiliga äripinnana kasutatav 

maht, mis ei haaku ei algse elamu ega 

piirkonna ehitustavadega.  Hoonekompleks 

paikneb väikesel nurgakrundil. Miljööliselt 

väheväärtuslik. 

puudub 623 230 2 _____ 

 

 



 

 

 
Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Haapsalu mnt 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 

Haapsalu 

mnt 7 

1930ndatel ehitatud eriti kõrge ristviilkatusega 

suurem puidust elamu nurgakrundil 

kinnistupiiril. Hoonel on madal vundament 

Fassaadi katab horisontaalne laudvooder, 

otsaviiludel kitsas kalasaba laudis raamimas 

kitsaid pööninguaknaid. Põhikorrusel tiheda 

ruudujaotusega avarad aknad.  

Kasutuses elamu ja restoranina. Haapsalu mnt 

alguses paiknev piirkonnas erandlik ja 

esinduslik suures osas algupärasena säilinud 

hoone on väga väärtuslik nii iseseisva 

objektina kui piirkonna miljöö kontekstis.  

lippaed 1326 289 2 VV 

 
Haapsalu 

mnt 13 

20 saj. alguses ehitatud laia põhiplaaniga 

poolkelpkatusega keskmise suurusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Elamu on 1992 

aastal täielikult renoveeritud: 3-teljelise hoone 

idasuunale lisatud madalam juurdeehitus, 

katusele vintskapp, fassaad soojustatud, 

kaetud laudvoodriga ajaloolist traditsiooni 

järgides: vertikaallippidest vöö sokli osas, 

põhiosas horisontaalne laudvooder. Ilma liialt 

eenduva soojustuse ja sobivama katusekatte 

materjali ning koos hoonele sobilikuma 

väärikama välisuksega oleks renoveerimise 

tulemus parem.  

metallpiire 664 108 1,5 MV 

 



Haapsalu 

mnt 13a 

1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga  3-teljeline madala vundamendiga 

elamu pikiküljega tänavajoonel. Lihtne 

keskmise suurusega elamu on hiljuti 

renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud laia 

laudisega. Liiga paks soojustus,  eri kuju ja 

ruudujaotusega plastikraamidega aknad jmt 

vähendab oluliselt elamu väärtust. Mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 600 89 1,5 MV 

 
Haapsalu 

mnt 15 

Uusehitus või hiljutine ümberehitus (EHR-is 

antud ehitusalane pind ei vasta tegelikkusele) 

pikiküljega tänavajoonel. Viilkatusega keskse 

kelpkatusega vintskapiga hoonel on 

tänavaäärse hoonemahu taga juurdeehitus.  

Nurgakrundil asetseva hoone arhitektuur ja 

viimistlus ei haaku piirkonna väljakujunenud 

ehitustavadega,  hoone ei oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljöölist väärtust.  

 

metallpiire 900 Ca 200 2 _____ 

 
Haapsalu 

mnt 15a 

1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 

silikaatkivi välisvoodriga elamu pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Elamu 

kagusuunal tihedate vertikaalsete akendega 

kandiline veranda, tänavafassaadi akende all 

sakiliselt laotud hammaskarniisid, sissepääs 

loodesuunal varikatuse all. Algsetel akendel 

iseloomulikud värvilised aknalengid. Suures 

osas algsena säilinud tüüpiline viilkatusega 

aedlinna elamu on Haapsalu mnt piirkonna 

kontekstis miljööväärtuslik.  

Hekk, 

võrkaed 

600 110 1,5 MV 

 



Haapsalu 

mnt 17 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone fassaad on kaetud 

horisontaalse laudisega, otsaviilul 

kombineeritud vertikaallaudisega. Kinnistul 

elamu ehitusaega kuuluv abihoone. Häirivalt 

mõjuvad renoveerimise käigus paigaldatud 

plastikraamidega aknad ja liialt erk fassaadi 

värvitoonide valik.  Olulises osas algsena 

säilinud elamu ja abihoone on väärtuslikud  

piirkonna miljöö kontekstis.  

 

lippaed 600 85 1,5 V 

 
Haapsalu 

mnt 19 

1920ndatel ehitatud otsafassaadiga 

tänavajoonel  asetsev viilkatusega  elamu on  

2008 aastal tehtud rekonstrueerimise tagajärjel 

täielikult kaotanud oma algse välisilme: 

juurdeehitused, katuskate ja uued avatäited ei 

haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. Tööd 

on lõpetamata. Käesolevas etapis ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist 

väärtust.  Mahtudelt miljööväärtuslik.  

 

lippaed 449 82 2 MV 

____ 

 
Haapsalu 

mnt 21 

20 saj. algusest pärinev piklik viilkatusega 

hoone pikiküljega tänavajoonel. Kahest 

otsakuti külgnevast eri kõrgusega 45 kraadise 

kaldega viilkatusega mahust koosnev elamu 

on algsena säilinud Jakobi tn poolses osas, 

millel lai laudis põhiosa fassaadil, otsaviilul 

vertikaalne laudis saelõikelise lõpetusega. 

Hoone keskmine ja loodesuunaline ots on 

oskamatult renoveeritud. Erinevate 

viimistlusmaterjalide, värvitoonide ja eri 

suuruse ja ruudujaotusega akende  kasutamine 

loob ebaühtlase üldmulje. Ajalooline hoone on 

piirkonna miljöö kujundamisel oluline. 

hekk 1202 139 1 V 

 



Haapsalu 

mnt 23 

1950ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga elamu 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Sissepääs lõikub tugevalt hoone nurka, katusel 

tilluke laia aknaga katuseuuk. Ajastule ja 

hoonetüübile omaselt eristuvat värvi 

aknalengid, tänavafassaadil ilmekas välisuks, 

mille kõrval horisontaalne torupiire. Hilisemas 

järgus lisatud garaažimaht. Täies mahus 

algsena säilinud sõjajärgne hoonetüübile 

iseloomulike tunnustega elamu on väärtuslik 

iseseisva näitena, oluline ka piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

metallpiire 600 91 1,5 V 

 

Haapsalu 

mnt 25 

Arvatavalt 1920ndatest pärit 3-teljeline 

viilkatusega kekse katusekorrusega keskmise 

suurusega puidust elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Elamu on 2008 aastal ümber 

ehitatud: Fassaadil horisontaalne lai laudis, 

sokli osas verikaallippidest vahevöö, aknad ja 

piirdeliistud rahuldavalt teostatud. 

Juurdeehitus  maja taha rikub oluliselt hoone 

proportsioone. Hoone on piirkonna miljööd 

toetavas rollis.  

 

lippaed 1147 97 1,5  

MV 

_____ 

 
Haapsalu 

mnt 27 

19 saj. ja 20 saj. vahetusel ehitatud laia 

põhiplaaniga viilkatusega pööninguruumiga 

keskmise suurusega puidust elamu pikiküljega 

tänavajoonel. 4-teljelisel hoonel on madal 

räästas ja madal vundament. Elamu on 

renoveeritud: sobimatu on laineplekk katusel, 

plastikaraamidega ruudujaotuseta aknad ja 

akende piirdeliistud, mis ei ole hoone 

ehitusajale omased. Elamu on piirkonna 

kontekstis miljööväärtuslik.   

lippaed 532 90 1 MV 

 



Haapsalu 

mnt 29 

19 saj. teisel poolel ehitatud 3-teljeline  pikk 

ja madal viilkatusega pööninguruumiga 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 

Ajalooline elamu on oskamatult renoveeritud: 

sobimatu on laineplekk katusel ja eriti 

fassaadil, plastikaraamidega ruudujaotuseta 

aknad ja akende piirdeliistud ei ole hoone 

ehitusajale omased ja devalveerivad 

väärtuslikku hoonet.   

lippaed 872 99 1 MV 

 
Haapsalu 

mnt 31 

1960ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

keskse vintskapiga elamu pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Silikaatkivi 

välisvoodriga elamu  tänavafassaadi 

kaunistavad akende alused hammaskarniisid, 

sissepääs lõikub hoone nurka. Hoonel on 

renoveerimise käigus vahetatud avatäited, 

katusekate ja paigaldatud PVC-laudis 

otsaviilule ja vintskapile, mis kõik 

vähendavad hoone arhitektuurilist ja miljöölist 

väärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

metallpiire 600 81 1,5 MV 

 
Haapsalu 

mnt 37 

Algselt 1920ndatel ehitatud kivist hoone 

(praeguse kompleksi loodepoolsem osa) on 

mastaapselt ümber ehitatud. Tehtud 

juurdeehitused ja vana hoone 

rekonstrueerimistööd on teostud oskamatult ja 

hoonet devalveerivalt. Hoones tegutseb baar.  

Miljööliselt väheväärtuslik.  

puudub 1261 

ärimaa 

787 1 _____ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Jakobi (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :   Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 25.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Jakobi 6 1930ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

elamu paikneb suurel L-kujulisel krundil 

Haapsalu mnt ääres. Otsafassaadiga Jakobi 

tänava suunas. Eramu põhimahuga risti 

külgneb põhjasuunal madal 1korruseline 

viilkatusega hoonetiib. Elamul on  lai 

topeltaknaga vintskapp. Elamukompleks on 

renoveeritud lähiajal. Omab toetavat rolli 

miljöö kujundamisel.  

hekk 

metallpiire 

1848 101 1,5 MV 

 
Jakobi 10 1960ndatel ehitatud viilkatusega  pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga viilkatusega  elamu. Fassaad 

kaetud vertikaalse pealistiklaudisega ehk nn 

poola laudisega, iseloomulik väikeste akende 

rühm otsfassaadil, fassaadi aknad  katusekate 

eterniit. Tänavafassaadil asümmeetriliselt 

paiknevad aknad. Elamu omab olulist  rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel. 

lippaed 770 83 1,5 V 

 
Jakobi 12 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  

elamu.  Hoone fassaad on kaetud  ajastule 

tüüpilise puhta vuugina laotud silikaatkivi 

välisvoodriga. Elamu on osaliselt 

renoveeritud: vahetatud avatäited, katusele 

paigaldatud profileeritud plekk ja 

katuseaknad. Renoveerimise käigus on 

vähenenud elamu algne miljööväärtus.  

Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja.    

 

lippaed 670 82 1,5 MV 

 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Jakobi (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :   Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 25.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Jakobi 19 1910-1920ndatel ehitatud viilkatusega 

pööninguruumiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonel. Hilisemas ehitusjärgus on 

hoonele lisatud juurdeehitus pikisuunal. 

Kolmeteljeline lihtne hoovi poole venitatud 

räästaga elamu esindab Vana-Pärnu vanemat 

hoonestuskihti. Silikaatkivi välisvooder 

tõenäoliselt pärineb hilisemast ehitusjärgust, 

aknad vahetatud kaasajal. Omab olulist rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel.   

lippaed 1356 72 1 V 

 
Jakobi 21 1960ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

elamu paikneb pikliku krundi sügavuses.  

Tänavafassaadil asümmeetriliselt paiknev 

algupärane lai kolme vertikaalis 

ruudujaotusega aken, algne puitlaudis, 

otsaviilul kaasaegne fassaadikate. Katusel 

algne kärgeterniit. Abihoone ja klaasitud 

rajatised elamu ees rikuvad üldmuljet. Omab 

toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel.   

metallpiire 600 83 1,5 MV 

 
Jakobi 23 1960ndatel ehitatud  kõrge viilkatusega elamu 

paikneb pikiküljega tänavaga paralleelselt.   

Tänavafassaadil asümmeetriliselt paiknev 

aken. Elamu on renoveeritud: tulemus 

vähendab oluliselt hoone miljööväärtust, algne 

fassaadikate on kaetud laineplekiga, selle alla 

paigaldatud  soojustus, katusel kasutaud 

samuti laineplekki,  vahetatud avatäited. 

Oskamatult renoveeritud elamu omab tänu 

kompaktsele mahule toetavat rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel.   

metallpiire 600 62 1,5 MV 

 



Jakobi 25 1960ndatel ehitatud  eriti kõrge viilkatusega 

pikaks venitaud elamu paikneb pikiküljega 

tänavaga paralleelselt.   Poole elamu mahust 

hõlmab abihoone. Akende osas lakooniline 

tänavafassaad kaetud krohviga, katusel väike 

vintskapp. Proportsioonidelt mahukas hoone 

jääb tänu korrektsele välisilmele miljöö 

toetaja rolli.  

metallpiire 600 102 1,5 MV 

 
Jakobi 

25a 

1970ndatel ehitatud eriti madalakaldelise 

viilkatusega 2korruseline paarismaja (Peetri tn 

12a-ga) asub põiktänavas. Elamu põhimahu 

pikikülgedel eenduvad madalamad 

garaažimahud. Jakobi 25a ei ole säilinud täies 

mahus algupärasena, kaasaegse materjaliga on 

kaetud/soojustatud otsasein.  Lakoonilise 

fassaadikäsitlusega elamu parapetiga 

garaažimahu küljel viie vertikaalse piluakna 

rühm on alles Peetri 12a boksil. Piirkonnas 

väheesinev paarismaja tüüp omab olulist rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel.  

metallpiire 664 161 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Jüri (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :   Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 19.09.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Jüri 10 1910-1920 ehitatud lihtne puidust 3-teljelise 

peafassaadiga elamu paikneb suurel krundil 

otsafassaadiga tänavajoonel. Profileeritud 

horisontaalse laudisega kaetud fassaad, 

otsaviilul pööningukorruse osas vertikaalne 

laudis saelõikelise lõpetusega. Hoovi poolel 

põhikorrusel üks keskne aken. Algsena 

säilinud vanemasse hoonestuskihti kuuluv 

elamu on väga väärtuslik. 

plank 2311 66 1 VV 

 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Kaluri (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 

Kaluri 2 1960ndate lõpul  ehitatud keskse vintskapiga  

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Mõlemal pikiküljel 

madalam hoonemaht. Elamu renoveerimise 

käigus on muutunud hoone välisilme ja 

vähenenud miljööväärtus: fassaad eenduvalt 

aknaid auku jättes soojustatud, algsed avatäited 

vahetatud sobimatute vastu, vitskapil PVC-

laudis. Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja.  

hekk 896 221 1,5 MV 

 
Kaluri 4 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse viilkatusega 

vintskapiga viilkatusega  elamu pikisuunal 

tagasiastes külgneva garaažitiivaga. Hoone on 

rekonstrueerimise tagajärjel täielikult kaotanud 

oma algse välisilme: fassaad kaetud PVC-

laudisega, katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk. avatäited vahetatud. Tehtud 

muudatused ei haaku hoone ehitusaegse 

arhitektuuriga. Hoone ei oma iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljöölist väärtust. 

Mahtudelt  piirkonna miljöö toetaja. 

metallpiire 600 135 1.5 MV 

 

Kaluri 6 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga  kõrge 

viilkatusega elamu; pikisuunal nurkapidi kokku 

ehitatud madalakaldelise viilkatusega   

garaažitiivaga. Elamu otsaviilu ja põhimahu 

üleminekul dekoratiivne silikaatkivi ladu. 

Elamule teostatakse remonttöid: inventeerimise 

ajaks on vahetatud avatäited, lisatud 

juurdeehitus (algne sissepääs kinni ehitatud) 

tänavapoolsel fassaadil, vintskapi katusele 

paigaldatud laineplekk, jmt. Elamu algne 

välimus on  käesolevaga juba moonutatud. 

Mahtudelt miljööväärtuslik.   

puudub 600 62 1,5 MV 

 



Kaluri 8 1960ndatel ehitatud kõrge  viilkatusega elamu 

paikneb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Fassaad kaetud silikaatkivi voodriga, 

loodesuunal 1korruseline veranda, millel rõdu, 

põhikorrusel väheselt eenduv väljaehitus tänava 

suunas.  Säilinud hoonetüübile omane välisuks, 

ilmekas ümaraken sissekäigu kõrval 

otsafassaadil. Katusele paigaldatud profileeritud 

plekk ja plastraamidega aknad vähendavad 

elamu miljööväärtust. Muus osas algsena 

säilinud heas korras hoonetüübi esinda omab 

olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

metallpiire 600 75 1,5 V 

Kaluri 10 60datel ehitatud viilkatusega ja keskse väikese 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev elamu.  Hoone silikaatkiviga 

vooderdatud fassaadi ilmestavad hoonetüübile 

omased dekoratiivsed akna ja uksekarniisid. 

Säilinud hoonetüübile omane välisuks, 

loodesuuna otsafassaadil väikeste akende trio. 

Algsena säilinud piirkonnale tüüpiline elamu 

omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

lippaed 600 95 1,5 V 

 
Kaluri 12 

 

60datel ehitatud viilkatusega ja keskse 

katuseuugiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev elamu.  Hoone silikaatkiviga 

vooderdatud fassaadi ilmestavad laiad 

tänavafassaadi aknad, akende hammaskarniisid; 

abihoonel kalasaba laudisega uksed. Katuseuugil 

algne laudvooder. Mõned plastikraamidega 

aknad välja arvatud, algsena säilinud elamu koos 

abihoonega omab olulist rolli  piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

lippaed 600 105 1,5 V 

 

 



 

 

 
Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Kesk tänav (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 15.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kesk 2 20 saj. esimesel kümnendil ehitatud puidust 

elamu pikiküljega Kesk tn tänavjoonel.  5-

teljelisel hoonel on 45 kraadise kaldega 

viilkatus, maakividest vundament, lai 

horisontaalne laudis fassaadil, 6- ruudujaotusega 

aknad, dekoreeritud historitsistlik uks 

valgmikuga. Elamu taga tuulekoda,  mille osas  

hoovi poole venitatud räästas. Loodesuunalisel 

otsaviilul pööninguluuk ja miniatuurne aken.  

Detailikaota algsena säilinud varasemasse 

hoonestuskihti kuuluv ajastuomane elamu on 

väga väärtuslik.  

võrkaed 939 99 1 VV 

 
Kesk 2a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel, keskne eriti 

teravnurkse viilkatusega katusekorruse 

väljaehitus, vertikaalse 3-ruudujaotusega 

aknaga. Tänavfassaadil eendub sissepääsust  

paremal kaarjas erker.   Elamule on hilisemas 

järgus tehtud hoonet devalveerivaid juurde- ja 

ümberehitusi ning lisatud kitšimaigulisi detaile. 

Rahutu üldmulje, elamu miljööväärtus on 

vähenenud, mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 691 211 1,5 MV 

 



Kesk 4 20 saj.  esimesel kümnendil ehitatud 

viilkatusega puidust pööninguruumiga elamu 

pikiküljega Kesk tn tänavjoonel.  6-teljelisel 

elamul on hoovi pool 2 sissepääsu läbi 

eenduvate tuulekodade hoone hoovipoolse 

fassaadi kummaski otsas. madal vundament, lai 

horisontaalne laudis fassaadil, otsaviiludel 

vertikaalne laudis, mille lõpetusel saelõikeline 

pits.  4-se ruudujaotusega sandrikega aknad 

tänavafassaadil. Elamu on hiljuti renoveeritud: 

vundament kinni kaetud, fassaadi laudis 

värvitud, vahetatud osa aknaid, mille 

ruudujaotus ei järgi originaali. Heas korras 

suures osas algsena säilinud varasemasse 

hoonestuskihti kuuluv ajastule iseloomulik 

elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 1248 162 1 VV 

 

Kesk 4a 1960ndate lõpul ehitatud tänavajoonest 

kaugemal paiknev madalakaldelise pultkatusega 

modernse arhitektuurikeelega elamu. Rõhutatud 

katusekarniis, fassaad kaetud tsemendiseguse 

krohviga, väikeste akende rühmad, sissepääs 

lõikab hoone nurka. Omanäoline hästi säilinud 

aedlinna elamu näide on piirkonna/miljööala 

kontekstis väärtuslik.  

lippaed  657 108 2 V 

 
Kesk 4b 1920ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

vintskapiga puidust keskmise suurusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Madal vundament,  4-

ruudujaotusega aknad tänavafassaadil, vintskapil 

ja otsafassaadidel suured tiheda ruudujaotusega 

aknad. Dekoreeritud  historitsistlik valgmikuga 

välisuks. Elamu fassaad kaetud horisontaalse 

laudisega, katusel eterniit. Detailikaota algsena 

säilinud ajalooline, piirkonnas pigem erandlik 

elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 924 93 1,5 VV 

 



Kesk 6 Uusehitis või rekonstrueeritud vana hoone 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Eterniidiga kaetud viilkatuse ja silikaatkivi 

seinaga arhitektuurselt ja miljööliselt 

väheväärtuslik lõpetamata viimistlusega hoone.  

metallpiire 942 139 1,5 _____ 

 
Kesk 6a 1950ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

pikiküljega tänavajoonega paralleelne elamu 

koos abihoonega. Sissepääs lõikub hoone nurka. 

Puhasvuuk silikaatkivi välisvooderdusega 

elamul ja abihoonel on ajastuomaselt fassaadi 

ilestamiseks kasutatud põletatud tellisega 

kombineerimist.   Tänavafassaadil iseloomulik 

väikeste akende rühm, lääne otsafassaadil kolm 

piklikku akent.  Suures osas algsena säilinud 

kompaktne  50ndate aedlinna viilkatusega elamu 

on piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik.   

metallpiire 600 85 1,5 V 

 
Kesk 6b 1930ndatel ehitatud pookelpatusega keskse 

poolkelpkatusega katusekorruse väljaehitusega  

kestmise suurusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt.  

Fassaad kaetud profileeritud 

horisontaallaudisega, otsaviilul vertikaallaudis. 

Esifassaadile on paigaldatud uued 

plastikraamidega  6-ruudujaotusega aknad. 

Hoone renoveerimine on vähendanud selle 

arhitektuurset väärtust. piirkonna/miljööala 

miljöö kontekstis väärtuslik.  

 691 176 1,5 V 

 



Kesk 6c 1880ndatel ehitatud 3-teljeline 45 kraadise 

kaldega viilkatusega väiksem 

pööningukorrusega elamu pikiküljega 

kinnistupiiril. Fassaad kaetud laia profileeritud 

horisontaallaudisega, sokli osas 

vertikaallippidest vahevöö. 4-ruudujaotusega 

aknad, lihtsam tahveluks pärineb arvatavalt 

hilisemast perioodist. Hoonetüübile omane 

pikendus on välja ehitatud katusealuseks. 

Vahetaud katusekate, fassaad värvitud. Heas 

korras suures osas algsena säilinud varasemasse 

hoonestuskihti kuuluv ajastule iseloomulik 

elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 600 127 1,5 VV 

 
Kesk 6d 1970ndatel ehitatud lakoonilise 

fassaadikujundusega, modernse 

arhitektuurikeelega kuupja mahuga lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu paikneb 

sisekrundil. Horisontaalset katusejoon rõhutab 

jõuline karniis, otsafassaadil iseloomulik 

väikeste akende ansambel. Hoone on 

renoveeritud: fassaad soojustatud, krohvitud ja 

värvitud. Arhitektuurilist väärtust vähendavad:  

paigaldatud plastikraamidega aknad, liiga paks 

soojustus;  Fassaadi koloriit ei ole hoone 

ehitusajale omane. Dekoratiivne ajastule omane 

esinduslikum metallpiire. Moodsa aedlinna 

elamu nüansirikkam näide. 

metallpiire 510 132 2 V 

 

Kesk 6e Uusehitis asub sisekrundil Kesk 6 taga. 

Viilkatusega elamu otsafassaadiga tänavapoolse 

tiiva taga risti asetsev laiendus, fassaad kaetud 

tumeda fassaadikivi või selle imitatsiooniga, 

katusel profileeritud plekk, puitaknad. 

Tagasihoidlike mahtudega piirkonnale 

iseloomuliku vormiga uusehitis on 

miljööväärtuslik.  

lippaed 562 128 1,5 MV 

 



Kesk 8 1930ndatel ehitatud viilkatusega väike elamu 

otsafassaadiga tänavajoonel. Hoone fassaad on 

kaetud laia horisontaalse laudisega, 45 kraadise 

kaldega viilkatusel profileeritud plekk, 

juurdeehitatud katusealune. Ei oma iseseisvat 

arhitektuurset väärtust, arvatavalt on tegemist 

endise abihoonega. Omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli.  

lippaed 

võrkpiire 

879 44 1 MV 

 
Kesk 8a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu  

paikneb sisekrundil. Hoone põhimahuga liitub  

otsafassaadi nurgal madalam abihoone tiib. 

Hoone on renoveeritud: fassaad soojustatud, 

krohvitud ja värvitud. Arhitektuurilist väärtust 

vähendavad:  ruudujaotuseta uued  

plastikraamidega aknad, mis ei ole hoone 

ehitusajale omased, liialt eenduv soojustus.   

Elamu on piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 600 130 1,5 MV 

 
Kesk 8b 1880/90ndatel ehitatud väike viilkatusega 

puidust elamu pikiküljega tänavajoonel. Hoone 

fassaadil eriti lai horisontaallaudis, 45 kraadise 

kaldega viilkatusel valtsitud plekk. Sissekäik 

hoovi poolt. Madal vundament on hilisemas 

ehitusjärgus kinni kaetud. Fassaadi 

parandamiseks on kasutatud makroflexi. 

Tagasihoidlik suures osas algsena säilinud 

hoone on piirkonna kontekstis väärtuslik.  

lippaed 879 53 1 V 

 



Kesk 10 1900ndatel ehitatud 3-teljeline 45 kraadise 

kaldega viilkatusega väiksem 

pööningukorrusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Fassaad on kaetud lubiseguse 

krohviga, otsaviilul horisontaallaudisega, katusel 

valtsitud plekk. Tahveldatud välisuks, 4-

ruudujaotusega aknad. täies mahus algsena 

säilinud piirkonnas erandlik ajalooline hoone 

elamu on väga väärtuslik. 

plank 483 43 1 VV 

Kesk 10a 1880/90ndatel ehitatud väike puidust elamu 

krundi sügavuses otsafassaadiga tänava suunas. 

Lihtsal pööninguruumiga hoonel on 45 kraadise 

kaldega viilkatus, eriti lai laudis fassaadil, 

otsaviilul säilinud pööninguluuk, räästa all 

tahutud sarikaotsad.  Ajaloolisele hoonele on 

paigaldatud sobimatu välisuks. Kinnistule on 

valatud uue hoone vundament.  

Tagasihoidlik ajastule iseloomulik puitelamu on 

piirkonna kontekstis väärtuslik. 

lippaed 369 63 1 V 

Kesk 12 1920ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

keskse laia vintskapiga puidust elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on 

asümmeetriliselt paiknevad aknad 

tänavafassaadil ja kahepoolne tiibuks otsaküljel. 

Fassaad kaetud krohviga, katusel eterniit. 

Algsena säilinud esinduslik vanemasse 

hoonestuskihti kuuluv elamu on sõjajärgsete 

kõrgete viilkatusega elamutega sarnase 

arhitektuurikeelega. Piirkonna kontekstis 

väärtuslik.  

võrkpiire 1469 103 1,5 V 



Kesk 14 1920ndatel ehitatud puidust väiksem 

viilkatusega pööningukorrusega elamu paikneb 

kitsa krundi sügavuses pikiküljega tänavaga 

paralleelselt. Hoone fassaad on kaetud 

horisontaalse laudisega, aknad tüüpilised kahe 

ruudujaotuse ja õhuaknaga. Katusele on 

paigaldatud sobimatu katusekate. Aedlinna 

vanemasse hoonestuskihti kuuluv tüüpiline 

elamu ja abihoone on piirkonna kontekstis 

väärtuslikud. 

lippaed 695 76 1 V 

 
Kesk 16 1950ndatel ehitatud viilkatusega pikliku 

põhiplaaniga keskse vintskapiga tänavajoone ja 

kinnistupiiri suhtes viltu paiknev elamu. Hoone 

fassaad on kaetud puhasvuuk silikaatkivi 

välisvoodriga, hoonetüübile omased 

silikaatkivist aknasillused ja karniisid. Hoone 

loodesuunal on juudeehitus: varikatus 

sissepääsuga. Vahetatud on tänavafassaadi 

välisuks. Elamu on piirkonna miljöö toetaja.   

võrkpiire 629 101 1,5 MV 

 
Kesk 16a 1960ndatel 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 vähendab elamu miljööväärtust. Muus 

osas algsena säilinud heas korras tüüpiline puhta  

silikaatkivi välisvoodriga elamu koos 

miljööväärtusliku  abihoonega omab olulist rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel 

Hekk 

võrkaed 

600 64 1,5 V 

 



Kesk 16b 1960ndatel lõpul ehitatud modernse 

arhitektuurikeelega kuupja mahuga lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu paikneb krundi 

sügavuses. Horisontaalset katusejoont rõhutab  

karniis, põhikorruse aknad lintmotiivina laiad ja 

madalad. Fassaad kaetud puhta vuugina laotud 

silikaatkivi voodriga, hoonetüübile omased 

silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 

Arhitektuurilist väärtust vähendavad:  

paigaldatud plastikraamidega aknad, garaažiuks.  

Elamu on miljööväärtuslik. 

 

metallpiire 743 171 2 MV 

 
Kesk 16c 1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupjate mahtudega 

elamu põiktänava sopis pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. 2-korruselisest 

põhimahust eendub tänava suunas 1-korruseline 

abihoone tiib, mille katuse all paiknev sissepääs. 

Fassaad kaetud tsemendiseguse krohviga. 

Vahetatud osa aknaid, paigaldatud hilisemad 

rõdupiirded, mis elamu arhitektuurset ja 

miljöölist väärtust vähendavad. Elamu omab  

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli  

metallpiire 684 97 2 MV 

 
Kesk 18 1920ndatel ehitatud viilkatusega väike elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Elamu on 

rekonstrueeritud: fassaad on kaetud krohviga ja 

värvitud, katusele paigaldatud profileeritud 

plekk. Ei oma iseseisvat arhitektuurset väärtust, 

arvatavalt on tegemist endise abihoonega. Omab 

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

võrkaed 559 71 1 MV 

 



Kesk 18a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavajoonega 

paralleelne kõrge viilkatusega elamu keskse 

vintskapiga. Hoone fassaad on hilisemas 

ehitusjärgus põhikorruse osas kaetud 

horisontaalse kitsa laudisega ja otsaviiludel 

vertikaalse laudisega, vahetatud on avatäited. 

Piirkonnale iseloomuliku mahuga elamu on  

miljööd toetav.  

horisontaal

ne 

puitpiire  

545 114 1,5 MV 

 
Kesk 20 1920ndatel ehitatud pikliku  ja laia põhiplaaniga 

hoone pikiküljega tänavajoonel on 1994 aastal 

rekonstrueeritud. 45 kraadise kaldega viilkatusel 

keskne vintskapp. Kaasaegsete ehitus- ja 

viimistlusmaterjalide- laineplekk katusel, PVC-

laudis vintskapil jmt.,  kasutamine on 

vähendanud ajaloolise elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav.  

lippaed 808 69 1,5 MV 

 
Kesk 20a 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 

pikiküljega  tänavajoonega paralleelselt. 

Sissepääs läänesuuna otsaküljel asuva  tuulekoja 

kaudu. Tänavafassaadil iseloomulik väikeste 

akende trio, lääne otsafassaadil kolm piklikku 

akent. Fassaad kaetud lubiseguse krohviga, 

otsaviiludel laudis, katusel eterniit. Suures osas 

algsena säilinud kompaktne tüüpiline 50ndate 

aedlinna viilkatusega elamu on piirkonna miljöö 

kontekstis väärtuslik.   

metallpiire 692 77 1,5 V 

 



Kesk 20b 1970ndatel ehitatud elamu on väga 

madalakaldelise viilkatusega 2-korruseline 

suurem eramu. Tänavasuunas eenduva teise 

korruse all sissepääs.  Krohviga kaetud fassaadil 

erikujuliste akende rühmad. Madalama 

garaažitiiva kohal asuv väljaehitus soojustatud ja 

kaetud laineplekiga, mis mõjub miljööväärtust 

kahandavalt. 70ndatele tüüpiline suurem 

aedlinna elamu on miljööväärtuslik.    

metallpiire 600 137 2 MV 

 
Kesk 22 1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu on 

miljööväärtuslik. Kinnistul asuv19. saj lõpust  

pärinev viilkatusega puidust elamu on 

väärtuslik. Hoonel on madal räästas ja madal 

vundament, fassaadi katab lai horisontaalne 

laudis, otsaviilul pööninguluuk.  

 

lippaed 1888 129 1,5 MV 

abi 

hoone 

V 

 
 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Kesk tänav (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 15.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Kesk 1 1930ndatel  ehitatud 4-teljeline viilkatusega 

elamu  pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 

hilisemas etapis mastaapselt ümber ehitatud: 

osaline mansardkatus, aknad vahetatud, jmt. 

Elamu on oskamatu remondi/ümberehituse 

kahetsusväärne näide, nii teostatud tööde 

vormi, materjali kui teostuse kvaliteedi 

poolest. Hoone on täielikult kaotanud 

arhitektuurse ja miljööväärtuse.  

metallpiire 771 120 1,5 ____ 

 
Kesk 1a Tüüpprojekti järgi 1960ndatel ehitatud paneel 

-kiviseinaga massiivne korterelamu. Mahult ja 

arhitektuurilt  piirkonna hoonestust ja miljööd 

devalveeriv hoone on miljööliselt 

väheväärtuslik. 

 

puudub 2053 611 3 ____ 

Kesk 1b 1960ndate lõpus/ 70alguses ehitatud lameda 

katusega  (ülimadal viilkatus) eri kõrguste 

mahtudega modernse lakoonilise 

fassaadikujundusega elamu pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt.   Puhta vuugiga 

laotud silikaatkivi välisvoodrit ilmestab 

puitlaudisest aknavahevöö ja garaaži jõuline 

karniis. Stiilne, algsena säilinud, ajastu 

kontekstis moodne aedlinna elamu on  

väärtuslik.  

lippaed 685 72 2 V 

 



Kesk 1c 1970ndatel ehitatud eriti madalakaldelise 

viilkatusega kuupja mahuga suurem elamu.  

Asümmeetriliselt paiknevad erikujulised 

aknad tänavafassaadil, vertikaallippidest 

puidust katusekarniis. Sissepääs rõdu all.  

Hilisemas etapis kinni ehitatud rõdu ja 

paigaldatud plastikraamidega aknad 

vähendavad elamu väärtust.  Modernistlikuma 

lameda katusega hoonetüübi näide. Hoone 

omab piirkonna miljöö kujundamisel toetavat 

rolli. 

lippaed 766 168 2 MV 

 
Kesk 3 Tänavast eemal krundil viltu asetsev 

1920ndatel ehitatud puidust viilkatusega 

elamu, hoonel on vahetatud aknad, katusele 

paigaldatud profileeritud plekk. Elamu on 

väärtuslik. Kinnistul 20 sajandi algusest 

pärinev 45-kraadise kaldega viilkatusega 

abihoone pikiküljega tänavajoonel. Algselt 

puitlaudisega kaetud fassaad on hilisemas 

ehitusjärgus krohvitud. kasutuses abihoonena. 

Otsaviilul säilinud algne lai laudis ja 

pööninguluuk.  

metallpiire 1586 67 

118 

 

1,5 V 

 
Kesk 3a 1950ndatel ehitatud kõrge  viilkatuse ja keskse 

vintskapiga elamu on inventeerimise hetkel   

renoveerimisel/rekonstrueerimisel. Praeguses 

faasis tehtud tööd saab hinnata arhitektuuri ja 

miljööala kontekstis oskamatuks. Elamu on 

ajastuomased tunnused minetanud; 

proportsioonid ja algilme kaotanud elamu on 

miljööliselt väheväärtuslik.  

puudub 600 109 1,5 _____ 

 



Kesk 5 1910ndatel ehitatud pikiküljega tänavajoonel 

keskse katusekorruse väljaehitusega 

viilkatusega puidust 3-teljeline  puithoone. 

Renoveeritud ja soojustaud elamul on 

fassaadil lai horisontaalne puitlaudis, sokli 

osas vertikaallippidest vöö. Avatäited 

vahetatud. Akna piirdeliistud ja fassaadi 

viimistluse koloriit ei ole hoone ehitusajale 

omane. Ka muud teosatatud tööd on pigem 

rahuldavad kui eeskujulikud. Vanemast 

hoonestuskihist pärit elamu on piirkonna 

kontekstis väärtuslik.  

lippaed 1006 188 1,5 V 

 
Kesk 7 1960ndatel ehitatud keskse  vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Elamu kagusuunal 

külgneb pikk madalam abihoone. Hoone on   

rekonstrueerimise järgselt kaotanud oma 

arhitektuurilise väärtuse: varikatus, välisuks, 

katusekate jm. ei ole hoone ehitusajale omane. 

Mahtudelt saab vajadusel pidada piirkonna 

miljöö toetajaks. 

 

 

metallpiire 1029 123 1,5 MV 

____ 

 
Kesk 7a Hoonestamata kinnistu  804   _____ 

 



Kesk 9 1950ndate lõpus ehitatud viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Säilinud algne tsementkivi katus 

Hoone on osaliselt renoveeritud: fassaad 

kaetud laudisega,  plastikraamidega aknad, 

uus välisuks. Hoone proportsioone moonutab 

maja tagune kohmakas juurdeehitus. 

Miljööväärtuse seisukohast oskamatult 

renoveeritud elamu on mahtudelt 

miljööväärtuslik.   

 

 

puudub 779 82 1,5 MV 

 
Kesk 11 1950ndatel ehitatud keskse väikese 

katuseuugiga  eriti kõrge viilkatusega elamu  

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Fassaad kaetud horisontaalse laudvoodriga, 

akende piireliistud hoonetüübile omaselt 

tumedamas toonis. Tänavajoonele ulatuv 

lameda katusega abihoone mõjub pisut 

massiivselt;  sobilik viimistlus aitab tervikut 

parandada. Algsena säilinud heas korras 

tüüpiline laudvoodriga  kõrge katusega 

sõjajärgne eramu omab olulist rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

hekk 601 79 1,5 V 

 
Kesk 13 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Hoone on  renoveeritud: 

soojustatud fassaad krohvitud, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk, 

plastikraamidega aknad, uus sobimatu 

varikatus ja välisuks. Miljööväärtuse 

seisukohast oskamatult renoveeritud elamu on 

mahtudelt miljööväärtuslik.   

 

lippaed 600 81 1,5 MV 

 



Kesk 13a 1960ndatel ehitatud ja 2006.aastal ümber 

ehitatud elamu asub sisekrundil pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Eri kaldenurgaga 

viiludega katus. Kahekordse elamu 

põhimahust eendub 1-korruseline ehitusmaht, 

millel sepispiirdega rõdu. Elamu fassaad 

kaetud tumedaks peitsitud horisontaalse 

laudisega. Mastaapselt rekonstrueeritud eramu 

arhitektuur ei oma iseseisvat väärtust, 

mahtudelt miljööväärtuslik.   

lippaed 600 143 1,5 MV 

 
Kesk 13b 1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupja mahuga 

elamu krundi tagaosas pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. 2-korrselise 

elamu horisontaalset katusejoont rõhutab 

jõuline nurga all eenduv karniis, laiusesse 

venitatud 4- ruudujaotusega sümmeetriliselt 

fassaadil paiknevad aknad ja horisontaalne 

rõdupiire. Ajastule iseloomulik 

tsemendiseguse krohvipinna ja puidu 

kombineerimine. Stiilse elamu terviklikust 

rikub kasvuhoone lisamine vastu põhikorrust.  

Omanäoline elamu on piirkonna kontekstis 

väärtuslik.  

Horisontaalne 

puitpiire 

728 142 2 V 

 

Kesk 13c Hoonestamata kinnistu  827   _____ 

 
 



 

 
Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Kevade  (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 

Kevade 2 1910-20 ehitatud otsafassaadiga tänavajoonel 

paiknev puidust viilkatusega elamu. ca 

1950ndatel on hoonele otsakuti  juurde 

ehitatud 2 korruseline silikaatkivi voodriga 

viilkatusega juurdeehitus. Vanal hoonel 

fassaadil osaliselt algne  lai horisontaalne 

laudis, katusel eterniit, vahetatud avatäited. 

Elamu on miljööväärtuslik.  

metallpiire 600 82 1 

2 

MV 

 
Kevade 4 1920ndatel ehitatud 3-teljeline puidust 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavjoonega paralleelselt. Hoone on säilinud 

täies mahus algsena. Fassaadil lai 

horisontaalne laudis, 4-ruudujaotusega aknad, 

45 kraadise kaldega viilkatus. Piirkonna 

vanemasse hoonestuskihti kuuluv elamu on 

väärtuslik. 

puudub 693 56 1 V 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Kevade (paaritud 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 

Kevade 1 19 saj. teisel poolel ehitatud puidust elamu 45-

kraaadise viilkatusega. Nurgakrundil 

pikiküljega tänavajoonel paiknev 3-teljeline 

kõrgema harjaga hoonetiiva ja madalama 

pikiküljega Kesk tänavaga paralleelselt 

paikneva hoone fassaadil lai horisontaallaudis, 

eriti madal vundament. Algsena säilinud 

ajastule iseloomulik elamu omab  valdavalt 

hilisemasse ehitusperioodi kuuluva 

hoonestusega piirkonnas  kandvat rolli.  

plank hoovi 

osas 

874 118 1 VV 

Kevade 

1a 

1960nadtel ehitatud madalakaldelise 

viilkatusega hoone tänavajoonest vähese 

tagasiastega,  hoone on rekonstrueeritud 

müügipaviljoniks. Väikesel krundil paiknev 

suure ehitusalase pinnaga hoone ei oma 

iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust. 

Mahtudelt vajadusel piirkonna miljööd toetav.   

osaline 

horisontaalne  

puitpiire 

732 220 1 _____ 

 

MV 

Kevade 3 1910ndatel ehitatud nurgakrundil tänavajoonel 

paiknev pikliku põhiplaaniga viilkatusega 

elamu. Vahetatud on elamu põhikorruse 

fassaadikate ja aknad, lisatud on hilisem 

juurdeehitus hoovi poole. Viimistlus on 

pooleli. Tehtud muudatused on vähendanud 

arhitektuurilist ja miljööväärtust. Ajalooline 

elamu on miljööväärtuslik. 

lippaed 1195 79 1,5 MV 



Kevade 5 1950ndatel ehitatud lameda  katusega 

kuupjate asümmeetrilise kompositsiooniga 

mahtudega, modernistliku arhitektuurikeelega 

suurem esinduslik individuaalelamu. Hoone 

väiksema mahuga teine korrus on 

tagasiastega. Hoonet liigendavad eenduvad 

väljaehitused, säilinud stiilne ajastule 

iseloomulik puiduga vooderdatud moodsama 

kujundusega välisuks.  Fassaad krohvitud 

tumedamas toonis, katus kaetud sileplekiga, 

algsena säilinud hoone seisukord on hea.  

1950ndate kohta erandlikult suurel krundil 

paiknev elegantne funktsionalismi 

mõjutustega sõjajärgne eramu on heaks 

näiteks sõjaeelse modernistliku 

arhitektuurikeele järjepidevusest. 

Arhitektuuriliselt ja miljööliselt väga 

väärtuslik.  

metallpiire 1868 242 2 VV 

 



 

 

 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Kõrkja (paaris) 

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 

Kõrkja 

22 

Uusehitis. Kelpkatusega, katusekorruse 

väljaehitusega suur eramu. 

Elamu ei järgi piirkonna väljakujunenud 

ehitustava, ei oma iseseisvat arhitektuurset 

väärtust ja on miljööliselt  väheväärtuslik.    

lippaed 996 235 2 _____ 

 
 



Inventeerimisankeet 
Vana-Pärnu: Lahe  (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 

Lahe 2 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelne vintskapiga kõrge viilkatusega  

elamu. Lõunapoolsel otsafassaadil 

asümmeetriliselt paiknev kaarjalt eenduv erker. 

Hoone nurka lõikuva sissepääsu kõrval 

hoonetüübile isaloomulik ümaraken, stiilne 

elamule iseloomulik kalasaba motiiviga 

välisuks. Hoone on renoveeritud: fassaad 

soojustatud ja viimistletud, aknad vahetatud, 

katusekate uuendatud. Tööd on tehtud 

korrektselt, ent miljöö seisukohast on 

materjalivalik katuse ja akende osas ebasobiv. 

Tavapärasest esinduslikum hoonetüübi esindaja  

on väärtuslik.     

metallpiire 600 145 1,5 V 

 

Lahe 4 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  vintskapiga viilkatusega  

elamu. Silikaatkivi välisvoodriga elamu 

venitatud räästa all sissepääs, otsaviilul 

hoonetüünile omased erikujuliste akende 

rühmad dekoratiivsete sillustega. Miljööväärtust 

vähendab PVC- laudis vintskapil ja 

plastikraamidega aknad.   Ajastule tüüpiline 

elamu on piirkonna miljöö toetaja.  

metallpiire 600 73 1,5 MV 

 
Lahe 6 1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupja mahuga 

pikiküljega tänavajoonega paralleelne elamu. 2-

korrselise põhimahuga liitub 1-korruseline 

abihoone tiib. Elamu tänavafassaadil tagasiastuv 

osa algse katusekarniisiga  rõdu ja selle all 

paiknev sissepääs. Vahetatud osa aknaid, 

paigaldatud hilisemad rõdupiirded, mis elamu 

arhitektuurset ja miljöölist väärtust vähendavad.  

Enamgi veel devalveerib tervikut tänavasuunas 

eenduv oskamatult rekonstrueeritud/remonditud 

juurdeehitus. Omanäoline elamu on miljööväärtuslik 

metallpiire 

 

550 130 2 MV 

 
 



 

 
Inventeerimisankeet 
Vana-Pärnu: Lahe  (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 

Lahe 1 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Lõunasuunal 1-

korruseline verandamaht.  Renoveerimise 

käigus on hoone fassaad saanud uue 

viimistluse,  ebasobiva ruudujaotusega 

plastikraamidega aknad ja algse ukse asemele 

uue kitšimaigulise, hoonetüübile mitteomase 

välisukse. Renoveerimine on  vähendanud 

oluliselt elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust.  Mahtudelt saab vajadusel 

pidada  piirkonna miljööd toetavaks.  

 

metallpiire 600 110 1,5 MV 

____ 

 

Lahe 3 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Täilikult renoveeritud 

elamu fassaad on soojustatud, krohvitud, 

värvitud, katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk, avatäited vahetatud. Tööd on 

tehtud korrektselt, aga miljöö seisukohast on 

materjalivalik katuse ja avatäidete osas 

ebasobiv ja ei haaku hoone ehitusaegse 

arhitektuuriga. Hoone omab piirkonna miljöös 

toetavat rolli.    

 

metallpiire 598 95 1,5 MV 

 



Lahe 5 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  vintskapiga viilkatusega  

elamu. Silikaatkivi välisvoodriga elamu 

lõunasuunal kaarjas erker, millel iseloomulik 

torupiirdega rõdu, tänavafassaadil väheselt 

eenduv  laia 3 ruudujaotusega aknaga 

väljaehitus,  sissepääs lõikub tugevalt hoone 

nurka, sissepääsu kõrval horisontaalne 

torupiire. Ajastule omane tavapärasest 

nüansirikkam, suures osas algupärasena (v.a , 

vahetatud avatäited) ja detailkaota elamu on 

väärtuslik. 

metallpiire 598 114 1,5 V 

 
Lahe 7 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga  kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone on täielikult 

kaotanud oma algse välisilme: aknaid auku 

jättev soojustus, fassaad kaetud PVC-

laudisega, vahetatud avatäited ebasobivad, 

katusel laineplekk. Elamu ei oma enam 

miljöölist väärtust, mahtudelt vajadusel 

piirkonna miljööd toetavas rollis.  

 

hekk 662 98 1,5 MV 

___ 

 
 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Luha (paaritud 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 

Luha 3 20 sajandi alguses ehitatud viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Laia põhiplaaniga 

hoonel on hoovi poole venitatud räästas. Hoone 

on hilisemas ehitusjärgus renoveeritud, mille 

tagajärjel kaotanud osaliselt oma algse 

arhitektuurse välisilme. Fassaad krohvitud, 

otsaviilul horisontaalne puitlaudis, katusel 

kärgja motiiviga rullmaterjal. Paigutud 

kaasaegsed avatäited ja  katuseaknad. Vana-

Pärnu vanema hoonestust esindav elamu  on  

väärtuslik. 

lippaed 1235 78 1,5 V 

 
Luha 5 1960ndate teisel poolel ehitatud eriti 

madalakaldelise viilkatusega elamu paikneb 

otsafassaadiga tänavaga paralleelselt taandudes 

krundi sügavusse. Hoone taga loodesuunal  

abihoone-garaaž. Fassaad on kaetud ajastule 

omaselt tsemendiseguse krohviga. II 

maailmasõjajärgse individuaalelamu  60ndate 

moodsama  kuupjate mahtudega tüübi esindaja.  

Hoone on aedlinna elamutüübina  

miljööväärtuslik. 

 

võrkpiire 615 99 2 MV 

 
Luha 7 1950ndatel ehitatud keskse katuseuugiga kõrge 

viilkatusega pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev elamu. Hoone fassaad on kaetud 

puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, katusekate 

eterniit. Hoone taga eenduv madalam tiib. 

Vahertaud avatäited. Suures osas algupärasena  

säilinud hoone on tüüpiline viilkatusega 

sõjajärgse individuaalelamu tüübi esindaja ja 

omab toetavat rolli miljöö kujundamisel. 

 

lippaed 617 113 1,5 MV 

 



Luha 9 1960ndate lõpus ehitatud lameda/ eriti 

madalakaldelise viilkatusega elamu paikneb 

pikiküljega tänavaga paralleelselt. Hoone 

fassaad on kaetud silikaatkivi voodriga, mida 

ilmestavad punase tellisega kombineeritud  

aknaäärised. Katusekate paigaldatud hilisemas 

ehitusjärgus. Muus osas algsena ja hästi säilinud 

ajastu aedlinna  modernsema hoonetüübi näide. 

Omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel.. 

 

metallpiire 600 124 2 V 

 
Luha 11 1950ndate teisel poolel ehitatud viilkatusega  

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga viilkatusega  elamu. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, katusekate eterniit. 

puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga. 

Hoonele on hilisemas ehitusjärgus lisatud 

tuhaplokkidest eenduv tuulekoja maht, mis rikub 

hoone välisilmet. Paigaldatud plastikraamidega 

aknad. Muus osas ja mahtudelt algupärasena  

säilinud hoone omab toetavat rolli miljöö 

piirkonna kujundamisel. 

metallpiire 600 85 1,5 MV 

 
Luha 13 1960ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Hoone kirdesuunal eenduv 

viilkatusega trepikojamaht. Hoone on täielikult 

renoveeritud, tulemus on rahuldav, mitte 

eeskujulik: profileeritud katuseplekk, aknaid 

auku jättev soojustus. Säilitanud algsed mahud. 

Hoone omab miljööalal toetavat rolli.  

 

lippaed 600 112 1,5 MV 

 



Luha 15 2007 aastal valminud kaasaegne liigendatud 

mahtudega elamu asetseb krundi keskel. Osalise 

kaarja seinaga parapettidega lameda 

katusekonstruktsiooniga tänavapoolse osa 

fassaad on kaetud klombitud paekiviga; 

tagumise pultkatusega mahu fassaad on 

krohvitud. Iseseisvat arhitektuurilist väärtust 

miljööala kontekstis ei oma. Mahtudelt võib 

pidada piirkonna miljööd toetavaks.  

metallpiire 726 156 2 MV 

 
Luha 17 1970ndatel ehitatud lameda katuse ja rõhutatud 

horisontaalsete katusekarniiside ja rõdupiiretega, 

madalama külgneva garaažimahuga 2 

korruseline  elamu asetseb  pikiküljega   

tänavaga  paralleelselt sisekrundil.  Fassaad 

krohvitud, karniisid kaetud laudisega.  Aedlinna 

miljööga haakuv modernsemat tüüpi elamu on 

säilinud algupärasena. Omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli. 

võrkaed 958 150 2 MV 

 
Luha 19 1930ndate lõpul ehitatud eriti kõrge 

viilkatusega, pikiküljega tänavajoone suhtes 

pisut viltu asetsev vintskapiga elamu. Tänava 

suunas eendub tuulekoda. Hoone katusekate 

eterniit,  fassaad on kaetud PVC laudisega, mille 

tulemusel on hoone kaotanud oma algse 

välisilme.  Algsed mahud säilitanud piirkonnas 

erandlik  elamu on miljöö seisukohalt väärtuslik.  

 

metallpiire 1171 92 1,5 V 

 



Luha 23 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt krundi tagaosas asetsev lameda 

katusega, kuupjate eri kõrgusega mahtude 

asümmeetrilise kompositsioonina lahendatud 

osaliselt  2 korruseline hoone. Madalam 

sissepääsuga hoonetiib eendub tänavasuunas. 

Fassaad kaetud struktuurse krohviga. Heade 

proportsioonidega hästi hooldatud elamu omab 

piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli.   

lippaed 600 95 2 V 

 
Luha 25 1960ndate lõpul ehitatud kõrge viilkatusega, 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga elamu. Hoone katusekatteks 

laineplekk,  fassaad kaetud puhasvuuk 

silikaatkivi välisvoodriga. Vahetaud avatäited, 

säilinud algne välisuks. Hoone kaotanud oma 

algse välisilme.  Algsed mahud säilitanud elamu 

omab piirkonna miljööd toetavat rolli.  

 

plankpiire 542 84 1,5 MV 

 
Luha 27 1970ndatel ehitatud otsafassaadiga tänavaga 

paralleelselt asetsev krundi sügavusse taanduv 

väga madalakaldelise asümmeetrilise 

viilkatusega  kahekorruseline elamu. 

Tänavafassaadil stiliseeritud tugipostidega rõdu. 

Sein kaetud tsemendiseguse pritskrohviga.  

Eriilmeline elamu toetab piirkonna miljööd.  

 

lippaed 600 145 2 MV 

 



Luha 27a 1920ndatel ehitatud  viilkatusega otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelselt  asetsev väiksem 

elamu krundi sügavuses. Kagusuunal madalam 

viilkatusega hoonetiib. Hoone fassaad on kaetud 

horisontaalse laudisega, katusel profileeritud 

plekk. Vana-Pärnu vanema hoonestuse esindaja 

on hoone piirkonna miljöö toetaja roolis.  

võrkaed 713 62 1 MV 

 
Luha 29 1950ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega hoonel 

on keskne  lai  vintskapp, fassaad kaetud laia 

horisontaalse laudvooriga, kontrasti loovad 

hoonetüübile omaselt tumedamad liistud ja 

aknalengid. Katusel valtsitud sileplekk.  Algsena 

säilinud heas korras elamu koos abihoonega 

omab piirkonna miljöö kujundamisel olulist 

rolli. 

Hekk,  

metallpiire 

600 88 1,5 V 

 
Luha 31 1950ndate lõpul ehitatud kõrge viilkatusega, 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

laia vintskapiga elamu. Hoonetüübile omased 

eriujulised aknad. Hoone fassaad on kaetud 

horisontaalse laudvoodriga, katusekate 

laineplekk. Vahetatud avatäited. Algsed mahud 

säilitanud elamu omab piirkonna miljööd 

toetavat rolli.  

 

hekk 600 80 1,5 MV 

 



Luha 49 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev vintskapiga kõrge 

viilkatusega elamu. Sissepääs lõikub hoone 

nurka. Katusel kiviimitatsiooniga profileeritud 

plekk, plastikraamidega aknad.  Algsed mahud 

säilitanud elamu omab piirkonna miljööd 

toetavat rolli.  

 

Puudub, 

võrkaed 

naabriga 

594 92 1,5 MV 

 
Luha 51 1960ndatel ehitatud keskse katusekorruse 

väljaehitusega ristviilkatusega elamu paikneb  

pikiküljega tänavaga paralleelselt. Hoone 

fassaad kaetud silikaatkivi voodriga, katusel 

kiviimitatsiooniga profileeritud plekk, 

plastikraamidega aknad. Põhimahuga liituv 

lameda katusega hoonemaht mõjub  kohmakalt. 

Elamu omab piirkonna miljööd toetavat rolli. 

 võrkpiire 595 140 1,5 MV 

 
Luha 53 1960ndate lõpus ehitatud kõrge viilkatusega ja 

keskse vintskapiga pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev elamu.  Hoone katusel 

kiviimitatsiooniga profileeritud plekk, fassaadi 

katab puhasvuuk silikaatkivi välisvooder, 

vintskapil PVC-laudis. Akna ruudujaotus  

ajastule sobimatu. Elamu omab piirkonna 

miljööd toetavat rolli.  

 

lippaed 596 79 1,5 MV 

 



Luha 55 1950ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Kõrge viilkatusega 

hoone fassaad kaetud laia horisontaalse 

laudvooriga, kontrasti loovad  tumedamad 

liistud ja aknalengid. Katusel eterniit. 

Tänavafassaadi vahetatud ruudujaotuseta aknad 

ei ole ajastule omased. Muus osas algsena 

säilinud elamu omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed 598 49 1 MV 

 
Luha 57 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev elamu.  Hoone katusekate eterniit, 

fassaadi katab silikaatkivi välisvooder, 

vintskapil PVC-laudis. Vahetatud avatäited ei 

ole hoone ehitusajale omased. Elamu omab 

piirkonna miljööd toetavat rolli.  

 

lippaed 600 78 1,5 MV 

 
Luha 59  

Paaris- 

elamu 

59/61 

 

1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 

asümmeetriliselt paikneva pultkatusega 

vintskapiga kahe sissepääsuga paariselamu. 

Hoone fassaad on kaetud silikaatkivi 

välisvoodriga, katusekate laineplekk. Vahetatud 

avatäited ja katusekate ei ole hoone ehitusajale 

omased ja rikuvad üldmuljet. Algsed mahud 

säilitanud paariselamu omab piirkonna miljööd 

toetavat rolli.  

 

lippaed  602 

 

71 1,5 MV 

 



Luha 61 

Paaris- 

elamu 

59/61 

 

 

1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 

asümmeetriliselt paikneva pultkatusega 

vintskapiga kahe sissepääsuga paariselamu. 

Hoone fassaad on kaetud silikaatkivi 

välisvoodriga, katusekate laineplekk. Säilinud 

algne välisuks. Algsed mahud säilitanud 

paariselamu omab piirkonna miljööd toetavat 

rolli.  

 

lippaed 600 76 1,5 MV 

 
Luha 63 1960ndate lõpul ehitatud eriti kõrge 

viilkatusega, pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev keskse vintskapiga elamu. Hoone 

fassaad on kaetud puhasvuuk silikaatkivi 

välisvoodriga, laineplekk. Vahetatud aknad ei 

ole hoone ehitusajale omased. Algsed mahud 

säilitanud piirkonnale iseloomulik elamu omab 

piirkonna miljöö kujundamisel  toetavat rolli.  

 

lippaed 600 91 1,5 MV 

 
 



 

 
Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Luha (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 

Luha 2 2010 aastal ehitatud elamu asetseb sisekrundil 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  
Madalakaldelise viilkatusega kuubiliste 
mahtudega modernne elamu. Minimalistliku 
vormikäsitlusega hoone fassaad on kaetud 
klombitud pae või selle imitatsiooniga, tänava 
suunas eendub kahe korruse osas kitsas 
väljaehitus. Hoone viimistlus on lõpetamata.   
Mahult küll suur, ent tänavajoonest eemal 
asetsev  suurel krundil paiknev hoone omab 
miljööalal toetavat rolli 

võrkaed 1597 140 2 MV 

 
Luha 2a 1950ndatel ehitatud viilkatusega  pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga viilkatusega  elamu, abihoone 
1970ndatest.  Fassaad kaetud horisontaalse 
puitlaudisega, otsaviilulul vertikaalse 
laudisega,  katusekate eterniit. Kontrasti 
loovad hoonetüübile omaselt tumedamad 
liistud ja aknalengid. Täies mahus algsena 
säilinud heas seiskorras hooldatud hoone 
omab olulist rolli  piirkonna miljöö 
kujundamisel  ja on heaks näiteks 1950ndate 
aedlinna eramuarhitektuurist. Omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

Hekk, 
võrkaed 

602 74 1,5 V 

 



Luha 2b 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 
pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 
keskse vintskapiga elamu on remontimisel.    
Hoone on juba praeguses faasis kaotanud oma 
ehitusaegse välisilme, algsed avatäited on 
välja vahetatud näotute plastikraamidega  
akende ja nö. ehituspoe standardukse vastu. 
Tulemuseks rahutu ja lõpetamata mulje. 
Mahtude poolest on hoone piirkonna miljööd 
toetavas rollis.  

lippaed 600 72 1,5 MV 

Luha 4 Algselt 1960ndatel ehitatud elamu on 1995. 
aastal täielikult ümber ehitatud.  
Liigendatud juurdeehitud mahtudega, rohkete 
katusekorruse väljaehitustega elamu mõjub 
rahutult ja massiivselt ning ei järgi piirkonna 
väljakujunenud ehitustava. Harja kõrguse ja 
tegeliku mahu tõttu võib vajadusel pidada 
miljööd toetavaks.  

lippaed 927 140 2 _____ 

Luha 4a Hoonestamata kinnistu  158   _____  

Luha 6 Algselt 1940ndatel ehitatud elamu on 2005 
aastal täielikult rekonstrueeritud. Hoone on 
täielikult kaotanud oma algse välisilme, 
juurdeehitus ei haaku vanema hoonemahuga, 
tulemus rahutu ja üldmulje lõpetamata.  
Hoone asub sisekrundil ja on mahtudelt 
miljööd toetavas rollis.  

lippaed 1430 90 2 MV 



Luha 6a 1960ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega 
hoonel on keskne  lai  vintskapp, fassaad 
kaetud laia horisontaalse laudvooriga, katusel 
profileeritud plekk. Hoone on 
rekonstrueerimise käigus kaotanud oma algse 
välisilme; algsed avatäited on välja vahetatud  
plastikraamidega akende vastu, muudetud on 
ruudujaotust.  Mahtude poolest on hoone 
piirkonna miljööd toetavas rollis 
 

lippaed 600 110 1,5 MV 

Luha 8 Ca 20 sajandi esimesel kümnendil ehitatud 
poolekelpkatusega laia ja pika põhiplaaniga 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone on hilisemas ehitusjärgus mastaapselt 
ja mitte õnnestunult  ümber ehitatud. Lisatud 
on katusekorruse väljaehitus, majatagune 
hoonemaht ning  sissepääs on katuse 
pikendusega toodud varikatuse alla. 
Vanemasse hoonestuse kihti kuuluv elamu 
omab piirkonna miljöö kujundamisel toetavat 
rolli.   

puudub 988 95 1,5 MV 

Luha 10 Algselt 1900ndatel ehitatud elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 2008 
aastal täielikult rekonstrueeritud. Kõrge 
viilkatus on kaetud kiviimitatsiooniga 
profiilplekiga, kaasajastud fassaadikate on 
kombineeritud laudise ja krohvipinnaga. 
Hoone on täielikult kaotanud oma algse 
välisilme, kuid heatasemelise toestuse 
viimistluse tõttu ei mõju häirivalt.   Omab 
piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

puudub 985 92,8 1,5 MV 



Luha 10a 1970ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
paikneb sisekrundil otsaviiluga tänavajoonega 
paralleelselt. Hoonele on hilisemas 
ehitusjärgus lisatud idasuunal hoone 
põhimahuga risti asetsev madalam  
viilkatusega tiib. Algse elamu fassaad on 
kaetud silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
eterniit. Juurdeehituse sein krohvitud, katusel 
laineplekk. Tänu juurdeehitusele 
arhitektuuriliselt on tervik väheväärtuslik. 
Sisekrundil asuvat elamut saab pidada  
miljööd toetavaks. 

võrkaed 643 212 1,5 MV 

Luha 12 2006 aastal täielikult rekonstrueeritud 
viilkatusega elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Hoone 
välisviimistlus on teostatud oskamatult ja on 
lõpetamata. Vintskapp mõjub 
ebaproportsionaalselt kõrgena, avatäited ja 
laineplekist katusekate ei lisa hoonele 
väärtust. Arhitektuurilist väärtust ei oma.  
Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja rollis.  

hekk 614 80 1,5 MV 

Luha 12a 1960ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega 
hoonel on keskne  vintskapp, fassaad kaetud 
horisontaalse laudvooriga, otsaviilul kitsam 
laudis saelõikelise lõpetusega,  katusel 
kiviimitatsiooniga profileeritud plekk. Hoone 
on rekonstrueerimise käigus kaotanud oma 
ehitusaegse välisilme; algsed avatäited on 
välja vahetatud  plastikraamidega akende 
vastu, muudetud on ruudujaotust.  Mahtude 
poolest on hoone piirkonna miljööd toetavas 
rollis 
 

lippaed 622 82 1,5 MV 

Luha 12b Hoonestamata kinnistu  588   _____  



Luha 14 Ca 1990ndatel ehitatud uusehitis asetseb 
pikiküljega tänavajoonel. Elamul on 
kahepoolne eri kõrgustega vastakuti asetsev  
pultkatus.  Kõrgem hoonemaht eendub teise 
korruse osas tänava suunas, jättes sissepääsu 
varikatuse alla. Fassaad kaetud 
(krohvi)plaatidega, katusel profileeritud plekk. 
Väljapeetud, tgasihoidliku arhitektuuriga 
hoone siiski iseseisvat arhitektuurilist väärtust 
miljööala kontekstis ei oma, mahtudelt 
miljööd toetav.  

metallpiire 968 108 2 MV 

Luha 16 2006 aastal alustaud hoone ehitus on 
lõpetamisjärgus. Viilkatusega hoone paikneb 
pikiküljega tänavajoonel. Lihtsa hoone 
fassaadi katab lai laudvooder, katusel kivikate. 
Arhitektuuriliselt väheütlev ja tegelikust 
mahust massiivsemana mõjuv elamu on  
mahtudelt miljööd toetav.   

puudub 1108 92 1,5 MV 

Luha 18 1910ndatel ehitatud pööninguruumiga 
viilkatusega puitelamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone fassaad on kaetud laia 
laudisega, katusel eterniit. Hoonel on eriti 
madal vundament. Lihtne elamu koos 
abihoonega on säilinud täies mahus( k.a. 
avatäited) algupärasena ja omab Vana-Pärnu 
ajaloolise hoonestuse esindajana olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel.  

võrkaed 600 73 1 V 



Luha 20 1920ndatel ehitatud viilkatusega puitelamu 
asetseb nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel.  
Lihtsa hoone fassaad on kaetud laia 
laudvoodriga,  tänavasuunal kaks suuremat 
akent ja välisuks. Katusel eterniit. Vundament 
on hilisemas ehitusjärgus täiendatud  
betoonvaluga, lisatud on trepp. Muus osas 
algsena säilinud tagasihoidlik elamu on 
piirkonna miljööd toetavas rollis. 

puudub 1036 95 1 MV 

Luha 22 Ca 1900 ehitatud viilkatusega 
pööninguruumiga puitelamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonel. Madala 
vundamendiga 3-teljelise hoone fassaad on 
kaetud laia profileeritud laudvoodriga, 
katusekate eterniit. Elamu seina hiljutine 
värvilahendus oleks võinud olla pisut 
konventsionaalsem. Hoone on säilinud täies 
mahus algupärasena ja omab Vana-Pärnu 
ajaloolise hoonestuse esindajana olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 

lippaed 922 78 1 V 

Luha 24 1920ndate esimesel poolel ehitatud 
viilkatusega  elamuhoone asetseb pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone taga põhimahuga risti 
asetsev madalam hoonetiib. Lihtsa madala 
vundamendiga hoone fassaad on kaetud 
silikaatkivi voodriga, võimalik, et hilisemas 
ehitusjärgus. Katusel eterniit. Algsena säilinud 
tagasihoidlik elamu on piirkonna miljööd 
toetavas rollis. 

plank 410 54 1 V 



Luha 26 1970ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga suurem liigendatud 
eri kõrgusega mahtudega elamu. Põhimahust 
eendub esimesel korrusel kagusuunal kaarjas 
erker. Krohvitud fassaadi ilmestavad 
erikujulised aknad. Üldmuljet rikub hilisemas 
ehitusjärgus lisatud treitud puitpostidega 
rõdupiire tänavafassaadil ning suurte akende 
muudetud ruudujaotus. Elamu on piirkonna 
miljööd toetavas rollis. 

metallpiire 903 99 2 MV 

Luha 28 1920ndatel ehitatud puidust elamu paikneb 
otsafassaadiga tänavajoonel. Läänesuunal 
eendub põhimahuga risti asetsev madalam 
viilkatusega hoonetiib. Elamul on madal 
vundament, fassaad kaetud laia profileeritud 
laudvoodriga, otsaviilul kitsama 
vertikaallaudisega. Katusele on paigaldatud 
kiviimitatsiooniga profiillekk, osaliselt 
vahetatud aknad. Hoone omab piirkonna 
miljöö kujundamisel toetavat rolli.  

võrkaed 600 91 1,5 MV 

Luha 30 20 sajandi esimesel kümnendil ehitatud 
viilkatusega elamu asetseb  pikiküljega 
tänavajoonel. Madala vundamendiga 3-
teljelise lihtsa hoone fassaad on hilisemas 
ehitusjärgus soojustatud ja kaetud 
horisontaalse puitvoodriga, katusele 
paigaldatud kiviimitatsiooniga profiilplekk. 
Soojustuse tõttu on aknad pisut auku jäänud. 
Hoone on renoveerimise käigus kaotanud oma 
ehitusaegse välisilme. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetavas rollis. 

puitlippaed 1296 89 1 MV 



Luha 
32/32a 

1950ndate teisel poolel ehitatud viilkatusega 
paariselamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Hoone fassaad 
kaetud puhasvuuk silikaatkivi voodriga, mida 
ilmestavad dekoratiivsed aknasillused. Hoone 
on rekonstrueeritud: katusele on paigaldatud 
laineplekk, osa aknaid on välja vahetatud, 
listatud on sepiskonsoolidel varikatus. 
Ümberehitusega on vähenenud hoone 
miljööväärtus. Mahtudelt piirkonna miljööd 
toetavas rollis.  

osaline 
metallpiire 

32; 600m2 
32a; 894 

32: 64 
32a: 65 

1,5 MV 

Luha 34 1930ndate lõpus ehitatud ristviilkatusega 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt 
asetsev elamu. Kagusuunal eendub 
põhikorrusel veranda. Fassaad on kaetud  
horisontaalse laudvoodriga, katusel valtsitud 
sileplekk. Elamu on täies mahus algupärasena 
säilinud, k.a. avatäited. Omab piirkonna 
miljöö kujundamisel olulist rolli.  

lippaed 1273 66 1,5 V 

Luha 34a Hoonestamata kinnistu  965   ______  

Luha 36 Ca 1920ndatel ehitatud ja 2007 aastal 
rekonstrueeritud kahe nihkes otsakuti kokku 
ehitatud viilkatusega  mahuga väiksem 
puidust elamu. Fassaad on kaetud  vertikaalse 
nn. asunikulaudisega. Katusele on paigaldatud 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, hoone 
välisuksed on vahetatud.  Elamu esikülg, 
millel on  tiheda ruudujaotusega vitraažaknad,  
ei ole tänavalt vaadeldav. Hoone omab 
piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

plank 772 47 1 MV 

Luha 36a Hoonestamata kinnistu  1008   ______  



Luha 46 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega hoone 
asub pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Hoone põhimahuga liitub kagusuunal 
ühekordne hoonetiib, mis ehitatud hilisemas 
järgus. Fassaad on kaetud silikaatkivi 
voodriga, otsaviilul ja vintskapil laudisega,  
katusel eterniit. Hoonele on paigaldatud 
plastikraamiga aknad.  Sobimatu 
rekonstrueerimise tõttu on hoone tervikmulje 
rikutud. Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja 
rollis.  

hekk 600 75 1,5 MV 

Luha 48 1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
asetseb otsafassaadiga tänavajoonega 
paralleelselt. Elamu on täielikult renoveeritud; 
tulemus pigem ebarahuldav. Fassaad on 
kaetud PVC-laudisega, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk; paigaldatud 
avatäited- plastikraamidega aknad ja nn. odav 
kataloogiuks ei lisa hoonele ei arhitektuurset 
ega miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav.  

lippaed 600 96 1,5 MV 

Luha 50 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 
vintskapiga hoone asub pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Hoone 
tänavafassaadi venitatud räästa alla jääb 
sissepääs.  Fassaad on kaetud silikaatkivi 
voodriga,  vintskapil PVC-laudisega,  katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Hoonele on 
paigaldatud osa uusi aknaid. Vanad aknad on 
ajastule omaselt värvilise lengiga, 
tänavafassaadil ilmekas väikeste akende rühm.   
Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja rollis.  
  

metallpiire 600 87 1,5 MV 



Luha 52 1960ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga viilkatusega  elamu. Hoone on 
täielikult renoveeritud, tulemus on rahuldav, 
mitte eeskujulik: aknaid auku jättev soojustus, 
fassaad krohvitud, profileeritud katuseplekk, 
Säilitanud algsed mahud. Hoone omab 
toetavat rolli miljööalal.  
 

Võrkaed 
hekk 

600 63 1,5 MV 

Luha 54 1970ndatel ehitatud viilkatusega, pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev vintskapiga 
elamu. hilisema ehitustegevuse käigus on 
hoone põhimahu tänavapoolne räästas  
venitatud ning liituva madalama hoonemahu 
räästas toodud maapinna lähedale. Elamu 
fassaad on kaetud laudisega, katus 
profileeritud plekiga. Suurenenud mahtudega 
ent siiski teatavat elegantsi omav elamu on 
piirkonna miljööd toetav.  
 

Lippaed 
hekk 

600 166 1,5 MV 

Luha 56 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on täielikult 
rekonstrueeritud; lisatud on abihoone tiib. 
Fassaad on kaetud PVC-laudisega,  aknaid 
auku jättev soojustus, kiviimitatsiooniga 
profileeritud katuseplekk. Hoone ei oma 
arhitektuurset ega miljööväärtust. Vajadusel 
võib pidada mahtudelt piirkonna miljööd 
toetavaks 

metallpiire 598 204 1,5 MV 
____ 



Luha 58 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 
vintskapiga hoone asub pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad on kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi voodriga, mida 
ilmestavad hoonetüübile omaselt silikaatkivist 
dekoratiivsed akna-ja uksesillused.   
Vintskapil PVC-laudis,  katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Hoonele on 
paigaldatud osa uusi ebasobivaid aknaid. 
Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja rollis.  
  

metallpiire 600 78 1,5 MV 

Luha 60 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 
vintskapiga hoone asub pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad on kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi voodriga, tillukese 
ümarakna ümber dekoratiivne ladu.   
Vintskapp kaetud PVC-laudisega,  katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Hoonele on 
paigaldatud osa uusi aknaid, säilinud algne 
hoonetüübile iseloomulik välisuks.  
Kompaktne hoonetüübi raames eristuv elamu 
on väärtuslik.   
  

metallpiire  600 96 1,5 V 

Luha 62 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on  
rekonstrueeritud; fassaad on soojustatud ja 
kaetud põhikorruse osas krohvi ja otsaviilul 
PVC-laudisega. Häirib   aknaid auku jättev 
soojustus, krohvi katva värvi valik, mis ei ole 
hoone ehitusajale iseloomulik. Krohv, laudis, 
pvc kombineerimine loob rahutu ja lõpetamata  
üldilme. Hoone ei oma arhitektuurset ega 
miljööväärtust. Vajadusel võib pidada 
mahtudelt piirkonna miljööd toetavaks.    

hekk 600 91 1,5 MV 



Luha 64 1960ndatel ehitatud viilkatusega keskse 
vintskapiga hoone asub pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad on kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi voodriga, silikaatkivist 
dekoratiivsed akna-ja uksesillused, katusel 
kärgeterniit.  Hoonele on paigaldatud osa uusi 
avatäiteid.  Hoone toetab piirkonna miljööd. 
  

hekk 600 101 1,5 MV 

Luha 66 1960 teisel poolel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga kõrge viilkatusega  elamu. Osalise 
tagasiastega fassaadiosa jääb sissepääs. Hoone 
fassaad on kaetud terrasiitkrohvi plaatidega, 
vintskapil algne laudvooder ja lai aken,  
katusel eterniit. Hoone omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel.  

hekk 600 94 1,5 MV 

Luha 68 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 
viilkatusega elamu. Hoone on miljööväärtuse 
seisukohalt renoveeritud pigem rahuldavalt 
kui eeskujulikult: fassaad soojustatud ja 
krohvitud aknaid auku jättes, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk.  Säilitanud 
algsed mahud, viimistlus teostatud korrektselt. 
Hoone omab miljööalal toetavat rolli.  
 

hekk 
võrkaed 

600 124 1,5 MV 

 
 



 

 

 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Majaka (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 

Majaka 

2/4 

Paaris 

elamu 

1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga paariselamu asub 

põiktänava lõpus. Sümmeetrilise 

tänavafassaadiga elamu põhikorrusel asuvad 

garaažid. Hoone lõunapoolsel küljel avatud 

rõdudega pisut madalam hoonemaht hoovi 

poole avatud terassidega. Funktsionaalselt 

läbimõeldud planeeringuga lihtsa mahuga 

paariselamu on miljööväärtuslik 

võrkaed 610 120 2 MV 

 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Majaka (paritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 11.10.2011 

 
  Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Majaka1 1970ndate algusel ehitatud järjestikku  

asetsevate eri kõrgustega madalakaldeliste 

pultkatusega elamu asub põiktänava lõpus, 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Väikeste akende rühmad otsaviiludel, teisel 

korrusel rõdu, põhikorrusel varikatuse all 

sissepääs ja garaaž. Fassaadikate krohvitud, 

hoovipoolse mahu katusel algne puitkarniis. 

Identne elamu Majaka 3-ga. Omab piirkonna 

miljöö kujundamisel toetavat rolli.  

võrkpiire 600 145 2 MV 

 
Majaka 3 1970ndate algusel ehitatud järjestikku 

asetsevate eri kõrgustel liituva 

madalakaldelise pultkatusega elamu asub 

põiktänava lõpus, pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Väikeste akende rühmad 

otsaviiludel, põhikorrusel varikatuse all 

sissepääs ja garaaž. Teise korruse rõdu on 

hilisema etapis kinni ehitatud.  Fassaadikate 

krohv kombineeritud teisel korrusel PVC-

laudisega. Identne elamu Majaka 1-ga. Omab 

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

võrkpiire 600 135 2 MV 

 
 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Mardi (paaritud 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 

Mardi 1 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse .vintskapiga 

viilkatusega  elamu Lõunasuunal 1-

korruseline verandamaht.  Renoveerimise 

käigus on hoone fassaad saanud uue 

viimistluse, ebasobiva ruudujaotusega 

plastikraamidega aknad ja algse ukse asemele 

uue kitšimaigulise, hoonetüübile mitteomase 

välisukse. Renoveerimine on  vähendanud 

oluliselt elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust.  Mahtudelt saab vajadusel 

piirkonna miljööd toetavaks pidada.    

lippaed 600 98 1,5 MV 

____ 

 
Mardi 3 1960ndatel 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 vähendab elamu 

miljööväärtust. Muus osas algsena säilinud 

heas korras tüüpiline puhta  silikaatkivi 

välisvoodriga elamu koos ansamblilise 

abihoonega omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

metallpiire 600 90 1,5 MV 

 
Mardi 5 1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupja mahuga 

elamu pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  

2-korrselise põhimahuga elamu teise korruse 

osas  tugipostidele toetuv väljaehitus, mille all 

sissepääs. Elamu  on  2006 a. oskamatult 

rekonstrueeritud/remonditud, viisil mis  

devalveerib algselt elegantset ja omanäolist 

elamut:  hoone on kaetud täielikult  PVC –

laudisega, avatäited vahetatud jmt.  Mahtudelt 

on elamu piirkonna miljööd toetavas rollis.  

lippaed 600 130 2 MV 

 

 



 

 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Merekalda tn (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 

Merekalda 
1 

20 saj. esimesel kümnendil ehitatud väike 
viilkatusega pööninguruumiga puidust 
elamu pikiküljega kinnistu piiril. Madala 
vundamendiga hoone fassaadil lai 
horisontaallaudis, 45 kraadise kaldega 
viilkatusel eterniit. Sissekäik hoovi poolt. 
Tagasihoidlik, suures osas algsena säilinud 
piirkonna ajaloolise hoonestuse näide  on 
piirkonna kontekstis väärtuslik. 

puudub 849 70 1 V 

Merekalda 
1a 

1960ndatel ehitatud viilkatusega 
vintskapiga elamu Merekalda 3 taga 
sisekrundil. Hoone on  osaliselt 
renoveeritud: katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, vitskapil  PVC-laudis. Hoone 
ei oma oskamatu renoveerimise tõttu ei 
arhitektuurilist ega  miljöölist väärtust, 
mahtudelt piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

võrkaed 600 88 1,5 MV 
___ 



Merekalda 
3 

19.saj. lõpus ehitatud puidust elamu 
pikiküljega kinnistu piiril. 3-teljelisel 
hoonel on 45 kraadise kaldega viilkatus, 
hoovi poole venitatud räästas, madal 
vundament, lai horisontaalne laudis põhiosa 
fassaadil  otsaviilul; hoone pikendusel ja 
otsafassaadil nn. asunikulaudis, 4- 
ruudujaotusega aknad, pööninguluuk. 
Parandused tänavafassaadi laudisel. Suures 
osas algsena säilinud varasemasse 
hoonestuskihti kuuluv ajastuomane elamu 
on väga väärtuslik. 

lippaed 839 83 1 VV 

Merekalda 
5 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu on  
ebaõnnestunud rekonstrueerimise ja 
juurdeehituse  tõttu kaotanud oma algse 
ilme ja väärtuse: ebaproportsionaalselt suur 
ja näotu juurdeehitus idasuunal, elamu oleks 
miljööväärtuslik, hoolimata laineplekist 
katusele ja PVC-avatäidetele, ent 
juurdeehituse tõttu on tervikmulje 
miljööliselt väheväärtuslik.  
 

metallpiire 811 151 1,5 _____ 

Merekalda 
7 

1920-1930 ehitatud väike puidust 
pööninguruumiga elamu  otsafassaadiga 
tänava suunas. Hoonel on kaks otsakuti 45 
kraadise kaldega eri kõrgusega viilkatusega 
mahtu; madalam maht eendub tänava 
suunas. Elamu fassaad kaetud horisontaalse 
laudvoodriga, otsavaiilul vertikaallaudis. 
Katusel eterniit. Kinnistu piiril elamu 
ehitusajast pärinev algsena säilinud 
abihoone. Suures osas algsena säilinud 
elamu koos ansamblilise abihoonega on 
piirkonna kontekstis väärtuslikud.  

lippaed 622 82 1 V 



Merekalda 
9 

1930ndatel ehitatud viilkatusega  elamu 
pikiküljega tänavajoonel. Elamu on 2003.a.  
täilikult renoveeritud: elamu fassaad 
soojustatud, kaetud horisontaalse 
laudvoodriga, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, avatäited vahetatud. Tööd on 
tehtud korrektselt, aga miljöö seisukohast 
on materjalivalik katuse ja avatäidete osas 
ebasobiv ja ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga. Hoone omab piirkonna 
miljöös toetavat rolli.    
 

Plank 
metallpiire 

606 120 1,5 MV 

Merekalda 
9a 

1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
kõrge viilkatusega  silikaatkivi 
välisvoodriga elamu  pikiküljega tänavaga 
paralleelselt.  Elamu on osaliselt 
renoveeritud: katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, avatäited vahetatud. Miljöö 
seisukohast on materjalivalik katuse ja 
avatäidete osas ebasobiv ja ei haaku hoone 
ehitusaegse ehitustavaga. Hoone omab 
piirkonna miljöös toetavat rolli.    
 

lippaed 600 102 1,5 MV 

Merekalda 
11a 

Pooleliolev viilkatusega suurem uusehitis 
otsafassaadiga tänavaga paralleelselt.  
Hoone fassaadil erikujulised avad akende 
jaoks, kombineeritud on horisontaal- ja 
vertikaallaudist, katusel kaks vintskappi. 
Ehitustööd on peatunud ilmselt pikemalt, 
hoone on talveks ette valmistamata. Mõjub 
piirkonna miljööd devalveerivana.  

puudub 691 112 2 _____ 



Merekalda 
13 

19 saj. lõpus ehitatud väike puidust elamu  
pikiküljega Soo tn tänavajoonel. Lihtsal 
pööninguruumiga hoonel on 45 kraadise 
kaldega viilkatus, eriti lai laudis otsaviilul, 
põhiosal nn. asunikulaudis 4-
ruudujaotusega aknad, katusel eterniit. 
Tagasihoidlik, ajastule iseloomulik 
puitelamu on piirkonna kontekstis 
väärtuslik. 

plank 750 48 1 V 

 
Merekalda 
15 

1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga  
viilkatusega  elamu. Hoone on 2003.a. 
täilikult rekonstrueeritud: elamu fassaad 
soojustatud, kaetud PVC-laudisega, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, avatäited 
vahetatud. Elamu välisilme on täielikult 
muudetud ja ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga.  Hoonet saab pidada 
vajadusel piirkonna miljöö toetajaks.   
 

lippaed 536 72 1,5 MV 
___ 

 
Merekalda 
15a 

19 saj. ja 20 saj. vahetusest pärinev puidust 
pööninguruumiga väiksem elamu 
pikiküljega Merekalda tn tänavajoone 
suhtes viltu. Hoonel 45 kraadise kaldega 
valtsitud plekiga kaetud viilkatus, eriti lai 
laudis fassaadil, omapärane valgmikuga 
pööninguluuk, 4-ruudujaotusega aknad,. 
hilisemas ehitusjärgus on idasuunale juurde 
ehitatud tuulekoda. Suures osas algsena 
säilinud ajastule iseloomulik puitelamu on 
piirkonna kontekstis väärtuslik. 

võrkaed 885 60 1 V 

 
Merekalda 
15b 

alajaam      _____  



Merekalda 
17 

19 saj. ja 20 saj. vahetusest pärinev puidust 
pööninguruumiga väiksem elamu asetseb 
kinnistul viltu.  Lai horisontaalne laudis 
põhiosa fassaadil,  otsaviilul vertikaalne 
kitsam laudis, 4-ruudujaotusega aknad. 
elamule on lisatud hilisemas ehitusjärgus 
risti asetsev viilkatusega madalam 
juurdeehitus, mis rikub autentsena säilinud 
elamu terviklikkust. Ajastule iseloomulik 
puitelamu on piirkonna kontekstis 
väärtuslik. 

Horisontaalne 
puitpiire 

900 67 1 V 

 
Merekalda 
19 

1970ndatel ehitatud osaliselt 2 korruseline 
lameda  katusekonstruktsiooniga elamu 
asetseb  nurgakrundil. Modernses võtmes 
asümmeetrilise kompositsiooniga elamu,  
erikujuliste akende ja kombineeritud 
fassaadikattega: roostepunased puitkarniisid 
halli silikaatkivi ja krohvi taustal. Ranna tn 
poolsel lakoonilisel fassaadil stiilne 3 
pikliku akna rühm,  Merekalda tn pool rõdu. 
Hästi liigendatud omanäoline ja stiilne 
aedlinna eramu näide on väärtuslik.  

lippaed 849 154 2 V 

 
Merekalda 
21 
uusehitis 

Kinnistul uus massiivne 2-korruseline 
kelpkatusega silikaatkivi välisvoodriga 
arhitektuuriliselt ja miljööliselt 
väheväärtuslik hoone. Ehitisregistris 
puudub.  
 

puudub 1031 266 2 _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merekalda 
21 
Vana elamu 

Samal kinnistul paikneb Ca 1860-1880 
ehitatud väike lihtne puitelamu. Ülimadala 
vundamendiga, keskse katusekorruse 
väljaehitusega   45 kraadise kaldega 
eterniidiga kaetud viilkatusega hoone 
fassaad on kaetud nii laia horisontaal-, kui 
kitsama vertikaallaudisega. 4-
ruudujaotusega aknad.  võimalik, et keskne 
viilkatusega väljaehituse otsasein on 
hilisemalt ümber ehitatud. Ajaloolise 
hoonekihistuse esindajana väärtuslik 
(amortiseerunud).  

võrkaed  56 1 V 

 
Merekalda 
23 

20 sajandi algusest pärinev puidust 
pööninguruumiga väiksem 2-teljeline  
viilkatusega  elamu. Elamu on 
rekonstrueeritud: fassaad on kaetud 
horisontaalse laudisega, katusele on 
paigaldatud laineplekk. Elamu on kaotanud 
oma algse  välisilme. Oskamatu 
renoveerimise tõttu omab ajalooline hoone 
piirkonna miljöö kujundamisel toetavat 
rolli. Algsena on säilinud abihoone.   

lippaed 1364 78 1 MV 

 
Merekalda 
23a 

Pooleliolev uusehitis. Viilkatusega , keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
hoone. Arhitektuuriliselt ja miljööliselt 
väheväärtuslik hoone. Rahutu, lõpetamata 
üldmulje, materjalide paljusus, tööde halb 
kvaliteet.  

lippaed 600 139 1,5 _____ 
 

 



Merekalda 
25 

1960ndate lõpul ehitatud lameda katuse ja 
rõhutatud horisontaalsete katusekarniiside ja 
rõdupiiretega kuupja mahuga 2 korruseline 
eramu pikiküljega tänavaga paralleelselt. 
Fassaad krohvitud.    Hoonel on säilinud 
hoonetüübile iseloomulik maht ja suures 
osas  viimistlus.  Omab piirkonna miljöös 
toetavat rolli. 

Metallpiire 
hekk 

868 128 2 MV 

 
Merekalda 
27 

Uusehitus 1997.a Massiivne rohkelt 
liigendatud mahtude ja kirju 
katusemaastikuga eramu ei haaku 
ümbritseva hoonestusega ja mõjub 
piirkonna miljööd devalveerivana. 

Horisontaalne 
puitpiire 

1001 196 2 _____ 

 
Merekalda 
29 

1960ndatel ehitatud madalakaldelise 
pultkatusega katusekarniisiga kuupja 
mahuga, modernistliku arhitektuurikeelega 
individuaalelamu. Merekalda tn poolsel 
tumeda kaasaegse materjaliga (milleks 
algselt oli ilmselt  tume vertikaalne 
laudvooder) kaetud fassaadil lintaknad, 
hoone küljed puhasvuuk silikaatkivist 
vertikaalse klaastellistega triipmotiiviga. 
Ansamblisse kuuluv abihoone. Kompaktne, 
omanäoline, ajastu kontekstis julgelt 
moodne,  hästi säilinud eramu koos 
abihoonega on väga väärtuslik.  

lippaed 600 65 2 VV 

 



Merekalda 
31 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse laia vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on 
rekonstrueerimise tagajärjel täielikult 
kaotanud oma algse välisilme: 
juurdeehitused, fassaad on kaetud 
ülekattega horisontaallaudisega, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, 
ruudujaotuseta  aknad. Tehtud muudatused 
ei haaku hoone ehitusaegse arhitektuuri ega 
ehitustavadega. Hoone ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist  väärtust,  vajadusel pidada 
mahtudelt miljöö toetajaks.  

lippaed 601 68 1,5 MV 
____ 

 
Merekalda 
31a 

1960ndatel ehitatud hoone on täielikult  
rekonstrueeritud. Madalakaldelise 
viilkatusega põhimahuga 2-korruseline 
elamu, liigendatud rohkete erineva 
katusekujuga väljaehitustega. Suur elamu 
väiksel krundil. Tänavalt pole praktiliselt 
näha.   
 

lippaed 600 215 2 MV 

 
Merekalda 
33 

1960ndatel ehitatud puhta vuugiga laotud 
silikaatkivi voodriga lameda katusega 
eramu asetseb pikiküljega tänavaga 
paralleelselt. Tänavafassaadil varikatuse all 
sissepääs, selle kohal ümaraken. Vahetatud 
avatäited. Suures osas algsena säilinud 
Lameda katusega kuubiliste eri kõrgusega 
mahtudega  60ndate individuaalelamu 
nüansirikkam näide on väärtuslik. 

võrkaed 629 91 2 V 

 
 



 

 
Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Mõrra tn (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 

Mõrra 2a 1960ndatel ehitatud lameda  katusega 

kuupjate mahtudega, modernistliku 

arhitektuurikeelega puhta vuugina laotud 

silikaatkivi välisvoodriga  individuaalelamu. 

Tänavasuunal eenduv trepikojaosa pika 

vertikaalse aknaga, külgnev garaažimaht.  

Fassaadil sümmeetrilised väikeste akende 

rühmad, garaažiustel kalasaba laudis. Elamu 

taga ehitusajast pärinev abihoone. Algsena 

(v.a. alumise korruse vahetatud aknad) 

säilinud omanäoline, ajastu kontekstis moodne 

aedlinna elamu omab piirkonna miljöö 

kujundamisel kandvat rolli.  

puudub  600 98 2 VV 

 

Mõrra 6a 60ndatel ehitatud viilkatusega silikaatkivi 

välisvoodriga elamu, lõuna suunal eendub 

elamu põhimahust suure aknapinnaga erandlik 

laudvooriga veranda. Katusel keskne väike 

laudvoodriga vintskapp. Põhjapoolsel 

otsaviilul asümmeetriliselt paiknev väikeste 

akende rühm. Suures osas algsena säilinud 

tavapärasest nüansirikkam aedlinna elamu 

omab piirkonna miljöö kujundamisel olulist 

rolli.  

metallpiire 600 111 1,5 V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Peetri (paaris 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 

Peetri 12 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev   viilkatusega  elamu. 

Silikaatkivi välisvoodriga hoone lõunasuunal 

kaarjas erker, tänavafassaadi ilmestab väikeste 

akende trio algse välisukse kõrval, katusel 

keskne vintskapp laudvoodriga.  Ajastule 

omane,  suures osas algupärasena (v.a  

vahetatud avatäited)  elamu on 

miljööväärtuslik. 

võrkaed 600 82 1,5 MV 

 
Peetri 12a 1970ndatel ehitatud eriti madalakaldelise 

viilkatusega 2korruseline paarismaja (Jakobi 

25a-ga) asub põiktänavas. Elamu põhimahu 

pikikülgedel eenduvad madalamad 

garaažimahud. Peetri 25a on säilinud täies 

mahus algupärasena.  Lakoonilise 

fassaadikäsitlusega elamu parapetiga 

garaažimahu küljel stiilne viie vertikaalse 

piluakna rühm. Piirkonnas väheesinev 

paarismaja tüüp omab olulist rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

metallpiire 600 153 2 V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Peetri tn (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-

tusast

e 

 

Foto 

Peetri 5d/ 

Haapsalu 

mnt 29 

Vaata Haapsalu mnt 29       

Peetri 17 1960ndatel ehitatud ristkülikukujulise põhiplaaniga 

elamu on hilisemas ehitusjärgus 2-korruseliseks 

ümber ehitatud. Otsafassaadiga tänavaga paralleelselt 

asetsev puitkarniisiga madalakaldelise pultkatusega 

2-korruseline silikaatkivi välisvoodriga elamu osalise 

1-korruselise hoovipoolse kaarja mahu peal asetseb 

rõdu. Vahetatud avatäited, Kaluri tn poolsel  

fassaadil algne sissepääs. Elamu on miljööväärtuslik.  

lippaed 600 68 2 MV 

 
Peetri 19 1970ndatel ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga 

kuupja mahuga, silikaatkivi voodriga hoone 

tänavafassaad on avade poolest lakooniline; 

lõunaküljel suuremad aknapinnad rõduga. 2-

korruselise põhimahuga elamu tänavafassaadil 

eendub garaažimaht, laineplekist karniisiga katusega 

(hilisem ehitis)rõdu selle peal.  Juurdeehitused 

rikuvad hoone üldilmet  ja devalveerivad tervikut. 

Omanäoline elamu omab  piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat roll. 

lippaed 600 168 2 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Põllu  (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 

Põllu 2 1880-1900ehitatud elamu asetseb jõeäärsel 

kolmnurksel krundil pikiküljega tänavajoonel.  

Lihtsa viilkatusega puitelamu fassaadi katab 

lai horisontaalne laudvooder, otsaviilul  

saelõikelise lõpetusega kitsam vertikaallaudis. 

Madal vundament ja madal räästas. Kinnistul 

ajaloolised abihooned. Ristkülikukujulise 

põhiplaaniga 45 kraadise kaldega eterniidiga 

kaetud viilkatus. Uks avaneb hoovi poole.  

Ajastule iseloomulik elamu koos piirkonna 

varasemasse hoonestuskihti kuuluvate 

abihoonetega on väärtuslik. Hoone olnud 

pikka ega hooldamata ja amortiseerunud.  

plank 600 55 1 V 

Põllu 2a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega  keskse 

vitskapiga elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt.  Hoone on 

miljööväärtuse seisukohalt oskamatult 

renoveeritud: fassaad kaetud horisontaalse 

PVC-laudisega, katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk, plastikraamidega  aknad.  

Oskamatult teostatud tööd vähendavad hoone 

väärtust. Mahtudelt omab vajadusel toetavat 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

 

lippaed 600 95 1,5 MV 



Põllu 2b 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoone fassaad on 

kaetud horisontaalse laudisega, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk, muudetud on 

avatäidete kuju, paigaldatud plastikraamidega 

aknad ja uus ilmetu välisuks.   Oskamatult 

teostatud renoveerimistööd vähendavad hoone 

väärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd toetav. 

 

lippaed 600 96 1,5 MV 

Põllu 2c Tootmishoone ja külmhoone. Miljööliselt ja 

arhitektuuriliselt  väheväärtuslik.  

metallpiire 1245 

ärimaa 

456 1 ______ 

Põllu 2d alajaam     _____  

Põllu 2e alajaam     _____  

Põllu 4 1890ndatel ehitatud pööninguruumiga 

viilkatusega puitelamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonel. 3-teljelise hoone fassaad on 

kaetud laia laudisega, otsaviilul kitsas 

saelõikelise lõpetusega laudis, katusel eterniit. 

Hoonel on madal vundament, sokli osas 

vahevöö.  Algupärasena säilinud, k.a. 

avatäited, elamu koos abihoonega omab Vana-

Pärnu ajaloolise hoonestuse esindajana olulist 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

plank 1500 67 1 V 



Põllu 4a 1950ndatel ehitatud viilkatusega  pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga  elamu. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, otsaviil 

vertikaalse laudisega,  katusekate eterniit. 

Kontrasti loovad hoonetüübile omaselt 

tumedamad liistud ja aknalengid. Otsaviilul 

meeleolukas rombikujuline aken. Suures osas  

algsena säilinud hoone omab toetavat  rolli  

piirkonna miljöö kujundamisel. 

lippaed 834 64 1,5 MV 

Põllu 4b 1960ndatel ehitatud  pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, otsaviil 

vertikaalse laudisega,  katusekate eterniit. 

Hoone on hilisemas ehitusjärgus renoveeritud, 

asendatud on algsed aknad, vahetatud fassaadi 

laudis. Tööde kvaliteet jätab soovida. 

Mahtudelt algsena säilinud ansamblisse 

kuuluva abihoonega elamu toetab piirkonna 

miljööd. 

metallpiire 600 77 1,5 MV 

Põllu 4c 1970ndatel ehitatud elamuhoone asetseb 

põiktänava lõpus. Väga madalakaldelise 

viilkatusega hoone põhimahuga liitub 

pikisuunal 1korruseline garaažimaht. Rütmi 

loovad erikujulised aknad fassaadil. Hoone on 

täielikult renoveeritud:  fassaad soojustatud, 

krohvitud ja värvitud. Paigaldatud uued 

avatäited. Hoone algne välisilme on kaotatud. 

Häirivalt mõjuvad  auku jäänud aknad ja 

fassaadi värvivalik. Hoone ei ole tänavalt 

vaadeldav. Saab pidada piirkonna miljööd 

toetavaks.  

võrkpiire 811 92 2 MV 



Põllu 4d 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  paarismajaboks (Põllu 

4e-ga).  Elamul on väga madalakaldeline 

viilkatus, fassaad kaetud tumedama krohvi,  

puitlaudise ja heledaks värvitud 

krohvipinnaga, seda ilmestavad suured 

erikujulised aknapinnad. Külgedel 

klaastellistest triipakna rühm.  Paarismaja 

bokse seob tänava suunas eenduv 1korruseline 

lamekatusega garaažimahtmaht. Põllu 4d osal 

vahetatud garaažiuksed häirivad tervikut.  

Omanäoline paarismaja 70ndate arhitektuuri 

esindajana omab aedlinna miljöös olulist rolli.  

metallpiire 600 141 2 V 

Põllu 4e 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  paarismajaboks (Põllu 

4e-ga).  Elamul on väga madalakaldeline 

viilkatus, fassaad kaetud tumedama krohvi,  

puitlaudise ja heledaks värvitud 

krohvipinnaga, seda ilmestavad suured 

erikujulised aknapinnad. Külgedel 

klaastellistest triipakna rühm.  Paarismaja 

bokse seob tänava suunas eenduv 1korruseline 

lamedakatusega garaažimahtmaht.   

Omanäoline paarismaja 70ndate arhitektuuri 

esindajana omab aedlinna miljöös olulist rolli. 

metallpiire 600 135 2 V 

Põllu  

4d / 4e 

Paariselamu panoraamfoto       

 



Põllu 6 Ca 1900 ehitatud  lihtne 3-teljeline puitelamu 

asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Ristkülikukujulise põhiplaaniga 45 kraadise 

kaldega eterniidiga kaetud viilkatus,  eriti 

madal vundament. Hoovi pool tuulekoda 

sissekäiguga, pikikülgedel madalamad 

kuurimahud. Fassaad on kaetud horisontaalse 

laudisega, mida on  osaliselt hilisemas 

ehitusjärgus parandatud/ asendatud. Ajastule 

iseloomulik, algsena säilinud,    vanemast 

ehituskihistust pärinev elamu on väärtuslik. 

Maa on kinnistamata.  

plank Ca 1200 

 

105 1 V 

Põllu 8 

vana 

1950ndatel ehitatud viilkatusega  pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse 

vintskapiga viilkatusega  elamu. Fassaad 

kaetud horisontaalse puitlaudisega, otsaviil 

vertikaalse laudisega saelõikelise lõpetusega, 

iseloomulik väikeste akende rühm 

otsfassaadil,  katusekate eterniit. 

Tänavafassaadil on algsed aknad vahetatud 

hoonele sobimatu ruudujaotuse ja profiiliga 

plastiraamidega akende vastu, mis vähendab 

hoone miljööväärtust. Häirivalt mõjub elamu 

taga väikesel krundil kerkiv uusehitis.  

Tänavaäärne elamu omab toetavat  rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel. 

puudub 598 92 1,5 MV 

Põllu 8 

uusehitis 

1960ndatel ehitatud elamu taga pooleliolev 

uusehitus. 

    _____ 

 



Põllu 10 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga hoone asub pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoone fassaad on 

kaetud silikaatkivi voodriga,  vintskapil 

laudis,  katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk. 

Hoonele on paigaldatud osa uusi aknaid.   

Renoveerimistöödeks valitud materjalid 

vähendavad elamu miljööväärtust.   Mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav.  

 

võrkaed 600 92 1,5 MV 

 



 

 
Inventeerimisankeet 
Vana-Pärnu: Põllu (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 

Põllu1 1890ndatel ehitatud  lihtne puitelamu asetseb 

pikiküljega tänavajoonel. Ristkülikukujulise 

põhiplaaniga 45 kraadise kaldega eterniidiga 

kaetud viilkatus,  eriti madal vundament. Uks 

avaneb hoovi poole, pikikülgedel madalamad 

kuurimahud. Fassaad on kaetud algse laia 

horisontaalse laudisega. Ajastule iseloomulik,  

täies mahus algsena säilinud,   Vana-Pärnu 

vanemast ehituskihistust pärinev elamu on 

väga väärtuslik.  

Plank 958 52 1 VV 

Põllu 3 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Elamu 

põhimahust eendub hoovi poole massiivne 

juurdeehitus. Fassaad kaetud horisontaalse 

laudisega, katusel laineplekk, 

plastikraamidega aknad. Hoone on 

miljööväärtuse seisukohalt oskamatult 

rekonstrueeritud, mis vähendab oluliselt 

hoone arhitektuurilist ja miljööväärtust.  

 

metallpiire 600 65 1,5 _____ 



Põllu 5 1980ndatel ehitatud elamu asetseb 

tänavajoonel osalise tagasiastega.  

Kahe nihkes külgneva eri kõrguse ja kaldega  

pultkatusega mahuga modernsem ehitis. 

Mastaapse elamu fassaadi ilmestavad 

erikujuliste akende rühmad. Fassaadikate 

kombineeritud krohvi ja puiduga. Korrektse  

viimistlusega 80ndate arhitektuuri esindajana 

omab, hoolimata mahule, aedlinna miljöös 

toetavat rolli. 

hekk 600 164 2 MV 

Põllu 5a Algselt 1980ndatel ehitatud elamu asetseb 

tänavajoonega paralleelselt.  Ca 2000.aastal 

on hoone rekonstrueeritud. Jõuliselt eenduv 

teine korrus jätab sissepääsu kolmnurksete 

tugipostidele toetuva varikatuse alla. Hoone 

taga teise korruse osas terrass. 

Terrasiitkrohviga kaetud fassaad. Julge ja 

jõulise arhitektuurikeelega eripärane, 

piirkonna miljöös eristuv silmapaistev elamu 

omab iseseisvat arhitektuurilist väärtust.  

 

puudub 600 184 2 V 

Põllu 7 1920ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

paikneb pikiküljega tänavajoonel. 

Sümmeetriline 2-teljeline pööninguruumiga 

hoone, millele hooviküljel eendub madalam 

tiib. Säilinud on algupärane profileeritud 

horisontaallaudis. Fassaadil on oskuslikult 

paigaldatud uued aknad, vähem õnnestunud 

on uus katusekate ja paigaldatud katuseaken. 

Suures osas algne, heas korras elamu omab 

olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

lippaed 923 53 1 V 



Põllu 13 1920ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

paikneb otsafassaadiga tänavajoonel. Hoonel 

on keskne vintskapp. Säilinud algupärane 

profileeritud horisontaallaudis. Elamu taga 

hilisemas ehitusjärgus lisatud viilkatusega 

juurdeehitus vähendab elamu arhitektuurilist 

väärtust. Renoveerimine on teostatud 

miljööväärtuse seiskohast ebaõnnestunult: 

kiviimitatsiooniga profiilplekk katusel, 

plastikraamidega aknad, jmt.   Piirkonna 

miljöö kujundamisel toetavas rollis.  

lippaed 921 69 1,5 MV 

Põllu 19 1960ndateteisel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavajoonel asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone on täielikult 

renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud 

horisontaalse laudisega, vahetatud avatäited, 

katusele paigaldatud profileeritud plekk. 

Renoveerimise tagajärjel on aknad jäänud 

auku, muudetud on avatäidete kuju, algne 

välisuks on vahetatud standardse ehituspoe  

ukse vastu. Tööde kvaliteet jätab soovida. 

Elamu on kaotanud oma algse välisilme. 

Mahtudelt vajadusel piirkonna miljöö toetaja.    

 

hekk 716 84 1,5 MV 

____ 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Ranna (paaris 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 

Ranna 2 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone katuseviilu räästas 

eendub sissepääsu varikatusena, sissepääs 

lõikub hoone nurka; säilinud hoonetüübile 

iseloomulik puiduga vooderdatud välisuks ja 

väikeste akende rühmad otsaviilul. 

Renoveerimise käigus on vahetatud algsed 

aknad ja katusekate, muudetud on välisukse 

kõrval oleva akna kuju, mille tulemusel hoone 

on kaotanud osaliselt oma algse välisilme. 

Hoone omab  toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel.   

hekk 599 110 1,5 MV 

Ranna 2a 1950ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul  

kombineeritud vertikaallaudisega, katusekate 

valtsitud plekk.  Hoone tänavafassaadile on 

paigaldatud plastikraamidega uued aknad. 

Iseloomulikud jooned säilitanud rahuldavalt 

renoveeritud (v.a. plastikraamiga aknad ja 

lihtsustatud piirdeliistud) hoone omab olulist 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

Hekk 

 

600 78 1,5 V 



Ranna 2b 1950ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

väikese vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, kolme 

miniatuurse aknaga otsaviilul 

vertikaallaudisega, katusekate eterniit.  

Algsena säilinud viilkatusega laudvoodriga 

sõjajärgse individuaalelamu vanema tüübi 

esindaja omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

 

hekk 601 70 1,5 V 

Ranna 4 20sajandi esimesel kümnendil ehitatud 

viilkatusega elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonel. Laia põhiplaaniga hoonel on 

madal vundament ja madal räästas. Hoone on 

hilisemas ehitusjärgus renoveeritud, mille 

tagajärjel kaotanud osaliselt oma algse 

arhitektuurse välisilme. Fassaad kaetud 

vertikaalse nn asunikulaudisega, katusel 

profileeritud plekk.  Paigutud kaasaegsed 

avatäited. Vana-Pärnu vanema hoonestuse 

esindaja on mahtudelt miljööväärtuslik. 

puudub 250 63 1 MV 

Ranna 4a 1890ndatel ehitatud  keskse katusekorruse 

väljaehitusega, ristviilkatusega,  pikiküljega 

tänavajoonel asetsev elamu. Fassaad kaetud 

horisontaalse profileeritud puitlaudisega, 

põhikorruse ülemikul dekoratiivne 

vertikaallippidest vahevoo. Rikkaliku 

puitdekooriga fassaadi ilmestavad liseenid, 

dekoratiivsed sandrikud akende kohal ja 

ajastule omased akende tuuleliistud; 

katusekorruse väljaehituse viiluväljal  

ehispenn. Eeskujulikult restaureeritud 

ajalooline elamu omab kandvat rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel.  

puudub 1161 118 1,5 VV 



Ranna 6 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, katusel kärgja 

motiiviga rullmaterjal. Hoone on renoveeritud 

rahuldavalt: tööd teostatud kvaliteetselt,  siiski 

hoone ehitusajale mitteomaseid elemente (nt 

akende piirdeliistud) ja materjale kasutades. 

Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel 

lippaed 600 84 1,5 MV 

Ranna 8 1960ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu asetseb sisekrundil 

põiktänava sopis. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, katusel eterniit. 

Hoone on renoveerimisel. Oskamatult 

teostatud tööd vähendavad hoone väärtust. 

Mahtudelt vajadusel piirkonna miljööd 

toetavas rollis.   

lippaed 818 70 1,5 _____ 

 

MV 

 
Ranna 10 1950ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul 

vertikaallaudisega, katusekate eterniit.  

Algsena säilinud vanemat (maapiirkonna 

elamu) tüüpi laudvoodriga sõjajärgne elamu 

omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

 

hekk 596 73 1,5 V 



Ranna 12 1930ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega 

elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Hoonel on madal räästas, 

horisontaalse puitlaudisega kaetud fassaad. 

Hoone ja abihooned on renoveeritud: tööd 

teostatud kvaliteetselt, ent ajaloolise hoone 

ehitusajale mitteomaseid võtteid ja materjale 

kasutades Omab toetavat rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel 

Horisontaalne 

puitpiire 

1041 85 1,5 MV 

Ranna 14 2003 aastal ehitatud elamu asetseb 

kolmnurksel krundil pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega 

elamul on keskne viilkatusega katusekorruse 

väljaehitus. Hoone fassaadi katab klombitud 

tellis kombineerituna puitlaudisega, katusel 

profileeritud plekk. Massiivne piirkonnale 

mitteomase ehitusmahuga elamu ei järgi 

piirkonna väljakujunenud ehitustava, ei oma 

iseseisvat arhitektuurset väärtust ega toeta 

piirkonna miljööd.  

 

metallpiire 1002 174 2 _____ 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana-Pärnu:  Ranna (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 

Ranna 1 1970ndatel ehitatud kõrge viilkatusega  elamu 

asetseb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Elamu põhimahust eendub 

lõunasuunal polügonaalne erker. Hoone on 

miljööväärtuse seisukohalt oskamatult 

renoveeritud: Fassaad kaetud horisontaalse 

PVC-laudisega, katusel laineplekk, 

plastikraamidega peegelklaasidega aknad. 

Oskamatult teostatud tööd vähendavad hoone 

väärtust. Mahtudelt omab vajadusel toetavat 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

 

hekk 779 95 1,5 ____ 

Ranna 3 1960ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavajoonel asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone sissepääs lõikub 

hoone nurka, välisukse kõrval iseloomulik 

ümaraken. Elamu on täielikult renoveeritud: 

fassaad soojustatud, krohvitud ja värvitud, 

vahetatud avatäited, katusele paigaldatud 

laineplekk. Renoveerimise tagajärjel on aknad 

jäänud auku, muudetud on avatäidete kuju ja 

elamu on ka muus osas kaotanud oma algse 

välisilme. Mahtudelt vajadusel piirkonna 

miljöö toetaja.    

 

horisontaalne  

puitpiire  

600 82 1,5 MV 

 



Ranna 3a 1970ndatel ehitatud lameda katusega kuupjate 

eri kõrgusega mahtudega 2 korruselise 

põhimahuga paariselamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Renoveeritud 

hoonel on modernne  lakooniline 

fassaadikujundus, erikujulised aknarühmad, 

puidu ja krohvipinnaga kombineeritud 

välisviimistlus. Erineva akende kuju kui 3b-l.  

Ranna 3a majaosa on säilitanud algse 

välisilme.  Omab toetavat rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

puudub 600 183 2 MV 

Ranna 3b 1970ndatel ehitatud lameda katusega kuupjate 

eri kõrgusega mahtudega 2 korruselise 

põhimahuga paariselamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Renoveeritud 

hoonel on modernne  lakooniline 

fassaadikujundus, erikujulised aknarühmad.  

Ranna 3b majaosa fassaad on hilisemas 

ehitusjärgus kaetud krohviga.  Omab toetavat 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

puudub 600 141 2 MV 

Ranna 5 2010 aastal valminud, pikiküljega Ranna 

tänavaga paralleelselt asetsev 

lamedakatuseline kuupja põhimahuga 

modernne elamu. Lõunasuunal eendub 

põhumahust kaarjas erker, millel reelinguga 

rõdu.  Neofunktsionalistliku vormikäsitlusega 

hoonet ilmestab kontrasti põhimõttele rajatud 

fassaadikate: heleda  krohvipinna taustal 

loovad rütmi erikujulised koobaltsinise 

raamistusega aknad. Mahtudelt küll suur, ent 

piirkonna miljööd mitmekesistav kvaliteetne 

uusehitis omab piirkonna miljöö kujundamisel  

toetavat rolli. 

metallpiire 600 195 2 MV 



Ranna 7 1890ndatel ehitatud pööninguruumiga 

viilkatusega puitelamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonel. Hoone fassaad on kaetud laia 

horisontaalse laudisega, katusel eterniit. 

Hoonel on eriti madal vundament. Elamu 

aknad on vahetatud hilisemas ehitusjärgus 

uute ajaloolisele hoonele sobimatute 

ruudujaotuseta akende vastu, mis vähendab 

hoone väärtust. Muus osas algsena säilinud 

elamu omab Vana-Pärnu ajaloolise hoonestuse 

esindajana olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

puudub 353 70 1 V 

Ranna 7a 1960ndate lõpul ehitatud kõrge viilkatusega 

keskse vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Algsena säilinud 

põhikorruse fassaad kaetud ehitusaegse 

krohviga, hoonetüübile iseloomulikud puidust 

eri värvi lengidega aknad, algne välisuks. 

Katusekorrus on renoveeritud: vitskapil PVC-

laudis, katusel kärgja motiiviga rullmaterjal. 

Omab toetavat rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel 

metallpiire 600 89 1,5 MV 

Ranna 7b 1970ndate lõpus ehitatud elamu paikneb 

põiktänava  sopis otsafassaadiga tänavaga 

paralleelselt. Lameda katusekonstruktsiooniga 

hoonel on tagaküljel hilisem juurdeehitus. 

Fassaad kaetud krohviga, plastikraamidega 

aknad. Tänavalt ei ole vaadeldav, omab 

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli.   

võrkaed 599 126 2 MV 



Ranna 9 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Tänavasuunal  

eendub põhimahust avara aknapinnaga 

veranda. Fassaad on kaetud horisontaalse 

puitlaudisega,  otsaviilu ja veranda osas 

vertikaallaudisega. Katusekate eterniit. 

Eriilmeline hoone omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli. 

metallpiire 600 75 1,5 MV 

Ranna 11 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega  elamu 

paikneb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Põhikorruse fassaad kaetud 

ehitusaegse krohviga, otsaviilul vertikaalne 

puitlaudis. Hoonetüübile iseloomulikud 

puidust eri värvi lengidega aknad, algne 

välisuks. Katusel eterniit. Olulises osas 

algsena säilinud omanäoline aedlinna elamu 

omab olulist rolli piirkonna miljöö 

kujundamisel. 

lippaed 600 56 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Soo (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 15.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Soo 1 2005 aastal nurgakrundile ehitatud 

viilkatusega vintskapiga elamu asetseb 

pikiküljega tänavajoone suhtes viltu. 

Fassaadikiviga kaetud sein, kiviimitatsiooniga 

profiilplekk katusel. Kaasaegsete 

ehitusmaterjalidega viimistletud piirkonnale 

omase ehitusmahuga elamu on piirkonna 

miljööd toetav. Iseseisvat arhitektuurilist ja 

miljööväärtust ei oma.   

lippaed 719 95 2 MV 

Soo 1a 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev elamu on lamedakatusega 

ja jõulise  katusekarniisiga lihtsa kujundusega 

hoone. Fassaad krohvitud, karniisid kaetud 

vertikaalse puitlaudisega. Hoone põhimahuga 

liitub 1-korruseline garaažitiib. Tüüpiline 

lameda katusega aedlinna elamu omab 

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli.   

võrkaed 705 135 2 MV 



Soo 1b 1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu asub 

põiktänava lõpus otsafassaadiga 

tänavajoonega paralleelselt. Elamu on 

hilisemas ehitusetapis rekonstrueeritud: 

juurde- ja ümber ehitatud, vahetatud 

avatäiteid. Erinevate materjalide paljusus ja 

viimistluse ebaühtlus loob rahutu üldmulje. 

Väikest krunti täitev massiivne elamu ei toeta 

piirkonna miljööd ega oma ka iseseisvat 

arhitektuurilist väärtust.  

 

võrkaed 326 135 2 _____ 

Soo 1c 1960ndatel esimesel poolel ehitatud kõrge 

viilkatusega pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev elamu. Lihtsa hoone fassaad on kaetud 

puhasvuuk silikaatkivi voodriga, mida  

ilmestavad hoonetüübile iseloomulikud 

silikaatkivist dekoratiivsed akna karniisid ja 

sillused.  Katusel profileeritud plekk.  Algsena 

(v.a. katusekate) säilinud tüüpiline sõjajärgne 

aedlinna elamu omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli. 

võrkaed 600 71 1,5 MV 

Soo 1d 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  Hoone. Elamu põhimahust 

eendub lõunasuunal kaarjas 1korruseline 

erker.  Hoone on  rekonstrueeritud: lisatud 

elamu põhimahuga risti asetsev juurdeehitus 

hoone taha, fassaad on soojustatud ja kaetud 

PVC-laudisega, muudetud vintskapi kuju.  

Algse välisilme kaotanud hoone on mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav.    

lippaed 598 72 1,5 MV 

 



Soo 3 1930ndatel ehitatud puidust viilkatusega 

elamu on asetseb pikiküljega tänavajoonel. 

Hoonel on keskne katusekorruse väljaehitus, 

sissepääs läänesuunal varikatuse all.  

Põhikorruse osas on eemaldatud laudis ja 

teostatakse renoveerimistöid. Katusekorrusel 

algne laudis ja aknad. Katusel valtsitud 

sileplekk. Krundil amortiseerunud ajalooline 

abihoone. Juba teostatud renoveerimistööd on 

ebarahuldavad ja ajaloolist hoonet 

devalveerivad.  

plank 1355 85 1,5 MV 

Soo 3a 1930ndatel ehitatud puidust elamu on 

rekonstrueeritud. Pikaks venitatud 

põhiplaaniga hoone on kaarja tänavalõigu osas 

tagasiastega. Madalakaldeline viilkatus  on 

kaetud plekiga, fassaad soojustatud ja kaetud 

horisontaalse puitlaudisega. Algne ilme 

täielikult muudetud, arhitektuuriliselt 

väheütlev. Mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav.  Krundil arhitektuurselt väheväärtuslik 

abihoone.  

lippaed 1096 123 

 

1 MV 

Soo 3b 1970ndate teisel poolel ehitatud elamu 

paikneb  otsafassaadiga põiktänavaga 

paralleelselt. Põiktänava poolse viilkatusega 

mahuga külgneb pikuti  Soo tänavaga 

paralleelselt asetsev viilkatusega hoonetiib, 

mille fassaad kombineeritud krohvi, tellise ja 

puiduga. Väikesel krundil mõjub hoone 

tervikuna rahutult ja massiivselt. Elamu ei 

järgi piirkonna väljakujunenud ehitustava, ei 

oma iseseisvat arhitektuurset väärtust ja on 

miljööliselt  väheväärtuslik.    

võrkaed 599 167 2 _____ 



Soo 3c 1970ndatel ehitatud elamu paikneb põiktänava  

sopis otsafassaadiga tänavaga paralleelselt. 

Lameda katusekonstruktsiooniga hoonel on 

tagasiastega kõrgem maht, milles varikatuse 

all sissepääs. Elamu on rahuldavalt 

renoveeritud. Tüüpiline lameda katusega 

aedlinna eramu omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli.   

lippaed 600 121 2 MV 

 

 

 

Soo 3d 1970ndatel ehitatud elamu paikneb põiktänava  

sopis pikifassaadiga tänavaga poole. 

Ristkülikukujulisel hoonel väga 

madalakaldeline viilkatus ja pikuti külgnev 

garaažimaht. Hoone on renoveeritud. 

Iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist 

väärtust ei oma. Mahtudelt vajadusel 

piirkonna miljööd toetav.  

võrkaed 595 114 2 _____ 

Soo 3e 1980ndatel ehitatud elamu paikneb  

põiktänava ja Soo tänava nurgakrundil. 

Hoonele on tehtud hilisemas ehitusjärgus 

rohkelt ja mitmes järgus juurdeehitusi. 

Erineva viimistlusega teineteisega stiililiselt 

mitte haakuvad hoonemahud moodustavad 

väikesel krundil häirivalt suure ja ebaühtlase 

ehitusmahu. Elamu ei järgi piirkonna 

väljakujunenud ehitustava, ei oma iseseisvat 

arhitektuurset väärtust  ning on piirkonna 

miljööd devalveeriv.  

  

 541 151  _____ 



Soo 5 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu on  rekonstrueeritud: 

algsele elamule on pikisuunal lisatud 

2korruseline juurdeehitus, fassaad on 

soojustatud ja krohvitud,  muudetud avatäidete 

kuju ja raamijaotust. Aknaid auku jättev 

soojustus. Algse välisilme kaotanud hoone 

mõjub tänavalõigul massiivsena ja ei toeta 

piirkonna miljööd. 

lippaed 600 106 2 _____ 

Soo 5a 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. kagusuunal 

eendub põhimahust avara aknapinnaga 

veranda. Fassaad hiljuti kaetud horisontaalse 

puitlaudisega,  paigaldatud uued puidust 

aknad. Hoone omab piirkonna miljöö 

kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed 600 95 1,5 MV 

Soo 7 1950ndatel ehitatud viilkatusega keskse laia 

vintskapiga elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoonel fassaad 

on kaetud lubiseguse pritskrohviga. 

Renoveerimise käigus tehtud muudatused: 

plastikraamidega aknad, uus hoonetüübile 

sobimatu uks ja kiviimitatsiooniga 

profiilplekk katusekate vähendavad hoone 

miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav.  

hekk 600 91 1,5 MV 



Soo 9 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja 

keskse vintskapiga pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev elamu.  Hoone katusel 

rullmaterjal, fassaadi katab puhasvuuk 

silikaatkivi välisvooder, vintskapil laudis. 

Fassaadi ilmestavad hoonetüübile 

iseloomulikud silikaatkivist akna karniisid ja 

sillused. Elamu on renoveerimise tagajärjel 

kaotanud osaliselt oma algse välisilme. 

Mahtudelt piirkonna miljööd toetas rollis.  

 

hekk 600 95 1,5 MV 

Soo 11 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 

elamu. Hoone fassaad on kaetud silikaatkivi 

voodriga, katusekate laineplekk. Hoone 

pikisuunal liitub elamuga hilisemas 

ehitusjärgus lisatud madalam garaažimaht. 

Remondi ja juurdeehituse materjalivalik ja 

kvaliteet ebarahuldav. Mahtudelt  omab 

toetavat rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 

 

metallpiire 599 100 1,5 MV 

Soo 11a 1970ndate esimesel poolel ehitatud hoone on 

täielikult  rekonstrueeritud. Kõrge 

viilkatusega, keskse viilkatusega vintskapiga 

elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt.  Hoone taha on juurde ehitatud 

põhimahuga risti asetsev viilkatusega 

mahukas tiib. Fassaad on kaetud valge PVC-

laudisega, katus kiviimitatsiooniga 

profiilplekiga. Elamu on kaotanud oma algse 

välisilme, iseseisvat miljööväärtust ei oma.  

Tänavapoolse mahu poolest saab pidada 

vajadusel piirkonna miljöö toetajaks.  

lippaed 750 127 1,5 _____ 



Soo 13 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 

elamu. Sissepääs läänesuunal meeleoluka 

ümaraknaga varjualuse all. Hoone fassaad on 

kaetud silikaatkivi voodriga, katusekate 

eterniit. Fassaadi ilmestavad hoonetüübile 

iseloomulikud silikaatkivist akna karniisid ja 

sillused. Hoone on säilinud algsena v.a. 

hoonele sobimatud  plastikraamiga aknad. 

Tüüpiline  sõjajärgne silikaatkivivoodriga eriti 

kõrge viilkatusega elamu omab olulist rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel.  

 

metallpiire 600 85 1,5 V 

15 1960ndatel ehitatud viilkatusega pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev laia keskse 

vintskapiga elamu. Hoone fassaad on kaetud 

silikaatkivi voodriga, katusekate laineplekk. 

Fassaadi ilmestavad hoonetüübile 

iseloomulikud silikaatkivist aknakarniisid ja 

sillused. Põhikorrusel tumedad 

plastikraamidega aknad. Renoveerimistööde 

kvaliteet ja materjalivalik vähendab hoone 

miljööväärtust.  Mahtudelt  omab toetavat rolli 

piirkonna miljöö kujundamisel. 

lippaed 600 78 1,5 MV 

Soo 15a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 

elamu. Hoone pikisuunal liitub elamuga 

madalam garaažimaht. Avara aknapinnaga 

laiaks venitatud vintskapil on algne laudis. 

Tänavafassaadi katab ilmselt 70ndatel puhta 

vuugina laotud punane tellis. Rõduga 

otsafassaadi seinal krohv ja punasest tellistest 

akende vahevöö. Sissepääs lõikub hoone 

nurka. Häirivalt mõjub tänavafassaadi tume 

plastikraamiga aken. Eriilmeline hoone omab 

piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

hekk 

võrkaed 

600 146 1,5 MV 



Soo 17 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Rekonstrueerimise käigus 

on hoone fassaad kaetud PVC-laudisega,  

hoonele on paigaldatud aknaid auku jättev 

soojustus, ebasobiva profiiliga 

plastikraamidega aknad. Hoone ei oma 

iseseisvat miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna 

miljööd toetav.    

metallpiire 600 

  

81 1,5 MV 

Soo 19 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev vintskapiga viilkatusega  

elamu. Hoone on  rekonstrueeritud: pikemaks 

ehitatud, lisatud juurdeehitus hoone taha 

venitatud räästa alla; vahetatud on avatäited ja 

katusekate. Pikisuunal juurdeehitud osa  

akende kuju ei haaku algse hoonemahuga. 

Elamu on kaotanud oma algse välisilme, 

iseseisvat miljööväärtust ei oma. Vajadusel 

saab mahu poolest pidada piirkonna miljöö 

toetajaks.    

lippaed 600 86 1,5 _____ 

Soo 21 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  

elamu. Kagusuunal liitub elamuga  lameda 

katusega garaažimaht.  Elamu ja garaaži sein 

krohvitud, katusekate eterniit. Negatiivsena 

mõjub algsete puitakende vahetamine 

tumedate plastikraamidega akende vastu. 

Elamu omab piirkonna miljöö kujundamisel 

toetavat rolli.  

 

lippaed 600 140 1,5 MV 



Soo 23 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Katusel eterniit. 

Rekonstrueerimise käigus on hoone fassaad 

on kaetud PVC-laudisega,  hoone algsed 

avatäited on vahetatud. Silma häirib eriti 

kitsas ja sobimatu välisuks.  Hoone ei oma 

iseseisvat miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna 

miljööd toetav.    

lippaed 600 107 1,5 MV 

Soo 25 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoone on  

rekonstrueeritud: lisatud juurdeehitus elamu 

põhimahu taha tõstetud ja pikendatud viilu 

alla. Hoone pikifassaad on kaetud 

horisontaalse puitlaudisega,  otsafassaad 

vertikaalse nn asunikulaudisega. Paigaldatud 

uued plastikraamidega aknad,  mis 

vähendavad hoone miljööväärtust. Hoone 

omab piirkonna miljöö kujundamisel toetavat 

rolli. 

lippaed 600 73 1,5 MV 

Soo 27 2003 aastal ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Hoone taandub 

krundi sügavusse, mitme eri kõrgusega 

ehitusmahuna. Tänavasuunal viil- ja 

hoovipool murtud viilkatusega massiivne 

lõpetamata viimistlusega hoone ei järgi 

piirkonna väljakujunenud ehitustava, ei oma 

iseseisvat arhitektuurset väärtust ega toeta 

piirkonna miljööd.  

 

puudub 600 156 2 _____ 



Soo 27a 1960ndatel esimesel poolel ehitatud keskse 

vintskapiga kõrge viilkatusega pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev elamu. Hoone 

fassaad on kaetud silikaatkivi voodriga,  

katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk.  

Muudetud on akende kuju ja ruudujaotust, 

Hoone miljööväärtus on kahanenud.  Mahtude 

poolest on hoone piirkonna miljööd toetavas 

rollis. 

lippaed 600 99 1,5 MV 

Soo 29 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 

pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 

keskse vintskapiga elamu.    Fassaadi  katab  

ehitusaegne krohv. Teostamisel remont. 

Hoone on juba praeguses faasis kaotanud oma 

ehitusaegse välisilme, algsed avatäited on 

oskamatult välja vahetatud näotute 

plastikraamidega  akende vastu. Muudetud on 

akende kuju ja ruudujaotust, kahjustada on 

saanud kogu hoone fassaad. Katusel kärgja 

motiiviga rullmaterjal.  Hoone miljööväärtus 

on kahanenud.  Mahtude poolest on hoone 

piirkonna miljööd toetavas rollis. 

lippaed 668 89 1,5 MV 

____ 

Soo 31 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 

lubiseguse krohviga, katusel kärgeterniit. 

Hoonetüübile iseloomulik dekoratiivne 

välisuks.  Täies mahus algupärasena säilinud  

piirkonnale iseloomulik hoone omab olulist 

rolli miljöö kujundamisel. 

lippaed 600 104 1,5 V 



Soo 33 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  vintskapiga viilkatusega  

elamu. Rekonstrueerimise käigus on hoone 

fassaad on kaetud PVC-laudisega,  katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk.  Hoonele on 

paigaldatud aknaid auku jättev soojustus, 

profiilita plastikraamidega aknad. Hoone ei 

oma iseseisvat miljööväärtust. Mahtudelt 

piirkonna miljööd toetav.    

tegemisel 600 88 1,5 MV 

Soo 35 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  

keskse vintskapiga elamu. Loodesuunal 

eendub elamu põhimahust kaarjas 

1korruseline erker. Fassaadi katab 

terrasiitkrohv. Hoone nurka lõikuva sissekäigu 

kõrval ümarakent markeeriv motiiv (aken 

puudub). Katusekate eterniit. Miljööväärtust 

vähendab algsete puitakende vahetamine  

plastikraamidega akende vastu ja oskamatu 

krohviparandus. Algsed mahud säilitanud 

ajastule tüüpiline elamu omab piirkonna 

miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed 600 94 1,5 MV 

Soo 37 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  

keskse vintskapiga elamu. Hoone fassaad on 

kaetud ehitusaegse lubjaseguse pritskrohviga, 

algne puiduga vooderdatud välisuks on 

kahjuks valgeks värvitud. Hoonele on 

renoveerimise käigus paigaldatud 

plastikraamidega aknad ja laineplekist 

katusekate, mis vähendavad hoone 

miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd 

toetav.    

lippaed 600 85 1,5 MV 



Soo 39 1950ndatel ehitatud viilkatusega elamu 

paikneb pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt. Fassaad kaetud ehitusaegse 

pritskrohviga, otsaviilul  vertikaallaudis, 

katusekate eterniit.  Hoone tänavafassaadile 

on paigaldatud oskuslikult uued aknad. Suures 

osas algsena hästi säilinud hoone koos 

miljööväärtusliku abihoonega omab olulist 

rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  

võrkpiire 600 80 1,5 V 

Soo 41 1960ndatel ehitatud viilkatusega pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev vintskapiga 

elamu. Hoone fassaad on kaetud silikaatkivi 

voodriga, katusekate eterniit. Fassaadi 

ilmestavad hoonetüübile iseloomulikud 

silikaatkivist aknakarniisid ja sillused. 

Põhikorrusel tumedad plastikraamidega 

aknad. Renoveerimistööde kvaliteet ja 

materjalivalik vähendab hoone miljööväärtust.  

Mahtudelt  omab toetavat rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

lippaed 600 94 1,5 MV 

Soo 43 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Hoone on täielikult 

renoveeritud, tulemus on rahuldav, mitte 

eeskujulik: hoonele ebasobiva ruudujaotusega 

aknad, profileeritud katuseplekk, aknaid auku 

jättev soojustus. Säilitanud algsed mahud. 

Hoone omab alal miljööd toetavat rolli.  

 

lippaed 600 89 1,5 MV 



Soo 45 1950ndatel ehitatud viilkatusega pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev elamu. Hoone 

fassaad on kaetud horisontaalse laudvoodriga, 

katusekate eterniit. Hoone taga eenduv 

madalam tiib klaasitud verandaga.  Hoone on 

renoveeritud suures osas rahuldavalt.  

Viilkatusega sõjajärgse individuaalelamu 

tüübi laudvoodriga esindaja omab toetavat 

rolli miljöö kujundamisel. 

 

lippaed 600 69 1,5 MV 

Soo 47 1990ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt krundi sügavuses. 

Elamu põhimahust eendub tänava suunas 

viilkatusega maht ja madalam abihoone tiib. 

Kombineeritud katusekujuga liigendatud 

hoone fassaad on kaetud silikaatkivi voodriga, 

katusel profileeritud plekk. Väikesele krundile 

rajatud massiivne piirkonnale mitte omase 

ehitusmahuga elamu ei järgi piirkonna 

väljakujunenud ehitustava, ei oma iseseisvat 

arhitektuurset väärtust ega toeta piirkonna 

miljööd.  

 

müür 600 247 2 _____ 

Soo 49 1990ndatel väikesele krundile ehitatud 

mastaapne elamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt.  Tänavasuunal 

murtud viilkatusega ja pikaks venitatud 

räästaga hoone fassaad on kaetud silikaatkivi 

voodriga, katusel kiviimitatsiooniga 

profiilplekk.  Kaasaegsete ehitusmaterjalidega 

viimistletud piirkonnale mitte omase 

ehitusmahuga elamu ei järgi piirkonna 

väljakujunenud ehitustava, ei oma iseseisvat 

arhitektuurset väärtust ega toeta keskkonna 

miljööd.  

 

metallpiire 600 215 2 _____ 
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Foto 

Soo 2 1960ndatel arhitektilt tellitud 
individuaalprojekti järgi ehitatud eramu 
asetseb pikiküljega tänavaga paralleelselt. 
Lameda katusega kuubiliste eri kõrgusega 
mahtudega asümmeetrilise kompositsiooniga 
60ndate modernsema joonega 
individuaalelamu nüansirikas näide. Tänava 
suunas eenduva   kõige madalamas mahus 
varikatuse all sissepääs. Tänavafassaadi 
ilmestavad erikujulised aknad, sealhulgas 
vabariigi ajal palju kasutaud  art-decoliku 
ruudujaotusega ümaraken, kaarja sillusega 
pikergune trepikoja aken ja erinevad väikeste 
akende rühmad. Puhta vuugina laotud 
silikaatkivi välisvoodriga fassaadi elavdavad 
värvitud puitosad. Täies mahus algsena  
säilinud EW aegse funktsionalistliku 
arhitektuurikeelt tsiteeriv sõjajärgne eramu 
omab nii iseseisvat arhitektuurset väärtust kui 
ka kandvat rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel.  

hekk 791 
Vallasasi 
 

131 2 VV 

Soo 2a 1960ndatel esimesel poolel kolmnurksele 
krundile ehitatud hoone on täielikult  
rekonstrueeritud. Kõrge viilkatusega, keskse 
viilkatusega vintskapiga elamu fassaad on 
kaetud valge PVC-laudisega, katus tumeda 
profiilplekiga. Elamu on kaotanud oma algse 
välisilme, iseseisvat miljööväärtust ei oma, 
mahtudelt miljööala toetavas rollis.  
 

lippaed 600 101 1,5 MV 



Soo 2b 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul  
vertikaallaudis, katusekate eterniit.  Hoone 
välisilme osas riivavad silma tänavafassaadi 
uued ruudujaotuseta plastikraamidega aknad.  
Muus osas ja mahtudelt algupärasena  säilinud 
piirkonnale iseloomulik hoone omab 
piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli. 

Võrkaed 
hekk 

600 93 1,5 V 

Soo 4 1950ndatel teisel poolel ehitatud kõrge 
viilkatusega ja keskse vintskapiga pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev elamu.  Hoone 
katusel profileeritud plekk, fassaadi katab 
puhasvuuk silikaatkivi välisvooder, vintskapil 
laudis. Tänavafassaadi ilmestab hoonetüübile 
iseloomulik ümaraken. Renoveerimine on 
vähendanud oluliselt hoone algset 
arhitektuurilist ja miljööväärtust. Mahtudelt 
piirkonnale ja hoonetüübi ajastule iseloomulik 
elamu on piirkonna miljööd toetav.  
 

Võrkaed 
hekk 

600 61 1,5 MV 

Soo 4a 1960ndatel esimesel poolel ehitatud kõrge 
viilkatusega pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu. Hoone fassaad on kaetud 
silikaatkivi voodriga, katusekate profileeritud 
plekk. Hoone pikisuunal liitub elamuga 
madalam miniatuursete küljeakendega 
garaažimaht.  Erikujuliste akende rühmad 
elamu tänavafassaadil. Omab toetavat rolli 
miljöö kujundamisel. 
 

lippaed 600 81 1,5 MV 



Soo 6 1950ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Hoone fassaad on kaetud 
lubiseguse pritskrohviga, kontrasti loovad 
hoonetüübile omaselt tumedad aknalengid, 
meeleolukas väike ümaraken sissekäigu 
kõrval. Tervikut häirib plastikraamiga aken 
tänavafassaadil. Muus osas algsena säilinud  
kompaktne elamu  omab piirkonna miljöö 
kujundamisel olulist rolli. 

Võrkaed 
hekk 

600 70 1,5 V 

Soo 6a 1960ndate teisel poolel ehitatud  viilkatusega, 
pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 
keskse laia vintskapiga pikaks venitatud 
põhiplaaniga elamu. Hoone on osaliselt  
rekonstrueeritud: fassaad kaetud horisontaalse 
laudisega, mille all aknaid auku jättev 
soojustus, katus kaetud pleki ja eterniidiga. 
Hoone ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 
miljöölist väärtust. Mahtudelt piirkonna 
miljöö toetaja.  

lippaed 600 98 1,5 MV 

Soo 8 2000.aastal rekonstrueeritud/ehitatud 
kaasaegne elamu. Liigendatud mahtudega 
lameda katusekonstruktsiooniga 
postmodernistlike sugemetega  
fassaadikujundusega suure mahuga elamu. 
Hoone maht ja planeering ei haaku piirkonnas 
väljakujunenud ehitustavadega. Siiski ei mõju 
korrektselt viimistletud hoone häirivalt. Saab 
pidada miljööd toetavaks.  

müür 763 246  2 MV 



Soo 8a 1960ndatel ehitatud  kõrge viilkatusega, 
otsafassaadiga tänavaga paralleelselt asetsev 
keskse vintskapiga elamu. Hoone fassaad on 
kaetud puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, 
katusel laineplekk. Vahetatud aknad ei ole 
hoone ehitusajale omased. Algsed mahud 
säilitanud piirkonnale iseloomulik elamu 
omab piirkonna miljöö kujundamisel  toetavat 
rolli.  
 

metallpiire 600 105 1,5 MV 

Soo 8b 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja 
keskse vintskapiga pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev elamu.  Hilisemas 
ehitusjärgus lisatud pikisuunas külgnev 
tuulekoda. Hoone katusekate eterniit, fassaadi 
katab silikaatkivi välisvooder, vintskapil 
laudis. Vahetatud avatäited ei ole hoone 
ehitusajale omased. Hoone ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljöölist väärtust, 
mahtudelt piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

 600 85  MV 

Soo 10 Ca 1920 (madalam hoonetiib  tõenäoliselt 
varem, ca 1900) ehitatud puidust elamu 
paikneb otsafassaadiga tänavajoonel. 
Läänesuunal eendub põhimahuga risti asetsev 
madalam viilkatusega hoonetiib. Elamu 
pikisuunaga tänavjoonel asetseval madalamal 
hooneosal on eriti madal vundament. Suurema 
hoonemahu fassaad on kaetud kitsama 
profileeritud laudvoodriga, madalamal osal 
eriti laia vertikaallaudisega. Katusel eterniit. 
Täies mahus algsena säilinud Vana-Pärnu 
vanema hoonestuse esindaja on väga 
väärtuslik. 

Lippaed 
plank 

1560 104 1 VV 



Soo 10a 1970ndate esimesel poolel ehitatud 
pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 
kõrge viilkatusega elamu. Hoone on 
miljööväärtuse seisukohalt renoveeritud 
pigem rahuldavalt kui eeskujulikult: fassaad 
soojustatud aknaid auku jättes ja krohvitud, 
katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk.  
Mahtudelt piirkonna miljööd toetav. 

lippaed 600 83 1,5 MV 

Soo 12 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on  renoveeritud: 
fassaad soojustatud ja kaetud põhikorruse osas 
terrasiitkrohvi plaatidega, otsaviilul ja 
vitskapil  PVC-laudisega. Häirib   aknaid auku 
jättev soojustus, plastikraamiga aknad, 
hoonetüübile ebasobiv välisuks ja varikatus 
selle kohal.  Algse välisilme kaotanud hoone 
on mahtudelt piirkonna miljööd toetav.    

 600 92  MV 

Soo 14 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul  
vertikaallaudis saelõikelise lõpetusega, 
katusekate eterniit.  Hoonetüübile omased 
tumedamaks värvitud aknalengid ja liistud. 
Heas korras algupärasena säilinud piirkonnale 
iseloomulik hoone omab olulist rolli miljöö 
kujundamisel. 

metallpiire 600 79 1,5 V 



Soo 16 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja 
keskse vintskapiga pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev elamu.  Hoone katusele 
on paigaldatud kiviimitatsiooniga profileeritud 
plekk, fassaadi katab põhikorruse osas algne 
krohv, otsaviiludel ja vintskapil uus laudis.  
Tänavafassaadi ilmestab hoonetüübile 
iseloomulik algne välisuks. Põhikorruse osas 
on elamu säilinud algsena. Katusekorrus 
renoveeritud; senine tulemus ei ole 
miljööväärtuse seisukohast õnnestunud. 
Elamu on piirkonna miljööd toetav.  
 

võrkaed 600 96 1,5 MV 

Soo 18 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 
vintskapiga hoone asub pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad on kaetud 
silikaatkivi voodriga. Hoonele katusele on 
paigaldatud kiviimitatsiooniga profileeritud 
plekk, kogu hoonele plastikraamiga aknad. 
Üks  tänavafassaadi aken on osalisel kinni 
müüritud.   Sobimatu rekonstrueerimise tõttu 
on hoone tervikmulje rikutud. Mahtudelt 
piirkonna miljöö toetaja rollis. 

lippaed 600 94 1,5 MV 

Soo 20 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja 
keskse vintskapiga pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev elamu.  Hoone katusel 
profileeritud plekk, fassaadi katab puhasvuuk 
silikaatkivi välisvooder, vintskapil ja 
otsaviilul laudis. Tänavafassaadi ilmestab 
hoonetüübile iseloomulik välisuks, väikeste 
akende paar selle kõrval ja silikaatkivi sillused 
akende ja ukse kohal.   Ajastule iseloomulik 
hoone (v.a. katusekate) omab piirkonna miljöö 
kujundamisel olulist rolli.   
 

metallpiire  600 99 1,5 V 



Soo 22 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  elamu 
on täielikult rekonstrueeritud; Fassaad on 
kaetud PVC-laudisega,  aknaid auku jättev 
soojustus, tumedates toonides välisviimistlus 
ei ole hoonetüübile omane. Algse välisilme 
kaotanud hoone ei oma iseseisvat 
miljööväärtust. Vajadusel võib pidada 
mahtudelt piirkonna miljööd toetavaks.    

lippaed 600 75 1,5 MV 

Soo 24 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse laia vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Rekonstrueerimise käigus 
on hoone fassaad on kaetud PVC-laudisega,  
hoonele on paigaldatud aknaid auku jättev 
soojustus, rohmaka profiiliga 
plastikraamidega aknad. Hoone ei oma 
iseseisvat miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav.    

lippaed 600 92 1,5 MV 

Soo 26 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja keskse 
vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu.  Hoone põhimahust eendub 
kagusuunal 1korruseline polügonaalne erker, 
millel metallreelinguga rõdu. Fassaadi katab  
silikaatkivi välisvooder, vintskapil ja 
otsaviilul laudis. Tänavafassaadi ilmestab 
hoonetüübile iseloomulik välisuks ja 
silikaatkivi sillused akende ja ukse kohal.   
Ajastule iseloomulik hoone  omab piirkonna 
miljöö kujundamisel toetavat rolli.   

ehitamisel 605 97 1,5 MV 



Soo 28 1960ndatel esimesel poolel ehitatud keskse 
vintskapiga kõrge viilkatusega pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev elamu. Hoone 
fassaad on kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
voodriga, ilmestajaks väike ümaraken 
dekoratiivse silikaatkivi raamistusega ja 
sakiliselt laotud aknakarniisid. Katusel 
profileeritud plekk.  Plastikraamiga aknad ja 
katusekate vähendavad hoone miljööväärtust. 
Hoone omab toetavat rolli miljöö 
kujundamisel. 
 

metallpiire 600 95 1,5 MV 

Soo 30 1950ndatel ehitatud keskse katuseuugiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul  
vertikaallaudis, katusekate eterniit.  
Hoonetüübile omased tumedamaks värvitud 
aknalengid ja piirdeliistud. Algupärasena 
säilinud piirkonnale iseloomulik hoone omab 
olulist rolli miljöö kujundamisel. 
Hilisem näotu juurdeehitus vähendab hoone 
väärtust.  

lippaed 600 84 1,5 V 

Soo 32 1960ndatel esimesel poolel ehitatud keskse 
vintskapiga kõrge viilkatusega pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev elamu. Hoone 
fassaad on kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
voodriga, akendel silikaatkivist sakiliselt 
laotud aknakarniisid. Säilinud algne välisuks. 
Katusel eterniit.  Plastikraamiga aknad   
vähendavad hoone miljööväärtust. Hoone 
omab toetavat rolli miljöö kujundamisel. 
 

lippaed 600 90 1,5 MV 



Soo 34 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 
pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 
keskse vintskapiga elamu on remontimisel.    
Hoone on juba praeguses faasis kaotanud oma 
ehitusaegse välisilme, algsed avatäited on 
välja vahetatud näotute plastikraamidega  
akende vastu. Muudetud on akende kuju ja 
ruudujaotust, hoonet valmistatakse ette 
soojustamiseks. Hoone miljööväärtus on 
kahanenud.  Mahtude poolest on hoone 
piirkonna miljööd toetavas rollis. 

lippaed 600 95 1,5 MV 

Soo 36 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Hoone on 
osaliselt renoveeritud. Fassaad kaetud 
põhikorruse osas horisontaalse puitlaudisega, 
otsaviilul  algne vertikaallaudis, katusekate 
eterniit.  Loodesuunal liitub elamuga 
hilisemas ehitusjärgus listaud garaažimaht. 
Elamu miljööväärtust vähendavad oskamatult 
teostatud renoveerimine ning kohmakalt 
mõjuv juurdeehitus. Mahtudelt omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

puudub 600 91 1,5 MV 

Soo 38 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  
elamu. Sisepääs lõikub hoone nurka kergelt 
eenduva räästa all. Fassaad soojustatud aknaid 
auku jätvalt, kaetud pritskrohviga ja värvitud. 
Katusel eterniit. Osaliselt on algsed puitaknad 
vahetatud plastikraamidega akende vastu. 
Ajastule tüüpiline elamu omab piirkonna 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

hekk 600 103 1,5 MV 



Soo 40 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  
elamu. Loodesuunal elamuga liituv  
garaažimaht.  Katusekate eterniit. Osaliselt on 
algsed puitaknad vahetatud plastikraamidega 
akende vastu. Negatiivsena mõjub garaaži 
seina kattev laineplekk.  
Ehitusaegse tsemendiseguse  pritskrohviga 
kaetud fassaadil iseloomulik väikeste akende 
rühm. Ajastule tüüpiline elamu omab 
piirkonna miljöö kujundamisel toetavat rolli.  
 

lippaed 600 85 1,5 MV 

Soo 42 1960ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev viilkatusega  
elamu. Fassaadil iseloomulik väikeste akende 
rühm. Hoone on täielikult renoveeritud, 
tulemus on rahuldav, mitte eeskujulik: aknaid 
auku jättev soojustus, fassaad krohvitud ja 
värvitud eri toonides, katusel profileeritud 
katuseplekk. Iseseisvat miljööväärtust ei oma. 
Algsed mahud säilitanud hoone omab toetavat 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel.  
 

lippaed 600 144 1,5 MV 

Soo 44 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  
elamu. Kagusuunal elamuga liituv  
garaažimaht. Fassaadil ehitusaegne 
tsemendisegune  pritskrohv. Katusekate 
eterniit. Miljööväärtust vähendab algsete 
puitakende vahetamine  plastikraamidega 
akende vastu. Algsed mahud säilitanud 
ajastule tüüpiline elamu omab piirkonna 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed Ca 600 
vallasasi 

81 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Suur-Toome (paaris numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 15.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse-

lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Suur-Toome 

2 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone on renoveeritud: 

fassaad  soojustatud aknaid auku jätvalt, 

kaetud krohviga ja värvitud,   avatäited 

vahetatud, muudetud nende kuju, lisatud 

ebasobiv varikatus. Hoone ei oma enam 

miljöölist väärtust, mahtudelt piirkonna 

miljööd toetavas rollis.  

 

lippaed 941 92 1,5 MV 

Suur-Toome 

2a 

Sisekrundil paiknev 1960ndatel ehitatud  

viilkatusega elamu. Fassaadil horisontaalne 

laudvooder. Hoone on osaliselt renoveeritud: 

vahetatud aknad ja paigaldatud uus 

katusekate. Tänavale paistab minimaalselt. 

Hoone omab piirkonna miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

lippaed 600 91 1,5 MV 



Suur-Toome 

4 

1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega väiksem elamu paikneb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Tänavafassaadil säilinud ilmekas algne 

välisuks, eri laiusega aknad. Fassaadil algne 

profileeritud horisontaalne laudvooder. Hoone 

on osaliselt renoveeritud: vahetatud aknad ja 

paigaldatud uus katusekate. Tehtud 

remonttööd vähendavad hoone miljööväärtust. 

Hoone omab piirkonna miljöö kujundamisel 

toetavat rolli. 

võrkpiire 600 77 1,5 MV 

Suur-Toome 

4a 

1950ndatel ehitatud keskse väikese 

vintskapiga viilkatusega elamu paikneb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

Fassaad kaetud laia profileeritud laudisega, 

otsaviilul  vertikaallaudis, katusekate eterniit.  

Hoone tänavafassaadil ajastule omane 

välisuks.  Algsena säilinud heas korras 

tüüpiline 50ndate laudvoodriga viilkatusega 

aedlinna elamu  omab olulist rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel. 

lippaed 600 93 1,5 V 

Suur-Toome 

6 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega   

elamu pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 

elamu kitsa vertikaallaudisega kaetud  fassaad 

on erandlikult sümmeetriline, keskne välisuks 

miniatuursete akende raamistuses, katusel 

kärgeterniit. Suures osas algsena säilinud 

omanäoline elamu omab olulist rolli piirkonna 

miljöö kujundamisel 

võrkaed 600 74 1,5 V 



Suur-Toome 

8 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev vintskapiga viilkatusega  

elamu. Hoone on  rekonstrueeritud: 

katusekorruse väljaehituse kuju muudetud, 

fassaadile paigaldatud arusaamatust 

materjalist ümara profiiliga horisontaalne 

laudis,  vahetatud on avatäited ja katusekate. 

Elamu on kaotanud oma algse välisilme, 

iseseisvat miljöö-ega arhitektuuriväärtust ei 

oma. Mahtudelt vajadusel miljööväärtuslik.  

lippaed 600 67 1,5 _____ 

 

Suur-Toome 

10 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. elamu on osaliselt 

renoveeritud:  Renoveerimise käigus on hoone 

fassaad saanud uue ebaühtlase viimistluse, eri 

värvi plastikraamidega aknad, uus ehituspoe 

standarduks.  Renoveerimine on  vähendanud 

oluliselt elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust. Rahutu lõpetamata üldmulje.  

Mahtudelt saab vajadusel piirkonna miljööd 

toetavaks pidada.    

 

võrkaed 600 85 1,5 MV 

____ 

 
Suur-Toome 

12 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Rekonstrueerimise käigus 

on hoone fassaad kaetud PVC-laudisega,  

hoonel on ebasobiva profiiliga 

plastikraamidega aknad ja pretensioonitu 

hoonetüübile sobimatu välisuks, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilplekk. Elamu ei oma 

iseseisvat miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna 

miljööd toetav.    

metallpiir

e 

833 108 1.5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Suur-Toome (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 15.10.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus 

m2 

Ehitus-

alune 

pind m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Suur-

Toome 1 

20 saj. algusel ehitatud viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone tänavafassaadil 

säilinud algne eriti lai horisontaalne laudis, 

karniisid akende kohal. Hoonel on madal 

vundament. Elamu on rekonstrueerimisel. 

Inventeerimise ajaks tehtud tööd on teostatud 

oskamatult ja ajaloolist hoonet kahjustavalt. 

Mahtudelt veel piirkonna miljöö toetaja.  

puudub 837 57 1,5 MV 

 
Suur-

Toome 1a 

1960ndatel ehitatud lameda  katusega kuupjate 

mahtudega, modernistliku arhitektuurikeelega 

lakoonilise fassaadikujundusega individuaalelamu. 

Hoone väiksema mahuga teine korrus eendub 

väheselt tänava suunas. Fassaadil hoonetüübile 

omaselt puhasvuuk silikaatkivi välisvooder. 

Küljeseinal olnud vertikaalsed piklikud aknad on 

kinni ehitatud. Tugipostiga toetatud varikatuse 

kohal ümaraken. Suures osas algsena säilinud 

tüüpiline 60ndate aedlinna lameda katusega elamu 

on piirkonna kontekstis väärtuslik. 

lippaed 567 96 2 V 

 
Suur-

Toome 1b 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Pikisuunal 1-korruseline 

abihoone tiib.  Renoveerimise käigus on hoone 

fassaad saanud uue viimistluse, ebasobiva 

ruudujaotusega plastikraamidega aknad. Soojustus 

liialt eenduv: jätab aknad auku ja katuse väikeseks.  

Renoveerimine on  vähendanud oluliselt elamu 

arhitektuurilist ja miljööväärtust.  Mahtudelt saab 

vajadusel piirkonna miljööd toetavaks pidada.    

 

lippaed 600 84 1,5 MV 

___ 

 



Suur-

Toome 3 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev väikese vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Silikaatkivi välisvoodriga 

elamu lõunasuunal avarate akendega veranda, 

millel rõdu. Tänavafassaadil vahetatud algne 

välisuks. Ajastule omane, suures osas 

algupärasena (v.a. vahetatud avatäited) säilinud 

elamu on väärtuslik. 

metallpiire 595 101 1,5 V 

 
Suur-

Toome 5 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone on renoveeritud: 

fassaad  soojustatud aknaid auku jätvalt, kaetud 

krohviga ja värvitud,   avatäited vahetatud, 

muudetud nende kuju, listaud ebasobiv varikatus. 

Hoone ei oma enam iseseisvat miljööväärtust, 

mahtudelt piirkonna miljööd toetavas rollis.  

 

horisontaalne 

puitpiire 

619 89  MV 

 
Suur-

Toome 7 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev väikese keskse  vintskapiga 

viilkatusega  elamu. Elamu lõunasuunal kaarjas 

erker, millel iseloomulik torupiirdega rõdu. 

Sissepääs lõikub hoone nurka. Hoone on 

renoveeritud, fassaad soojustatud ja kaetud 

vertikaalse kitsa laudisega, mis pole hoonetüübile 

omane. Vahetatud avatäited.  Hoone on 

miljööväärtuslik.  

lippaed 600 85 1,5 MV 

 



Suur-

Toome 9 

1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega  elamu pikiküljega tänavaga 

paralleelselt. Lõunasuunal eendub kandiline erker, 

mille peal torupiiretega rõdu. Elamu on 

renoveeritud: Krohviga kaetud fassaad, tumedate 

plastikraamidega aknad, kiviimitatsiooniga 

profiilplekk katusel, vintskapil PVC-laudis on 

vähendanud hoone väärtust. Tänavafassaadil laiad 

3-ruudujaotusega aknad.  Elamu on 

miljööväärtuslik.  

metallpiire 600 104 1,5 MV 

 
Suur-

Toome 11 

19 saj. lõpus ehitatud 45 kraadise kaldega 

viilkatusega pööninguruumiga puidust elamu 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 3-teljelise 

hoone sissekäik asub hoovi pool. Elamu on 

renoveeritud miljööväärtuse seisukohalt 

oskamatult.: fassaadil liialt eenduv soojustus jätab 

aknad sügavale auku, katusekate laineplekk, 

plastikraamidega aknad. Mahtudelt piirkonna 

miljöö toetaja rollis.   

lippaed 885 73 1 MV 

 
Suur-

Toome 11a 

alajaam     _____ 

 
 



Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu: Väike-Toome (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 

Väike-

Toome 2 

19saj ja 20saj vahetusest pärinev 3-teljeline 45 

kraadise kaldega viilkatusega väiksem puidust 

elamu pikiküljega tänavjoonel. Nurgakrundil 

paikneval elamul on 3-ruudujaotusega aknad, 

hoovi poole venitatud räästa all sissepääs, 

tahveldatud välisukse kõrval omanäolised 

miniatuursed nelinurksed aknad. fassaadikate 

horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 

Algsena säilinud ajalooline elamu on väga 

väärtuslik nii iseseisvalt kui ka piirkonna 

kontekstis. 

metallpiire 1095 111 1 VV 

 
Väike-

Toome 

2a 

 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega  puidust elamu pikiküljega 

tänavaga paralleelselt.  Horisontaallaudisega 

välisvoodriga elamul on iseloomulikud 

tumedamad akende piirdeliistud ja 

nurgalauad. Tänavafassaadil laiad 3-

ruudujaotusega aknad.  Algsena säilinud 

elamu koos elamu ehitusaegse abihoonega on 

piirkonna kontekstis väärtuslik.  

Lippaed 

võrkaed 

600 88 1,5 V 

 
Väike-

Toome 

2b 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 

viilkatusega  elamu. Hoone on täielikult 

kaotanud oma algse välisilme: fassaad  

soojustatud aknaid auku jätvalt, kaetud krohvi 

ja hoone ehitusajale mitteomase koloriidiga 

värviga,   avatäited vahetatud. Hoone ei oma 

enam miljöölist väärtust, mahtudelt vajadusel 

piirkonna miljööd toetavas rollis.  

 

 633 86  MV 

____ 

 



Väike-

Toome 4 

1930ndatel ehitatud ja hilisemas ehitusjärgus  

rekonstrueeritud viilkatusega elamu 

otsfassaadiga tänava suunas. Elamu on kokku 

ehitatud 1960ndatel ehitatud abihoonega, mis 

kasutusel elamuna. Fassaadil PVC-laudis, 

plastraamidega aknad, laineplekist varikatus 

jmt. on vähendanud elamu arhitektuurilist ja 

miljööväärtust.  

metallpiire 988 97 1,5 MV 

____ 

 
Väike-

Toome 

4a 

1980ndatel ehitatud madal piklik elamu 

krundi tagaosas. Fassaadil silikaatkivi vooder, 

tänavasuunas eenduval osal, ilmselt 

juurdeehitusel tuhaplokkidest laotud sein 

viimistlemata. Iseseisvat arhitektuurilist ja 

miljööväärtust ei oma. Mahtudelt 

miljööväärtuslik.  

lippaed 659 106 1 MV 

 
Väike-

Toome 6 

Sisekrundil paiknev abihoonest ehitatud elamu 

(EHR järgi kuur ). Lihtne viilkatusega puidust 

elamu, fassaadil nn. asunikulaudis, katusel 

kiviimitatsiooniga profiilpekk.. Iseseisvat 

arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma. 

Mahtudelt piirkonna miljöö toetaja.   

 

võrkaed 913 27 1 _____ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Vana Pärnu:  Väike-Toome tn (paaritud 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 

Väike-

Toome 1 

1920ndate alguses ehitatud viilkatusega, 

põhimahust kõrgema katusekorruse 

väljaehitusega elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Pikliku põhiplaaniga  hoone on 

hilisemas etapis ümber ehitatud. Oskamatult 

teostatud juurdeehitus ja sobimatuste 

viimistlusmaterjalide kasutamine on 

vähendanud hoone arhitektuurset väärtust. 

Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

plank  

1722 

 

144 

 

1,5 

 

MV 

 
Väike-

Toome 3 

20.saj.esimsel kümnendil ehitatud viilkatusega 

väiksem pööninguruumiga elamu pikiküljega 

tänavajoonel. Laia põhiplaaniga hoonel on 

hoovi poole venitatud räästas, sissepääs läbi 

hoovipoolse tuulekoja. Fassaadil  krohv ja 

laudis, otsafassaadil säilinud katuseluuk. 

Hoonele on paigaldatud ajaloolise hoonele 

sobilik valtsitud plekist katus ja sobimatud 

plastikraamidega aknad.  Omanäoline 

vanemast hoonestusperioodist pärinev hästi 

säilinud elamu on väärtuslik 

horisontaalne 

puitpiire 

568 130 1,5 V 

 
Väike-

Toome 

3a 

1920ndate keskpaigas ehitatud viilkatusega  

keskse vintskapiga 5-teljeline keskmise 

suurusega elamu pikiküljega tänavajoonel.  

Elamu fassaad on hilisemas järgus kaetud 

tsemendiseguse krohviga, vintskapil algne 

kogu maja katnud laudis. Tehtud remonttööd: 

uued avatäited, krohv laudisel, kahandavad 

elamu arhitektuurilist väärtust. 

Traditsiooniline kõrge viilkatusega elamu EW 

perioodist on piirkonna kontekstis väärtuslik. 

horisontaalne 

puitpiire, 

võrkaed 

1229 110 1,5 V 

 



Väike-

Toome 5 

Arvatavalt 1900-1915 ehitatud keskse 

katusekorruse väljaehitusega , teravnurkse 

poolviilkatusega  miniatuurne puitvilla. 

Hoonel on olemas kõik tsaariaegse villa 

komponendid, tiheda ruudujaotusega  

klaasitud veranda, juugendlikult voogavad 

dekoratiivsed akende sandrikud ja piirdelauad 

(eriti tähelepanuväärne otsaviilude väikeste 

akende puhul), aknaluugid,  lai 

horisontaallaudis põhikorrusel, otsaviilul 

vertikaallaudis puitpitsiga lõpetusel, veranda 

otsaviilulul ažuurne topelt puitpits.   Mingis 

järgus vahetatud katusekate. . Eristuva 

arhitektuuriga nii Vana-Pärnu kui üldisemas 

kontekstis. Väga hästi säilinud elamu on väga 

väärtuslik. Kaaluda riikliku kaitse alla 

võtmist.  

võrkpiire 1233 80 1,5 VV 

 

Väike-

Toome 7 

1970ndatel ehitatud moderne lameda 

katusekonstruktsiooniga elamu  pikiküljega 

tänavajoonega paralleelselt.  Elamu põhiosa 

parapettide vahele jääval eenduval  eenduv  

teise korruse tumeda laudisega osa stiilsete 

lintakendega, madalamal mahu fassaadil hele 

krohvipind suurte akendega. Hoone 

tervikmuljet rikub Merekalda tn poolne 

laineplekist seinakate.  

 

metallpiire 600 148 2 MV 

 


