
Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Aasa  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.06.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Aasa 2 1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavaga külgneva põhimahuga 
ja külgneva madalama viilkatusega mahuga 
pikiküljega tänavajoonel. L-kujulise 
põhiplaaniga elamu on  
renoveeritud/rekonstrueeritud: PVC-laudisega 
kaetud fassaad, profiilplekk katusel ja eriti 
peegelklaasidega aknad on miljöö seisukohast  
sobimatu valik. Ei oma enam arhitektuurilist 
ja miljööväärtust. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav. 

metallpiire 600 111 1,5 MV 
____ 

 
Aasa 4 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu edelasuunal 1-korruseline 
abihoone.  Renoveerimise käigus on hoone 
fassaad saanud uue viimistluse, ebasobiva 
ruudujaotuseta plastikraamidega aknad. 
Renoveerimine on  vähendanud oluliselt 
elamu arhitektuurilist ja miljööväärtust.  
Mahtudelt saab vajadusel piirkonna miljööd 
toetavaks pidada.    
 

puitpiire 596 190 1,5 MV 
____ 

 
Aasa 6 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga  

viilkatusega elamu paikneb umbtänava sopis 
krundi sügavuses; tänu tihedale haljastusele ei 
ole tänavalt praktiliselt vaadeldav. Fassaad 
kaetud puhta vuugina laotud silikaatkivi 
voodriga, hoonetüübile omased silikaatkivist 
aknasillused ja karniisid ning otsafassaadil 
ümaraken.  Katusele eterniit. Suures osas 
algsena säilinud heas korras tüüpiline puhta  
silikaatkivi välisvoodriga elamu omab olulist 
rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

metallpiire 558 95 1,5 V 

 



Aasa 8 1960ndatel ehitatud pikiküljega kinnistu 
joonega paralleelne umbtänava sopis asuv 
keskse vintskapiga viilkatusega  elamu. Hoone 
on remondi käigus kaotanud suures osas oma 
algse välisilme: sobimatud avatäited, akende 
piirdeliistud ei ole hoonetüübi ehtusjale 
omased,   vahetatud katusekate, lisatud 
varikatus. Hoone ei oma enam miljöölist 
väärtust, mahtudelt vajadusel piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

võrkaed 600 82 1,5 MV 

 
Aasa 10 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone taga risti asetsev 
madalam viilkatusega tiib. Renoveerimise 
käigus on hoone fassaad soojustatud, 
krohvitud, soojustus on aknaid auku jättev, 
ebasobiva ruudujaotusega plastikraamidega 
aknad, mis vähendavad miljööväärtust.  
Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  
 

lippaed 600 103 1,5 MV 

 
Aasa 12 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev  elamu. Silikaatkivi välisvoodriga 
elamu läänesuunal elamuga külgnev 
garaažimaht. Hoonetüübile omased eristuvat 
värvi aknalengid, asümmeetriline 
tänavafassaad, laudvoodriga vintskapp, 
katusel tsementkivi. Ajastule omane 
tavapärasest nüansirikkam, algupärasena 
säilinud detailkaota elamu on väärtuslik. 

lippaed 600 155 1,5 V 

 
Aasa 16 Hoonestamata kinnistu  955   ____  

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Aasa  (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 20.06.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Aasa 1 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega   
elamu. Sissepääs hoovi poolt.  Hoone fassaad 
on kaetud horisontaalse laudvoodriga, 
otsaviiludel vertikaallaudis, katusel 
kärgbituumen. Jooksvalt hooldatud, olulises 
osas algsena säilinud sõjajärgse aedlinna 
hoonestuse varasema perioodi näide on 
oluline piirkonna miljöö kujundaja.  

hekk 714 67 1,5 V 

Aasa 3 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega, 
keskse vintskapiga, horisontaalse 
laudvoodriga kaetud fassaadiga  2006. a. 
rekonstrueeritud  elamu on  kaotanud osaliselt 
oma algse välisilme.     Juurdeehitus 
loodesuunal ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga, sobimatu ka piirkonna 
kontekstis. Hoone ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljöölist väärtust. 
Tervikuna miljööliselt väheväärtuslik. Elamu 
eraldi miljööväärtuslik.  

hekk 600 208 1,5 MV 
_____ 



Aasa 5 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 
miniatuurse katuseuugiga pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev  elamu. 
Krohvitud fassaadiga põhikorruse osas ja 
otsaviiludel laudvoodriga kaetud elamu taga  
elamuga risti külgnev hoonemaht. 
Hoonetüübile omane asümmeetriline 
tänavafassaad, laudvoodriga vintskapp. 
Renoveerimistööd: laineplekk katusel, 
juurdeehitus hoone taga, ja ka krohvi koloriit 
põhikorruse fassaadil vähendavad elamu 
miljöö- ja arhitektuuriväärtust. Elamu on 
piirkonna kontekstis miljööväärtuslik.  

lippaed 600 131 1,5 MV 

Aasa 7 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  
elamu. Elamu taga põhimahuga risti asetsev 
väiksem viilkatusega väljaehitus. Ajastu 
hoonetüübile mõneti erandlik  sümmeetriline 
tänavafassaad.  Krohvitud fassaadiga 
põhikorruse osa ja otsaviiludel kaetud 
laudvoodriga, katusel eterniit. Suures osas 
algsena säilinud   elamu on miljööväärtuslik. 

lippaed 637 100 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Raeküla: Allika tänav (paaritud numbrid) 

Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik ja Riin Alatalu       Inventeerimise kuupäev: 09.08.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 

 

Krundi 

suurus m2 

Ehitus- 

alune pind 

m2 

Korruse

-lisus 

Väär-

tusaste 

 

Foto 

Allika tn 

1 

1920ndatest pärinev lihtne ristkülikukujulise 

põhiplaaniga viilkatusega elamu. Hoone keskteljel 

vintskapp. Hoone paikneb pikiküljega 

kinnistupiiril, uks avaneb õue. Uus puitlaudis ja 

sileplekkkatus. Hiljutise renoveerimise käigus 

(ehitusluba 2006) on hoone soojustatud 

fassaadikate uuendatud uued plastikaknad on 

jäänud nö auku. Algne välisilme muudetud, 

mahtudelt piirkonna miljööd toetav. 

Kõrge 

plankaed 

438 108 1,5 MV 

 
Allika tn 

3 

1910ndatel ehitatud kortermaja. Katusekorrus 

hiljem kõrgemalt välja ehitatud, arvatavalt on 

hoonet korduvalt ümber ehitatud. 

Püstise nn poola laudisega hoonet ilmestavad 

dekoratiivsed nurgalauad ja viilualune, otsaaknal 

baroksed nurgikud. õue poole ehitatud veranda 

koos rõduga, hoone katusel väike rõdu. Hoone 

sokkel ja väravapostid on viimistletud klombitud 

värvilise tellisega. Hoone eristub oma ilmelt 

tänava teistest hoonetest, aga sobitub hästi 

keskkonda. 

Kõrge 

plankaed 

590 127 2,5 V 

 
Allika tn 

5 

20 ja 19 sajandi vahetusel ehitatud  ajastule 

iseloomulik lihtne puitelamu asetseb pikiküljega 

tänavajoonel.. Ristkülikukujulise põhiplaaniga 45 

kraadise kaldega valtsitud plekk-kattega viilkatus,   

madal tellistest ja  maakivist vundament. Uks 

avaneb otsaseinal õue. Fassaad on soojustatud ja 

kaetud uue horisontaallaudisega, hoonele on 

paigaldatud plastikaknad, aknad on jäänud 

soojustamise tõttu nö auku. Säilinud algne 

valtsplekkkatus. Hoone otsaseinal on madal 

kuurimaht. Piirkonnale iseloomulik  vanemast 

ehituskihistust pärinev hoonetüüp. 

Kõrge 

lippaed,  

710 63 1 V 

 



Allika tn 

7 

1950. aastatest pärinev silikaatkivivoodriga kaetud 

fassaadiga  ajastule iseloomulik elamu. (EHR 

andmetel pärineb 1885.a.; võimalik,  et ehitatud on 

vana hoone vundamendile, sest 1950/60ndate 

eramud ei paikne reeglina tänavajoonel). 

Ristkülikukujulise põhiplaaniga hoone taga liitub 

põhihoonega risti suur viilkatusega ehitusmaht. 

Hoone edelasuunal funktsionalismile iseloomulik 

kaarjas erker. Elamu mahud 45 kraadise kaldega 

viilkatusega, katteks kivi-imitatsiooniga plekk. 

Hoonet ilmestavad silikaatkividest aknasillused ja 

õnnestunud värvivalik nii katuse, juurdeehituse kui 

abihoonete juures v.a. plastikaknad. 

Madal 

lippaed ja 

tihe hekk  

1016 80 1,5 MV 

 

Allika tn 

9 

1880ndatel ehitatud pikiküljega tänavajoonel 

asetsev  väike 3-teljeline puitelamu. Madala 

kaldega viilkatus kaetud eterniidiga. Madal 

tellistest ja maakividest vundament. Hoone on 

väga hästi säilinud: algupärane horisontaalne 

laudvooder ja algupärased 4-ruudujaotusega 

aknad, tuuleliistude ja piirdelaudadega. 

Piirkonnale ja ajastule väga iseloomulik, vanemast 

ehituskihistust pärinev hooldatud hoone omab 

miljööalal kandvat rolli.  

 

Kõrge 

plankaed 

1110 67 1 VV 

 

Allika 11  19.-20. sajandi vahetusest pärinev, tõenäoliselt 

abihoonena ehitatud otsafassaadiga tänavajoonel 

paiknev viilkatusega hoone. Hoone fassaad on 

hilisemas ehitusjärgus kaetud silikaatkivi 

voodriga, katusel eterniit. Madal vundament, 

iseloomulik ühepoolne madalamale  venitatud 

räästas.  Hoone sobitub oma mahtudega piirkonda, 

iseseisvat arhitektuurset väärtust ei oma.  

plankaed 606 41 1 MV 



Allika 

11a 

20.sajandi esimesel kümnendil ehitatud 1,5 

korruseline viilkatusega  pikiküljega tänavajoonel 

asetsev puidust 3-teljeline, keskse vintskapiga 

elamu. Väga madal vundament ja madal räästas.  

Hoone on oskamatult renoveeritud: kivi-

imitatsiooniga profiilplekiga kaetud katus, 

arvatavalt algupäraselt laudisega kaetud fassaad  

on krohvitud,  ajastule sobimatu jaotusega 

plastikaknad. Hoone sobitub oma mahtudega 

piirkonda, arhitektuurset välisilme on 

ümberehituste käigus moonutatud. 

lippaed 920  102 1,5 MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allika 

11b 

Hoonestamata  kinnistu.   plankpiire 681    

 

 

 

Allika 13  20 sajandi teisel kümnendil ehitatud 1 korruseline 

viilkatusega  pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt  asetsev lihtne puitelamu. 2-teljelist 

hoonet on pikemaks ehitatud. Uks avaneb hoovi 

poole Fassaad kaetud horisontaalse laudvoodriga. 

Madal tellistest ja maakividest vundament, madal 

räästas. Hoone on väga hästi säilinud, algupärane 

laudis, tõenäoliselt algupärased aknad, 

valtsplekktahvlitest katus.  Piirkonnale iseloomulik 

ajalooline elamu omab olulist rolli miljöö 

kujundamisel. 

plankpiire 784 80 1,5 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Allika tänav (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik ja Riin Alatalu     Inventeerimise kuupäev: 03.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Allika tn 
2 

Arvatavalt 20. sajandi algusest pärinev lihtne 
ristkülikukujulise põhiplaaniga viilkatusega elamu. 4-
teljelise elamu uks avaneb õue poole, hoone paikneb 
pikiküljega kinnistupiiril, tänavajoone suhtes viltu. 
Fassaad krohvitud, eterniitkatus, plastikraamiga aknad. 
Mahtudelt suures osas algsena säilinud elamu  toetab 
piirkonna miljööd.  

võrkaed 1029 117 1 MV 

 
Allika tn 
2a 

1979. aastal ehitatud Pärnu Aiandus-Mesindus Seltsi 
maja. Ajastule iseloomulik arhitektuur. Mastaapne hoone 
on lihtsa vormiga ja eriti, madalakaldelise viilkatusega 
Hoone paikneb krundi sügavuses, kinnistu oli kavandatud 
näitusteks. Miljööalal kontekstis toetaval positsioonil. 

võrkaed 3964 151 2 MV 

 
Allika tn 
2b 

Alajaam. Asub tänavajoonel.    1 ____  



Allika tn 
4 

Arvatavalt 1880ndatel ehitatud,  ajastule iseloomulik 
lihtne väike puitelamu pikiküljega tänavajoonel. 
Ristkülikukujulise põhiplaaniga 45 kraadise kaldega 
valtsitud plekk-kattega viilkatus,   madal maakivist 
vundament. Uks avaneb otsaseinal õue. Fassaad on 
osaliselt soojustatud ja kaetud uue horisontaallaudisega. 
Hoonele on paigaldatud plastikraamiga aknad, mis on 
jäänud soojustamise tõttu nö auku. Hoone otsaseinal on 
madal kuurimaht, vundamendi lappimise järgi võib 
oletada, et madalamas osas on varem olnud uks. 
Mahtudelt algsena säilinud piirkonnale iseloomulik 
ajalooline hoonetüüp.  

Tihe 
plankaed 

613 
(krundil 
asub ka 
hoone 
Allika tn 
4a) 

74 1 V 

 
Allika tn 
4a 

Arvatavalt 1930. aastatel ehitatud keskse katusekorruse  
väljaehitusega 1,5 korruseline viilkatusega elamu, asub 
tänava nurgal kinnistupiiril. Madala vundamendiga, 
krohvitud, sileplekk katus. Hoonel on kasutatud 
nurgaakende ning lintakende motiivi. Trepikoja viilu all 
ümaraken. Hoonele on paigaldatud plastikraamiga aknad 
ja tänavaküljele sobimatu välisuks.  Hoone maht ja 
fassaadiviimistlus on ajastule ja Pärnu Ülejõe piirkonnale 
iseloomulik,  suures osas algsena säilinud elamu on 
oluline  miljöö kujundaja. Krundil on mitmed abihooned, 
sh kõrge 1,5 korruseline puidust kuur. 

Kõrge 
plankaed 

613 
(krundil 
asub ka 
hoone 
Allika tn 
4)  

125 1,5 VV 
 

Allika 6 1913.aastal (EHR) ehitatud 1,5 korruseline viilkatusega  
pikiküljega tänavajoonel asetsev keskse katusest 
väljaehitatud osaga elamu. Sümmeetrilisele viieteljelisele 
mahule lisandub madalam osa, mis võib olla varem olnud 
kasutusel sissepääsuna. Hoonet on oskamatult 
renoveeritud, kasutatud on jaotuseta plastikraamiga 
aknaid, mis soojustatud seinas nö auku jäävatena 
moonutavad hoone  proportsioone.  Mahtudelt miljööala 
miljööd toetav. 
 

lippaed 765 145 1,5 MV 

 



Allika 8  19.-20. sajandi vahetusest pärinev kolmeteljeline 
sümmeetriline keskse katusekorruse väljaehitusega 
hoone. Ristkülikukujulise põhiplaaniga hoone paikneb 
piki tänavajoont. Madal vundament, madal räästas, 
horisontaallaudis, eterniitkatus.  Algsena säilinud 
ajalooline elamu on oluline piirkonna miljöö kujundaja.  

plank 741 121 1,5 V 

 

 
Allika 8a 

 
1935.aastal ehitatud 1,5 korruseline viilkatusega  
pikiküljega tänava poole asetsev puidust 
horisontaallaudisega kaetud elamu. Hoone on Allika 
tänaval erandlikult krundi sügavuses.  Hoone esifassaadi 
ilmestab keskne ümarkaarne erker, mille kohal paikneb 
ažuurse metallpiirdega rõdu.  Katus kaetud eterniidiga. 
Algsena säilinud elamu on oluline piirkonna miljöö 
kujundaja. 
 

lippaed 920  102 1,5 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allika 10 1920ndatel ehitatud 1,5korruseline viilkatusega  
pikiküljega tänavajoonel asetsev keskse katusekorruse 
väljaehitusega, horisontaalse puitlaudisega kaetud elamu. 
Madala vundamendi kohal vertikaalne vahevöö, tänavale 
avanev algupärane puituks. Hoonel on eterniitkatus. 
Otsafassaadidel viilu all dekoratiivne sakilise lõpetusega 
vertikaallaudis.  Algsena säilinud elamu on oluline 
piirkonna miljöö kujundaja. 
 

plankpiire 940 90 1,5 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allika 12  1910ndatel aastal ehitatud 1 korruseline viilkatusega  
pikiküljega tänavajoonel asetsev hallist silikaatkivist 
fassaadikattega elamu. Madal maakividest dekoratiivne 
vundament, dekoratiivsed sakmelised räästakandurid, 
dekoratiivne tiheda ruudustikuga pööninguaken ja 
aknasillused, pitsmotiiviga plekist varikatus. Hoonele on 
paigaldatud sobimatu välisuks. Hoone on piirkonnas 
erandlik, dekoratiivsest hallist silikaatkivist 
välisvoodriga, väljapeetud proportsioonidega ning hästi 
säilinud. 

plankpiire 979 88 1 VV 

Allika 14 1880ndatel ehitatud lihtne pikiküljega tänavaga piirnev 
puithoone, uks avaneb tänavale. Ristkülikukujulise 
põhiplaaniga, madala kaldega eterniitkattega viilkatusele 
on rajatud madal vintskapp. Hoone fassaad on arvatavalt 
1960ndatel aastatel kaetud silikaatvoodriga, mida 
ilmestavad akende kohal olevad punasest tellisest 
sillused. 

lippaed 
 

979 155 1,5    MV 

 
Allika 16 Arvatavalt sajandivahetusest pärinev 2- korruseline 

madalakaldelise viilkatusega korterelamu. 
Ristkülikukujulise põhiplaaniga 4-teljelisele hoonele 
liitub otsaseinas läbi kahe korruse ulatuv trepikojamaht. 
Hoone on lihtsa kujundusega tagasihoidlik ehitis. Fassaad 
kaetud  horisontaallaudisega. Arvatavalt on hoone 
välisilmet remontide käigus lihtsustatud, hoonel on 
plastiaknad, fassaadidele on paigutatud õhksoojuspump. 
Trapetsprofiilplekk katuses on lamekatuseaknad. Remont 
on lõpetamata, puuduvad piirdeliistud, ripprennid on 
ripakil. Arhitektuurne välisilme muudetud, maht säilinud. 
Ajaloolise korterelamu on miljööala kontekstis oluline.  

lippaed 
 

690 206 2 V 
 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Angerja (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Angerja 2 Arvatavalt 1960ndatel (või ka 30ndatel) ehitatud, 
sisekrundil tänavajoonest eemal paiknev kõrge 
viilkatusega, idasuunal keskse laia katusekorruse 
väljaehitusega puithoone.  Sissepääs idasuunal 
eenduvast tuulekojast Elamu on kaasajal 
rekonstrueeritud (rek. EHR-s ei kajastu). 
Katusekorruse väljaehitus ja uued aknad pärinevad 
hilisemast ehitusetapist. Fassaad kaetud 
horisontaalse laudvoodriga; katusel eterniit. elamu 
on piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 

lippaed 824 89 1,5 MV 

 
Angerja 2a 1950ndatest pärit (EHR andmetel) viilkatusega 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt paiknev 
elamu. elamu põhimahuga liitub pikiküljel 
tänavajoonest suurema tagasiastega abihoonemaht, 
mastaapne juurdeehitus elamu taga. Elamu on 
täielikult rekonstrueeritud 2003. aastal: fassaad 
kaetud klombitud silikaatkivi imiteeriva 
materjaliga, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, katuseakand.  Väikesel krundil asuv 
suure ehitusaluse pinnaga hoone ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust. Piirkonna 
kontekstis miljööliselt väheväärtuslik. 

metallpiire 670 232 1,5 ____ 

 



Angerja 4 19 ja 20 saj vahetusest pärinev väiksem  
1korruseline pööninguruumiga viilkatusega hoone 
paikneb vabalt liigendatud kujuga suurel krundil. 
Elamu fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
otsaviiludel kitsas vertikaallaudis dekoratiivse 
saelõikelise lõpetusega. 4-se ruudujaotusega 
aknad, sissepääs hoovi poolt. krundil asub 
arhitektuurselt ja miljööliselt väheväärtuslik, 
elamust suurem abihoone. Olulises osas algsena 
säilinud piirkonnale omane vanema hoonestuskihi 
esindaja on väärtuslik.  

võrkaed 1518 75 1 V 

 
Angerja 4a 1990ndatel ehitatud silikaatkivi seinaga  9-boksiga 

garaažikompleks. Miljööliselt väheväärtuslik.  
puudub 42 20 1 _____ 

 
Angerja 6 Ca 1920 ehitatud 1korruseline pööninguruumiga 

viilkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel. 
Sümmeetrilisel 2-teljelisel tänavafassaadil laiad, 
väikese õhuaknaga aknad, horisontaallaudis, 
katusel profiilplekk. Elamu on kaasajal 
rekonstrueeritud (rek. EHR-s ei kajastu). Sobimatu 
juurdeehitus devalveerib hoonet ja rikub 
tervikmuljet. Piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.  

lippaed 600 76 1 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Angerja (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Angerja 5 20 saj alguses ehitatud keskmise suurusega   
viilkatusega keskse katusekorruse väljaehitusega 
5-teljeline elamu madalalal vundamendil  
pikiküljega tänavajoonel. Sissekäik hoovi poolt 
tuulekojast. Elamu on rekonstrueeritud 
2002.aastal: fassaad on soojustatud ja kaetud 
vertikaalse laudvoodriga,  otsaviiludel ja 
katusekorruse väljaehitusel horisontaallaudis; 
paigaldatud uued avatäited, kiviimitatsiooniga 
profiilplekk katusele; aknaid auku jättev 
soojustus. Algse välisilme kaotanud, ent mahud 
säilitanud hoone on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik. 

metallpiire 642 133 1,5 MV 

Angerja 7 19 ja 20 saj vahetusest pärinev laia ja pikliku 
põhiplaaniga 1korruseline pööninguruumiga 
viilkatusega hoone pikiküljega tänavajoonel. 
Hoovi poole venitatud räästa all sissepääs. 4-
teljelise tänavafassaadiga elamu on 
rekonstrueeritud lähiajal( Rek EHR-s ei kajastu) 
: fassaad on soojustatud ja kaetud terrasiitkrohvi 
imiteerivate plaatidega, otsaviiludel PVC-laudis, 
katusel laineplekk. Tumedad plastikraamidega, 
sobimatu ruudujaotusega aknad. ajalooline 
elamu on täielikult kaotanud algse välisilme. 
Mahtudelt piirkonna kontekstis vajadusel 
miljööväärtuslik. 

lippaed 709 143 1 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Aru (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Aru 2 19 saj lõpul ehitatud väiksem pikliku põhiplaaniga 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, 
2-se ruudujaotusega akendega. 
Sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu. Otsaviilul 
pööninguluuk. Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit. Ajastule ja 
piirkonnale iseloomulik jooksvalt hooldatud 
olulises osas algsena säilinud elamu on väga 
väärtuslik. 

plank 1110 87 1 VV 

Aru 2a 1920/30ndatel ehitatus viilkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5koruseline 
keskmise suurusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad 4-se 
ruudujaotusega akendega. Hoone fassaad kaetud 
horisontaalse laudvoodriga, sokli osas 
vertikaallippidest vöö, otsaviilul vertikaallaudis 
saelõikelise lõpetusega. Hoone on oskuslikult 
renoveeritud. Piirkonna miljöö seiskohalt 
väärtuslik.  

plank 749 92 1,5 V 

 
Aru 4 1920ndatel ehitatud viilkatusega keskse 

katusekorruse väljaehitusega 1,5korruseline 
keskmise suurusega puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, uks 
loodepoolses nurgas.  4-se ruudujaotusega 
akendega. Hoone on oskamatult renoveeritud: 
tehtud tööd on nii ajaloolise hoone miljööväärtuse 
seiskohast kui ka üldehituslikult ebakvaliteetsed: 
tagasi paigaldatud vana välisuks, uued aknad,  jm. 
Tööd on veel lõpetamata.   Piirkonnale 
iseloomulikud mahud säilitanud hoone on 
inventeerimise ajal miljööväärtuslik.  

plank 966 111 1,5 MV 

 



Aru 6 Uusehitis 2010 ehitatud viilkatusega 2korruseline 
elamu otsfassaadiga tänavajoonega paralleelselt. 
Pikliku põhiplaaniga hoone taandub krundi 
sügavusse. Asümmeetriliselt paiknevate  
avatäidetega fassaad on kaetud krohviga ja 
osaliselt laudisega. Elamu harja kõrgus on 
piirkonna kontekstis miljööväärtust vähendav. 
Tänavajoonest eemal paiknevat tagasihoidliku 
viimistlusega elamut saab pidada piirkonna 
miljööd toetavaks.  

metallpiire 925 136 2 MV 

 
Aru 8 1920ndatel ehitatud mansardkorrusega elamu 

pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, 
kolm kaarja katusega vintskappi. Hoone on 
kaasajal rekonstrueeritud (rek. ei kajastu EHR-s). 
Juurdeehitused hoone taga ja pikisuunal. Elamu 
ehitusaegne ilme on loetamatu. Viimistlus ei haaku 
piirkonna ehitustraditsioonidega, piirkonna 
kontekstis ei oma iseseisvat arhitektuurset väärtust, 
miljööliselt väheväärtuslik. 

metallpiire 1244 Ca 200 
 

2 ____ 
 

 
Aru 10 1910 ehitatud viilkatusega keskse katusekorruse 

väljaehitusega 1,5korruseline keskmise suurusega 
madala vundamendiga puitelamu pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, uks 
keskteljest paremal viiluga varikatuse all. 6-se 
ruudujaotusega aknad, vintskapil suur 6-se 
ruudujaotusega aken. Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk.  Kasutuses külalistemajana. 
Renoveerimine on vähendanud hoone 
miljööväärtust.  

metallpiire 503 98 1,5 MV 

 
Aru 12 Rajatis /varikatus  615 36  ____  



Aru 16 1930ndatel ehitatud ristviilkatusega elamu asetseb 
pikiküljega  tänavajoonega paralleelselt. Hoone on 
rekonstrueeritud: juurdeehitused hoone taga ja 
pikisuunal. Elamu ehitusaegne Pärnule omase nn. 
kikkis katusega elamutüübi arhitektuuriline ja 
miljööväärtus  on teostatud tööde läbi vähenenud. 
Piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik. Kasutuses 
äripinnana. 

metallpiire 722 124 1,5 V 

 
Aru 20 1930ndatel ehitatud väiksem viilkatusega elamu 

asetseb pikiküljega  tänavajoonega paralleelselt 
krundi tagaosas. Madala vundamendiga  45 
kraadise kaldega viilkatusega pööninguruumiga  
puithoone fassaad kaetud horisontaalse laudisega, 
katusel eterniit. 5-teljeline fassaad, uksega 
keskteljest paremal. Hoone avatäited on vahetatud 
sobimatute, miljööväärtust vähendavate vastu. 
Kasutuses äripinnana. Miljööväärtuslik.  
 

puudub 1155 82 1 MV 

 
Aru 22 1920/1930ndatel ehitatud 2korruselise viilkatusega 

põhimahu ja selle taga risti liituva 1,5 korruselise 
viilkatusega hoonemahuga  suurem elamu 
tänavajoonest tagasiastega. Kõrgema mahu fassaad 
on kaetud krohviga, katusel tsementkivi. 
Madalama, mõlemapoolsete katusevintskappidega 
hoonemahu fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, katusel tsementkivi. Väiksemal 
hoonemahul on kõrge  sokkel. võimalik. Et 
tagumine hoone on hilisem juurdeehitus. 
Piirkonnas erandlik, algsena säilinud elamu on 
väärtuslik.  

lippaed 1182 120 2 V 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Aru (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitusalune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Aru 1 20 saj alguses ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega  puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
5-teljelise tänavafassaadiga, keskse vintskapiga 
elamu sissepääs hoovipoolsest tuulekojast. Hoone 
on renoveeritud kaasajal; vahetatud aknad ja 
akende piirdeliistud ei ole hoone ehitusajale 
omased. Elamu on miljöövöörtuslik.   

lippaed 303 108 1,5 MV 

 
Aru 3 19 ja 20 saj vahetusel ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad 
2-se ruudujaotusega akendega ja uksega hoone 
idanurgas, hoovi pool tuulekoda, otsaviilul 
pööninguluuk. Elamu fassaadi katab profileeritud 
lai horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
Elamu vundamenti on parandatud.  Piirkonnale 
omane ajalooline elamu on väärtuslik. 

plank 1332 103 1 V 

 
Aru 5 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega, keskse vintskapiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Lääneküljel madalam 
viilkatusega maht. 3-teljeline tänavafassaad, 
keskteljel paikneb varikatuse all tahveldatud  
valgmikuga välisuks. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, 4-se ruudujaotusega 
aknad piirdeliistudega, otsaviilul väiksed 
rombikujulised aknad. Katusel kivikate.  Hästi 
hooldatud ja renoveeritud (v.a. vintskapi aken), 
piirkonnale omane elamu on  väärtuslik. 

plank 458 88 1,5 V 

 



Aru 5a 20 saj esimesel kümnendil ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad, 3-se 
ruudujaotusega akendega, madal punasest tellisest 
vundament. Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder,  otsaviilul väiksed rombikujulised 
aknad.  Katusel eterniit.  Jooksvalt hooldatud ja  
restaureeritud piirkonnale omane esinduslik elamu 
on väga väärtuslik. 

plank 417 129 1,5 VV 

 
Aru 7 Garaažid  

 
 330 158 1 _____  

Aru 9/9a 1930ndatel ehitatud suurem L-kujulise 
põhiplaaniga 2korruseline kelpkatusega madala 
vundamendiga korterelamu kvartali nurgakrundil. 
Rääma tänava pool 4-teljeline fassaad, Aru tn pool 
5-teljeline fassaad keskteljel asuva valgmikuga  
välisuksega. Fassaadi katab lai horisontaalne 
profileeritud laudvooder, katusel eterniit. hoonele 
on paigaldatud sobimatud plastikraamidega aknad, 
üldmuljet häirivad ka õhusoojuspumbad. 
Korterelamu on Ülejõe piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. Kinnistul asub veel väiksem 
miljööväärtuslik hoovimaja.  

lippaed 661 189 2 V 

 
Aru 11 1940ndate lõpus ehitatud viilkatusega elamu 

pikiküljega tänavjoonel: silikaatkivi välisvoodriga 
elamu on  rekonstrueerimise tagajärjel kaotanud 
oma algse välisilme: juurdeehitused  maja taha ja 
pikisuunal, fassaad muudetud kujuga avatäidetega: 
rahutu lõpetamata üldmulje.  Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav. 

lippaed 739 71 1,5 MV 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Astri (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Astri 2 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  viilkatusega 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaad kaetud puhta vuugina laotud 
silikaatkivi voodriga, hoonetüübile omased 
silikaatkivist aknasillused ja karniisid, 
tähelepanuvääriv sissepääsu esine silikaatkividest 
piire. Hoone miljööväärtus on oskamatu 
renoveerimise tõttu vähenenud. Piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.   
 

metallpiire 670 94 1,5 MV 

 
Astri 2a 1960 lõpus ehitatud kahe nihkes külgneva kuupja 

mahuga lameda katusekonstruktsiooniga osaliselt 
2korruseline  elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Horisontaalset 
katusejoont rõhutab  karniis, põhikorruse aknad 
lintmotiivina laiad ja madalad. Fassaad kaetud puhta 
vuugina laotus silikaatkivi ja punase tellisega 
kombineeritud välisvoodriga. Algsena säilinud, 
jooksvalt hooldatud ajastu kontekstis moodne  
aedlinna elamu on väärtuslik. 
 

hekk 600 155 1,5 V 

 
Astri 4 1960 lõpus ehitatud lameda  katusega kuupjate 

mahtudega, modernistliku arhitektuurikeelega 
individuaalelamu pikiküljega tänavajoonega 
paralleelne. Hoone teine korrus eendub osaliselt 
tänava suunal, idasuunal madal garaažimaht, lääne 
suunal torupiidega rõdu. Fassaad kaetud 
terrasiitkrohviga, katus plekiga. Esinduslik aedlinna 
elamu on piirkonna kontekstis väärtuslik. 

metallpiire 600 125 2 V 

 



Astri 6 1960ndatel ehitatud madalakaldelise viilkatusega 
pikiküljega tänavajoonega paralleelne 2korruseline 
elamu. Sümmeetriliselt paiknevate  2 korruse laiade 
akendega tänavafassaad, sissepääs lõikub hoone 
nurka. Fassaad kaetud terrasiitkrohvi plaatidega, 
katus plekiga, plastikraamidega aknad. läänesuunal 
madal garaažimaht kokkuehitatud Astri 4 garaažiga. 
Esinduslik aedlinna elamu on piirkonna kontekstis 
väärtuslik. 

hekk 600 123 2 V 

 
Astri 8 1960ndate lõpus /1970ndate alguses ehitatud 

modernse arhitektuurikeelega kuupja mahuga lameda 
katusekonstruktsiooniga 2korruseline  elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Asümmeetriliselt paiknevate avatäidetega 
tänavafassaadil vertikaalne väljaastega osa 
sissepääsuga. Pikisuunal madalam katusekarniisiga 
abihoone tiib. Fassaad kaetud krohviga. 
Arhitektuurilist ja miljööväärtust vähendavad:  
paigaldatud plastikraamidega aknad, garaažiuks. 
Esinduslik aedlinna elamu  on väärtuslik.  

hekk 600 80 2 V 

 
Astri 10 1960ndatel ehitatud modernse arhitektuurikeelega 

kuupja mahuga lameda katusekonstruktsiooniga 
2korruseline  elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Tänavafassaadil 
vertikaalne väljaastega osa, pikisuunal madalam 
erker.. Fassaad kaetud silikaatkivi voodriga. 
Arhitektuurilist ja miljööväärtust vähendavad  
paigaldatud plastikraamidega aknad. Esinduslik 
aedlinna elamu on piirkonna kontekstis väärtuslik. 

võrkaed 600 152 2 V 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Astri (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Astri 1 1960ndatel ehitatud madalakaldelise viilkatusega 
pikiküljega tänavajoonega paralleelne 2korruseline 
elamu. Asümmeetriliselt paiknevate akendega 
tänavafassaadil keskne välisuks jõuliste 
kivipostidega varikatuse all. Fassaadi katab 
pritskrohv, katusel plekk. Miljööväärtust vähendavad  
paigaldatud plastikraamidega aknad. Lihtsa 
ülesehitusega aedlinna elamu on miljööväärtuslik.  

 metallpiire 600 106 2 MV 

 
Astri 1a 1960ndate lõpus ehitatud modernse 

arhitektuurikeelega kuupja mahuga lameda 
katusekonstruktsiooniga pikliku põhiplaaniga osalise 
1korruselise mahuga 2korruseline  elamu paikneb 
otsafassaadiga tänavajoonega paralleelselt taandudes 
krundi sügavusse. Erikujuliste akende rühmad, 
tagasiastega 2korruse osa, fassaad krohvitud 
tsemendiseguse krohviga. Ajastu kontekstis moodne 
esinduslik aedlinna elamu on väärtuslik. 
 

metallpiire 660 394 2 V 

 
Astri 1b 1970ndatel ehitatud lameda  katusega kuupjate 

mahtudega, pikiküljega tänavajoonega paralleelne 
modernistliku arhitektuurikeelega 2korruseline 
individuaalelamu. Lakoonilise aknapinnaga 
tänavfassaadi liigendab tänavasuunas eenduv 
madalam maht sissepääsuga. Läänesuunal stiilne 
pika horisontaalse, jõulise piirde ja karniisiga rõduga  
eenduv teise korruse osa jätab enda alla 
katusealusega ruumi. Fassaad kaetud 
terrasiitkrohviga. Elegantne väljapeetud ajastu 
kontekstis moodne aedlinna elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed 886 148 2 VV 

 



Astri 1c 1970ndate lõpus ehitatud  kuupja mahuga lameda 
katusekonstruktsiooniga 2korruseline  elamu paikneb 
sisekrundil tänavajoonest eemal, otsafassaadiga 
tänavajoonega paralleelselt. Horisontaalset 
katusejoont rõhutab parapett. Tänavapoolsel 
otsaküljel meeleolukas „illuminaatorite“ rühm.  
Läänepoolsel fassaadil stiilsed aknad lintmotiivina, 
esimese korruse osas eendub karniiskatusega 
garaažimaht. Elegantne modernistlik aedlinna elamu  
on väga väärtuslik. 

metallpiire 834 141 2 VV 

 
Astri 3 1960ndatel ehitatud eriti madalakaldelise 

kelpkatusega pikiküljega tänavajoonega paralleelne 
2korruseline elamu. Ristkülikukujulise põhiplaaniga 
elamu mahuga liitub läänesuunal madalam maht. 
Fassaad kaetud tsemendiseguse pritskrohviga, 
katusel valtsitud plekk. Elamu tänavafassaadi 
ilmestab hoonetüübile omane puiduga vooderdatud 
väliuks ja  selle kõrval. Stiilne sisepääsu raamistus. 
Hoone tänavafassaad on jäänud täielikult suureks 
kasvanud elupuude   varju ja ei ole paraku 
vaadeldav. Ajastuomane algsena säilinud aedlinna 
elamu on väärtuslik. 

 600 69 2 V 

 
Astri 5 1970ndatel ehitatud lameda  katusega kuupjate 

mahtudega, pikiküljega tänavajoonega paralleelne 
modernistliku arhitektuurikeelega 2korruseline 
individuaalelamu. Akende osas lakoonilist 
tänavafassaadi liigendab hoone põhimahtu lõikuv 
sissepääs ja ümaraknaga tagasiastega väiksema 
mahuga hooneosa. Hoone külgedel asümmeetriliselt 
paiknevad eri suurusega avarad aknad. Ilusat tervikut 
rikuvad akende  kohmakad plastikraamid. 
Fassaadikatte heledam, neutraalsem „vähem roosa“ 
koloriit annaks palju juurde.  Funktsionalistliku 
vormiga elegantne aedlinna elamu on väärtuslik.  

metallpiire 607 119  V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Havi (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.06.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Havi 2 19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad, 2-se ruudujaotusega akendega. 
Sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu. 
Otsaviilul pööninguluuk. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
Ajastule ja piirkonnale iseloomulik jooksvalt 
hooldatud olulises osas algsena säilinud elamu 
on väga väärtuslik. 

lippaed 792 65 1 VV 

Havi 2a 1910/1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Elamul on keskne katusekorruse 
väljaehitus, millel lai 3-se ruudujaotusega 
aken. Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit. Sissepääs hoovi 
poolt. Elamu on hilisemas ehitusetapis ümber 
ehitatud. Hoovipool suurem väljaehitus. 
Elamu on piirkonna miljöö kontekstis 
väärtuslik.  

lippaed 1098 88 1,.5 V 



Havi 2b 1960ndatel ehitatud 2korruseline kivist 
korterelamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Tüüpprojekti  
järgi rajatud silikaatkivi välisvoodriga 
sümmeetrilise fassaadiga, keskse trepikojaga  
elamul on madalakadaline viilkatus. 
Paljuehitatud arhitektuuriliselt väheväärtuslik 
elamu ei on piirkonna miljöö seiskohalt 
väheväärtuslik. 

lippaed 1317 144 2 ____ 

Havi 4a 1930ndatel ehitatud pikiküljega tänavajoonel 
paiknev  viilkatusega  elamu. Hoone on 
täielikult kaotanud oma algse välisilme: 
fassaad  kaetud PVC-laudisega, avatäited 
vahetatud, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk. lisatud varikatus. Hoone ei oma 
enam miljöölist väärtust, mahtudelt  piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

lippaed 970 67 1,5 MV 

Havi 4b 1960ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
paikneb tänavajoonest eemal krundi keskosas.  
Laia põhiplaaniga elamu on hilisemas 
ehitusetapis renoveeritud: fassaad soojustatud 
ja krohvitud, liialt eenduv soojustus jätab 
aknad auku. Katusel profiilplekk. Hoone on 
miljööväärtuslik. 

metallpiire 818 104 1,5 MV 



Havi 6 1900 (EHR-andmetel) ehitatud  elamu on 
täielikult ümber ehitatud. Pikiküljega 
tänavajoonel paiknev erineva kaldenurgaga  
viilkatusega elamu on rekonstrueeritud 
arvatavalt 1980ndatel. Abihoonega kokku 
ehitatud elamu fassaadil tsemendisegune 
krohvipind, katusel eterniit. Elamu on 
piirkonna miljööd toetav.  

metallpiire 985 108 2 MV 

Havi 8 Kaks mastaapset hoonet ühel krundil. 1989 
aastal ehitatud sümmeetrilise viilkatusega 
kaasaegne elamu paikneb pikiküljega Havi 
tänavajoonega paralleelselt. Sissepääsu osa 
lõikub hoone põhimahtu. Fassaad krohvitud. 
miljööväärtuslik.  
 

 metallpiire 989 174 2 MV 

Havi 8 
jaani tn  
Poolne 
elamu  

2009 ehitatud suurem elamu pikiküljega Jaani 
tn tänavajoonel. Madalkaldelise viilkatusega 
liigendatud mahtudega elamu tänavafassaadil 
eendub teise korruse osas erker, eredates 
toonides fassaad, erikujulised aknad. Kahe 
suure elamuga  krundil paiknev massiivne 
elamu ei haaku piirkonna 
ehitustraditsioonidega, piirkonna kontekstis ei 
oma iseseisvat arhitektuurset väärtust, 
miljööliselt väheväärtuslik. 

puitpiire 989 206 2 _____ 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Havi  
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.06.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Havi 1 1950ndate lõpus ehitatud 2korruseline kivist 
korterelamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Tüüpprojekti  
järgi rajatud krohvitud fassaadipinnaga 
sümmeetrilise fassaadiga, keskse trepikojaga  
elamul on madalakadaline viilkatus. 
Paljuehitatud arhitektuuriliselt väheväärtuslik 
elamu ei on piirkonna miljöö seiskohalt 
väheväärtuslik. 

lippaed 960 150 2 _____ 

Havi 1a 1960ndate teisel poolel ehitatud 16 korteriga 
elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tüüpprojekti  järgi rajatud 
silikaatkivi välisvoodriga keskse trepikojaga 
koosneval elamul on madalakadaline 
viilkatus. Suure ehitusaluse pinnaga  
arhitektuuriliselt väheväärtuslik elamu ei oma  
piirkonna miljöö kujundamisel  väärtust. 

lippaed 1409 529 2 _____ 



Havi 1b Umbtänava sopis paiknev 1910/20ndatel 
ehitatud keskmise suurusega viilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega 
puithoone. Hoonel on fassaadil eenduv 
tuulekojamaht.. Katusekorruse väljaehitus ja 
põhikorruse laiad, 2-se ruudujoatusega aknad 
pärinevad hilisemast ehitusetapist. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, katusel 
profileeritud plekk, PVC-raamidega aknad. 
Mahtudelt piirkonnale omane,  
miljööväärtuslik. 

lippaed 767 96 1,5 MV 

Havi 1c Umbtänava sopis paiknev 19saj ja 20saj 
vahetusest pärinev keskmise suurusega 
viilkatusega puithoone.  Hoonel on mahukas 
põhimahuga risti asetsev 2korruseline 
viilkatusega tiib. Elamu on täielikult 
renoveeritud, mille käigus kaotanud oma algse 
välisilme. Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, katusel profileeritud plekk, PVC-
raamidega aknad. Tehtud muudatused on 
vähendanud elamu miljööväärtust Piirkonnale 
iseloomulike mahtudega elamu on 
miljööväärtuslik. 
 

lippaed 779 99 1,5 MV 

Havi 3 19 saj II poolel ehitatud  keskmise suurusega 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad välisuksega vasakus nurgas.   
Otsaviilul pööninguluuk. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
PVC-raamidega ruudujaotuseta aknad on 
ajaloolisele hoonele sobimatud. Ajastule ja 
piirkonnale iseloomulik vanamasse 
hoonestuskihti kuuluv olulises osas algsena 
säilinud elamu on väga väärtuslik. Olemas 
foto 1997.a. tehtud foto. Vt. Ülejõe fotod. 

lippaed 1525 104 1 VV 



Havi 5 Kaasajal ümber ehitatud elamu pärineb 
1930ndatest.  Suurem viilkatusega,  
katusekorruse väljaehitusega elamu 
pikiküljega tänavafassaadil. Hoonel on 
kagusuunal madalam väljaehitus, fassaad 
krohvitud, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk. Massiivne hoone ei haaku hoone 
piirkonna hoonestusega, ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust. miljööliselt 
väheväärtuslik. 

lippaed 1710 2 279 ______ 

Havi 7 1930ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu on  
rekonstrueerimise tagajärjel täielikult 
kaotanud oma algse välisilme: juurdeehitus 
pikisuunal, fassaad kaotanud kompaktsuse.   
Fassaadi katab horisontaalne laudvooder, 
katusel profileeritud plekk, PVC-raamidega 
aknad. Tehtud muudatused on vähendanud 
elamu miljööväärtust. mahtudelt piirkonna 
miljöö toetaja.  
 

 930 138  MV 

Havi 7a Hoonestamata kinnistu  929   ____  

Havi 9 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega, keskse katusekorruse 
väljaehitusega elamu pikiküljega 
tänavafassaadil. Hoonel on 5-teljeline 
tänavafassaad, mille paremas nurgas on 
paiknenud algne välisuks, mis praeguseks 
aknaga asendatud. Renoveerimise käigus on 
sissepääs viidud hoovi poole, vahetaud 
avatäited. Kaotanud suures osas oma algse 
välisilme. Piirkonnale iseloomulike 
mahtudega elamu on miljööväärtuslik. 

Puudub  1447 148 1,5 MV 



Havi 11 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega elamu pikiküljega Havi tn 
tänavajoonel. Hoone 5-teljelisel 
tänavafassaadil keskne katusekorruse 
väljaehitus, hoovipool põhimahuga risti 
asetsev 2korruseline viilkatusega tiib. Elamu 
on täielikult renoveeritud, mille käigus 
kaotanud suures osas oma algse välisilme. 
Piirkonnale iseloomulike mahtudega elamu on 
miljööväärtuslik.  

metallpiire 697 133 1,5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Hobuse (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Hobuse 1 1930ndatel ehitatud poolkelpkatusega keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
keskmise suurusega 3-teljelise tänavafassaadiga 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. Elamu on 
miljööväärtuse seisukohast oskamatult 
renoveeritud: hoone algne välisilme on 
loetamatu. Katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, fassaadil  horisontaalne laudvooder, 
PVC- raamidega aknad. Piirkonnale omaste 
mahtudega elamu on miljööväärtuslik.  

Horisontaalne 
puitpiire 

600 92 1,5 MV 

 
Hobuse 3 2010.a.rekonstrueeritud elamu. (EHR andmetel 

algselt ehitatud 1924.a.). viilkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
keskmise suurusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone algne välisilme pole enam 
loetav. Rekonstrueerimise käigus on elamu 
fassaad kaetud punasest tellisest välisvoodriga, 
katusele paigaldatud laineplekk, PVC-raamidega 
aknad.  Piirkonnale omaste mahtudega elamu on 
miljööväärtuslik. 

lippaed 800 114 1,5 MV 

 
Hobuse 3a 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga   kõrge 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt.  Edelasuunal 
pikiküljel eendub põhimahust kaarjas erker, 
millel torupiirdega rõdu. Sissepääs lõikub hoone 
põhimahtu asümmeetrilise tänavafassaadi 
vasakus nurgas. Fassaad krohvitud, katusel 
eterniit. Olulises osas algsena säilinud 
iseloomulike tunnustega sõjajärgne viilkatusega 
elamu on piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik.  
 

hekk 
võrkaed 

720 77 1,5 V 

 



Hobuse 5 1920ndatel ehitatud viilkatusega keskmise 
suurusega 1korruseline pööninguruumiga 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 3-teljelise 
tänavafassaadiga, madala elamu on 
miljööväärtuse seisukohast oskamatult 
renoveeritud: hoone algne välisilme on 
loetamatu. Katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, fassaadil  horisontaalne laudvooder, 
PVC- raamidega aknad. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav. 

hekk 
lippaed 

1471 91 1 MV 

 
Hobuse 7 20 saj alguses ehitatud väike madala 

vundamendiga viilkatusega pööninguruumiga  
puithoone  paikneb pikiküljega tänavajoonel.  
3-teljeline tänavafassaad, sissepääs hoovi poolse 
tuulekoja kaudu. Elamu on kaasajal 
renoveeritud: ruudujaotuseta plastikraamidega 
aknad, ebaproportsionaalselt suur abihoone on 
oluliselt vähendanud ajaloolise elamu väärtust.  
Elamu on miljööväärtuslik. 

lippaed 764 83 1 MV 

 
Hobuse 9 1910/20ndatel ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, sissepääs hoovipoolse tuulekoja 
kaudu. Fassaadi katab eriti lai horisontaalne 
laudvooder, 2-se ruudujaotusega aknad 
piirdeliistudega, otsaviilul kitsas vertikaallaudis. 
Katusel eterniit. Algsena säilinud ajastule ja 
piirkonnale omane elamu on  väärtuslik.  
 

võrkaed 774 62 1 V 

 



Hobuse 11 1950ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega, 
hoovipoolse keskse vintskapiga, pikiküljega 
tänavajoonel paiknev elamu. hoonetüübile 
pigem erandliku sümmeetrilise tänavafassaadiga 
kahe avara 3-se ruudujaotusega aknaga elamu 
sissepääs otsaküljel. Fassaad kaetud puhasvuuk 
silikaatkivi välisvoodriga, katusel eterniit. 
iseloomulikud eristuvat värvi aknalengid. 
Algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik.  

võrkaed 1071 63 1,5 V 

 
Hobuse 11a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 

hoovipoolse keskse vintskapiga, otsafassaadiga  
tänavajoonega paralleelselt paiknev elamu. 
Kagusuunal eendub madalam abihoone maht, 
sissepääs nii tänavapoolsest uksest otsafassaadil 
kui hoovi poolt. Fassaad kaetud puhasvuuk 
silikaatkivi välisvoodriga, otsaviilul ja vintskapil 
laudis, katusel eterniit. Renoveerimise käigus 
vahetatud aknad  rikuvad üldmuljet. Elamu on 
miljööväärtuslik. 

võrkaed 1094 82 1,5 MV 

 
Hobuse 11b Uusehitis. 2010 ehitatud keskmise suurusega 

laia põhiplaaniga viilkatusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Fassaad kaetud klombitud 
silikaatkiviga, otsaviilud krohvitud,  katusel 
profileeritud plekk.  Hoone on mahtudelt 
piirkonna miljööga haakuv. Iseseisvat 
arhitektuurilist väärtust ei oma. Piirkonna miljöö 
kontekstis miljööväärtuslik. 

plank 606 158 1,5 MV 

 



Hobuse 13 Arvatavalt 1930ndatel ehitatud viilkatusega 
keskmise suurusega 1,5korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Elamu  on kaasajal 
miljööväärtuse seisukohast oskamatult 
renoveeritud/ rekonstrueeritud:  hoone algne 
välisilme on loetamatu. 3-teljelise 
tänavafassaadiga elamul on hoovipoolne 
tuulekoda, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, fassaadil  horisontaalne laudvooder, 
PVC- raamidega aknad, sobimatu välisuks. 
Mahtudelt piirkonna miljööd toetav. 

plank 1041 87 1,5 MV 

 
Hobuse 15a 1920ndatele ehitatud väiksem viilkatusega 

eramu kvartali nurgakrundil kinnistu põhjapiiril, 
pikiküljega tänavajoonel. Lihtne 2-teljelise 
tänavafassaadiga puithoone, sisepääsuga hoovi 
poolt. fassaadil lai horisontaalne laudvooder, 
katusel valtsitud plekk. Elamu on osaliselt 
renoveeritud. Vahetatud aknad, nurgalauad, ja 
akende piirdeliistud. Piirkonna miljöö kontekstis  
väärtuslik. 

võrkaed 982 60 1 V 

 
Hobuse 15b 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 

vintskapiga 1,5 korruseline elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Hoonetüübile omase asümmeetrilise 
tänavafassaadiga, suures osas algsena säilinud 
lihtsa ülesehitusega elamu. Miljööväärtust 
vähendavad juurdeehitus ja plastikraamidega 
avatäited.   Elamu on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik. 

metallpiire 600 122 1,5 MV 

 



Hobuse 17 1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga 1,5 korruseline elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
tänavasuunal eendub väljaehitus, millel 
torupiirdega rõdu, põhjasuunal hilisemas 
ehitusetapis lisatud abihoone tiib (garaažiustel 
kalasaba laudis). Hoone on renoveeritud; 
Fassaad soojustatud ja krohvitud (eenduvalt 
aknaid auku jättes), vahetatud katusekate ja 
avatäited (PVC-raamidega). Renoveerimine on 
vähendanud elamu autentsust. Elamu on 
miljööväärtuslik. 

metallpiire 
hekk 

1060 87  MV 

 
Hobuse 17b Uusehitis. 2011.aastal ehitatud kombineeritud, 

lõikuvate viilkatustega kaasaegne elamu. 
fassaadil krohv ja laudis.    Pooleliolev.  Maa-
ameti kaardil hoonet pole. Inventeerimise käigus 
kantud Pärnu linna aluskaardile. Inventeerimise 
ajal mahtudelt miljööväärtuslik.  

lippaed 679 151 1,5 MV 

 
Hobuse 19 Arvatavalt 1930ndatel (võimalik ka 

1950/60ndatel) ehitatud kõrge ristviilkatusega, 
keskse mõlemapoolse katusekorruse 
väljaehitusega 1,5 korruseline elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, otsaviiludel 
kitsam vertikaallaudis. Eristuvat värvi akna 
piirdeliistud ja nurgalauad. Vahetatud osa 
avatäiteid. Olulises osas algsena säilinud Pärnu 
nn „kikkis katusega“ elamutüüp on väärtuslik.  

metallpiire 1278 81 1,5 V 

 



Hobuse 19a Uusehitis. 2002 ehitatud keskmise suurusega 
kõrge viilkatusega, keskse vintskapiga, 1,5 
korruseline elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
klombitud silikaatkiviga, vintskapp ja otsaviil 
diagonaalse kitsa laudisega, katusel profileeritud 
plekk.  Elamu toetab piirkonna miljööd.  

puudub 687 116 1,5 MV 

 
Hobuse 21 1950datel ehitatud kõrge viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu. Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, otsaviiludel kitsam vertikaallaudis. 
Eristuvat värvi akna piirdeliistud ja nurgalauad. 
Vahetatud osa avatäiteid. Olulises osas algsena 
säilinud ajastule iseloomulik piirkonna 
miljööväärtusliku hoonestusega haakuv elamu 
on väärtuslik. 

võrkpiire 1488 86 1,5 V 

 
Hobuse 23 1960date alguses ehitatud kõrge viilkatusega  

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu. Hoonetüübile omane 
asümmeetriline tänavafassaad, 3-se 
ruudujaotusega laiade akendega ja uksega 
vasakus nurgas. Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, otsaviiludel ja vintskapil osaline 
vertikaallaudis. Eristuvat värvi akna piirdeliistud 
ja nurgalauad. Vahetatud osa avatäiteid. Olulises 
osas algsena säilinud ajastule iseloomulik 
piirkonna miljööväärtusliku hoonestusega 
haakuv elamu on väärtuslik. 

võrkpiire 1485 92 1,5 V 

 



Hobuse 25 1950ndate lõpus/1960ndate alguses ehitatud 
lameda katusekonstruktsiooniga osaliselt 
2korruseline elamu paikneb  pikiküljega 
tänavaga paralleelselt. Asümmeetriline 
kuubilistest mahtudest kompositsiooniga elamu 
eri kõrgustega horisontaalset katusejoont 
rõhutavad jõulised karniisid; fassaadi ilmestavad 
halli krohvipinnaga kontrastse punases tellisega 
lintaknaks seotud akende rühmad. Elegantne, 
modernse arhitektuurikeelega algsena säilinud 
lameda katusega aedlinna elamu on väga 
väärtuslik.  

hekk 1493 116 2 VV 

 
Hobuse 27 1960ndate lõpus/1970ndate alguses ehitatud 

algselt lameda katusekonstruktsiooniga, osaliselt 
2korruseline elamu paikneb  pikiküljega 
tänavaga paralleelselt. 2-korruselise põhimahuga 
liitub edelasuunal 1korruseline väljaehitus. 
Elamule on renoveerimise käigus paigaldatud 
laineplekiga kaetud viilkatus, fassaad 
soojustatud ja krohvitud. Hoone algne välisilme 
on muudetud. Piirkonna miljöö toetaja.  

metallpiire 1475 173 2 MV 

 
Hobuse 29 1950datel ehitatud kõrge viilkatusega ja keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu. Asümmeetriline tänavafassaad 
varikatusega uksega vasakus nurgas. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, otsaviiludel 
kitsam vertikaallaudis. Eristuvat värvi akna 
piirdeliistud ja nurgalauad. Vahetatud osa 
avatäiteid. Olulises osas algsena säilinud ajastule 
iseloomulik piirkonna miljööväärtusliku 
hoonestusega haakuv elamu on väärtuslik. 

lippaed 1476 669 1,5 V 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Ilvese (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Ilvese 2 1920/1930nadtel  ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Katusekorruse 
väljaehitus tänavafassaadil vasakul, põhiosa 
katusel lai vintskapp. Hoone on renoveeritud: 
horisontaalne laudvooder, tänavafassaadil, 
suured, 3-se ja 2-se ruudujaotusega aknad, 
hoovi poole ehitatud rõdu. Elamu on 
piirkonna kontekstis väärtuslik.  

lippaed 775 107 1,5 V 

 
Ilvese 4 Amortiseerunud puithoone tänavajoonest 

eemal. arvatavalt 20 saj algusest või 19 saj 
lõpust pärinev viilkatusega 1korruseline hoone 
horisontaalse laudvoodriga fassaadil. Asub 
Ilvese 6 hoone taga. Hoone katus on 
lagunenud, elaniketa hoone seisukord halb.  
Piirkonna miljöö seisukohast mahtudelt 
miljööd toetav.  

lippaed 1831 76 1 MV 

 
Ilvese 6 19 saj lõpust pärit viilkatusega pikliku ja laia 

põhiplaaniga pööninguruumiga puitelamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 
hilisemas ehitusjärgus oskamatult 
renoveeritud,  renoveerimise tagajärjel pole 
algne välisilme loetav.  Fassaad soojustaud, 
kaetud horisontaalse laudisega,  katusel 
profileeritud plekk paigaldatud 
plastikraamidega aknad. Piirkonnale 
iseloomuliku mahu säilitanud hoone omab 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

võrkpiire 1643 163 1 MV 

 



Ilvese 8 20 saj algusest pärit viilkatusega, hoovi poole 
venitaud räästaga, keskmise suurusega elamu 
asub tänavajoonest eemal otsafassaadiga täna 
poole.  Hoone on kaasajal renoveeritud: 
katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk, 
fassaadi katab kitsas horisontaalne 
laudvooder, suured aknapinnad, 
plastikraamidega aknad. Tänavalt raskesti 
vaadeldav. Elamu on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.  

puitpiire 1545 94 1,5 MV 

 
Ilvese 10 19 saj lõpus ehitatud pärit viilkatusega pikliku 

ja laia põhiplaaniga pööninguruumiga 
puitelamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone on hiljuti rekonstrueeritud: 
juurdeehitus hoone taha, vahetaud fassaadi ja 
katuse kate ning avatäited. Rekonstrueerime 
EHR-s ei kajastu. Kasutatud on imiteerivaid 
materjale. Tänavafassaad rahutu ja kirju. 
Iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust ei 
oma.  Mahtudelt saab vajadusel pidada 
piirkonna miljöö toetajaks. 
 

 937 111  MV 
___ 

Ilvese 
10a 

20 saj alguses kvartali nurgakrundile ehitatud 
suurem kelpkatusega kivihoone pikiküljega 
Ilvese tn tänavajoone. Sümmeetrilisel 5-
teljelisel fassaadil keskne välisuks. Teise 
korruse osas keskteljel eenduv dekoratiivse 
konsooliga  viilkatusega erker. 
Fassaadikujunduses kasutaud juugendlikke 
motiive, rikkalikku krohvirustikat, 
nurgakvaadri imiteerimist, sepist.  Piiri tänava 
poolne petikandega fassaad tagasihoidlikum, 
katusel miniatuurne katuseuuk. Silmapaistev, 
erandlik,  algsena ja hästi säilinud   
korterelamu on väga väärtuslik nii piirkonna 
kontekstis kui eraldi objektina.  

lippaed 650  139 3 VV 



Ilvese 12 1920/1930nadtel  ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone 7-teljelisel 
tänavafassaadil on keskteljest paremal 
katusekorruse väljaehitus, mille viilul 
ehispenn ja väike viilkatusega vintskapp 
vasakul. Fassaad kaetud horisontaalse 
laudisega. Hoovi pool suurem väljaehitus. 
Elamu on hoone ehitusajale mittevastavalt 
renoveeritud: katusel profileeritud plekk, 
paigaldatud  akna piirdeliistud ja 
plastikraamidega aknad. Piirkonnale 
iseloomulik mahu säilitanud hoone omab 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed 768 m² 179 1,5 MV 

Ilvese 14 19 saj viimasel veerandil ehitatud keskmise 
suurusega,  45 kraadise kaldega viilkatusega, 
tellistest ja maakividest kõrgema 
vundamendiga, pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad valgmikuga, tagasihoidliku 
uksega läänesuunal, 4-se ruudujaotusega 
aknad. hoovi pool madalam hoone maht ja 
tuulekoda. Otsaviilul 4-se ruudujaotusega 
aken. Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit. Ajastule ja 
piirkonnale iseloomulik algsena säilinud 
elamu on väga väärtuslik.  

võrkaed 834 92 1 VV 

 

Ilvese 16 Algne elamu pärit 19 saj. lõpust. 2011 ümber 
ehitatud. Olemasolev viilkatusega, kekse 
suure vintskapiga, 1,5 korruseline elamu asub 
pikiküljega tänavajoone. 2-telejeline 
tänavafassaad, sissepääs hoovi poolsest 
elamutiivast.  Fassaad krohvitud, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilpekk. Iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma.  
Mahtudelt saab vajadusel pidada piirkonna 
miljöö toetajaks. 

lippaed 1304 72 1,5 MV 
____ 



Ilvese 18 1910/1920nadtel  ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone 4-teljelisel 
tänavafassaadil on keskne 
katusekorruseväljaehitus, mille kitsa  
vertikaallaudisega saelõikelise lõpetusega 
viilul ehispenn. Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, katusel valtsitud plekk. Elamu on 
hoone ehitusajale mittevastavalt renoveeritud: 
ilmetu välisuks ja plastikraamidega aknad. 
Piirkonnale iseloomulik elamutüüp omab 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed 846 123 1,5 MV 

Ilvese 20  19 saj lõpul ehitatud väiksem madala 
vundamendiga,  45 kraadise kaldega 
viilkatusega, pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 2-teljeline 
tänavafassaad, hoovi pool madalam tuulekoja 
maht sissepääsuga. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder. Hoone ehitusajale 
mitteomase, sobimatud renoveerimistööd on 
ruudujaotuseta plastikaraamidega aknad ja 
katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk.  
Ajastule ja piirkonnale iseloomulik 
tagasihoidliku mahu ja välisilmega elamu on 
piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik.  

plank 
lippaed 

1403 73 1 V 

 

Ilvese 22 1920/1930nadtel  ehitatud keskmise suurusega 
kõrge viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaadi katab  horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit. renoveerimata 
osas algsed 2-se ruudujaotusega aknad, 
otsaviilul õhutusakendega 4-se ruudujaotusega 
aknad. Mooni tänava poolne külg on 
renoveeritud, fassaadi viimistluse üleminek 
näeb peale värvi ühtsustamist kindlasti parem 
välja.  Suures osas algsena säilinud, ajastule ja 
piirkonnale  iseloomulik elamu on väärtuslik 

lippaed 795 108 1,5 V 



Ilvese 
22a 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 
viilkatusega  elamu. Hoone on täilikult 
renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud 
horisontaalse laudisega, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, avatäited 
vahetatud, PVC-liistud ja aknaraamid. Algse 
välisilme kaotanud, mahud säilitanud elamu 
on piirkonna kontekstis miljööväärtuslik.  

võrkpiire 600 69 1,5 MV 

Ilvese 24 1920/1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Rekonstrueeritud 
hoonel on  4-teljeline tänavafassaad, hoovi 
pool  keskne katusekorruse väljaehitus 
eenduva konsoolidel rõduga. Fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, katusel profileeritud 
plekk. Rekonstrueerimine on kaotanud elamu 
algse välisilme. Omab miljöö kujundamisel 
toetavat rolli. 

lippaed 831 80 1,5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Ilvese(paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Ilvese 1 1920/1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 45 
kraadise kaldega viilkatusega pööninguruumiga 
1korruseline puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone kirdepoolsel pikiküljel madalam viilkatusega 
hoonemaht, hoovipool tuulekoda. Tänavafassaadi uks 
paremas servas. Hoone on renoveeritud. Fassaad 
kaetud klombitud silikaatkivi imiteeriva 
fassaadikattega, katusel laineplekk, PVC-raamidega 
aknad. Tehtud muudatused ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga. Hoone ei oma iseseisvat arhitektuurilist 
ega miljöölist väärtust. Mahtudelt piirkonna miljööd 
toetav.  

plank 2027 111 1 MV 

 
Ilvese 1a Tühi krunt  864   ___ 

 
Ilvese 1b Tühi krunt  967   ___ 

 



Ilvese 3 19 saj lõpus ehitatud kõrge viilkatusega keskmise 
suurusega kivihoone pikiküljega tänavajoonel. 4-
teljelisel sümmeetrilisel tänavafassaadil 4-se 
ruudujaotusega aknad, sissepääs hoovipoolse tuulekoja 
(hilisem juurdeehitus) kaudu. Fassaadi katab põletatud 
tellistest välisvooder, millest otsaviilul ja 
tänavafassaadil kaarjad aknasillused. Omanäoline, 
piirkonnas erandlik algsena säilinud kivihoone on väga 
väärtuslik, nii iseseisva objektina kui ka piirkonna 
miljöö seisukohalt.  

plank 963 116 1,5 VV 

 
Ilvese 5 19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud L-kujulise 

põhiplaaniga suur  kelpkatusega puithoone kvartali 
nurgakrundil pikiküljega kinnistupiiril. Piiri tn pool 2-
teljeline lühem hoonetiib, Ilvese tn poolse , 
katusekorruse väljaehitusega 7-teljelise fassaadi 
edelaservas madalam tagasiastega hooneosa. Lihtsa 
ülesehitusega hoonet ehib piiri ja Ilvese tn nurgal 
paiknev silmapaistev   valgmikuga, tahveldatud 
välisuks sepiskonsoolidega  varikatusega. Hoone 
fassaadi katab horisontaalne laudvooder, katusel 
eterniit. Sissepääs  ka kahe hoovipoolse tuulekoja 
kaudu. Aknad vahetatud ehitusajast hilisemas järgus.  
Esinduslik, olulises osas algsena säilinud korterelamu 
on piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik. 

lippaed 1106 239 2 VV 

 

Ilvese 7 19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud L-kujulise 
põhiplaaniga suurem  viilkatusega puithoone kvartali 
nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel. Kirdesuunal 
külgneb otsafassaadiga tänavajoonel paiknev 
viilkatusega hoonemaht, milles hoovipoolne trepikoda. 
Kõrgema  vundamendiga hoone fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, algsed aknad on olnud 4-
ruudujaotusega väikse õhuaknaga (alles 1); katusel 
eterniit. Sissepääs  hoovipoolse tuulekoja ja trepikoja 
kaudu.  Ajastu suurtele koreelamutele omane 
hoovimaastik. Oskamatu remondi tõttu on hoone 
väärtus vähenenud. Suures osas algsena säilinud elamu 
on piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik. 

lippaed 1409 162 
 

2 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ilvese 7a 1960ehitatud pikiküljega tänavaga paralleelselt asetsev 
ristkülikukujulise  põhiplaaniga keskse vintskapiga 
kõrge viilkatusega silikaatkivi välisvoodriga 
1,5korruseline elamu. Hoonetüübile erandlik 
sümmeetriline tänavafassaad, keskteljel asuva uksega. 
Hoonele on renoveerimise käigus paigaldatud uus 
katusekate ja vintskapi aken. Muus osas algsena 
säilinud piirkonnale iseloomuliku mahuga elamu on 
miljööväärtuslik. 

hekk 605 95 1,5 MV 

 
Ilvese 11 20 saj alguses ehitatud väiksem  viilkatusega 

pööninguruumiga  puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
2-teljeline tänavafassaad, 3-se ruudujaotusega 
akendega. Sissepääs  hoovipoolse tuulekoja kaudu. 
Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, katusel 
valtsitud plekk. Ajastule ja piirkonnale iseloomulik, 
jooksvalt hooldatud, algsena säilinud elamu on miljöö 
seisukohalt väga väärtuslik. 

plank 713 70 1 V 

 
Ilvese 13 19 saj lõpul ehitatud väike madal 1korruseline 

madalakaldelise viilkatusega elamu tänavajoonest 
eemal krundi sisemuses. Laia laudvoodriga kaetud 
fassaad, katusel eterniit, otsafassaadil iseloomulik 
madalam hoonemaht tuulekojaga.  Omanäoline väike 
piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv algsena 
säilinud elamu on piirkonna miljöö kontekstis 
väärtuslik. 

lippaed 1163 64 1 V 

 



Ilvese 15 Kinnistul paikneb 2 hoonet. Ca 1920/30ndatel kinnistu 
tagaosas  viltu paiknev 1,5 korruseline viilkatusega 
keskmise suurusega elamu. hoonel on keskne 
katusevintskapp, fassaad kaetud silikaatkivi 
välisvoodriga , katusel eterniit, tuulekoda sissepääsuga. 
Teine hilisemast ehitusetapist pärinev kitsas 1 
korruseline elamuhoone paikneb otsaküljega 
tänavajoonega paralleelselt,  fassaad kaetud vertikaalse 
ülekattega laudvoodriga.  Mõlemad  hooned mahtudelt 
piirkonna miljööd toetavad. 

plank 697 95 1,5 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Jaani (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 12.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Jaani 2 
 

Jaani 2, Jaani 2a ja jaani 4 asuvad ühel 
kinnistul (2548m2). Jaani 2 hoone on ehitatud 
19 sajandil, paikneb 4-teljelise otsafassaadiga 
tänavajoonel. Pikendatud räästa all 
lõunasuunal asub plekist varikatusega 
välisuks. Fassaad kaetud horisontaalse 
profiiliga laudvoodriga. Renoveerimise käigus 
on paigaldatud ajaloolisele hoonele 
ebasobivad aknad. Piirkonna vanemasse 
hoonestuskihti kuuluv, olulises osas algsena 
säilinud ajastule iseloomulik elamu on 
miljööväärtuse sisukohalt väga väärtuslik.  

lippaed 2548 99 
 

1 VV 

Jaani 2a Asub Jaani 2 hoone taga  2548 153 1 MV  

Jaani 4 20 saj esimesel kümnendil ehitatud mitme 
korteriga elamu pikiküljega tänavajoonel, 
keskne väga lai katusekorruse väljaehitus, 4-
teöljeline tänavafassaad. Sissepääs 
lõunapoolsest otsaküljest.  Fassaad kaetud 
horisontaalse profiiliga laudvoodriga, katusel 
valtsitud plekk. Väga madal vundament. 
Erandliku ülesehitusega olulises osas algsena 
säilinud korterelamu on miljööväärtuse 
sisukohalt väärtuslik. 

lippaed 2548 157 
 

2 V 



Jaani 4a 1930ndatel ehitatud viilkatusega 1,5 
korruseline puitelamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonel. Hoonel tänavafassaadil on 
keskne vintskapp, põhikorrusel laiad 2-se 
ruudujaotusega aknad.  Fassaad kaetud 
horisontaalse laudisega, katusel eterniit.  
algsena säilinud lihtsa ülesehitusega ajastule 
omane elamu on piirkonna miljöö toetaja 
rollis. 

plank 2122 87 1,5 V 

Jaani 6 19 saj teisel poolel ehitatud keskmise 
suurusega pikliku põhiplaaniga viilkatusega 
pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad, 
lõunasuunal paikneva lihtsa, ilmselt hilisemast 
ehitusetapist pärineva välisuksega, 4-se 
ruudujaotusega luukidega aknad. Madal 
vundament. Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, vertikaalse laudisega kaetud  
teravatipulise lõpetusega otsaviilul 6-se 
ruudujaotusega aken. Katusel valtsitud plekk.   
Piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv, 
olulises osas algsena säilinud ajalooline elamu 
on väga väärtuslik. 

plank 1296 153 1 VV 

Jaani 8 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 
pikliku põhiplaaniga viilkatusega keskse 
katusekorruse väljaehitusega  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 
2007.aastal rekonstrueeritud: fassaad kaetud 
klombitud silikaatkivi imiteeriva materjaliga,  
plastikaraamidega aknad ja katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk.  Oskamatu 
renoveerimise tagajärjel pole algne välisilme 
loetav.  Mahtudelt piirkonna miljööd toetav 

võrkaed 1234 164 1,5 MV 



Jaani 10 1880ndatel ehitatud madalakaldelise 
viilkatusega 2korruseloine suurem puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Suurema 
elamumahuga külgneb edelasuunal 
1korruseline viilkatusega elamumaht. Hoone 
on hilisemas ehitusetapis tehtud renoveerimise 
käigus kaotanud algseid detaile, muudetud on 
fassaadi avatäidete kuju.  Fassaadil kitsam 
horisontaalne laudis, otsaviilul säilinud osa 
algset laiemat laudvoodrit. Korterelamu on 
Ülejõe piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. Kinnistul asub veel väiksem 
miljööväärtuslik hoovimaja. 

lippaed 1593 246 2 V 

Jaani 10a 1970ndatel ehitatud 1korruseline kaasaegse 
arhitektuurikeelega, madalakaldelise 
viilkatusega ühepoolse pikendatud viiluga 
eramu. Algne fassaadikate on olnud laudis, 
mis alles hoone keskosal, hilisemas etapis on 
osa hoonest kaetud terrasiitkrohvi imiteerivate 
plaatidega. Sissepääsu osa stiilsete 
vertikaalsete torupiiretega. Ülejõe ümbritseva 
vanema hoonestusega otseselt ei haaku, asub 
tagasiastega krundil, pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Väljapeetud 
arhitektuuriga aedlinna eramu on 
miljööväärtuslik.  

metallpiire 808 151 1 MV 

Jaani 12 20.sajandi alguses ehitatud viilkatusega 
puitelamu asetseb pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone on hilisemas ehitusjärgus renoveeritud,  
paigaldatud plastikraamidega ruudujaotuseta 
aknad, renoveerimise tagajärjel pole algne 
välisilme loetav.  Fassaad kaetud nn. 
asunikulaudisega,  katusel profileeritud plekk. 
Piirkonnale iseloomuliku mahu säilitanud 
hoone omab miljöö kujundamisel toetavat 
rolli. 

plank 807 113 1 MV 



Jaani 12a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 
pikiküljega tänavajoonega paralleelne 1,5 
korruseline eramu., hoonetüübile erandlik 
sümmeetriline 2-teljline tänavafassaad.  
Edelaküljel varikatuse all sissepääs. Hoone 
renoveeritud. Fassaad kaetud terrasiitkrohvi 
imiteerivate plaatidega, vahetatud avatäited.  
Algsete mahtudega elamu on piirkonna 
kontekstis miljööväärtuslik. 

metallpiire 606 75 1,5 MV 

Jaani 14 1910/1920ndatel ehitatud osaliselt 
2korruseline viilkatusega puithoone 
nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel.  Uus-
Sauga tn poolses 4-teljelise tänavafassaadil 
keskne viilkatusega katusekorruse väljaehitus. 
Elamu taga  kitsas 2korruseliselne 
viilkatusega algse laiema laudvoodriga 
hoonetiib. Hoone on renoveeritud. Fassaadil 
kitsam horisontaalne laudis, vahetatud osa 
avatäiteid ja katusekate. Iseloomuliku 
hoovimaastikuga korterelamu on piirkonna 
kontekstis väärtuslik.  

lippaed 1094 151 2 V 

Jaani 16 19 sajandi lõpul ehitatud väiksem 1korruseline 
pööninguruumiga madala vundamendiga 
elamu otsafassaadiga Jaani tn tänavajoonel.  
Tagasihoidliku mahuga ajastule omase 
puithoone pikifassaad on kahetsusväärne 
näide ajaloolise hoone rikkumisest.  Piirkonna 
vanemasse hoonestuskihti kuuluv hoone on 
sellisena miljööväärtuslik.  

võrkpiire 599 81 1 MV 



Jaani 18 20 saj alguses ehitatud pikliku põhiplaaniga 
1korruseline pööninguruumiga puithoone 
pikiküljega kinnistupiiril, väikese tagasiastega 
tänavajoonest. 3-teljelise tänavafassaadil 
edelapoolne ajastuomane pikendus, hoovipool 
tuulekoda sisepääsuga. Fassaadil lai 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
Olulises osas algsena säilinud piirkonnale 
omane elamu on piirkonna kontekstis 
väärtuslik.  

lippaed 1123 76 1 V 

Jaani 20 19 saj lõpus/20 alguses ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, 
valgmikuga tahveluks asub hoone madalamas 
pikisuunal külgnevas tuulekojas edelasuunal. 
Tuulekoha otsaviilul puitpits. Piirkonnale 
hoonetüübi kontekstis erandlik kõrge 
vundament ja miljööväärtust. väärtust 
vähendavad PVC-raamiga aknad. Piirkonnale 
ja ajastule omane olulises osas algsena 
säilinud elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 727 91 1 VV 

Jaani 20a 1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
keskmise suurusega elamu pikiküljega 
tänavafassaadil. Elamu on renoveeritud: 
fassaadile on paigaldatud terrasiitkrohvi 
imiteeriv matarajal, mille heledamas toonis  
plaadid matkivad aknaluuke. Renoveerimise 
läbi algse välisilme kaotanud, siiski esinduslik 
ja algsete mahtudega elamu on piirkonna 
miljöö kontekstis väärtuslik.  

metallpiire 670 104 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Jaani tn (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Jaani 1 1920ndatel ehitatud poolkelpkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5korruseline 
keskmise suurusega puithoone ja lõunapoolne 
madalam külgnev viilkatusega hoone 
pikiküljega tänavajoonel. Suuremal hoonel 5-
telöjeline tänavafassaad, sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Madalamal 
mahul vertikaalse laudisega puitpitsiga 
lõpetusega otsaviilul pööninguluuk. Mõlema 
hoone fassaadil horisontaalne puitlaudis. Hästi 
säilinud detailidekaota esinduslik hoonepaar  
on  miljöö seisukohalt väga väärtuslik.  

osaliselt algne 
lippaed  

2496 203 1,5 VV 

Jaani 1a 1930ndatel ehitatud ja 1993 rekonstrueeritud 2 
korruseline modernne pikliku põhiplaaniga 
elamu tänavajoones kaugemal krundil 
otsaküljega tänava suunas. Ristkülikukujulisel 
põhimahul 2  fassaadil kaarjalt eenduvat 
silinderjat katusekorruse väljaehitust. 
kaasajastud  EW aegne funktsionalistliku 
vormikeelega elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik.  
 

lippaed 1919 107 2 V 

 



Jaani 1b 1950ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga ristkülikukujulise 
põhiplaaniga elamu pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt.  Hoone puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga fassaadi ilmestavad eri kuju ja 
suurusega aknad, sealhulgas nurgaakna 
motiiviga. Funktsionalistliku stiiliga 
kompaktne algsena säilinud suurem mitme 
korteriga elamu on miljöö kontekstis 
väärtuslik. 

võrkaed 600 139 2 V 

Jaani 3 20 saj alguses ehitatud väiksem kõrgema 
vundamendiga,  45 kraadise kaldega 
viilkatusega, pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, hoovi pool madalam tuulekoja 
maht sissepääsuga. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder. Katusele on 
renoveerimise käigus paigaldatud 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Piirkonnale 
omane algsena säilinud ajalooline elamu on 
väga väärtuslik 

lippaed 857 107 1 V 

Jaani 5 1910/1920 ehitatud pikliku põhiplaaniga kahe 
külgneva hoonemahuga 45-kraadise kaldega 
viilkatusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Uus-Sauga tn poolne maht on 
täielikult renoveeritud(oskamatult) ning 
kaotanud .algse välisilme. Lõunapoolsem, laia 
horisontaallaudisega kaetud fassaadiga ja 
valtsplekk-katusekattega maht  säilinud suures 
osas algsena. Tervik on piirkonna miljööd 
toetavas rollis.  

lippaed 751 51 1 MV 



Jaani 5a Rekonstrueeritav hoone. Algselt arvatavalt 
1970/80ndatest pärinev. Väiksem viilkatusega 
1korruseline  hoone paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt.  tuhaplokkidest 
laotud sein, sissepääsu osa lõikub hoone 
põhimahtu. Katusel eterniit. Iseseisvat 
arhitektuurse ja miljööväärtust ei oma, 
mahtudelt  piirkonna miljööd toetav. 

hekk 673 86 1 MV 

Jaani 7 Uusehitis. 1995.a ehitatud kõrge viilkatusega 
2korruseline suurem eramu pikiküljega 
tänavajoonel.  Tänavafassaadil keskne 
viilkatusega vintskapp ja garaažikatuse 
väljaehitus. Fassaad kaetud punase tellisega, 
erikujulised aknad.  Iseseisvat arhitektuurse ja 
miljööväärtust ei oma. Mahtudelt suur, 
väikesel krundil asuv elamu on piirkonna 
kontekstis miljööliselt väheväärtuslik. 

horisontaalne 
puitpiire 

855 176 2 ____ 
MV 
 

Jaani 9 1920ndatel ehitatud viilkatusega 
pööninguruumiga  puithoone  paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  
Elamu on kaasajal renoveeritud: PVC-laudis 
fassaadil, lõpetamata viimistlusega tuulekoda 
plastikraamidega aknad on oluliselt 
vähendanud hoone väärtust.  Elamu on 
mahtudelt  piirkonna miljööd toetav. 

võrkaed 1608 92 1 MV 



Jaani 9a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu on  
rekonstrueerimise tagajärjel täielikult 
kaotanud oma algse välisilme: fassaad 
soojustatud ja krohvitud, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad, ilmetu välisuks. 
Tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  
  

metallpiire 600 92 1,5 MV 

Jaani 9b Tühi krunt  744   ____  

Jaani 11 1910/1920datel   ehitatud keskse 
katusekorruse väljaehitusega, viilkatusega,  
pikiküljega tänavajoonel asetsev elamu. 
Sümmeetriline 4-teljeline fassaad, pikiküljel 
madalam maht. Katusekorruse väljaehituse 
viilul ehispenn, katusel harjanõel. 
Saelõikelised sarikaotsad. Hoone on 
renoveeritud. Ajaloolisele hoonele sobimatud 
plastikraamidega aknad, kiviimitatsiooniga 
katusekate ei ole hoonele lisaväärtuseks. 
Mahtudelt esinduslik, suures osas säilinud 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

lippaed 1676 136 1,5 V 

Jaani 11a 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
hoonetüübile omaste aknasillustega. 
Asümmeetriliselt paiknevad erikujulised 
aknad. vintskapil laudvooder.  ja karniisid. 
Sissepääs lõikub hoone vaskusse nurka. 
Vahetatud katusekate ja algne välisuks. Muus 
osas algsena säilinud heas korras silikaatkivi 
välisvoodriga elamu on piirkonna miljöö 
kujundamisel väärtuslik. 
 

lippaed 1275 93 1,5 V 



Jaani 15 Uusehitis. 2008.a. ehitatud viilkatusega keskse 
poolkelpkatusega katusekorruse 
väljaehitusega 2korruseline suurem eramu 
pikiküljega tänavajoonel.  Katusekorruse 
väljaehituse põhikorruse osas palju tiheda 
ruudujaotusega aknapinda. Kontrastil 
põhineva värvilahendusega fassaad. Massiivne 
elamu  mõjub piirkonna kontekstis võõrana. 

metallpiire 909 154 2 ____ 

Jaani 15a Algselt 20 saj. alguses ehitatud elamu on 
rekonstrueeritud 1999.aastal. Kombineeritud 
kelp- ja viilkatusega suurem katusekujuga  
2korruseline suurem eramu pikiküljega 
tänavajoonel.  Horisontaalne laudvooder 
fassaadil, katusel rullmaterajal, PVC-
nurgaliistud. Hoone mõjub massiivsena. 
Iseseisvat arhitektuurilist väärtust  ei oma. 
Piirkonna kontekstis miljööliselt  
väheväärtuslik.    

lippaed 754 155 2 _____ 

Jaani 17 1930 mõlemad elamud. 1920ndatel ehitatud 
viilkatusega keskmise suurusega 1korruseline 
pööninguruumiga puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljelise tänavafassaadiga 
hoone põhimahul pikiküljel iseloomulik 
madalam pikendus. Madala vundamendiga 
elamu fassaad kaetud horisontaalse laudisega,  
katusel profileeritud plekk. Kinnistul veel 
väike otsafassaadiga tänavajoonel paiknev 
1korruseline puithoone. Piirkonnale 
iseloomuliku mahuga olulises osas algsena 
säilinud elamud on piirkonna miljöö 
seiskohalt väärtuslikud.  

plank 2997 99 
39 

1 V 



Jaani 19 1880ndatel ehitatud lihtne väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 2-teljlise tänavafassaadiga 
hoonel on hoovi poole venitatud räästas, 
sissepääs hoovist. Elamu on säilinud algsena, 
lai horisontaalne laudis fassaadil, valtsitud 
plekk katusel. Hilisemalt toestatud 
vundament.  hooldamata. Ajaloolise välisilme 
säilitanud piirkonna varasemasse 
hoonestuskihti kuuluv elamu on väga 
väärtuslik. 

plank 2400 85 1 VV 

Jaani 19a 1960ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega,  
keskse vintskapiga, pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt paiknev elamu. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
valtsitud plekk, vintskapil laudvooder. 
Hoonetüübile iseloomulik välisuks. Vahetatud 
osa aknaid. Abihoone elamu ehitusajast.  
Algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik.  

võrkaed 600 89 1,5 V 

Jaani 19b 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
valtsitud plekk. Hoone on renoveeritud: 
vahetatud avatäited, paigaldatud katuseaknad 
jm, jätavad kirju üldmulje. Tehtud 
muudatused ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga. Mahtudelt piirkonna miljööd 
toetav 
 

võrkaed 598 91 1,5 MV 



Jaani 21 19 saj teisel poolel ehitatud keskmise 
suurusega lihtne puidust viilkatusega elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonel. 3-teljlise 
põhimahuga hoonel on kirdesuunal parapetiga 
madalam osa, sissepääs hoovist. Elamu on 
säilinud algsena, madal vundament, lai 
horisontaalne laudis fassaadil, eterniit katusel. 
Ajaloolise välisilme säilitanud piirkonna 
varasemasse hoonestuskihti kuuluv elamu 
omab piirkonna miljöö kujundamisel väga 
väärtuslik.  

plank 772 91 1 VV 

Jaani 23 19 saj lõpul ehitatud väiksem madala 
vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
krundil pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Sissepääs hoovipoolse venitatud 
räästaga tuulekoja kaudu. Otsaviilul 
pööninguluuk. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, katusel vanemat 
tüüpi eterniit. Ajastule iseloomulik tara ja 
tänavaäärsed abihooned. Algsena säilinud 
elamu koos abihoonetega on väga väärtuslik. 

plank 1063 81 1 VV 

Jaani 23a 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega  
elamu. elamu taga madalam hoonetiib; fassaad 
kaetud horisontaalse laudvoodriga otsaviilul 
vertikaalse kitsama laudisega,  katusel 
profiilplekk. Hoone on  renoveeritud. 
Piirkonna kontekstis miljööväärtuslik.  

võrkaed 600 104 1,5 MV 



Jaani 23b 1970ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga ristkülikukujulise 
põhiplaaniga elamu pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. parapettidega katuse vahel 
horisontaalset katusejoont rõhutav karniis. 
Hoone puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga 
fassaadi ilmestavad eri kuju ja suurusega 
aknad, tänavasuunal varikatuse all sissepääs, 
hoonetüübile omane välisuks. Algsena 
säilinud suurem mitme korteriga elamu on 
miljöö kontekstis väärtuslik. 

lippaed 550 150 2 V 

Jaani 25 Jaani 25/Jaani 25a on paarielamu. 1950ndatel 
ehitatud pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev pikliku põhiplaaniga keskse laia 
vintskapiga kõrge viilkatusega  paariselamu.  
Eraldi sissepääsud otsaviiludel varikatuse all, 
fassaad kaetud horisontaallaudisega, 
otsaviiludel kitsama vertikaallaudisega,  
eristuvat värvi nurgalaud ja akende 
piideliistud,  katusel eterniit. algsena säilinud, 
paariselamu vanema hoonetüübi näide on 
väga väärtuslik. 

lippaed 600 61 1,5 VV 

Jaani 25a Jaani 25/Jaani 25a on paarielamu 1956 lippaed 600 65 1,5 VV  
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Jannseni 1 Tankla  Puudub  1402 10  ___ 

 
Jannseni 3 Uusehitis. 2003 aastal valminud 

kaubanduskeskus paikneb otsafassaadiga 
tänavajoonel. Ristkülikukujulise 
põhiplaaniga kuupja mahuga lameda 
katusekonstruktsiooniga mahukas 
2korruseline kaasaegne ehitis. Hoone 
piirkonna ja tänavalõigu kontekstis 
miljööväärtuslik. 

Puudub  1534 850 2 MV 

 
Jannseni 5 1960.a. ehitatud ja 2002.a  renoveeritud 2 

korruseline suurem kivihoone 
otsafassaadiga tänavajoonel. Lameda 
katusekonstruktsiooniga kuupja mahuga 
sümmeetrilise 7-teljelise fassaadiga hoone 
on   kasutuses tervisekeskusena. krohvitud 
fassaad, katusel profiilplekk. Hoone 
piirkonna ja tänavalõigu kontekstis 
miljööväärtuslik.  

Puudub 838 359 2 MV 

 



Jannseni 7 1950 valminud tööstushoone /katlamaja. 
Suur kivihoone pikiküljega tänavajoonel. 
Kahekorruseline põhimaht, läänesuunal 
kõrgem  vaateplatvormiga torn. Silikaatkivi 
välisvoodriga kaetud fassaad, põhimaht 
kelpkatusega. Ajastule tüüpiline 
tööstusehitis.  Hoone piirkonna ja 
tänavalõigu kontekstis miljööväärtuslik. 

Puudub 1307 384 2 MV 

Jannseni 7a 1969 a ehitatud kelpkatusega  1korruseline 
tagasihoidliku arhitektuuriga  ühiskondlik 
hoone. 2002 renoveeritud hoones tegutseb 
ujula ja apteek. Hoone piirkonna ja 
tänavalõigu kontekstis miljööväärtuslik. 

Puudub 747 517 1 MV 

Jannseni 9 20 saj esikümnendil ehitatud kelpkatusega 
suur 3korruseline  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Korterelamu 6-teljelisel 
tänavafassaadil lai vintskapp, millel 
viilkatusega keskne väljaehitus. Uus-Sauga 
tn poolsel küljel varikatuse all sissepääs. 
Hoone fassaadikujunduses on läbiva 
dekoratiivse motiivina kasutatud rombi, nii 
väliuksel kui Sauaga tn poolsete akende alla 
jm. Fassaadil profiiliga horisontaallaudis, 
katusel valtsitud plekk. Hoone on 2006 
renoveeritud.  Erandliku   arhitektuuriga 
silmapaistev hästi säilinud  korterelamu on  
väga väärtuslik.  

Puudub 729 255 2,5 VV 



Jannseni 11 1910/20datel  ehitatud keskse katusekorruse 
väljaehitusega, viilkatusega,  pikiküljega 
tänavajoonel asetsev keskmise suurusega 
elamu. Sümmeetrilise 5-teljelise 
tänavafassaadiga hoone uks vasakus servas, 
sissepääs ka hoovi poolt tuulekojast.  Hoone 
on renoveeritud, vahetatud katusekate ja 
avatäited vähendavad ajaloolise hoone 
autentsust. Fassaadil horisontaalne 
laudvooder, otsaviilul vertikaallaudis ja 
räästa all vertikaallippidest vahevöö.  
Piirkonnale iseloomulik hoone  on  
väärtuslik miljöö kandja 

plank 739 107 1,5 V 

Jannseni 13 1920ndatelehitatud keskse katusekorruse  
väljaehitusega viilkatusega suurem elamu 
pikiküljega tänavajoonel asetsev elamu. 6-
teljelise kahe servmise välisuksega 
põhimahuga tänavafassaadil läänesuunal 
madalama osaga pikendus.  Katusel algne 
valtsitud plekk. Hoone on renoveeritud, 
vahetatud avatäited vähendavad ajaloolise 
hoone autentsust. Fassaadil vahetatud ka 
horisontaalne laudvooder. Piirkonnale 
iseloomulik hoone  on  miljöö kandjana.  
väärtuslik  

puudub 1116 225 1,5 V 

Jannseni 15 19 saj lõpus ehitatud lihtne väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljlise põhimahuga hoonel 
on läänesuunal parapetiga madalam osa, 
hoovi pool tuulekoda.  Elamu on säilinud 
algsena, maakividest vundament, lai 
horisontaalne laudis fassaadil, kahepoolne 
luukidega tänavapoolne uks, valtsitud plekk 
katusel. Sobimatud katuseaknad. Ajaloolise 
välisilme säilitanud piirkonna vanemasse 
hoonestuskihti kuuluv hoone on väga 
väärtuslik miljöö kandja.    

plank 1215 106 1 VV 



Jannseni 17 19 saj lõpus ehitatud viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavaga külgneva 2 
korruselise põhimahuga ja külgneva 
madalama viilkatusega 4-teljelise mahuga 
pikiküljega tänavajoonel. Väga madala 
vundamendiga hoone fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, 4-ruudujaotusega 
aknad, kõrgema mahu katusel valtsitud 
plekk, madalama eterniit. Sissepääs kahe 
hoovipoolse tuulekoja kaudu.  Omanäoline, 
piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv, 
algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väga väärtuslik. 

lippaed 718 130 2 VV 

Jannseni 21 1960ndatel ehitatud korterelamu asetseb 
sisekrundil pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tüüpprojekti  järgi rajatud 
silikaatkivi välisvoodriga kahe trepikojaga 
kivihoone on madalakadaline viilkatus. 
Paljuehitatud arhitektuuriliselt 
väheväärtuslik elamu ei oma miljööväärtust. 

hekk 1507 393 3 ____ 

Jannseni 23 Arvatavalt 1920ndatel ehitatud 
madalakaldelise kelpkatusega 2-korruseline 
kiviseinaga elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. sümmeetrilisel 
tänavafassaadil eendub kahe korruse 
ulatuses kaks polügonaalset erkerit, katusel 
keskne uuk. Rütmi loovad fassaadil 
krohvitud karniisid ja korrustevahelised 
ümarvormid.  Hoone on eeskujulikult  
renoveeritud. Esinduslik, piirkonnas 
erandlik elamu on väga väärtuslik nii 
iseseisva objektina kui miljööväärtuse 
seisukohast.  

lippaed 1380 393 2 VV 



Jannseni 25 1975 aastal ehitatud suur paneelelamu 
paikneb tänavajoonest eemal. Iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma.   
Mahtudelt piirkonna miljööd devalveeriv.  

hekk 2271 558 5 ____ 

Jannseni 31 1959ndatel ehitatus 2korruseline 
madalakaldelise kelpkatusega kiviseinaga 
korterelamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. hoone on 
renoveeritud. Hoone piirkonna ja 
tänavalõigu kontekstis miljööväärtuslik.  

hekk 2127 339 2 MV 

Jannseni 33 1950ndate keskel ehitatud suurem 
kelpkatusega hoone paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. hoone 
põhimahust eenduvad külgmised 3-
teljelised mahud; keskse viilkatusega 
fassaadiosa põhikorrusel sammaste all 
sisepääs. Fassaadikate silikaatkivi, lubikate 
kulunud. Ühiskondliku hoonena planeeritud 
ja ehitatud esinduslikkust taotlev elamu on  
stalinismi perioodi kohustuslikku 
klassitsistliku vormistuse juba mõõdukamalt 
avalduv näide.  Väärtuslik. Kinnistu 
läänepiiril  piklik krundi sügavusse taanduv 
abihoone (MV) 

puudub 4136 503 2,5 V 



Jannseni 35 19 saj/20 saj vahetusel ehitatud keskse 
katusekorruse väljaehitusega, viilkatusega,  
pikiküljega tänavajoonel asetsev keskmise 
suurusega elamu. Elamu on 
rekonstrueeritud kaasajal. Tänavafassaadil 
kaks sissepääsu, laiad tiheda ruudujaotusega 
aknad, vahetaud on nii katusekate, 
fassaadikate kui avatäited. Hoones tegutseb 
hambaravi kabinet. Piirkonnale omased 
mahud säilitanud ajalooline hoone  on  
väärtuslik miljöö kandja. 

plank 1796 163 1,5 V 

 
Jannseni 37 19 saj. keskel ehitatud hoone pikiküljega 

tänavajoonel. Riiklik ajaloomälestis 
registrinumbriga 8320:  Pärnu Ülejõe 
vallakooli hoone, kus aastail 1850-1863 
elasid J. W. Jannsen ja L. Koidula. Pärnu 
omaaegse vallakooli näide, millel on 
säilinud algne maht ja fassaadilahendus. 
Ühekorruseline  poolkelpkatusega 
puithoone. Kahel pool otsakülgedel, 
madalamad mahud. Fassaad kaetud laia 
horisontaallaudisega, otsaviiludel laia 
vertikaallaudisega. Fassaadil 6-se 
ruudujaotusega aknad luukidega. Katusel 
savikivi.  

plank 2281 212 1 Ajaloo 
Mälestis 
reg  
8320 

Jannseni 39 19.saj teisel poolel ehitatud viilkatusega 
pööningukorrusega, pikliku põhiplaaniga 
elamu on pikiküljega tänavajoonega 
paralleelne, väikse tagasiastega. 9-teljelise 
sümmeetrilise fassaadiga hoonel on 
keskteljel asuv valgmikuga kahepoolne 
tahveldatud tiibuks. Karniisidega 
kaunistatud 3-se ruudujaotusega aknad, 
otsaviilul pööninguluuk.  Fassaadil lai 
horisontaalne laudvooder, katusel kaasajal 
paigaldatud kivikate. Algsena säilinud 
piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv 
esinduslik elamu on väga väärtuslik. 
Kasutuses raamatukoguna.  

lippaed 2265 217 1 VV 



Jannseni 41 Uusehitis. 2005 ehitatud korterelamu. L-
kujulise põhiplaaniga kaasaegne 
korterelamu asetseb kvartali nurgakrundil 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 
mahtudelt sarnane Jannseni 43 elamuga. 
Fassaadil vertikaalsed  2-se ruudujaotusega 
aknad, kaks katusekorruse väljaehitust. 
kiviseinaga elamu fassaad on kaetud 
horisontaalse laudvoodriga. Katusel 
valtsitud plekk. Hoone on piirkonna ja 
tänavalõigu kontekstis miljööväärtuslik. 

lippaed 672 298 2 MV 

 
Jannseni 43 1910/1920ndatel ehitatud madalakaldelise 

kelpkatusega suurem puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 7-teljelisel tänavafassaadi 
kummaski  otsas valgmikuga tahveldatud 
tiibuks, 4-se ruudujaotusega aknad (osa II 
korruse omi vahetatud PVC raamidega 
akende vastu); viilkatusega dekoratiivse 
ruudujaotusega akendega keskne 
katusekorruse väljaehoitus on lihtsa 
ülesehitusega hoone ehteks. Esinduslik 
olulises osas algsena säilinud korterelamu 
on piirkonna kontekstis väga väärtuslik.  

lippaed 720 179 2 VV 

 
Jannseni 45 19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega 

madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, 6-se ja 4-se  ruudujaotusega 
akendega (üks aken PVC-raamiga). 
Sissepääs läänepoolsel pikiküljel asuva 
tuulekoja kaudu. Otsaviilul pööninguluuk. 
Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel valtsitud plekk. Ajastule ja 
piirkonnale iseloomulik jooksvalt hooldatud 
olulises osas algsena säilinud elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed 854 120 1 VV 



Jannseni 47 Tühi krunt  1221    

Jannseni 49 Kahest kokkuehitatud hoonetiivast koosnev 
L-kujulise põhiplaaniga keskmise suurusega  
elamu. 1920ndatel ehitatud keskmise 
suurusega  45 kraadise kaldega viilkatusega 
pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone loodepoolne 2 
korruseline laiema põhiplaaniga osa on 
punastest tellistest, tänavafassaadil 
dekoratiivsed aknasillused ja 
korrustevaheline hammaskarniis. 
Kokkehitatud hoonetest on ilmselt vanem 
2korruseline osa. Omanäoline 
hoonetekooslus on piirkonna kontekstis 
väärtuslik. Hoovis asuv väike viilkatusega 
puitelamu (23m2) on miljööväärtuslik. 

lippaed 1896 152 1,5 V 

Jannseni 51 19 saj teisel poolel ehitatud 
poolkelpkatusega, viilkatusega 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
keskmise suurusega 4-teljelise 
tänavafassaadiga puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone on hiljuti renoveeritud: 
fassaad soojustaud, kaetud vertikaalse 
laudvoodriga, paigaldatud uued avatäited. 
Renoveerimise tagajärjel on kadunud 
autentne välisilme.  Hoone on piirkonna  
miljöö seiskohalt  väärtuslik. 

puudub 1148 124 1,5 V 



Jannseni 53 19 saj teisel poolel ehitatud kõrge 
viilkatusega, keskse eriti laia katusekorruse 
väljaehitusega  suurem 2korruseline 
puithoone kvartali nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonel. Sissepääs hoovipoolset 
trepikojast. Hoonel on kõrge maakividest 
vundament, 8-teljeline tänavasaad 4-se 
ruudujaotusega põhikorruse akendega ja 6-
se ruudujaotusega katusekorrusel (mis kõik 
uued PVC-raamidega), otsaviiludel 
rombikujulised väikesed aknad ja väiksed 
ruudukujulised aknad. Fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
erandliku arhitektuuriga, esinduslik 
hästisäilinud korterelamu on väga 
väärtuslik.  

lippaed 1644 253 2 VV 

Jannseni 55 1930ndatel ehitatud madalakaldelise 
viilkatusega pika ja laia põhiplaaniga 
suurem 2korruseline puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Sissepääs asub lõunapoolsel 
pikiküljel. Sümmeetrilise 8-teljelise 
tänavafassaadiga korterelamu 4-teljeline 
keskosa eendub kergelt tänava suunas, 
liigendades lihtsa ülesehitusega hoonet. 
Fassaadi katab horisontaalne laudis, katusel 
eterniit. Renoveerimise käigus on vahetatud 
kõik aknad.   Olulises  osas algsena säilinud 
korterelamu on piirkonna  miljöö seiskohalt  
väärtuslik. 

lippaed 1928 
Samal 
kinnistul  
Jannseni 
57-ga 

435 2 V 

Jannseni 57 19 saj lõpul ehitatud eriti madala 
vundamendiga (nö. pinnasesse uppunud) 
viilkatusega 2korruseline keskmise 
suurusega puidust korterelamu kvartali 
nurgakrundi lõunaservas pikiküljega 
tänavajoonel.  Sissepääs asub põhjapoolsel 
pikiküljel ja hoovipoolses tuulekojas. 6-
teljelise tänavafassaadil 4-se ruudujaotusega 
piirdeliistudega aknad (mõned vahetatud).  
Fassaadil eriti lai  horisontaalne laudis. 
suures osas algsena säilinud piirkonna 
vanemasse hoonestuskihti kuuluv 
korterelamu on piirkonna ja tänavalõigu 
kontekstis väga väärtuslik.  

lippaed 1928 
Samal 
kinnistul  
Jannseni 
55-ga 

157 2 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kadri  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik       Inventeerimise kuupäev: 02.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kadri 2 1970ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga tagasihoidlik,  
moodsama arhitektuuriga aedlinna elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont 
rõhutab parapettide vaheline katusekarniis. 
Asümmeetriliselt paiknevad aknad, 
põhjasuunal nihkes külgnev madalam 
garaažimaht. Fassaad kaetud tsendiseguse 
krohviga. hoone on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.  

plank 1155 137 2 MV 

 
Kadri 2a 1970ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga ristkülikukujulise 
põhiplaaniga moodsa arhitektuuriga aedlinna 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont 
rõhutavad jõuline katusekarniis ja linakanad. 
Fassaad kaetud tsemendiseguse krohviga. 
hoone on kaasajal  renoveeritud, lisatud 
kohmakana mõjuv varikatus rikub  hoone  
proportsioone. Eramu on miljööväärtuslik. 

metallpiire 600 161 2 MV 

 



Kadri 4 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega pööninguruumiga puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad, keskteljel paikneb tiibuks 
valgmikuga. Madal vundament. Fassaadi katab 
lai horisontaalne laudvooder, räästa all 
vertikaallippidest vöö saelõikelise lõpetusega;  
4-se ruudujaotusega samba ja kapiteeliga 
tuuleliistudega aknad (piirdeliistud on uued), 
otsaviilul väiksed rombikujulised aknad. Kaks 
korstnapitsi punasest tellisest. Katusel valtsitud 
plekk.  Hästi säilinud/ jooksvalt hooldatud 
piirkonnale omane ajalooline elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed 1454 100 1 VV 

 

Kadri 6 19 saj lõpul ehitatud väike madal 1korruseline 
madalakaldelise viilkatusega elamu 
tänavajoonest eemal krundi sisemuses. Laia 
laudvoodriga kaetud fassaad, katusel eterniit. 
venitatud räästa all tänavapoolne sissekäik. 
Omanäoline väike piirkonna vanemasse 
hoonestuskihti kuuluv algsena säilinud elamu 
on piirkonna miljöö kontekstis väga väärtuslik. 

lippaed 1448 76 1 VV 

 
Kadri 8 20 saj algusest pärinev viilkatusega puithoone 

pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 2002.a. 
ümber ehitatud ja laiendatud. Fassaadil 
horisontaalne laudvooder, katusel algne 
valtsitud plekk ja profiilpekk, sobimatud 
avatäited.  Hoone on kaotanud ümberehituse 
käigus arhitektuurse ja miljööväärtuse. 
Mahtudelt piirkonna miljööd toetavas rollis.  

lippaed 1589 114 1 MV 

 



Kadri 8a 1930ndatel ehitatud kõrge ristviilkatusega 
keskmise suurusega madala vundamendiga 
elamu pikiküljega tänavajoonel. 5-teljelise 
keskteljel asuva uksega  tänavafassaadiga, 
elamu põhikorrusel säilinud algsed 4-se 
ruudujaotusega aknad. Renoveerimise käigus 
on fassaadile paigaldatud uus horisontaalne 
laudvooder, otsaviiludel kitsas vertikaallaudis; 
katusekorruse avatäidete kuju on muudetud. 
Nn „kikkis katusega“ elamutüüp on piirkonna 
kontekstis väärtuslik.  

lippaed 1316 101 1,5 V 

 
Kadri 10 19 saj lõpul ehitatud väiksem madala 

vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad, 2-se ruudujaotusega akendega ja 
uksega paremal pool. Sissepääs ka hoovipoolse 
tuulekoja kaudu. Otsaviilul pööninguluuk. 
Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel eterniit. Ajastule ja piirkonnale 
iseloomulik olulises osas algsena säilinud 
elamu on väga väärtuslik. 

plank 1457 104 1 VV 

 

Kadri 12 20  saj alguses ehitatud pikliku põhiplaaniga 
kahest viilkatusega teineteisega pikuti kokku 
ehitatud hoonemahust koosnev puithoone  
pikiküljega tänavajoonel. Kõrgem osa tänavale 
avaneva uksega ja hoovi poole venitatud 
räästaga on ilmselt hilisemast perioodist. 
Madalam hoone laiema põhiplaaniga ja 
hoovipoolse tuulekojaga vanem ehitis. Mõlema 
elamu fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit. suurem elamu on 
osaliselt renoveeritud: paigaldatud uued 
avatäited ei ole hoone ehitusajale omased ja 
vähendavad elamu arhitektuurilist ja 
miljööväärtust. Piirkonnale kontekstis on  
elamu  väärtuslik. 

lippaed 1497 170 1 V 

 



Kadri 14 1950ndatel ehitatud viilkatusega  elamu 
pikiküljega tänavajoonel, millega külgneb 
edelasuunal lameda puitkarniisiga katusega 
madalam hoonemaht. Lihtsa tänavafassaadiga 
hoonel on hoovi pool avara aknapinnaga 
veranda. Fassaadi kattev silikaatkivi on 
kombineeritud punase tellisega. 
Kirdesuunalisel otsaviilul laudis.  Eriilmeline, 
tavapärasest nüansirikkam, hästisäilinud 
aedlinna elamu on väärtuslik.  

võrkaed 1434 148 1 V 

 
Kadri 14a 1920/1930ndatel ehitatud väiksem viilkatusega 

pööningukorrusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. 4- teljeline tänavafassaad, uksega 
vasakus servas, 2-se ruudujaotusega aknad. 
hoone fassaad on kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga, kirdepoolsel otsaviilul 
omapärane piklik osaliselt klaasitud uks,  
säilinud algupärane tsementkivi katus. 
Hästisäilinud elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 1349 78 1 V 

 
Kadri 16 20 saj alguses ehitatud kõrge viilkatusega 

keskmise suurusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Elamu kirdesuunal iseloomulik 
madalam hoonemaht. 3-teljelisel 
tänavafassaadil 2-se ruudujaotusega aknad, 
sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu. 
Fassaadi katab eriti lai laudvooder, otsaviilil 
kombineeritud kitsa vertikaallaudisega. 
Jooksvalt hooldatud, olulises osas algsena 
säilinud ajastule iseloomulik elamu on väga 
väärtuslik.  

lippaed 649 77 1,5 VV 

 
Kadri 16a Hoonestamata kinnistu  851   ___  



Kadri 18 20 saj alguses ehitatud tänavaäärne elamu on 
45 kraadise kaldega viilkatusega, silikaatkivi 
välisvoodriga pikiküljega tänavajoonel asetsev. 
Majatagune hoone on abihoonest ehitatud 2 
korruseline elamu (EHR-s ei kajastu). Fassaad 
kaetud PVC-laudisega.  Tänavaäärne 
elamumaht väärtuslik, tagumine 
väheväärtuslik. Kokkuehitatud hoonemahtu 
saab pidada miljööväärtuslikus.  

lippaed 866 100 1,5 MV 

 
Kadri 20 19saj ja 20 saj vahetusel ehitatud keskmise 

suurusega madala vundamendiga  45 kraadise 
kaldega viilkatusega pööninguruumiga  
puithoone nurgakrundil pikiküljega 
kinnistupiiril. 3-teljeline tänavafassaad, 4-se 
ruudujaotusega akendega. Sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Edelapoolsel 
pikiküljel iseloomuliik madalam väljaehitus. 
otsaviilul pööninguluuk. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, sokli osas 
vertikaallippidest vöö, katusel profiilplekk.  
Ajastule ja piirkonnale iseloomulik rahuldavalt 
renoveeritud elamu on väga väärtuslik. 

Lippaed 
Algse 
vundamendiga 

1953 105 1 VV 

Kadri 22 20.sajandi alguses ehitatud laia põhiplaaniga 
viilkatusega puitelamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone on hilisemas ehitusjärgus 
renoveeritud,  paigaldatud plastikraamidega 
raamijaotuseta aknad, renoveerimise tagajärjel 
pole elamu algne välisilme loetav.  Fassaad 
kaetud nn. asunikulaudisega,  katusel 
profileeritud plekk. Piirkonnale iseloomuliku 
mahu säilitanud hoone omab miljöö 
kujundamisel toetavat rolli. 

lippaed 1200 84 1 MV 

 



Kadri 22b 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga 1,5 korruseline sõjajärge eramu. 
Ehedal kujul  säilinud laudvoodriga kõrge 
viilkatusega hoonetüübi nüansirikkam, 
esinduslikum näide, kus alles kõik 
hoonetüübile iseloomulikud tunnused, 
fassaadikujundus,  välisuks koos varikatusega, 
vintskapp, algne tsementkivi katus.  Väga 
väärtuslik.  

lippaed 600 99 1,5 VV 

 
Kadri 22c 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu 
pikisuunal madalama külgneva viilkatusega 
mahuga. Katusel s-savikivi. Fassaadil lai 
laudis,  otsaviilul kitsas vertikaallaudis, 
puitaknad. Eeskujulikult renoveeritud elamu on 
väärtuslik nii hoonetüübi väärtustamise näitena 
kui ka piirkonna miljöö kujundamisel.  
 

lippaed 600 102 1,5 V 
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Kadri 1 20saj alguses ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega pööninguruumiga 1korruseline 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 
1997.a. rekonstrueeritud: juurdeehitused 
pikisuunal ja elamu taga,  fassaad soojustatud 
ja kaetud horisontaalse laudisega, PVC-nurga- 
ja aknapiirdeliistud, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad. Algne välisilme ei 
ole loetav, tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  
 

lippaed 
plank 

1193 101 1 MV 

 
Kadri 3 20saj alguses ehitatud keskmise suurusega, 

viilkatusega, põhimahu pikisuunal 
ajastuomase madalama väljaehitusega, 
pööninguruumiga 1korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 2004.a. 
rekonstrueeritud: juurdeehitused elamu taga,  
fassaad on aknaid auku jätvalt soojustatud ja 
kaetud vertikaalse nn asunikulaudisega, 
katusel profiilplekk, plastikraamidega aknad. 
Tehtud muudatused vähendavad elamu 
miljööväärtust.  Piirkonna miljööd toetav.  
 

lippaed 1063 85 1 MV 

 
Kadri 3a Komplektjaam HEKA  52 5  ____  



Kadri 5 19 saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud keskmise 
suurusega 45 kraadise kaldega viilkatusega 
pööninguruumiga 1korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel, sissepääsuga hoovi 
poolt. Hoone on kaasajal renoveeritud/ 
rekonstrueeritud: hoovipoolne juurdeehitus, 
fassaad soojustatud ja kaetud horisontaalse 
laudisega, PVC-nurga- ja aknapiirdeliistud, 
katuseaken, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad. elamu algne 
välisilme ei ole loetav, tehtud muudatused ei 
haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. 
Mahtudelt piirkonna miljööd toetav. 

lippaed 1849 95 1 MV 

Kadri 7 1920ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 
keskmise suurusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel.  Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, 3-teljelisel tänavafassaadil 4-se 
ruudujaotusega aknad, katusel profiilplekk. 
sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu. Hoone 
on kaasajal renoveeritud/ rekonstrueeritud 
(Rek ei kajastu EHR-s): hoovipoolne 
mastaapne viilkatusega  juurdeehitus. 
Tänavaäärne hoonemaht on piirkonna miljööd 
toetav.  
 

lippaed 1597 241 1,5 MV 

Kadri 7a Algselt 1933.a. ehitatud (omaniku info 
kohaselt) kõrge viilkatusega keskmise 
suurusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 
1970ndatel on elamu ümber ehitatud.  Fassaad 
kaetud puhasvuuk silikaatkivi  välisvooder, 
pikisuunal ehitatud garaaž, tänavasuunal väike 
katuseuuk. (Rek ei kajastu EHR-s). Piirkonna 
miljöö seisukohalt miljööväärtuslik.  

metallpiire 1332 128 1,5 MV 



Kadri 9 1910ndatel ehitatud poolkelpkatusega, kitsa 
viilkatusega katusekorruse väljaehitusega, 
tänavajoonest kaugemal pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt krundil asetsev 1,5 
korruseline puithoone. Edelasuunal madalam 
hoonemaht, fassaadil horisontaalne 
laudvooder, katuse väljaehituse otsaviilul 
vertikaalne kitsam laudvooder saelõikelise 
lõpetusega. Elamul on vahetatud avatäited, 
mis rikub üldmuljet. Omanäoline suures osas 
algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik.  
 

horisontaalne 
puitpiire 

1492 95 1,5 V 

Kadri 11 19 saj teisel poolel ehitatud keskmise 
suurusega madala vundamendiga  45 kraadise 
kaldega viilkatusega pööninguruumiga  
puithoone pikiküljega kinnistupiiril. 2-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega akendega. 
Sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu, 
otsaviilul pööninguluuk. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit.  
Ajastule ja piirkonnale iseloomulik jooksvalt 
hooldatud, algsena säilinud  elamu on 
piirkonna miljöö seisukohalt väga väärtuslik. 

lippaed 900 80 1 VV 

Kadri 13 19 saj viimasel veerandil ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega pööninguruumiga 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad, paremas nurgas paikneva 
varikatuse ja valgmikuga tahveluksega. Madal 
punasest tellisest vundament. Fassaadi katab 
lai profiiliga horisontaalne laudvooder, 
akendel säilinud Pärnu vanemale 
puitarhitektuurile omased kanneleeritud 
tuuleliistud. Vahetatud kaetusekate. Detailides 
hästi säilinud, pisut ehk „üle-restaureeritud“ 
silmapaistev ajalooline elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väga väärtuslik. 

lippaed 1954 95 1 VV 



Kadri 15 19 saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud väiksem 
45 kraadise kaldega viilkatusega 
pööninguruumiga 1korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel, väikse tagasiastega. 
sissepääsuga hoovi poolt. Hoone on kaasajal 
renoveeritud/ rekonstrueeritud: juurdeehitus 
elamu taga, fassaadil horisontaalne 
laudvooder, katusel profiilpekk, sobimatud 
avatäited.  Hoone on kaotanud ümberehituse 
käigus arhitektuurse ja miljööväärtuse. 
Mahtudelt piirkonna miljööd toetavas rollis 

lippaed 988 63 1 MV 

Kadri 17 19 saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud keskmise 
suurusega kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel, väikse tagasiastega. 
Hoone on kaasajal renoveeritud/ 
rekonstrueeritud: fassaad soojustaud ja kaetud 
vertikaalse asunikulaudisega,  katusel 
profiilplekk,  plastikraamidega aknad. 
Piirkonnale iseloomuliku mahu säilitanud 
hoone omab miljöö kujundamisel toetavat 
rolli. 

lippaed 818 110 1,5 MV 

Kadri 
17a 

1970ndatel alustatud/ehitatud kiviseinaga 
lameda katusekonstruktsiooniga , pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt asetsev hoone on 
rekonstrueerimisel. Pultkatusega kahekordne 
osa tagasiastega krundi suunas, tänavasuunas 
eenduv madalam osa horisontaalsete laiade 
akendega. Inventeerimise ajal on hoone 
mahtudelt  miljööväärtuslik.  
 

horisontaalne  
puitpiire 

648 161 
 
 
 
 
 
 

1,5 MV 

Kadri 
17b 

Tühi krunt  805   _____  



Kadri 19 19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega 45 
kraadise kaldega viilkatusega 
pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad, 4-se 
ruudujaotusega akendega ja valgmikuga 
uksega vasakul  pool. hoovipoole venitatud 
räästas, sissepääs ka hoovipoolse tuulekoja 
kaudu.  Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, katusel valtsitud plekk. Ajastule 
ja piirkonnale iseloomulik olulises osas 
algsena säilinud elamu on väga väärtuslik. 

hekk 1085 96 1 VV 

Kadri 
21a 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu 
pikisuunal madalama külgneva viilkatusega 
mahuga. Fassaadil lai horisontaallaudis, 
katusel eterniit, elamu katusel keskne väike 
katuseuuk.  Vahetaud mõned aknad. 
Hästisäilinud hoonetüübi raames eristuv 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

võrkaed 767 116 1,5 V 

Kadri 23 Lasteaed. 1968.a aastal tüüpprojekti järgi 
ehitatud madalakaldelise kelpkatusega 2 
korruseline ehitus, krundi sügavuses 
tänavajoonest eemal. Hoone fassaad kaetud 
silikaatkivi välisvooriga,  katusel profileeritud 
plekk Kasutuses lasteaiana.   

võrkaed 5095 623 2 MV 
____ 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kaevu  põik paaris 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 03.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kaevu 
põik 2 

Garaažid     ____  

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kaevu põik  (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 03.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

 Kaevu 
põik 1 

1960/70ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga pikliku põhiplaaniga 
puithoone kinnistu põhjapiiril. Elamu 
horisontaalset katusejoont rõhutavad 
katusekarniis (plekist) ja laiad, 3-se 
ruudujaotusega aknad. Fassaadi katab 
horisontaalne nn. asunikulaudis. Ajastuomane 
tagasihoidlik aedlinna elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik.  

võrkaed 873 111 1,5 V 

 
Kaevu 
põik 3 

Uusehitis või rekonstrueeritud elamu. paiknev 
põiktänava lõpus. 2korruselise 
ristkülikukujulise põhiplaaniga elamu 
fassaadil eendub täiskõrgusel silinderjas 
väljaehitus. Hoone katus eri kaldega 
viiludega, fassaad krohvitud. arvestades 
asukohta saab vajadusel pidada miljöö 
toetavaks.   

võrkaed 769 164 2 MV 
____ 

 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kaevu  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 19.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kaevu 2 Arvatavalt 20 saja alguses ehitatud laia 
põhiplaaniga 45-kraadise kaldega viilkatusega 
1korruseline pööninguruumiga elamu 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad. Sissepääs hoovipoolse tuulekoja 
kaudu. Elamu on renoveeritud, alge välisilme 
pole enam loetav; vahetatud fassaadikate, 
katusekate ja avatäited. Piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik.   

lippaed 973 139 1 V 

 
Kaevu 2a 1960ndatel ehitatud 2korruseline kivist 

korterelamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tüüpprojekti  järgi rajatud 
sümmeetrilise fassaadiga, keskse trepikojaga  
elamul on madalakadaline viilkatus. Fassaad 
krohvitud, PVC-raamidega aknad. Paljuehitatud 
arhitektuuriliselt väheväärtuslik elamu ei on 
piirkonna miljöö seiskohalt väheväärtuslik. 

puudub 1145 233 2 _____ 

 



Kaevu 4 19 saj lõpus/20 saj alguses ehitatud laia 
põhiplaaniga suurem 1,5 korruseline 
viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
5-teljelisel tänavafassaadil paremal erandliku 
varikatusega silmapaistev valgmikuga tahveluks, 
4-se ruudujaotusega aknad, katusel keskne 
vintskapp. Hoovi pool põhimahust madalam 
2korruseline trepikojamaht. Elamu fassaad 
kaetud horisontaalse laudvoodriga, 
vertikaallippidest  vöö sokli osas, vintskapil 
diagonaalne laudis. Jooksvalt hooldatud,  
olulises osas algsena säilinud silmapaistev 
elamu on piirkonna miljöö kontekstis väga 
väärtuslik. 

lippaed 571 125 1,5 VV 

Kaevu 4a 19 sajandil ehitatud 1korruseline 
pööninguruumiga palkhoone paikneb sisekrundil 
Kaevu 4 kinnistu taga. 45-kraadise kaldega 
viilkatus kaetud eterniidiga, fassaadil erakordselt 
lai horisontaalne laudvooder, otsaviilul 
pööninguluuk. Põhjapoolne sein akendeta, 
idapoolsel otsaküljel 2-se ruudujaotusega aknad. 
Ajalooline, algsena säilinud hoone on väga 
väärtuslik nii iseseisva objektina kui piirkonna 
miljöö kontekstis.  

puitpiire 571 61 1 VV 

Kaevu 6 1920ndatele ehitatud laia põhiplaaniga suurem 
2korruseline viilkatusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoovi pool kõrgem viilkatusega 
trepikojamaht. Tänavafassaadil  keskne 
katusevintskapp. Elamu on renoveeritud: 
vahetatud katusekate, avatäited,   fassaad  
soojustatud, kaetud horisontaalse laudvoodriga.   
Elamu algne välisilme ei ole loetav. Elamu on 
piirkonna toetaja rollis.  

lippaed 577 115 2 MV 



Kaevu 8 20 saj esimesel kümnendil ehitatud pikliku 
põhiplaaniga viilkatusega   1korruseline 
pööningukorrusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 6-teljelisel liseenidega liigendatud   
tänavafassaadil uks keskteljel paremal, säilinud 
3 algse 4-se ruudujaotusega aknad; hoovipoolse 
venitaud räästa all tuulekoda täiendava 
sissepääsuga. Fassaad kaetud laia laudvoodriga, 
katusel eterniit. Elamule on tehtud erinevates 
etappides remonti. Vanemasse hoonestuskihti 
kuuluv elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik.  
 

plank 766 158 1 V 

Kaevu 10 1970 aastal ehitatud pikiküljega tänavajoonega 
paralleelne lameda katusekonstruktsiooniga 
2korruseline kivihoone. 2korruselise 
põhimahuga liitub põhjasuunal tagasiastega 
madalam maht.     Kasutuses kontori ja  
laohoonena. hoone on miljööväärtuslik.   

puudub 1201 460 2 MV 

Kaevu 10a Tühi krunt  1862   ____  

Kaevu 12 ca1910 ehitatud 1,5 korruseline viilkatusega 
keskse katusekorruse väljaehitusega puithoone 
nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel. 
Maakividest ja põletatud tellistest vundamendil 
Omanäolise nurgaukse lahendusega elamu 
fassaad kaetud laia horisontaalse laudvoodriga, 
sokli kohal vertikaallippidest vahevöö. 
Omapärane tiheda ruudujaotusega piklike 
väiksemate akende rühm Ilvese tn poolsel 
otsafassaadil. Rikkalik puitdekoor: saelõikelised 
sarikaotsad, otsaviiludel ja katusekorruse 
väljaehitusel, viiluväljal ehispenn jm.  Katusel 
tsementkivi.   Algsena säilinud silmapaistev, 
erandliku fassaadikujundusega ajalooline elamu 
on väga väärtuslik. 

lippaed 
plank 

973 95 1,5 VV 



Kaevu 14 1950ndatel ehitatud L-kujulise põhiplaaniga 
kõrge viilkatusega laia vintskapiga pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt asetsev elamu.  
hoone on hilisemas ehitusetapis abihoonega 
kokku ehitatud, muudetud avatäidete kuju ja 
raamijaotust. Fassaad krohvitud, katusel eterniit.   
Piirkonna miljöö toetaja rollis.  

lippaed 600 156 1,5 MV 

Kaevu 16 20 saj. alguses ehitatud kõrge viilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega 1,5 
korruseline keskmise suurusega puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljelise 
tänavafassaad, keskteljel asuva valgmikuga 
lihtsa (hoone ehitusajast hilisemast perioodist 
pärit) uksega, 4-se ruudujaotusega akendega. 
Elamu fassaadi kattev laudis on vahetaud ca 20 
a. tagasi,  katusel valtsitud plekk. 
Piirkonnale ja  ajastule omane hästi säilinud 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik.  

võrkaed 
plank 

901 115 1,5 V 

Kaevu 18 2002.aastal rekonstrueeritud  keskmise 
suurusega elamu pikiküljega tänavajoonel 
Fassaad soojustaud ja  krohvitud, PVC-
raamidega aknad. Hoone ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljöölist väärtust. 
Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  
 

plank 1008 121 1,5 MV 



Kaevu 20 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Lõunasuunal kaarjas erker, 
sissepääs lõikub hoone põhimahtu 
tänavafassaadi paremas nurgas, otsaviilul 
väikeste akende rühm.  Fassaad kaetud puhta 
vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
hoonetüübile omased silikaatkivist aknasillused 
ja karniisid. Katusel eterniit, PVC-raamidega 
aknad. miljööväärtuslik 

hekk 600 115 1,5 MV 

Kaevu 22 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Sissepääs põhjapoolsel 
otsaküljel. PVC-laudis fassaadil, katusel 
profileeritud plekk, plastraamidega aknad.  
Renoveerimine on  vähendanud oluliselt elamu 
arhitektuurilist ja miljööväärtust.  Mahtudelt 
saab vajadusel piirkonna miljööd toetavaks 
pidada.    
 

hekk 
metallpiire 

600 93 1,5 MV 
____ 

Kaevu 24 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone fassaad kaetud laia 
horisontaalse laudvoodriga, otsaviilul kitsam 
vertikaalne laudis. Tänavafassaadil 3-se 
ruudujaotusega aknad, otsaküljel 2-se 
ruudujaotusega aknad ja miniatuurne aken 
otsaviilul. Algsena säilinud ajastu hoonetüübi 
näide. Väärtuslik.   

metallpiire 600 72 1,5 V 



Kaevu 26 19 saj viimasel veerandil ehitatud väike 45-
kraadise kaldaga viilkatusega 1korruseline 
pööninguruumiga palkhoone nurgakrundil 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone fassaad kaetud 
laia horisontaalse laudvoodriga, otsaviilul 
kitsam vertikaalne laudis saelõikelise 
lõpetusega. Otsviilul pööninguluuk. 3-teljeline 
tänavafassaad, sissepääs hoovi poolt. Vahetatud 
aknad ja piirdeliistud. Muus osas algsena 
säilinud ajastule iseloomulik elamu on väga 
väärtuslik.  

lippaed 600 51 1 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kana tn  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kana 2a Elamu vundament.  2011. a väljastatud 
ehitusluba  uue elamu rajamiseks  ehitusaluse 
pinnaga 127m2 

puudub 1227 127  ___ 

 
Kana 2b Hoonestamata kinnistu võrkaed 501  1,5 ____ 

 
Kana 4 1960ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste 
mahtude astmelise kompositsiooniga elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  Hoone 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga fassaadi 
ilmestavad eri kuju ja suurusega aknad, 
sealhulgas ümaraken. Funktsionalistliku stiiliga 
kompaktne algsena säilinud keskmise suurusega 
elamu on väärtuslik.  

lippaed 1200 109 2 V 

 



Kana 6 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on  renoveeritud: 
elamu fassaad soojustatud (aknaid auku jätvalt), 
krohvitud, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, plastiraamidega aknad. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

lippaed 901 79 1,5 MV 

 
Kana 8 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu on  
rekonstrueerimise tagajärjel täielikult kaotanud 
oma algse välisilme: elamu fassaad soojustatud, 
krohvitud, värvitud, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, avatäited vahetatud. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

lippaed 600  1,5 MV 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kana tn  (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kana 1 Algselt 1960ndate alguses ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev  viilkatusega  elamu on 
1993.aastal rekonstrueeritud. Fassaadil tume 
fassaadikivi, katusel kivikate.  Juurdeehitus 
põhjasuunal. Elamu algne väliilme ei ole enam loetav. 
Iseseisvata arhitektuuri eha miljööväärtust ei oma. 
Mahtudelt vajadusel piirkonna miljöö toetaja.  
  

lippaed 600 122 1,5 MV 
___ 

 
Kana 3 1960ndate alguses ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev  keskse laia vintskapiga kõrge 
viilkatusega  elamu. hoonetüübile omased eristuvat 
värvi aknalengid, Kagusuunal eendub erandlikult 
pikikülje nurgal asuv kaarjas erker, millel torupiirdega 
rõdu. Fassaad krohvitud, uus katuesekate 
(miljööväärtust vähendav)Ajastu elamutüübi 
tavapärasest nüansirikkam,  suures osas algsena 
säilinud elamu on väärtuslik. 

lippaed 599 114 1,5 V 

 
Kana 5 1910/1920 ehitatud keskmise suurusega viilkatusega 

puithoone asetseb krundil tänavjoonest kaugemal. 45-
kraadise kaldega viilkatusel eterniit, fassaadi katab 
tsemendisegune krohv, aknad ca 1980ndatest. Kinnistul 
on kaks mastaapset abihoonet. Elamu on piirkonna 
kontekstis miljööväärtuslik.  

lippaed 1416 108 1 MV 

 



Kana 7 1962 aastal ehitatud veetorn. Silinderjas kõrge 
kiviehitis. Põletatud tellise ja silikaatkiviga 
kombineeritud fassaadikate. Märgilise tähendusega 
esteetilise välimusega objekt valdavalt elamutega 
hoonetaud piirkonnas on miljööväärtuslik.   

võrkaed 1901 50 6-7 V 

 
Kana 9 1930ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga paralleelselt 

asetsev  viilkatusega suurem kivihoone. Kahe 
täiskorruse ja katusekorrusega mitme korteriga 
elamuhoone fassaad on kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga, avarad 6-se ruudujaotusega aknad, 
katusekorrusel keskne vintskapp, tänavasuunal 
varikatusega tuulekoda sissepääsuga. eristuva mahu ja 
ülesehitusega olulises osas algsena säilinud elamu on 
väärtuslik.  

võrkaed 
hekk 

689 63 2,5 V 

 
Kana 11 Arvatavalt 20 sajandi algusest pärinev kaasajal 

rekonstrueeritud pultkatusega väike 1 korruseline 
puithoone paikneb kinnistu keskosas. Fassaadil 
vertikaalne nn asunikulaudis. Katusel kivikate. Väikese 
mahuga elamu on piirkonna miljöö toetaja rollis.  

võrkaed 
 

765 35 1 MV 

 
 



Inventeerimisankeet  
Ülejõe: Kilgi tn(paaritu numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kilgi 1 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse suure vintskapiga 
viilkatusega  1,5 korruseline elamu. 
Asümmeetriline tänavafassaad, idasuunalisel  
pikiküljel abihoonetiib. Silikaatkivi 
välisvoodriga kaetud fassaad, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, 
plastikraamidega aknad. Elamu on piirkonna 
miljööd toetav.   

lippaed 600 80 1,5 MV 

 
Kilgi 1a 1970ndatel ehitatud keskse vintskapiga kõrge  

viilkatusega  1,5 korruseline elamu paikneb 
sisekrundil. Renoveeritud elamu fassaadi 
katab  horisontaalne laudvooder, katusel 
eterniit; hoovi poole lisatud tuulekoda. Elamu 
on piirkonna miljööd toetav.   

võrkaed 988 78 1,5 MV 

 
Kilgi 1d Uusehitis. Inventeerimise käigus kantud  

Pärnu linna aluskaardile. Pooleliolev 
kiviplokkidest seinaga pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev viilkatusega  keskmise 
suurusega uusehitis.  

lippaed 742  1 ____ 

 



 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kitse tn  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kitse 2 Arvatavalt 1920ndatel ehitatud laia põhiplaaniga 
viilkatusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 
Kitsas keskne katuseuuk, 4-aknaga 
tänavafassaad. Hoone on rekonstrueeritud: 
juurde ehitatud madalakaldelise viilkatusega 
garaažimaht loodesuunal, fassaad soojustatud , 
kaetud PVC-laudisega, vahetaud avatäited, jm. 
Elamu algne välisilme ei ole enam loetav. Elamu 
on mahtudelt piirkonna miljöö toetaja rollis.  

hekk 1375 109 1,5 MV 

 
Kitse 2a 1960ndatel ehitatud suurem 2 korruseline 

lameda katusekonstruktsiooniga 
(madalakaldelise kelpkatusega) mitme korteriga 
elamu pikiküljega tänavajoonel. Hoovi pool 
kaks sissepääsu. Hoone fassaad kaetud 
silikaatkivi välisvoodriga, katusel eterniit. 
Vahetaud osa aknaid, muus osas algsena 
säilinud elamu on piirkonna miljööd toetav.   
 
 

võrkaed 602 107 2 MV 

 
Kitse 2b 1970ndatel ehitatud ristkülikukujulise 

põhiplaaniga lameda katusekonstruktsiooniga 
elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Kuupjate mahtudena lahendatud 
hoone 2 korruselise põhimahuga liitub  eendub 
kagusuunal abihoone tiib. Fassaadil loob 
kontrasti tume vertikaalne laudvooder ja hele 
krohvipind. Sissepääs lõikub hoone põhimahtu.  
Skandinaavia karniisiarhitektuuri mõjutustega 
modernne, eristuva arhitektuuriga silmapaistev 
elamu on väga väärtuslik. 

hekk 518 131 2 VV 

 
 



 

 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kitse tn  (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 28.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kitse 1 Arvatavalt 1950ndatel ehitatud viilkatusega 
keskse vintskapiga elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Hoone on 
oskamatult renoveeritud: uued avatäited,  jm.  
Elamu algne välisilme ei ole enam loetav. Elamu 
on mahtudelt piirkonna miljöö toetaja rollis.  

hekk 1460 109 1,5 MV 

 
Kitse 3 1960ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega  

elamu pikiküljega tänavajoonel. Hoone taga 
madalam viilkatusega tiib, kagusuunal kaarjas 
erker. Katusel keskne vintskapp. Hoone on 
renoveerimisel. Katusele on paigaldatud S-
kivikate, sein kaetud tuuletõkkeplaadiga. 
Inventeerimise ajal miljööväärtuslik.  
  

lippaed 1305 97 1,5 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Kolde  (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Kolde 2b 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge. viilkatusega  
elamu. Sissepääs hoovipoolse tuulekoja 
kaudu. Fassaadil lai profiiliga laudvooder, 
otsaviilul kitsas vertikaallaudis saelõikelise 
lõpetusega. Viilkatusega hoonetüübi raames 
mahu ja ülesehitusega eristuv algsena säilinud 
elamu on väärtuslik. 

lippaed 600 65 1,5 V 

 
Kolde 2c Uusehitis. 2006 ehitatud suur elamu paikneb 

sisekrundil Kolde 2b kinnistu taga. 
Viilkatusega 2korruseline elamu ei oma 
iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust.  
Piirkonna ehitustavadega ei haaku.  Väike 
krunt, suur ehitusalune maht. Miljööliselt 
väheväärtuslik.    

metallpiire 627 172 2 ____ 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Lille (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 17.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Lille10 1910/1920ndatel ehitatud  viilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega 1,5 
korruseline suurem puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Elamu on 2008. aastal 
rekonstrueeritud; tulemus miljöö 
seisukohast ebarahuldav. Fassaadi soojustus 
liialt eenduv, plastikraamidega ilma 
profiilita ebasobiva ruudujoatusega aknad, 
laineplekk, katusel, jne. Mahtudelt ja 
ülesehituselt piirkonna miljööd toetav.  
 

plank 1992 151 1,5 MV 

Lille 12 Ca 1930/1940 ehitatud väike viilkatusega 1 
korruseline pööninguruumiga puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Viilkatusega 
põhimahuga liitub idasuunal omapärase 
kitsa 2korruselise hoonetiivaga. Elamu 
viilkatus kaetud eterniidiga, fassaadil lai 
horisontaalne laudvooder, 2-se 
ruudujaotusega aknad (hilisemast 
perioodist). Suures osas algsena säilinud 
ajalooline elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik. 

plank 
metallpiire 

1909 87 1 V 



Lille 14 20 saj esimesel kümnendil ehitatud väike 
viilkatusega 1 korruseline pööninguruumiga 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 45-
kraadise kaldega viilkatus kaetud 
eterniidiga, fassaadil lai horisontaalne 
laudvooder, 4-se ruudujaotusega aknad, 
omanäolise profiiliga akna piirdeliistud,  
otsaviilil pööninguluuk, sissepääs hoovi 
poolt. Kinnistul asub hoone ehitusaegne 
hästi säilinud viilkatusega abihoone.  
Algupärane ja terviklik ansambel on väga 
väärtuslik üksiku objektina ja 
miljööväärtuse seiskohast.  

Plank 
metallpiire 

1920 63 1 VV 

Lille 16 1950ndatel ehitatud pikiküljega kinnistu 
joonega paralleelne kõrge viilkatusega 
pikliku põhiplaaniga elamu. 2007 
laiendatud/rekonstrueeritud elamu 
ehitusaegne välisilme on tänaseks kadunud. 
Fassaad soojustatud, krohvitud, värvitud, 
katusel profiilplekk, avatäited vahetatud. 
Miljöö seisukohast on valik materjali ja 
värvitooni osas ebasobiv ega haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Hoone omab 
piirkonna miljöös toetavat rolli.    

Horisontaalne 
puitpiire 
 

1417 147 1,5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Lille (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 17.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Lille 1 19 saj lõpust pärinev viilkatusega pikliku ja 
laia põhiplaaniga pööninguruumiga puitelamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonel. Hoovi poole 
venitaud räästa all tuulekoda sissepääsuga. 
Hoone on hilisemas ehitusjärgus oskamatult 
renoveeritud, algne välisilme rikutud.  
tänavafassaad soojustatud, kaetud 
horisontaalse laudisega,   paigaldatud 
plastikraamidega ruudujaotuseta aknad. 
Tallinna mnt poolsel otsafassaadil säilinud 
omapärane aknakarniis. Piirkonnale 
iseloomuliku mahu säilitanud hoone omab 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 

plank 1093 96 1 V 

Lille 1a 1970ndatel ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Kuupjate mahtudena lahendatud hoone 2 
korruselisest põhimahust eendub idasuunas 1-
korruseline abihoone tiib. Eramu on 
renoveeritud. Asümmeetriliselt paiknevate 
avadega tänavafassaad. Kaasaegne 
väljapeetud arhitektuurikeelega lameda 
katusega elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. 

metallpiire 600 127 2 V 



Lille 3 Uusehitis. 2006.a. ehitatud keskmise 
suurusega elamu paikneb sisekrundil Lille 1a 
kinnistu taga. 2korruselise viilkatusega 
puithoone fassaad on kaetud vertikaalne 
laudvoodriga, katusel kivikate, tiheda 
ruudujaotusega aknad. Elamu on piirkonna 
miljöö toetaja.  

lippaed 1809 109 2 MV 

Lille 5 1970ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga osaliselt 2korruseline 
keskmise suurusega elamu pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Horisontaalset 
katusejoont rõhutab  karniis. Puhasvuuk 
silikaatkivi välisvoodriga fassaadi ilmestab 
tänava suunal hoonetüübile iseloomulik 
välisuks ja ümaraken selle kõrval.  
läänesuunal eendub 2korruselisest põhimahust 
madalam väljaehitus, idasuunal abihoone 
hoonetiib. Garaažiesine varikatus on 
uusehitus. Piirkonnale ja ajastule iseloomulik 
olulises osas algsena säilinud aedlinna elamu 
on väärtuslik miljöö kandja.  

metallpiire 731 89 2 V 

Lille 5a 1978.a (EHR-i andmetel) ehitatud 
2korruseline keskmise suurusega 
madalakaldelise viilkatusega renoveeritud, 
krohvitud fassaadiga elamu paikneb 
sisekrundil Lille 7 kinnistu taga ja pole 
tänavalt vaadeldav. Elamu on piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  

hekk 797 148 2 MV 

 



Lille 7 Elamu ja suur abihoone (142m2). 1970ndatel 
ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga 
kuupja mahuga elamu pikiküljega 
tänavajoonel. 2-korrselise põhimahuga liitub 
mastaapne tagasiastega abihoone tiib. 
Silikaatkivi välisvoodri ja vertikaalse 
laudisega kaetud fassaadiga elamul 
tänavafassaadil teise korruse tagasiastega osas 
rõdu. Ebaproportsionaalselt suur ja näotu 
abihoone vähendab elamu arhitektuurset ja 
miljöölist väärtust ning devalveerib tervikut. 
Elamu omab  piirkonna miljöö kujundamisel 
toetavat roll 

plank 
metallpiire 

878 64 
142 

2 MV 

Lille 7a 1970ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste 
mahtude astmelise kompositsiooniga elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Hoone tsemendiseguse krohviga kaetud  
fassaadi ilmestavad asümmeetriliselt 
paiknevad aknad ning hoone põhimahtu 
lõikuv sissepääs stiilsete piluakendega. PVC-
aknaraamid. Suures osas algsena säilinud 
erinäoline aedlinna elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik.   

metallpiire 600 139 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Linda  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Linda 2 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 1,5 
korruseline eramu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt.  Kagusuunal 
kaarjas erker, millel metallist torupiirdega 
rõdu, tänavasuunal väike katuseuuk, loodes 
garaažimaht. Fassaad krohvitud, katusel 
profiilplekk. Renoveeritud elamul on vahetaud 
katusekate ja osa aknaid vahetatud. 
Tänavafassaadil kaunis kaarja ülaosaga algne 
välisuks. Dekoratiivne metallist värav. 
Iseloomulike joontega, tavapärasest 
nüansirikkam hoonetüübi esindaja on väga 
väärtuslik.  

Metallpiire 
hekk 

901 106 1,5 VV 

Linda 4 1970ndatel ehitatud 1korruseline 
madalakaldelise viilkatusega eramu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  
Tänavasuunal eenduvas mahus sissepääs, 
pikiküljel garaažimaht, puhasvuuk silikaatkivi 
välisvooder, eri suurusega akende rühmad. 
Väljapeetud  arhitektuuriga olulises osas 
algsena säilinud tänavalõigule omane 
modernne aedlinna elamu on väärtuslik. 

hekk 600 169 1 V 



Linda 4a 1970ndatel ehitatud 1,5 korruseline 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt  
paiknev viilkatusega eramu. Hoone on 
renoveeritud/rekonstrueeritud: kaarja katusega 
vintskapp, kiviimitatsiooniga profiilplekiga 
kaetud katusel. Fassaad krohvitud. algse 
välisilme kaotanud elamu ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust.  Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.   
 

hekk 541 155 1,5 MV 

Linda 6 Linda 6/8 on paariselamu. 1970ndate alguses 
ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga 
2korruseline keskmise suurusega elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Horisontaalset katusejoont rõhutab  karniis. 
Puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga fassaadi 
ilmestavad eri suuruse ja kujuga aknad tänava 
suunal, otsaviilul väikeste akende rühm.  
Hoone mõlemal pikiküljel madalam 
garaažimaht. Ajastule ja tänavalõigule omane 
olulises osas algsena säilinud aedlinna 
paariselamu on väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 339 
 

98 2 V 

 
Linda 8 Linda 6/8 on paariselamu. 1970ndate alguses 

ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga 
2korruseline keskmise suurusega elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Horisontaalset katusejoont rõhutab  karniis. 
Puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga fassaadi 
ilmestavad eri suuruse ja kujuga aknad tänava 
suunal, otsaviilul väikeste akende rühm.  
Hoone mõlemal pikiküljel madalam 
garaažimaht. ajastule omane olulises osas 
algsena säilinud aedlinna paariselamu on 
väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 339 98 2 V 

 



Linda 10 1960ndate lõpus/70ndate alguses arhitektilt 
tellitud projekti järgi ehitatud 
ristkülikukujulise põhiplaaniga lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 2 
korruselise elamumahuga liitub  kirdesuunal 
abihoone tiib. Fassaad krohvitud,  eri suuruse 
ja ruudujaotusega aknad tänavasuunal, 
abihoone räästa alune osa laotud  
klaastellistest. Hoonetüübile omane privaatne 
tagaõu. Algsena säilinud ajastule ja 
tänavalõigule omane modernses võtmes 
aedlinna elamu on väärtuslik.  

metallpiire 597 99 2 V 

Linda 12 1960ndate lõpus/70ndate alguses ehitatud 
ristkülikukujulise põhiplaaniga lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Kuupjate mahtudena lahendatud hoone 2 
korruselise põhimahuga liitub  eendub 
kirdesuunal abihoone tiib. Nurgaakna 
motiiviga fassaadil loob kontrasti tume 
vertikaalne laudvooder ja hele krohvipind. 
Sissepääs abihoone ja elamu vahel.  
Karniisiarhitektuuri mõjutustega modernne, 
osaliselt renoveeritud, ajastule ja 
tänavalõigule omane silmapaistev elamu  
väärtuslik. 

metallpiire 
hekk 

600 123 2 V 

Linda 14 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise 
piltkatusega) elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Kuupjate 
mahtudena lahendatud hoone 2 korruselisest 
põhimahust eendub idasuunas 1-korruseline 
abihoone tiib. Eri suuruse ja ruudujaotusega 
akende rühmad krohvitud fassaadil. 
Kaasaegne väljapeetud arhitektuurikeelega 
lameda katusega tänavalõigule omane elamu 
on piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. 
Lõpetab Linda tn lameda katusega hoonete 
ansambli paaris numbritega tänavapoole. 

metallpiire 472 137 2 V 



Linda 16 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Elamu on 
renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud 
horisontaalse laudisega, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad, uus välisuks. Hoone 
miljööväärtust on tehtud tööde ja kasutatud 
materjalidega vähendatud.  

metallpiire 602 88 1,5 MV 

Linda 18 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
otsaviilul kontrastsed punasest tellisest 
aknasillused ja karniisid. Sissepääs lõikub 
hoone nurka. Vahetatud osa aknaid, muus osas 
algsena säilinud heas korras silikaatkivi 
välisvoodriga elamu koos ansamblilise 
abihoonega on piirkonna miljöö kujundamisel 
väärtuslik. 
 

metallpiire 600 96 1,5 V 

 



 

 
Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Linda (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus  
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Linda 1 1960ndate lõpuaastatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste mahtude 
astmelise kompositsiooniga pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Asümmeetrilise kujundusega 
tsemendiseguse krohviga kaetud fassaadi ilmestavad 
eri suuruse ja kujuga aknad tänava suunal, sealhulgas 
ümaraken välisukse kohal, otsaviilul väikeste akende 
rühm. Elamul on vahetatud osa aknaid. 
Funktsionalistliku arhitektuurikeelega, ajastule omane 
elamutüüp on väärtuslik  miljöö kandja.   

hekk 605 91 2 V 

Linda 3 1960ndate lõpuaastatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga 2korruseline elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Elamuga liitub 
kirdesuunal madalam garaažimaht. Hoonel on 
rõhutatud horisontaalsete aknajoontega tänavafassaad 
parapettide  vahele jääva kitsa katusekarniisiga. 
Modernne, tänavalõigule omane olulises osas algsena 
säilinud aedlinna elamu on väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 600 132 2 V 



Linda 5 1970ndate alguses ehitatud ristkülikukujulise 
põhiplaaniga lameda katusekonstruktsiooniga elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt 
nurgakrundil. Kuupjast 2 korruselisest  põhimahust  
eendub tänava suunas madalam hoonetiib sissepääsu 
osa ja garaažiga. Fassaad kaetud tsemendiseguse 
krohviga.  Horisontaalset joont rõhtavad 
katusekarniisid. Tänavalõigule iseloomulik olulises 
osas algsena säilinud aedlinna elamu on väärtuslik 
miljöö kandja. 

metallpiire 600 147 2 V 

Linda 7 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
tsemendiseguse krohviga.  Asümmeetriliselt paiknevate 
avadega vertikaalse eenduva triibuga poolitaud 
lakooniline tänavafassaad. Kaasaegne väljapeetud 
arhitektuurikeelega lameda katusega elamu on 
piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. Tänavalõigule 
iseloomulik olulises osas algsena säilinud aedlinna 
elamu on väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 600 149 2 V 

Linda 9 Linda 9/11 on paariselamu. 1970ndate alguses ehitatud 
lameda katusekonstruktsiooniga  2korruseline 
paariselamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont rõhutab  
karniis mõlemal hoonemahul. Tsemendiseguse 
krohviga kaetud fassaadi ilmestab laiade 
horisontaalsete akende vöö. Edelasuunal eendub 
tänavasuunas kõrgemast põhimahust madalam 
väljaehitus (garaaž pealeehitusega). Tänavalõigule ja 
ajastule iseloomulik olulises osas algsena säilinud 
aedlinna paariselamu on väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 595 131 2 V 



Linda 11 Linda 9/11 on paariselamu. 1970ndate alguses ehitatud 
lameda katusekonstruktsiooniga  2korruseline 
paariselamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont rõhutab  
karniis mõlemal hoonemahul. Tsemendiseguse 
krohviga kaetud fassaadi ilmestab laiade 
horisontaalsete akende vöö. Kirdesuunal eendub 
tänavasuunas kõrgemast põhimahust madalam 
väljaehitus (garaaž pealeehitusega). tänavalõigule ja 
ajastule iseloomulik olulises osas algsena säilinud 
aedlinna paariselamu on väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 609 127 2 V 

Linda 13 1970ndate alguses ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga(madalakaldeline pultkatus)  
2korruseline elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tänavafassaadil tagasiastega teise korruse 
osas asub rõdu. Tsemendiseguse krohviga kaetud 
fassaadi ilmestab rõhutatud horisontaalsete akende 
joon, kitsam katusekarniis ja rõdupiire. Tänavalõigule 
omane olulises osas algsena säilinud aedlinna elamu on 
väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiire 554 128 2 V 

Linda 15 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise viilkatusega) 
elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Eritasapinnalise  kuupjate mahtude kompositsiooniga 
suurem elamu. 2 korruselisest põhimahust eendub 
kirdesuunas 1-korruseline suure tiheda ruudujaotusega 
aknaga hoonetiib. Eramu on renoveeritud. 
Asümmeetriliselt paiknevate erikujuliste akendega 
krohvipinna ja puiduga kaetud tänavafassaad, räästa all 
keskne väikeste akende trio.  Kaasaegne väljapeetud 
arhitektuurikeelega katusega elamu lõpetab on 
piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. Lõpetab Linda 
tn lameda katusega hoonete ansambli paaritute 
numbritega tänavapoole.  

puitpiire 566 161 2 V 
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Lubja 2 19 saj viimasel veerandil ehitatud väiksem 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljelise 
tänavafassaadi pikiküljel iseloomulik 
põhimahu madalam pikendus  Sissepääs  
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Hilisemas 
ehitusetapis mõnevõrra ümberehitatud elamu 
fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel eterniit. Ajastule ja piirkonnale 
iseloomulik suures osas algsena säilinud 
elamu on väärtuslik. 

lippaed 932 84 1 VV 

Lubja 4 19 saj viimasel veerandil ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega pööninguruumiga  
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad, sissepääs hoovipoolsest 
tuulekojast.  Piirkonnale erandlik kõrgem 
vundament. Fassaadi katab lai horisontaalne 
laudvooder, laiaiad nurgalauad,  4-se 
ruudujaotusega aknad piirdeliistudega, 
otsaviilul pööninguluuk. Katusel eterniit. 
Jooksvalt hooldatud algsena säilinud 
piirkonnale omane ajalooline elamu on väga 
väärtuslik.  
 

lippaed 705 114 1 VV 



Lubja 6 19 saj viimasel veerandil ehitatud väike 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone  
paikneb tänavajoonest eemal krundi keskel 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 3-
teljelise fassaadi paremal küljel valgmikuga 
lihtne uks. Elamu fassaadi katab lai 
profileeritud horisontaalne laudvooder, laiad 
nurgalauad,   katusel eterniit. Ajastule ja 
piirkonnale iseloomuliku valdava 
perimetraalse  hoonestusviisi seas erandlikult 
krundi keskel paiknev algsena säilinud väike 
elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 424 46 1 VV 

Lubja 6a Uusehitis. 2005.aastal ehitatud 
madalakaldelise kelpkatusega 1 korruseline 
puithoone  paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Krohvitud fassaad, katusel 
profiilplekk. Tagasihoidliku mahuga, 
abihoonega kokku ehitatud kaasaegne 
elamuhoone  on miljööväärtuslik.  

lippaed 457 202 1 MV 

Lubja 8 19 saj lõpus ehitatud keskmise suurusega 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone  
paikneb pikiküljega tänavajoonel. Põletatud 
tellistest vundament; 5-teljelise fassaadi 
paremal küljel ajaloolisele elamule sobimatu 
ilmetu  nö. kataloogiuks. Renoveerimine on 
vähendanud osaliselt hoone väärtust. Ajastule 
ja piirkonnale iseloomuliku ülesehituse ja 
mahuga elamu on piirkonna kontekstis 
väärtuslik.  

lippaed 512 114 1 V 



Lubja 10 1920/30ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavaga külgneva põhimahuga 
ja külgneva madalama viilkatusega mahuga 
pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs 
hoovipoolse trepikoja kaudu. Hoonel 
madalamal osal põletatud tellistest 
vundament, suure  aknapinnaga 6-se 
ruudujaotusega aknaga vintskapp katusel. 
Mõlema mahu fassaad kaetud laia 
horisontaalse laudvoodriga, kõrgemal mahul, 
vertikaallippidest vöö sokli ja korruste 
vahelisel osal ja otsaviilul. Omanäoline 
algsena säilinud hoone on väga väärtuslik. 

plank 411 140 1,5 VV 

Lubja 12 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega pööninguruumiga puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad, keskteljel paikneb tiibuks 
valgmikuga. Madal vundament. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, räästa all 
vertikaallippidest vöö saelõikelise lõpetusega;  
4-se ruudujaotusega samba ja kapiteeliga 
tuuleliistudega aknad (piirdeliistud on uued), 
otsaviilul väiksed rombikujulised aknad. Kaks 
korstnapitsi punasest tellisest. Katusel 
valtsitud plekk.  Hästi säilinud/ jooksvalt 
hooldatud piirkonnale omane ajalooline elamu 
on väga väärtuslik. 

lippaed 1693 138 1,5 VV 

Lubja 
12a 

1970ndatele ehitatud madalakaldelise 
viilkatusega 2korruseline elamu sümmeetrilise 
otsafassaadiga tänavajoonel. Fassaad kaetud 
tsemendiseguse krohviga, katusekarniisil 
vertikaallaudis. Osaliselt keldrikorrusel asuva 
abihoonega ajastule iseloomulik algsena 
säilinud aedlinna elamu on väärtuslik. 

metallpiire 600 132 2 V 



Lubja 14 1900ndatel ehitatud viilkatusega puitelamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafaassaad, 4-se ruudujaotusega 
akendega. Punastest tellistest korstnapits. 
Fassaad kaetud horisontaalse laudisega, 
katusel tsementkivi kate. Renoveerimine on 
pooleli, senised tööd on teostatud oskuslikult. 
Säilinud mahtudega piirkonnale iseloomulik 
hoone on piirkonna miljöö kontekstis 
väärtuslik.   

lippaed 600 8 1,5 V 

Lubja 16 1930ndatel  ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Elamu  on hilisemas 
ehitusjärgus osaliselt renoveeritud ja kaotanud 
algse välisilme.  Fassaad kaetud horisontaalse 
laudisega, katusel valtsitud plekk. Fassaad 
soojustatud, paigaldatud plastikraamidega 
aknad. Esinduslik, säilinud mahtudega ajastule 
ja piirkonnale iseloomulik hoone on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 669 85 1,5 V 

Lubja 
16a 

Kaasajal rekonstrueeritud keskmise suurusega 
viilkatusega keskse laia vintskapiga elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Elamu fassaad on kaetud 
silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Elamu 
tänavafassaadil on mastaapne, elamut varju 
jättev abihoone. Tervik ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust, mahtudelt 
vajadusel piirkonna miljöö toetav.  

võrkaed 815 231 1,5 MV 
____ 



Lubja 18 1920ndatel ehitatud pikiküljega asetsev, laia 
vintskapiga, viilkatusega pikliku põhiplaaniga 
suurem hoone pikiküljega tänavajoonel.  
Arvatavalt on hoone hilisemas etapis 
pikemaks ehitatud, hoovi pool asub tuulekoda.  
Hoone on renoveeritud:  fassaad soojustatud, 
kaetud horisontaalse laudvoodriga,  avatäited 
vahetatud. Renoveerimine on  vähendanud 
elamu arhitektuurilist ja miljööväärtust.  
Elamu on piirkonna kontekstis väärtuslik. 
 

plank 1471 133 1,5 V 

Lubja 20 uusehitis 1996 Kaasaegne väljapeetud 
arhitektuurikeelega lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu. erikujuliste 
akendega ilmestatud fassaad kaetud tellisest 
välisvoodriga. Oleks krohvituna Pärnule 
omasem ja esinduslikum. Suurel krundil asuv 
funktsionalistliku vormiga väljapeetud 
arhitektuuriga uusehitis on piirkonna 
kontekstis väärtuslik.  

 1623 121 2 V 

Lubja 22 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga 1,5 korruseline sõjajärge eramu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Hoonetüübile omase 
asümmeetrilise tänavafassaadiga, algsena 
säilinud lihtsama kujundusega elamu  näide, 
kus alles kõik hoonetüübile iseloomulikud 
tunnused. Silikaatkivi välisvoodriga kaetud 
fassaad,  iseloomulik välisuks, vintskapp, 
eterniitkattega katus.  Elamu on piirkonna 
kontekstis väärtuslik. 

võrkaed 561 86 1,5 V 



Lubja 
22a 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev vintskapiga kõrge 
viilkatusega  elamu. Edelasuunal kaarjas 
erker, hoonetüübile iseloomulik välisuks. 
Täilikult renoveeritud elamu fassaad 
soojustatud, krohvitud, värvitud, katusel 
rullmaterjal, avatäited vahetatud. Miljöö 
seisukohast renoveerimine pigem rahuldav kui 
eeskujulik. Esinduslik hoone omab piirkonna 
miljöö kujundamisel olulist  rolli.    
 
 

metallpiire 600 108 1,5 V 

Lubja 24 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev vintskapiga kõrge 
viilkatusega pikliku põhiplaaniga suurem 
hoone. Hoone pikiküljele on hilisemas etapis 
tehtud juurdeehitus, fassaad soojustatud, 
krohvitud, värvitud, katusel laineplekk,  
avatäited vahetatud. Renoveerimine on  
vähendanud elamu arhitektuurilist ja 
miljööväärtust.  Elamu on piirkonna 
kontekstis miljööväärtuslik. 
 

puudub 732 153 1,5 MV 

Lubja 28 1920/30ndatel ehitatud keskse vintskapiga, 
kõrge viilkatusega,  pikiküljega tänavajoonel 
asetsev keskmise suurusega elamu. 
Sümmeetrilise 3-teljelise tänavafassaadiga 
hoone sissepääs hoovi poolt tuulekojast.  
Hoone on renoveeritud, vahetatud katusekate 
ja avatäited vähendavad ajaloolise hoone 
autentsust. Fassaadil horisontaalne 
laudvooder, otsaviilul vertikaallaudis ja räästa 
all vertikaallippidest vahevöö.  Piirkonnale 
iseloomulik hoone  on  väärtuslik miljöö 
kandja. 

puitpiire 1387 93 1,5 V 



Lubja 30 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga. 
Katusel ehitusaegne silikaatkivi kate. PVC-
raamidega aken vintskapil, muus osas algsena 
säilinud heas korras tüüpiline puhta  
silikaatkivi välisvoodriga elamu koos 
ansamblilise abihoonega omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

võrkpiire 600 74 1,6 V 

Lubja 32 1960ndatel ehitatud kõrge ristviilkatusega 
keskmise suurusega elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Sissepääs  lõikub hoone nurka kirdenurgas. 
Loodeküljel 1korruseline väljaehitus, millel 
rõdu. Renoveerimise käigus on fassaad 
soojustatud ja krohvitud, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Elamu on 
piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 

metallpiire 1340 110 1,5 MV 

Lubja 34 1950ndate alguses ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt krundi keskosas asetsev 
viilkatusega  elamu. Loodesuunal hoone taga 
külgneb suurem abihoone tiib.  Renoveerimise 
käigus on hoone fassaad kaetud horisontaalse 
kitsa laudisega, katusele paigaldatud 
profiilplekk.  Renoveerimine on  vähendanud 
oluliselt elamu arhitektuurilist ja 
miljööväärtust.  Mahtudelt saab vajadusel 
piirkonna miljööd toetavaks pidada.    
 

võrkpiire 722 72 1,5 MV 



Lubja 36 1940ndater lõpus/1950ndate alguses ehitatud 
kõrge viilkatusega, keskse väikese vintskapiga 
1,5 korruseline  pikiküljega tänavaga 
paralleelne tänavajoonest eemal asetsev 
puithoone. Profileeritud laudvoodriga kõrge 
viilkatusega, tänavafassaadil keskteljest 
paremal asuva uksega, eterniitkatusega elamu.  
Hoonetüübi varasem, algsena säilinud 
esindaja on piirkonna miljöö kontekstis väga 
väärtuslik 

lippaed 1483 82 1,5 V 

Lubja 38 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt paiknev kõrge viilkatusega, 
keskse vintskapiga  elamu. Hoone taga eendub 
ümar erker.  Renoveerimise käigus on hoone 
fassaad kaetud vertikaalse nn 
asunikulaudisega, katusele paigaldatud 
profiilplekk, aknad PVC-raamidega.  
Renoveerimine on  vähendanud elamu 
arhitektuurilist ja miljööväärtust. Elamu on 
piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 
 

lippaed 1483 89 1,5 MV 

Lubja 40 1950ndate alguses ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev viilkatusega  
elamu. Hoonel on keskse väike katuseuuk, 
hoone taga 1 korruseline madalam hoonemaht.   
Hoone on renoveeritud: fassaad soojustatud ja 
krohvitud, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, aknad PVC-raamidega. 
Renoveerimine on  vähendanud elamu 
arhitektuurilist ja miljööväärtust. Elamu on 
piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 
 
 

metallpiire 1496 106 1,5 MV 



Lubja 42 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt paiknev kõrge viilkatusega,  
vintskapiga  elamu. Hoone tänavasuunal  
eendub tuulekoda.  Renoveerimise käigus on 
hoone fassaad kaetud vertikaalse nn 
asunikulaudisega, katusele paigaldatud 
profiilplekk, aknad PVC-raamidega.  
Renoveerimine on  muutnud elamu algset 
välisilmet. Elamu on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik. 
 

lippaed 1473 92 1,5 MV 

Lubja 44 1950ndatel ehitatud kekse katusekorruse 
väljaehitusega kõrge viilkatusega  elamu. 
Hoone taga eendub ümar erker.  
Renoveerimise käigus on hoone fassaad 
kaetud  kahes toonis vertikaalse nn 
asunikulaudisega, katusele paigaldatud 
profiilplekk, aknad PVC-raamidega.  
Renoveerimine on  vähendanud elamu 
arhitektuurilist ja miljööväärtust. Elamu on 
piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 

lippaed 1473 78 1,5 MV 

Lubja 46 1950 teisel poolel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga kõrge viilkatusega laudvoodriga  
elamu. Miljööväärtust vähendab vahetatud 
katusekate:  kiviimitatsiooniga profiilplekk,  
PVC-raamidega aknad. Hoone on mahtudelt 
piirkonna miljööd toetavas rollis. 

lippaed 1475 76 1,5 MV 



Lubja 48 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
laia vintskapiga 1,5 korruseline sõjajärge 
eramu. Edelasuunal kaarjas tihedate 
vertikaalsete akendega erker. Fassaadi katab 
horisontaalne profileeritud laudis; eristuva 
värviga piirde ja nurgaliistud. Algsena  
säilinud laudvoodriga kõrge viilkatusega 
hoonetüübi nüansirikkam, esinduslikum näide, 
kus alles kõik hoonetüübile iseloomulikud 
tunnused.  Elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 1474 138 1,5 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Lubja tänav (paaritu numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Lubja 1 Sisekrundil asuval kinnistul kaks elamut. 
Vanem, Lubja 1a hoone taga asuv 20 saj 
alguses ehitatud väiksem 1korruseline 
viilkatusega pööninguruumiga  hoone. Krundi 
tagaosa uus eramu (145m2), pole tänavalt 
näha.  
Vanem,  elamu on renoveeritud: fassaad 
kaetud horisontaalse laudvoodriga, katusel 
profiilplekk. Tagasihoidliku mahuga  elamu  
on miljööväärtuslik.  

lippaed 957 64 
145 

1 
2 

MV 

Lubja 1a 20 saj alguses ehitatud väiksem 1korruseline 
viilkatusega pööninguruumiga  hoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone 2-teljelise 
põhimahul on pikiküljel  madalam väljaehitus 
sissepääsuga. Elamu fassaad on kaetud puhta 
vuugina laotud silikaatkivi välisvoodriga, 
katusel valtsitud plekk, plastikraamidega 
aknad.  Edelasuunal asuva madalamal mahul 
kaarjas erker. Omanäoline, olulises osas 
algsena säilinud hoone on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. 

lippaed 592 96 1 V 



Lubja 3 20saj esimesel kümnendil ehitatud 45-kraadise 
kaldega viilkatusega pööningukorrusega 
keskmise suurusega puithoone krundi 
keskosas. Hoone on omapärase ülesehitusega, 
suurte väravatega  akendeta hooneosa, 
tänavasuunal eenduv madal miniatuursete 
akendega tuulekoda. Fassaadil lai 
horisontaallaudis, otsaviilul vertikaallaudis. 
Säilinud pööninguluuk. Omanäoline 
piirkonnas erandlik, algsena säilinud elamu on 
väga väärtuslik. 

lippaed 1452 85 1 VV 

Lubja 5 Uusehitis või täielikult rekonstrueeritud 
elamu. Lubja 7 elamuga otsakuti kokku 
ehitatud viilkatusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel, väikese tagasiastega. Hoone 
hoovipoolne räästas on tõstetud, sissepääs 
lõikub tänavafassaadil hoone nurka. Fassaad 
krohvitud, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk. Elamu on miljööväärtuslik.  

metallpiire 769 80 1 MV 

Lubja 7 Arvatavalt 20 saj alguses ehitatud madala 
vundamendiga viilkatusega 1 korruseline 
elamu pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 
Lubja 7 elamuga otsakuti kokku ehitatud. 
Oskamatult renoveeritud: liialt eenduv 
soojustus, PVC-laudis fassaadil, jmt vähendab 
oluliselt elamu miljööväärtust. mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 763 77 1 MV 



Lubja 9 19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud suurem 
2korruseline viilkatusega korterelamu kvartali 
nurgakrundil kinnistupiiril, pikiküljega Lubja 
tn tänavajoonel. 6-teljelisel tänavafassaadil 4-
se ruudujaotusega aknad (enamus vahetatud), 
lihtne valgmikuga tahveluks paremas nurgas. 
Sissepääs ka hoovipoolse trepikoja kaudu ning 
edelasuunal. Madal vundament; fassaadil 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit.  
olulises osas algupärasena säilinud 
korterelamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väga väärtuslik.  

võrkaed 1259 148 2 VV 

Lubja 9a 1950ndatel ehitatud keskse vintskapiga  kõrge 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Renoveerimine on 
pooleli; hoonet valmistatakse ette 
soojustamiseks,  kirdesuunale on tehtud 
juurdeehitus. Inventeerimise hetkel veel 
miljööväärtuslik.   

plank 593 86 1,5 MV 

Lubja 9b 1950ndatel ehitatud keskse katuseuugiga  eriti 
kõrge viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. 2-teljeline 
tänavafassaad eristuvat värvi piirdeliistudega 
2-se ruudujaotusega akendega, hoone taga 
madalam viilkatusega maht. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudis (algne), otsafassaadil 
vertikaalne hilisemas etapis  paigaldatud 
laudvooder ja osaline kollaseks värvitud 
laineplekk,  katusel laineplekk. Olulises osas 
algsena säilinud elamu on väärtuslik.  

võrkpiire 602 75 1,5 V 



Lubja 9c 1950ndatel ehitatud keskse katuseuugiga  eriti 
kõrge viilkatusega elamu paikneb 
otsafassaadiga tänavajoonega paralleelselt 
krundi keskosas. Fassaadi katab horisontaalne 
laudis, katusel eterniit. vahetaud on osa 
avatäited ja muudetud akende kuju. Olulises 
osas algsena säilinud elamu on 
miljööväärtuslik. 

võrkpiire 600 106 1,5 MV 

Lubja 11 20 saj alguses ehitatud viilkatusega, keskse 
vintskapiga puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad 
eristuvat värvi piirdeliistudega 2-se 
ruudujaotusega akendega. Madala 
vundamendiga elamu fassaad on kaetud  
horisontaalse laudvoodriga, katusel värvitud 
laineplekk. Vintskapp mõjub hoone gabariite 
arvestades pisut liiga suurena. Piirkonnale 
omase mahu ja planeeringuga elamu on 
väärtuslik.  

lippaed 1000 66 1,5 V 

Lubja 13 1960ndatel ehitatud keskse katuseuugiga  eriti 
kõrge viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. Täilikult renoveeritud elamu 
fassaad on soojustatud, krohvitud, värvitud, 
avatäited vahetatud. Tööd on tehtud 
korrektselt, aga miljöö seisukohast on liialt 
eenduv aknaid auku jättev soojustus ja  
materjalivalik avatäidete osas ebasobiv ja ei 
haaku hoone ehitusaegse arhitektuuriga. 
Hoone omab piirkonna miljöös toetavat rolli.    

lippaed 
hekk 

601 114 1,5 MV 



Lubja 15 20 saj alguses ehitatud väike madala 
vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone  
paikneb pikiküljega tänavajoonel.  
2-teljeline tänavafassaad, ruudujaotuseta 
plastikraamidega aknad;  edelasuunal hilisem 
ebaproportsionaalselt suur juurdeehitus. 
Renoveerimistööd on oluliselt vähendanud 
ajaloolise elamu väärtust. Väike elamu on 
mahtudelt miljööväärtuslik.  

plank 1400 74 1 MV 

Lubja 17 20 saj esimesel kümnendil ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Elamu  on hilisemas 
ehitusjärgus osaliselt renoveeritud ja kaotanud 
algse välisilme.  Fassaad kaetud horisontaalse 
laudisega, katusel eterniit, paigaldatud 
plastikraamidega aknad. Esinduslik ja 
omanäoline, suures osas algsena säilinud  
hoone on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

võrkaed 759 152 1,5 V 

Lubja 19 Uusehitis. 2006 aastal ehitatud viilkatusega 
elamu otsafassaadiga tänavajoonel, väikese 
tagasiastega. Kirdesuunal varikatusega 
juurdeehitus.  Piirkonna kontekstis ei oma 
iseseisvat arhitektuurset ega miljöölist 
väärtust. Mahtudelt miljööväärtuslik.  

lippaed 754 114 1,5 MV 



Lubja 21 1920/30ndatel ehitatud kõrge ristviilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega, keskmise 
suurusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 
Elamu on hilisemas etapis osaliselt ümber 
ehitatud. Põhiosa kaetud silikaatkivi 
välisvoodriga, otsaviilul puitlaudisega, katusel 
kaasaegne rullmaterjal. Välja on vahetatud 
algsed avatäited. Elamu on piirkonna miljööd 
toetavas rollis.  

võrkaed 874 124 1,5 MV 

Lubja 23 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga puithoone pikiküljega 
tänavaäärsel kinnistupiiril. Horisontaalse 
profileeritud laudisega kaetud fassaad, katusel 
eterniit. Asümmeetrilisel tänavafassaadil uks 
vasakus nurgas venitatud räästaosaga 
varikatuse all. Iseloomulik välisuks.  
Tüüpiline varasem puitlaudisega sõjajärgne 
eramu on säilinud täies mahus algsena. 
Piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik.  

lippaed 600 73 1,5 V 

Lubja 25 1920ndatel ja 1950ndatel kahe kokkuehitatud 
mahuga viilkatusega elamu,  otsafassaadiga 
tänavaga külgneva hilisemast ehitusajast 
pärineva põhimahuga ja külgneva vanema 
madalama viilkatusega mahuga pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. L-kujulise 
põhiplaaniga elamu 1950ndatel ehitatud 
kõrgem viilkatusega maht on  
renoveeritud/rekonstrueeritud: fassaad 
krohvitu,  katusele paigaldatud profiilplekk, 
PVC-raamidega aknad. Vanem osa säilinud 
suures osas algsena. Tervikuna 
miljööväärtuslik.  

puudub 699 109 1,5 MV 



Lubja 27 1920/30ndatel ehitatud viilkatusega 
1korruseline puithoone tänavajoonel. 
Otsaküljega tänavajoonel paiknev kirdepoolne 
osa ja pikiküljega tänavajoonel paiknev  
põhimaht hoovi poole venitatud räästaga. 
Elamu  on hilisemas ehitusjärgus renoveeritud 
ja kaotanud algse välisilme.  Fassaad kaetud 
horisontaalse laudisega, katusel profiilplekk. 
Paigaldatud plastikraamidega aknad. Säilinud 
mahtudega piirkonnale iseloomulik hoone on 
piirkonna miljöö toetaja rollis. 

lippaed 1124 102 1 MV 

Lubja 
27a 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev vintskapiga kõrge 
viilkatusega  elamu.  Edelasuunal kaarjas 
erker. Täilikult renoveeritud elamu fassaad 
soojustatud, krohvitud, värvitud, avatäited 
vahetatud. Miljöö seisukohast renoveerimine 
pigem rahuldav kui eeskujulik. Elamu on 
piirkonna kontekstis miljööväärtuslik.  
 

metallpiire 606 74 1,5 MV 

Lubja 
27b 

1950datel ehitatud kõrge viilkatusega ja 
keskse vintskapiga pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev elamu. Algselt puhasvuuk 
silikaatkivi välisvoodriga kaetud fassaad on 
osaliselt asendatud laudvoodriga, vahetaud 
algsed aknad ja välisuks. Hoone arhitektuurne 
ja miljööväärtus on renoveerimise/remondi 
tõttu oluliselt vähenenud. Piirkonna kontekstis 
mahtudelt miljööväärtuslik.  

lippaed 600 103 1,5 MV 



Lubja 29 1910datele ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad, sissepääs hoovipoolse 
tuulekoja kaudu. Fassaadi katab eriti lai 
horisontaalne laudvooder, 4-se ruudujaotusega 
aknad piirdeliistudega, otsaviilul kitsas 
vertikaallaudis saelõikelise lõpetusega. 
Katusel valtsitud plekk. Algsena säilinud 
ajastule omane piirkonna vanemasse 
hoonestuskihti kuuluv elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed 1094 98 1 VV 

Lubja 
29a 

1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga 1,5 korruseline sõjajärge eramu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Hoonetüübile omase 
asümmeetrilise tänavafassaadiga, suures osas 
algsena säilinud lihtsama kujundusega elamu. 
miljööväärtust vähendavad juurdeehitus 
otsafassaadil, PVC-laudis vintskapil, 
plastikraamidega avatäited ja laineplekist 
katusekate.   Elamu on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik. 

lippaed 600 155 1,5 MV 

Lubja 31 1900/1910ndatel ehitatud viilkatusega 
väiksem puithoone asetseb pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafaassaad, 2-se 
ruudujaotusega akendega. Maakividest 
kõrgem vundament, fassaadil lai horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit. Ehitusajale 
iseloomuliku  hoovi poole venitatud räästaga 
elamu  sissepääs tuulkoja kaudu hoovist. 
Olulises osas algsena säilinud piirkonnale 
iseloomulik elamu on väga väärtuslik.  

lippaed 1428 84 1 VV 



Lubja 33 Arvatavalt 1930ndatel ehitatud ja 
1950/60ndatel ümber ehitatud tänavajoonega 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu. 
Sümmeetrilise lintakna motiiviga 
tänavafassaadiga, silikaatkivi välisvoodriga  
elamu on kaasajal renoveeritud; vahetatud 
katusekate ja avatäited vähendavad elamu 
miljööväärtust. Omanäoline, piirkonna 
hoonestuse mahtudega haakuv elamu on 
miljööväärtuslik.    
 

lippaed 1368 140 1,5 V 

Lubja 
33a 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev  vintskapiga viilkatusega  
elamu. Elamu taga kaarjas erker, 
tänavafassaadil põhikorrusel väheselt eenduv 
väljaehitus. Hoone on  osaliselt renoveeritud, 
seda oskamatult: vintskapil  PVC-laudis, 
avatäited sealhulgas algne välisuks. 
Moonutatud üldilmega elamu  ei oma  enam 
miljöölist väärtust, mahtudelt piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

hekk 698 103 1,5 MV 

Lubja 35 20 saj esimene kümnendil ehitatud suurem 
2korruseline poolkelpkatusega palkhoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoovi pool 
2korruseline trepikojamaht. Tänavasuunal 
eenduv sissepääsu osaga risaliit hõlmab 
valgmikuga kahepoolse tahveldatud tiibukse 
ja lõpeb rikkalikult kaunistaud plekist 
tornikiivriga, hoone põhjasuunal efektne 
nurgalahendus teise korruse osas eenduva 
erkeri ja torniga. Silmapistev, edev ja 
omanäoline, ajastu ja piirkonna kontekstis 
erandlik, olulises osas algsena säilinud elamu 
on väga väärtuslik. Kaaluda 
arhitektuurimälestiseks tunnistamist.   

 1390 159 2 VV  



Lubja 
35b 

Uusehitis 2007.aastal ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev  viilkatusega 1,5 
korruseline kivihoone. Kaasaegne elamu  
Asümmeetrilise kujundusega fassaad on 
kaetud krohviga kombineeritud puitpinnaga, 
katusel profiilpekk. Mahtudelt piirkonda 
sobituv elamu on miljööväärtuslik.  

võrkpiire 632 139 1,5 MV 

Lubja 37 19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud  45 kraadise 
kaldega viilkatusega pööninguruumiga  
keskmise suurusega puithoone  pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, 
sissepääs hoovi poolt.  Eriti madal vundament, 
fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel eterniit. algsena säilinud ajalooline 
elamu on piirkonna kontekstis väärtuslik.   

lippaed 649 131 1 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Mihkli (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Mihkli 2 
 

1968. aastal tüüpprojekti järgi valminud 35 
korteriga kolme trepikojaga 4- korruseline 
madalakaldelise viilkatusega kivihoone  
paikneb otsaküljega Mihkli tn tänavajoonega 
paralleelselt.  Fassaadil vaheldub silikaatkivi 
välisvooder vertikaalsete krohvitud pindadega.  
Piirkonna kontekstis arhitektuurselt ja 
miljööliselt väheväärtuslik, massiivne 
ümbritsevat ajaloolist hoonestust devalveeriv 
korterelamu. 

puudub 5822 
Samal 
kinnistul  
Mihkli 
2b-ga 

566 4 ____ 

 
Mihkli 2a 1961.aastal  tüüpprojekti järgi ehitatud 

koolihoone. 2korruseline madalakaldelise 
kelpkatusega kivihoone. Sümmeetrilist 
krohvitud tänavafassaadi liigendab keskne 
tagasiastega osa sissepääsuga. Avaral krundil 
asuv väljapeetud, rahuldavalt renoveeritud 
hoone on miljööväärtuslik. 

metallpiire 4368 485 2 MV 

 
Mihkli 
2b 

1968. aastal tüüpprojekti järgi valminud 35 
korteriga kolme trepikojaga 4- korruseline 
madalakaldelise viilkatusega kivihoone  
paikneb otsaküljega Mihkli tn tänavajoonega 
paralleelselt.  Fassaadil vaheldub silikaatkivi 
välisvooder vertikaalsete krohvitud pindadega.  
Piirkonna kontekstis arhitektuurselt ja 
miljööliselt väheväärtuslik, massiivne 
ümbritsevat ajaloolist hoonestust devalveeriv 
korterelamu. 

puudub 5822 
Samal 
kinnistu  

 Mihkli     
2b-ga 

 4 _____ 

 



Mihkli 4 19saj ja 20 saj vahetusel ehitatud keskmise 
suurusega madala vundamendiga  45 kraadise 
kaldega viilkatusega  puithoone nurgakrundil 
pikiküljega kinnistupiiril. 3-teljelise 
tänavafassaadiga vanem hooneosa on 
madalama vundamendiga silikaatkivi 
välisvoodriga, dekoratiivsete 
aknakarniisidega, kirdepoolsele pikiküljele 
lisatud  hilisem juurdeehitus kõrgemal asuvate 
põhikorruse akendega. Kaks eri kuju  ja 
kõrgusega vintskappi katusel mõjuvad 
kohmakalt. Sissepääs kirdepoolsel otsaküljel  
ja hoovipool tuulekoja kaudu. Tervikuna on 
hoone piirkonna miljööd toetav. 

lippaed 1328 131 1,5 MV 

Mihkli 6 Ca 1900 ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad, edelanurgal paikneb 
silmapistev kahetiivaline tahveldatud tiibuks 
valgmikuga. Madal punase tellisega 
kombineeritud vundament. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, 4-se ruudujaotusega 
aknad piirdeliistudega, otsaviilul 
pööninguluuk. Katusel profileeritud plekk. 
Jooksvalt hooldatud piirkonnale omane 
ajalooline elamu on väga väärtuslik. Kinnistul 
asuv hoovimaja samuti VV. 
 

plank 1130 81 1 VV 

Mihkli 6a 2008 aastal ehitatud U-kujulise põhiplaaniga 
kahepereelamu koosneb kahest identsest 
viilkatusega kokku ehitatud hoonemahust, üks 
pikiküljega tänavajoonel, teine krundi sees. 3-
teljeline, sümmeetriline tänavafassaad, 
põhikoorse sein krohvitud, otsaviilud ja 
vintskapp kaetud laudvoodriga. Piirkonda 
sobituv paariselamu on miljööväärtuslik.  

lippaed 872 185 2 MV 



Mihkli 8 19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud väiksem 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelisel 
tänavafassaadi uks vasakus servas.  Sissepääs 
ka hoovipoolse tuulekoja kaudu. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, sokli osas 
vertikaallippidest vahevöö, katusel eterniit. 
Uued sobimatud aknad rikuvad üldmuljet. 
Ajastule ja piirkonnale iseloomulik suures 
osas algsena säilinud elamu on väärtuslik. 

lippaed 1001 72 1 V 

Mihkli 
10 

1910/20 ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega keskse laia katusekorruse 
väljaehitusega mitme korteriga elamu madalal 
vundamendil  pikiküljega tänavajoonel.  
4-teljelisel tänavafassaadi uks vasakus servas. 
Hoone on renoveeritud: detailikadu ja 
fassaadile paigaldatud  PVC-laudis ja 
plastikraamidega aknad rikuvad hoone 
välisilmet. Esindusliku mahuga hoone on  
piirkonna miljöö seisukohast väärtuslik.  
   

lippaed 930 109 2 V 

Mihkli 
12 

1910/20 ehitatud väiksem viilkatusega keskse 
viilkatusega vintskapiga elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Hoonel on 3-teljeline 
tänavafassaad. Hoovi pool tuulekoda 
sissepääsuga. Hiljuti tehtud renoveerimistööd 
ja kasutatud materjalid on kaotanud elamu 
algse välisilme. Lihtsustatud, säilinud 
mahtudega elamu on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik. 

lippaed 987 74 1,5 MV 



Mihkli 
14 

1930ndatel ehitatud kõrge ristviilkatusega 
keskmise suurusega madala vundamendiga 
elamu pikiküljega tänavajoonel. Keskteljel 
asuva varikatusega sissepääsuga, 3-teljelise   
tänavafassaadiga elamu on rekonstrueeritud: 
hoone taha on juurde ehitatud 2korruseline 
maht, mis rikub Pärnule omase kõrge 
ristviilkatusega elamu proportsioone.  
Renoveerimise käigus on fassaadile 
paigaldatud uus horisontaalne laudvooder, 
avatäited, katusekate. Nn „kikkis katusega“ 
elamutüüp on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik. 

lippaed 1000 83 1,5 MV 

Mihkli 
16 

1960/70ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga ristkülikukujulise 
põhiplaaniga moodsa arhitektuuriga aedlinna 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont 
rõhutavad jõuline katusekarniis ja 
horisontaalsed, laiad aknad ning eenduv 
varikatus. Fassaad kaetud krohviga. 
Väljapeetud arhitektuuriga algsena säilinud 
lamekatuseline aedlinna elamu on piirkonna 
kontekstis väärtuslik. 

metallpiire 1111 153 2 V 

Mihkli 
18 

ca1900/1910ndatel ehitatud kõrge 
ristviilkatusega keskmise suurusega madala 
vundamendiga elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Sissepääs lõikub kirdenurgas 
hoone põhimahtu, nurka toetab omanäoline   
sammas. Kõrgema põhimahuga liitub 
edelasuunal madala 1korruselise viilkatusega 
hoonetiivaga. Tänavafassaadi katusekorruse 
väljaehitusel paikneb tähelepanuväärne 
laudisega vooderdatud rõdu (võimalik, et 
hilisemast ehitusetapist).  Silmapaistva ja 
erandliku arhitektuuriga  

metallpiire 1708 134 1,5 VV 



Mihkli 
20 

20.sajandi esimesel kümnendil ehitatud laia 
põhiplaaniga viilkatusega puitelamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on hilisemas 
ehitusjärgus renoveeritud,  paigaldatud 
plastikraamidega aknad, renoveerimise 
tagajärjel pole algne välisilme loetav.  Fassaad 
kaetud nn. asunikulaudisega,  katusel eterniit. 
Piirkonnale iseloomuliku mahu säilitanud 
hoone omab miljöö kujundamisel toetavat 
rolli. 

hekk 1262 77 1 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Mihkli  (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Mihkli 1 19 saj lõpus ehitatud  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  väiksem 
puithoone  otsafassaadiga tänavajoonel. 
Tänavafassaadil 2-se ruudujaotusega aknad, 
otsaviilul miniatuursed rombikujulised aknad,  
sissepääs hoovi poolt.  Eriti madal vundament, 
fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel valtsitud plekk. Hoovi poolsel seinal 
veel laiem laudis. Algsena säilinud ajalooline 
elamu on piirkonna kontekstis väga väärtuslik.   

plank 462 67 1 VV 

Mihkli 1a 1950ndatel ehitatud eriti kõrge viilkatusega,  
keskse vintskapiga, pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt paiknev elamu. Lõunasuunal 
madal erker, põhjas garaažimaht. Fassaad 
kaetud puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, 
katusel eterniit, vintskapil laudvooder. 
Hoonetüübile iseloomulik eristuvat värvi 
aknalengid ja silikaatkivist aknasillused. 
Algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik. 

võrkaed 361 63 1,5 V 



Mihkli 3 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse laia katusekorruse 
väljaehitusega viilkatusega  elamu. Hoone on 
renoveeritud: fassaad kaetud horisontaalse 
laudisega, vahetatud avatäited.  
Ebaproportsionaalselt lai katus, suur 
katusekorruse väljaehitus  ja tehtud 
muudatused ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga. Väiksel krundil tänavajoonel 
asuv elamu mõjub massiivsena. Iseseisvat 
arhitektuurilist väärtust  ei oma.  Miljööliselt 
väheväärtuslik.  

puudub 430 120 1,5 _____ 

Mihkli 3a 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev  kõrge viilkatusega  
elamu. Keskse laudvoodriga kaetud 
vintskapiga, puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga, katusel eterniit. Hoonetüübile 
iseloomulik välisuks ja eristuvat värvi 
aknalengid põhikorrusel. Vahetatud 
katusekorruse aknad. Muus osas algsena 
säilinud elamu on piirkonna miljöö kontekstis 
väärtuslik. 

lippaed 600 86 1,5 V 

Mihkli 
3b 

Mihkli 3b/ Mihkli 3c on paariselamu. Mihkli 
3b on 1950ndate lõpus ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev pikliku 
põhiplaaniga kõrge viilkatusega  paariselamu. 
Tänavafassaadil laiad 3-ja 2-se ruudujaotusega 
aknad, uksed külgedel.  3b hoone on 
renoveeritud: fassaad soojustatud ja krohvitud, 
vahetatud katusekate, restaureeritud algsed 
aknad ja väliuks. Ajastule omane olulises osas 
algsena säilinud paarismaja on väärtuslik  
 

puitpiire 600 91 1,5 V 



Mihkli 3c Mihkli 3b/ Mihkli 3c on paariselamu. Mihkli 
3c on 1960ndatel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev pikliku 
põhiplaaniga kõrge viilkatusega  paariselamu. 
Tänavafassaadil laiad 3-ja 2-se ruudujaotusega 
aknad, uksed külgedel.  3c hoonel on algne 
fassaadiviimistlus: lubisegune krohv. Katusel 
eterniit, pikiküljel täiendav sissepääs. Täies 
mahus algsena säilinud, ajastule omane  
paariselamu on väärtuslik  
 

puitpiire 600 90 1,5 V 

Mihkli 5 1880ndatel ehitatud lihtne väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljelise tänavafassaadiga 
hoonel on uks vasakul nurgal. Hoovi pool 
tuulekoda. Lai horisontaalne laudis fassaadil, 
otsaviilul kitsam vertikaalne laudis omapärase 
saelõikeline lõpetusega, katusel eterniit.  
Ajaloolise välisilme säilitanud piirkonna 
varasemasse hoonestuskihti kuuluv elamu on 
piirkonna miljöö seisukohalt väga väärtuslik. 

lippaed 949 87 1,5 VV 

Mihkli 5a Uusehitis 2005.a. ehitatud viilkatusega 
keskmise suurusega elamu pikiküljega  
tänavajoonel: Asümmeetriline tänavafassaad, 
kõrge viilkatusega katusekorruse väljaehitus, 
fassaad krohvitud ja värvitud, katusel 
profiilplekk. Piirkonna kontekstis mahtudelt 
miljööväärtuslik.  

lippaed 550 134 1,5 MV 



Mihkli 7 20.sajandi esimesel kümnendil ehitatud laia 
põhiplaaniga viilkatusega puitelamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonel. Madal põletatud 
tellistest vundament, 3-teljeliene 
tänavafassaad, hoovi poolel tuulekoda, 
otsaviilul pööninguluuk.  Hoone on hilisemas 
ehitusjärgus renoveeritud: fassaad soojustatud, 
kaetud laia horisontaalse laudvoodriga,   
paigaldatud plastikraamidega sobimatu 
ruudujaotusega aknad. renoveerimise 
tagajärjel pole algne välisilme loetav.  
Piirkonnale iseloomuliku mahu ja 
ülesehitusega ajalooline hoone on piirkonna 
miljöö kontekstis väärtuslik.  

 1032 86 1,5 V 

Mihkli 7a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on 
renoveeritud/rekonstrueeritud: fassaad 
soojustatud ja kaetud horisontaalse laudisega,  
katusel profiilplekk, juurdeehitatud 
katusealune. Tehtud muudatused ei haaku 
hoone ehitusaegse arhitektuuriga. Kirju 
üldmulje. Mahtudelt vajadusel piirkonna 
miljööd toetav.  
 

 600 81 1,5 MV 

Mihkli 
7b 

1960/70ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga ristkülikukujulise 
põhiplaaniga moodsa arhitektuuriga aedlinna 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont 
rõhutavad jõuline katusekarniis ja 
horisontaalsed, laiad aknad ning eenduv 
varikatus. Fassaad kaetud krohviga. 
Väljapeetud arhitektuuriga algsena säilinud 
lamekatuseline aedlinna elamu on piirkonna 
kontekstis väärtuslik. 

 682 139 2 V 



Mihkli 9 Ca 1910/1920ndatel ehitatud 1korruseline 
väike lameda katusekonstruktsiooniga 
(madalakaldeline kelpkatus) puithoone 
paikneb otsafassaadiga tänavajoonel ning 
tagumise tulemüüriga pikiküljega kinnistu 
kirdepiiril. Madala vundamendiga hoone 
fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel valtsitud plekk, 3-se ruudujaotusega 
topeltaknad. Hoovipoolne kitsa valgmikuga 
tahveluks ažuurse pitsäärisega plekist 
varikatuse all. Erandliku arhitektuuriga väike 
elamu on piirkonna miljöö kontekstis ja ka 
iseseisva objektina väga väärtuslik. 

võrkaed 865 47 1 VV 

Mihkli 
11 

20 saj alguses ehitatud vanem viilkatusega 
elamu ja selle rekonstrueeritud ja osaliselt 
juurdeehitatud osa paiknevad pikiküljega 
tänavajoonel.  Lõpetamata juurdeehitusega 
osa on miljööliselt väheväärtuslik. Vanemal, 
väärtuslikumal  hoonemahul on iseloomulik 
madalam pikendus edelasuunalisel pikiküljel, 
lai horisontaalne laudvooder fassaadil ja 
hoovipoolne tuulekoda. Tervik koos 
miljööväärtuslik. 

 816 97 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe : Mooni (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 

Mooni 2 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. 
 

hekk 600 97 1,5 V 

Mooni 4 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
horisontaalse puitlaudisega, katusekate 
eterniit.  On paigaldatud miljööväärtust 
vähendavad avatäited, fassaadi 
viimistlustööde kvaliteet jätab soovida.  
Elamu omab piirkonna miljöö kujundamisel 
toetavat rolli. 

hekk 600 194 1,5 MV 



Mooni 6 1950ndate lõpul ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge  viilkatusega  
elamu. hoone lõunasuunal eendub  vertikaalse 
jaotusega aknavööga kaarjas erker, katusel  
miniatuurne keskne uuk. Hoone on täielikult 
renoveeritud: välisviimistlus ja fassaadi ilme 
oluliselt muudetud. Ajastule tüüpiline 
nüansirikkama planeeringuga väljapeetud 
elamu on kaotanud suuresti oma 
miljööväärtuse, häirivalt mõjub sobimatu 
avatäidete valik, nn kataloogiuks ja profiilita 
PVC aknad ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga. Ehitusaegselt esinduslikkust 
taotlev elamu on siiski väärtuslik piirkonna 
miljöö seisukohalt.  
 

puudub 600 99 1,5 V 

Mooni 8 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on  osaliselt 
renoveeritud: fassaad on soojustatud ja 
krohvitud. miljööväärtust vähendab  aknaid 
auku jättev soojustus ja plastikraamidega 
aknad, fassaadi koloriit. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

metallpiire 600 77 1,5 MV 

Mooni 10 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Elamu on 
oskamatult renoveeritud: fassaad on 
soojustatud ja krohvitud,  muudetud avatäidete 
kuju ja raamijaotust. Aknaid auku jättev 
soojustus. Hoone ei oma enam miljöölist 
väärtust, mahtudelt vajadusel piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

Lippaed  600 86 1,5 ____ 
 
MV 



Mooni 12 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Elamu on 
oskamatult renoveeritud: fassaad on 
soojustatud ja krohvitud,  muudetud avatäidete 
kuju ja raamijaotust. Aknaid auku jättev 
soojustus. Hoone ei oma enam miljöölist 
väärtust, mahtudelt vajadusel piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

lippaed 611 89 1,5 ____ 
 
MV 

Mooni 14 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge  viilkatusega  
elamu. Lõunasuunal eendub  vertikaalsete 
akendega aknavööga kaarjas erker, fassaadi 
ilmestab mõneti tavapäratu asetusega 
ümaraken, sissepääs lõikub hoone nurka. 
Hoone on täielikult renoveeritud: fassaad on 
soojustatud ja krohvitud. Miljööväärtust 
vähendab  aknaid auku jättev soojustus ja 
plastikraamidega aknad ja katusekate. 
Kompaktne elamu on miljööväärtuslik. 

hekk 605 91 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe : Mooni (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 

Mooni 1 1950ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga viilkatusega  elamu. 
Inventeerimise hetkel lõpetamisel remont. 
Senine tulemus ei ole miljööväärtuse 
seisukohast õnnestunud, eriti fassaadikatte 
osas .Hoone ei oma enam miljöölist väärtust, 
mahtudelt vajadusel piirkonna miljööd 
toetavas rollis.  
 

lippaed 602 93 1,5 MV 
____ 

 
Mooni 3 1950ndate teisel poolel ehitatud pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga viilkatusega  elamu. Hoone on 
remondi käigus kaotanud suures osas oma 
algse välisilme: sobimatud avatäited,  
vahetatud katusekate, lisatud varikatus. Hoone 
ei oma enam miljöölist väärtust, mahtudelt 
vajadusel piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

hekk 600 82 1,5 MV 
____ 



Mooni 5 1950datel ehitatud viilkatusega ja keskse 
katuseuugiga pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev elamu.  Hoone 
silikaatkiviga vooderdatud fassaadi ilmestavad 
hoonetüübile omased asümmeetriliselt 
paiknevad aknad;  miniatuursed aknad 
sissepääsu kõrval. Katusekate ja katuseuugi 
PVC- laudis vähendavad hoone 
miljööväärtust. Hoone omab toetavat rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel.  
 

metallpiire 600 95 1,5 MV 

Mooni 7 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse viilkatusega 
vintskapiga viilkatusega  elamu pikisuunal 
tagasiastes külgneva tiivaga, Hoone on 
rekonstrueerimise tagajärjel täielikult 
kaotanud oma algse välisilme: juurdeehitused, 
fassaad on kaetud PVC-laudisega, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. avatäited 
vahetatud. Tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Hoone ei oma 
iseseisvat arhitektuurilist ega miljöölist 
väärtust . 
 

metallpiire 600 184 1,5 _____ 

Mooni 9 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev  vintskapiga viilkatusega  
elamu. Elamu lõunasuunal külgneb madalam 
tiib, tänavafassaadil põhikorrusel väheselt 
eenduv väljaehitus. Hoone on  osaliselt 
renoveeritud, seda oskamatult: vitskapil  PVC-
laudis, avatäited jmt. . Moonutatud 
proportsioonide ja ebakorrektse üldilmega 
elamu  ei oma olulist miljöölist väärtust, 
vajadusel mahtudelt piirkonna miljööd 
toetavas rollis.  
 

võrkaed 600 73 1,5 MV 
 



Mooni 11 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja  
vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu.  Hoone katusekate eterniit, 
fassaadi katab silikaatkivi välisvooder, 
vintskapil laudis. Algne hoonetüübile omane 
välisuks,  aknasillused silikaadist. Algsena 
säilinud hoonetüübi esindaja omab olulist rolli 
antud piirkonna miljöö kujundamisel.  
. 
 

metallpiire 600 83 1,5 V 

Mooni 13 1950ndate lõpul ehitatud keskse vintskapiga 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
lubiseguse krohviga, vintskapil laudis, katusel 
eterniit. Hoonetüübile iseloomulike joonte: 
eristuvas toonis aknalengid, väikeste akende 
rühmad otsaviiludel, dekoratiivne välisuks, 
ajastule omane tänavapiire.  Täies mahus 
algupärasena säilinud  sõjajärgse aedlinna 
elamu iseloomulik näide on väga väärtuslik.  

Metallpiire 
silikaat- 
postidega  

600 80 1,5 VV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Niine tänav (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 03.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Niine 4 1993 aastal ehitatud L-kujulise põhiplaaniga 
suurem korterelamu Tallinna mnt ja Niine tn 
nurgakrundil. Hoonel on madalakaldeline 
viilkatus, astmeliselt eenduv  tänavafassaad 
rõdudega ning erisuuruse ja kujuga akendega. 
Hoone on renoveeritud. Fassaadi katab PVC-
laudis. Antud tänavalõigus asuvad veel Niine 
6 ja Niine 8 mahtudelt suured korterelamud 
ning ajalooline suure mahuga korterelamu 
Tallinna mnt 81. Krundi keskosas, 
tänavajoonest eemal paiknevat Niine 4 
korterelamut saab pidada vajadusel 
miljööväärtuslikuks.  

hekk 1371 392 2 MV 
____ 

Niine 6 1992 aastal ehitatud L-kujulise põhiplaaniga 
suurem korterelamu paikneb Niine tn äärsel 
krundi keskosas, tänavajoonest eemal. Hoonel 
on madalakaldeline viilkatus, astmeliselt 
eenduv  tänavafassaad. Hoone on 
renoveeritud. Fassaadi katab krohv. Antud 
tänavalõigus asuvad veel Niine 6 ja Niine 8 
mahtudelt suured korterelamud. 
Tänavajoonest eemal paiknevat Niine 6 
korterelamut saab pidada vajadusel 
miljööväärtuslikuks. 

hekk 1930 388 2 MV 
 



Niine 8 1991 aastal ehitatud pikliku põhiplaaniga kahe 
trepikojaga korterelamu paikneb Niine tn 
äärsel sisekrundil tänavajoonest kaugel.  
Hoonel on madalakaldeline viilkatus, 
rõdudega eenduvate osadega liigendatud 
fassaad. Hoone on renoveeritud. Fassaad 
krohvitud ja värvitud soojades toonides. 
Korterelamu paistab silma rikkaliku 
haljastusega . Antud tänavalõigus asuvad veel 
Niine 6 ja Niine 8 mahtudelt suured 
korterelamud. Tänavajoonest eemal paiknevat 
Niine korterelamu on tänavalõigu 
miljööväärtuslik. 

puudub 2046 351 2 MV 

Niine 8b 5 kohaline silikaatkivi seinaga 
garaažikompleks 1998 Niine 8  kortermaja 
hoovis. 

 206 96  ______  

Niine 8a  Majandushoone tootmismaal: trafo  97 61  ______  

Niine 10  1950ndatel ehitatud viilkatusega keskmise 
suurusega elamu nurgakrundil kinnistupiiril. 
3-teljeline tänavafassaad, hoovipoolne 
varikatusega sissepääs. Elamu algne välisilme 
on renoveerimisega muudetud. Fassaad 
eenduvalt soojustatud, ebasobivad avatäited, 
katuseaknad.  Piirkonnale omase mahuga 
elamu on piirkonna miljöö toetaja.  

lippaed 739 74 1 MV 

 



Niine 12 1920/30ndatel ehitatud viilkatusega,  
pikiküljega tänavajoonel asetsev keskmise 
suurusega puithoone. Elamu 4-teljelisel 
tänavafassaadil keskne vintskapp, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, fassaadil 
horisontaalne laudvooder. Elamu on 
renoveeritud. Algne välisilme muudetud. 
Piirkonnale omase mahu ja ülesehitusega 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

 720 84 1,5 V 

Niine 14 Uusehitis või rekonstrueeritud elamu paikneb 
tänavajoonest eemal kinnistu läänepiiril. 
Viilkatusega elamul on  tänavasuunas eenduv 
maht, venitatud räästa all keskne sissepääs. 
Fassaad kaetud vertikaalse nn 
asunikulaudisega, katusel profiilplekk. 
Iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust ei 
oma. Elamu on mahtudelt piirkonna miljööd 
toetav.  

lippaed 1330 146 1 MV 

 
Niine 16 1920ndatel ehitatud viilkatusega keskmise 

suurusega elamu otsafassaadiga tänavajoonel. 
Hoonel on hoovipoolsel pikiküljel põhimahus 
pisut madalam, keskne viilkatusega 
väljaehitus ning põhja ja läänesuunal 
1korruseline väiksem laudvoodriga kaetud 
hoonemaht. Tsemendiseguse krohviga kaetud 
elamu fassaadil eri suurusega aknad (uued), 
hoovipoolsel trepikojamahul 
kalasabalaudisega (restaureeritud) uks.  
Omanäoline suures osas algupärasena säilinud 
omanäoline elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. 

hekk  
lippaed 

671 100 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Niine tänav (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 03.08.2011 

 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Niine 3 Uusehitis. 1999.a. ehitatud suurem eramu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt.  Liigendatud erikõrguste ja 
katusekujuga mahtudega, massiivne, 
piirkonnale võõra fassaadikoloriidiga elamu 
väikesel krundil on miljööliselt 
väheväärtuslik. Iseseisvat arhitektuurilist 
väärtust  ei oma.   

lippaed 800 196 2 ____ 

 
Niine 5 1970/80ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste 
mahtude astmelise kompositsiooniga elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Horisontaalset joont rõhutavad 
katusekarniisid. Hoone  tänavafassaadi 
ilmestavad asümmeetriliselt paiknevad aknad 
ning hoone põhimahtu lõikuv sissepääs. 
tsemendiseguse krohviga kaetud fassaad. 
Algsena säilinud aedlinna elamu on piirkonna 
miljöö kontekstis väärtuslik.   

lippaed 1636 155 2 V 

 
Niine 7 Uusehitis. 2011. a. ehitatud suurem lameda 

katusekonstruktsiooniga eramu paikneb 
nurgakrundil pikiküljega tänavajoonega 
paralleelset. Kuupja põhimahuga elamu 
astmeliselt liigendatud fassaad.    Fassaadi 
tumedat krohvipinda elavdavad erkkollased 
detailid Kaasaegne väljapeetud 
neofunktsionalistliku arhitektuurikeelega 
elamu on väärtuslik nii iseseisva 
arhitektuuriobjektina kui piirkonna miljöö 
kontekstis.  

hekk 809 230 2 V 

 



Niine9 1980/90ndatel ehitatud laia põhiplaaniga 
viilkatusega 2korruseline keskmise suurusega  
hoone paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tänavasuunal katusekorruse 
valjaehitus ja vintskapp. Fassaad krohvitud, 
katusel profiilplekk, tumedad PVC-raamidega 
aknad. Väikesel krundil paiknev massiivsena 
mõjuv arhitektuurselt ilmetu  elamu on 
miljööliselt väheväärtuslik.  

hekk 
lippaed 

600 130 
 

2 
 

___ 

Niine 11 1920ndatel ehitatud väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljlise põhimahuga hoonel on 
läänesuunal madalam osa valgmikuga tiibukse 
ja omanäolise tiheda ruudujaotusega klaasitud 
veranda stiilis tuulekojaga. Fassaadil   
horisontaalne laudis fassaadil, 
vertikaallippidest vööga sokli osas, 3-se 
ruudujaotusega aknad. katusekate on 
vahetatud. Ajaloolise välisilme säilitanud  
piirkonnas erituv olulises osas algsena 
säilinud elamu on väga väärtuslik miljöö 
kandja.    

  71 1 VV 

Niine 13 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev  kõrge viilkatusega  
elamu. Fassaadil horisontaalne laudvooder, 
otsaviilul kitsas vertikaallaudis. Tänavasuunal 
keskse vintskapp, katusel eterniit. Sissepääsu 
varikatust toetavad silikaatkivi postid, ukse 
kõrval ümaraken. Hoonetüübi raames eristuv 
suures osas algsena säilinud elamu on 
piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik. 

  77 1,5 V 



Niine 15 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev  kõrge viilkatusega  
väiksem elamu. Erandliku lakoonilise  
tänavafassaadiga hoonel sissepääs otsaküljel, 
hoovipool katuseuuk.  Puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga kaetud fassaad, katusel  
tsementkivi.  Vahetatud ruudujaotuseta PVC-
aknad on sobimatud. Muus osas algsena 
säilinud elamu on miljööväärtuslik. 

  61 1 MV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Noorteväljak (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Noorte 
väljak 1 

Lasteaed.  1964.a.a ehitatud  madalakaldelise 
viilkatusega 2 korruseline ehitus tänavajoonest 
kaugemal. Pikliku põhiplaaniga hoone fassaad 
kaetud silikaatkivi välisvooriga,  katusel 
profileeritud plekk. Hoone põhimahu mõlemal 
pikiküljel dekoratiivse tellisest laotud 
motiiviga mängupaviljonid. Ajastule 
iseloomulik hoone on miljööväärtuslik.  
Kasutuses lasteaiana.   

metallpiire 4623 766 2 V 

Noorte 
väljak 3 

Müügipaviljon 2004.a ehitatud.  
 

puudub 6921 35 1 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Noorteväljak (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Noorte 
väljak 4 

1950ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonel. 
Tänavafassaadil laiad 3-se ruudujaotusega 
aknad, hoovi pool tuulekoda. Pikliku 
põhiplaaniga hoone lõunapoolsel, vahetatud 
katusekattega osal viilkatusega vintskapp. 
Fassaad kaetud silikaatkivi välisvoodriga, 
katusel eterniit ja kiviimitatsiooniga 
profiilplekk.   Piirkonnale iseloomuliku mahu 
säilitanud hoone omab miljöö kujundamisel 
toetavat rolli. 

metallpiire 1588 161 1,5 MV 

Noorte 
väljak 6 

1960ndatel ehitatud lameda  katusega 
kuupjate mahtudega, modernistliku 
arhitektuurikeelega individuaalelamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralelleelselt. 
Hoone väiksema mahuga teine korrus on 
tagasiastega, tänavasuunal eendub 
1korruseline hoonemaht. Tänavafassaadi 
tasapinnalt eenduvat kahe laia aknaga osa 
rõhutab tumedam krohvipind. Hoonetüübile 
omane puiduga vooderdatud välisuks. 
Sissepääsu kõrval krohvipinnal ümarkana 
motiiv. Elegantne, väljapeetud viimistlusega, 
algsena säilinud elamu on väga väärtuslik. 

metallpiire 
hekk 

1054 112 2 VV 



Noorte 
väljak 6a 

20 saj alguses ehitatud kõrge viilkatusega 
miljööväärtuslik abihoone paikneb kinnistu 
kitsal tänavaäärsel lõigul blokeerides vaate 
elamule. Fotol abihoone. Elamu on 1,5 
korruseline poolkelpkatusega, kahepoolse 
katusekorruse väljaehitusega keskmise 
suurusega elamu, mis paikneb krundi 
keskosas, tänavalt ei ole vaadeldav. Piirkonna 
kontekstis miljööväärtuslik.  

lipppaed 1053 97 1,5 MV 

Noorte 
väljak 8 

19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega  45 
kraadise kaldega viilkatusega 
pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad,  
sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu.  
Fassaadi katab eriti lai horisontaalne 
laudvooder, katusel valtsitud plekk. Hoone on 
hilisemas ehitusjärgus renoveeritud,  
paigaldatud plastikraamidega ruudujaotuseta 
hoonele sobimatute piirdeliistudega.  Ajastule 
ja piirkonnale iseloomuliku mahu ja 
ülesehitusega suures osas algsena säilinud 
elamu on väärtuslik. 

lipppaed 1093 71 1 V 

Noorte 
väljak 10 

19 saj lõpus/20 alguses ehitatud keskmise 
suurusega laia põhiplaaniga viilkatusega 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. Elamu 
fassaadile on paigaldatud ajaloolisele hoonele 
sobimatu PVC-laudis.  Imiteerivad materjalid 
vähendavad elamu arhitektuurilist väärtust. 
Piirkonnale omase mahuga elamu on 
miljööväärtuslik. 

lippaed 714 81 1 MV 



Noorte 
väljak 12 

20 saj alguses ehitatud kahest hoonemahust 
koosnev keskmise suurusega  puithoone.  2-
korruselise põhimahuga liitub läänesuunal 
1korruseline hoonetiib. Kõrgema mahu 
fassaad on kaetud horisontaalse laudvoodriga, 
tänavafassaadil juugendliku 
puitornamentikaga välisuks, erandliku 
kujundusega plekist varikatusega. Hoovi pool 
tuulekoda. Madalama mahu fassaad kaetud 
hilisemas ehitusetapis krohviga, katus kaasajal 
laineplekiga. 2korruseline silmapaistva ja 
erituva fassaadilahendusega elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed 347 137 2 VV 

Noorte 
väljak 14 

1920ndatel ehitatud viilkatusega keskmise 
suurusega elamu paikneb krundi keskosas. 
Hoone põhimahust eendub tänava suunas 
kitsam madalam viilkatusega hoonetiib. 
Elamu on oskamatult renoveeritud: Fassaad 
kaetud PVC- laudisega, tervel hoonel 
paigaldatud sobimatu ruudujaotusega profiilita 
plastikraamidega aknad, mis oluliselt 
vähendab elamu miljööväärtust. Mahtudelt 
piirkonna miljöö toetaja.  

lippaed 704 96 1,5 MV 

Noorte 
väljak 16 

1910/1920nadtel  ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljelise 
tänavafassaadiga hoonel on keskne lai 
vintskapp, hoovi pool trepikoda. Hoone on 
renoveeritud: fassaad soojustaud, kaetud 
horisontaalse laudvoodriga, sokli osas 
vertikaallippidest vöö.  Plastikraamidega  
aknad, katusel laineplekk. Elamu on piirkonna 
miljööd toetav.  

lippaed 852 167 2 MV 



Noorte 
väljak 18 

20 saj alguses ehitatud viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavaga külgneva 2 
korruselise põhimahuga ja külgneva 
madalama viilkatusega 5-teljelise mahuga 
pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs kahe 
hoovipoolse tuulekoja kaudu.  Madala 
vundamendiga hoone fassaadi katab 
horisontaalne lai laudvooder, katusel valtsitud 
plekk. Sobimatud ruudujaotuseta 
plastikraamidega aknad ja ilmetu ehituspoe 
uks rikuvad üldilmet.   Olulises osas algsena 
säilinud suurem korterelamu on piirkonna 
miljöö kontekstis väärtuslik.  

lippaed 889 157 2 V 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Nurme  (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik        Inventeerimise kuupäev: 20.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Nurme 2 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Fassaad kaetud vertikaalse 
nn asunikulaudisega, katusel kaasaegne 
kõrvalhoone.  Tehtud muudatused (eriti 
vertikaalne ülekattega laudis) ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav. 
 

lippaed 600 74 1,5 MV 

 
Nurme 4 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga. Edelasuunal suure lilleaknaga 
lameda katusega 1korruseline veranda. Elamu 
on renoveeritud rahuldavalt; fassaad krohvitud, 
katusel profiplekk. Säilinud iseloomullike 
mahtudega  ajastuomane esinduslikum elamu on 
piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. 

torupiire 
vundamendil 

600 109 1,5 V 

 
Nurme  6 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
krohviga põhikorruse osas ja laudisega 
otsaviiludel ja vintskapil. Katusel eterniit. 
Sissepääs põhjapoolselt otsaküljest. Heas 
korrasalgsena säilinud elamu on piirkonna 
miljöö kujundamisel väärtuslik. 

torupiire 
vundamendil 

600 75 1,5 V 

 



Nurme 8 1950ndatel ehitatud elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Viilkatusega hoonel 
on tänavasuunal keskne puitlaudisega 
vooderdatud vintskapp, fassaad kaetud laia 
horisontaalse laudvoodriga. Pikisuunal eendub 
elamu põhimahust 1korruseline kaarjas veranda. 
Heas korras, jooksvalt hooldatud, algsena 
säilinud tavapärasest nüansirikkam ajastu 
hoonetüübi näide on väärtuslik piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 

puitpiire 
vundamendil 

608 94 1,5 V 

 
Nurme 10 1954ndatel ehitatud pikiküljega tänavajoonega 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga  kõrge 
viilkatusega  elamu.  Hoone on täielikult 
renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud 
horisontaalse PVC-laudisega, eenduv soojustus 
ja laudis selle peal jätab aknad auku. Paigaldatud 
uued plastikraamidega aknad,  ilmetu väliuks, 
mis vähendavad hoone miljööväärtust. 
piirkonnale iseloomulikud mahud säilitanud 
hoone on miljööd toetav. 

lippaed 600 108 2 MV 

 
Nurme 12 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu. 
lõunasuunal kaarjas erker, sissepääs 
põhjapoolsel otsaküljel. Katusel keskne 
vintskapp. Elamu on renoveeritud: katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, uued sobimatud 
aknad, liialt eenduv soojustus krohvitud fassaad. 
Renoveerimise tagajärjel ei ole hoone algne 
välisilme loetav. Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on miljööväärtuslik. 

metallpiire 603 83 1,5 MV 

 
Nurme 14 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega,  keskse 

vintskapiga, pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt paiknev elamu. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
eterniit, vintskapil laudvooder. Edelasuunal 
laudvoodriga madalam väljaehitus. Vahetatud 
osa aknaid. Abihoone elamu ehitusajast.  
Algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik. 

lippaed 603 78 1,5 MV 

 



Nurme 18 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
hoonetüübile omaste aknasillustega. Edelasuunal 
stiilne kaarjas erker, vintskapil ja otsaviilul 
kaasajal paigaldatud sobimatu fassaadikate rikub 
üldmuljet. Sissepääs põhjapoolselt otsaküljest. 
Vahetatud katusekate. Heas korras tavapärasest 
suurem  silikaatkivi välisvoodriga elamu on 
piirkonna miljöö kujundamisel väärtuslik. 

lippaed 544 80 1,5 MV 

 
Nurme 20 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev viilkatusega  elamu on  
rekonstrueerimise tagajärjel täielikult kaotanud 
oma algse välisilme: fassaad soojustatud ja 
kaetud PVC -voodriga, katusel kaasaegne 
eterniit, plastikraamidega aknad, ilmetu 
välisuks. Tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav.  
 

võrkaed 600 94 1,5 MV 

 
Nurme 22 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega keskse 

vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev  elamu. Silikaatkivi välisvoodriga elamu 
põhjasuunal elamuga külgnev garaažimaht. 
Hoonetüübile omased eristuvat värvi 
aknalengid, silikaatkivi sillused akendel ja algsel 
väliuksel, asümmeetriline tänavafassaad, 
laudvoodriga vintskapp, katusel eterniit. 
Ajastule omane tavapärasest nüansirikkam, 
algupärasena säilinud detailkaota elamu on 
väärtuslik. 

võrkaed 
 

600 120 1,5 V 

 
Nurme 24 1960ndatel ehitatud kõrge ristviilkatusega   

elamu  paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Sissepääs lõikub hoone nurka 
tänavafassaadil, madalam tiib edelasuunal 
lõppeb kaarja erkeriga. Silikaatkivi välisvooder, 
katuse otsaviiludel vertikaalne laudvooder. 
Olulises osas algsena säilinud aedlinna elamu on 
piirkonna miljöö toetaja.  

 võrkaed 
 

600 108 1,5 MV 

 



Nurme 26 1960ndatel ehitatud kõrge ristviilkatusega   
elamu  paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Sissepääs lõikub hoone nurka 
tänavafassaadil, madalam tiib edelasuunal 
lõppeb kaarja erkeriga. Silikaatkivi välisvooder, 
katuse otsaviiludel horisontaalne laudvooder. 
Vahetatud katusekate, osa fassaadikatet ja 
avatäited. Piirkonnale iseloomulike mahtudega  
aedlinna elamu on piirkonna miljöö toetaja. 

metallpiire 600 110 1,5 MV 

 
Nurme 28 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse laia vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on renoveeritud: 
keskne tänavasuunal mõjub kohmakalt.   
Fassaad kaetudkitsa laudvoodriga, katusel 
profiilplekk Tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav. 
Rek. ei kajastu EHR-s. 

lippaed 602 81 1,5 MV 

 
Nurme 30a Uusehitis. 1999. ehitatud keskmise suurusega 

osaliselt 2korruseline madalakaldelise  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega tänavaga 
paralleelselt. Tänavasuunas eendub madalam 
hoonetiib. Fassaad kaetud klombitud tellisega, 
katusel profiilplekk. Väike krunt, mastaapne 
hoovimaja. Iseseisvat arhitektuurilist ega 
miljööväärtust ei oma. Vajadusel mahtudelt 
piirkonna miljöö toetaja. Rek. ei kajastu EHR-s.  
 

puitpiire 600 166 2 MV 
___ 

 
 











 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Oja (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 11.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Oja 2 19 saj lõpus/20 alguses ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega puithoone. Kõrgema, 
otsafassaadiga tänavajoonel paiknev kõrgem 
viilkatusega maht 2-teljeline maht ja vähese 
tagasiastega krundi suunas madalam 
viilkatusega maht. Sissepääsu osa lõikub kahe 
tiiva vahel hoone põhimahtu. Eriti lai 
horisontaallaudis fassaadil, otsaviilul kitsas 
vertikaallaudis.   Piirkonnas eristuv, hästi 
säilinud miljööliselt väärtuslike abihoonetega 
elamu on miljöö seisukohast väga väärtuslik. 

lippaed 1304 107 1,5 VV 

Oja 4 Oja 4a/ Oja 4 on paariselamu. 
1960lõpus/1970ndate alguses ehitatud pikliku  
ristkülikukujulise põhiplaaniga 2korruseline 
lameda katusekonstruktsiooniga (väga 
madalakaldelise kelpkatusega) hoone 
pikiküljega tänavajoonel. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga. 
Tänavafassaadil silmapaistev keskne  8-
ruudujaotusega suur aken vertikaalse 
laudisega rõdulaadse piirdega.  155m2 
ehitusaluse pinnaga hästi säilinud hoonetüübi 
raames eristuv  paariselamu on piirkonna 
miljöö kontekstis väärtuslik.  

lippaed 529 77 2 V 



Oja 4a Oja 4a/ Oja 4 on paariselamu. 
1960lõpus/1970ndate alguses ehitatud pikliku  
ristkülikukujulise põhiplaaniga 2korruseline 
lameda katusekonstruktsiooniga (väga 
madalakaldelise kelpkatusega) hoone 
pikiküljega tänavajoonel. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga. 
Tänavafassaadil silmapaistev keskne  8-
ruudujaotusega suur aken vertikaalse 
laudisega rõdulaadse piirdega. 155m2 
ehitusaluse pinnaga hästi säilinud hoonetüübi 
raames eristuv  paariselamu on piirkonna 
miljöö kontekstis väärtuslik. 

lippaed 579 78 
 

2 V 

Oja 6 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
vintskapiga  keskmise suurusega elamu asub 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 3-
teljelisel tänavafassaadil lihtne uks paremas 
nurgas. Hoovi pool tuulekoda sissekäiguga. 
Fassaadil horisontaalne laudvooder, 
otsaviiludel kitsam vertikaallaudis, katusel 
laineplekk. Plastikraamiga aken vintskapil. 
Olulises osas algsena säilinud piirkonnale ja 
hoonetüübile omane elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik. 

lippaed 1235 92 1,5 V 

Oja 6a 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 
laia  vintskapiga  keskmise suurusega elamu 
asub pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
hoone taga 2korruseline kitsas väljaehitus. 
Fassaad kaetud pritskrohviga, katusel 
tsementkivi kate.  Vahetaud osa aknaid. 
Väheseid kaarduv räästas, otsafassaadil 
viiluräästa puudumine. Olulises osas algsena 
säilinud Pärnus väheesinev II 
maailmasõjaeelse saksapärase kodusust 
taotleva elamutüübi hästi säilinud näide.   

lippaed 1378 140 1,5 VV 



Oja 8 1980ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelne 2korruseline suurem kahepoolse 
eri kõrgustega pultkatusega   elamu. 
1korruselise abihoonega kokku ehitatud elamu 
fassaadi katab silikaatkivi välisvooder 
kombineerituna laudisega. Iseseisvat 
arhitektuuriväärtust ei oma.  Elamu on 
piirkonna miljööd toetav. 

lippaed 748 203 2 MV 

Oja 10 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga kõrge 
viilkatusega  elamu. Hoone on täilikult 
renoveeritud: fassaad soojustatud, kaetud 
horisontaalse laudisega, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, avatäited 
vahetatud, PVC-liistud ja aknaraamid. Algse 
välisilme kaotanud, mahud säilitanud elamu 
on piirkonna kontekstis miljööväärtuslik. 

lippaed 600 105 1,5 MV 

Oja 10a Oja 10a/ Oja 10b on paariselamu. 1990ndatel 
ehitatud suurem 2 korruseline hoone asub 
umbtänava lõpus.   Madalkaldelise 
viilkatusega liigendatud mahtudega elamu on 
renoveeritud: fassaad krohvitud ja värvitud, 
plastikraamidega aknad. Iseseisvat 
arhitektuuri- ega miljööväärtust ei oma. 
Arvestades asukohta saab pidada vajadusel 
piirkonna miljööd toetavaks.  

lippaed 600 112 2 MV 
____ 



Oja 10b Oja 10a/ Oja 10b on paariselamu. 1990ndatel 
ehitatud suurem 2 korruseline hoone asub 
umbtänava lõpus.   Madalkaldelise 
viilkatusega liigendatud mahtudega elamu on 
renoveeritud: fassaad krohvitud ja värvitud, 
plastikraamidega aknad. Iseseisvat 
arhitektuuri- ega miljööväärtust ei oma. 
Arvestades asukohta saab pidada vajadusel 
piirkonna miljööd toetavaks. 

lippaed 687 112 2 MV 

Oja 12 1960ndatel ehitatud 2korruseline keskmisse 
suurusega madalakaldelise viilkatusega elamu 
asub umbtänava ääres pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
silikaatkivi välisvoodriga, katusel eterniit. 
Asümmeetrilist lakoonilise kujundusega  
tänavafassaadi ilmestab punase tellisega 
dekoreeritud erikujuliste akende rühm.  
Hoonetüübi raames kompositsioonilt eristuv 
algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 600 111 2 V 

Oja 14 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega, 
keskse vintskapiga pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt paiknev elamu. hoonetüübile 
iseloomulik välisuks. Elamu on renoveeritud: 
fassaad soojustatud ja krohvitud, vahetatud 
avatäited ja katusekate. Algne välisilme   
kaotanud elamu on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.  

lippaed 600 137 1,5 MV 



Oja 16 1960ndatel ehitatud 1,5 korruseline keskmise 
suurusega kõrge viilkatusega elamu krundi 
keskosas. Hoonel on keskne vintskapp, 
fassaad kaetud horisontaalse laudvoodriga. 
Elamu on renoveeritud miljööväärtuse 
sisukohalt oskamatult: plastikraamidega 
profiilita aknad, katusele paigaldatu 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Piirkonna 
miljöö kontekstis mahtudelt miljööväärtuslik.   

lippaed 600 71 1,5 MV 

Oja 16a alajaam  54   _____  

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Oja (paaritu numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 11.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Oja 1 19 saj lõpus/20 alguses ehitatud keskmise 
suurusega laia põhiplaaniga 45 kraadise 
kaldega viilkatusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Madal vundament, fassaad 
kaetud silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
eterniit. 2-teljeline tänavafassaad, sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu 

lippaed 2650 110 1 V 

Oja 3 20 saj esikümnendil ehitatud pikliku ja laia 
põhiplaaniga 45 kraadise kaldega viilkatusega 
keskmise suurusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel ja väike viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavajoonel. Suuremal hoonel 
hoovi pool tuulekoda,  fassaadil lai 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit ja . 
Fassaadi katab eriti lai horisontaalne 
laudvooder, katusel eterniit ja profiilplekk.  
Väiksemal elamul eriti lai horisontaallaudis, 
katusel eterniit, otsaviilul pööninguluuk. 
Algsena säilinud ajastule iseloomulikud 
elamud on väga väärtuslikud. 

lippaed 1350 119 
54 

1 
1 

VV 



Oja 3a Põhihooneta kinnistul asub arhitektuuriliselt 
väheväärtuslik, mahtudelt miljööväärtuslik 
abihoone.  

lippaed 860 Ca 70 1 MV 

Oja 5 19 saj viimasel veerandil ehitatud väike 45-
kraadise kaldaga viilkatusega 1korruseline 
pööninguruumiga palkhoone pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone fassaad kaetud laia 
horisontaalse laudvoodriga, otsaviilul kitsam 
vertikaalne laudis saelõikelise lõpetusega. 
Otsviilul pööninguluuk. 2-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega akendega, 
sissepääs hoovi poolt. katusel valtsitud plekk. 
Algsena säilinud ajastule iseloomulik elamu 
on väga väärtuslik. 

lippaed 857 61 1 VV 

Oja 5a 1960ndatel ehitatud nurgakrundil, pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev viilkatusega  
elamu koos külgneva abihoonega hilisemast 
ehitusetapist Sissepääs lõikub hoone nurka. 
PVC-laudis fassaadil, katusel profileeritud 
plekk, plastraamidega aknad.  Renoveerimine 
on  vähendanud oluliselt elamu arhitektuurilist 
ja miljööväärtust.  Mahtudelt  
miljööväärtuslik.    
 

lippaed 600 88 1,5 MV 



Oja 7 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Sissepääs põhjapoolsel 
otsaküljel.  Tänavafassaadil keskne vintskapp, 
põhikorrusel keskne väljaehitus laia 3-se 
raamijaotusega aknaga ning erikujulised 
väiksed aknad. Hoone on rahuldavalt 
renoveeritud: katusel profiilplekk, fassaad 
krohvitud, uued puidust aknad. Hästi säilinud 
piirkonnale omane elamu on miljöö kontekstis 
väärtuslik. 

puitpiire 606 188 1,5 V 

Oja 9 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  kõrge 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Tänavafassaadil 
keskne vintskapp.  Silmapaistva astmelise 
kujundusega ukse varikatuse konsoolid, 
ümaraken sissepääsu kõrval.  Fassaad kaetud 
tsemendiseguse pritskrohviga, katusel 
kaasaegne eterniit, vahetatud osa aknaid. 
Olulises osas algsena säilinud on piirkonna 
miljöö kujundamisel väärtuslik. 
 

lippaed 600 89 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Piiri (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik       Inventeerimise kuupäev: 22.06. 2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse 
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Piiri  1 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu.  
Sissepääs lõikub tänavafassaadil hoone nurka, 
katusel keskne vintskapp. Elamu on 
renoveeritud: fassaad soojustaud ja kaetud 
horisontaalse laudvoodriga, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, uued 
sobimatud aknad ja akende piirdeliistud. 
Renoveerimise tagajärjel ei ole hoone algne 
välisilme loetav. Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on miljööväärtuslik 

kaasaegne 
lippaed 

600  98 1,5 MV 

 
Piiri 1a 1960ndatel ehitatud lameda  

katusekonstruktsiooniga  kuupjate mahtudega 
hoone pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Hoone trepikojamaht on tagasiastega, 
tänavasuunas eenduva 2korruseline osa 
paremal pool madalam 2korruseline maht 
torupiirdega rõduga. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga. 
Hoonetüübile omane ümaraken sissepääsu 
kohal. Vahetaud osa aknaid ja välisuks. Muus 
osas algsena säilinud modernistliku 
arhitektuurikeelega individuaalelamu 
väärtuslik.  
 

kaasaegne 
lippaed 

807 89 2 
 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Piiri  3 Arvtavalt, algselt 1920ndatel ehitatud 
viilkatusega puithoone  paikneb pikiküljega 
tänavajoonel.  Elamu on kaasajal (2002.a) 
rekonstrueeritud: kõrgemaks ehitatud, lisatud 
massiivne juurdeehitus elamu taga, fassaad 
soojustaud aknaid auku jätvalt, kaetud 
horisontaalse laudisega, PVC-raamidega 
aknad ja piirdeliistud.  Rekonstrueerimine  
oluliselt vähendanud hoone väärtust.  
iseseisvat arhitektuuri ega miljööväärtust ei 
oma. Elamu on miljöö seiskohalt 
väheväärtuslik. Vajadusel saab mahtudelt 
pidada piirkonna miljöö toetajaks. 

kaasaegne  
puitlippaed 

1193  145 1,5 _____ 
MV 

 
Piiri 3a 
 

1960ndatel ehitatud osaliselt 2korruseline 
madalakaldelise kelpkatusega hoone paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Elamu 
tänavafassaadil eendub keskne esimese 
korruse väljaehitus nelja pikliku aknaga. 
Silikaatkivi välisvoodriga elamu on 
restaureeritud: teise korruse fassaad kaetud 
PVC-laudisega, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad. Renoveerimise 
tagajärjel on elamu algne välisilme rikutud. 
Elamu on miljööväärtuslik. 

hekk 705  106 1,5 MV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piiri 5 Kaks hoonet. 20 sajandi alguses  (EHR 
andmetel 1910.) ehitatud 1,5korruseline 
viilkatusega  pikiküljega tänavajoonel asetsev 
vintskapiga elamu, millega külgneb 
otsafassaadiga tänavajoonel paiknev 
viilkatusega elamu. Suurem elamu  ei vasta 
renoveerimise tõttu piirkonnas väljakujunenud 
traditsioonidele, mistõttu on hoone miljöö 
seisukohalt vähemväärtuslik.  Väiksem hoone 
on väärtuslik.  Tervikuna miljööväärtuslik.  
 
 

kaasaegne  
puitlippaed 

1078 148 
111 

1,5 MV 
 

 



Piiri 5a 1960ndate alguses ehitatud lameda  katusega 
kuupjate mahtudega, modernistliku 
arhitektuurikeelega individuaalelamu. Hoone 
väiksema mahuga teine korrus on 
tagasiastega. Hoonet liigendab tänavasuunal 
eenduv kaarjas  erker, sissepääs varikatuse all,  
kaguseinal ümaraken. Elamu on renoveeritud: 
fassaad krohvitud, katus kaetud plekiga. Heas 
korras, olulises osas algsena säilinud 
elegantne sõjajärgne eramu on heaks näiteks 
sõjaeelse modernistliku arhitektuurikeele 
järjepidevusest. Arhitektuuriliselt ja 
miljööliselt väärtuslik.  

kaasaegne  
puitlippaed 

600 148 2 V 

Piiri 5b 5a taga sisekrundil, pole tänavalt vaadeldav  814 146  MV 
___ 

 

Piiri tn  7 Piiri tn  7/ Piiri 7a on paariselamu 
(kokkuehitatud elamu).1930ndatel ehitatud 
pikliku põhiplaaniga viilkatusega elamu 
pikiküljega tänavajoonel.  Lõunapoolsel 
pikiküljel madalam hoonemaht, hoovi pool 
trepikoda. Tänavasuunal keskne vintskapp 
katusel. Fassaadil lai horisontaalne laudis. 
Hoone on rekonstrueerimise tagajärjel 
täielikult kaotanud oma algse välisilme: 
juurdeehitused ja plastikraamidega aknad jmt. 
vähendavad miljööväärtust. Hoone Piiri tn  7 
on miljööväärtuslik. 

puitlippaed 845 78 1,5 MV 

 
Piiri 7a Piiri tn  7/ Piiri 7a on paariselamu.1930ndatel 

ehitatud pikliku põhiplaaniga viilkatusega 
elamu pikiküljega tänavajoonel.  Keskne 
vintskapp katusel.  hoovi pool trepikoda.  
Hoone on rekonstrueerimise tagajärjel 
täielikult kaotanud oma algse välisilme: 
juurdeehitused, fassaad on kaetud PVC-
laudisega, avatäited vahetatud. Tehtud 
muudatused ei haaku hoone ehitusaegse 
arhitektuuriga. Hoone ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljöölist väärtust; 
.vajadusel mahtudelt piirkonna miljöö toetaja.  

metallpiire 832 83  MV 
____ 

 



Piiri  9  1920ndatel ehitatud krundi sügavuses 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt 
paiknev 1korruseline viilkatusega puithoone. 
Tänavasuunal eendub keskne viilkatusega 
tuulekoda, elamu taga madalam väljaehitus. 
Fassaad kaetud laia horisontaalse 
laudvoodriga, katusel valtsitud plekk. 
Omapärane, jooksvalt hooldatud, olulises osas 
algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 1366 114 1,5 V 
 

 
Piiri  11  20 saj alguses ehitatud pikliku põhiplaaniga 

keskmise suurusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Madala vundamendiga elamu 
fassaad on kaetud laia horisontaallaudisega, 
katusel valtsitud plekk ja eterniit. Elamu 
tänavafassaadi algne ilme on renoveerimisega 
kahjustada saanud (tumeda PVC-raamidega 
aknad). Hoovi pool kõrge trepikoja maht. 
Elamu interjööris on säilinud palju algset. 
Piirkonnale ja ajastule iseloomulik, olulises 
osas algsena säilinud elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik. 
 
 

lippaed 1482 105 1,5 V 

Piiri  13 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega,  45 
kraadise kaldega valtsitud plekiga kaetud 
viilkatusega, pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad, lõunasuunal madalam, 
tänavapoolse parapetiga maht, mille fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder. Elamu 
fassaad on renoveerimise käigus kaetud 
tuuletõkkeplaadiga, PVC-raamidega aknad. 
Piirkonnale omane, algse mahu säilinud 
ajalooline elamu on miljööväärtuslik. 

võrkaed 1220 102 1 MV 



Piiri  15 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega, laia 
põhiplaaniga, viilkatusega, pööninguruumiga  
kivihoone nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonel. Madala vundamendiga elamu 
valtsitud plekiga kaetud katusel omapärane 
miniatuurne katuseuuk. Fassaad kaetud 
tsemendiseguse krohviga, vahetatud aknad. 
Piirkonnas erandlik, olulises osas algsena 
säilinud elamu on miljöö kujundamisel 
väärtuslik. 

hekk 919 112 1 V 

 
Piiri  15a 1920nadtel  ehitatud keskmise suurusega 

viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone 6-teljelisel 
tänavafassaadil on uks vasakul.  Fassaadi 
katab horisontaalne laudvooder, katusel 
kaasajal paigaldatud profiilplekk. Elamu on 
hoone ehitusajale mittevastavalt renoveeritud: 
ilmetu välisuks ja plastikraamidega aknad. 
Piirkonnale iseloomulik elamutüüp on miljöö 
kujundamisel väärtuslik. 

lippaed 934 125 1,5 V 

 
Piiri  17 20 saj alguses ehitatud keskmise suurusega, 

erandlikult laia põhiplaaniga, viilkatusega, 
pööninguruumiga  elamu pikiküljega 
tänavajoonel.  Madala vundamendi ja 
proportsionaalselt madala räästaga elamul on 
keskne vintskapp, 2-teljeline tänavafassaad, 
sissepääs hoovipoolset tuulekojast. Fassaad 
krohvitud, katusel eterniit. Omanäoline elamu 
piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. 
 
 

plank 1441 98 1,5 V 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piiri 19 1920ndatest pärinev elamu on 1980/90ndatel 

ümber ehitatud. Laia põhiplaaniga 
2korruseline keskmise suurusega  erineva 
kaldenurgaga viilkatusega hoone paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Lakoonilise tänavafassaadiga elamul sissepääs 
hoovi poolt. Fassaad krohvitud, otsaviilul 
laudis, katusel eterniit. Elamu on 
miljööväärtuslik. 

lippaed 600 86 2 MV 

 



Piiri 19a 1930ndate ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega 1,5 korruseline eriti madala 
vundamendiga puithoone pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. Hoone 5-teljelisel 
tänavafassaadil on uks vasakul (algne välisuks 
on asendatud ilmetu kaasaegse uksega).  
Fassaadi katab horisontaalne laudvooder, 
katusel valtsitud plekk. Piirkonnale 
iseloomulik, algsena säilinud elamutüüp on 
miljöö kujundamisel väärtuslik. 

puitpiire 863 123 1,5 V 

 
Piiri 21 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega, laia 

põhiplaaniga, viilkatusega, pööninguruumiga  
puithoone nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonel. Madala vundamendiga elamu 
fassaad on kaetud laineplekiga, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk. Piirkonnale 
omase mahuga on miljöö kujundamisel 
väärtuslik. 

lippaed 1664 77 1 V 

 
Piiri 21a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu.  
Katusel keskne vintskapp, algne hoonetüübile 
omane välisuks tänavafassaadil vasakul, 
vahetatud aknad on ebasobivad. Fassaad 
kaetud horisontaalse laudvoodriga, eterniit. 
Olulises osas algsena säilinud ajastuomane  
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

lippaed 600 83 1,5 V 

 



Piiri 21b 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaad kaetud puhta vuugina 
laotud silikaatkivi voodriga, hoonetüübile 
omased silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 
Katusel eterniit. Sissepääs põhjapoolselt 
pikiküljelt. Algsena säilinud heas korras 
lihtsam puhta  silikaatkivi välisvoodriga 
elamu  piirkonna miljöö kujundamisel 
väärtuslik.  
 

lippaed 600 62 1,5 V 

 
Piiri 21c alajaam       
Piiri 23 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Lõunasuunal eendub elamu põhimahust 
kaarjas erker. Fassaad kaetud laia 
horisontaallaudisega, katusel vana 
kärgeterniit. Majandushoonega kokku ehitatud 
omanäoline elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. 

hekk 2447 175 1,5 V 

 
Piiri 25 
 
 
 

1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu.  
Katusel keskne vintskapp, välisuks 
tänavafassaadil vasakul. Elamu on 
renoveeritud. Fassaad kaetud horisontaalse 
laudvoodriga, eterniit, uued sobimatud aknad 
ja akende piirdeliistud. Säilinud mahtudega 
elamu on miljööväärtuslik. 
 

hekk 600 87 1,5 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Piiri (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 29.06.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Piiri 2 1960ndatel ehitatud keskmise suurusega kõrge 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Loodesuunal 
madalam väljaehitus. Sissepääs hoovi poolt. 
Hoonel on suur laudvoodriga viilkatusega 
vintskapp. 2-teljeline tänavafassaad. 
Silikaatkivi välisvoodriga elamu aknad on 
vahetatud ebasobivate vastu. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  
 

lippaed 747 94 1,5 MV 

Piiri 2a 1920nadtel  ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoonel on hoovi 
pool tuulekoda sissepääsuga.  Elamu on 
renoveeritud.  Fassaadi katab horisontaalne 
laudvooder, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad. Piirkonnale 
iseloomulik elamutüüp on miljöö 
kujundamisel väärtuslik. 

lippaed 748 104 1,5 V 



Piiri 4 20 saj alguses ehitatud laia ja pikliku 
põhiplaaniga viilkatusega keskmise suurusega 
elamu pikiküljega tänavajoonel.  3-teljeline 
tänavafassaad, katusel vintskapp, sisspääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Elamu on 
oskamatult renoveeritud: fassaad soojustatud 
liialt eenduvalt, jättes aknad auku, kaetud 
PVC-laudisega, kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, katusel jmt. Hoone algne ilme ja 
kuju on loetamatu. Piirkonnale iseloomuliku 
mahu säilitanud (tänavafassaadil) elamu on 
miljööväärtuslik.    

metallpiire 1187 129 1,5 MV 

Piiri 6 1960ndatel ehitatud eriti madalakaldelise 
kelpkatusega pikiküljega tänavajoonega 
paralleelne 2korruseline elamu. 
Ristkülikukujulise põhiplaaniga elamu 
mahuga liitub läänesuunal madalam abihoone. 
Fassaad kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
välisvooderiga, katusel valtsitud plekk. 
Hoonetüübile omane ümaraken sissepääsu 
kohal ja algne välisuks. Vahetaud osa aknaid. 
Muus osas algsena säilinud modernistliku 
arhitektuurikeelega individuaalelamu on 
piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik. 

metallpiire 683 85 2 V 

Piiri 6a 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega elamu pikiküljega tänavajoonel. 
Keskne lai vintskapp katusel,  hoovi pool 
trepikoda. Elamu on kaasajal renoveeritud: 
tulemus ebarahuldav. Fassaadil horisontaalne 
laudis, plastikraamidega ilma profiilita 
ebasobiva ruudujoatusega aknad ja 
piirdeliistud, laineplekk katusel. 
Renoveerimine on  oluliselt vähendanud 
hoone väärtust.  Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väärtuslik.  

lippaed 775 117 1.5 V 



Piiri 6b 1929/30ndatel ehitatud pikliku põhiplaaniga 
väiksem viilkatusega pööninguruumidega 
madala vundamendiga elamu otsafassaadiga 
tänavajoonel. Lõunasuunal külgnev 
abihoonemaht pärit hilisemast ehitisperioodist.  
Fassaad kaetud tsemendiseguse krohviga, 
katusel eterniit. mahtudelt piirkonda sobituv 
elamu on miljööväärtuslik.  

metallpiire 509 70 1 MV 

Piiri 8 1930ndatel ehitatud laia põhiplaaniga 
viilkatusega  1,5 korruseline viilkatusega 
puithoone pikiküljega tänavafassaadil. Keskse 
viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 3-
teljelise  tänavafassaadiga elamul on 
hoovipoolne trepikoda; fassaad kaetud laia 
horisontaalse laudisega, katusel eterniit. 
Piirkonnale omane,  hästisäilinud elamu on 
miljöö kontekstis väärtuslik.  

lippaed 973 131 1,5 V 

Piiri 10 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 
pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Fassaad kaetud 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga., 
tänavafassaadil kaks laia 3-se ruudujaotusega 
akent Hoonetüübile omased silikaatkivist 
aknasillused. Algsena säilinud piirkonnale ja 
ajastule iseloomulik elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 519 78 1,5 V 



Piiri 10a 1999a. rekonstrueeritud viilkatusega pikliku 
põhiplaaniga otsafassaadiga tänavajoonel 
paiknev  elamu. Hoone on miljööväärtuse 
seisukohalt oskamatult renoveeritud:  PVC-
laudis, kiviimitatsiooniga profiilplekk, PVC-
piirdelauad ja liistud. Iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma.  
Mahtudelt saab vajadusel pidada piirkonna 
miljöö toetajaks. 
 

lippaed 520 70 1,6 MV 
___ 

Piiri 12 Arvatavalt 1910/1920ndatel ehitatud laia 
põhiplaaniga viilkatusega elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Asümmeetriline viilkatusega 
katusekorruse väljaehitus. Piirkonnas 
erandlukult kõrge maakividest vundament, 
sissepääs kahe hoovipoolse tuulekoja kaudu. 
5-teljeline 6-se ruudujaotusega akendega 
tänavafassaad. Hoone on osaliselt oskamatult 
renoveeritud: fassaad kaetud PVC-laudisega.  
Piirkonnale iseloomulik elamu on miljöö 
seiskohalt väärtuslik. 

plank 722 178 1,5 V 

 
Piiri 14 Suurem 2 korruseline lameda 

katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise 
viilkatusega) mitme korteriga elamu 
pikiküljega tänavajoonel. Kinnistul hiljuti 
ehitatud suur klaasi ja metalliga 
kombineeritud fassaadiga juurdeehitus /elamu 
( EHR-ei kajastu). Hoone fassaad kaetud 
silikaatkivi välisvoodriga, katusel eterniit. 
Vahetaud osa aknaid, muus osas algsena 
säilinud elamu on piirkonna miljööd toetav.   
 
 

plank 1061 145 2 MV 



Piiri 14a 1930ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, 
keskse, viilkatusega katusekorruse 
väljaehitusega,  keskmise suurusega madala 
vundamendiga elamu pikiküljega 
tänavajoonel. 5-teljelise vasakus nurgas  asuva 
uksega  tänavafassaadiga, elamu põhikorrusel  
6-se ruudujaotusega aknad. Fassaadil 
horisontaalne laudvooder, otsaviiludel kitsas 
vertikaallaudis; piirkonnale iseloomulik 
olulises osas algsena säilinud esinduslik elamu 
on miljöö seispiirkonna kontekstis väärtuslik. 

lippaed 1475 145 1,5 VV 

Piiri 16 1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone 3-teljelisel 
tänavafassaadil on keskne 
katusekorruseväljaehitus, sissepääs hoovi 
poolt. Elamu on oskamatult renoveeritud: 
Elamu on oskamatult renoveeritud: fassaad 
soojustatud liialt eenduvalt, jättes aknad auku, 
krohvitud ja värvitud (piirkonnale võõras 
koloriit), kiviimitatsiooniga profiilplekk, 
katusel jmt. Hoone algne ilme ja on loetamatu. 
Piirkonnale iseloomuliku mahu säilitanud 
elamu on miljööväärtuslik.    

metallpiire 664 94 1,5 MV 

Piiri 16a EHR andmetel 1940 a. ehitatud elamu on 
1996.a rekonstrueeritud. Tulemus rahutu ja 
kokkupressitud ehitusmaht, krundi eripära 
tõttu teise elamu, Piiri 16 hoonele  liiga 
lähedal.  Iseseisvat arhitektuurilist ega 
miljööväärtust ei oma.  Piirkonna 
ehitustavadega ei haaku,  mahtudelt saab 
vajadusel pidada piirkonna miljöö toetajaks. 

metallpiire 667 92 2 MV 
___ 



Piiri 18 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega laia 
põhiplaaniga, 45 kraadise kaldega 
viilkatusega, pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Lõunasuunal 
madalam klaasitud veranda. Fassaad kaetud 
horisontaalse laudvoodriga, karusel eterniit. 
suures osas algsena säilinud piirkonnale 
omane elamu on piirkonna miljöö 
kujundamisel väga väärtuslik.   

metallpiire 824 81 1 V 

Piiri 20 20 saj esikümnendil ehitatud väiksem madala 
vundamendiga,  45 kraadise kaldega 
viilkatusega, pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad 4-se ruudujaotusega akendega, 
hoovi pool madalam tuulekoja maht 
sissepääsuga. Fassaadil horisontaalne laudis, 
katusel valtsitud plekk. Ajaloolise välisilme 
säilitanud, jooksvalt hooldatud elamu on 
piirkonna miljöö kujundamisel väga 
väärtuslik.   
 

plank 696 112 1 VV 

Piiri 22 1910/20ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega 1,5 korruseline puithoone 
pikiküljega tänavajoonel.  Hoone 4-teljelisel 
tänavafassaadil (ilmselt muudetud)  säilinud 
algsed saelõikelised sarikaotsad ja ehispenn   
katusekorruse väljaehituse vertikaallaudisega  
viilul.  Hoone on hilisemas ehitusjärgus 
renoveeritud,  paigaldatud uus laudvooder 
plastikraamidega aknad, katusel algne 
valtsitud plekk.   Tööd on lõpetamata. . 
Piirkonnale iseloomulik elamu on miljöö 
seiskohalt väärtuslik.  

plank 686 116 1,5 V 



Piiri 22a  1850ndate lõpus/1960ndte alguses ehitatud 
viilkatusega keskmise suurusega kivist elamu 
paikneb kinnistu läänepiiril ja külgneb  
Tallinna mnt 49  tuletõrjedepooga. Tegemist 
on ilmselt ametialaseks kasutamiseks ehitatud 
elamuga. Lihtsa hoone fassaadi katab 
silikaatkivi välisvooder, katusel eterniit. 
Elamu on olulises osas algsena säilinud, on 
1960ndatel ehitatud väärtuslik tuletõrje depoo 
kompleksi osana väärtuslik miljöö kandja.  
 

võrkaed 938 92 1,5 V 

 
Piiri 22b Uusehitis. 2005.a. ehitatud pikiküljega 

tänavaga paralleelselt asetsev 1,5korruseline  
viilkatusega  elamu. Fassaad krohvitud, 
katusel rullmaterjal. Iseseisvat arhitektuuri ega 
miljööväärtust ei oma. Mahtudelt sobitub 
piirkonna miljöösse.  

lippaed 600 113,2 1,5 MV 

Piiri 24 20 saj esimesel kümnendil ehitatud laia 
põhiplaaniga viilkatusega keskmise suurusega 
elamu pikiküljega tänavajoonel.  2-teljeline 
tänavafassaad, sisspääs hoovipoolse tuulekoja 
kaudu. Elamu on oskamatult renoveeritud: 
fassaad soojustatud liialt eenduvalt, jättes 
aknad auku, kaetud PVC-laudisega, 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, katusel jmt. 
Hoone algne ilme ja kuju on loetamatu. 
Arhitektuuriline- ja miljööline väärtus 
vähendatud, mahtudelt miljööalal toetavas 
rollis.  

võrkaed 918 89 1 MV 



Piiri 24a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev eriti kõrge viilkatusega 
elamu. Sissepääs otsaküljel. Elamu on 
renoveeritud: fassaad soojustaud ja kaetud 
horisontaalse PVC-laudisega. uued sobimatud 
aknad ja akende piirdeliistud. Renoveerimise 
tagajärjel on hoone algne välisilme rikutud. 
Piirkonnale ja ajastule omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on miljööväärtuslik 

võrkaed 600 62 1,5 MV 

Piiri 26 1960ndatel ehitatud kõrge  viilkatusega elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaad kaetud puhta vuugina 
laotud silikaatkivi voodriga, hoonetüübile 
omased silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 
Katus algne kärgeterniit.  PVC-raamidega 
aknad vähendavad elamu miljööväärtust. 
Muus osas algsena säilinud heas korras 
tüüpiline puhta  silikaatkivi välisvoodriga 
elamu koos ansamblilise abihoonega omab 
olulist rolli piirkonna miljöö kujundamisel. 
 
 

lippaed 600 80 1,5 V 

Piiri 28 1960ndatel 1950ndatel ehitatud pikisuunal 
tänavajoonega paralleelselt asetsev 
viilkatusega, keskse vintskapiga elamu. 
Fassaadil lubisegune krohv, katusel eterniit. 
Omanäoline metallist piire sissekäigu kõrval. 
Hoonetüübile omane dekoratiivne välisuks.  
PVC-raamidega aknad vähendavad elamu 
miljööväärtust. Muus osas algsena säilinud 
heas korras elamu koos ansamblilise 
abihoonega omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 
 
 

metallpiire 600 112 1,5 MV 



Piiri 30 Uusehitis. 2000.a. ehitatud madalakaldelise 
viilkatusega 2korruseline pikiküljega 
tänavajoonel paiknev kivihoone. Silikaatkivi 
välisvoodriga kaetud fassaad on 
kombineeritud laudisega, katusel laineplekk.  
Iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust ei 
oma.  Haakub 1970/80ndate ehitustavadega. 
Miljööväärtuslik.  

lippaed 1032 175 2 MV 

Piiri 32 Uusehitis. 2004.a. ehitatud viilkatusega 
2korruseline otsafassaadiga tänavajoonel 
paiknev kivihoone. Hoone viimistlemiseks on 
kasutatud imiteerivaid materjale. 
Tänavafassaad rahutu ja kirju. Iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma.  
Piirkonna ehitustavadega haakub osaliselt,  
mahtudelt saab vajadusel pidada piirkonna 
miljöö toetajaks.  
 

puitpiire 854 167 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Pärja (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 17.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Pärja 4 1920ndatel ehitud 3-teljelise tänavafassaadiga 
silikaatkivi välisvoodriga elamu on 1992.a. 
rekonstrueeritud. Hilisem juurdeehitus 
pikiküljele ja hoone taha on muutnud elamu 
ebaproportsionaalseks, lõpetamata 
viimistlusega tuhaplokkides juurdeehitus 
mõjub häirivalt ja massiivselt.   Iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma.   
 

 1395 79 1,5 ____ 
 

Pärja 6 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega,  45 
kraadise kaldega valtsitud pleki ja eterniidiga 
kaetud viilkatusega, pööninguruumiga  
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, uksega paremas nurgas, 
hoovipoolne madal viilkatusega tuulekoda. 
Fassaadi katab horisontaalne laudvooder. 
Renoveerimise käigus pandud PVC-
raamidega aknad ja näotu uus välisuks 
vähendavad miljööväärtust. Piirkonnale 
omane, algse mahu ja ülesehitusega elamu on 
miljöö seisukohalt väärtuslik. 

võrkaed 791 81 1 V 



Pärja 6a 1970ndate lõpus/1980ndate alguses ehitatud 
modernne lameda katusekonstruktsiooniga 
elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Kuupjate mahtudena lahendatud 
hoone 2 korruselisest põhimahust eendub 
tänavasuunas teise korruse väljaehitus, 
läänesuunal 1-korruseline abihoone tiib. 
Sümmeetriliselt paiknevate avadega 
tänavafassaad. Kaasaegne väljapeetud 
arhitektuurikeelega, ümber-ja juurdeehitustest 
rikkumata, lameda katusega elamu on 
piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. 

hekk  
puitpiire 

599 155 2 V 

Pärja 8 1950ndatel ehitatud pikisuunal tänavajoonega 
paralleelselt asetsev viilkatusega, keskse 
vintskapiga elamu. Fassaad kaetud puhta 
vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
hoonetüübile omased silikaatkivist 
aknasillused ja karniisid.  Plastkraamidega 
profiilita aknad ja PVC-laudisega kaetud 
hilisem juudeehitus –tuulekoda  vähendavad 
elamu miljööväärtust. Suures osas algsena 
säilinud heas korras, piirkonnale omase mahu 
ja ülesehitusega elamu on väärtuslik miljöö 
kujundaja. 
 

hekk 
lippaed 

600 76 1,5 V 

Pärja 10 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu.  
Katusel keskne vintskapp, välisuks 
tänavafassaadil vasakul, hoonetüübile omane 
ümaraken sissepääsu kõrval. Elamu on 
renoveeritud. Katusele paigaldatud 
profiilpekk, uued sobimatud aknad ja akende 
piirdeliistud. Muus osas algsena säilinud 
piirkonnale omase mahu ja ülesehitusega 
elamu on väärtuslik miljöö kujundaja. 

hekk 600 78 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Pärja (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         inventeerimise kuupäev: 17.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Pärja 1 19 saj lõpus ehitatud  viilkatusega pikliku  
põhiplaaniga pööninguruumiga puitelamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonel. Hoone on 
hiljuti rahuldavalt renoveeritud(miinuseks 
katuseaknad): vahetatud fassaadikate ning 
avatäited. Miljööliselt väga väärtuslik on ka 
pikiküljega tänavajoonel paiknev ajalooline 
abihoone. Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega väärtuslik tervik on piirkonna 
miljöö loomisel väärtuslik.  

plank 793 86 1 VV 

Pärja 3 1920ndatel ehitatud pikliku põhiplaaniga 
pikiküljega tänavajoonel paiknev kõrge 
viilkatusega elamu. läänesuunal kaarjas erker. 
Madala vundamendiga puithoone fassaad on 
arvatavalt 1950ndatel kaetud  vuugina laotud 
silikaatkivi voodriga, katusel eterniit. 
piirkonnas eristuv, ajastu ehitusvõtete näide   
on piirkonna miljöö väärtuslik  osa.  

metallpiire 1554 101 1,5 V 



Pärja 3a 1980ndatel ehitatud suurem 2korruseline 
kivihoone pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. elamu põhimahust eendub tänava 
suunas 1korruseline garaažimaht. Fassaad 
kaetuid silikaatkivi välisvoodriga, katusel 
laineplekk. Postmodernismi mõjutustega, 
lakoonilise tänavafassaadiga, kahepoolse 
nihkes pultkatusega mahuga ajastuomane, 
juurde ja ümberehitustest rikkumata eramu on 
väärtuslik miljöö kandja.  

lippaed 1021 176 2 V 

Pärja 5 Uusehitis. 1994.a ehitatud kõrge viilkatusega, 
kekse katusekorruse väljaehitusega elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Vormi 
poolest taotlus nn kikkis katusega elamu, 
siiski mõjub piirkonna kontekstis võõrana 
oma suure mahuga. Iseseisvat arhitektuurilist 
ega miljööväärtust ei oma. Mahtudelt jääb 
vajadusel miljööalal toetavasse rolli. 

lippaed 787 127 2 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Püssi (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Püssi 6 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga pikliku põhiplaaniga elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Fassaad 
kaetud tsemendiseguse krohviga.  Sümmeetriliselt 
paiknevate avadega kõrgem hoonemaht. Tänavalõigule 
iseloomulik olulises osas algsena säilinud aedlinna elamu 
on väärtuslik miljöö kandja. 

Madal 
müür 

599 129 1,5 V 

Püssi 6a 1970ndate alguses ehitatud ristkülikukujulise 
põhiplaaniga lameda katusekonstruktsiooniga elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt, 
sisekrundil tupiktänava lõpus. Kuupjate mahtudena 
lahendatud hoone 2korruselise põhimahuga liitub  
pikisuunal madalam hoonetiib. Renoveerimise 
/rekonstrueerimise tagajärjel on elamu kaotanud oma 
algse välisilme. Arvestades paiknemist piirkonna miljööd 
toetav. 

võrkaed 603 219 2 MV 

Püssi 8 1960ndatel ehitatud 1,5 korruseline pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt krundi tagaosas paiknev 
kõrge viilkatusega eramu.  Fassaad kaetud puhta vuugina 
laotud silikaatkivi voodriga, hoonetüübile omased 
silikaatkivist aknasillused ja karniisid. Katusel eterniit.  
Algsena säilinud heas korras lihtsam puhta  silikaatkivi 
välisvoodriga elamu koos abihoonega on piirkonna 
miljöö kujundamisel väärtuslik.  

Hekk 
võrkaed 

862 98 1.5 V 

Püssi 10 1950ndatel ehitatud viilkatusega 1,5 korruseline eramu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt krundi 
sügavuses ja ei ole tänavalt vaadeldav. Elamu on ümber 
ehitatud. Abihoonel säilinud algne välisviimistlus.  

võrkaed 932 78 1,5 MV 

 



Püssi 12 1960ndate lõpus/70ndate alguses ehitatud 
ristkülikukujulise põhiplaaniga lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Kuupja mahuga, jõulise, 
katusekarniisiga elamu sissepääs lõikub hoone 
põhimahtu. Teise korruse kohmakana mõjuv väljaehitus 
toetub konsoolile.  Renoveeritud ja ümberehitatud elamu 
on algse välisilme kaotanud, ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist ega miljööväärtust.  Mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav.   
 

Hekk 
võrkaed 

600 185 2 MV 

 
Püssi 14 1970ndatel ehitatud ristkülikukujulise põhiplaaniga 

lameda katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Kuupja mahuga 
elamu sissepääs lõikub tänavafassaadil hoone vasakusse 
nurka. Renoveeritud ja ümberehitatud elamu on algse 
välisilme kaotanud, ei oma iseseisvat arhitektuurilist ega 
miljööväärtust.  Mahtudelt piirkonna miljööd toetav.   

metallpiire 600 121 2 MV 

 
Püssi 16 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 

katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise viilkatusega) 
elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt 
nurgakrundil. Kuupjate mahtudena lahendatud hoonel on 
pikisuunal madalam hoonetiib. Terrasiitkrohviga kaetud 
fassaadil eri suuruse ja ruudujaotusega akende rühmad. 
Kaasaegne väljapeetud arhitektuurikeelega lameda 
katusega tänavalõigule omane elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik 

võrkaed 518 125 2 V 

Püssi 18 1970ndatel ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise viilkatusega) 
elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Kuupjate mahtudena lahendatud hoonel on pikisuunal 
madalam hoonetiib. Krohvitud fassaad, puitlaudisega 
kaetud katusekarniis. Elamu taga madalam hoonetiib, 
teise korruse osas katusealune terrass.  Kaasaegne, 
algsena säilinud lameda katusega tänavalõigule omane 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik 

metallpiire 517 152 2 V 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Püssi (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Püssi 1 20 saj alguses jõeäärsele krundile ehitatud viilkatusega 
keskmise suurusega lihtne viilkatusega elamu.  
Renoveerimise käigus on hoone fassaad saanud uue 
viimistluse: PVC-laudise, ebasobiva ruudujaotusega 
plastikraamidega aknad. Renoveerimine on  vähendanud 
oluliselt elamu arhitektuurilist ja miljööväärtust. Sellisena on  
elamu  miljööväärtuslik.  
 

Võrkaed 
hekk 

2255 97 1 MV 

Püssi 3 1950ndate alguses ehitatud krundi sügavuses pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt paiknev madal kelpkatusega 
elamu. tänavasuunal kaarjas erker. Fassaad kaetud hilisemas 
ehitusjärgus krohviga, vahetatud katusekate ja avatäited 
vähendavad hoone väärtust. ajastuomaselt puhasvuuk 
silikaatkiviga. Mahtudelt ja välisilmelt piirkonna miljööd 
toetavas roolis.  
 

lippaed 2402 104 1 MV 

Püssi 5 1960ndate lõpus/70ndate alguses ehitatud L-kujulise 
põhiplaaniga lameda katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 2 korruselise 
elamumahuga liitub  tänavasuunal veidi madalam hoonemaht. 
Fassaad krohvitud,  eri suuruse ja ruudujaotusega aknad. 
Fassaadikujunduselt lakooniline, moodsam aedlinna elamu on 
miljööväärtuslik.  

lippaed 600 177 2 MV 

Püssi 7 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise viilkatusega) 
suurem elamu asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Kuupja mahuga 2 korruselisest põhimahust eendub idasuunas 
pultkatusega puitlaudisega kaetud osa (võimalik, et hilisem 
juurdeehitus). Põhiosa fassaad kaetud terrasiitkrohviga, 
sümmeetriliselt paiknevad horisontaalse joonega aknad. 
väljapeetud, kaasaegne väljapeetud arhitektuurikeelega elamu 
on piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik 

metallpiir
e 

600 146 2 V 



Püssi 11 1970ndate alguses ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga 
(madalakaldeline pultkatus)  2korruseline elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  Tsemendiseguse 
krohviga kaetud fassaadi ilmestab rõhutatud horisontaalsete 
akende joon, jõuline katusekarniis. Tänavalõigule omane 
olulises osas algsena säilinud aedlinna elamu on väärtuslik 
miljöö kandja. 

Võrkaed 
hekk 

542 145 2 V 

Püssi 13  1970ndate alguses ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga 
kuupjate erikõrguste mahtude astmelise kompositsiooniga 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. asetsev elamu. Hoone 
tänavaäärse põhimahu  taga madalam hoonetiib. 
Asümmeetrilise kujundusega tsemendiseguse krohviga kaetud 
fassaad, lakooniline, tänavasuuna vähese aknapinnaga, 
sissepääs lõikub hoone põhimahtu.  Elamul on vahetatud osa 
aknaid. Ajastule omane elamutüüp on väärtuslik  miljöö 
kandja.   

võrkaed 543 142 2 V 

Püssi 15 1970ndatel ehitatud 2korruseline madalakaldelise viilkatusega 
eramu paikneb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.  
krohviga kaetud fassaad, eri suurusega akende rühmad. 
Renoveeritud, hoonetüübile omaste mahtudega tänavalõigule 
omane aedlinna elamu on iljööväärtuslik. 

lippaed 543 136 2 MV 

 
Püssi 17 1970ndel ehitatud lameda katusekonstruktsiooniga  

2korruseline elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Horisontaalset katusejoont rõhutab  karniis 
mõlemal hoonemahul. Krohviga kaetud fassaadi ilmestavad 
avarad horisontaalse joonega aknad. pikisuunal eendub 
põhimahust madalam abihoonet majutav tiib. Tänavalõigule 
ja ajastule iseloomulik olulises osas algsena säilinud aedlinna 
paariselamu on väärtuslik miljöö kandja. 

metallpiir
e 

421 148 2 V 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Roheline tänav (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri : Riin Alatalu       Inventeerimise kuupäev: 09.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Roheline 
tn 2 

1860.a. (EHR) ehitatud keeruka kujuga elamu. 
Hoone paikneb piki tänavat, 1,5- korruselisele 
esinduslikumale mahuga liitub kujunduselt 
tagasihoidlik 1- korruseline maht. Esinduslikumaga 
liitub õue pool klaasitud veranda. Antud piirkonna 
kohta suhteliselt kõrge krohvitud sokliga, 
viilkatused on kaetud eterniidiga (veranda), 
kiviimitatsiooniga plekiga (1,5-korruseline osa) ja 
algupärase värvitud valtsplekiga (1-korruseline 
osa)   Hoonel on väga hästi säilinud – tänavale 
avanevad esinduslik kahepoolne ja  kaunistatud 
välisuks ja tõenäoliselt hilisem ühepoolne uks. 
Paarisukse kohal on kaunis ornamendiga plekist 
servaga varikatus, teisel uksel lihtsam varikatus. 
Lahtine räästas, saelõikelised sarikaotsad, 
ehispennid. Hoone on  esinduslik ja omanäoline. 

Hõre 
puitlippaed, 
plankaed 

2111 220 1,5 VV, 
ette 
panek 
tunnis- 
tada 
mäles-
tiseks 

 

Roheline 
tn 2a 

1960. aastal (EHR) ehitatud ajastule iseloomulik 
viilkatusega krohvitud hoone. Esifassaadil katusel 
laudisega viimistletud erker, katusekuju 
liigendatud. Hoone peamine arhitektuurne aktsent 
on lihtne sammaste ja trepiga sissepääs. 
Eterniitkatus, plastikaknad. Hoone astub ajastu 
planeerimispõhimõtteid järgides kinnistu piirist 
tagasi ja muudab tänavale ajalooliselt 
iseloomulikku ehitusjoont. Hoone välisilmes 
domineerivad tumedad aknaraamid ja 
peegelklaasid, hoone ei oma silmatorkavat 
iseseisvat arhitektuurset väärtust, kuid oma 
mahtudega sobitub piirkonda. 

Madal 
puitlipp 
piire koos 
hekiga. 
Krohvitud 
massiivsed 
värava 
postid 

593 93 1,5 MV 

 



Roheline 
tn 4 

Arvatavalt 19.-20. sajandi vahetusel ehitatud piki 
kinnistu piiri paiknev ristkülikukujuline hoone. 
Järsu kaldega kõrge eterniidiga kaetud katusega, 
tänavafassaadil keskne vintskapp, madal krohvitud 
vundament, madal räästas. Hoonel on eemaldatud 
laudis, rõhtpalkkonstruktsioon on heas korras. 
Esifassaadil on muudetud avatäidete asukohta. 
Hoone arhitektuuriga sobimatu jaotusega 
plastikaknad. Piirkonnale iseloomulik ja miljööd 
kujundav hoone. 

Hõre 
puitlipp 
piire 
 
 

562 73 1,5 V 

 
Roheline 
tn 6 

1909 (EHR) ehitatud piki kinnistu piiri paiknev 
ristkülikukujuline hoone. Järsu kaldega kõrge 
eterniidiga kaetud katusega. Välisuks avaneb 
hoone pikendusena ehitatud madalast kojast 
tänavale. Säilinud on algupärane horisontaalne 
laudis, aknad ja välisuks. Piirkonnale iseloomulik 
ja miljööd kujundav hoone. 

plankpiire 
 
 

1453 92 1,5 V 

 
Roheline 
tn 8 

1938 (EHR) ehitatud piki kinnistupiiri paiknev 
ristkülikukujuline ehitus. Tõenäoliselt on tegu 
varasema hoone ümberehitusega. Piirkonnale 
iseloomulikult madala tellistest krohvitud 
vundamendiga, hoone keskteljel kahekorruseline 
väljaehitus. Säilinud on algupärane 
horisontaallaudis, sokli kohal vertikaalne vahevöö, 
viilude all saelõikeliste otstega vertikaallaudis, 
algupärased aknad. Otsaviiludel rombikujulised 
aknad. Tänavale avanev uks on uus. Kinnistul 
miljööväärtuslik ajalooline abihoone. Piirkonnale 
iseloomulik ja miljööd kujundav hoone. 

Plankaed   1374 132 1,5 V 

 



Roheline 
tn 10 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud piki tänavat 
paiknev ristkülikukujuline kolmeteljeline ehitis. 
Madal krohvitud vundament, madal räästas, 
kiviimitatsiooniga plekiga kaetud 45 kraadine 
viilkatus. Hoonel on arhitektuuriga sobimatud 
jaotuseta plastikaknad. Uus horisontaallaudis, 
soojustamisega on aknad jäänud nö auku.  
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulik ja miljööd kujundav lihtne elamu. 

Plankpiire 1343 87 1 V 

 
Roheline 
tn 12 

1935 (EHR), arvatavalt siiski 19. sajandi lõpul 
ehitatud piki tänavat paiknev neljateljeline 
ristkülikukujuline ehitis. Madal maakivist 
vundament, madal räästas, trapetsprofiilplekiga 
kaetud 45 kraadine viilkatus. Kasutatud on 
katuseaknaid, mis on nii väikese hoone puhul liiga 
silmatorkavad. Hoonel on omapärase jaotusega 
puitaknad, kasutatud on metallist nurgikuid. 
Säilinud on lai algupärane horisontaallaudis, 
alumised lauad välja vahetatud. Uks ei avane 
tänavale. 
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulik ja miljööd kujundav lihtne elamu. 

Plankaed 
ja puitlipp 
piire 

1916 120 1,5 V 

Roheline 
tn 14 

1890.aastal ehitatud hoone (EHR). Hoonet 
iseloomustab paiknemine ebakorrapärasel ristmikul 
kinnistu piiril. Hoonet on ehitatud mitmes järgus. 
Rohelise tänava äärsel mahul keskne katusekorruse 
väljaehitus, säilinud on rombikujuline 
pööninguaken. Õue küljel trepikojamaht, Oja 
tänava poolsel küljel teisest ehitusetapist pärinev 
tiib. Hoone on krohvitud, Oja tänava küljel on 
säilinud algupärased aknad, need on  ääristatud 
krohvitud raamidega. Katusel trapetsprofiilplekk. 
 

Plank 
värav ja 
puitlipp 
piire  

1058 126 1,5 V  



Roheline 
tn 16 

1892. aastal (EHR) ehitatud piki tänavat paiknev 
neljateljeline ristkülikukujuline ehitis. Madal 
maakivist vundament, madal räästas, eterniidiga 
kaetud 45 kraadine viilkatus. Säilinud on lai 
algupärane horisontaallaudis, alumised lauad välja 
vahetatud. Otsaseinas avaneb kaks ust, arvatavalt 
on hoone rajatud kahele perele, hoone jaguneb 
nende vahel pikkupidi. Otsaseinas avaneb ka luuk 
pööningule. 
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulik, hästi säilinud ja miljööd kujundav 
lihtne elamu. Kinnistul miljööväärtuslikud 
abihooned 

Tihe hekk 876 118 1 VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roheline 
tn 18  

Arvatavalt 1960. aastatel ehitatud kahekorruseline 
krohvitud nn karniisiarhitektuuri näide. Samal 
kohal on asunud tõenäoliselt varasem hoone, sest 
EHR annab ehitusaastaks 1929. Hoone paikneb 
tänava traditsioonis ilmas pidades kinnistu piiril, 
hoone sissepääsud ja külgeehitatud abihoone 
astuvad tagasi ja liigendavad seega hoone 
mahtusid.  
Ehitatud kokku Roheline tn 20 hoonega. 
 

Hõre lipp 
piire 

649 81 2 MV 

Roheline 
tn 20 

Arvatavalt 1960. aastatel ehitatud kahekorruseline 
krohvitud nn karniisiarhitektuuri näide. Ehitatud 
kokku Roheline tn 18 hoonega. 
 

Hõre lipp 
piire 

751 139 2 MV  

Roheline 
tn 22 

1899. aastal (EHR) ehitatud piki tänavat paiknev 
ehitis. Põhimahuga liitub madalam ja kitsam koda, 
kus avaneb uks tänavale. Koja otsaseinas avar 
kolmese jaotusega suur aken ning selle kohal 
ümarkaarne juugendlik aken. Ukse kujundus 
sarnaneb Roheline tn 3 ja 7 ustega. Madal 
krohvitud vundament, madal räästas, eterniidiga 
kaetud 45 kraadine viilkatus. Säilinud on lai 
algupärane horisontaallaudis. Hoonel on osaliselt 
plastikaknad.  
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulik, hästi säilinud ja miljööd kujundav 
lihtne elamu.  

Puitlipp 
piire 

1268 84 1 VV 



Roheline 
tn 24 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud piki tänavat 
paiknev kaheteljeline ristkülikukujuline ehitis. 
EHR andmetel ehitatud 1945. aastal, mis ei ole 
usutav. Madal krohvitud vundament, madal 
räästas, eterniidiga kaetud 45 kraadine viilkatus. 
Säilinud on lai algupärane horisontaallaudis. 
Hoonel on erandlikud kümneruudulised aknad.  
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulik, hästi säilinud ja miljööd kujundav 
lihtne elamu.  

Puitlipppii
re 

1276 69 1 VV 

 
Roheline 
tn 26 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud tänavanurgal 
paiknev kaheteljeline ristkülikukujuline ehitis. 
Hoonel on madalam eeskoda Rohu tn poolsel 
küljel. Madal krohvitud vundament, madal räästas, 
valtsplekitahvlitega kaetud 45 kraadine viilkatus. 
Hoonet on soojustatud, paigaldatud uus 
horisontaalne laudis. Hoone aknaavasid on 
suurendatud, plastikaknad.  
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulike mahtudega miljööd kujundav lihtne 
elamu. 

Lippaed ja 
haljaspiire 

1327 82 1 MV 

Roheline 
tn 28 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud hoone. Hetkel 
käimas hoone laiendustööd. NB! Ehitusregistris 
andmed ehitusloa kohta puuduvad!. Hoonet on 
laiendatud ja moonutatud selle proportsioone, 
tõstetud on tänavapoolset räästast, hoovi poolt on 
hoone ehitatud kahe korruseliseks. Hoonet on 
soojustatud, paigaldatud uus profileerimata 
horisontaallaudis, jaotuseta plastikanad, aknad on 
jäänud nö auku. Tänu käimasolevatele töödele on 
hoone kaotanud oma autentse väljanägemise. 
Kinnistul paikneb väärtuslik abihoone 

Võrkpiire 
metallraa
mil 

1385 113 1,5 MV 



Roheline 
tn 30 

Arvatavalt 1930. aastatel ehitatud jõrge 
viilkatusega elamu. Ristkülikukujulisele mahule 
liitub lõuna küljel kaarjas klaasitud veranda. 
Hoonel on kasutatud mitmeid ajastule 
iseloomulikke detaile nagu hoone nurgas postile 
toetuv tuulekoda, ümaraken jne. Inventeerimise 
ajal toimusid renoveerimistööd, hoonele on 
paigaldatud kiviimitatsiooniga plekk katus, hoone 
on väljast kaetud soojustusplaatidega, aga 
viimistlemata, puitalumiinium aknad. NB! 
Ehitusregistris andmed ehitusloa kohta puuduvad!. 
Hoone on hästi proportsioneeritud, ajastu 
arhitektuuri hea näide.  

Puitlipp 
piire 

600 180 1,5 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Roheline tänav (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :Riin Alatalu ja Mariette Aavik       Inventeerimise kuupäev: 09.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Roheline 
tn 1 

1900.a. (EHR) ehitatud ristküliku kujuline keskse 
katusekorruse väljaehitusega  ja külgeehitatud 
kojaga elamu. Hoone paikneb krundi piiril, Madal 
sokkel, eterniitkattega 45 kraadise kaldega 
viilkatusega. Hoonet on nõukogude ajal 
renoveeritud, paigaldatud kitsas horisontaallaudis, 
alumised puitaknad ja tänavale avanev välisuks 
võivad pärineda nõukogude perioodist. Fassaadil 
üks plastikaken. 
Hoone on  antud piirkonnale iseloomulik. 

Lipppiire 2440 130 1,5 V 

Roheline 
tn 1b 

1923. aastal loodud Nooruse seltsi maja. Maja 
ehitati 1920. aastatel (EHR andmetel 1962) 
annetuste ja tuluürituste abil Sümmeetrilise 
tänavajoonest krundi sügavusse tagasiastuva 
fassaadi keskteljel on oluline arhitektuurne aktsent 
kõrge viiluga katusekorruse väljaehitus koos 
esinduslikku 5 osalise aknaga. Hoone 
esinduslikkust rõhutavad ukse kõrval paiknevad 
pilastrid ja majaesine distantsi tekitav haljasala.  
Suhteliselt väikesele tänavalt nähtavale mahule 
liitub õue pool saali osa. 2009. aastal on 
väljastatud ehitusluba saali taha uue moodsa tiiva 
rajamiseks (EHR ja www.noorusemaja.ee). Hoone 
on arhitektuurselt, aga ka ajaloolise 
rahvaalgatusliku seltsimajana funktsionaalselt 
väga väärtuslik.  

Madal 
betoonpiire 
 
 

5053 749 1,4 VV 



Roheline 
tn 3 

1870. aastal (EHR) ehitatud piki tänavat paiknev 
ristkülikukujuline ehitis, Uks avaneb tänavale. 
Madal krohvitud vundament, madal räästas, 
valtsplekiga kaetud 45 kraadine viilkatus. Hoonel 
on arhitektuuriga sobimatud jaotuseta 
plastikaknad. Säilinud on lai algupärane 
horisontaallaudis ja piirkonnale iseloomulik 
välisuks (analoogne uks on Roheline tn 7 ja 22). 
Hoone on  antud tänavalõigule ja piirkonnale väga 
iseloomulik ja miljööd kujundav lihtne elamu. 

plankpiire 
 
 

736 86 1 V 

Roheline 
tn 7 

1894. aastal (EHR) ehitatud kolmeteljeline 
ristkülikukujuline hoone, uks avaneb tänavale. 
Madal krohvitud vundament, madal räästas. 
Valtsplekist kattega kõrge katus, tänavafassaadil 
keskne vintskapp. Hoonel on säilinud algupärane 
horisontaallaudis ja aknad ning välisuks, mis on 
analoogne Roheline tn 3 ja 22 ustega. Piirkonnale 
iseloomulik ja miljööd kujundav hoone. 

Plankaed   2036 109 1,5 V 

Roheline 
tn 9 

1983. aastal (EHR), võimalik, et ka 1960. aastatel 
ehitatud silikaatkivist krohvitud hoone. Hoone 
paikneb uut planeerimisprintsiipi silmas pidades 
krundi sügavuses ja muudab  vanemate hoonete 
poolt kujundatud tänavaruumi. Hoone akende 
paigutusel on taotletud mõjumist lintaknana.  
Hoone esindab üleminekut uuemale ehitusetapile 
antud piirkonnas. 

Metallraamil 
võrkpiire 

841 121 2 MV 



Roheline 
tn 11 

20. sajandi alguses ehitatud (EHR andmetel 
pooleli olev hoone) ehitatud 1,5 korruseline 
ristkülikukujuline ebasümmeetrilise fassaadiga 
hoone. Arvatavalt on hoonet aja jooksul ümber 
ehitatud. Hoone ei asu tänava varasemale 
arhitektuurile iseloomulikult tänava ääres, vaid 
tagasiastega krundisügavuses. Uus laudis, 
plastikaknad, mis on soojustamise tagajärjel 
jäänud nö auku. Hoone on ümberehitustest 
tulenevalt detailivaene ja ebamääraste 
proportsioonidega, iseseisvat arhitektuurset 
väärtust praegusel kujul ei oma, oma mahtudega 
sobitub piirkonda.  

võrkpiire 821 182 1,5 MV 

 

Roheline 
tn 15 

 Arvatavalt 1900.aastatel ehitatud hoone (EHR 
andmetel 1952). Hoone paikneb piki tänavakülge, 
lõunapoolses küljes ühekorruselinne veranda, 
põhjapool hilisema juurdeehitusena garaaž. Madal 
vundament ja madal räästas. Eterniidiga kaetud 
kõrge viilkatus. Hoonel on säilinud algupärane 
laudis ja antud tänaval erandlikud 9-ruudulised 
aknad. Erandlik on ka välisukse asetus 
tagasiastena fassaadist. Algupärasel kujul säilinud, 
piirkonnale iseloomulik, miljööd kujundav hoone.  
 

Madal hekk  1753 162 1,5 V  

 
Roheline 
tn 17 

1931.aastal (EHR), arvatavalt siiski varem ehitatud 
lihtne ristkülikukujuline piki tänavat paiknev 
elamu. Madal sokkel, madal räästas. Hoonet 
renoveeritakse, paigaldatud on kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, katusele on rajatud väike uuk 
Säilinud on  kaks algupärast neljaruudulist 
puitakent, teised vahetatud plastikakende vastu. 
Inspekteerimise hetkel oli hoone kaetud 
tuuletõkkepapiga, laudis puudus.  
Piirkonnale iseloomulik lihtne, miljööd kujundav 
elamu. 

Hõre 
puitlipppiire 

1405 129 1,5 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Roheline 
tn 17a 

1990.aastal (EHR) ehitatud krohvitud elamu. 
Arvatavalt pärineb hoone 1960. aastatest ja seda 
on hiljem laiendatud.Hoone on piirkonna 
ehitistega võrreldes mahult suur, kuid sobitub 
siiski keskkonda. Iseseisvat arhitektuurset väärtust 
ei oma. 

Puitlipp 
piire 

600 135 2 MV 

 
Roheline 
tn 19 

Arvatavalt 19. sajandi lõpus ehitatud viieteljeline 
sümmeetriline hoone, millele lõunaküljel liitub 
veranda. Säilinud on algupärane laudis, 
neljaruudulised paarisaknad, valtsitud 
plekitahvlitest katus, algupärane välisuks jne. 
Kinnistul paikned ajalooline pesuköök-kuur. 
Piirkonnale iseloomulikult madal sokkel ja madal 
räästas. Hoone on väga hästi säilinud, piirkonna ja 
ajastu arhitektuuri näide. 

Tihe hekk 980 92 1 VV 

 
Roheline 
tn 21 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud lihtne piki 
tänavat ehitatud ristkülikukujuline kaheteljeline 
hoone. Madal sokkel ja madal räästas, Hoone on 
hiljuti renoveeritud, uus horisontaalne laudis, 
muudetud on akende suurust ja jaotust, 
paigaldatud katuseaknad, trapetsprofiilplekk katus. 
Hoone on säilitanud oma mahud ja proportsioonid, 
piirkonna ja ajastu arhitektuuri hea näide. 
Kinnistul paikneb väärtuslik abihoone. 

Puitlipp 
piire ja 
madal hekk 

1505 70 1,5 V 

 



Roheline 
tn 23 

1912. aastal (EHR) ehitatud neljateljeline L- 
kujuline lihtne eluhoone ning piki Rohu tänavat 
ehitatud kauplusehoone.  Madal sokkel ja madal 
räästas. Eluhoone on väljast soojustatud, uus 
horisontaalne laudis. Algupärased neljaruudulised 
aknad on jäänud nö auku. Hoonel on 
kiviimitatsiooniga profiilplekkkatus, katuseaknad. 
Nii eluhoone kui kauplus on hästi säilinud 
piirkonna ja ajastu arhitektuuri näited. 
Kauplusehoone väärib eraldi tähelepanu kui 
piirkonda ajalooliselt teenindanud hoone. 

Lippaed 
plankvärav 

617 92+47 1,5 VV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Rohu (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Rohu 2 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu.  
Sissepääs lõikub tänavafassaadil hoone nurka, 
katusel keskne vintskapp. Elamu on osaliselt 
renoveeritud: vintskapp kaetud uue laudvoodriga, 
uued sobimatud aknad ja akende piirdeliistud ja eriti 
näotu, hoonetüübile mitteomane väliuks vähendavad 
elamu vähiljööväärtust.  Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on miljööväärtuslik 

lippaed 600 69 1,5 MV 

 
Rohu 2a 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega, keskse 

vintskapiga 1,5 korruseline sõjajärge eramu. Ehedal 
kujul  säilinud puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga 
kõrge viilkatusega hoonetüübi nüansirikkam, 
esinduslikum näide, kus alles kõik hoonetüübile 
iseloomulikud tunnused, fassaadikujundus,  
tänavapoolne välisuks ja hoovipoolne uks, 
laudvoodriga kaetud vintskapp.   Väga väärtuslik 
miljöö kandja. .  

lippaed 600 139 1,5 VV 

 
Rohu 4 20 alguses ehitatud keskmise suurusega viilkatusega 

puithoone pikiküljega tänavajoonel. Otsakuti kokku 
ehitatud Rohu 6 elamuga. 3 -teljeline tänavafassaad,  
hoovi poole venitaud räästas, kus tuulekoda 
sisepääsuga. Elamu on rahuldavalt renoveeritud 
(miinuseks katuseaknad ja laineplekk katusel) 
tänavafassaadil 6-se ruudujaotusega aknad, fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, sokli osas 
vertikaallippidest vöö. Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on väärtuslik 

lippaed 957 81 1 V 

 



Rohu 6 20 alguses ehitatud keskmise suurusega viilkatusega 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. Otsakuti kokku 
ehitatud Rohu 4 elamuga. 4 -teljeline tänavafassaad,  
hoovi pool tuulekoda sisepääsuga. Elamu on 
eeskujulikult renoveeritud.  tänavafassaadil 6-se 
ruudujaotusega aknad, fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, sokli osas 
vertikaallippidest vöö, katusel valtsitud plekk. 
Jooksvalt hooldatud, hästi säilinud piirkonnale ja 
ajastule omane täies mahus algsena säilinud elamu 
on väga väärtuslik.  

metallpiire 660 65 1 VV 

 
Rohu 8 Arvatavalt 1920ndatel ehitatud viilkatusega 

keskmise suurusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Elamu on 
kahetsusväärne näide oskamatust renoveerimisest. 
Miljööväärtuslik ülesehituselt ja mahtudelt, välisilme 
rikutud.  
Kinnistul algupärane maakelder. 

Puudub  681 60 1 MV 
___ 

 
Rohu 8a Hoonestamata kinnistu  1180     

Rohu 10 1960ndatel ehitatud lameda  katusega kuupjate 
mahtudega,. Hoone väiksema mahuga teine korrus 
on tagasiastega. Tänavasuunal põhimahust eenduv 
madalamal mahul sümmeetriline kolme laia aknaga 
fassaad.  Fassaad kaetud silikaatkivi välisvoodriga, 
hilisemas ehitusjärgus osaliselt krohvitud, katus 
kaetud plekiga. 60ndatele iseloomulik moeka hoogsa 
joonega metallvärav. Modernistliku 
arhitektuurikeelega individuaalelamu on piirkonna 
kontekstis väärtuslik.     

metallvärav 
madal müür 

966 248 2 V 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Rohu (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 18.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Rohu 5 20 saj alguses ehitatud palkhoone seinad ja 
vundament asub nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonel.  2011.aastal väljastatud 
ehitusluba hoone laiendamiseks. 
Inventeerimise hetkel piirkonna miljööd 
toetavas positsioonis.  

lippaed 937 77 1 MV 

Rohu 5a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega elamu.  
Katusel keskne vintskapp. Elamu on 
renoveeritud: fassaad soojustatud ja kaetud 
horisontaalse laudvoodriga, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, uued aknad ja 
akende piirdeliistud. Renoveerimise miinuseks 
liialt eenduv, aknaid auku jättev soojustus. 
Piirkonnale omase mahu ja ülesehitusega 
elamu on miljööväärtuslik 

lippaed 604 69 1,5 MV 



Rohu 5b Uusehitis. 2006.a. ehitatud suurem 
2korruseline hoone asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt sisekrundil Rohu 
5a kinnistu taga.   Eriti madalakaldelise 
viilkatusega elamu fassaad liigendatud 
väljaastuva osa ja erineva krohvipinna.   
Renoveeritud. Arvestades asukohta saab 
pidada piirkonna miljöö toetajaks.  
 

lippaed 1116 121 2 MV 

Rohu 7 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaad kaetud puhta vuugina 
laotud silikaatkivi voodriga, hoonetüübile 
omased silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 
Katusel eterniit. Sissepääs idapoolselt 
pikiküljelt. Läänesuunal madal erker. Algsena 
säilinud heas korras lihtsam puhta  silikaatkivi 
välisvoodriga elamu  piirkonna miljöö 
kujundamisel väärtuslik.  
 

lippaed 1326 78 1,5 V 

Rohu 7a 1991.a. ehitatud 2 korruseline  
madalakaldelise viilkatusega elamu. 
silikaatkivi välisvoodriga kaetud fassaad, 
asümmeetrilisest paiknevad erikujulised 
aknad. Suure mahuga hoone  ei domineeri 
tänavapildis tänu viimistlusele ja kasutaud 
materjalidele. Saab pidada piirkonna miljööd 
toetavaks.    
 

lippaed 641 187 2 MV 

 



 

 
Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Rõugu 18 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: .02.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Rõugu 18 1950ndtel tüüpprojekti järgi ehitatud suur algselt 
12 korteriga kivist elamu pikiküljega tänavajoonel. 
Sümmeetrilise 10-teljelise fassaadiga kelpkatusega 
keskse katusekorruse väljaehitusega korterelamu 
sissepääs hoovi poolt. Paikneb samal perioodil 
ehitatud korterelamute kvartalis. Igas suuremas 
Eesti linnas leiduv ajastule omane elamutüüp ei 
ole mahtudelt Ülejõe piirkonnas miljööväärtuslik. 
Kuuest elamust koosnev Vahe, Õli, Rõugu ja Uus-
Sauga tänavate vaheline kvartal moodustab siiski 
omalaadse  asjatutruu terviku. 
 

puudub 2045 411 2 MV 

 



Inventeerimisankeet  
Ülejõe: Rääma tn (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Rääma  
20 

1960ndatel  ehitatud kõrge viilkatusega elamu 
paikneb tänavajoonest eemal krundi 
põhjaservas. Katusel keskne vintskapp, 
tänavafassaadil 6-se ruudujaotusega aknad.  
Fassaad kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
voodriga, katusel  eterniit. Olulises osas 
algsena säilinud hoonetüübi raames 
(tavapärasest suurem ja esinduslikum) eristuv  
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

lippaed 807 80 1,5 V 

 
Rääma  
22 

1960ndatel ehitatud 2korruseline hoone 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Mitme korteriga elamu on ristkülikujulise 
põhiplaaniga madalakaldelise viilkatusega ja 
osalise   lameda  katusekonstruktsiooniga, 
kuupjate erikõrguste mahtudega. Renoveeritud 
hoone fassaad kaetud krohviga, PVC-
raamidega aknad.  

metallpiire 1016 129 2 MV 

 
Rääma  
24 

1910/1920ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
paikneb  krundi keskosas, pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. valgmikuga 
tiibuks keskteljest paremal. Algne välisilme ei 
ole renoveerimise järgselt loetav. Ajalooline 
hoone on väärtuslik.  

metallpiire 1163 128 1 V 

 



Rääma  
26 

1920ndatel ehitatud viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavaga külgneva põhimahuga 
ja külgneva madalama viilkatusega mahuga 
pikiküljega tänavajoonel. Elamu välisilme on 
lihtsustatud ja rikutud oskamatu on  
renoveerimisega. PVC-raamidega sobimatu 
ruudujaotusega, laineplekk katusel.  

  162 2 MV 

 
Rääma  
26 
uusehitis 

Rääma  26 kinnistul vana elamu taga  
tänavajoonest eemal krundi põhjaservas 
paiknev pooleliolev uusehitis. Vaadeldav 
Kaevu põik tn poolt. ehitusluba väljastatud 
2008.a. 

  151 2 _____ 

 
Rääma  
26a 

Uusehitis. 1997a. ehitatud 2korruseline 
äripinnana kasutatav  hoone paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt.   
Tänapäevaste fassaadikatte materjalidega 
ristkülikujulise põhiplaaniga madalakaldelise 
viilkatusega  elamu ei oma iseseisvat 
arhitektuurilist väärtust. Vajadusel miljööala 
toetavas rollis. 

   2 ____ 
MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Sarve tänav (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Sarve 2 1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 45 
kraadise kaldega viilkatusega 
pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Elamu on renoveeritud: 
läänesuunal juurdeehitus, fassaad soojustatud 
kaetud horisontaalse laudisega, PVC-
raamidega aknad ja piirdeliistud.  
Restaureerimine  oluliselt vähendanud hoone 
miljööväärtust. 

metallpiire 721 97 1 MV 

 
Sarve 2a Uusehitis. 1996.a. ehitatud lameda  

katusekonstruktsiooniga (madalakaldeline 
kelpkatus) elamu kitsama otsafassaadiga 
tänavajoone. Pikliku põhiplaaniga elamu 
taandub krundi tagaossa. Hoone tänavapoolne 
väiksema mahuga teine korrus on 
tagasiastega. Silikaatkivi välisvoodriga 
uusehitis toetab mahtudelt piirkonna miljööd.  
 

plank 632 160 2 MV 

 
Sarve 4 1910/1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 

madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega akendega 
(uued PVC-aknad). Sissepääs hoovipoolse 
tuulekoja kaudu. Otsaviilul pööninguluuk. 
Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
katusel eterniit. Ajastule ja piirkonnale 
iseloomulik, olulises osas algsena säilinud 
elamu on väärtuslik. 

plank 1350 72 1 V 

 



Sarve 6 19 saj lõpus/20 saj alguses ehitatud pikliku 
põhiplaaniga poolkelpkatusega elamu 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelise, keskse 
miniatuurse katusekorruse väljaehitusega, 
sümmeetrilise tänavafassaadi pikendusena 
1korruseline lameda katusega hoonemaht. 
Renoveerimise käigus paigaldatud fassaadi 
uus laudis, akende piirdelaud ja aknad 
vähendavad oluliselt ajaloolise hoone 
miljööväärtust.  

lippaed 679 104 1 V 
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Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Sarve tänav (paaritu numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik          Inventeerimise kuupäev: 09.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Sarve 1 1910/1920ndatel keskmise suurusega madala 
vundamendiga  45-kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega akendega. 
Sissepääs hoovipoolse tuulekoja kaudu. 
Otsaviilul pööninguluuk. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
Algsena säilinud elamu on väga väärtuslik. 

lippaed 685 68 1 VV 

 
Sarve 1a Uusehitis. 2006 väljastatud ehitusloa järgi 

ehitualune pind.  
hekk 756 126 1,5 ____ 

 
Sarve 1b Rekonstrueeritud vana elamu või 

uusehitus.(EHR andmetel 1928 .a. ehitatud) 
Poolkelpkatusega, keskse katusekorruse 
väljaehitusega elamu paikneb sisekrundil 
Sarve 1kinnistu taga. Elamu on sedavõrd „ära 
renoveeritud“ , et algne väliilme pole loetav. 
Mõjub võõrana. Fassaadikatte värvivalik ei 
ole hoone ehitusajale omane. 

Lippaed 
sisekrundil 

684 70? 
Tegelik 
maht 
suurem 

2 MV 
___ 

 



Sarve 3 1920ndatel ehitatud viilkatusega 
1,5korruseline keskmise suurusega puitelamu 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega 
akendega(uued) uks vasakul.   Hoone on 
ajaloolise hoone miljööväärtuse seiskohalt 
oskamatult renoveeritud: uued aknad,  ja eriti 
fassaadikatte värvivalik ei ole hoone 
ehitusajale omane. Piirkonnale iseloomulikud 
mahud säilitanud hoone on inventeerimise ajal 
miljööväärtuslik. 

puudub 1385 93 1,5 MV 

 

Sarve 5 Uusehitis. 2005.a. ehitatud  viilkatusega 1,5 
korruseline elamu pikiküljega tänavajoonel. 
Profiilplekiga kaetud katus, fassaad krohvitud. 
Arhitektuurilt hillitsetud, kaasaegne  elamu 
omab piirkonna miljöö kujundamisel toetavat 
rolli. 

puudub 687 187 1,5 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Sauga-Jõekalda tänav (paaritu numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Sauga- 
Jõekalda 
1 

Arvatavalt 1960ndatel ehitatud hoonet on 
rekonstrueeritud viimati 2007.a. aastal.  
Madalakaldelise viilkatusega 2korruseline 
suurem kivihoone, fassaad krohvitud, hilisem 
juurdeehitus kaetud laudisega. Hoones 
turvakodu. 

võrkaed 2093 327 2 MV 

Sauga- 
Jõekalda 
3 

1930ndatel keskmise suurusega viilkatusega 
keskse katusekorruse väljaehitusega  
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 5-teljeline 
tänavafassaad, keskteljel paikneb kahetiivaline 
tahveldatud tiibuks valgmikuga. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, 4se-
ruudujaotusega aknad põhikorrusel on uued. 
Katusekorruse väljaeehitusel algupärane 
laudis ja 6-se ruudujaotusega aknad.  
otsaviilul miniatuurne aken. Renoveerimisest 
sõltub hoone edaspidine staatus, senine 
tulemus rahuldav. Elamu on väärtuslik.  

puitpiire 922 102 1,5 V 



Sauga- 
Jõekalda 
5 
 

 Arvatavalt algselt 1930ndatel ehitatud 
viilkatusega puithoone  paikneb krundi 
keskosas. Tänavasuunal eendub viilkatusega 
väljaehitus ja madal pultkatusega tuulekoda. 
Elamu on ümberehituste ja remonttööde tõttu 
kaotanud oma algse väliilme, mahtudelt 
miljööd toetav.  

hekk 1274 135 1,5 MV 

Sauga- 
Jõekalda 
5a 

1960ndatel ehitatud lameda  
katusekonstruktsiooniga  kuupjate mahtudega  
hoone krundi keskosas pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. horisontaalset 
katusejoont rõhutav rõdupiire, laiad 
lintmotiiviga aknad. Elamu on oskamatult 
renoveeritud.  

võrkaed 890 114 2 MV 

Sauga- 
Jõekalda 
7 

1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 
paikneb otsafassaadiga tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaad kaetud tsemendiseguse 
pritskrohviga, hoonetüübile omased rõhutatud 
katusekonsoolikivid..  Katusel eterniit. 
Sissepääs põhjapoolselt pikiküljelt. Algsena 
säilinud elamu  on  väärtuslik.  
 

lippaed 846 78 1,5 V 



Sauga- 
Jõekalda 
9 

1930ndatel ehitatud 1,5 korruseline  kõrge 
ristviilkatusega  elamu. Hoone tänavafassaadil 
eendub polügonaalne erker, mille torupiirdega 
rõdu. Hoone taga taandub krundi sisemusse 
piklik hoonetiib (juurdeehitus). Elamu 
renoveerimine on vähendanud miljööväärtust 
ja algupärast välisilmet. Esinduslik, Pärnule 
omane  nn. kikkis katusega elamutüüp on 
väärtuslik.  

metallpiire 820 165 1,5 V 

Sauga- 
Jõekalda 
11 

Arvatavalt 20 saj alguses või varem ehitatud 
väike puithoone laia laudvoodriga fassaadil ja 
valtspekiga katusel on kahetsusväärselt „ära 
rekonstrueeritud“. 2003.a. on väljastatud luba 
elamu rekonstrueerimiseks. Kahetsusväärne 
näide ebakompetentsusest ja hoolimatusest 
kinnisvara ja naabrite suhtes.   

puitpiire 1559 56 1,5 ____ 

Sauga- 
Jõekalda 
13 

20saj alguses ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega pööninguruumiga 1korruseline 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad,  sissepääs hoovipoolsest 
tuulekojast. Hoone on hilisemas ehitusjärgus 
rahuldavalt renoveeritud: uued puitaknad, 
fassaad kaetud horisontaalse laudisega. m 
miinuseks laineplekk katusel ja soojustuse 
tagajärjel pisut väikeseks jäänud katus.  
Piirkonnale iseloomulik hoone on väärtuslik.  

puitpiire 679 70 1 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Siili (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 

Siili 2 1960ndatel ehitatud lameda  katusega 
kuupjate mahtudega, osaliselt 2korruseline 
individuaalelamu. Hoone väiksema mahuga 
teine korrus on tagasiastega, edelasuunal 
külgnev garaažimaht. Algne viimistlus 
fassaadil (tsemendisegune pritskrohv) ja  
roostevärvi puitosad moodustavad ajastule 
omase koloriidi. Iseloomulik ja moodsas 
võtmes madal piire ja värav. Meeldiv kooslus: 
algsena säilinud ajastule iseloomulik, 
jooksvalt hooldatud, remontidega rikkumata 
elamu.  

hekk 832 107 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Siili (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 

Siili 1 1960ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste 
mahtude astmelise kompositsiooniga elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Hoone puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga 
fassaadi ilmestavad väikeste akende 
sümmeetriliselt asetsevad rühmad. 
Modernistlikus arhitektuurikeelega aedlinna 
elamu on väärtuslik.  

hekk 614 109 2 V 

Siili 5 Uusehitis. 2010.a. ehitatud  ristviilkatusega 
elamu paikneb nurgakrundil. 
Traditsionalistliku taotlusega viilkatusega 
elamu juures on kasutatud kaasaegseid ehitus- 
ja viimistlusmaterjale. Hoone mõjub 
piirkonnas võõrana. Iseseisvat arhitektuurilist 
väärtust  ei oma. Mahtudelt piirkonna miljööd 
toetav.   

lippaed 698 175 2 MV 



7      MV 

9      MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Tallinna mnt (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 29.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Tallinna 
mnt 12 

19 ja 20 saj vahetusel ehitatud laia ja pikliku 
põhiplaaniga viilkatusega kivihoone pikiküljega 
tänavajoonel. Algne põletatud tellistest fassaad 
on kaunistatud hammaskarniisidega, otsaviiludel 
silmapistev dekoratiivne telliseladu ümber 
akende ja viiluraamistus. Äripinnana kasutatav 
hoone on  2010 laiendatud ja ümber ehitatud: 
katust on tõstetud, lisakorrus  jmt. Hoovi poole 
on ehitatud 2011.aasatl 197m2 abihoone. 
Ajalooline kivihoone on piirkonna kontekstis 
väärtuslik.  
 

puudub 1311 581 1,5 V 

Tallinna 
mnt 12a 

Tühi krunt/bussiparkla 
Transpordimaal 

 1268   ____  

Tallinna 
mnt 14 
Noorte 
Väljak 
20 

Ca 1910 kvartali nurgakrundile ehitatud 2 
korruseline madalakaldelise kelp- ja 
viilkatusega palkhoone, 6-teljelise keskse 
katusekorruse väljaehitusega pikiküljega 
Tallinna mnt tänavajoonel ja teise pikiküljega 
Noorte Väljaku tn tänavajoonel. Suurem 
korterelamu, mille all äripind on hea näide 
esinduslikuma ja suurejoonelisema taotlusega 
nurgalahendusest. Põhimahult lihtsa, ajastule 
omase ülesehitusega hoone teeb silmapaistvaks 
silinderja mahuga väljaehitus hoone nurgas koos 
valtsitud plekiga kaetud teravatipulise ümara  
tornikiivriga. Tallinna mnt äärne hea 
vaadeldavusega omanäoline elamu on piikonna 
miljöö kontekstis väga väärtuslik. Hoovis teine 
elamu aadresssiga Noorte Väljak 20 . 

puudub 1073 340 
126 

2 
2 

VV 



Tallinna 
mnt 14a 

Uusehitis. 2006 ehitatud elamu ja ärihoone. 
Viilkatusega 2korruseline otsafassaadiga 
tänavajoonel paiknev puithoone. Hoone 
viimistlemiseks on kasutatud imiteerivaid 
materjale. Tänavafassaad rahutu ja kirju. 
Iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust ei 
oma.  Piirkonna ehitustavadega ei haaku,  
mahtudelt saab vajadusel pidada piirkonna 
miljöö toetajaks. Kasutusel majutushoonena. 
Väike krunt, suur ehitusalune maht. Miljööliselt 
väheväärtuslik.    
 

puudub 342 180 2 ___ 
 
MV 
 

Tallinna 
mnt 16 

1910/1920ndatel ehitatud  viilkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. Elamu on 
2006 aastal rekonstrueeritud; tulemus 
ebarahuldav. Fassaadi soojustus liialt eenduv, 
plastikraamidega ilma profiilita ebasobiva 
ruudujoatusega aknad, laineplekk, katusel, 
ilmetu välisuks tänavafassaadil, jne. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  
 

metallpiire 669 141 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 16a 

Arvatavalt algselt 1910ndatel ehitatud väiksem 
laia põhiplaaniga hoone krundi läänepoolses 
osas kinnistu piiril, Tallinna maanteest eemal. 
Madalkaldelise viilkatusega 1 korruselise 
pööninguruumiga puithoone fassaad on kaetud 
horisontaalse puitlaudisega, otsaviilulul  
pööninguluuk.  Piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.  
 

metallpiire 
 
 
 
 
 
 
  

408 79 1 MV 



Tallinna 
mnt 18 

1920ndatel ehitatud madalakaldelise 
kelpkatusega 2korruselise põhimahuga ja 1 
korruselise viilkatusega lõunasuunal külgneva 
mahuga suurem puidust elamu pikiküljega 
tänavajoonel. 5-teljelise tänavafassaadiga 
põhimahuga elamuosal lõunasuunal madal 
väljaehitus. Fassaadi katab horisontaalne laudis. 
Sobimatud uued avatäited.  Kinnistul asub peale 
suure tänavaäärse elamu väiksem 1 korruseline 
hoovimaja 194m2 (tänavalt ei näe). Piirkonna 
kontekstis väärtuslik.  

lippaed 2091 233 
 

2 V 

Tallinna 
mnt 20 

1910/1920ndatel nurgakrundile ehitatud suurem 
2korruseline palkhoone. Pikem 6-teljeline 
parapettviiludega pikiküljega Tallinna mnt 
tänavajoonel paiknev maht ja teine lühem maht 
pikiküljega Voorimehe tn tänavajoonel. 
Voorimehe tn pool ebasobivad uued aknad. 
Erandliku fassaadikujundusega nürinurkse 
kinnistu piiri järgiv silmapaistev omanäoline 
elamu on piirkonna kontekstis väga väärtuslik.  
Kinnistul paikneb miljöö seisukohast väärtuslik 
algsena säilinud 20 saj algusest pärinev 1,5 
korruseline hoovimaja (117m2) 

lippaed 2709 177 
117 

2 VV 

Tallinna 
mnt 22 

1920ndatel ehitatud 2korruseline suurem 
kelpkatusega puithoone paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. Erandlik teravnurkse kinnistu piiri 
järgiv V-kujulise põhiplaaniga korterelamul on 
4-teljline Tallinna mnt poolne tänavafassaad ja 
Voorimehe tn poolse hoonemahu lõpus 
madalam tuulekoda. Fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, katusel valtsitud 
plekk. Silmapaistev erandliku nurgalahendusega  
elamu on piirkonna kontekstis väga väärtuslik. 
Kinnistu lõunapiiril väiksem viilkatusega 
miljööväärtuslik elamu pikiküljega tänavajoonel 
(109m2). 

puudub 957 212 
109 

2 VV 



Tallinna 
mnt 24 

19 saj keskpaigas ehitatud pikliku põhiplaaniga 
45 kraadise kaldega viilkatusega madala 
vundamendiga palkhoone pikiküljega 
tänavajoonel. 6-teljelisel  poolsambaga 
poolitatud tänavafassaadil on kolm algset 4-se 
ruudujaotusega akent, kaks neist luukidega ja 
tahveldatud kahepoolne tiibuks klassitsistliku 
dekooriga. Ajaloolist hoonet devalveerib kaks 
tänavafassaadi vahetatud akent. Fassaad kaetud 
eriti laia horisontaalse laudisega, katisel 
valtsitud plekk. Piirkonna vanema hoonestuskihi 
olulises osas säilinud esindaja on väga 
väärtuslik.  

plank 595 133 1 VV 

Tallinna 
mnt 26 

 Algselt 20 saj alguses ehitatud viilkatusega 
puithoone paikneb pikiküljega tänavajoonel. 
Üks hoone koos Tallinna mnt 26a-ga. Elamu on 
rekonstrueeritud (rek. ei kajastu EHR-s). 
Maja taga juurdeehitus, tõstetud räästa ja 
katusekalde muutmisega on välja ehitatud elamu 
tagune katusekorrus.4-teljelise tänavafassaadiga 
hoonel on  hoovipoolne sissekäik. avatäited, 
katusekattematerjal,  katuseaknad, jne 
vähendavad oluliselt hoone miljööväärtust.. 
Piirkonna kontekstis ei oma iseseisvat 
arhitektuurset- aga miljööväärtust; mahtudelt 
vajadusel piirkonna miljööd toetav 

lippaed 670 66 1,5 MV 
____ 

Tallinna 
mnt 26a 

Algselt 20 saj alguses ehitatud viilkatusega 
puithoone paikneb pikiküljega tänavajoonel. 
Üks hoone koos Tallinna mnt 26-ga. Elamu on 
rekonstrueeritud (rek. ei kajastu EHR-s). 
Maja taga juurdeehitus, tõstetud räästa ja 
katusekalde muutmisega on välja ehitatud elamu 
tagune katusekorrus. 4-teljelise tänavafassaadiga 
hoonel on  hoovipoolne sissekäik. avatäited, 
katusekattematerjal,  katuseaknad, jne 
vähendavad oluliselt hoone miljööväärtust.. 
Piirkonna kontekstis ei oma iseseisvat 
arhitektuurset- aga miljööväärtust; mahtudelt 
vajadusel piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 650 68 1,5 MV 
____ 



Tallinna 
mnt 28 

19 saj lõpus ehitatud laia põhiplaaniga 
viilkatusega eriti madala vundamendiga 
palkhoone pikiküljega tänavajoonel. Elamul on 
keskne vintskapp (tõenäoliselt 1930ndatest), 
hoovi poole venitatud räästas. 
5-telejlisel tänavafassaadil keskne välisuks ja 3-
se ruudujaotusega aknad (uued). Fassaadi katab 
lai horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
Vahetatud avatäited vähendavad elamu 
miljööväärtust. Hoovis veel väike 
miljööväärtuslik puitelamu (70m2).  Olulises 
osas algsena säilinud tänavaäärne põhihoone on 
väärtuslik.  

lippaed 1213 134 
70 

1,5 V 

Tallinna 
mnt 30 

Algselt 20 saj alguses ehitatud madala  
vundamendiga, 45 kraadise kaldega 
viilkatusega, keskse lai vintskapiga 3-teljlise 
tänavafassaadiga puithoone paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. Elamu tänavaäärse mahu taga 
mastaapne 2korruseline tiib. Hoone on 
rekonstrueeritud 2005.aastal. tehtud tööd on 
oluliselt vähendanud elamu miljööväärtust: 
kaotatud detailid (akna piirdeliistud näiteks)ja 
lihtsustatud lahendused;  ebasobivad materjalid 
ja tööde kvaliteet (laudise paigaldus) on oluliselt 
vähendanud elamu miljööväärtust.  mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 1407 135 1,5 MV 
____ 

Tallinna 
mnt 32 

Algselt 20 saj esimesel kümnendil ehitatud 
viilkatusega eri kõrguste mahtudega puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. Sissepääs tuulekoja 
kaudu hoovi poolt. Madalam 3-teljelise 
tänavafassaadiga lõunapoolsem 45-kraadise 
kaldega viilkatusega hooneosa on säilinud 
algsete mahtudega; põhjapoolsemal osal on 
tõstetud räästa ja katusekalde muutmisega  välja 
ehitatud elamu tagune katusekorrus. Fassaadil 
lai horisontaalne laudis. 
Rekonstrueerimine ei kajastu EHR-s. Piirkonna 
kontekstis miljööväärtuslik. Kinnistul väärtuslik 
abihoone. 

lippaed 1233 138 1,5 MV 



Tallinna 
mnt 34 

1920ndatel ehitatud poolkelpkatusega 
mansardkorrusega elamu otsfassaadiga 
tänavajoonel. Pikiküljel hoovi pool kolm 
sümmeetriliselt asetsevat katuseuuki. 
Põhikorruse fassaad on  hilisemas ehitusjärgus 
kaetud horisontaalse laudisega,  otsaviilul algne 
krohv. Katusel valtsitud plekk. Vahetatud uued 
plastikraamidega aknad on hoonele sobimatud 
nii profiili kui materjali poolest. Piirkonnas 
erandlik, olulises osas algsena säilinud elamu on 
väärtuslik. Kinnistul miljööliselt väheväärtuslik 
laohoone.  

lippaed 1490 104 
144 ladu 

2 V 

Tallinna 
mnt 34a 

20 sajandi esimesel kümnendil ehitatud suurem 
2 korruseline kelpkatusega puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelise 
tänavafassaadiga 2korruselise põhimahuga 
elamuosal põhjasuunal 1korruseline 4-teljeline 
viilkatusega hoonetiib. Fassaadi katab 
horisontaalne laudis, katusel valtsitud plekk. 
Kõrgema hoonemahu pööningukorrusel ilmekad 
väiksed madalad katuseuugid.  2006 aastal 
teostatud rekonstrueerimise käigus on 
paigaldatud sobimatud uued avatäited. 
Silmapaistev, omanäolise ülesehitusega elamu 
on piirkonna kontekstis  väärtuslik. 

plank 1560 213  V 

Tallinna 
mnt 34b 

Tühi krunt     ____  

Tallinna 
mnt 36 

20 saj esimesel kümnendil ehitatud laia 
põhiplaaniga viilkatusega  5-teljelise  
tänavafassaadiga viilkatusega pikiküljega 
tänavafassaadil paiknev  puithoone. Keskse laia 
viilkatusega katusekorruse väljaehitusega 1,5 
korruselise elamu fassaad on kaetud laia 
horisontaalse laudisega. katusel eterniit. Elamu 
fassaad on kaetud erandliku puitpitsdekooriga. 
Piirkonna kontekstis väga väärtuslik elamu. 
Hoovis veel väike väärtuslik puitelamu 70m2.  

lippaed  1326 150 
70 

1,5 VV 

Tallinna 
mnt 36a 

Tühi krunt     ____  



Tallinna 
mnt 38 

Algselt 1910/1920ndatel ehitatud viilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega keskmise 
suurusega puithoone pikiküljega tänavajoonel.  
Elamu on kaasajal täielikult rekonstrueeritud; 
hoone tagaosas tõstetud räästa ja katusekalde 
muutmisega  välja ehitatud elamu tagune 
katusekorrus, hoone ehitusajale mitteomased 
vahetatud avatäited (peegelklaasid akendel), 
fassaadi soojustus ja laudis on oluliselt 
vähendanud elamu miljööväärtust. Elektrikilp ja 
õhksoojuspump tänavafassaadil mõjub näotult. 
Rekonstrueerimine ei kajastu EHR-s. Vajadusel 
saab pidada mahtudelt miljööväärtuslikuks. 

lippaed 705 153  MV 
____ 

Tallinna 
mnt 40 

1930ndatel ehitatud  kvartali nurgakrundile 
ehitatud ristkülikukujulise põhiplaaniga 
kelpkatusega suurem 2korruseline korterelamu., 
Tallinna mnt pool 5-teljeline fassaad keskteljel 
asuva kitsa  välisuksega; Jaani tn pool tänava 
pool 3-teljeline fassaad. Fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, katusel valtsitud 
plekk.  Nurgakruntidel asuvatele suuremate 
esinduslikematele hoonetele omane 
„pilgupüüdja“ on silinderjas eenduv erker teise 
korruse osas. Hoovi pool  tuulekoda teise 
sissepääsuga. Paigaldatud sobimatud 
plastikraamidega aknad. Piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik.  

lippaed 1170 157 2 V 

Tallinna 
mnt 42 

1910/20ndatel ehitatud viilkatusega 
pööninguruumiga väiksem palkhoone 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelisel 
tänavafassaadil põhjasuunal silmapaistev 
sepispitsiga varikatus kitsa valgmikuga 
tahveldatud ukse kohal. Horisontaalne profiiliga 
laudis fassaadil. Renoveerimise käigus on 
paigaldatud uus katusekate ja väärikale hoonele 
sobimatud aknad.  Olulises osas algsena säilinud 
ajastule ja piirkonnale omane heas korras elamu 
on piirkonna kontekstis väärtuslik. 
 

plank 974 89 1 V 



Tallinna 
mnt 44 

1920ndatel ehitatud viilkatusega 
pööninguruumiga väiksem puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 5-teljelisel 
tänavafassaadil põhjasuunal kahepoolne kitsa 
valgmikuga tahveldatud tiibuks sepispitsiga 
varikatusega. Horisontaalne profiiliga laudis 
fassaadil, katusel eterniit. otsaviilul 
pööninguluuk. Renoveerimise käigus on 
paigaldatud ajaloolisele hoonele sobimatud 
aknad.  Olulises osas algsena säilinud ajastule ja 
piirkonnale omane heas korras elamu on 
piirkonna kontekstis väärtuslik. Kinnistul 
ehitusaegne väärtuslik abihoone. 

lippaed 979 124 1 V 

Tallinna 
mnt 46 

1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on oskamatult 
renoveeritud, tulemus ebaühtlane ja lõpetamata.  
Paigaldatud plastikraamidega aknad, jm tehtud 
muudatused on rikkunud elamu välisilme. Algse 
laudisega lõunapoolsel osaviilul säilinud algne 
poolkaare kujuline aken ja väike kandiline aken.  
Kinnistul miljööliselt väheväärtuslik massiivne 
abihoone. Mahtudelt on elamu piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  

lippaed 1315 120 1,5 MV 
____ 

Tallinna 
mnt 48 

1910/1920ndatel ehitatud väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljelise tänavafassaadiga 
hoonel on läbi hoovipoolse tuulekoja. Elamu on 
säilinud algsena, madal vundament, 
horisontaalne profileeritud laudis fassaadil, 
valtsitud plekk katusel. Paigaldatud 
plastikraamidega aknad. Muus osas ajaloolise 
välisilme säilitanud väärtuslik hoone omab 
piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli.   

lippaed 1389 124 1 V 



Tallinna 
mnt 50 

19 saj lõpus ehitatud väiksem 45 kraadise 
kaldega viilkatusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, 
keskteljel asuva silmapaistva kanneleeritud 
impostiga tahveldatud tiibuksega. Fassaadi 
katab horisontaalne profiiliga laudis, sokli osas 
vertikaallippidest vöö. Ajaloolisele hoonele 
sobimatud plastikraamidega aknad. Piirkonnale 
omane hästi säilinud elamu on väärtuslik. 

lippaed 1386 83 1 V 

Tallinna 
mnt 52 

1930ndatel ehitatud väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljelise tänavafassaadiga 
hoonel on läbi hoovipoolse tuulekoja. Elamu on 
renoveeritud: vahetatud fassaadi laudis, 
avatäited ja katusekate. Uus profileeritud laudis 
ja otsaviilu kitsam laudis sakmelise lõpetusega 
haakub hoone ehitusaegse välisilmega, tööd on 
veel lõpetamata. Akende ja katusekatte osas ei 
ole valik parim. Hoone on piirkonna kontekstis 
miljööväärtuslik.    

lippaed 1399 84 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 54 

1910/20ndatel alguses ehitatud viilkatusega, 
keskse vintskapiga puitelamu asetseb 
nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel. Niine 
tänava pool miljööliselt väheväärtuslik näotu 
hilisem juurdeehitus.  paigaldatud 
plastikraamidega aknad, renoveerimise 
tagajärjel pole algne välisilme loetav. . Fassaadi 
katab horisontaalne profiiliga laudis, sokli osas 
vertikaallippidest vöö, katusel profileeritud 
plekk. Ajaloolisele hoonele sobimatu 
ruudujaotusega plastikraamidega aknad. 
Piirkonnale omane hästi säilinud elamu on 
väärtuslik. Fassaad  . Piirkonnale iseloomuliku 
elamuhoone on väärtuslik. 

hekk 1621 77 1 V 



Tallinna 
mnt 56 

1920ndatel ehitatud poolkelpkatusega, 3-
teljelise tänavafassaadiga 1,5 korruseline, 
keskse katusekorruse väljaehitusega keskmise 
suurusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Fassaadil põhikorruse osas horisontaalne 
laudvooder, keskse katusekorruse väljaehitusel 
ja otsaviiludel vertikaallaudis saelõikelise 
lõpetusega, vertikaallippidest vöö sokli osas. 
Säilinud algne tsementkivi katusekate. 
Vahetatud aknad ei ole hoonele sobivad nii 
materjali, kui ruudujoatuse poolest. Esinduslik, 
suures osas algsena säilinud piirkonnale omane 
elamu on väärtuslik. 

lippaed 461 105 1,5 V 

Tallinna 
mnt 56a 

Uusehitis. 1998 ehitatud kõrge 
poolkelpkatusega, asümmeetriliselt asetseva 
viilkatusega vintskapiga, madala räästaga 
pikiküljega tänavajoonel paiknev elamu. 
Fassaad krohvitud, katusel kivikate. Tiheda 
ruudujaotisega suure piinaga aknad. Samal 
kinnistul Tallinna mnt 56-ga. eelmisega. 
Kasutuses kaupluse ja elamuna. Sobitub 
mahtudelt piirkonna hoonetusega. 
Miljööväärtuslik.  
 

lippaed 526 188 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 58 

1920ndatel ehitatud poolkelpkatusega, 5-
teljelise tänavafassaadiga 1,5 korruseline, 
keskse katusekorruse väljaehitusega keskmise 
suurusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Fassaadil põhikorruse osas horisontaalne 
laudvooder, keskse katusekorruse väljaehitusel 
vertikaallaudis. Säilinud algne tahveldatud 
välisuks varikatusega. Vahetaud aknad ei ole 
hoonele sobivad nii materjali, ruudujoatuse 
poolest. Esinduslik, suures osas algsena säilinud 
piirkonnale omane elamu on väärtuslik. 

lippaed 1414 118 1,5 V 



Tallinna 
mnt 60 

1920ndatel ehitatud viilkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Lõunasuunal kaarjas erker, 4-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega aknad. 2009 
antud luba laiendamiseks. Hoone on 
rekonstrueerimisel: uks eemaldatud, fassaad 
soojustatud, kaetud osaliselt  laudvoodriga. 
Inventeerimise hetkel hoone on 
miljööväärtuslik.  
 

lippaed 599 91 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 60a 

Tühi krunt  825   ___  

Tallinna 
mnt 62 

1920.sajandi alguses ehitatud viilkatusega 
pööningukorrusega puitelamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on hilisemas 
ehitusjärgus oskamatult renoveeritud:  
paigaldatud plastikraamidega ruudujaotuseta 
aknad jmt, renoveerimise tagajärjel pole algne 
välisilme loetav.  Fassaad kaetud PVC-
laudisega,  katusel eterniit. Piirkonnale 
iseloomuliku mahu säilitanud hoone omab 
miljöö kujundamisel toetavat rolli. 
Rekonstrueerimine EHR-s ei kajastu. 

lippaed 692 117 1 MV 

Tallinna 
mnt 62a 

2007 uusehitis sisekrundil. Lameda katusega 
ristkülikukujulise põhiplaaniga kaasaegne 2 
korruseline elamu paikneb sisekrundil.  
Asümmeetrilise kujundusega fassaadil 
vertikaalne puitlaudis kombineerituna 
krohvipinnaga. Piirkonna miljööd toetav.  

pole näha 782 207 2 MV 



Tallinna 
mnt 64 

1910/1920ndatel ehitatud  viilkatusega, keskse 
katusekorruse väljaehitusega 1,5 korruseline 
keskmise suurusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. Fassaad kaetud 
horisontaallaudisega, katusekorruse 
väljaehitusel vertikaallaudis saelõikelise 
lõpetusega, miniatuurne rombikujuline aken; 
katusel eterniit. Väga madal vundament. 
Paigaldatud plastikraamidega aknad. piirkonnale 
ja ajastule omane elamu on väärtuslik.  

lippaed 1480 98 1,5 V 
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Foto 

Tallinna 
mnt 11 

1915. aastal ehitatud ärihoone. Kahest hoonemahust 
moodustuv kogu kvartali külge täitev ärihoone. Jõe 
poolse ristkülikukujulisel mahul madal kelpkatus, 
Vana-Rääma tn poolsel L- kujulisel mahul 35 
kraadine ristuva viiluga katus. Madal vundament, 
horisontaalne laudis. Tallinna mnt poolsel küljel 
suured vitriinaknad. Fassaadi liigendavad äridesse 
viivad uksed. Rääma poolsel mahul on säilinud 
algupärased 1. korruse aknad, teise korruse 
trempelseina aknaid on 2006. aastal toimunud 
ümberehituste käigus suuremaks tehtud, Rääma 
tänava poolne algselt Tallinna mnt arhitektuuris palju 
kasutatud parapett on säilinud. Vana-Rääma tn 
poolsel mahul on ehitatud välja 2. korrus, 
paigaldatud on uued plastikaknad ning katuseaknad. 
Hoone on säilitanud oma ajaloolise funktsiooni 
peatänava äärse teeninduspinnana. 

Piire 
puudub 

751 504 1,5 V 

Tallinna 
mnt 13 

1930. aastal ehitatud korterelamu-kauplus. Kinnistul 
on kaks tulemüüriga kokku ehitatud hoonet. 
Tänavanurgal paikneva hoone olulisem arhitektuurne 
aktsent on lintaknaga nurgatorn. Vana-Rääma tn 
poolne tiib on tõenäoliselt hiljem juurdeehitatud. 
Lihtne liigendamata horisontaallaudis, hoonel on 
osaliselt algupärased, osaliselt uued jaotuseta aknad. 
Madal eterniitkattega viilkatus. Madal sokkel on 
sisuliselt uppunud asfalti. Hoonel on oluline roll 
äritänava miljöö kujundajana. 

Piire 
puudub 

1684 523 2 VV 



Tallinna 
mnt 15 

Elamu kauplus. Juugendlik, arvatavalt 1910.-1920. 
aastatel piki kinnistu piiri ehitatud elamu, mille 
esimesel korrusel paiknevad äripinnad. Hoone 
koosneb kahest mahust : kõrge mansardkatusega osa 
ning viieteljeline ristkülikukujuline maht, mille 
keskteljel ulatub teisel korrusel välja dekoratiivne 
klaasitud erker. Valtsplekkkatus. Hoone aknad on 
osaliselt kinni ehitatud, nende suurust ja jaotust 
muudetud. Madal sokkel on sisuliselt uppunud 
asfalti. Hoone arhitektuurne ilmekus on 
ümberehituste käigus vähenenud, samas on tal 
oluline roll äritänava miljöö kujundajana 

Piirded 
puuduvad. 
Kangialuse
ga pääs 
hoovi 

1415 255 
159 

2,5 V 

Tallinna 
mnt 17 

Elamu kauplus. Esinduslik juugendlik, arvatavalt 
1910.-1920. aastatel piki kinnistu piiri ehitatud 
elamu, mille esimesel korrusel paiknevad äripinnad. 
Hoonel on efektne kõrge, venitatud servadega 
valtsplekist murdkelpkatus ning dekoratiivne ovaalse 
aknaga keskne parapett. Hoonet iseloomustavad 
suured vitriinaknad ja äridesse avanevad uksed. 
Esimese korruse avatäited on asendatud, teisel 
korrusel algupärased aknad. Hoonel on oluline roll 
äritänava miljöö kujundajana. 

Piirded 
puuduvad 

785 327, 
abihoone 
123 

2 VV 

Tallinna 
mnt 19 

Arvatavalt 1920. aastatel ehitatud korterelamu. 
Ruudu-kujuline horisontaalse laudisega viimistletud 
hoone paikneb tänavanurgal. Väga madal sokkel on 
osaliselt uppunud asfalti. Väga kõrge dekoratiivne 
eterniitkattega kelpkatus. Hoonet iseloomustavad 
teisel korrusel välja astuvad erkerid. Hilisem välisuks 
vähendab hoone esinduslikkust ja väljapeetust, 
enamik aknaid algupärased. 

Madal 
puitlipp 
piire 

1931 270 2 VV 



Tallinna 
mnt 21 

Väike elamu krundi sügavuses haljastuse sees. 
Lihtne tulemüüriga vastu naaberkinnistu piiri 
paiknev pultkatusega elamu. Eristub ümbritsevast 
hoonestusest nii oma mahtudega kui ka paigutusega 
tagahoovis. Võimalik, et see on algselt planeeritud 
hoovi- või abihooneks. 

Puitlipp 
piire 

739 78 1 MV 

Tallinna 
mnt 21a 

Tühi krunt  576   -  

Tallinna 
mnt 23 

1850. aastal ehitatud lihtne L-kujuline hoone. Plekist 
kattega ristviilkatus, väga madal vundament. Uus, 
algupärase eeskujul valmistatud horisontaallaudis, 
viilu all dekoratiivsete sakkidega vertikaallaudis. 
Kahekorruselisel mahul uued jaotuseta ja muudetud 
kujuga aknad. Säilitatud on dekoratiivsed 
saelõikelised sarikad. 
Kinnistu tagaosas on säilinud ait. 

Madal 
puitlipp-
piire 

1178 190 2,5.  V 

Tallinna 
mnt 25 

1870. aastal ehitatud lihtne piki kinnistupiiri paiknev 
arvatavasti mitmele perele ehitatud hoone. Hoone 
otsas madal juurdeehitatud koda. Eterniitkattega 
viilkatus. Hoone tänavale avanenud uksed on 
suletud, sissepääs hoone otsast. Osaliselt säilinud 
algupärased aknad, osaliselt uued plastikaknad. 
Tänava küljel üks algupärane välisuks.  

Plankvärav 1231 238 1,5 VV 



Tallinna 
mnt 27 

Arvatavalt 1910. aastal ehitatud lihtne piki 
kinnistupiiri paigutatud keskse katusekorruse 
väljaehitusega hoone. 45-kraadise kaldega valtsplekk 
kattega katus. Väga madal vundament. Hoonel on 
dekoratiivsed piirkonnale iseloomulikud tänavale 
avanevad välisuksed. Hoonel on säilinud algupärased 
aknad. Dekoratiivsed saelõikelised sarikad. 

Plankvärav 853 143 1,5 VV 

Tallinna 
mnt 29 

1901. aastal ehitatud lihtsa põhiplaaniga 
eterniitkattega viilkatusega piki tänavakülge paiknev 
hoone. Tulemüüriga seotud Tallinna mnt 29 
hoonega. Hoonele on paigaldatud uued, hoone 
arhitektuuriga sobimatu jaotusega aknad. 
Krundile on 1950ndatel ehitatud teine 2-korruseline 
arhitektuurselt tagasihoidlik elamu.  
 

Puitlipp 
piire 

1319 49 1 ja 2 MV 

Tallinna 
mnt 31 

Arvatavalt 1917. aastal ehitatud hoone tänavajoonest 
eemal. Hoone on ümber ehitatud, viimistletud 
laudisega. 

Puitlipp 
piire 

1396 94 
57 

2 MV 



Tallinna 
mnt 33 

1917. aastal ehitatud esinduslik piki kinnistupiiri 
paiknev korterelamu. Hoone kesktelge ilmestab 
kolmnurkne frontoon, kuhu avanevad 
pööninguaknad. Hoonel on säilinud algupärased 
aknad. Väga madal põletatud tellistest vundament, 
madala kaldega eterniitkattega katus. Lihtne 
horisontaallaudis. Dekoratiivsed saelõikelised 
sarikad ja sarikakandurid. 

Piire 
puudub 

1646 69 2 VV 

Tallinna 
mnt 35a 

Arvatavalt 1920-30. aastatel tellis-väikeplokkidest 
ehitatud esinduslik elamu-kauplus. Hoonel on 
trepikoja osas katusekorruse väljaehitus, väliukse 
kohal ilmekas ümaraken. Madalakaldeline kelpkatus 
kaetud kivikattega,  plastikakraamidega aknad.  
 

Piire 
puudub 

1690 125 2 VV 

Tallinna 
mnt 35 

Arvatavalt 1930. aastatel (tõenäoliselt samaaegselt 
Tallinna mnt 37) hoonega ehitatud ajastule 
iseloomulikult tänavajoonest tagasiastega paigutatud 
hoone. Kõrge valtsplekiga kaetud viilkatus, 
katusekorrusel keskne vintskapp. Rekonstrueeriti 
1999, uued plastikaknad ja uus välisuks. 
Kinnistul palju abihooneid  

Kõrge hekk 1804 119 1,5 MV 



Tallinna 
mnt 37 

1938. aastal ehitatud lihtne viilkatusega elamu. 
Sarnaselt Tallinna mnt 35 hoonega paigutatud 
tänavast tagasiastega. Keskne katusekorruse 
väljaehitus on ilmselt hilisemate ümberehituste 
käigus muudetud. Esimese korruse aknad on säilinud 
algupärastena, algsed välisuksed. Kõrge valtsplekiga 
kaetud viilkatus. Tänava äärde on ehitatud 
pultkatusega garaaž. 

Madal 
puitlipp 
piire ja 
hekk 

2577 170 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 39 

1900. aastal ehitatud lihtne piki tänavakülge paiknev 
eterniitkattega kaetud viilkatusega krohvitud hoone. 
Hoone keskel vintskapp. Hoone sobitub oma 
mahtudelt ümbruskonda, arhitektuurne välisilme on 
sobimatute ümberehituste tõttu keskpärane. 

Võrkpiire ja 
kõrge hekk 

963 108 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 39a 

1865. aastal ehitatud lihtne 2-teljeline piki kinnistu 
piiri paiknev elamu. Eterniitkattega poolkelpkatus, 
väga madal paekividest sokkel, profileeritud laudis. 
Piirkonna vanima kihistuse elamu. 
Hoovis paikneb arvatavalt 1970.-80. aastatel ehitatud 
postmodernistlik elamu. Hoone on astmelise, 
viilkatustega kompositsiooniga, viimistluses on 
kombineeritud silikaatkivi ja tumedat puitlaudist. 

Madal 
saelõikeline 
kivivundam
endil 
puitlipp 
piire 

1030 66 
156 uus 

1 ja 1,5 VV 
Vana 
MV uus 



Tallinna 
mnt 41 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud ja hiljem 
osaliselt ümber ehitatud kahest erinevast mahust 
koosnev piki kinnistupiiri paigutatud laudisega 
viimistletud hoone. Hoone ühe-korruselisel maht on 
viilkatusega, algupärased aknad on vahetatud 
sobimatute jaotuseta akende vastu. Historitsistlik 
kahe-korruseline maht on esindusliku 
poolkelpkatusega, saelõikelised sarikaotsad, 
algupärased neljaruudulised aknad. Majaga liituv 
kofda on peidetud iseloomuliku parapeti taha. Hoone 
on arhitektuurselt ilmekas, säilinud on mitmed 
algupärased detailid ja kuulub piirkonna vanimasse 
ehituskihistusse. 

Puitlipp 
piire 

1083 167 2 VV 

Tallinna 
mnt 43 

1870. aastal ehitatud piki kinnistu piiri paigutatud 
lihtne 5-teljeline viilkatusega elamu. Hoone 
rekonstrueerimise käigus on muudetud algset räästa 
lahendust. Algupärased aknad on vahetatud, 
tõrvapapp katus.  
Kinnistul paikneb arvatavalt abihoonest ümber 
ehitatud teine elamu. Viimistlus krohv ja laudis. 
Arhitektuurselt väheväärtuslik. 
 

Madal 
võrkpiire 

1547 101, 
abihoone 
118 

1,5 ja 2 V 

Tallinna 
mnt 45 

1955. aastal ehitatud ajastuke iseloomulik valtsplekk 
kattega kõrge viilkatusega eramu. Hoone paikneb 
tagasiastega tänavajoonelt. Hoonet ilmestavad 
dekoratiivsed räästakandurid, etteastuv tuulekoda 
ning lõunaküljele rajatud ümarkaarne erker, mille 
kohal on ažuurse metallpiirdega rõdu. Algupärast, 
ajastule iseloomulkki välisust ja säilinud 
originaalaknad on raamistatud efektse punase 
triibuga. 
Elamu taga krundi põhjapiiril suur abihoone 

Metallpiire 1657 117 1,5 V 



Tallinna 
mnt 47 

1885. aastal ehitatud lihtne valtsplekk kattega 
viilkatusega piki kinnistu piiri paigutatud elamu. 
Hoone ilmet on rekonstrueerimise käigus muudetud 
– hoonel on rootsipunane vertikaalne nn poola 
laudis, jaotuseta aknad, katusekorruse väljaehitus. 
Hoone on säilitanud oma iseloomulikud, piirkonnale 
tüüpilised mahud. 
 

Metall-
värav 

864 160 
Majandus
hoone 
uusehitis 
55 

1,5 V 

Tallinna 
mnt 49 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud keskse 
katusekorruse väljaehitusega viilkatusega elamu-
kauplus. Madal maakividest ja põletatud tellistest 
vundament. Rekonstrueerimisel on kasutatud 
puitmajale sobimatuid materjale – plastikvooder, 
plastikaknad, profiilplekk-katus. Hoone on säilitanud 
oma iseloomulikud mahud ja proportsioonid.  
Kinnistul paikneb ajalooline väärtuslik teine elamu ja 
ehedal kujul säilinud pilpakatusega ja 
kalasabamustriga ustega miljööväärtuslik abihoone-
kuur. 

Puitlipp 
piire 

1230 178 1,5 V 

Tallinna 
mnt 49a 

1960 tuletõrjedepoo 
2- korruselisele tänavajoonelt tagasiastuvale kõrge 
kelpkatusega põhimahule lisandub iseloomulik ja 
funktsionaalne torn. Suured autoväravad avanevad 
Tallinna maanteele. Kõik avatäited asendatud.  

Piirded 
puuduvad 

1644 434 3 V 



Tallinna 
mnt 51 

1870. aastal piki tänavakülge ehitatud hoone on 
2005.aastal põhjalikult ümberehitatud, Arvatavalt 
ühekorruselisele hoonele on ehitatud teine korrus. 
Muudetud avatäidete asukohta ja suurust. Kinnistul 
on säilinud miljööväärtuslikud hoovihooned.  

Puitlipp 
piire ja 
võrkpiire 

1469 117, 
garaaž 81; 
teine 
elamu 35 

2 MV 

Tallinna 
mnt 53 

1925. aastal ehitatud esinduslik kahe liituva mahuga 
elamu. Ühekorruseline lihtne kolmeteljeline madala 
sokliga ja viilkatusega maht on tõenäoliselt varasem. 
Kahekorruseline katusekorruse väljaehitusega 
ristviilkatusega maht on viimistletud väga 
esinduslikult – saelõikelised sarikaotsad, ehisnõel. 
Dekoratiivne pööninguaken, õhulise lindina 
paigutatud 2. korruse aknad, korrektselt vormistatud 
sokkel, keerulise profileeringuga laudis jne, Hoone 
on säilinud algupärasel kujul. Kiviplokkidest 
tulemüür.1925. aastal ehitatudmajandushoone  

Puitlipp 
piire 

901 143 1,5 VV 

Tallinna 
mnt 55 

Arvatavalt 19. sajandi lõpust pärinev lihtne 3-
teljeline hoone paikneb kinnistu piirist tagasiastega. 
Hoonet on 1995. aastal laiendatud  lisatud on 11m2 
kiosk ja selle kohale terrass, arvatavalt on 
katuseharja tõstetud.  
Hoone on säilitanud oma algse iseloomu. 

Madal 
puitlipppiir
e 

1369 100 1,5 MV 



Tallinna 
mnt 57 

2007. aastal ehitatud kaks korterelamut. Arhitekt 
Rein raie. Hoone arhitektuuris on kasutatud 
historitsismile omaseid võtteid (väikeseruudulised 
aknad, vahevööd, profileeritud laudis ja akende 
piirdeliistud, aknanurgikud). Kivikatus. 
 

Madal 
puitlipp 
piire. 

2162 236 
342 

2 V 

Tallinna 
mnt 59 

1923. aastal ehitatud lihtne otsafassaadiga 
tänavajoonel paiknev elamu 1923.a=85m2. Krohv- 
viimistlus muudab hoone arhitektuurselt 
tagasihoidlikuks 
2002. aastal ehitatud neofunktsionalistlik hostal-
elamu. Lihtsale, tänavajoonest tagasiastuvale 
kuupjale mahule on lisatud puidust rõdud.  

Madal 
horisontaal
ne puitpiire 

1178 85; 271 2 MV 

Tallinna 
mnt 61 

1903 ehitatud lihtne kauplusehoone. 
2000. aastal on hoonet rekonstrueeritud ja 
laiendatud. Inventeerimise ajal rekonstrueeritakse 
tänavaäärset mahtu – paigaldatakse profileeritud 
laudist sh aknaalust vahevööd. Muudetud on akende 
jaotust ja kuju. Hoone on säilitanud oma 
iseloomuliku mahu, juurdeehitus on kavandatud 
algse hoonega sama arhitektuurikeelega.  

Puitlipp 
piire 

752 140 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 61a 

Tühi krunt  986   -  



Tallinna 
mnt 63 

Arvatavalt 19. sajandi lõpust pärinev keskse 
katusekorruse väljaehitusega elamu-kauplus.  
Kaupluseuks asus ristmikule avanevas hoone 
äralõigatud nurgas. 
Ca 2010 on hoonet rekonstrueeritud ja laiendatud 
õue suunas. Muudetud on katusekuju, soojustuse 
paigaldamisega on aknad jäänud nö auku. Erineva 
profiili ja jaotusega plastikaknad. Profiilplekk katus. 
Esifassaadil on viilu all säilinud saelõikelised 
sarikaotsad, otsaseinal üks rombikujuline aken. 
Hoonet on ümberehituste käigus moonutatud, kuid 
säilitanud oma ajaloolise üldilme. 

Puitlipp 
piire 

988 228 1,5 MV 

Tallinna 
mnt 65 

2009 korterelamu. Arinco Projektbüroo, arhitekt Priit 
Matsi. Kolmekorruseline, väga kõrge soklikorrusega 
liigendatud mahtudega madala kelpkatusega 
krohvitud korterelamu. Hoone paikneb tagasiastega 
kinnistu piiridest. Tänavaserva on istutatud puude 
rivi. 

Piire 
puudub 

1843 504 3 MV 

Tallinna 
mnt 67 

1895. aastal ehitatud lihtne piki kinnistupiiri 
paigutatud viilkatusega 4-teljeline elamu. Madala 
vundamendiga hoonet on laiendatud hoovi suunas. 
Algselt laudisega viimistletud hoone on krohvitud va 
tänavafassaad, mis on kaetud laudisega. 
Soojustamisel on aknad jäänud nö auku. Hoone on 
säilitanud oma ajaloolise üldilme.  
 

Puitlipp 
piire 

1930 104 1 MV 



Tallinna 
mnt 69 

Arvatavalt 19. sajandi lõpus ehitatud lihtne piki 
kinnistupiiri paigutatud madala vundamendiga ja 
eterniidiga kaetud viilkatusega elamu. Hoone on 
säilinud algupärasel kujul va eterniitkatus. 
Räästakast on viimistletud erilise profiiliga 
laudisega. 
Pärja tänava ääres paikneb sarnase mahuga krohviga 
viimistletud hoone. 

Puitlipp 
piire 

751 70 
91 

1,5 VV 

Tallinna 
mnt 71 

Arvatavalt 20. sajandi alguses (1910.-20. aastad) 
ehitatud esinduslik kauplus-elamu. Kaupluseuks 
paiknes ristmikule avanevas äralõigatud 
hoonenurgas. Eluruumide uks avaneb tänavale, selle 
kohal on plekkpitsiga ääristatud varikatus. Hoonel on 
juugendlike motiividega kaunistatud uks, 
profileeritud laudis, algupärased aknad ja 
piirdeliistud, saelõikeluised sarikaotsad. Vertikaalne 
laudis on sakiga lõpetatud. Hoone on väga hästi 
säilinud ja eeskujulikult hooldatud. 

Plankvärav 
ja võrkpiire 

1468 108 1,5 VV 

Tallinna 
mnt 73 

1925. aastal ehitatud krundisügavuses paikneb lihtne 
viilkatusega krohvitud hoone. Kinnistul domineerib 
arvatavalt 1970. aastatel ehitatud garaaž 

Võrkvärav 
ja puitlipp 
piire 

1460 66 1 V 



Tallinna 
mnt 75 

1925. aastal ehitatud krundipiirist tagasiastega 
paiknev lihtne viilkatusega piirkonnale iseloomulik 
elamu. Hoonet on hiljem laiendatud õue suunas. 
Hoone otsas olev madal tuulekoda on varjatud 
parapetiga. Säilinud algupärane välisuks.  
Kinnistul on palju erinevaid hooneid.  

Puitlipp 
piire 

983 87 1,5 VV 

Tallinna 
mnt 77 

Arvatavalt 20. sajandi alguses (1910-20. aastad) 
ehitatud elamu . Suhteliselt kõrge sokkel. Säilinud on 
algupärane laudis sh sakmeline vertikaallaudis, 
dekoreeritud välisuks, akende piirdeliistud ja viilude 
alused rombikujulised aknad Hoonele on 2000. aastal 
ja 2010. aastal tehtud arhitektuurselt eristuvaid 
juurdeehitusi, kasutusel väikeloomakliinikuna. 
Ajalooline maht hästi loetav. 

Piirded 
puuduvad 

782 183 1,5 V 

Tallinna 
mnt 81 

1910. aastal ehitatud heade proportsioonidega 
korterelamu. Hoonet ilmestavad trepikojamahul 
ovaalne aken ning kõrge kelpkatus. Viimistletud 
horisontaallaudisega, uus kivikatus. Hoonel on 
erineva jaotusega plastikaknad.  
 

Puitlipp 
piire 

1397 146 2 VV 



Tallinna 
mnt 83 

1927. aastal ehitatud keskse katusekorruse 
väljaehitusega hoone. Hoone on säilinud algupärasel 
kujul, säilinud on välisuks, saelõikelised sarikaotsad, 
akende piirdeliistud jms. Plastikaknad, eterniitkatus. 
 

Puitlipp 
piire 

1399 102  V 

Tallinna 
mnt 85 

20. sajandi alguses ehitatud rikkalikult dekoreeritud 
piki kinnistu piiri paiknev hoone. Hoonet ilmestavad 
juugendlikud ehispennid vintskapi viiluväljal, 
klaasitud veranda , rombidega dekoreeritud välisuks. 
Sakmeline verikaallaudis poolkelpkatuse all, plekk 
pitsiga varikatus. Inventeerimise ajal toimusid majas 
rekonstrueerimistööd – hoone kaeti uue ilma 
profiilita laudisega, plastikaknad, metalluks... 
 

Puitlipp 
piire 

1520 130 1,5 V 

Tallinna 
mnt 87 

1927. aastal ehitatud mansardkatusega 
traditsionalistlik esinduslik elamu. 2011. aastal 
paigaldati seni algupärasel kujul säilinud hoone 
esimesele korrusele ilma profiilita laudis, 
plastikaknad, profiilideta piirdeliistud. Hoone 2. 
korruse välisviimistlus on säilinud algupärasena, sh 
poolkaare kujuline pööninguaken. Säilinud on väga 
väärtuslik juugendlike motiividega välisuks. 
Kinnistul paikneb põletatud tellistest abihoone. 

Puitlipp 
piire 

761 125 2 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Telliskivi (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 14.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Telliskivi 2 1910/1920ndatel ehitatud  viilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega 1,5 
korruseline puithoone pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. Sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu. Hoonel on 
4-teljeline tänavafassaad, 4-se 
ruudujaotusega akendega.  Fassaadi katab 
horisontaalne laudvooder, katusel eterniit. 
Katusekorruse väljaehitusel ehispenn, 
saelõikelised sarikaotsad. Sobimatud 
plastikraamidega aknad. Piirkonnale 
iseloomulik, algsena säilinud elamutüüp 
koos abihoonega on miljöö kujundamisel 
väga väärtuslik. 

plank 1506 100 1,5 VV 

Telliskivi 4 1950ndatel ehitatud  viilkatusega elamu 
otsafassaadiga tänavaga külgneva 
põhimahuga ja külgneva madalama 
viilkatusega mahuga pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. Madalamal 
mahul hoovi poole venitatud räästa all 
tuulekoda. Puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga elamute katusel valtsitud 
plekk. Ajastu kontekstis erandlik, 
hästisäilinud  hoonetekooslus on 
väärtuslik. 

puudub 1561 73 1,5 V 



Telliskivi 6 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Fassaad kaetud krohviga, 
hoonetüübile omased eristuvat värvi 
aknalengid.  Katusel valtsitud plekk.  
Sissepääs põhjapoolselt pikiküljelt. 
Algsena säilinud heas korras hoonetüübi 
esindaja on piirkonna miljöö 
kujundamisel väärtuslik.  
 

 metallpiire 1000 92 1,5 V 

Telliskivi 8 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Katusel keskne vintskapp, 
välisuks hoovi pool. Elamu on 
renoveeritud:  Fassaad soojustatud ja 
kaetud krohviga, uued sobimatud aknad. 
Säilinud mahtudega elamu on 
miljööväärtuslik. 
 

lippaed 600 98 1,5 MV 

Telliskivi 10 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Katusel lai 4-se ruudujaotusega 
aknaga keskne vintskapp. Elamu on 
renoveeritud: fassaad soojustatud ja 
kaetud horisontaalse laudvoodriga, uued 
sobimatud aknad ja akende piirdeliistud. 
Renoveerimise tagajärjel on kadunud  
hoone algne välisilme. Piirkonnale omase 
mahu ja ülesehitusega elamu on 
miljööväärtuslik. 

metallpiire 600 78 1,5 MV 



Telliskivi 12 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Sissepääs lõikub tänavafassaadil 
hoone nurka. Fassaad kaetud puhta 
vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
hoonetüübile omased silikaatkivist 
aknasillused ja karniisid. Katusel 
kärgeterniit. Algsena säilinud heas korras 
lihtsam puhta  silikaatkivi välisvoodriga 
elamu  piirkonna miljöö kujundamisel 
väärtuslik.  
 

lippaed 600 77 1,5 V 

Telliskivi 14 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Katusel keskne vintskapp, algne 
hoonetüübile omane välisuks 
tänavafassaadil paremal. Sissepääsu osa 
lõikub tänavafassaadil hoone nurka. 
Elamu on renoveeritud: imiteerivate 
materjalide kasutamine on vähendanud 
elamu miljööväärtust. Piirkonnale omase 
mahu ja ülesehitusega elamu on 
miljööväärtuslik. 

võrkaed 600 86 1,5 MV 

Telliskivi 16 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Katusel keskne vintskapp, algne 
hoonetüübile omane välisuks 
tänavafassaadil paremal. Sissepääsu osa 
lõikub tänavafassaadil hoone nurka. 
Elamu on renoveeritud: liialt eenduv 
soojustus ja imiteerivate materjalide 
kasutamine on vähendanud elamu 
miljööväärtust. Piirkonnale omase mahu 
ja ülesehitusega elamu on 
miljööväärtuslik. 

lippaed 768 81 1,5 MV 



Telliskivi 18 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Katusel keskne vintskapp. Elamu 
on renoveeritud: fassaad soojustaud ja 
kaetud PVC-laudisega, uued aknad ja 
akende piirdeliistud. Renoveerimine on 
rikkunud elamu välisilme, liialt eenduv, 
aknaid auku jättev soojustus. Piirkonnale 
omase mahu ja ülesehitusega elamu on 
miljööväärtuslik. 

hekk 845 106 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Telliskivi(paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik            Inventeerimise kuupäev: 13.07.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Telliskivi 1 1910/1920ndatel ehitatud pikliku  ja laia 
põhiplaaniga hoone nurgakrundil 
pikiküljega tänavajoonel. on 1994 aastal 
rekonstrueeritud. 45 kraadise kaldega 
viilkatusel valtsitud plekk. Fassaadil nn 
vertikaalne asunikulaudis.  
Plastikraamidega aknad vähendavad  elamu 
miljööväärtust. Olulises osas algsena 
säilinud ajastuomane  elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik. 

plank 1212 211 1 V 

Telliskivi 3 1910/1920ndatel ehitatud  viilkatusega, 
keskse katusekorruse väljaehitusega 1,5 
korruseline puithoone pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. . 4-teljeline 
tänavafassaad,  üks uks asub hoone madalas 
tuulekojas lõunasuunal,  teine sissepääs 
hoovipoolse tuulekoja kaudu.  Fassaadi 
katab horisontaalne laudvooder, katusel 
valtsitud plekk.  Katusekorruse väljaehitusel 
ehispenn, saelõikelised sarikaotsad. 
Sobimatud plastikraamidega aknad. 
Piirkonnale iseloomulik, algsena säilinud 
elamutüüp on miljöö kujundamisel väga 
väärtuslik. 

plank 1388 135 1,5 VV 



Telliskivi 5 20 alguses ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad, 4-se 
ruudujaotusega akendega,  sissepääs 
hoovist. Fassaad on kaetud 
horisontaallaudisega, katusel uus kivikate.  
Elamu tänavafassaad on oskuslikult 
renoveeritud. Piirkonnale omane elamu on 
väärtuslik. 

plank 643 74 1,5 V 

Telliskivi 
5a 

Tühi krunt  609   _____ 

Telliskivi 7 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev eriti kõrge viilkatusega 
elamu. Fassaad kaetud laia horisontaalse 
laudvoodriga, katusekate eterniit. vahetaud 
aknad on ebasobivad. Hoonetüübile  omane 
välisuks. Olulises osas algsena säilinud 
ajastuomane  elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. 

hekk 600 75 1,5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Uus-Sauga (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 12.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Uus-
Sauga 2 

1920ndatel ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonel. 2 
-teljeline tänavafassaad,  hoovi poole venitatud 
räästas, kus tuulekoda sissepääsuga. elamu on 
rekonstrueeritud:  katus tõstetud, vahetatud katuse- 
ja fassaadikate, avatäited. Miljööväärtuslik veel 
ülesehituselt ja mahtudelt, välisilme rikutud. 

lippaed 710 75 1,5 MV 

 
Uus-
Sauga 2a 

20 alguses ehitatud keskmise suurusega kõrge 
viilkatusega puithoone pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Viilkatusega,  madalam abihoone 
maht. Elamu on rekonstrueeritud: fassaad kaetud 
horisontaalse laudvoodriga, katusel laineplekk. 
Piirkonna miljöö toetaja; iseseisvat miljööväärtust 
ei oma.  

lippaed 932 89 1 MV 

 
Uus-
Sauga 4 

1920datel ehitatud 1,5 korruseline  kõrge 
ristviilkatusega  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Läänesuunal eendub 1korruseline 
erker, 4-teljeline tänavafassaad, 4-se 
ruudujaotusega aknaluukidega aknad,   
valgmikuga tahveluks paremal. Omapärased 
ovaalaknad otsaviiludel ja sissepääsu kõrval. 
Fassaad kaetud horisontaallaudisega, katusel 
tsementkivi.   Esinduslik, algsena säilinud, 
piirkonnas eristuv ajalooline elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed Kinnis-
tamata 
maa 

113 1,5 VV 

 



Uus-
Sauga 6 

19 saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega 1,5 korruseline madala 
vundamendiga puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Hoonel 6-teljeline tänavafassaad, 4-se 
ruudujaotusega akendega (uued).  Fassaadi katab 
lai horisontaalne laudvooder, sokli osas 
vertikaallippidest vöö,  katusel valtsitud plekk. 
Piirkonnale iseloomulik, oskuslikult renoveeritud 
(v. a. aknad) piirkonnale omane elamutüüp on 
miljöö kujundamisel väärtuslik. 

lippaed 1031 158 1,5 V 

 
Uus-
Sauga 8 

19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega mitme 
korteriga viilkatusega keskse laia vintskapiga 
elamu madalal vundamendil  pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljeline tänavafassaad 4-se 
ruudujaotusega aknaluukidega aknad,  
kahetiivaline tahveldatud tiibuks valgmikuga 
paikneb paremas nurgas. Ukse kohal omapärase 
plekkpitsiga  kaunistaud varikatus. Fassaad kaetud 
horisontaallaudisega, katusel kiviimitatsiooniga 
profiilpekk.   Eeskujulikult restaureeritud (välja 
arvatud katus), piirkonnale omane esinduslikum 
puitdekooriga ajalooline elamu on väga väärtuslik. 

metallpiire 1382 139 1,5 VV 

 
Uus-
Sauga 8a 

1960ndatel ehitatud 2korruseline kivist 
korterelamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tüüpprojekti  järgi rajatud 
silikaatkivi välisvoodriga sümmeetrilise 
fassaadiga, keskse trepikojaga  elamul on 
madalakadaline kelpkatus. Paljuehitatud 
arhitektuuriliselt väheväärtuslik elamu ei on 
piirkonna miljöö seiskohalt väheväärtuslik. 
Renoveeritud. 

metallpiire 1532 323 2 __ 

 



Uus-
Sauga 10 

19 saj lõpus /20 saj alguses ehitatud viilkatusega 
elamu otsafassaadiga tänavaga külgneva 2 
korruselise põhimahuga ja külgneva madalama 
viilkatusega mahuga pikiküljega tänavajoonel. 
Hoone fassaadi katab horisontaalne laudvooder, 3-
ruudujaotusega aknad (osa vahetatud), kõrgema 
mahu katusel valtsitud plekk, madalama eterniit. 
Sissepääs kahe hoovipoolse tuulekoja kaudu ja 
madalamal mahul tänavafassaadil.  Omanäoline, 
piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv, 
algsena säilinud elamu on piirkonna miljöö 
kontekstis väga väärtuslik. 

puudub 1558 188 
90 

2 
1 

VV 

 
Uus-
Sauga 
10a 

1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu 
paikneb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Laia keskse vintskapiga elamu fassaad kaetud 
puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
hoonetüübile omased silikaatkivist aknasillused ja 
karniisid. Katusel eterniit.  Sissepääs läänepoolselt 
pikiküljelt ja hoovist. Algsena säilinud heas korras 
tavapärasest suurem puhta  silikaatkivi 
välisvoodriga elamu on miljööväärtuslik.   
 

lippaed 909 126 1,5 MV 

 
Uus-
Sauga 
10b 

1960ndatel ehitatud 2korruseline kivist 
korterelamu asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Tüüpprojekti  järgi rajatud 
silikaatkivi välisvoodriga sümmeetrilise 
fassaadiga, keskse trepikojaga  elamul on 
madalakadaline viilkatus. Paljuehitatud 
arhitektuuriliselt väheväärtuslik elamu ei on 
piirkonna miljöö seiskohalt väheväärtuslik. 

lippaed 1348 150 2 ____ 

 



Uus-
Sauga 12 

20 saj esimesel kümnendil  ehitatud viilkatusega 
puithoone  paikneb nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonel.  Kokku ehitatud Uus-Sauga 14 
hoonega. Uus-Sauga 12 on oskamatult 
renoveeritud: liialt eenduv, aknaid auku jättev 
soojustus, PVC-raamidega aknad ja piirdeliistud, 
katusel laineplekk. Renoveerimine  on vähendanud 
hoone väärtust.   

 907 64 1 V 

 
Uus-
Sauga 14 

20 saj esimesel kümnendil ehitatud viilkatusega 
puithoone  paikneb nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonel.  Kokku ehitatud Uus-Sauga 12 
hoonega. Fassaadi katab  horisontaalne 
laudvooder, katusel laineplekk, PVC-raamidega 
aknad ja piirdeliistud. Renoveerimine  on 
vähendanud hoone väärtust.   

 1094 64 1,5 V 

 
Uus-
Sauga 
14a 

1950ndatel ehitatud 1,5 korruseline  kõrge 
ristviilkatusega  elamu. Hoone tänavafassaadil 
keskne hoonetüübile omane välisuks, erikujulised 
aknad, omapärased poolsambad ukse kõrval, 
kaarjas erker.  Puhasvuuk silikaatkivi välisvooder, 
dekoratiivsete hammaskarniisidega, katusel 
vanemat tüüpi eterniit. Esinduslik, Pärnule EW 
ajal omane olnud nn. kikkis katusega elamutüübi 
sõjajärgne algsena säilinud versioon on väga 
väärtuslik. 

metallpiire 824 116 1,5 VV 

 



Uus-
Sauga 
14b 

1950ndatel ehitatud 1,5 korruseline  kõrge 
ristviilkatusega  elamu. Hoone tänavafassaadil 
lõikub  nurgal hoone põhimahtu sissepääsu osa.   
Silikaatkivi välisvooder, dekoratiivsete 
aknasillustega. Hoonetüübile omane välisuks. 
Katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk.   Olulises 
osas algsena säilinud hoonetüübi raames erituv 
elamu on piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik.  

metallpiire  600 77 1,5 V 

 
Uus-
Sauga 16 

1920/1930ndatel ehitatud keskmise suurusega 45 
kraadise kaldega viilkatusega, suure viilkatusega 
vintskapiga 1,5 korruseline puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Hoone on hiljuti rekonstrueeritud: 
vahetaud fassaadi ja katusekate ning avatäited. 
Tänavafassaad  rahutu ja kirju. Piirkonnale omase 
mahu ja ülesehitusega elamu on miljöö seisukohalt 
väärtuslik.  
 

plank 1493 130 1,5 V 

 
Uus-
Sauga 18 

Arvatavalt algselt 20 saj esimesel kümnendil 
ehitatud viilkatusega madala vundamendiga 
puithoone  paikneb pikiküljega tänavajoonel.  
Sissepääs hoovipoolsest tuulekojast. Elamu on 
kaasajal  renoveeritud: imiteerivad materjalid ja 
oskamatu töö on oluliselt vähendanud hoone 
väärtust.   Elamu on mahtudelt piirkonna miljööd 
toetav.  

lippaed 600 82 1 MV 

 
Uus-
Sauga 
18a 

Tühi krunt  665   ____  

Uus-
Sauga 
18b 

Tühi krunt  600   ____  



Uus-
Sauga 20 

1920ndatel ehitatud  45-kraadise kaldaga 
viilkatusega 1korruseline pööninguruumiga hoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone fassaad kaetud 
tsemendiseguse krohviga.  3-teljeline 
tänavafassaad, keskteljel asuva uksega (hilisemast 
ehitusperioodist), sissepääs ka hoovi poolt. 
Omapärane väike keskne katuseuuk.  Algsena 
säilinud omanäoline elamu on väärtuslik. 

lippaed 1246 113 1 V 

 
Uus-
Sauga 22 

1920ndatel ehitatud L-kujulise põhiplaaniga 
keskse katusekorruse väljaehitusega viilkatusega 
elamu pikiküljega tänavajoonel.   hoone on 
hilisemas ehitusetapis abihoonega kokku ehitatud, 
muudetud avatäidete kuju ja raamijaotust. 3-
teljeline tänavafassaad, keskteljel asuva 
valgmikuga tiibuksega. Fassaad krohvitud, katusel 
valtsitud plekk.  Katusekorruse väljaehitusel 
saelõikelised sarikaotsad varasemast perioodist. 
Piirkonna miljöö kontekstis väärtuslik.  

lippaed 1291 220 1,5 V 

 
Uus-
Sauga 24 

1910/1920ndatel ehitatud viilkatusega puithoone  
paikneb pikiküljega tänavajoonel.  Elamu on 
kaasajal (2002.a) rekonstrueeritud: lisatud 
massiivne juurdeehitus elamu taha, fassaad 
soojustaud kaetud horisontaalse PVC-laudisega 
(mis hallitab),  PVC-raamidega aknad ja 
piirdeliistud.  Rekonstrueerimine  oluliselt 
vähendanud hoone väärtust. piirkonnale omaste 
mahtudega elamu on miljööväärtuslik. 

lippaed 1256 85 1 MV 

 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Uus-Sauga (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 20.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Uus-
Sauga 1 

1910/20datel  ehitatud keskse katusekorruse 
väljaehitusega, viilkatusega,  pikiküljega 
tänavajoonel asetsev keskmise suurusega 
elamu. Sümmeetrilise 4-teljelise 
tänavafassaadiga hoone uks mõlemas servas, 
sissepääsud ka loodepoolsest ja kagupoolsest 
tuulekojast.  Fassaadil horisontaalne 
laudvooder.  Vahetatud osa aknaid. 
Piirkonnale iseloomulik, olulises osas algsena 
säilinud hoone  on  väga väärtuslik miljöö 
kandja. 

lippaed 707 221 2 VV 

Uus-
Sauga 3 

20 saj esimesel kümnendil  ehitatud 
viilkatusega laia põhiplaaniga puithoone  
paikneb pikiküljega tänavajoonel. 6-teljeline 
tänavafassaad, sissepääs hoovipoolsest 
tullekojast.  Hoone on 1997.a. 
rekonstrueeritud: fassaad soojustatud ja kaetud 
horisontaalse laudisega, PVC-nurga- ja 
aknapiirdeliistud, katusel rullmaterjal, 
plastikraamidega aknad. Algne välisilme ei 
ole loetav, tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav. Kinnistul algne 
maakelder.  

puudub 1155 152 1,5 MV 



Uus-
Sauga 3a 

20saj esimesel kümnendil ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. 3-teljeline tänavafassaad,  hoovi 
poole venitatud räästas,  tuulekoda 
sissepääsuga. Elamu on rekonstrueeritud:  
vahetatud katuse- ja fassaadikate, avatäited. 
Miljööväärtuslik veel ülesehituselt ja 
mahtudelt, välisilme rikutud. Kinnistul 
ehitusaegne algsena säilinud abihoone.  

lippaed 532 108 1 MV 

Uus-
Sauga 5 

Arvatavalt 1920/30ndatel ehitatud 
viilkatusega madala vundamendiga keskse 
vintskapiga hoone  paikneb pikiküljega 
tänavajoonel.  Sissepääs hoovipoolsest 
tuulekojast. Elamu on 2001.a. renoveeritud: 
imiteerivad materjalid ja oskamatu töö on 
oluliselt vähendanud hoone väärtust.   Elamu 
on mahtudelt piirkonna miljööd toetav.  

lippaed 1715 105 1,5 MV 

Uus-
Sauga 7 

1920ndatel ehitatud viilkatusega, pikliku ja 
laia põhiplaaniga elamu pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil.  6-teljelise 
sümmeetrilise tänavafassaadiga hoonel on 
paremas nurgas uks (uus),  3-se 
ruudujaotusega aknad (osa uued PVC-
raamidega), otsaviilul rombikujulised 
miniatuursed aknad, katusel keskne vintskapp.  
Fassaadil horisontaalne laudvooder, katusel 
eterniit. Olulises osas algsena säilinud 
piirkonnale esinduslik elamu on väärtuslik. 

 1192 153 1,5 V 



Uus-
Sauga 9 

19 saj lõpus ehitatud viilkatusega 
pööningukorrusega, laia põhiplaaniga madala 
vundamendiga elamu on pikiküljega Kadri tn. 
tänavajoonega paralleelne, otsafassaadiga 
Uus-Sauga tn. tänavajoonel. 3-teljelise  
tänavafassaadiga hoonel on hoovipoolne 
sissekäik. 3-se ruudujaotusega aknad, 
põhjapoolsel otsaviilul pööninguluuk.  
Fassaadil lai horisontaalne laudvooder, katusel 
valtsitud plekk kivikate. Algsena säilinud 
piirkonna vanemasse hoonestuskihti kuuluv  
elamu on väga väärtuslik. 

plank 706 98 1,5 VV 

Uus-
Sauga 11 

20 saj. esimesel kümnendil ehitatud 
viilkatusega pööningukorrusega, pikliku 
põhiplaaniga elamu pikiküljega tänavajoonel. 
5-teljelise sümmeetrilise fassaadiga hoonel on 
keskteljel asuv valgmikku markeeriv osa. 
Karniisidega kaunistatud tiheda 
ruudujaotusega aknad (uued), otsaviilul 
pööninguluuk.  Fassaadil lai horisontaalne 
laudvooder, katusel valtsitud plekk. Olulises 
osas algsena säilinud piirkonna vanemasse 
hoonestuskihti kuuluv elamu on  väärtuslik. 

plank 729 117 1 V 

Uus-
Sauga 13 

20saj alguses ehitatud keskmise suurusega 
viilkatusega silikaatkivi välisvoodriga hoone 
pikiküljega tänavajoonel. Hoone on kaasajal 
rekonstrueeritud:  juurde ehitatud mahukas 
vintskapp,  horisontaalse laudisega, PVC- 
aknapiirdeliistud, katusel profiilplekk, 
plastikraamidega aknad. Algne välisilme on 
kaotatud, tehtud muudatused ei haaku hoone 
ehitusaegse arhitektuuriga. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.  
 

lippaed 1445 143 1,5 MV 



Uus-
Sauga 15 

1960ndate lõpus 1970ndate alguses ehitatud 
modernne lameda katusekonstruktsiooniga 
elamu pikiküljega tänavajoonel. Kuupja 
mahuga 2 korruseline hoone nurkadel 
omapärased vertikaalsed dekoratiivsed triibud.  
Sümmeetriliselt paiknevate avadega 
tänavafassaad. Kaasaegne väljapeetud 
arhitektuurikeelega, ümber-ja juurdeehitustest 
rikkumata, omanäoline lameda katusega 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt väga 
väärtuslik. 

metallpiire 1448 152 2 VV 

Uus-
Sauga 
15b 

1960ndatel ehitatud lameda  katusega 
kuupjate mahtudega osaliselt 2korruseline 
elamu.  Asub nurgakrundil tänavajoonega 
paralleelselt. Hoone väiksema mahuga teine 
korrus on tagasiastega, fassaad krohvitud. 
Horisontaalset joont rõhutavad 
katusekarniisid.     Vahetatud osa aknaid ja 
välisuks. Muus osas algsena säilinud 
moodsama arhitektuurikeelega 
individuaalelamu väärtuslik. 

lippaed 600 175 2 V 

Uus-
Sauga 
15a 

1960ndatel ehitatud lameda  katusega 1 
korruseline hoone. Suure aknapinnad, 
sissepääs lõikub tänavafassaadil hoone 
põhimahtu.  Hoone on renoveeritud, kasutuses 
kauplusena. 

lippaed 599 263 1 MV 



Uus-
Sauga 17 

19 saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud keskmise 
suurusega viilkatusega 1 korruseline 
pööninguruumiga madala vundamendiga 
puithoone pikiküljega tänavajoonel. 
Renoveeritud hoonel on 4-teljeline 
tänavafassaad madalama pikendusega, 4-se ja 
6-se ruudujaotusega akendega (uued).  
Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder,  
katusel profiilplekk. Piirkonnale iseloomulik 
elamutüüp on miljöö kujundamisel väärtuslik. 

lippaed 1476 120 1 V 

Uus-
Sauga 19 

1910ndatel ehitatud keskmise suurusega 
madala viilkatusega hoone pikiküljega 
tänavajoonel. 2 -teljeline tänavafassaad,  
hoovi poole venitatud räästas, kus tuulekoda 
sissepääsuga. Fassaad kaetud silikaatkivi 
välisvoodriga, katusel valtsitud plekk. 
Vahetaud osa aknaid. Omanäoline, suures 
osas algsena säilinud elamu on väärtuslik.  

plank 757 123 1 V 

Uus-
Sauga 21 

19.saj lõpus ehitatud lihtne väiksem puidust 
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonel. 4-teljlise põhimahuga hoonel on 
loodesuunal madalam osa valgmikuga 
välisuksega. Hoovi pool täiendav sissepääs 
tuulekojaga. Elamu on säilinud algsena, madal 
vundament, lai horisontaalne laudis fassaadil, 
valtsitud plekk katusel. Ajaloolise välisilme 
säilitanud hoone on piirkonna miljöö 
kujundamisel väga väärtuslik.   

plank 759 101 1 VV 



Uus-
Sauga 23 

19 saj ja 20 saj vahetusel ehitatud 
poolkelpkatusega,  pikiküljega tänavajoonel 
asetsev keskmise suurusega elamu. Elamu on 
rekonstrueeritud kaasajal. Hoovi pool 
sissepääs, vahetatud on, fassaadikate kui 
avatäited. Piirkonnale omased mahud 
säilitanud ajalooline hoone  on  väärtuslik 
miljöö kandja. 

lippaede 688 106 1,5 V 

Uus-
Sauga 25 

1920ndatel ehitatud keskmise suurusega laia 
põhiplaaniga viilkatusega keskse  vintskapiga 
elamu madalal vundamendil  pikiküljega 
tänavajoonel. 5-teljeline tänavafassaad 4-se 
ruudujaotusega,  hoovi pool tuulekoda 
sissepääsuga. otsaviilul pööninguluuk, 
rombikujulised miniatuursed aknad. Olulises 
osas algsena säilinud piirkonnale omane 
elamu on  väärtuslik. 

võrkaed 1360 145 1,5 V 

Uus-
Sauga 
25a 

1920ndatel ehitatud keskmise suurusega laia 
põhiplaaniga viilkatusega keskse  vintskapiga 
elamu madalal vundamendil  pikiküljega 
tänavajoonel nurgakrundil. Fassaadi katab lai 
horisontaalne laudvooder, sokli osas 
vertikaallippidest vöö,  katusel eterniit. 
sobimatud PVC-raamidega aknad. Piirkonnale 
iseloomulik elamutüüp on miljöö 
kujundamisel väärtuslik. 

võrkaed 1408 82 1,5 V 



Uus-
Sauga 27 

1920ndatel ehitatud laia põhiplaaniga 
2korruseline keskmise suurusega  erineva 
kaldenurgaga viilkatusega hoone paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder, 
sokli osas vertikaallippidest vöö,  katusel 
valtsitud plekk. Mastaapne juurdeehitus hoone 
taga rikub proportsioone. Tänavafassaad 
piirkonnale omane, miljöö seisukohalt 
väärtuslik.  

lippaed 1361 67 1,5 V 

Uus-
Sauga 29 

Arvtavalt 1920ndatel ehitatud viilkatusega 
puithoone  paikneb pikiküljega tänavajoonel 
nurgakrundil.  Elamu on kaasajal 
renoveeritud. Piirkonna miljöö toetaja; 
iseseisvat miljööväärtust ei oma. 

lippaed 1377 66 1 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Vahe paaritud numbrid 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Vahe 11 1950ndtel tüüpprojekti järgi ehitatud suur 
algselt 12 korteriga kivist elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Sümmeetrilise 10-teljelise 
fassaadiga kelpkatusega korterelamu sissepääs 
hoovi poolt. Paikneb samal perioodil ehitatud 
korterelamute kvartalis. Igas suuremas Eesti 
linnas leiduv ajastule omane elamutüüp ei ole 
mahtudelt Ülejõe piirkonnas miljööväärtuslik. 
Kuuest elamust koosnev Vahe, Õli, Rõugu ja 
Uus-Sauga tänavate vaheline kvartal 
moodustab siiski omalaadse  asjatutruu 
terviku. 
 

puudub 2494 417 2 MV 

Vahe 13 1950ndtel tüüpprojekti järgi ehitatud suur 
algselt 12 korteriga kivist elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Sümmeetrilise 10-teljelise 
fassaadiga kelpkatusega korterelamu sissepääs 
hoovi poolt. Paikneb samal perioodil ehitatud 
korterelamute kvartalis. Igas suuremas Eesti 
linnas leiduv ajastule omane elamutüüp ei ole 
mahtudelt Ülejõe piirkonnas miljööväärtuslik. 
Kuuest elamust koosnev Vahe, Õli, Rõugu ja 
Uus-Sauga tänavate vaheline kvartal 
moodustab siiski omalaadse  asjatutruu 
terviku. 
 

puudub 2976 405 2 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Vana-Rääma tänav (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri : Mariette Aavik ja Riin Alatalu      Inventeerimise kuupäev: 09.08.2011 
 

Aadress Kirjeldus  Piirde 
Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Vana-
Rääma 
tn 2 

1880.a. (EHR) ehitatud elamu. Hoone paikneb 
piki tänavat, kuid astub antud tänavaruumis 
erandlikult natuke tagasi. Antud piirkonna kohta 
suhteliselt kõrge sokliga, eterniitkattega 
viilkatusega. Katusel harjanõelad. Hoonel on 
hästi säilinud kaunistatud välisuks ja erandlik 
plekist pitsiline viiluarabesk. Osaliselt säilinud 
algupärane laudis. 
Hoone on  antud tänavalõigule iseloomulikult 
esinduslik, samas omanäoline. 

Piire puudub 1357 181 1,5 VV 

 
Vana-
Rääma 
tn 4 

Arvatavalt 1880. aastatel ehitatud 3-teljeline piki 
kinnistu piiri paiknev ristkülikukujuline hoone. 
45-kraadise kaldega katus kaetud kaasaegse 
eterniidiga, madal krohvitud vundament, madal 
räästas. Otsaseinal pööninguluuk, otsaseinal 
algupärane horisontaallaudis, mujal hilisem, 
Hoonele on paigaldatud plastikaknad. Võrreldes 
teiste antud tänavalõigu hoonetega väga 
tagasihoidlik. 

Hõre puitlipp 
piire 
 
 

340 97 1 V 

 



Vana-
Rääma 
tn 6 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud 
tänavanurgal paiknev pikk 8-teljeline hoone. 
Hoonel on ebasümmeetriliselt paiknev keskne lai 
katusekorruse väljaehitus. Madal krohvitud 
vundament, kiviimitatsiooniga plekiga kaetud 45 
kraadine viilkatus. Uks avaneb hoone keskel 
tänavale. Hoonet on 2009.a. rekonstrueeritud ja 
laiendatud (EHR). Hoonel on plastikaknad, 
katuseaknad, hoonet on väljast soojustatud, 
aknad on jäänud nö auku. Ühekorruselisel mahul 
laiem ja kahekorruselisel mahul kitsas 
horisontaallaudis.  
Hoone on  antud tänavalõigule iseloomulikult 
esinduslik ja omanäoline. 

Piirded 
puuduvad 
 
 

749 243 1,5 VV 

 

Vana-
Rääma 
tn 8 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud ja hiljem 
korduvalt ümber ehitatud kahe tänava vahele 
jääv elamu-teenindushoonete rühm. Mõlemal 
tänavanurgal äralõigatud nurgas uks. Piirkonnale 
iseloomulikult madala tellistest vundamendiga, 
hoone keskteljel kahekorruseline väljaehitus. 
Hooneid on väljast soojustatud, aknad on jäänud 
nö auku. Algupärane laudis ja sarikaotsad 
säilinud vaid kahekorruselise mahu viilu all. 
Vajab täpsustamist, kas viilualune dekoratiivne 
horisontaalvöö on algupärane. Hoonel nii valged 
kui pruunid plastikaknad, katusekanad, 
kiviimitatsiooniga profiilplekist viilkatus. Hoone 
fassaade reostavad erinevad tehnoseadmed – 
satelliiditaldrik, õhksoojuspumbad, korstnad jne. 
Hooned on  siiski antud tänavalõigule 
iseloomulikult esinduslikud ja omanäolised. 

 
Plankaed 
Allika tänaval 

 
1736 

 
443 

 
1,5 

 
V 

 



Vana-
Rääma 
tn 10 

1865. aastal (EHR) ehitatud piirkonna üks 
vanimaid hooneid. Tänavanurgal paikneval 
hoonel on madal laiendus (eeskoda, kemmerg?), 
esinduslik valgmikuga uks avaneb tänavale. 
Madal krohvitud vundament ja madal räästas. 
Eterniidiga kaetud viilkatuses on õue pool 
katuseaknad. Hoone on väga hästi säilinud, sh 
algupärane horisontaallaudis, algsed aknad. 
 

Plankpiire 661 113 1,5 VV 

 

Vana-
Rääma 
12 

1915.aastal (EHR) ehitatud 2-korruseline madala 
kaldega kiviimitatsiooniga profiilplekiga kaetud 
viilkatusega  lihtne  elamu. Sarnaselt Vana-
Rääma 5-ga pääseb hoovi ainult läbi hoonealuse 
värava. Uks avaneb tänavale. Piirkonnale 
iseloomulik madal vundament. Hoonet on 
renoveerimise käigus lihtsustatud, plastikaknad, 
aknad on tänu soojustamisele nö augus, 
puuduvad fassaadi liigendavad detailid 
(Vahevöö?), uus lihtne välisuks. Hoone sobitub 
oma mahtudega piirkonda, iseseisvat 
arhitektuurset väärtust praegusel kujul ei oma.  

Hoone 
pikikülg 
ulatub üle 
kinnistu, 
hoone 
mahus 
kangialune 
kõrge laud- 
väravaga 

630 136 2 MV 

 
Vana-
Rääma 
14 

 1900.aastal ehitatud hoone ja 1910. aastal 
ehitatud abihoone (EHR). Tänavaäärne 
põhihoone on keskse katusekorruse 
väljaehitusega, algupärase valtsplekiga kaetud 
viilkatusega, piirkonnale iseloomuliku väga 
madala põllukividest ja tellistest vundamendiga 
kortermaja. Hoonet on renoveerimise käigus 
lihtsustatud, plastikaknad, aknad on tänu 
soojustamisele nö augus, puuduvad fassaadi 
liigendavad detailid. Esifassaadil on säilinud 
kaks algupärast akent. Lahtine saelõikeliste 
sarikaotste ja pennidega räästas. Hoovihoonet on 
tõenäoliselt kõrgemaks ehitatud, samuti 
renoveerimise tagajärjel oma algupärase ilme 
kaotanud. Hooned sobituvad oma mahtudega 
piirkonda, hoovihoone iseseisvat arhitektuurset 
väärtust ei oma.  

Piirkonnas 
ebatüüpiline 
ažuurne 
metallvarbad
est 
klombitud 
kivist 
postidega 
piirdeaed ja 
värav  

1447 149  
+ 118 

1,5 V  
MV 



Vana-
Rääma 
18 

1900.aastal ehitatud (EHR) kahekorruseline 
korterelamu, juugendlik aknajaotus, vahevööd. 
Madala kaldega eterniitkattega viilkatus, 
piirkonnale iseloomulikult väga madal 
vundament. Uks avaneb hoovi poole. Puitaknad. 
Rahuldavalt renoveeritud, piirkonnale 
iseloomulik lihtne korterelamu.  

Hõre 
puitlipppiire 

1100 107 2 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Vana-Rääma tänav (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :Mariette Aavik ja Riin Alatalu       Inventeerimise kuupäev: 09.08.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Vana-
Rääma tn 
3 

Arvatavalt 1890. aastatel ehitatud erandlikult pikk 
9-teljeline piki kinnistu piiri paiknev 
ristkülikukujuline ebasümmeetriliselt paikneva 
keskse katusekorruse väljaehitusega kortermaja. 
45-kraadise kaldega katus kaetud plekiga, madal 
krohvitud vundament, madal räästas. Otsaviilul 
rombikujulised aknad kinni ehitatud. Algselt on 
tänavale avanenud kaks trepiga ust, üks on kinni 
ehitatud, säilinud algne varikatus, teisel on nii uks 
kui varikatus asendatud. Aknad ja 
horisontaallaudis algupärased. Tähelepanu väärib 
räästa all olev saelõikeline karniis. Hoone on  
antud tänavalõigule iseloomulikult esinduslik ja 
omanäoline. 

Piire 
puudub 
 
 

1348 228 1,5 VV 

Vana-
Rääma tn 
5 

Arvatavalt 1910. aastatel ehitatud elamu-ärihoone. 
Hoones on aastakümneid järjepidevalt tegutsenud 
kohaliku tähtsusega kohvik Uku. Hoonel on 
esimese korruse teeninduspindadel suured 
vitriinaknad, juugendliku kujundusega 
esinduslikud välisuksed ja plekist dekoratiivne 
varikatus. Teeninduspinnale on avanenud kolm ust, 
üks on hiljem suletud. Hoone on säilinud üsna 
algupärasel kujul, horisontaallaudist liigendab 
korrustevaheline vahevöö, vähemalt teise korruse 
ulatuses on säilinud profileeritud laudis. 
Algupärased korterite aknad, väärtuslikud 
välisuksed. Kelpkatus kaetud eterniidiga, katuses 
madal kolmeruudulise aknaga vintskapp.  Madal 
vundament. Hoone on  antud tänavalõigule 
iseloomulikult esinduslik ja omanäoline. 

Õue 
avanevas 
kangialuses 
lippidest 
värav  
 
 

740 227 2 VV 

 



Vana-
Rääma tn 
7 

Arvatavalt 1900. aastatest pärinev otsaseinaga 
tänavale ulatuv ristkülikujuline hoone. Kõrge 
viilkatus, hoonele on ehitatud mõlemale küljele 
hoone arhitektuuri devalveerivad vintskapid. 
Hoone on siiski väga hästi säilinud – algupärane 
tänavale avanev kahepoolne dekoreeritud ja 
valgmikuga välisuks, algupärased aknad koos 
dekoratiivsete aknaluukidega, viilu all dekoratiivne 
viilunõel. Algupärane laudis on esimese korruse 
ulatuses horisontaalne, viilu all saelõikeliste 
otstega vertikaalne laudis. Teine uks avaneb hoovi, 
Hoonel on madal tellistest vundament.  Viilu all 
kaks väikest akent asendatud sobimatult 
tumedaraamsete plastikakendega, akende asukohta 
on mõnevõrra nihutatud. Hoone on  antud 
tänavalõigule iseloomulikult esinduslik ja 
omanäoline. 

plankvärav 
ja lippaed  

1423 92 1,5 VV 

Vana-
Rääma tn 
7a 

1985. aastal (EHR) piki tänavakülge paiknev lihtne 
modernistliku tüüpprojekti järgi ehitatud 
vanapaberi ja –kaltsu vastuvõtupunkt, praegu 
kauplusehoone.  Hoone arhitektuur piirkonnas 
erandlik, samas sobitub oma mahtudega 
ümbruskonda.  
 

Piire 
puudub 

547 151 1 MV 

Vana-
Rääma 9 

1945.aastal (EHR) ehitatud 1,5 korruseline 
viilkatusega  lihtne  elamu. Võimalik, et tegu on 
vanema hoonega. Madal vundament, 
silikaatvooder, kiviimitatsiooniga profiilplekk, 
plastikaknad.   Hoone sobitub oma mahtudega 
piirkonda, iseseisvat arhitektuurset väärtust ei oma. 
Kinnistul miljööväärtuslik abihoone.   
 

Kõrge 
plankaed, 
haljaspiire 
võrkaial 

656 83 1,5 MV 



Vana-
Rääma 
11 

1946.aastal (EHR andmetel, tõenäoliselt 
paarkümmend aastat varem) ehitatud 1,5 
korruseline viilkatusega  pikiküljega tänava poole 
asetsev 2- korteriga elamu. Ehitatud tulemüüriga 
kokku Vana-Rääma 13 hoonega. Hoone on kaetud 
hilisema silikaatkivivoodriga, tänavale avanev 
ukseava kinni müüritud. Osaliselt 
trapetsprofiilplekk, osaliselt eterniitkattega 45-
kraadine viilkatus. Madal maakivist vundament ja 
madal räästas, otsaseina viilualune viimistletud 
plekiga.  Plastikaknad, silikaatkivist sillused. 
Hoone sobitub oma mahtudega piirkonda, 
iseseisvat arhitektuurset väärtust ei oma.  

päikesemo
tiiviga 
metallist 
värav  

781 168 1,5 MV 

Vana-
Rääma 
13 

Tõenäoliselt 19. sajandi lõpul ehitatud rikkalikult 
dekoreeritud uste ( rosetid, piirdeliistud, kapiteeli- 
motiiv jms ) ja akende (kapiteelidega impostid, 
aknanurgikud jms)  pikk kolme tänavale avaneva 
uksega elamu. EHR andmetel on hoones 6 korterit 
ja hoonele on antud osaline lammutusluba. Madala 
maakividest ja tellistest vundamendiga, madala 
räästaga, 45-kraadise kaldega eterniitkattega 
katusega. Algupärane horisontaallaudis osaliselt 
säilinud. Ehitatud tulemüüriga kokku Vana-Rääma 
11 hoonega. Otsaviilu all rombikujulised aknad, 
hooviküljel vähemväärtuslikud ja 
ebaproportsionaalsed juurdeehitused. Hoone on 
osaliselt halvas tehnilises seisukorras, vajab 
palkide vahetust ja restaureerivat lähenemist. 
Hoone maht on piirkonnale iseloomulik, 
dekoratiivsed detailid aga erandlikult väga 
rikkalikud ja väljapeetud. 

puudub 602 198 1,5 VV 
Ette 
panek 
tunnista
da 
mäles- 
tiseks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Vana-Sauga (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Vana-
Sauga 2 

1890. aastal R. Guleke projekti järgi ümber 
ehitatud laohoone. Kuulus Briti firmale 
Thomas Bett & Co ja tuntud Beti aidana, 
Linaladu oli Saksa okupatsiooni ajal vangla. 
Nõukogude perioodil mõnda aega kasutusel 
kasarmuna (andmed militaar.net). Punastest 
tellistest krohvitud hoone, väidetavalt 88 
akent. Vintskapid silikaattellistest. Trepikoja 
akende kohal dekoratiivsed kaarsillused, 
astmeline karniis. Osa aknaavasid täidetud 
klaasplokkidega. Hoone on säilitanud oma 
mahulise lahenduse. XX sajandi arhitektuuri  
objekt. 

metallaed 3722 944 3 V 

Vana-
Sauga 4 

1936. aastal ehitatud lihtne viilkatusega krundi 
sügavuses paiknev hoone. 

Puitlipp piire 1407 77 1,5 V 

Vana-
Sauga 6 

1895. aastal ehitatud ajastule iseloomulik 
viilkatusega piki kinnistupiiri paiknev hoone. 
Kõrge eterniitkattega viilkatus, madal 
vundament, horisontaalne laudis. Kolmese 
jaotusega aknad – osaliselt algupärased, 
osaliselt plastik. Otsaseinal on säilinud 
algupärased akna piirdeliistud. Maja külge on 
ehitatud garaaž. Hoone on säilitanud oma 
ajaloolise üldilme. 

Plankpiire 1219 147 1,5 V 



Vana-
Sauga 6a 

Ei ole EHR-s ega kaardil       

Vana-
Sauga 8 

Arvatavalt 19. sajandi lõpus ehitatud lihtne 
piki kinnistupiiri ehitatud elamu. Kõrge 
poolkelpkatusega mahuga liitub madalam 
koda, välisuks avaneb tänavale. Hoonel on 
neljase jaotusega aknad. Madal vundament, 
horisontaalne laudis. Väärtuslik dekoratiivne 
välisuks, selle kohal plekkpitsiga varikatus. 
Kinnistul paikneb veel kaks abihoonetest 
kohandatud elamut 

 2218 81 
84 
132 

1,5 VV 

Vana-
Sauga 10 

1900. aastal ehitatud lihtne piki kinnistupiiri 
paigutatud viilkatusega 3- teljeline hoone. 
Hoonel on osaliselt säilinud lai algupärane 
laudis. Viilu all sakmeline vertikaallaudis. 
Tänavapoolsed aknad on vahetatud jaotuseta 
akende vastu, eterniitkatus. Suhteliselt kõrge 
tellistest sokkel.  

Plankpiire 1843 83 1 VV 

Vana-
Sauga 12 

Arvatavalt ca 1900. aastal ehitatud lihtne piki 
kinnistupiiri paigutatud viilkatusega. hoonel 
on osaliselt säilinud lai algupärane laudis, 
tänavapoolsed aknad on vahetatud 
plastikakende vastu, eterniitkatus.  

Puitlipp piire Kinnis-
tamata 

52 1,5 MV 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Vana-Sauga (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Vana-
Sauga 1 

Nurgakinnistul paiknev arvatavalt 1910-1920. 
aastatel ehitatud kõrge viilkatusega ka keskse 
katusekorruse väljaehitusega elamu. 
Horisontaalne laudvooder, maja esifassaadil 
on muudetud akende jaotust ja kuju. Hoonele 
on tehtud hilisemaid juurdeehitusi, 
profiilplekk katus. Hoone on säilitanud oma 
arhitektuurse üldmulje, 

Puitlipp piire 1712 123 1,5 V 

Vana-
Sauga 1a 

1964. aastal ehitatud ajastule iseloomulik 
kõrge viilkatusega pritskrohviga krohvitud 
elamu. Hoonel on lihtne, kuid dekoratiivne 
välisuks. 

Kivipostidega 
puitlipp piire 

600 101 1,5 V 



Vana-
Sauga 1c 

1964. aastal ehitatud ajastule iseloomulik 
kõrge viilkatusega elamu.  Viimistletud 
püstlaudisega, tänavapool mitmetahuline 
vintskapp, hoonet on laiendatud õue poole.  

Puitlipp piire 598 83 1,5 MV 

Vana-
Sauga 3 

Arvatavalt 19. sajandi lõpul ehitatud piki 
kinnistu piiri paiknev lihtne kolmeteljeline 
viilkatusega elamu. Väga madal sokkel, 
algupärased aknad sh kuueruuduline 
pööninguaken. Hoonel on silmatorkavalt lai 
horisontaallaudis. Hoone kuulub piirkonna 
vanemasse ehituslikku kihistusse ja on 
säilinud algupärasel kujul. 

 824 68 1 VV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Voorimehe (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik            Inventeerimise kuupäev: 20.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus 
m2 

Ehitus- 
alune 
pind m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Voorimehe 2 1960ndate alguses ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga kuupjate erikõrguste mahtude 
astmelise kompositsiooniga funktsionalistlik elamu 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Hoone 
puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga fassaadi 
ilmestavad stiilne vertikaalne trepikojaaken, väikeste 
akende sümmeetriliselt asetsevad rühmad, sissepääsu 
kõrval asuv ümaraken ja piklike sümmeetriliselt 
asetsevate akendega loodesein. Elegantne sõjajärgne 
eramu on heaks näiteks sõjaeelse modernistliku 
arhitektuurikeele järjepidevusest. 

puitpiire 1000 158 2 V 

 

Voorimehe 4 19 saj lõpus/ 20 saj alguses ehitatud L-kujulise 
põhiplaaniga viilkatusega, kahe katusekorruse 
väljaehitusega madala vundamendiga puithoone 
pikiküljega tänavajoonel nurgakrundil. Hoone on 
osaliselt renoveeritud, oskamatu renoveerimine on 
vähendanud oluliselt elamu väärtust. Osa hoonest on 
säilinud algsena, lai horisontaalne laudis fassaadil, 
valtsitud plekk katusel, omanäoline puitpits viiluväljade 
lõpetusel. Piirkonnas eristuva arhitektuuriga elamu on 
miljöö kujundamisel väärtuslik.   

lippaed 1484 210 1,5 V 

 
Voorimehe 6 1920ndatel ehitatud viilkatusega puithoone pikiküljega 

tänavajoonel nurgakrundil.  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone pikiküljega 
tänavajoonel. Sissepääs loodepoolse tuulekoja kaudu. 
Omapärane nurgaakna lahendus. Tsementkivi 
katusekate, fassaadi katab lai horisontaalne laudvooder. 
Ajastule ja piirkonnale iseloomulik jooksvalt hooldatud 
olulises osas algsena säilinud elamu väärtuslik. 

lippaed 701 83 1 V 

 



Voorimehe 6a 1972 valminud lameda katusekonstruktsiooniga elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Kuupjate mahtudena lahendatud hoone 2 korruselisest 
põhimahust eendub tänavasuunas madalam hoonetiib. 
Horisontaalset katusejoont rõhutavad jõulised karniisid. 
Asümmeetriliselt paiknevate avadega tänavafassaad. 
Kaasaegne väljapeetud arhitektuurikeelega, ümber-ja 
juurdeehitustest rikkumata, lameda katusega elamu on 
piirkonna miljöö seisukohalt väärtuslik. Omapärane 
betoonist valatud piire.  

Betoon- 
piire 

600 163 2 V 

 
Voorimehe 8 1960ndatel ehitatud lameda  katusekonstruktsiooniga  

kuupjate mahtudega hoone pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Hoone 1korruseline abihoonemaht eendub 
tänava suunas.  Fassaad kaetud puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga. Hoonetüübile omane ümaraken idaküljel. 
Kalasaba laudisega garaažiuks. Algsena säilinud 
modernistliku arhitektuurikeelega individuaalelamu 
väärtuslik.  
 

lippaed 599 119 2 V 

 
Voorimehe 10 Voorimehe 10/12 on paariselamu. 1960 lõpus ehitatud 

lameda katusekonstruktsiooniga 2korruseline keskmise 
suurusega elamu pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga 
fassaadi ilmestavad eri suurusega horisontaalse joonega 
aknad tänava suunal, otsaviilul erikujuliste akende 
rühm.  Ajastule ja tänavalõigule omane olulises osas 
algsena säilinud aedlinna paariselamu on 
miljööväärtuslik. 

lippaed 603 67 2 MV 

 
Voorimehe 12 Voorimehe 10/12 on paariselamu. 1960 lõpus ehitatud 

lameda katusekonstruktsiooniga 2korruseline keskmise 
suurusega elamu pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Puhasvuuk silikaatkivi välisvoodriga 
fassaadi ilmestavad eri suurusega horisontaalse joonega 
aknad tänava suunal, otsaviilul erikujuliste akende 
rühm.  Ajastule ja tänavalõigule omane olulises osas 
algsena säilinud aedlinna paariselamu on 
miljööväärtuslik. 

 600 73 2 MV 

 



Voorimehe 14 20 saj alguses ehitatud  
1998.a. laiendus Tänavafassaad rahutu ja kirju. 
Iseseisvat arhitektuurilist ega miljööväärtust ei oma.  
Mahtudelt saab vajadusel pidada piirkonna miljöö 
toetajaks. 
 

lippaed 832 102ca 2 MV 

 
Voorimehe 14a 1970ndate alguses ehitatud ristkülikukujulise 

põhiplaaniga lameda katusekonstruktsiooniga elamu 
asetseb pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Kuupja 
mahuga hoonel tänavafassaadil kaks sisepääsu. 
Horisontaalset joont rõhutab stiilne lintakna motiiviga 
teise korruse aknajoon.  Fassaadil PVC-vooder rikub 
elegantset tervikut ja vähendab miljööväärtust. 
Karniisiarhitektuuri mõjutustega modernne, osaliselt 
renoveeritud, ajastule ja tänavalõigule omane elamu on 
miljööväärtuslik. 

hekk 778 179 2 MV  
 

Voorimehe 16 1970ndate alguses ehitatud modernne lameda 
katusekonstruktsiooniga (madalakaldelise pultkatusega) 
elamu asetseb nurgakrundil.  pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt. Kuupjate mahtudena lahendatud hoone 2 
korruselisest põhimahust eendub tänavasuunas 1-
korruseline tiib sissepääsuga.. Eri suuruse ja 
ruudujaotusega akende rühmad krohvitud fassaadil. 
Küsitav fassaadi värv. Lameda katusega elamu on 
miljööväärtuslik.  

Metall 
piire 

597 106 2 MV 

 



Voorimehe 18 1950ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev kõrge viilkatusega elamu. Katusel keskne 
vintskapp, välisuks otsafassaadil.  Fassaad kaetud 
tsemendiseguse krohviga, otsaviilul ja vintskapil 
horisontaalse laudvoodriga, katusel eterniit. 
Asümmeetrilistelt paiknevate eri kuju ja suurusega 
akendega tänavafassaad.  Olulises osas algsena säilinud 
hoonetüübi raames eristuv elamu on piirkonna miljöö 
seisukohalt väärtuslik. 

hekk 608 65 1,5 V 

 
Voorimehe 20 1950ndatel ehitatud kõrge viilkatusega elamu paikneb 

pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
krohviga, eendub kaarjas erker. Sissepääs lõikub hoone 
nurka, selle kõrval ümaraken.  Vahetatud osa aknaid, 
muus osas algsena säilinud heas korras aedlinna elamu 
on piirkonna miljöö kujundamisel väärtuslik.  

hekk 600 85 1,5 V 

 
 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Voorimehe (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 11.09.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse
-lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Voorimehe 3 1970ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Katusel keskne lai vintskapp,  
tänavafassaadil lai nn lilleaken. Fassaad 
krohvitud. Olulises osas algsena säilinud 
tavapärasest suurem ja esimuslikum  
aedlinna viilkatusega  elamu on piirkonna 
miljöö seisukohalt väärtuslik. 

Hekk 
võrkaed 

1933 94 1,5 V 

 
Voorimehe 3A 1980ndatel ehitatud lameda 

katusekonstruktsiooniga osaliselt 
2korruseline elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Elamuga liitub 
kirdesuunal madalam maht. Hoonel on 
rõhutatud horisontaalsete aknajoontega 
tänavafassaad parapettide  vahele jääva 
kitsa katusekarniisiga. Modernne, olulises 
osas algsena säilinud aedlinna elamu on 
väärtuslik miljöö kandja. 

puudub 1837 131 2 V 

 
Voorimehe 7 1890ndatel ehitatud lihtne väiksem puidust 

viilkatusega elamu paikneb nurgakrundil 
pikiküljega tänavajoonel. 4-teljelise 
tänavafassaadiga elamul on 4-se 
ruudujaotusega aknad, uks paremal, 
sissepääs ka hoovist. Elamu on säilinud 
algsena, madal vundament, lai horisontaalne 
laudis fassaadil, katusel eterniit. Ajaloolise 
välisilme säilitanud hoone on  väga 
väärtuslik piirkonna miljöö kujundamisel. 

võrkpiire 1202 87 1 VV 

 



Voorimehe 7a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
elamu. Sissepääs lõikub tänavafassaadil 
hoone nurka, katusel keskne vintskapp. 
Fassaad kaetud puhta vuugina laotud 
silikaatkivi voodriga, hoonetüübile omased 
silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 
Katusel eterniit. Algsena säilinud heas 
korras lihtsam puhta  silikaatkivi 
välisvoodriga elamu  piirkonna miljöö 
kujundamisel väärtuslik.  
 

võrkpiire 600 133 1,5 V 

Voorimehe 9 19 saj lõpul ehitatud keskmise suurusega 
madala vundamendiga  45 kraadise kaldega 
viilkatusega pööninguruumiga  puithoone 
pikiküljega tänavajoonel. 3-teljeline 
tänavafassaad, 4-se ruudujaotusega 
akendega. Sissepääs tänavapoolse tuulekoja 
kaudu. Otsaviilul pööninguluuk. Fassaadi 
katab lai horisontaalne laudvooder, katusel 
valtsitud plekk. Ajastule ja piirkonnale 
iseloomulik jooksvalt hooldatud olulises 
osas algsena säilinud elamu on väga 
väärtuslik. 

lippaed 1265 121 1 VV 

Voorimehe 11 1940ndate lõpus/1950ndate alguses ehitatud 
pikliku  ja laia põhiplaaniga hoone 
nurgakrundil pikiküljega tänavajoonel 
väikse tagasiastega. Fassaad kaetud puhta 
vuugina laotud silikaatkivi voodriga, katusel 
eterniit. Sissepääs tänavapoolse ukse kaudu 
ja hoovist. Algsena säilinud heas korras 
lihtsam puhta  silikaatkivi välisvoodriga 
elamu  piirkonna miljöö kujundamisel 
väärtuslik.  
 

Lippaed 
hekk 

719 84 1 V 



Voorimehe 11a 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev kõrge viilkatusega 
keskse katusekorruse väljaehitusega elamu. 
Sissepääs läänepoolsest madalamast 
verandamahust. Elamu on rekonstrueeritud: 
fassaad soojustatud ja ja krohvitud, katusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk, uued 
sobimatud aknad ja akende piirdeliistud. 
Renoveerimise tagajärjel ei ole hoone algne 
välisilme loetav. Piirkonnale omase mahu ja 
ülesehitusega elamu on miljööväärtuslik 

lippaed 599 115 1,5 MV 

Voorimehe 11b 1970ndate lõpus/1980ndate alguses ehitatud 
modernne lameda katusekonstruktsiooniga 
elamu asetseb nurgakrundil pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Kuupjate 
mahtudena lahendatud hoone 2 korruselisest 
põhimahust eendub kagusuunas madalam 
hoonetiib. Sümmeetriliselt paiknevate 
avadega tänavafassaad. Kaasaegne 
väljapeetud arhitektuurikeelega, ümber-ja 
juurdeehitustest rikkumata, lameda katusega 
elamu on piirkonna miljöö seisukohalt 
väärtuslik. 

metallpiire 434 174 2 V 

Voorimehe 13a 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega 
keskse vintskapiga elamu paikneb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Fassaad kaetud puhta vuugina laotud 
silikaatkivi voodriga, hoonetüübile omased 
silikaatkivist aknasillused ja karniisid. 
Katusel eterniit. Sissepääs põhjapoolselt 
pikiküljelt. Algsena säilinud heas korras 
lihtsam puhta  silikaatkivi välisvoodriga 
elamu  piirkonna miljöö kujundamisel 
väärtuslik.  
 

lippaed 600 1o1 1,5 V 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Voorimehe põik (paaris numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Voorimehe 
põik 2 

1960ndatel ehitatud lameda 
katusekonstruktsiooniga 2korruseline 
korterelamu otsaküljega tänavajoonega 
paralleelselt Puhasvuuk silikaatkivi 
välisvoodriga fassaadil keskne trepikoda, 
kõrge soklikorrus.  Ajastule ja tänavalõigule 
omane olulises osas algsena säilinud 
aedlinna väiksem korterelamu on 
miljööväärtuslik. 

lippaed 1383 143 2 MV 

Voorimehe 
põik 2a 

1970ndatel ehitatud ristkülikukujulise 
põhiplaaniga lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu asetseb 
pikiküljega tänavajoonega paralleelselt. 
Kuupja mahuga hoonel tänavafassaadil 
tsentraalne sissepääs lõikub hoone 
põhimahtu. Horisontaalset joont rõhutab 
stiilne keskne lintakna motiiv teise korruse 
osas.  Fassaadi ilmestab punase tellise, 
laudise ja krohvipinna kombineerimine. 
Erandliku ja julge arhitektuuriga suures osas 
algsena säilinud aedlinna eramu on 
väärtuslik.  

võrkaed 600 146 2 V 

 



 

 
Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Voorimehe põik (paaritud numbrid) 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 01.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Voorimehe 
põik 1 

1960 lõpus/1970ndate alguses ehitatud 
asetseb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelsel Kuupja mahuga lameda 
katusekonstruktsiooniga hoone 
tänavafassaadi sissepääs asub hoone 
põhimahtu lõikuvas ruumikas kaetud 
terrassiosas. Fassaadi katab krohv ja 
puhasvuuk silikaatkivi välisvooder.  
Omanäoline stiilne keskne asümmeetrilise 
ruudujaotusega avar aknapind 
tänavafassaadil.  Modernse ja julge 
arhitektuuriga suures osas algsena säilinud 
aedlinna eramu on väärtuslik. 

metallpiire 572 153 2 V 

Voorimehe 
põik 3 

1960 lõpus ehitatud asetseb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt krundi keskosas.  
Ristkülikukujulise põhiplaaniga lameda 
katusekonstruktsiooniga elamu  mahuga 
hoonel tänavafassaadil eri suurusega 
horisontaalse joonega aknarühmad, 
madalam abihoone tiib.   Fassaadil PVC-
vooder rikub elegantset tervikut ja vähendab 
miljööväärtust. Modernne, osaliselt 
renoveeritud, ajastule ja tänavalõigule 
omane elamu on väärtuslik.  

metallpiire 572 126 2 V 

 



 

 
 
Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Õli 19 
Inventeerija nimi ja allkiri :  Mariette Aavik         Inventeerimise kuupäev: 02.10.2011 
 
Aadress Kirjeldus  Piirde 

Tüüp 
 

Krundi 
suurus m2 

Ehitus- 
alune pind 
m2 

Korruse-
lisus 

Väär-
tusaste 
 

Foto 

Õli 19 1950ndtel tüüpprojekti järgi ehitatud suur 
algselt 12 korteriga kivist elamu pikiküljega 
tänavajoonel. Sümmeetrilise 10-teljelise 
fassaadiga kelpkatusega keskse katusekorruse 
väljaehitusega korterelamu sissepääs hoovi 
poolt. Paikneb samal perioodil ehitatud 
korterelamute kvartalis. Igas suuremas Eesti 
linnas leiduv ajastule omane elamutüüp ei ole 
mahtudelt Ülejõe piirkonnas miljööväärtuslik. 
Kuuest elamust koosnev Vahe, Õli, Rõugu ja 
Uus-Sauga tänavate vaheline kvartal on siiski 
miljööväärtuslik asjatutruu tervik. Hoone on 
renoveeritud. 

puudub 1519 412 2 MV 
 

 



 

Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Ülase  (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 

Ülase 2 Kahepoolse pultkatsega eri kõrguste 
liigendatud mahtudega elamu asetseb 
nurgakrundil. 1980ndatele  omaselt 
viimistletud tsemendiseguse krohvi ja tumeda 
puidupinna kombineerimisega. Omanäoline 
elamu  suurel krundil on piirkonna miljöö  
toetaja rollis.  

Hekk  1142 209 2 MV 

Ülase 4 1960ndatel ehitatud vintskapiga  viilkatusega 
elamu paikneb pikiküljega tänavajoonega 
paralleelselt, elamuga liituv madalam 
abihoone tiib tagasiastega.  Fassaad kaetud 
puhta vuugina laotud silikaatkivi voodriga, 
katusel eterniit. Hoonetüübile omaselt 
astmeliselt laotud dekoratiivsed konsoolid 
sissepääsu tugisammastel, ilmekas ümaraken 
punase tellise raamistuses. Kaljuks vahetatud 
algne välisuks ja aknad.  Suures osas 
algupärasena säilinud tüüpiline aedlinna 
elamu omab olulist rolli piirkonna miljöö 
kujundamisel. 

Hekk 
metallpiire 

600 101 1,5 V 



Ülase 6 1960ndate algusel ehitatud pikiküljega 
tänavaga paralleelselt asetsev keskse 
vintskapiga viilkatusega  elamu. 
Renoveerimise käigus on hoone fassaad 
kaetud kitsa vertikaalse laudisega,  hoonele on 
paigaldatud aknaid auku jättev soojustus, 
ebasobiva ruudujaotusega plastikraamidega 
aknad, mis vähendavad miljööväärtust.  
Hoone nurka lõikuva sissepääsu kõrval 
hoonetüübile isaloomulik ümaraken. Üldilmelt 
(viimistlus korrektne) ja mahtudelt piirkonna 
miljööd toetav.    

lippaed 600 99 1,5 MV 

Ülase 8 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. hoone on täielikult 
kaotanud oma algse välisilme: fassaad  kaetud 
PVC-laudisega, avatäited vahetatud, lisatud 
varikatus. Hoone ei oma enam miljöölist 
väärtust, mahtudelt vajadusel piirkonna 
miljööd toetavas rollis.  
 

Hekk 
metallpiire 

611 74 1,5 MV 

Ülase 10 1950ndate lõpus ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse väikese 
vintskapiga viilkatusega elamu, pikisuunal 
tuulekoda. Renoveerimise käigus on hoone 
fassaad kaetud kitsa vertikaalse laudisega, mis 
ei ole hoonetüübile omane. Enamgi aga 
vähendavad elamu miljööväärtust ebasobiva 
ruudujaotuse ja profiiliga aknad. Mahtudelt 
piirkonna miljööd toetav.    

lippaed 651 68 1,5 MV 

 



Inventeerimisankeet 
Ülejõe: Ülase  (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 

Ülase 3 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 
paralleelselt asetsev keskse laia vintskapiga 
viilkatusega  elamu. hoone on täielikult kaotanud 
oma algse välisilme: fassaad on kaetud PVC-
laudisega, katusel kiviimitatsiooniga profiilplekk. 
avatäited vahetatud, nn kataloogiuks ei haaku 
hoone ehitusaegse arhitektuuriga. Hoone ei oma 
enam miljöölist väärtust, mahtudelt vajadusel 
piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

metallpiire 600 82 1,5 MV 

 
Ülase 5 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga 

viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud 
horisontaalse puitlaudisega, otsaviilul  
vertikaallaudis, katusekate eterniit.  Algsena 
säilinud tüüpiline sõjajärgne aedlinna elamu omab 
piirkonna miljöö kujundamisel olulist rolli.  

võrkaed 600 77 1,5 V 

 
Ülase 7 1960ndatel ehitatud pikiküljega tänavaga 

paralleelselt asetsev keskse vintskapiga 
viilkatusega  elamu. Hoone on  osaliselt 
renoveeritud: katusel kiviimitatsiooniga 
profiilplekk, vitskapil  PVC-laudis. Hoone ei oma 
oskamatu renoveerimise tõttu olulist miljöölist 
väärtust, mahtudelt piirkonna miljööd toetavas 
rollis.  
 

lippaed 601 69 1,5 MV 



Ülase 9 1960ndatel ehitatud viilkatusega ja keskse 
vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu.  Hoone katusekate eterniit, fassaadi 
katab silikaatkivi välisvooder, vintskapil laudis. 
Algne hoonetüübile omane välisuks. Vahetatud 
tänavafassaadi aknad ei ole hoone ehitusajale 
omased. Hoone omab toetavat rolli piirkonna 
miljöö kujundamisel.  
 

lippaed 600 101 1,5 MV 

Ülase 11 1960ndatel ehitatud kõrge viilkatusega ja keskse 
vintskapiga pikiküljega tänavaga paralleelselt 
asetsev elamu, lõunasuunal madalam abihoone 
tiib.  Hoone katusekate eterniit, fassaadi katab 
silikaatkivi välisvooder, vintskapil laudis. 
Vahetatud avatäited ei ole hoone ehitusajale 
omased. Hoone ei oma olulist miljöölist väärtust, 
mahtudelt piirkonna miljööd toetavas rollis.  
 

metallpiire 600 83 1,5 MV 

Ülase 13 1960ndatel ehitatud keskse vintskapiga  
viilkatusega elamu paikneb pikiküljega 
tänavajoonega paralleelselt. Fassaad kaetud puhta 
vuugina laotud silikaatkivi voodriga, katusel 
eterniit, hoonetüübile omased tumedamat värvi 
aknalengid, algne välisuks. Suures osas 
algupärasena säilinud tagasihoidlik tüüpiline 
silikaatkivi välisvoodriga elamu omab olulist rolli 
piirkonna miljöö kujundamisel. 
 

metallpiire 600 91 1,5 V 

 


