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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva töö lähteülesandeks oli Kilingi-Nõmme linna ajalooliste ja 

arhitektuuriväärtuste  määratlemine, mis on osa Pärnu maakonna mälestiste nimekirja 

korrastamisest. Olukorras, kus terves linnas on vaid üks riikliku kaitse all olev 

kultuurimälestis (pritsimaja, mälestise reg nr 16649) vastukaaluks näiteks Sindi linna 

enam kui 200-le mälestisele sundis kriitilise pilguga üle vaatama kogu Kilingi-Nõmme 

hoonestuse vaagides seda nii arhitektuuriajaloo kui kohaliku ajaloo kontekstis. Kuigi 

mälestiste puudumine ühes linnakeses ei ole kindlasti põhjuseks nende arvu 

suurendamiseks. Küll aga on see küllaldaseks ajendiks, et hoolikamalt üle vaadata 

piirkonna arhitektuuripärand. Kuivõrd mälestiste nimekirjade täiendamine on paljuski 

toimunud küllaltki stiihiliselt, on piirkondi, mida ei ole sellest vaatevinklist varem 

analüüsitud. Kilingi-Nõmme on vaid üks neist paljudest. 
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METOODIKAST 

 

Sõltumata piirkonnast tuleb esmalt määratleda n.ö üksus, mis on aluseks ruumi 

defineerimisel ja üksikute hoonete rühmitamisel gruppidesse. Kui tiheda linnalise 

hoonestuse korral on selleks reeglina otstarbekaim kvartal, siis Kilingi-Nõmme suhteliselt 

hõreda ja hajusa hoonestuse puhul tundus ainuvõimalik lähtuda tänavaruumist.  Tänavate 

kohta on koostatud tabelid, kus kajastuvad üldised planeerimisstruktuuri kirjeldavad 

näitajad nagu krundi suurus, hoone ehitusalune pind jne ning peamised välisilmet 

kujundajavad tegurid (materjalikasutus, korruselisus, vormid). Töö peamiseks meetodiks 

oli vaatlus ja analüüs. Tulenevalt eesmärgist ja võimalustest ei ole selle töö raames 

tegeletud arhiivitööga. Ajalooliste sündmuste ja inimestega seotud hoonete 

väljaselgitamine peaks jääma siiski kohaliku ajalooga süvitsi tegelevate ajaloolaste 

tarbeks. Käesoleva töö eesmärgiks seatud hoonestuse  ja miljöö väärtuste 

väljaselgitamiseks võib piirduda välitööde ja analüüsiga. Olulisima osa tööst moodustas 

hoonete väärtuse määratlemine. Kuna vaadeldav ala hõlmab erinevaid hoonestuse 

kihistusi alates 19. sajandi teisest poolest kuni tänaseni välja, on selge, et neid kõiki ühe 

mõõdupuuga mõõta ei saa. Vaatluse all on nii hoone arhitektuuriajalooline väärtus,  mille 

määratlemisel ei lähtuta mitte niivõrd stilistilistest väärtushinnangutest (mõeldud on 

vastavust teatud stiilitunnustele) või akadeemilise arhitektuuriajaloo kaanonitest, vaid on 

arvestatud konkreetsele hoonetüübile vastavat taset nii arhitektuurses teostuse kui 

säilivuse aspektist. Lisaks sellele on arvestatud ka hoone positsiooni konkreetses 

linnaruumis (kvartalis, tänavalõigus), tema rolli lokaalse ajaloo ja identiteedi kandjana. 

Oluline on ka linnakese jaoks tüüpiliste ja erandlike hoonete ja situatsioonide 

esiletoomine. Vaadeldes hoonet linnaruumis ei ole olulised ainult arhitektuursed 

väärtuskriteeriumid. Nii kohaliku elaniku kui linnakülaliste vaatevinklist on hoopis 

olulisemad emotsionaalsed väärtused – maalilisus, romantilised vaated, õdusus jne. See 

tähendab, et esinduslikkuse ja arhitektuurse täiuslikkuse kõrval võivad hoopis olulisemat 

rolli mängida teatud kaootilisus, mitmekesisus, n.ö „väikese ja armas” ning „suure ja 

esindusliku” vastandamine.  

Väärtuste esitamiseks on kasutatud neljatasandilist väärtusteskaalat. Kuigi tuleb tõdeda, 

et alati on üksikuid objekte, mis jäävad justkui kahe kategooria vahele, siis materjali 
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käsitlemise lihtsuse ja arusaadavuse huvides ei ole otstarbekas keerulisemat skaalat 

kasutada. Kasutatud on järgmisi väärtushinnanguid:   

Väga väärtuslik – hoone on oma tüpoloogias arhitektuurselt ilmekas ja säilinud 

valdavalt algupärasena. Kuulub säilitamisele mahtudes koos kõigi arhitektuursete 

detailidega. Või on tegemist arhitektuuriajalooliselt originaalse hoonega, millel on suur 

ajalooline väärtus. Tähistatud VV 

Väärtuslik – hoone mahud ja fassaadijaotus vastavad tüpoloogiale, kuid tema 

arhitektuurne teostus on tagasihoidlikuma tasemega  või renoveerimisega moonutatud, 

omab olulist rolli piirkonna arhitektuurses tervikilmes. S.h kuuluvad ka 

rekonstruktsioonid. Asendamine uue hoonega ei ole lubatud. Tähistatud V 

Miljööväärtuslik – hoone arhitektuurne kujundus on äärmiselt tagasihoidlik, 

ebaprofessionaalne või on renoveerimise käigus moonutatud oluliselt tema mahte ja/või 

arhitektuurseid detaile.  Ebaõnnestunud rekonstruktsioonid. Tema säilimine/asendamine 

sõltub linnaehituslikust positsioonist. Paljudel juhtudel on olulised eelkõige mahud ja 

proportsioonid, asetus krundil. See tähendab, et sageli võimalik asendada samas mahus 

hoonega. Tähistatud MV 

Miljööliselt väärtusetu – hooned, mis miljöö ja olemasolevate väärtuste seisukohalt 

midagi juurde ei anna, või koguni devalveerivad neid. Ei sisalda hinnangut hoone 

arhitektuurse väärtuse kohta. Tähistatud --. 

Lisaks eelpooltoodule on arvestatud ka hoonete vanuseväärtust. Mida vanem hoone, seda 

vähem on säilinud analooge nii lokaalses kui üle-eestilises ulatuses. Seega kaasneb 

vanusele ka harulduseväärtus (see on nagu antiigimaailmas – mida haruldasem ese, seda 

väärtuslikum). Arvestada tuleb ka originaaliväärtus, näiteks Pärnu 62 on täiesti 

ainulaadse kujundusega vernakulaarse puitarhitektuuri esindaja ja omab sellisena küllalt 

olulist rolli puitarhitektuuri stiili- ja ajalooteljel 

Hoonete hindamises tekitab suurimaid probleeme ebaprofessionaalne ja küündimatu 

renoveerimine. Selle tegevusega on võimalik hoone väärtust oluliselt devalveerida, isegi 

mitme kategooria jagu allapoole. Käesoleval juhul on reeglina kasutatud väärtushinnangu 

alandamist ühe kategooria võrra.  

Koos väärtuste määratlemisega on mõnede hoonete puhul tehtud ettepanek ka hoone 

võtmiseks kaitse alla riikliku kultuurimälestisena. Enamasti on tegemist puitelamutega ja 
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nende kaitsmise vajadus tuleneb just puitarhitektuuri suuremast ohustatusest teadmatuse 

ja ebaprofessionaalsuse läbi. Kuna hoone võtmine mälestisena riikliku kaitse alla 

tähendab omanikule kaitsekohustuse teatise üleandmist, siis sellega on omanik ka 

paremini teavitatud. Samuti on tal võimalus saada riigipoolset abi väärtuslikumate 

detailide restaureerimisel.  

Kriteeriumid, mis olid aluseks hoone vastavusel mälestise tunnustele: 

- hoone positsioon arhitektuuriajaloo teljel 

- hoone roll kohaliku ajaloo kandjana 

- hoone roll konkreetses keskkonnas 

- hoone ohustatus. 

Arvestada tuleb ka asjaoluga, et lõpliku otsuse tegemiseks, mistahes hoone vastavusest 

kultuurimälestise tunnustele, tuleb läbi viia hoopis põhjalikum ekspertiis, kui see selle töö 

raames võimalik oli.  
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LINNA AJALOOST 

 

Kilingi-Nõmme on oma nime saanud Kilingi (sks k Kurkund) mõisa omaniku Valentin 

Schillingi (1595-1681) ja tema pärijate, kelle käes oli mõis 1638-1735 ning mõisa maadel 

asunud Nõmme (kirjalikes allikates mainitud juba 1724
1
) kõrtsi järgi. Esimesed kirjalikud 

teated piirkonnast pärinevad juba 1560. aastast. Teada on informatsiooni mõisa, tema 

omanike ja rentnike kohta. Perekond Schillingid loovutasid 1735 aastal mõisa võlgade 

katteks riigile.
2
 Kuni 1869 aastani oli mõis erinevate rentnike käes, 1870. aastal anti aga 

Kilingi riigimõisa maad Kilingi apostlikule õigeusu kirikule, mis jagas need omakorda 

osaliselt nn hingemaaks. Kilingi-Nõmme kujunes osaliselt Kilingi mõisa alla kuulunud 

Alaküla  maadele. Liiklemise elavnemisega 19. sajandil kasvab Nõmme kõrtsi tähtsus. 

Kui 1870. aastal Kilingi mõisa maad jagati, suurenes kõrtsi ümbruses rahvaarv ning peagi 

tekkisid sinna ka poed, millega pandigi alus Kilingi-Nõmme alevi kujunemisele. 

Esimesena avas 1871. a. jaanuaris Nõmme asulas poe Pärnu linna kaupmees N. T. 

Heermeyer. Pood olnud nii väike, et korraga mahtunud sinna vaevalt kolm ostjat. 

Järgnesid teised kauplused ja majad. Asula arengule aitas jõudsalt kaasa lähimas 

konkureerivas asustatud punktis Allikukivil toimunud katastroof. 4-5 kilomeetrit eemal 

asunud Allikukivi vabrik langes tuleroaks ja sealne, rahvaarvult pea sama suur asula 

muutus tööliste väljarände tõttu poole väiksemaks. Üks osa sealt lahkunud inimestest 

asus elama Kilingi-Nõmme.  

Olulist osa  Kilingi-Nõmme arengus etendas 1896. a. Pärnu – Mõisaküla – Valga 

kitsarööpmelise raudtee ehitamine. Esialgu oli lähim jaam 5 km kaugusel Voltvetis. Alles 

1917. a. sai K.-N. oma jaama. Tegemist oli väikese puust jaamahoonega, mis teenindas 

ainult reisijaid. Kogu kaupade vedu toimus jätkuvalt Voltveti kaudu.  1936. a. valmis uus 

silikaattellistest jaamahoone (arhitekt H. Otloot). Sinna viidi üle ka alevi postkontor.  

                                                 
1
EAA MF 37-27 

2
 Von Stryk, Leonhard. Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands. I Theil. Dorpat 1877. S 330. 
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Kilingi-Nõmme raudteejaam 1938 

 

Kilingi-Nõmme raudteejaam 2006 

 

1900. aastal oli Kilingi-Nõmmel juba ca 50 elamut ja ca 500 elanikku.
3
 Võrdse kauguse 

tõttu Pärnust ja Viljandist kujunes K.-N. Saarde kihelkonna tööstuslikuks ja 

kaubanduskeskuseks. 1913. a. on olnud seal 87 maja 800 elanikuga, 20 kauplust, kroonu  

    

Auru jõul töötav riide värvimise, pressimise ja vanutamise töökoda. J.Nurk                                                             

                                                 
3
 Livländisches Adressenbuch 1900, S 76 
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viinapood, 2 joogikohta, värvimistöökoda, mootorjahuveski, aurujahuveski koos 

lauasaagimisega, mehaanika- ja uurmaakritöökoda, trükikoda, 2 raamatukauplust, 

päevapilditöökoda, 2 eralaenuraamatukogu.    

1919 kerkis esile küsimus Kilingi-Nõmme alevi asutamisest. Kuigi sõjasündmuste ja 

segaduste käigus olid dokumendid kaduma läinud, väitis Pärnu maakonna nõukogu 

Siseministeeriumile, et 16. detsembril 1917 kinnitati Kilingi-Nõmme iseseisvaks aleviks 

ja anti luba alevivalitsuse moodustamiseks.
4
 Alevi piiridesse jäi 1919.a 150 vakamaad (1 

vakamaa – 0,37 ha) kõlblikku maad, millele võis ehitada
5
 ning ca 145 maja 1000 

elanikuga, kaks parkimis- ja üks värvikoda, veski, 20 kauplust, viis seltsi jne. Umbes 25-l 

majaomanikul oli oma maa.
6
 Enamik majadest oli ehitatud viimase 20 aasta jooksul. 

.05.1919 a. anti alevi tänavatele nimed
7
 ja Pärnu maakonna nõukogu otsusega 26. 

augustist 1919 kinnitati Kilingi-Nõmme alevi piirid ja eraldati maad Kilingi valla 

maadest. 
8
 

 

Pärnu tänav sajandi alguses 

 

Kilingi-Nõmme turuplats sajandi alguses 

1922. a rahvaloenduse  andmeil oli Kilingi-Nõmmel 180 elamut ja 345 korterit, 1928. 

aastal on loendatud 1422 elanikku. 1930. aastal 328 ehituskrunti, 312 elamut, millest 

 

                                                 
4
 Saarde Sõnumid. – 26. veebruar 1999  

5
 ERA 1097-1-15A L46 

6
 ERA 40-I-5932 L4 

7
 Saarde Sõnumid – 31. oktoober 2002 

8
 Riigi Teataja nr 93/94, 1919, lk 733  
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kahekordseid 13, kivist hooneid 5, üks savist ja kõik ülejäänud puithooned. 
9
  

Alevi majanduselu edendamiseks asutati Saarde Põllumajanduse Osaühisus ja rajati 

toorlinavabrik. Vabriku rajamine toimus läbi raskuste laenude abil. Vähe sellest, puhkes 

1926. a. sügisel vabrikus tulekahju, mis hävitas osa sisseseadest ja toodangust. Kuid 

peagi kujunes vabrikust alevi suurim ettevõte. Töödeldi toorlina, kraasiti villa, saeti 

laudu, jahvatati peent saiajahu. 5.06.1941. a. põletasid taganevad Punaarmee väeosad 

linavabriku ja saeveski maha.  

Aastatel 1929-33 olid majanduses kriisiaastad. Tööd oli raske leida. Et inimeste elu 

parandada, laskis alevivalitsus alevisse ja selle ümber kuivenduse eesmärgil käsitsi pikad 

ja sügavad kraavid kaevata. Samuti tehti tee-ehitustöid. 

Riigihoidja poolt 19. aprillil 1938. a dekreedina antud Linnaseaduse põhjal (jõustus 1. 

maist 1938).sai Kilingi-Nõmme alev linna õigused. Samal aastal võeti ette linna 

planeerimise kava, mis nägi ette hulga uusi tänavaid ja ehituskrunte.(vt lisa 4), mis näitab 

ambitsiooni areneda kordades suuremaks. Tegelikkuses ei ole sellist haaret saavutatud 

tänaseni.  Samal aasta alguses oli avatud autobussiliin Pärnu – Kilingi-Nõmme – Talli 

(Tali), mis parandas olulisel liikumisvõimalusi maakonna keskusega ja ka linna 

lähiümbruses.   

Vabariigi presidendi dekreedi alusel  25. juulist 1940 lõppes kõigi maa-, linna- ja 

vallavolikogude tegevus. Faktiliselt tegutses linnavalitsus kuni Töörahva Saadikute 

Nõukogu Täitevkomiteede  moodustamiseni 17. jaanuaril 1941. aastal. 9. juulil 1941 

moodustati saksa okupatsiooniaegne linnavalitsus
10

, taas hakkasid kehtima 1938. aastal 

kehtestatud linnavalitsuse seadused. Samal kuul toimus legendaarne lahing Pärnu 

Hävituspataljoni ja kohalike metsavendade vahel. Karistuseks vastuhaku eest süütasid 

paari päeva pärast taas linna tunginud punased tollaseks äri- ja kaubanduskeskuseks 

kujunenud Kiriku tänava majad. Maha põlesid peaaegu kõik selle pika tänava puithooned 

(v.a esimesed numbrid, mis jäid kunagise turuväljaku, praeguse keskpargi äärde. Linn 

                                                 
9
 Pärnumaa. Maateaduslik, majanduslik ja ajalooline kirjeldus. Tartu 1930, lk 634 

10
 ERA 4062-2-32, L 14 
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taasokupeeriti Nõukogude vägede poolt 25.09.1944, millega lõppes ka linnavalitsuse 

tegevus.  

Aastatel 1950-59 oli K.-N. linn samanimelise rajooni keskus. Selle likvideerimise järel 

kuulus K.-N. Abja rajoon koosseisu. 1962. aastast on Pärnu rajooni halduses. Lokaalse 

tähtsuse seisukohalt oli nõukogude periood üks viljakamaid. Jõudsalt arenes 

metsamajandus, üle vabariigi tuntud Kilingi-Nõmme Näidismetsamajand ja ETKVL-i 

Kilingi-Nõmme kooperatiiv. Lisaks töötasid veel leiva- ja linavabrik. Kõik see tähendas 

aktiivset elu ja jõudsalt kasvavat elanikkonda. Mis omakorda ähendas aktiivset 

elamuehitust. Mis tänagi kujundab olulisel määral Kilingi-Nõmme arhitektuurset ilmet.  

Linna omavalitsuslik staatus kinnitati 6.12.1990. a Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 

Presiidiumi seadlusega nr 451. Linna pindala 4,3 km². Seisuga 1.01.2002 elas linnas 2207 

elanikku. 16. oktoober 2005 ühines Kilingi-Nõmme linn Saarde ja Tali vallaga, 

omavalitsusüksusena jäi kehtima Saarde valla nimi.  
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KILINGI-NÕMME ARHITEKTUURSE PÄRANDI ÜLDISELOOMUSTUS 

 

Kilingi-Nõmme oma võluva väikelinna miljööga sisaldab tegelikult terve tüüpilise Eesti 

väikelinna arenguloo ja selle kajastumise arhitektuurses üldpildis. Analüüsides 

ajaloosündmusi koos säilinud hoonestusega võib eristada mitmeid etappe ja hoonetüüpe. 

I  Maailmasõja eelne aeg. 

Tänaseni on sellest ajast säilinud küllalt märkimisväärsel hulgal hooneid. Aleviku tuumik  

kujunes sarnaselt paljudele teistele transiitmaanteede äärde kujunenud asulatele (Mustla, 

Abja-Paluoja, Karksi-Nuia jne) piki peamist läbivat teed mida hakati kutsuma Pärnu 

tänavaks. Turuplatsi kõrvalt alguse saav Kiriku tänav, mis viis Saarde kiriku juurde 

kujunes teiseks peamiseks äritänavaks (hävis aga tervikuna II Maailmasõjas ja pakub  

täna hoopis stiilipuhast keskkonda 1950. aastate  individuaalelamutest). Pärnu tänava 

äärde ehitati pisut suuremad ja parema kvaliteediga hooneid, valdava osa hoonestusest 

moodustavad väikesed 50-70 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga 2-3 toalised hooned, mis 

olid ilmselt eluasemeks arvukate ettevõtete töölistele ja teenistujatele. Leidub ka üksikuid 

paarismaju (nt Järve 2) 

Levinuim on suhteliselt väike, viilkatusega puitelamu, kus üldjuhul katusekorrus 

väljaehitamata. Tagasihoidlik hoonetüüp levis eelkõige peatänavast kaugemale jäävatel 

tänavatel, aga ka Pärnu tänaval, linnakese keskosast kaugemale jäävates osades.  

 

Nn lihtrahva elamu  I MS eelsest ajast Pärnu tänavalt. 

Hoone ehitusalune pind on 

sageli küllalt väike 50-70m2. 

Madala sokliga elamu on reeg-

lina kaetud rõhtlaudisega (hili-

sematel hoonetel on hoone otsa 

jääv viiluväli sageli püstlau-

disega), üldjuhul on hoone sis-

sepääs viidud taha õupoolsele 

küljele. Nii hooned ise kui nen-

de detailikäsitlus on rõhutatult 

lihtsad ja otstarbekohased. 
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Tegemist on läbini vernakulaarse hoonetüübiga, mille välisilme on seotud ühelt poolt 

tagasihoidlike majanduslike võimalustega aga annab selgelt märku ka kohalik 

ehitusmeistrite käekirjast. Enamik hooneid on paigutatud uksega hoovi/aia poole, 

tänavapoolses küljes on vaid 2-3 aknaline fassaad. Silma torkab ka, et reeglina puuduvad 

hoonetel verandad, või isegi avatud eeskojad, mis ometi olid ajastu väikeelamutele 

iseloomulikud nii maal kui linnas. Katusealune on kasutusel külma pööninguna, sinna 

viib maja otsaviilul paiknev laudadest luuk. Välisilme järgi otsustades võib rääkida isegi 

tüüpprojektidest. Tegemist on Kilingi-Nõmmele väga iseloomuliku hoonetüübiga, mille 

massiline säilimine veel 21. sajandil on Euroopa kontekstis küllalt unikaalne.   

 
Järve 9 

 
Järve 2 paarismaja 

 
Kantsi 1 

 
Laada 6 

 
Pärnu 17 

 
Pärnu 63 

 
Pärnu 85 

 
Kõrge 3 

 
Järve 3 

 

Ülalpool esitatud parimad näited nimetatud hoone tüübist on säilinud valdavalt 

originaalis. Tänaseks on küll enamiku hoonete katused kaetud eterniidiga, algselt on 

domineeriv on puitkatus (ilmselt enamasti laastu- ja pilpakatused, sellele viitavad nii 
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arhiivifotod, ajastu traditsioon ja materjali suhteline odavus ja kättesaadavus).  Paljud 

hooned on kaetud väljast TEP plaadiga ja krohvitud või saanud endale silikaatvoodri. 

Nende puhul on tüübile iseloomulik välisilme ja tunnused kaotsi läinud. Ka sobimatud 

plastikaknad, välisuksed, fassaadimaterjalid jms on devalveerinud terve rea nimetatud 

hoonetüübi esindajaid.  

Lisaks eelpool mainitud väikestele lihtsatele elamutele on I MS eelsest ajast meieni  

jõudnud ka rida suuremaid hooneid. Neist võib väärtuslikemaiks pidada Pärnu 51  

 
Jaama 6 

 
Järve 7 

 
Pärnu 19 

 
Pärnu 23 

 
Pärnu 51 

 
Pärnu 60 

 
Pärnu 74 

 
Pärnu 80 

 
Kirde 4 

paiknevat hoonet 1880. aastatest, mis on säilinud valdavalt originaalis, k.a tisleritööna 

valmistatud dekoratiivsete kaunistustega uks ja sepistatud nurgikutega aknad. Hoone 

fassaadilahendus kahe uksega (ja asukoht peatänava ääres) viitavad, et tõenäoliselt oli 

lisaks elamule selles ka mõni äriline lisafunktsioon. Samuti väärib tähelepanu pisut 

hilisemat elamut Kirde 4, mis samuti paistab silma hästisäilinud originaalse välisilmega.  
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Eesti Vabariigi aeg 1920-1940 

Traditsiooniliselt provintsile olid muutused arhitektuuris aeglased, selle perioodi 

arhitektuur jätkab valdavalt juba sõja eel alguse saanud traditsioone. Eriti selgelt ilmneb 

see n.ö lihtrahva elamu puhul, kus suhteliselt muutumatuna püsib n.ö lihtrahva elamu,   

 

N.ö lihtrahva  elamu 1920. aastatest.Eha 7. 

 

mis omandab küll vähehaaval 

suuremad ja moodsama 

jaotusega aknad. Hoone 

üldgabariidid ja 

detailikujundus püsivad aga 

suhteliselt muutumatuna.(vt 

eelmine alajaotus enne I MS). 

Siiski kahaneb hoonetüübi 

esinemissagedus 1930.tel 

aastatel märgatavalt, kui koos 

majandusliku heaoluga   

 

 
Vana 16, 1933 

 
Vana 2 

 
Pärnu 102, 1921 

 
Pärnu 117/117A 

 
Aru 5, 1937 

 
Tiigi 5, 1938 

 

Hakatakse püstitama üha suuremaid elamuid. Nii nagu eelmiseski alajaotuses on sellest 

hoonetüübist jõudnud meieni märkimisväärne hulk maju valdavalt originaalsubstantsis. 

Selle väärtustamine, teadvustamine ja hoidmine (vältides selliseid õnnetuid 
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„surnuksremontimise” juhtumeid nagu Pärnu 117/117A kaksikmaja puhul), aitab 

kindlasti Kilingi-Nõmme arhitektuurset omapära säilitada. .  

1930.tel aastatel on näha hoonestuse kujunemises uusi tuuli – ühelt poolt muutuvad 

hooned suuremaks, teisalt on aga näha et üha rohkem kasutatakse professionaalide abi 

hoone välisilme kujundamisel. Valdavalt on tegu küll alevi ehitusmeistritega, kuid 

paistab, et enam ei ole tundmatud ka tehnikud ja insenerid, kes projekteerimisse 

professionaalsemaid tuuli toovad. Ka üldpilt muutub senisest märksa mitmekesisemaks.  

 
Pärnu 26 

 
Pärnu 1 

 
Pärnu 3 

 
Pärnu 21 

 
Pärnu 55 

 
Pärnu 59 

 

Kõrvuti eksisteerivad küllalt konservatiivse kujundusega väikeelamud, mis on 

traditsiooniliselt viilkatustega, sümmeetrilise fassaadikujunduse ja kesktelge rõhutava 

katusekorruse väljaehitisega. Paralleelselt kasutatakse nii eelmistele kümnenditele 

iseloomulikke vertikaalseid ristikujulise jaotusega aknaid kui ka moodsamaid ja laiemaid 

aknatüüpe. Üksikutel juhtudel on kasutatud ka mansardkatust (nt Pärnu 21, 82). Kui 

peatänava ääres on need selgelt iseloomulikud alevimajadele vihjates oma tänavaäärse 

asetuse ja väljapeetuma kujundusega selgelt linlikule elulaadile, siis kaugematel tänavatel 

paiknevad elamud meenutavad rohkem jõuka talu elustiili, paiknedes aiasügavuses, oles 

kujunduselt konservatiivsemad, ainsaks dominandiks aiapoolsel küljel paiknev veranda.  
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Nö „talutüüpi”elamud  Jaama 2 ja  

 
Savi 8 

 

Konservatiivsete suundumuste kõrval jõuavad siia pikapeale ka mitmed moodsamad 

arhitektuurisuundumused. 1930. aastate teisel poolel tulevad Pärnu rannarajooni (Seedri, 

Papli ja Kaarli tänava hoonestus) moodi n.ö „kikkis” katustega eramud, mida tollane 

linnaarhitekt Olev Siinmaa nimetatud piirkondades tingimusena nõudis. Kuigi Kilingi-

Nõmmel ei ole seda tüüpi hoonetest kujunenu terviklikke tänavalõike nagu Pärnus ja ka 

teostuselt on nad mõnevõrra tagasihoidlikumad on siinsed elamud mõnevõrra 

tagasihoidlikumad on nad jäänud puutumata hilisematest võõrandamis-

tagastamisprotsessidest ja ka varakapitalistlikust „euroremondibuumist”. Tegemist on ühe 

kõige väljapeetuma (ja paremini säilinud) grupiga kohalikus arhitektuurses pärandis. 

 
Eha 20 

 
Järve 20 

 
Piiri 5 

 
Kirde 8 

 
Raba 14 

 
Veski 9 
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Seda tüüpi hooned saavutasid oma tõelise populaarsuse alles nõukogude ajal kui 1950.-

60. aastate individuaalelamute buumis kõrge viilkatusega hooned konkurentsitult 

võidutsesid. Nii mõnedki neist jätkavad sõjaeelseid ehitustraditsioone sedavõrd truult, et 

ilma põhjaliku ekspertiisi ja suuliste andmeteta omanikelt jm on pea võimatu öelda kas 

hooned pärinevad sõjaeelsest või järgsest ajast. Nii näiteks meenutab ülal esitatud Piiri 7 

oma üldilmelt ja detailikäsitluselt tingimusteta 1930. aastaid, samas viitab ehitusregistris 

esitatud esmakasutusaasta ja fassaadijaotus 1950. aastatele.  

Vahetult enne II MS puudutab Kilingi-Nõmmet ka funktsionalismi hingus. See kajastub 

nii n.ö inseneriarhitektuuris, kus traditsioonilise kõrge viilkatuse asemel leiab oma koha  

 
Pärnu 67 

 
Pärnu 69 

 
Õie 3 

 

ka madal telkkatus, kuid pakub ka ilminguid n.ö pärisarhitektuurrist, seda eelkõige 

insener Konstantin Meyeri projekteeritud Pärnu 22 näol. Sellega dialoogi üritab astuda 

paar maja eemal paiknev Pärnu 30, mis aga hoopis provintsihõngulisem ja 

traditsioonidesse klammerduvam on.   Tähelepanu väärib see väikelinna kontekstis siiski.  

 
Pärnu 22 

 
Pärnu 30 

 

Omariikluse periood tähendab linnale ka selgelt paremat majanduslikku järge, mis 

kajastub muuhulgas ka lisanduvate ärihoonetes. Kahjuks on linna keskmes olev turuplatsi 
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ümbrus aegade jooksul kõige rängemini kannatada saanud ja omaaegsest õitsengust 

annavad tunnistust vaid üksikud hooned, mis seosetult ja kontekstivabalt paiknevad. 

Ühelt pole sinna ka kohalikku konteksti arvestades kuigivõrd arhitektimõtet jagunud, 

teisalt on aga aeg teinud oma töö ja täna on ilmselt üldpilt nukram kui kunagi varem.  

 
Pärnu 42 

 
Pärnu 31 

 
Pärnu 48 

  

Nõukogude periood 

Nõukogude ajal elas Kilingi-Nõmme üsna õitsvalt ja see ei jäänud kajastumata ka 

linnapildis. Arvuliselt suurima osa hoonestusest moodustavad just sõjajärgsetel 

aastakümnetel püstitatud individuaalelamud. Valdavalt võib siin eristada kahte tüüpi 

mille mõlema juured on sõjaeelses ajas. Ranged normatiivid küll piirasid hoonete suurust, 

esteetilised ettekirjutused, mis määrasid ära ühiskondlike hoonete ja ka korterelamute 

välisilme jätsid eramuehituse puutumata.  

 

Esmalt kõrge (n.ö kikkis) viilkatusega eramu, mis reeglina ehitati puitkonstruktsioonis ja 

kaeti väljast silikaatkividest voodriga. Viimase kõrval kasutati vähesel määral ka 

laudvoodrit, seda just vahetult sõjajärgsel kümnendil ja ka TEP-plaadiga kaetud 

krohvitud fassaadi. Hoone sissepääs paigutati eelistatult küljele või esifassaadile. (Selge 

märk elustiili muutusest, kes sõjaeelsel ajal oli reeglina ka arvestatav väikemajapidamine 

loomade ja aiaga, mis tingis ukse paigutamise pigem taha või külgfassaadile). Aknad 

reeglina lihtsad, kahese või kolmese vertikaalse jaotusega. Üksikutel juhtudel ka n,ö ajast 

ja arust vertikaalsed aknad, ülaosas täiendava jaotusega.(vt nt Veski 11, Piiri 7). 

Välisuksed olid reeglina kas tahveluksed või kalasaba vm mustriga lippidest uksed. 

Üksikutel juhtudel on kasutatud veel sõjaeelsest funktsionalismist pärinevat moevõtet 

ümarakna näol.  Kasutusel oli teatav hulk tüüpprojekte variatsioonidega, mis tähendab, et 

tekkiv tänavaruum paistab silma erakordselt ühtlase ja harmoonilise arhitektuurse   
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Silikaatvoodriga individuaalelamuid:  

 
Aru 3 

 
Karja 5 

 
Kirde 9 

 
Kooli 3 

 
Nõmme 36 

 
Sambla 29A 

 
Veski 14  

Aia 10 

 
Aia 18 

 
Järve 19 

 
Järve 6 

 
Kantsi 9 

 
Kiriku 6 

 
Kiriku 35 

 
Piiri 2 
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üldilmega. Kuigi hoonete arhitektuurne tase ja teostuse kvaliteet on ebaühtlane, on tekkiv 

ansambliline tervik tähelepanu vääriv. Ka ei ole neid väga oluliselt jõudnud rikkuda 

„euroremondibuum”. Kahjuks on just viimastel aastatel see siiski jõudnud ka Kilingi-

Nõmme ja paljud lastehaigused, mis suuremates linnades juba selja taha hakkavad jääma 

siin alles koguvad hoogu (ebasobivad avatäited, katusekattematerjalid jne). Selle 

vältimiseks oleks mõistlik omanikke pisut harida (nt infolehe abil), et vältida neid 

samme, mis puhtast teadmatusest hoonete väärtust devalveerivad. Vt ka ptk Soovitused 

arhitektuursete väärtuste säilitamiseks.    

Krohvitud fassaadiga individuaalelamuid: 

 
Raba 2A 

 
Sambla 30 

 
Sambla 35 

 
Soo 1 

 
Soo 7 

 
Eha 18 

 

Suhteliselt vähem levisid puitfassaadidega eramud, samas olid just need kõige selgemini 

eelmise ajastu esteetika ja mõtteviisi kandjad. Teostuses on näha ehitustraditsioonide ja 

käsitöövõtete püsimine. Nii mõnigi neist võib olla ka alustatud juba sõjaeelsel ajal ja nii 

on eelmisele perioodile iseloomulik välisilme ka igati loogiline. Silma torkab, et ei 

sõjaeelsel ega –järgsel ajal ei ole siin kasutust leidnud moodne n.ö  asunikutalu laudis 

(kitsaste liistudega kaetud püstlaudis), vaid ikka on jäädud traditsioonilise rõhtlaudise 

juurde. Eraldi märkimist väärib, et valdav osa selle hoonetüübi esindajatest on heas 

korras ja sobimatutest ümberehitustest rikkumata.  
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Rõhtlaudisega fassaadiga individuaalelamuid: 

 
Ringpuiestee 6 

 
Ringpuiestee 8 

 
Sambla 44 

 
Soo 3 

 
Veski 11 

 
Järve 18 

 
Kantsi 11 

 
Kiriku 24 

 
Kiriku 19 

 
Kiriku 31 

 
Piiri 7 

 
Urve 3 

 
Urve 5 

 
Õhtu 18 

 
Pärnu 124 
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Teine sellel perioodil populaarsust võitnud elamutüüp oli kahekorruseline telkkatusega 

elamu, mille üldine arhitektuurikeel oli nagu eelmiselgi elamutüübil selgel kinni 

sõjaeelses ajastus. Lihtsat kuupjat vormi, millele sageli on küljel liidetud garaazhimaht 

kroonib madal telkkatus. Fassaad on reeglina silikaatvoodriga (mõneddes linnades, eriti 

Tartus ja Viljandis on rohkem levinud krohvitud fassaad). Aknad on tavaliselt lihtsad, 2-3 

osalise vertikaalse jaotusega.. Erinevalt eelpool mainitud kõrge viilkatusega 

hoonetüüpidest ei moodusta käesoleval juhul käsitletud hoonetüübid terviklikku 

tänavaruumi olles parimal juhul 2-3 kaupa gruppides.   

 
Karja 1 

 
Põllu 6 

 
Põllu 9 

 
Sambla 15 

 
Sambla 40 

 
Sambla 42 

 
Veski 5 

 
Eha 3 

 
Eha 5 

 
Eha 2 

 
Paarismaja Kiriku 7/9 
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Selle, väga laialt levinud hoonetüübi kõrval on veel mitmeid  lamedama (telk või 

viil)katusega hoonetüüpe, mille rakendused Kilingi-Nõmmel on aga pigem haruldased, 

neist väljapeetuim on Karja 6 paiknev eramu.  

 
Sambla 17 

 
Karja 6 

 
Jõe 5 

 

1970.-1990.tel aastatel individuaalelamute ehitamine vähenes oluliselt, sest linna püstitati 

ridamisi korterelamuid, mis võimaldasid eluaseme probleemi oluliselt lihtsamini 

lahendada.  Nende puhul, mis ehitati võib täheldada valdavalt tüüpprojektide kasutamist. 

Reeglina paigutuvad nad üksikult või väikeste gruppidena, mis tähendab ka, et 

terviklikku ja harmoonilist tänavaruumi ei moodustu.    

 
Koidu 9 

 
Kase 2 

 
Järve põik 6 

Lisaks individuaalelamutele tõi nõukogudeaeg kaasa ka korterelamute ehitamise. 

Üksikuid korterelamuid oli ka iseseisvusaegses linnas, kuid hoonete koguarvuga 

võrreldes oli tegemist siiski erandiga. Esimene pärast sõda püstitatud korterelamu on  

 

tõenäoliselt metsakombinaadi töötajatele 

püstitatud puidust kahe trepikojaga elamu 

Pärnu 2. See siiani sümpaatse välisilmega 

hoone on täiesti vaba tollastest stalinistliku 

arhitektuuri kaanonitest ja on põnev just 

puitarhitektuuri kontekstis ajastust, kus puit 

taandus teisejärguliseks vaid eramute ja  
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suvilate ehituses aktsepteeritud materjaliks. Siiski lisasid esimesed sõjajärgsed 

kümnendid linna vaid üksikuid korterelamuid (Turu t, Kiriku t jne) Massiliselt algas 

korterelamute ehitus alles 1970.aastatel väiksemate kahekorruseliste hoonetega, mis 

1980. aastatel tõid juba kaasa terve kohaliku „mäe” rajamise Aia tänava ümbrusesse.  

 

Uus Eesti Vabariik 

Uus iseseisvus on linna üldilmesse esialgu üsna vähe jälgi jätnud. Valdavalt on lõpetatud 

nõukogude ajast pooleli jäänud eramuid. Alles päris viimastel aastatel on hakanud 

lisanduma ka uusi. Kahjuks on tänane planeerimine ja ehitustegevus selgelt stiihiline ja 

igasuguse sisulise ja esteetilise suunamiseta. 21. sajandil, kus hakkab jõudma aeg 

kadakasakslikust varakapitalistlikust  iseteadvusest küpse riigi ja väärikate kodanikeni on 

nii mõnedki ilmingud suisa jahmatavad. Esmajoones tooks siin välja vastkerkinud hoone  

 

Pärnu tänava ja Piiri nurgal, mis 

esimesena tervitab linna saabujat. 

Midagi sobimatumat on raske sellele 

linnaehituslikult olulisele asukohale 

leida. Ja seda väga mitmel põhjusel: 

1. Palkmaja on oma olemuselt 

maakeskkonda kuuluv hooneliik ja 

mõjub linnaruumis silmapaistvalt 

ignorantsena. 

2. Hoone esteetiline lahendus (nagu ka materjalikasutus) on vastuolus kohaliku 

traditsiooniga evimata samas ka vähimaidki ambitsioone olla seotud arhitektuuriga. 

Keskkonnaga vastandumine võib olla positiivne kui tegemist on silmapaistva 

arhitektuuriteosega, n.ö maja-skulptuuriga. Käesolev hoone on selles kontekstis 

utilitaarne tarbeehitis, pealegi odav (masinas töödeldud ühtlased ümarpalgid on kõige 

odavam ja labasem materjal palkmajade ehituses) ja ebaintelligentne. Tahaks väga loota, 

et edaspidi ehituslube väljastades osatakse tähelepanelikumalt suhtuda hoone 

arhitektuurse lahenduse ja asukoha vahelistesse seostesse ja sellised kurioosumid saavad 

välditud.  
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Palju paremad ei ole lood ka teise 

uuselamuga Järve 12A, mis küll pisut 

tagasihoidlikuma asukoha ja välisilmega 

väiksema konflikti tekitab. Siiski kehtib ka 

siin väide kohaliku traditsiooni eiramisest. 

Kusjuures selle arvestamine on oluline siis, 

kui ehitatakse üksikut hoonet   

olemasolevasse väljakujunenud keskkonda. Kui tegemist on terve uue tänava või 

kvartaliga võib valida mistahes lähenemise, oluline on vaid tervik.  

 

Kõrvalhoonetest 

Eraldi väärib märkimist, et Kilingi-Nõmmel nagu ka paljudes teistes väikelinnades on 

märkimisväärselt palju huvitavaid kõrvalhooneid. Üldjoontes võib need jagada kaheks: 

etnograafilist traditsiooni esindavad hooned ja elamuga sobitatud n.ö ansambli 

moodustavad hooned.    
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LINNA MILJÖÖ JA ARHITEKTUURSED DOMINANDID 

 

Kilingi-Nõmme linnal puuduvad selged arhitektuursed dominandid. Paljudes ajaloolistes 

asulates on selleks kirik, aga ka kõrts, kultuurimaja, vallamaja või rajoonikeskus, vahel 

ka kool. Siin ei ole selles rollis ükski eelnimetatud hoonetest. Kirikud asuvad linnakesest 

väljas, koolimaja keskusest kõrval ja on tänu arvukatele juurde- ja ümberehitustele üsna 

ebamäärase arhitektuuriga hoone, pisut kaugemal paiknev kultuurimaja esindab paraku 

samuti nõukogudeaegset tüüparhitektuuri (Boris Mirovi tüüpprojekti küllalt eeskujulik 

rakendus) jne. Mastaabilt võinuks linna arhitektuurse dominandi rollile pretendeerida 

omaaegne Tarbijate Ühisuse hoone, mis veel enne I MS valmides oli tollase aleviku 

mastaabis väga võimas hoone. Õigupoolest on ta mahtudelt peatänava dominant ka täna. 

Paraku on arvukad juurde ja ümberehitused teinud algselt ambitsioonikast arhitektuursest 

ettevõtmisest  ajaloo kulgu illustreeriva karikatuuri, kus kõik ajalooperiood ka 

ehituslikult hästi dateeritavad. Ilmselt päästaks selle, kui hoone tervikuna 

rekonstrueeritaks nii, et tekiks mingi arhitektuurne ühisnimetaja. 

 

Saarde majandusühisuse hoone Pärnu t  oma algsel 

kujul.  

 

Sama hoone aastal 2006. 

 

Linnaruumilises mõttes on n.ö linna dominandiks seda läbiv Pärnu tänav. Sarnaselt 

paljudele teistele Eesti väikelinnadele kujunes siinne hoonestus eelkõige piki 

transiittänavat, siit leiame ka linna vanimad hooned. Traditsiooniliselt on peatänava ääres 

paiknevad hooned ka pisut suuremad, esinduslikumad, arhitektuurselt väljapeetumad ja 

kvaliteetsemalt teostatud.  
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Pärnu tänav aastal 2006 

 

 

Kilingi-Nõmme suurimaks väärtuseks on ehedalt säilinud sajandialguse väikelinna 

miljöö, mida 1990-te euroremondi vaimustuses pole jõutud veel liiginnuka 

renoveerimisega ära rikkuda. Paraku on see tendents  ka siin tõusev trend.  

 

Järve 3 elamu 19. sajandi lõpust 

Ühelt poolt iseloomustab Kilingi-

Nõmme arhitektuurset ilmet 19. 

sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse 

vernakulaarne puitarhitektuur, 

teisalt 1950.-60. aastate eramud, 

mis reeglina küll tollaste 

tüüpprojektide kohandused, 

moodustavad väga terviklikke ja 

harmoonilise miljööga 

tänavaruume. Korterelamud on 

koondunud eraldi gruppidesse. 

Linnas on selgelt eristatav rida 

piirkondi, mida saab hõlpsasti 

iseloomustada arhitektuursete 

ühisnimetajatega.  
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Tüüpiline 1950. aastate elamu 

 

Harmooniline tänavaruum 

nõukogudeaegsete individuaalelamutega 

 

Pisut probleemsemaks võib pidada kolmandat selgelt välja joonistuvat nähtust – 

suhteliselt lõdvalt seotud hoonestuse paigutust, kus elamute ja elamute gruppide vahele 

jääb suuri tühje alasid. Linnakese keskosast kaugemale jäävates osades on aimata 

üleminekut hajakülalt tiheasustusele s.t traditsioonilise hajaküla vaatevinklist suhteliselt 

tihedalt paiknevad hooned on siiski üksteisest eraldatud rohumaadega ja n.ö linnalist 

tänavaruumi ei teki. Siin-seal linna kaugemates servades on majapidamisi, mis 

meenutavad rohkem taluõue kui eramut linnakeskkonnas. (nt  Vana 7, Kõrge 11)   

 

Vaade Künka tänavalt Luha tänava hoonestusele 

 

Järve tänav 

 

Kui mitmetel tänavatel(nt Vana, Kantsi, Aasa jne), mis paiknevad linna äärealadel on see 

üksjagu intrigeeriv ja võimaluste piires säilitamist vääriv (nt ehituskruntide miinimumi 

kehtestamise abil, hoonestustiheduse reglementeerimise s.t kui lähedal võivad elamud 
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üksteisele paikneda), siis linna südames laiutavad tühermaad on tõeliselt 

nõutusttekitavad. Nt Pärnu tänava äärne ala Pargi ja Raba tänava vahel vajaks k indlasti 

hoonestamist ja arhitektuurselt väärika ja heatasemelise hoone(te)ga, mis suudaks olla 

linna dominandiks.
11

 Soovitavalt ka avalikus funktsioonis oleva hoonega. On see siis 

omavalitsuse hoone vms.  

Emotsionaalses mõttes on tähelepanuvääriv element linna piiril paiknev seenekujuline 

varikatus. Nõukogude ajal sageli kasutust leidnud kujunduselement on tänaseks õige  

 

haruldaseks muutunud ja 

tekitab sellisena vanemates 

linna sisenejates mõnusa 

nostalgiameenutuse. 

Positiivne on, et seda on 

osatud hinnata ka kohalike 

poolt selle hoolduse ja 

heakorrastamise näol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Kindlasti vajaks selline asukoht arhitektuurivõistlust. Et see võib väikesele omavalitsusele üksi liig 

keerukas tunduda tasub organiseerimiseks pöörduda Arhitektide Liidu poole, raha võistluse läbiviimiseks ja 

auhinnafondiks tuleks aga küsida Eesti Kultuurikapitali Arhitektuuri Sihtkapitalilt.  
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ETTEPANEKUD MÄLESTISTEKS JA MIILJÖÖALADEKS 

 

Käesoleva töö lõppeesmärgiks on teha ettepanekud miljööalade moodustamiseks ja 

vajadusel hoonete võtmiseks riikliku kaitse alla kultuurimälestisena.  

Ettepanekud mälestisteks 

Lähtudes eelpool esitatud Kilingi—Nõmme arhitektuuripärandi kujunemisloost, 

lokaalsetest eripäradest ja arhitektuuriajaloo vajadustest tervikuna oleks otstarbekas 

kaaluda mälestisena kaitse alla võtmist ja selleks vajalikud ekspertiisid tellida järgmisi 

hooneid: 

1. Pärnu 51 

 

Tegemist on Kilingi-Nõmme vanimate majade hulka kuuluva hoonega, mille 

esmakasutusajaks annab Ehitusregister (ei ole küll liiga usaldusväärsed andmed) aasta 

1885. Otsustades aga hoone üldise arhitektuurse ilme ja ehitusdetailide järgi võiks see 

ligikaudu paika pidada. Tegemist on tüüpilise 19. sajandi lõpu alevikuhoonega, mis lisaks 

elufunktsioonile sisaldas tõenäoliselt ka mingit äriruumi. Hoone on valdavalt säilinud 
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originaalis, nii tisleritööna valminud dekoratiivsete kaunistustega uks (Kilingi-Nõmme 

kontekstis eriti haruldane, kuivõrd valdaval osal vanematel majadel on uksed ajapikku 

asendatud), nurgikutega aknad ja laudis. Samas on hoone säilimine originaalsubstantsis ja 

  

 

  

Väljanägemises juba ohustatud, kuivõrd hoone hoovipoolsel küljel on alustatud 

fassaaditöid (tuuletõkkeplaadi paigaldamine) ja otsafassaadil on vahetatud aknaid.  
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Hoone vastavus mälestise tunnustele selgub ekspertiisi käigus kuid praegu võib öelda, et 

tegemist on 19. sajandi aleviarhitektuuri hästi säilinud tüüpilise näite-ga (analooge meil 

praktiliselt kaitse all pole), mis on oluline Kilingi-Nõmme minevikumärk ja mälu kandja.  

2. Järve 3 

 

Nagu eelpool nimetatud Pärnu 51, kuulub ka Järve 3 linna vanimate hoonete hulka. 

Ehitusregister annab selle valmimise ajaks 1880. Kuigi need andmed ei ole väga 

usaldatavad võib hoone dateerida 19. sajandisse. Sellele viitavad nii laudise laius kui 

 

arhailine aknakujundus. Tegemist on eelpoolkäsitletud nn liht-

rahvaelamu ühe varaseima esindajaga. Hoone on säilinud ori-

ginaalis ja ajastutruuna nii üldilmelt kui detailides. Hoone 

vastavus mälestise tunnustele selgub ekspertiisi käigus kuid 

võib öelda, et tegemist on 19. sajandi aleviarhitektuuri hästi 

säilinud näitega, mis esindab Kilingi-Nõmmel hiljem laialdast 

kasutust leidnud hoonetüübi varaseimat ilmingut. 



 34 

3. Rotund Turuplatsil 

 

Linna endisel turuplatsi, 

millest tänaseks on saanud 

park keskmes paiknev tel-

listest rotund pole küll teab 

mis shedööver stiiliajaloo 

vaatevinklist, linna 

arhitektuuripärandis ja ajaloos 

ometi olulisel kohal. 

Arvestades, et tsaariaegseid 

väikevorme on originaalis  

säilinud äärmiselt napilt on tal kindlasti oluline roll arhitektuuriajaloos just 

hoonetüpoloogia ja materjalikasutuse vaatevinklist.   

4. Pärnu 62 

  

Tegemist on üsna erandliku hoonega, mis pälvib tähelepanu just oma katusekujunduse 

poolest. Pultkatused on reeglina ikka pigem majandushoonete pärusmaa olnud, elamutel 

on neid alati vähe kasutatud ja neidki on tänaseks kogu vabariigi peale vaid üksikuid 

säilinud. Hoone ise on ehitatud 20. sajandi alguses, enne 1914. aastat. 
12

 Originaalne 

katuselahendus, mis tänagi tähelepanu köidab on ilmselt algupärane kuivõrd juba 1916. 

aastast pärineval fotol on hoonel analoogiline välisilme. Selline möödasõitjale  

                                                 
12

 Pening, Milan. Administartiivhoone Pärnu t 62. Restaureerimise täiendkoolituse kursusetöö. Käsikiri 

EKA Restaureerimiskateedris. 2006 
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Pärnu 62, 1916.a. 

 

funktsionalistlikku hoonet meenutav lahendus sajandi esimestel kümnenditel viitab 

omaniku ambitsioonikusele ja originaalsusetaotlusele. 

1979. aasta kapitaalremondi käigus on kadunud küll üksikud detailid (n.ö nupud 

katusekorruse ülaservas, vt arhiivifotot), kui valdavalt on hoone säilitanud oma algse 

välisilme. Kahjuks ei kehti see interjööride kohta, muutes algselt korterelamuna toiminud 

hoone nõukogude ajal kontorihooneks, on siseruume korduvalt ümber ehitatud ja algsed 

detailid suures osas asendatud.  

Hoone vastavus mälestise tunnustele: tegemist on unikaalse ja erandliku vernakulaarse 

puitarhitektuuri näitega, mis omab olulist rolli arhitektuuriajaloos. Lisaks sellele on 

tegemist olulise hoonega ka linna ajaloo arhitektuuripärandi vaatevinklist.  

5. Pärnu 136. 

Ilmselt on tegemist on Töngi talu elumajaga. Kuigi n.ö taluna märgitud oli siin 

oletatavasti ettevõtlik peremees, kes  rajas mimeid väiketööstusi. 1928. a kaardil on talu 

maadele märgitud  telliskivitehas (olemas ka 1919.a kaardil) ja pottsepatöökoda. Pildil 

olev hoone esidab niisiis oma vabriku toodangut. Võib oletada, et samast pärinevad ka 

endisel Turuplatsil paikneva rotundi ja Kilingi-Nõmme ainsa säilinud tsaariaegse  
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telliselamu Pärnu 41 materjal. Hoone ise on hea näide n.ö maakodanluse eluasemest koos 

kõrvalhoonete, tööstusehitiste ja tööliste elumajadega. Hoone on välisel vaatlusel hästi 

säilinud, s.h välisuks ja aknad. Ekspertiisi käigus tuleks kindlasti uurida ka siseruume.   

Teisel pool teed paiknevad hooned viitavad võimalusele, et seal olid korterid tööliste 

tarbeks. Kindlasti peaks ekspertiisi koosseisus vaatlema kompleksi tervikuna, et 

säilitamaks ansambli ajaloo loetavus keskkonnas määrata mälestise kaitsevöönd kogu 

kompleksi arvestades.  

Mälestise tunnused: hästi säilinud näide maatöösturi eluasemest koos abihoonete, 

tööstushoonete ja tööliste elamutega. Hea näide vernakulaarsest tellisarhitektuurist. 

6. Nn lihtrahva elamu iseseisvusperioodist. Variandid Tiigi 5 või Vana 2 

 
Vana 2 

 
Tiigi 5 

 

Tegemist on Kilingi-Nõmmele väga iseloomuliku majatüübiga, mis väikeste 

variatsioonidega leidis rakendamist rohkem kui 50. aasta vältel. Esitatud variandid on 
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mõlemad hästi säilinud, Vana 2 esindab mõnevõrra konservatiivsemat lahendust, Tiigi 5-l 

on näha juba moodsaid laiemaid ja lihtsama jaotusega aknaid. Lõpliku otsuse tegemiseks 

võiks ekspertiisi käigus tutvuda mõlema hoonega, hinnata nende seisundit, arhitektuurset 

terviklikkust ja ka omanike meelestatust mälestise staatuse suhtes.  

Mälestise tunnused: tüüpiline Kilingi-Nõmme lihtrahva elamu, mis leidis massilist 

rakendust, kajastab olulist etappi linna arhitektuurses kujunemises.  

7. 1930. aastate eramud Eha 20 ja Järve 20 

 
Eha 20 

 
Järve 20 

 

Tegemist on 1930.tel aastate teises pooles populaarseks saanud elamutüübiga, mis 

jõudsalt levis näiteks Pärnus. Kilingi-Nõmme variandid on küll mõnevõrra 

tagasihoidlikumad ja vernakulaarsemad, peegeldavad ometi hästi arhitektuurimoe 

suundumisi maakonna keskuses. Kui Pärnu seda tüüpi hooned on viimase aastakümne 

remondibuumis rohkem või vähem rikutud, siis Kilingi-Nõmmel on nad säilinud täies 

algupärases hiilguses. Eha 20 ja Järve 20 esindavad hoonetüübi mõnevõrra erinevaid 

variatsioone. Juhul kui otsustada ainult ühe hoone kasuks oleks see Eha 20.  

Mälestiste tunnused: Hästisäilinud näited 1930. aastate teise poole eramuarhitektuuri  

ühest populaarsest tüüplahendusest. Kilingi-Nõmme kontekstis silmapaistvad 

eramuarhitektuuri näited.  

8. Elamu Pärnu 22. 

Funktsionalistliku villa 1940. aastast on projekteerinud insener Konstantin Meyer. 

Kilingi-Nõmme kontekstis silmapaistvalt erandlik ja originaalsuse taotlusega hoone, mis 

kasutades funktsionalismi kui moestiili püüab kõrgemale tõusta väikelinna 

konservatiivsest ellusuhtumisest ja traditsioonilisest miljööst. Kas siin on ka tegemist  
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Juuni 2006 

 
Sama vaade detsember 2006 

 
Detsember 2006 

 

maakonnakeskuseks oleva Pärnu 

funktsionalismi mõjudega on ühe näita 

põhjal raske väita. Hoone puhul on märgata 

probleeme tema säilimisega 

originaalsubstantsis. Vahetatud on aknad 

(kuigi sobimatu materjal, lähtub vähemalt 

raamijaotus originaalist). 2006. aasta suve 

jooksul lisandus sobimatu terrassi varikatus 

 (õnneks kergesti eemaldatav). See viitab, et hoone, mis võiks olla väikelinna 

arhitektuurne pärl kipub saama rikutud ja narritud. Arvestades tema asukohta peatänava 

ääres ja kohta linna arhitektuurse pärandis oleks tema kaitsmine riikliku mälestisena 

vajalik. 

Mälestise tunnused: funktsionalistliku arhitektuuri parim esindaja Kilingi-Nõmme linnas.  

9. 1950. aastate puiteramud Järve 18 ja Piiri 7.  

1950. aastate puiteramud on huvipakkuvad kahes kontekstis: ühelt poolt puidu 

kasutamise traditsiooni jätkumine ajal, mil silikaattellistest vooder, või vähemalt 

krohvitud fassaad kujunes eramuehituses enesestmõistetavaks normiks (mitte juriidilises 

mõttes vaid pigem hoiakute kontekstis), teisalt aga puitarhitektuuri ajateljel ühe 

konkreetse ilminguna ajal, mil puithoonete osakaal ehituses langes drastiliselt. Mõlemad 

hooned näitavad selgelt sõjaeelsete esteetiliste traditsioonide jätkumist, Piiri 7 pisut 

vanamoodsamal, Järve 18 oma laiade aknaavad ja lihtsamate liistudega edumeelsemal 

moel. Konkreetsete hoonete valik ülalpool esitatud valimist on tingitud nende heast 
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säilivusest, omavahelistest stiilierinevustest ja ka asukohast. Nimelt omavad mõlemad 

lähikonnas (Järve 18 lausa naabruses) samatüübilisi hooneid 1930. aastatest pakkudes nii 

suurepärast võrdlusmomenti.   

 
Järve 18 

 
Piiri 7 

 

Mälestiste tunnused: 1950. aastate eramuehituse hästisäilinud näited, mis olulised näited 

puitarhitektuuri ajateljel. Kilingi-Nõmme kontekstis silmapaistvad eramuarhitektuuri 

näited.  

Kokkuvõttes võib öelda, et kõik esitatud hooned on eelkõige olulised Kilingi-Nõmme 

kohaliku ajaloo ja arhitektuuripärandi kontekstis. Samas tuleb tõdeda, et meie 

arhitektuuripärand tervikuna koosnebki mitmesugustest lokaalsetest nähtustest, 

stiiliajaloo vaatevinklist oleks meil harva vajadust kaitsta vaadelda hooneid väljaspool 

Tallinna. Kuivõrd tänases postmodernistlikus kontekstis on ammu loobutud vaid tippude 

väärtustamisest vaid samaväärset tähelepanu leiab keskkond ja kontekst tervikuna on 

nimetatud hoonete kaitse oluline ka üldise tasakaalustatuse seisukohalt.  

 

Ettepanekud miljööaladeks 

Vaadeldes Kilingi-Nõmme arhitektuurset keskkonda ja pärandit ning analüüsides 

linnaruumi  joonistus välja kaks miljööala, mis mõlemad koosnevad mitmest osast. 

1. Pärnu tänava miljööala.  

Miljööala piirid 

Põhja pool Pärnu mnt nr 2-30 ja 46-122 , miljööalasse sisse on haaratud ka osaliselt Kirde 

Tiigi ja Vainu tänavate hoonestus (nr Kirde 2,3, 3A, 4, Tiigi 4 ja 5, Vainu 7,9,11), kui 
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Pärnu maantee äärse hoonestusega ajalooliselt ja orgaaniliselt liituvad elamud. Lõuna 

pool Pärnu mnt nr 1-31, 39-71, 75-97. 

Miljööala iseloomustus ja väärtused 

Tegemist on tüüpilise transiitmaantee äärde kujunenud väikelinna asustusstruktuuriga, 

kus hoonestus on kujunenud eelkõige piki tänavat.  

 
Pärnu t 19-25 

 
Pärnu t 116-122 

 
Pärnu t 41-51 

Kilingi-Nõmme puhul on 

tähelepanuväärne, et peatänaval on justkui 

aeg peatunud. Jättes välja kaose tänava 

keskosas ja lõigukese nõukogudeaegseid 

eramuid (11-15) koosneb tänavaruum 

peaaegu eranditult enne II MS ehitatud 

hoonestusest, neist pea pooled enne I MS. 

Lisaks ajaloolisele terviklikkusele on 

tegemist ka ruumiliselt ja mahuliselt  

harmoonilise lõiguga, mida iseloomustab vahetult tänava ääres suhteliselt tihedalt paik-

nev hoonestus (eriti võrreldes kõrvaltänavate märksa hõredama asetusega), paigutus piki-

küljega vastu tänavat, korruselisus 1,5-2 (üksikud hooned keskusest kaugemale jäävates 

osades on ka ühekorruselised), materjalikasutus domineerivalt puit (rõhtlaudis), üksikutel 

juhtudel krohv ja erandina üks tellisfassaadiga hoone. (vt lisadest Pärnu t hoonestus) 

Kasutusrezhiim  

Oluline on säilitada ajalooline hoonestus ja vältida selle devalveerumist teadmatusest 

tuleneva oskamatu renoveerimistegevusega (vt ka ptk Soovitused.). Uushoonestuse 

lisamisel (tühjadele kruntidele) jälgida olemasoleva hoonestuse  parameetreid:  
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1. asetus krundil tänava ääres 

2. kõrgus 1,5-2 korrust, mitte rohkem kui 6 m 

3. fassaadimaterjal puit, soovitavalt laudis 

4. Vältida kaasaegseid materjale, mis vastuolus hoonete ehitamise ajaga 

5. vältida kohalikule arhitektuuritraditsioonile võõraid lahendusi (nt ühekorruseline 

madala kelp- või viilkatusega maja, mis kipub levima eelkõige põhjamaade 

tüüpprojektide kaudu). 

2. Viilkatustega individuaalelamute piirkonnad esimestest nõukogude 

kümnendiest. 

 Kiling-Nõmme hoonestuses torkab meeldivalt silma terve rida väga harmoonilise 

arhitektuurse ruumiga tänavaid, mis hoonestatud valdavalt 1950. -60. aastatel. Mõnel 

pool on ka üksikuid 1930. aastate hooneid, mis aga sarnaste esteetiliste ja mahuliste 

kriteeriumite tõttu tavainimese jaoks ilmselt eristamatuks jäävad.  

 
Järve tänav 

 
Õhtu tänav 

 

Miljööala piirid 

Ala koosneb kahest osast:  

Järve (4-12, 3-11), Õhtu (1-17, 2-12), Piiri 4,5,7, Eha (18,19,20) 

Kiriku (nr 15-35 ja 5-26) ja Mäe ( 2-20) tänavad.  

Analoogilisi tänavalõike on ka Pärnu maanteest põhja pool, kuid seal on nad 

eelpooltoodutest märksa napimad ja segatud mitut tüüpi hoonestusega. 

 Miljööala iseloomustus ja väärtused 

Tegemist on tervikliku ja homogeense piirkonnaga, mis esindab sõjajärgsete 

individuaalelamute ja ka elamise traditsiooni täies hiilguses.Olles ühelt poolt hea näide 
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arhitektuuriajaloost (ja tegelikult ka sotsiaal- ja olustiku ajaloost) on teisalt tegemist väga 

olulise kihistusega Kilingi-Nõmme arhitektuurses pärandis. 

Kasutusrezhiim  

Oluline on säilitada olemasolev hoonestus ja vältida selle devalveerumist teadmatusest 

tuleneva oskamatu renoveerimistegevusega (vt ka ptk Soovitused.). Uushoonestuse 

lisamisel tühjadele kruntidele või olemasoleva asendamisel jälgida olemasoleva 

hoonestuse  parameetreid:  

1.  asetus krundil n.ö eesaiaga, majad paiknevad reeglina kõik ühel ehitusjoonel 

pikiküljega tänava poole, krundipiirde ja tänava vahel on haljasriba 

2. korruselisus 1,5, kõrged viilkatused 

3. Fassaadimaterjal, silikaattellis või krohv, erandina ka rõhtlaudis.  

4. Vältida kaasaegseid materjale, mis vastuolus hoonete ehitamise ajaga 

5. vältida kohalikule arhitektuuritraditsioonile võõraid lahendusi (nt ühekorruseline 

madala kelp- või viilkatusega maja, mis kipub levima eelkõige põhjamaade 

tüüpprojektide kaudu). 

 

Eelpooltoodud miljööalade kehtestamine üldplaneeringu raames annaks instrumendid, 

mille rakendamine võimaldaks Kilingi-Nõmmel säilitada tema kõige iseloomulikumat 

arhitektuurset keskkonda ja atraktiivset linnaruumi ka järeltulevatele põövedele. 

Rääkimata tänaste elanike võidust harmoonilise ja väärike elukeskkonna näol.  
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SOOVITUSED 

1. Uushoonestuse kavandamisel olemasolevasse keskkonda lähtuda ümbritsevast 

linnaruumist. Rajades uusi tänavaid võib alati valida ka kardinaalselt teistsuguse 

lähenemise. Oluline on kujunev üldpilt. Olukord, kus uut eramurajooni rajades on 

inimestele jäetud vabad käed ja kõrvuti võib näha palkmaja ja valget funkvillat on 

masendav nii linnaruumi kui elanike suhtes. Harmooniline üldmulje ja 

arhitektuurse kakofoonia vältimine mõjutab ka kinnisvara hindu positiivses 

suunas. Eelpooltoodud näite puhul kaotavad mõlemad. 

2. Kaaluda võimalust säilitada suhteliselt hajusam hoonestus linna kaugemates ser-

vades, mis praegusel kujul moodustab sujuva ülemineku linnakeskkonnalt küla-

keskkonnale. Seda on võimalik kaitsta järgmiste parameetritega: kruntide min 

suurus, hoonete min omavaheline kaugus, ilmselt võiks arvestada ka senist hoo-

nestusstruktuuri kus elamud on reeglina paigutatud krundi tänavapoolsesse otsa. 

3. Leida võimalus väärtustada linnas paiknevat õigeusu kalmistut.   

4. Ajaloolise hoonestuse renoveerimisel vältida imiteerivaid (kiviimitatsiooniga 

katuseplekk, plastvooder, fassaadiplaadid jne) materjale. Samuti on erakordselt 

ebasobiv trapetsprofiiliga plekk-katus. Ajalooliste hoonete katusekattematerjalina 

tuleb eelistada valtsplekki (sobib ka eelnevalt värvitud nn kaasaegne valtsplekk) 

või asbestivabu eterniitplaate, mis säilitavad hoonete visuaalse (ja ka 

harjumuspärase) terviklikkuse. Enne II MS ehitatud hoonetel võiks kaaluda ka 

kimmkatust, mis oli algupärane katusematerjal.  

5. Vältida hoonete soojustamist väljastpoolt. See rikub fassaadid ja devalveerib 

sellega nende väärtust. Siinsetele, valdavalt puit- ja sõrestikhoonetele on igati 

sobiv ja toimiv seestpoolt soojustamine.  

6. Säilitada ajaloolisi avatäiteid. Eriti käib see uste, aga ka akende kohta.  

7.  Kehtestada reeglid piirete rajamisel (kõrgus, materjalikasutus). Tänavaruumi 

seisukohast on see ülioluline. 

8. Anda välja infoleht omanikele renoveerimissoovitustega. Lihtsalt lakooniliselt. 

Soovitused, mida teha ja mida mitte. Paljud vead juhtuvad teadmatused ja 

päädivad tõdemusega, oleks ma teadnud….. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolevasse köitesse kogutud lisad on taustinformatsioon töö Kilingi-

Nõmme arhitektuuripärandi analüüs. Ettepanekud mälestisteks ja 

miljööaladeks juurde.  

Lisade näol on tegemist Eesti Kunstiakadeemia Restaureerimisteaduskonna I 

kursuse vaatluspraktika käigus kogutud andmebaasiga. Töö autori poolt on 

korrigeeritud väärtushinnanguid ja lisatud osaliselt kommentaare objektide 

seisundi kohta, samuti hinnanguid teostatud renoveerimistööde kohta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Pärnu tänavast põhja poole jäävad tänavad. 

Aru tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Aru 3 1,5 X, 

silikaattellistest 

fassaadiga. Viilkatus. 

Valminud 1967  

2509 88 MV 

 
Aru 4 1,5 X, kombineeritud 

fassaad (krohvitud ja 

laudis). Valminud 

1922 

2000 137 MV 

 
Aru 5 1X, rõhtlaudise ja 

viilkatusega väike 

puitelamu. Valminud 

1927. 

2509 88 V 

 
Aru 6 1,5, hoovipoolne 

juurdeehitus2x, rõht-

laudisega puitelamu, 

juurdeehitis krohvi-

tud. Valminud 1920. 

Katastroofiline aken-

de lahendus ülakorru-

sel.Sobimatu juurde-

ehitus tagaküljel.  

2844 159 MV 

 



 5 

 
Aru 8 1,5 x rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1927. Sobimatu 

katusekattematerjal.  

4021 132 MV 
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Karja t, paarisnumbrid 
 

Aadress Kirjeldus Kr. 
(m2) 

Eh. 

al. p 
(m2) 

Vrt Foto 

Karja 2 2 korrust; punane viil-

plekk-katus; 

telliskivimaja. Valminud 

1962 

725  82  MV 

 
Karja 4 2 korrust; viil-

eterniitkatus; 

telliskivimaja; puust 

juurdeehitis. Valminud 

1960. 

940  104  V 

 
Karja 6 1 korrus; maja ehitatud 

oranž-valge 

telliskividest; lame katus 

eterniitplaatidest; üks 

sein on kaetud 

ronitaimega. Valminud 

1973 

1206  127  V 

 
Karja 8 2 korrust; paarismaja 

osa, viil-plekk-katus; 

fassaad: osaliselt 

telliskivist, osaliselt 

krohvitud (soklikorrus); 

puitosad on rohelised 

1627  132  __ 
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Karja 10 2 korrust; lame plekk-

katus rohelise karniisiga; 

fassaad: osaliselt 

telliskivist, osaliselt 

krohvitud. Need kaks 

maju – Karja 8 ja 10 – 

moodustavad kompleksi. 

1630  135  __ 

 
 

Karja t paaritud nr 
 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suur

us 
(m2) 

Eh. 

al. 

pind 
(m2) 

VRT Foto 

Karja 1A 1X, fassaad plekist, 

tellistest ja krohvist, lai 

kastkarniis,  lamekatus. 

Puudub kindel aiapiir ja 

piirded.   

801 150 __ 

 
Karja 1 2x, silikaattelllistest 

fassaad, madal telkkatus. 

Valminud 1969  

600 101 V 
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Karja 3 1x, madalal vundamendil 

rõhtlaudisega väike 

puitelamu.  

2675 62 V 

 
Karja 3A 1X, silikaattellistest 

fassaadiga väike elamu. 

Valminud 1975 

1220 137 MV 

 
Karja 5 2X (ühel poolt), 

kombineeritud fassaadiga 

(krohv ja vertikaallaudis) 

2182 84 MV 

 
Karja 5A 1,5 korruseline 

siikaattellistest 

fassaadiga. Ehitusjärgus 

1449 155 __ 
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Karja 7 1,5 korruseline, 

kombineeritud fassaad 

(krohv ja puit) 

3647 75 MV 

 
Karja 9 1korruseline puitelamu, 

viilkatusega. 1939 

 71 MV 

 

Kase tänav 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suur

us 

m2 

Eh.a

l. 

pind 

m2 

Vrt. Foto 

Kase 1 1,5 korrust; 

katus: viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, 

laudisValminud 

1990 a.. 

 104 

m2 

__ 

 
Kase 2 1/ 2 korrust; 

katus: lame, 

plekk; fassaad: 

krohv, laudis, 

silikaattellis, 

1980 a. 

1136 

m2 

155 

m2 

__ 
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Kase 3 1,5 korrust; 

katus: viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, laudis, 

1990 a. 

1634 

m2 

101 

m2 

__ 

 
Kase 4 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, 

laudis,1986a 

1045 

m2 

131 

m2 

MV 

 
Kase 6 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, laudis, 

punane tellis, 

1980a 

1380 

m2 

132 

m2 

MV 

 
Kase 8 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

plekk; fassaad: 

krohv, plekk, 

1986a 

1366 

m2 

153 

m2 

MV 

 
Kase 9 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, laudis, 

punane tellis. 

600 

m2 

149 

m2 

MV 
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Kase 10 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, laudis, 

1996a 

1960 

m2 

234 

m2 

MV 

 
Kase 11 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, laudis, 

kivi, 1986a 

600 

m2 

132.

m2 

MV 

 
Kase 17 1/ 1,5 korrust; 

katus: madal viil, 

eterniit; fassaad: 

silikaattellis, 

laudis, 1991a 

1036 

m2 

144 

m2 

MV 
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Kirde tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.al. 

pind 

Vrt Foto 

Kirde 2 1x tellisfassaadiga 

elamu, osaliselt 

krohv, plastaknad. 

Valminud 1979 

803 142 __ 

 
Kirde 3 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu Valminud 

1926 

2264 128 V 
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Kirde 3A 1x viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu 

616 88 MV 

 

Kirde 4 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega elamu. 

Valminud 1910 

 126 VV 

 

 
Kirde 5 1x, viilkatusega 

krohvitud puitelamu. 

Suhteliselt 

amortiseerunud.. 

Valminud 1937.  

3046 110 __ 
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Kirde 6 1x, madala 

viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga elamu. 

Valminud 1971. 

1348 84 MV 

 
Kirde 8 1,5x, viilkatusega, 

kombineeritud 

fassaadiga (krohv ja 

laudis) elamu. 

Valminud 1937 

2521 111 MV 
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Kirde 9 1,5x, viilkatuse ja 

silikaattellistest 

fassaadiga elamu. 

Valminud 1962. 

3132 103 V 

 
Kirde 10 1x viilkatuse ja 

rõhtlaudisega hoone, 

tules hävinud.  

2689 92 __ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 
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Kooli 1 Traditsiooniline 

1950. aastate 

tüüplahendus 1,5 x, 

kõrge viilkatusega 

silikaattellistest 

voodriga Valminud 

1961. Sobimatu 

katusekattematerjal ja 

aknad. 

800 90 MV 

 
Kooli 3 Traditsiooniline 

1950. aastate 

tüüplahendus 1,5 x, 

kõrge viilkatusega 

silikaattellistest 

voodriga Valminud 

1960. Väga ehedalt ja 

originaalitruult 

säilinud. 

632 97 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrge tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 



 17 

Kõrge 2    __ 

 
Kõrge 4 2X, puitfassaadiga, 

viilkatus Valminud 

1940?  

5046 185 __ 

 
Kõrge 3 1X, puitfassaadiga, 

viilkatus 

4455 65 V 

 
Kõrge 11 Ühekorruseline 

rõhtlaudisega 

puitelamu, viilkatus. 

Krundil arhailine 

palkidest 

kõrvalhoone 

laastukatusega. 

Valminud 1941. 

-- 52 MV 

 
 

Künka tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 
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Künka 6 1 korrus; viil-plekk-

katus; maja 

krohvitud; puitosad 

on tumepunased; 

terrass. Valminud 

1997. 

1671  157  __ 

 
Künka 8 2 korrust; viil-

eterniitkatus; maja 

on renoveerimisel.   

1753  118  __ 

 
Künka 4 1X, viilkatusega 

rõhtlaidisega 

puitelamu. Valminud 

1917. Äärmiselt 

sobimatud aknad.  

2102 85 MV 

 

 
 

 

Luha tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 
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Luha 1 1x, viilkatusega, 

püstlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1940. 

1315 64 V 

 
Luha 5 Varemed 1x 

silikaattellistest 

honest.  

3384 47 __ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõmme tänav 
 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 
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Nõmme 

17 

Kortermaja, 2 

korrust; viil-

eterniitkatus; 

krohvitud; 3 

trepikoda. Valminud 

1977. 

1898  470  __ 

 
Nõmme 

19 

2 korrust; viilkatus; 

kortermaja; 3 

trepikoda 

Need kortermajad ei 

sobi antud kvartali 

eramajade hulka. 

Valminud 1979 

2539  474  __ 

 
Nõmme 

20 

1x, viilkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1920. Suhteliselt 

kaootilises 

keskkonnas küllalt 

üksik. Õnneks ei häiri 

vastas asuvat 

Päästeameti 

kompleksi kaitsealuse 

pritsikuuriga.  

1526 177 __ 
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Nõmme 

22 

Administratiivhoone, 

tänane vallavalitsus. 

Nõukogude aegne 

tüüpprojekt, mis kogu 

ümbritseva 

keskkonna suhtes on 

täielikult ignorantne.  

1854 390 __ 

 
Nõmme 

24 

Valminud 

1947.Suhteliselt 

arhitektuurivabalt 

mõjuv hoone vahetult 

sõjajärgsest ajast. 

Silma riivavad 

jaotuseta aknad.  

1380 87 MV 

 
Nõmme 

26 

1,5 x viilkatusega, 

silikaattellistest 

voodriga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. 

Traditsiooniline 

1950. aastate 

individuaalelamu. 

Valminud 1970. 

840 94 MV 

 
Nõmme 

28 

1,5 x Kelpkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone, tõenäoliselt 

1930. aastate II 

poolest. 

Traditsionalismile 

viitav 

arhitektuurikeel.  

1718 102 V 
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Nõmme 

30 

1x viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 

1935.Stiilipuhas 

näide traditsioo-

nilisest vernakulaar-

sest  aleviarhitek-

tuurist. Üldjoontes 

hästi säilinud. V.a 

uks ja varikatus.  

2854 93 V 

 
Nõmme 

32 

1 korrus + k; viil-

eterniitkatus; maja 

renoveeritud. 

Valminud 1930. 

Sobimatute 

detailidega (laudis, 

aknad) remont on 

maja väärtust oluliselt 

devalveerinud. 

848  93  __ 

 
Nõmme 

34 

2 korrust; viil- 

eterniitkatus; 

telliskivimaja. 

Valminud 1959. 

712  83  V 

 

Nõmme 

36 

2 korrust; viil-

eterniitkatus; 

telliskivimaja. 

Osaliselt kaetud 

ronitaimega. 

Valminud 1959. 

711  78  V 

 

Nõmme 

38 

2 korrust; uus plekk-

katus; telliskivimaja. 

Valminud 1966. 

901  79  MV 
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Pargi tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Pargi 1 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpikine 

sajandialguse n.ö 

lihtrahva elamu. 

Tõenäoliselt olnud 

algusest peale n.ö 

paariselamu. 

Valminud 1922. 

 116 MV 

 
Pargi 4 Päästeameti administ-

ratiivkorpus ja tejsel 

pool teed paiknev 

pritsimaja. Viimane 

on mälestis.  Tradit-

siooniline sajandi-

alguse vernakulaarne 

arhiektuur. Viilkatuse 

ja rõhtlaudisega kae-

tud fassaadiga. Suu-

repärane näide kuidas 

kaasaegne administ-

ratiivne funktsioon 

sobitub ajaloolistesse 

hoonetesse. Lahen-

dus, mis linna arhi-

tektuurset üldilmet 

ainult väärtustab.  

  V 

VV 

 

 
Pargi 4A Laululava 

abiruumidega. 

Valminud 1998. 
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Pargi 6 Ilmselt asteaiaks 

kavandatud 

tüüpprojekti järgi 

ehitatud hoone.  
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Põllu tänav  

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Põllu 5 2 korrust; madal 

viilkatus; maja 

krohvitud; kõik puitosad 

(sh rõdu) tumepruunid. 

Valminud 1998. 

1132  104  __ 

 
Põllu 6 2 korrust; lame katus; 

telliskivimaja; seintel 

ronitaimed Valminud 

1974.   

1285  146  V 

 
Põllu 7 2 korrust; viil-

eterniitkatus; krohvitud 

hallid seinad; valged 

aknaraamid; 

tumepruunid puitosad; 

rõdu; ümber madal aed. 

Valminud 1984 

1431  154  __ 

 
Põllu 8 1 korrus; viil-

eterniitkatus; hall krohv; 

roheline aed. Valminud 

1921. 

750  76  MV 
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Põllu 9 2 korrust; lame katus; 

telliskivimaja; roheline 

aed. Valminud 1960 

1700  102  V 

 
Põllu 10 2 korrust + 1kordne 

garaaž; krohvitud seinad; 

madal roheline aed. 

Valminud 1974 

1093  112  __ 

 
Põllu 12 2 korrust; viil-plekk-

katus; telliskivimaja; 

juurde ehitatud krohviga 

kaetud garaaž; puitosad 

pruunid; umber madal 

raudtara. Valminud 

1978. 

1037  68  __ 

 
Põllu 14 2 korrust; viil-

eterniitkatus; helehall 

krohvitud hoone; 

plastaknad; garaaž. 

Valminud 1998. 

1208  165  MV 
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Põllu 16 2 korrust; viil-

eterniitkatus; helehall 

krohvitud hoone; garaaž. 

Seintel ronitaimed. 

Valminud 1998. 

1196  165  MV 
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Pärnu tänav 
Aadress Kirjeldus Kr. 

M2 

Eh. 

Pind 

M2 

Vrt Foto 

Pärnu 2 2,5 x viilkatusega 

rõhtlaudisega puidust 

korterelamu. Arhitek-

tuuriajalooliselt  hu-

vitav objekt esindab  

varast  nõukogude-

aegset korterelamut 

maapiirkonnas. Puu-

duvad igasugused sta-

linistliku arhitektuuri 

pseudoklassitistlikud 

detailid.Valmis1950.  

  V 

 
Pärnu 6 1,5 korrust; viilkatus; 

fassaad: silikaattellis, 

1921. a. Esindab nn 

varasemat elamu-

tüüpi.  

2009  77  MV 

 
Pärnu 8 1x; viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu, valminud 

1900. a. Küllalt 

amortiseerunud, 

esindab nn varasemat 

elamutüüpi.   

2028  66  MV 

 
Pärnu 10 1,5x; viilkatusega, 

suhteliselt laiema 

rõhtlaudisega 

puitelamu. 

Tänavapoolsel küljel 

kaupluseruumid. Ca 

1900 a. 

2058  166  V 
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Pärnu 12 2,5x; viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

korterelamu. Hästi 

säilinud, eriti 

väärtuslikud valdavas 

osas säilinud laudis ja 

puitaknad. Mõlemad 

vajaksid hoidmist ka 

edaspidi. 

2101  128  V 

 
Pärnu 14 1,5x, viilkatusega 

puitelamu, kapitaal-

selt rekonstrueeritud, 

kaotanud kogu aja-

loolise väärtuse.  Uus 

soojustus ja laudis, 

sobimatud plastak-

nad, , hoone ja detai-

lide  proportsioonid 

rikutud, 1925. a.             

2308  107  -- 

 

Pärnu 16 1,5x, viilkatusega; 

krohvitud fassaadiga 

puitelamu, 1920. a.. 

Hoone peamised 

arhitektuursed 

näitajad – mahud ja 

proportsioonid on 

säilinud, samuti 

originaalaknad.  

1702  74  MV 
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Pärnu 18 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. 1930. a. 

Oluline osa Pärnu 

tänava alguse 

puitelamute 

ansamblist.  

2072  159  MV 

 
Pärnu 20 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega , 

viiludel püstlaudisega 

puitelamu. Oluline 

osa Pärnu tänava 

alguse puitelamute 

ansamblist. 

3282  103  MV 

 
Pärnu 22 2x krohvitud 

fassaadiga funkt-

sionalistlik elamu. 

Ainus sedavõrd välja-

peetud vormikeelega  

funktsionalistlik maja 

linnas, valminud 

1939/38, arhitekt 

Konstantin Meyer. 

Hoone laskis ehitada 

Helmut Nirgi.  

670  130  VV 

 

Pärnu 24 1x viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu,nn vanem 

elamutüüp. Kuulus 

kunagi samale 

omanikule, Helmut 

Nirgile, kes lasi 

ehitada Pärnu 22 

maja. 

2514  51  MV 
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Pärnu 26 1,5x; valtsplekiga 

viilkatusega, osaliselt 

säilinud originaalse 

rõhtlaudisega puitela-

mu. Hoone 

otsafassaadil olnud 

verandad, mis hiljem 

on ehitatud eluruumi-

deks. Oluline osa 

Pärnu tänava alguse 

puitelamute 

ansamblist. 

2480 

m2 

225 

m2 

V 

 

 
Pärnu 28 1,5x; valtsplekiga 

kaetud viilkatus, 

krohvitud fassaadid. 

Verandal osa aknaid 

kinni ehitatud. 

Oluline osa Pärnu 

tänava alguse 

ajaooliste hoonete 

ansamblist. 

2096 

m2 

147 

m2 

V 
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Pärnu 30 1x; madala 

valtsplekiga  

kelpkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega elamu. 

Valminud 1940. a. 

Erandlik hoone 

linnapildis, dialoogis 

Pärnu 22 hoonega.  

4420 

m2 

161 

m2 

V 

 
Pärnu 40 1980.-90. aastatel 

alustatud ja pooleli 

jäänud 

restoranihoone.  

   

 
Pärnu 42 2x viilkatusega kroh-

vitud fassaadidega.  

Ilmselt 1930. aasta-

test pärinev elamu-

ärihoone, kus esime-

sel korrusel äripinnad 

ja teisel elukorterid. 

Omasuguste seas 

oleks igati kihane kui 

osa EW aegsest 

linnasüdamest , üksi-

kuna ja räämas mõjub 

üsna väheveenvalt.   

  MV 

 
 

Pärnu 44 2x, madala viilkatu-

sega krohvitud fas-

saadiga hoone. Nõu-

kogude-aegne tüüp-

projektiga postkon-

torihoone ehitatud 

kokku ajaloolise 

maakividest hoonega 

(moodustab Pargi 

tänava äärse tiiva). 

Mõjub üksiku 

jaseosetuna nagu 

1904 462 __ 
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enamik selle 

tänavalõigu hooneid.  

 
Pärnu 46 2x viilkatusega kroh-

vitud fassaadidega.  

Ilmselt 1930. aasta-

test pärinev elamu-

ärihoone, kus esime-

sel korrusel äripinnad 

ja teisel elukorterid. 

Omasuguste seas 

oleks igati kihane kui 

osa EW aegsest 

linnasüdamest , üksi-

kuna ja räämas mõjub 

üsna väheveenvalt.   

1316 439 MV 

 

Pärnu 48 1,5 x, viilkatuse ja 

krohvitud seintega 

korterelamu, 

tõenäoliselt EW 

perioodist. 

1047 293 MV 

 
Pärnu 50 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

n.ö vanemat tüüpi 

elamu. 

  V 
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Pärnu 52 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

n.ö vanemat tüüpi 

elamu.Valminud 

1870?  

  V 

 
Pärnu 54 2x, madala viilkatu-

sega rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Rikutud 

väljastpoolt 

soojustamise, 

sobimatute akende ja 

fassaadikujundusega. 

Valminud 1900. 

  MV 

 
Pärnu 56 1,5 x, viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

n.ö vanemat tüüpi 

elamu.Valminud 

1900. 

  V 

 
Pärnu 58 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

n.ö vanemat tüüpi 

elamu.Valminud 

1900 

  V 
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Pärnu 60 2x; viilkatusega rõht-

laudisega puithoone. 

Nurk on  kahjustatud  

osaliselt puuduva 

vihmaveetoru tõttu. 

Ehitatud 1911 Hans 

Voorti poolt. 1911-

1923 paiknes siin 

kool. Hoonel sobi-

matu kiviimitatsioo-

nis plekkkatus. Vär-

vitud vale värvitüü-

biga (akrülaatlatek-

siga). Oluline osa 

Pärnu tänava puit-

hoonete ansamblist. 

859  200 V 

 

Pärnu 62 2x pultkatusega, 

rõhtlaudisega puit-

hoone. Algselt ehita-

tud korterelamuks 

Jaan Pukki poolt. 

Alates 1950. aastatest 

administratiivhoone. 

Viimaste aastaküm-

nete remontides on 

hoone väärtusesse 

pieteeditundega 

suhtunud. Arhitek-

tuurselt silmapaistva-

maid hooneid linnas.   

1268 263 VV  

 

 
Pärnu 70 2x, madala viilka-

tusega rõhtlaudisega 

korterelamu (6 korte-

rit), puidust. Nõuko-

gude ajal küll mitme-

te remontide osali-

seks saanud on oma  

olemuselt siiski koos-

kõlas Pärnu t 

ansambliga. 

1890 201 V 
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Pärnu  72 1x; viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu, esindab 

nn vanemat 

elamutüüpi, erandiks 

tänava pool 

alevimajadele 

iseloomulik veranda.   

2015 111 V 

 
Pärnu 74 1,5x, viilkatusega. 

Valminud 1895   

2864 142 V 

 
Pärnu 76 2 korrust; viil-plekk-

katus; I korrus 

krohvitud, II puidust. 

Valminud 1915. 

1828 89 MV 

 
Pärnu 78 1 korrus; viil-

eterniitkatus; 

puumaja. Valminud 

1897? 

3006 75 MV 
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Pärnu 80 2 korrust; viil-

eterniitkatus; roheline 

puuhoone; 

puitdekoor. 

Valminud 1914. 

2482 142 V 

 
Pärnu 82 Korterelamu (5 

korterit). Puuhoone; 

2 + k korruseline. 

Mansardkatus 

eterniitplaatidest.  

1888 158 V 

 
Pärnu 84 1 korrus; viil-

eterniitkatus; 

krohvitud seinad 

1599 84 MV 

 
Pärnu 86  1 korrus + 

pööningukorrus; 

viileterniitkatus; 

puitfassaad; uuesti 

roheliseks värvitud 

veranda. Valminud 

1903. 

1274 96 MV 
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Pärnu 88 2-korruseline 

puumaja; ristlaudis; 

viil-plekk-katus;  

4797 175 V  

 
Pärnu 

mnt 90 

2-korruseline 

puuhoone; L-

kujuline. Viil-

eterniitkatus. Vajab 

remonti. Valminud 

1900. 

2943 121 V 

 
Pärnu 

mnt 92 

Hoone koosneb 

kahest osast: üks on 

puust ja 1-

korruseline; teine on 

krohvitud ning 2-

korruseline. 

Mõlemad 

viilkatusega. 

Madalhaljastus 

Valminud 1920. 

2164 91 MV  

 
Pärnu 

mnt 94 

1,5 x, viilkatusega, 

kombineeritud 

fassaadiga (krohv ja 

laudis) puitelamu. 

Valminud 1940. 

1234 146 MV 
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Pärnu 

mnt 96 

1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1918. 

3914 136 V 

 

 
Pärnu 

mnt 98 

Tühi krunt?   __ 

 
Pärnu 

mnt 100 

1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1930. 

2833 107 V 
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Pärnu 

mnt 102 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

(viiludel püstaudis) 

puitelamu. Valminud 

1921. 

 68 MV 

 
Pärnu 

mnt 104 

1,5x viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga. 

Plastaknad. 

Valminud 1924. 

2045 128 __ 

 
Pärnu 

mnt 106 

1,5x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

 124 MV 

 

Pärnu 

mnt 108 

1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1921. 

1387 101 V 
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Pärnu 

mnt 110 

1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Maja 

tagaküljel sobimatud 

juurde- ja 

ümberehitused. 

Valminud 1923. 

2162 106 MV 

 

 
Pärnu 

mnt 112 

1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1920 

1835 51 V 

 
Pärnu 

mnt 114 

1x, viilkatusega 

kombineeritud 

fassaadiga (krohv ja 

laudis) puitelamu. 

Valminud 1925. 

1811 109 MV 
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Pärnu 

mnt 116 

1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1937. 

2005 131 V 

 

 
Pärnu 

mnt 118 

1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu Valminud 

1927. 

2548 130 MV 

 
Pärnu 

mnt 120 

1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu 

2605 83 V 
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Pärnu 122 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1923. 

2868 129 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raba tänav 
Aadress Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 
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Raba 2 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis, 

1962. a. 

1132 

m2 

97 

m2 

MV 

 
Raba 2a 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

1960. a. 

1583 

m2 

93m

2 

V 

 
Raba 3 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: 

Silikaattellis , 

1978. a. 

1364 

m2 

145 

m2 

MV 

 
Raba 4 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit/ 

plekk; fassaad: 

krohv; detail: 

vana kuur, 1952 

1823 

m2 

93 

m2 

MV 

 
Raba 5 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: laudis; 

detail: lai laudis, 

1928. a. 

1956 

m2 

81 

m2 

V 

 



 45 

Raba 7 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

viilul laudis, 

1900. a 

2312 

m2 

62 

m2 

MV 

 
Raba 7a 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: laudis. 

1719 

m2 

38 

m2 

MV 

 
Raba 9 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: laudis; 

detail: viilul sakk, 

1931. a. 

2151 

m2 

65 

m2 

MV 

 
Raba 10 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

viilul laudis, 

1929. a. 

1511 

m2 

72 

m2 

MV 

 
Raba 11 2 korrust; katus: 

lame viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

viilul laudis; 

detail: omapärane 

stiilne maja ja 

aed. 

3895 

m2 

 

Koos 

11a’ga

? 

153 

m2 

__ 
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Raba 11a 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

tepp-plaat, viilul 

laudis. 

(1x, kauplus, 

1921 a) ? 

Raba1

1ga 

koos? 

(59 

m2) 

MV 

 
Raba 12 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, eterniit; 

fassaad: laudis; 

detail: lai laudis, 

koja viilul sakk, 

palkkuur 

ümberehitustega, 

1937. a. 

3018 

m2 

68 

m2 

V 

 

 
Raba 13 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

viilul ja kojal 

laudis; detail: 

maja uks, kuur, 

1923 a. 

3940 

m2 

135 

m2 

V 

 
Raba 14 2 korrust; katus: 

kõrge ristviil, 

eterniit; fassaad: 

laudis, 

juurdeehitusel 

silikaattellis, 

viilul krohv; 

detail: fassaadil 

lai laudis, 

nurkades 

laudadest 

1782 

m2 

82 

m2 

MV 
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sammaste 

imitatsioonid, 

viilul sakk, 

omapärane 

juurdeehitus, vana 

laia laudisega ja 

viilul sakkidega 

kuur, 1937. a. 

 

 
Raba 16 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: laudis; 

detail: lai laudis, 

1934. a. 

2475 

m2 

37 

m2 

MV 

 
Raba 18 1 korrus; katus: 

madal viil, 

eterniit; fassaad: 

silikaattellis, 

1989. a. 

600 

m2 

165 

m2 

MV 
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Raba 20 1 korrus; katus: 

madal viil, 

eterniit; fassaad: 

silikaattellis, 

viilul laudis, 

külgeehitatud 

garaaž krohvitud, 

1982. a. 

1003 

m2 

173 

m2 

MV 

 
Raba 22 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis, 

külgeehitatud 

kuuri osal laudis, 

1970. a. 

1222 

m2 

50 

m2 

__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raekoja tänav 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suur

us 

Eh.a

l. 

pind 

Vr

t 

Foto 
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Raekoja 1 Kortermaja; 2 

korrust; viilkatus; 3 

trepikoda. Maja 

telliskividest.  

Valminud 1975. 

 

1217 400 __  

 
 

Raekoja 3 1 korrus + k; viil-

plekk-katus.  

3934 71 __ 

 
Raekoja 5 1 korrus + k; viil-

eterniitkatus; 

veranda. Vana 

puumaja. Valminud 

1930. 

4954 79 V 

 
 

 

 

 

 

 
Ringpuiestee  

 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a Vrt Foto 
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l. 

pind 

Ring-

puiestee 1 

1X, silikaattellistest 

fassaad. Viilkatus, 

etereniit. Valminud 

1941 

- 71 MV 

 
Ring-

puiestee 3 

1X, viilakatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu 

3247 82 MV 

 
Ring-

puiestee 6 

1X, viilakatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Vaminud 

1960? 

-- 61 V 

 
Ring-

puiestee 8 

1,5 X, viilakatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1966? 

3984 78 V 

 
 

Sambla tänav 

Aadress Kirjeldus Kr. Eh.a Vrt. Foto 
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suuru

s 

l. 

pind 

Sambla 3 2  korrust; katus: 

ristviil, plekk; 

fassaad: krohv, 

1940. a. 

2090 

m2 

133 

m2 

MV 

 
Sambla 5 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, plekk; 

fassaad: 

silikaattellis, uuk 

laudis, 1962. a. 

1406 

m2 

88 

m2 

MV 

 
Sambla 

15 

2x, lameda 

telkkatusega rõht-

laudisega puit-

konstruktsioonis 

hoone. Tänu 

fassaadilaudisele 

meenutab EW 

agset puitfunkt-

sionalismi.Väljap

eetud hoone, 

mida on küll 

asutud hoogsalt 

rikkuma sobimatu 

juurdeehitusega. 

Valminud 1964.  

  V 
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Sambla 

17 

2x viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadiga tüü-

piline 1960. aas-

tate individuaal-

elamu. Tänu 

valdavalt origi-

naalis säilimisele 

suurepärane ajas-

tu märk.Valminud 

1967. 

  V 

 

 

Sambla 

17a 

2 korrust; lame 

katus; krohvitud 

ja osaliselt 

telliskividest. 

Juurde ehitatud 

garaaž. Valminud 

1976 

725 181 __ 

 
Sambla 

19 

2 korrust; viil-

plekk-katus; 

krohvitud seinad; 

plastaknad. 

Valminud 1958.  

702 86 __ 

 
Sambla 

21 

2 korrust; viil-

plekk-katus; 

krohvitud seinad; 

plastaknad. 

Valminud 1962 

703 101 MV 
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Sambla 

22 

2 korrust; viil-

plekk-katus; maja 

renoveerimisel. 

Valminud 1958. 

963 99 MV 

 
Sambla 

22a 

2 korrust; viil-

plekk-katus; 

krohvitud seinad; 

rõdu. Valminud  

1995. 

1391 184 __ 

 
Sambla 

23 

2 korrust; viil-

eterniitkatus; 

valge krohvitud 

fassaad; veranda. 

Valminud  1960. 

720 80 MV 

 
Sambla 

24 

2 korrust; 

viilkatus 

tõrvapapist; 

telliskivimaja; 

plastaknad. 

Valminud  1960 

1223 75 MV 
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Sambla 

25 

2 korrust; punane 

viil-plekk-katus; 

hall-krohvitud 

fassaad; 

plastaknad. 

Roheline aed. 

Valminud  1960. 

1135 103 MV 

 
Sambla 

26 

1-korruseline 

puumaja; viil-

eterniitkatus; 

valged 

aknaraamid ja 

nurgapostid. 

Valminud  1925 

4060 72 MV 

 
Sambla 

27 

2 korrust; viil-

plekk-katus; 

hallid krohvitud 

seinad. Valminud  

1962 

1371 83 MV 

 
Sambla 

28 

Algselt maja 1-

korruseline – 

juurdeehitis 2-

korruseline; 

hallid krohvitud 

seinad; osaliselt 

plastaknad.   

2519 99 MV 
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Sambla 

29 

2 korrust; viil-

plekk-katus; 

plastaknad; maja 

renoveerimisel. 

Valminud  1961 

1169 69 MV 

 
Sambla 

29a 

2 korrust; 

viilkatus 

eterniitplaatidest; 

telliskivimaja. 

Valminud  1976.   

1219 144 MV 

 
Sambla 

30 

2 korrust; ; viil-

eterniitkatus; 

krohvitud seinad. 

Valminud  1972. 

2349 102 MV 

 
Sambla 

31 

2 korrust; ; viil-

eterniitkatus; 

telliskivimaja; 

terrass.   

1289 102 V 
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Sambla 

32  

2 korrust; viil-

eterniitkatus; 

krohvitud seinad; 

garaaž. Valminud  

1970. 

719 143 MV 

 
Sambla 

32a 

2 korrust + k; 

viil-plekk-katus; 

maja kaetud 

laudisega; garaaž 

punasest 

telliskivist. 

Valminud  1981. 

989 124 MV 

 
Sambla 

33 

2 korrust; viil-

plekk-katus; 

telliskivimaja; 

plastaknad. 

Valminud  1966 

979 73 MV 

 
Sambla 

34 

1 korrus; viil-

eterniitkatus; 

helesinine 

puitmaja, 

aknaraamid on 

roosad. 

1813 58 V 
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Sambla 

35 

2 korrust; viil-

eterniitkatus; 

krohvitud 

fassaad; 

plastaknad; 

garaaž telliskivist. 

Valminud  1973  

1419 95 MV 

 
Sambla 

36 

2 korrust; lame 

katus plekist; 

plastaknad; 

telliskivihoone. 

Valminud  1962. 

1922 83 __ 

 
Sambla 

38 

1-korruseline 

puumaja; viil-

eterniitkatus;   

1933 53 MV 

 
Sambla 

40 

2 korrust; lame 

eterniitkatus; 

telliskivihoone – 

osaliselt valge ja 

osaliselt oranž; 

garaaž. Valminud  

1974 

1581 139 MV 
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Sambla 

42 

2 korrust; lame 

eterniitkatus; 

telliskivimaja; 

aknaraamid ja 

uksed rohelised. 

Madalhaljastus. 

Valminud  1971 

1038 106 V  

 
Sambla 

44 

punane puumaja, 

2 korrust; valged 

aknaraamid ja 

nurgapostid; viil-

plekk-katus; maja 

renoveerimisel 

(tehakse 

juurdeehitis). 

Valminud  1954.   

1797 80 V  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soo tänav 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suur

us 

Eh.a

l. 

pind 

Vrt. Foto 
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Soo 1 2 korrust; viilkatus; 

valged krohvitud seinad. 

Valminud  1958.  

1534 96 MV 

 
Soo 2 2 korrust; viil-

eterniitkatus; esimene 

korrus krohvitud, teine 

kaetud laudisega; 

plastaknad. Valminud  

1965 

811 86 MV 

 
Soo 3  2-korruseline puumaja; 

viil-eterniitkatus. 

Tavaline. Valminud  

1960. 

1492 98 V 

 
Soo 5/5A 2 korrust; viil-

eterniitkatus; krohvitud 

fassaad; Valminud   1959 

1266 
1254 

61 
61 

MV 
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Soo 6 2 korrust; uus viilkatus 

plekist; plastaknad; maja 

krohvitud. Valminud   

1962 

1453 90 MV 

 
Soo 7 2 korrust; viil-

eterniitkatus; maja on 

krohvitud; roheline aed. 

Valminud   1954 

1201 74 MV 

 
Soo 8 2 korrust; viil-

eterniitkatus; 

telliskivimaja. Tavaline 

tüüp Valminud   1976.  

918 95 MV 
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Tiigi tänav 
 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Tiigi 4 1,5 korruseline 

viilkatuse ja 

rõhtlaudisega 

puitelamu 

2685 137 MV 

 
Tiigi 5 1,5 x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud  

1938.  

2539 64 V 

 
Tiigi 6 1x viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu, tühi,  

amortiseerunud 

 61 __ 
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Vainu tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Vainu 7 1x, viilkatusega 

puitelamu, fassaad 

kaetud tõravpapiga 

3885 62 MV 

 
Vainu 9 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud   

1927.  

3518 73 MV 

 
Vainu 11 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu 

3411 72 MV 
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Veski tänav 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suur

us 

Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Veski 5 2 korrust; katus: 

madal kelp, 

eterniit; fassaad: 

silikaattellis, 

1971. a. 

1199 

m2 

63 

m2 

MV 

 
Veski 7 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv. 

3517 

m2 

79 

m2 

MV 

 
Veski 9 2 korrust; katus: 

kõrge ristviil, 

eter-niit; fassaad: 

laudis: de-tail: 

viilul sakk, tahvli-

tega uks. 

Valminud tn 

1930tel. 

3608 

m2 

91 

m2 

VV 

 
Veski 10 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis, 

1966. a. 

1189 

m2 

75 

m2 

MV 
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Veski 11 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, eterniit; 

fassaad: laudis; 

detail: lai laudis, 

hoovimaja, 1960. 

a. 

2198 

m2 

56 

m2 

MV 

 
Veski 12 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis, uuk 

krohv, 

külgeehitatud 

garaaž krohv, 

laudis, 1962. a. 

1199 

m2 

56 

m2 

MV 

 
Veski 13 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, plekk; 

fassaad: 

silikaattellis, 

1962. a. 

1884 

m2 

83 

m2 

MV 

 
Veski 14 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis, 

1970. a. 

1204 

m2 

66 

m2 

MV 
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Veski 15 2 korrust; katus: 

ristviil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis. 

4408 

m2 

78 

m2 

MV 

 
Veski 16 1,5 korrust; katus: 

uuk, viil, eterniit; 

fassaad: 

silikaattellis; 

detail: rõdu-

veranda, 1962. a. 

1200 

m2 

97 

m2 

MV 

 
Veski 17 1,5 korrust; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

viilul laudis, 

1934. a. 

2626 

m2 

105 

m2 

MV 

 
Veski 21 2/ 1,5 korrust, 

sokkel; katus: 

madal viil, 

eterniit; fassaad: 

krohv, viilul 

laudis. 

1693 

m2 

128 

m2 

MV 

 



 66 

Veski 23 1 korrus; katus: 

viil, eterniit; 

fassaad: krohv, 

viilul laudis. 

1943. a. 

1500 

m2 

50 

m2 

MV 

 
* - Esmakasutuselevõtu aasta Ehitusregistri järgi. 
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Aia tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Aia 1 2x, kivihoone, 

lasteaed. 

Tüüpprojekt. 

Valminud 1978 

8615 648 __ 

 
Aia 1A 1,5 x, kivifassaadiga 

ridaelamu, 

tüüpprojekt 1980. 

aastatest. Valminud 

1991. 

3537 643 __ 

 
Aia 3,5,7  Nõukogudeaegsed 

korterelamud. 

Valminud 1975, 

1972, 1979 

  __  

 

Aia t paarisnumbrid 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Aia 2 1x, krohvitud 

fassaadiga, 

kastkarniisiga elamu. 

Valminud 1978 

1124 160 __ 
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Aia 4 1,5 x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga elamu. 

Valminud 1962. 

755 83 V 

 

Aia 6 1,5 x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga elamu. 

Valminud 1960. 

1067 77 V 

 
Aia 8 1,5 x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

elamu. Valminud 

1962. 

919 72 V 

 
Aia 10 1,5 x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga elamu. 

Valminud 1969. 

623 74 V 
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Aia 12 1,5 x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega elamu. 

Valminud 1966. 

750 76 V 

 
Aia 14 2x, madala 

viilkatusega 

silikaattellistest ja 

püstlaudisega elamu. 

Valminud 1979. 

700 143 __ 

 
Aia 16 2x, madala 

viilkatusega 

silikaattellistest ja 

püstlaudisega elamu. 

Valminud 1979. 

697 143 __ 

 
Aia 18 1,5 x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu. 

Valminud 1962. 

764 89  
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Aia 20 2x, madala viil-

katusega korterelamu, 

fassaadid osaliselt 

renoveeritud (laudis 

ja plastik), aknad eri-

nevad. Väga halb näi-

de koostöö puudu-

misest ja odavuse 

kummardamisest. 

Valminud 1980.  

3682 766 __ 
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Eha tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Eha 1 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1962. 

1200 77 V 

 
Eha 3 2x, madalakaldelise 

telkkatusega, krohvi-

tud fassaadidega puit-

konstruktsioonis ela-

mu. Valminud 1969. 

 

1581 108 V 

 
Eha 5 2x, madalakaldelise 

telkkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1966. 

1200 94 V 

 
Eha 5A 1x, madalakaldelise 

viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1974. 

1079 139 MV 

 
Eha 7 1x, viilkatusega, rõht- 1200 69 V  
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laudisega kaetud fas-

saadidega puitkonst-

ruktsioonis elamu. 

Valminud 1924. 

  
Eha 9 1,5x, viilkatusega, 

krohvitud fassaa-

didega puitkonstrukt-

sioonis elamu. 

Valminud 1925. 

 

1530 135 V 

 
 

Eha 11 1,x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1938 

1330 60 MV 

 
Eha 11A 2x, madala 

viilkatusega, 

TEPplaatidega kaetud 

fassaadidega 

väikeplokkidest 

elamu. Valminud 

1500 168 -- 
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Eha 13 1,x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1922 

3580 71 MV 

 
Eha 15 1,5x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

fassaadidega puit-

konstruktsioonis ela-

mu. Valminud 1936.? 

Hästisäilinud origi-

naallaudise ja stiili-

puhta korstnapitsiga 

elamut devalveerivad 

eriti sobimatud ak-

nad, piirdeliistud, ja 

katusekattematerjal. 

3645 64 MV 

 

Eha 19 1,5x, viilkatusega, 

krohvitud fassaa-

didega puitkonstrukt-

sioonis elamu. Val-

minud 1963. Hoone-

ga liidetud garaazhi 

kohale ehitatud teine 

korrus sobitub silma-

paistvalt halvasti. 

1960 141 MV 

 
Eha 21 1,5x, erinevate viil- ja 

kaldkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1978 

1514 183 -- 
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Eha 23 1,5x, erinevate viil- ja 

kaldkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1978 

875 177 -- 

 
Eha 25 1,5x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1978 

2217 82 V 

 
 

Eha t paarisnumbrid 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Eha 2 2x, madala 

telkkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadidega elamu. 

Valminud 1962 

 

1338 85 V 
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Eha 4 1,5x, viikatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.  

 

1290 86 MV 

 
 

Eha 6 1,5x, viikatusega sili-

kaattellistest fassaadi-

dega puitkonstrukt-

siooniselamu.Valmin

ud 1962 

 

1306 101 V 

 
 

Eha 6A 2x, lameda ekraaniga 

varjatud viikatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1976 

1291 143 __ 

 
 

Eha 8 1x, viikatusega sili-

kaattellistest fassaadi-

dega puitkonstrukt-

siooniselamu.Valmin

ud 1928. 

 

1832 70 MV 

 
 



 75 

Eha 10 Lammutatud. 

Silmapaistvalt 

naljakas aed, mis 

friigiobjektina küll 

tähelepanu väärib, 

linamiljöö 

seisukohalt siiski 

pigem kohatu. 

2037   

 
Eha 12 1,5x, viikatusega 

rõhtlaudisega, 

vertikaalsete 

laudadega viiluväljal 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1928 

2009 83 V 

 
 

Eha 14 1x, viikatusega  rõht-

laudisega fassaadi-

dega puitkonstrukt-

siooniselamu.Valmin

ud 1934 

 

3463 97 V  

 
Eha 16 1x, viikatusega  

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1925 

 

 

 

 

 

 

3597 99 MV 
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Eha 18 1x, viikatusega  

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1955. 

3063 114 V  

 
Eha 20 1,5 x, viikatusega  

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

  VV 

 
Eha 20A 1,5 x, viikatusega  

silikaattellistest  

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1999 

1902 151 MV 

 
Eha 22 1x, viikatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

 

4248 111 V 
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Jaama tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Jaama 1 Krundi sügavuses 

paiknev 1x 

viilkatusega  väike 

elamu. 

 69 __ 

 
Jaama 2 1,5 korruseline 

viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puotkonstruktsioonis 

elamu. Suhteliselt 

jõukama rahva 

eluase.  Valminud 

1928. 

 97 V 

 
Jaama 4 1x, väike 

viiökatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1925. 

 86 MV 

 
Jaama 6 1,5 korruseline 

viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puotkonstruktsioonis 

elamu. Suhteliselt 

jõukama rahva 

eluase.  Valminud 

1900.Kahjuks tühi ja 

halvas seisundis.  

 123 V 

 
 

 



 78 

Jõe tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Jõe 1 Valminud 1996  165  

 
Jõe 1A   226  

 
Jõe 3 Valminud 1970  106  

 
Jõe 5 Valminud 1969  57  
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Jõe 7 1x, madala 

viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

elamu.  

1525 118  

 
Jõe 9 1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

puitelamu. Valminud 

1873 

1754 65 __ 

 
Jõe 11 1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

puitelamu. Valminud 

20. saj alguses. 

 

1102 263 __  

 
 

Jõe t paarisnumbrid 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Jõe 2 Valminud 1930  165  
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Järve tänav  
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Järve 1A Endine 

teenidushoone, 

viimati töötanud 

baarina. Nostalgiline 

mark nõukogude 

ajast. 

  __ 

 
Järve 1 1x, viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitelamu. Krohv ja 

aknad hilisemate 

ümberehit uste käigus 

lisatud. Valminud 

1900.  

590  95 MV 

 
Järve 3 1, x, viilkatusega, laia  

rõhtlaudisega väike 

puumaja. 

Hästisäilinud 

originaaldetailidega. 

Valminud 1880. 

 

 

 

592 78 VV 
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Järve 5 1x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega, 

puitelamu. 

Põhjalikult 

ümberehitatud. 

Valminud 1885.  

1073 92 MV 

 
Järve 7 1 korruseline, 

viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

fassaadiga puitelamu. 

Suhteliselt 

erandlikuna on 

välisuks hoone 

fassaadil.  Valminud 

1895. 

1392 125 VV 

 
Järve 9 1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

fassaadidega 

puitelamu. Valminud 

1911.   

1180 76 V 

 
Järve 11 1,5x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitelamu. Valminud 

1926 

1754 76 MV 

 



 82 

Järve 13 Linnasaun. Valminud 

1954. 

 287 __ 

 
Järve 15 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.Valminud 

1971. 

 71 MV 

 
Järve 17 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.Valminud 

1972 

 96 MV 

 
Järve 19 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.Valminud 

1978 

 97  

 



 83 

Järve 21 1,x viilkatusega  

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 

1921 

 79 MV 

 
Järve 23 1x viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 

1890. 

 83 MV 

 
Järve 27 1,5x viilkatusega  

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel. 

 67 MV 

 
 

Järve t aarisnumbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Järve 2 1x viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 

1885 

 100 V 

 



 84 

Järve 4 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.Valminud 

1980? 

 81 V 

 
Järve 6 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.V Valminud 

1985? 

 137 V 

 
Järve 8 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.V Valminud 

1961. 

 86 V 

 
Järve 10 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.V Valminud 

1961. 

 77 V 

 



 85 

Järve 12 1,5x viilkatusega  

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.V Valminud 

1958. Sobimatud 

aknad! 

 75 MV 

 
Järve 

12A 

Äsja valminud 

(ilmselt 

puitpaneelidest) 

elamu, mi soma 

arhitektuuriga 

olemasoevat 

keskkonda täielikult 

eirab.  

  __ 

 
Järve 14 1x viilkatusega 

puitkonstruktsioonis 

hoone, osaliselt 

amortiseerunud.  

 79 MV 

 
Järve 16 1x viilkatusega 

püstlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Hoonel 

säilinud fragmente 

puitpistsilistest 

aknasandrikutest. 

Valminud 1895. 

 94 V 

 



 86 

Järve 18 1,5x viilkatusega  

rõhtlaudisega  

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.Valminud 

1980? 

 79 VV 

 
Järve 20 1,5x viilkatusega  

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1930. 

aastate teisest 

poolest. Valminud 

1938. Hästi säilinud 

stiilipuhas hoone.  

 150 VV 

 
Järve 22 1,5x viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

lahendus 1950. 

aastatel.Valminud 

1968 

 95 MV 

 
 

Järve põik 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Järve 

põik 5 

Valminud 2002  203  
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Järve 

põik 7 

Valminud 1997  219  

 
Järve 

põik 13 

    

 
 

Järve põik paarisnumbrid 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Järve 

põik 2 

Valminud 1977  124  

 
Järve 

põik 4 

Valminud 1976  74  
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Järve 

põik 6 

Valminud 1979  146  

 
Järve 

põik 8 

  150  

 
Järve 

põik 10 

Valminud 1997.  145  
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Kantsi tänav 
Paaritud numbrid 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Kantsi 1 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

sajandialguse 

lihtrahva 

elamu.Valminud 

1900 

 78 V 

 
Kantsi 3 1x, poolkelpkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone.  

 78 MV 

 
Kantsi 5 1x, viilkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

sajandialguse 

lihtrahva elamu. 

 84 MV 

 
Kantsi 7 Valminud 1978  654 __ 
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Kantsi 9 1,5 x, viilkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1966. 

 75 MV 

 
Kantsi 11 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1960 

 81 V 

 

 
Kantsi t paarisnumbrid 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Kantsi 2 Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1880 

 110 V 

 
Kantsi 4 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

sajandialguse 

lihtrahva eluase. 

Valminud 1900 

 75 V 

 



 91 

Kantsi 8 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus. 

 84 MV 

 
Kantsi 10 1,5 x, viilkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1970 

 62 MV 

 
Kantsi 12 1, x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu.Valminud 

1938 

 73 MV 

 
Kantsi 14 1, x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu Valminud 

1954.Kohutav 

euroremont.  

 91 __ 

 



 92 

Kantsi 16 1, x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu Valminud 

1957. 

 94 MV 

 
Kantsi 18 1, x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu Valminud 

1947 

 89 MV 

 
Kantsi 20 Leivatööstushoone. 

Stiilipuhas 

tööstushoone, võib 

oletada, et 1930. 

aastatest. Vääriib 

säilitamist 

originaalkujul.   

 1679 V 

 
Kantsi 22 Tööstuskompleks.   __ 

 



 93 
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Kiriku tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Kiriku 2 1x, viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

elamu. Valminud 

1943  

 68 __ 

 
Kiriku 6 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

eramu. Valminud 

1950.- 1960.tel.   

1531 86 V 

 
Kiriku 8 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

eramu Valminud 

1960. 

1580 95 V 

 
Kiriku 10 1,5x, TEPplaatidega 

kaetud viilkatusega 

elamu. 

1617 47 MV 
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Kiriku 12 1,5x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

eramu 1950.-60. 

aastatest. 

1326 89 MV 

 
Kiriku 14 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

eramu 1950.-60. 

aastatest.Kaetud 

ronitaimedega 

1798  MV 

 
Kiriku 16 1x, kõrge põllukivist 

sokliga (osaliselt 

maapinnas), 

elukorrus puidust, 

viilkatusega. 

Valminud 1942.   

1746 134 V 

 
Kiriku 18 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

eramu. Valminud 

1958.  

1755 74 MV 

 



 96 

Kiriku 20 2x, madala 

viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1942. 

1166 138 MV 

 
Kiriku 22 1,5 x, viilkatusega 

eramu 1950.-60. 

aastatest. Värskelt re-

konstrueeritud. Väl-

jast soojustatud, uus 

laudis, plastikaknad 

jne. Nn eurolahendus, 

mis varasemat subs-

tantsi ei väärtusta. 

Valminud 1961.  

1098 75 MV 

 
Kiriku 24 1,5x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puiteramu. Valminud 

1949. 

1892 90 MV 

 
Kiriku 26 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

eramu 1950.-60. 

aastatest. Valminud 

1962. 

880 89 V 
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Kiriku 28 2x, viilkatusega ela-

mu. Alumine korus 

käsitsi valatud plok-

kidest, ülemine pui-

dust. Ehitatud 1912. 

Suulistel andmetel 

1941 Hoones sees 

unikaalsed ahjud? 

1135 42 V 

 
Kiriku 1 1x. Viilkatusega 

madal krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

hoone.  

 135 MV 

 
Kiriku 

1A 

Tööstus.  2214 __ 

 
Kiriku 3 1,5 x. 

Poolkelpkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Omaaegse 

turuplatsi ääres 

paiknenud hoonestus 

on oma äriruumidega 

I korrusel sissejuha-

tuseks ja meenutu- 

seks ajalooliselt äri-

tänavana toiminud 

Kiriku tänavale 

 151 V 
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Kiriku 5 1,5 x. Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Tüüpiline 

sajandialguse hoone. 

Säilinud ajastutruult. 

 295 V 

 
Kiriku 

7/9 

2x. Madala kelpka-

tusega silikaattel-

listest fassaadiga paa-

rismaja. Valminud 

1961,1962. Üsna 

erandlik omas ajas.  

 91 

102  

MV 

 
Kiriku 13 2x tüüpprojekti järgi 

ehitatud korterelamu. 

Valminud 1969. 

 266 __ 

 
Kiriku 15 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1970. 

  94 V 
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Kiriku 17 Valminud 1940.  78 __ 

 
Kiriku 19 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Sobimatu  

katus. 

 89 MV 

 
Kiriku 21 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus. 

 96 V 

 
Kiriku 23 1x viilkatusega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1942. 

 

 86 __ 

 
 

Kiriku 25 Tühi krunt puudesse 

kasvanud 

vundamendi ja 

mälestuskiviga  
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Kiriku 27 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1943. 

 94 V 

 
Kiriku 29 1,5 x, viilkatusega 

silikaattelistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1960. 

 90 MV 

 
Kiriku 31 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1960. 

 74 V 

 
Kiriku 33 1,5 x, viilkatusega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1966. 

 73 MV 
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Kiriku 35 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

eramu. Tüüpiline 

1950. aastate 

lahendus.Valminud 

1961 

 108 V 
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Koidu t tabel 
 

Paaritud numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.alp

ind 

Vrt Foto 

Koidu 1 1,5 x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 1978  

1307 174  

 
Koidu 3 1x, madala viilkatu 

sega krohvitud 

(tellis)fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 1985. 

1212 178  

 
Koidu 5 1x, madala viilkatu 

sega krohvitud 

(tellis)fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 

1980tel. 

1059 118  

 
Koidu 7 1x, madala viilkatu 

sega krohvitud 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 1985 

905 202  
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Koidu 9 1x, kõrge sokliga, 

madala viilkatu sega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 1994. 

1212 183  

 
Koidu 11/ 

Kitsas 2 

2x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

fassaadiga puidust 

tööstushoone. 

Amortiseerunud.  

6122 373  

 
 

Koidu t paarisnumbrid 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.

al. 

pin

d 

Vrt Foto 

Koidu 10 2x, madala 

viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

elamu. Valminud 

1986. 

924 125  
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Koidu 12 2x, madala 

viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

hoone. Valminud 

1985. 

900 128  

 
Koidu 14 2x, madala 

viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

elamu. Valminud 

1985. 

900 211  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

Laada tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Laada 4 1,5x, viilkatusega, 

rõhtaludisega 

puitelamu. 

Tõenäoliselt ehitatud 

vaehtult enne I MS, 

päriselt välistada ei 

saa ka võimalust 

vahetult selle järgsest 

ajast. Valminud 1905. 

 

1457 122 MV 

 
 

Laada 6 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1900. 

1624 104 V 

 
Laada 8 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Valminud 

1943.  

1644 55 MV 
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Mäe tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Mäe 2 1x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega eramu. 

Valminud 1923. 

853 69  

 
Mäe 4 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 1958. 

1318 69  

 
 Mäe 6 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Paarismaja koos nr 8-

ga. Valminud 1964.  

693 55  

 
Mäe 8 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest 

Paarismaja koos nr 6-

ga. Valminud 1962 

690 56  
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Mäe 10 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 

1959.Võluv väike 

kõrvalhoone.  

690 76  

 

 
Mäe 12 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 1958. 

976 107  

 
Mäe 14 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 1958. 

1002 78  
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Mäe 16 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 1965. 

993 78  

 
Mäe 18 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 1978. 

1048 126  

 
Mäe 20 1x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1950-60. aastatest. 

Valminud 1955. 

1112 88  

 
Mäe 22 2x, krohvitud kivist 

eramu.  Lõpetamata. 

1327 224  
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Piiri tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.

al. 

pin

d 

Vrt Foto 

Piiri 2 1,5 x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1968. 

1911 102 V 

 
Piiri 4 1x, viilkatusega  

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1933 

3561 63 MV 

 
Piiri 5 1,5x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1937. 

4286 98 VV 

 
Piiri 7 1,5x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Ilmselgelt 

1930.te aastate 

projekt nagu neid on 

alevis mitmeid 

(kuigi ER annab 

esmakasutuseks 

1958). Väga 

stiilipuhas 1930. te 

aastate eramuehituse 

1711 72 VV 
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näide. 
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Pärnu tänav, paaritud numbrid 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Pärnu 1 1,5 x, madala vunda-

mendiga, poolkelpka-

tusega, rõhtlaudisega 

kaetud puithoone. 

Ehitatud 1936. Hoo-

nega samas võtmes 

on ilmselt hiljem 

juurdeehitusena 

lisatud garaazh ja 

eraldiseisev 

kõrvalhoone. Väga 

terviklik ja hästi 

säilinud  

vernakulaarset 

puitarhitektuuri 

esindav  ansambel.   

3513 86 V  

 
Pärnu 3 1,5 x, viilkatusega, 

katusekorruse 

väljaehitusega 

esiküljel, 

rõhtlaudisega 

puitelamu. 

3461 122 V 

 
Pärnu 5 Kõige sobimatum 

hoone linnas. 

Odavatest 

ümarpalkidest 

kohalikus kontekstis 

võõrapärase 

tüüpprojektiga 

palkelamu.VÄGA 

HALB NÄIDE. 

  __ 

 



 112 

Pärnu 9 1,5x, plekiga kaetud 

viilkatus, krohvitud 

fassaadidega 

puitelamu. Valminud 

1897. 

3682 85 MV 

 
Pärnu 11 1,5 korruseline, 

viilkatusega ja 

katuseuugiga 

krohvitud 

fassaadidega  

puitelamu. 

Tõenäoliselt 1950. 

aastatest. Tüüpiline 

ajastu esindaja erineb 

aga kardinaalselt 

Pärnu tänava 

hoonestusest oma 

arhitektuurikeele 

poolest. Kuna mahud 

on ligikaudu samad, 

siis ei mõju 

destrueerivalt. Seda 

eriti haljastuse rüpes.  

2830 89 MV 

 

 
Pärnu 13 1,5 x, viilaktuse ja 

katusekorruse 

väljaehitisega 

krohvitud 

fassaadidega 

puitelamu. Ilmselt 

1950. aastatest.  

1453 86 MV 
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Pärnu 15 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest vood-

riga puitelamu 1950.-

60. aastatest. Ilmselt 

1990-tel saanud ette 

vastavalt tollasele 

moele tiheda ruudus-

tikuga tumedad ak-

nad, mis hoone algse 

arhitektuurikeelega 

kokku ei sobi. 

Valminud 1960 

1911 75 MV 

 

Pärnu 17 1x, viilkatusega, rõht-

laudisega fassaadiga 

väike puitelamu 20. 

sajandi algusest. Nn 

varase hoonetüübi 

lihtsam (A) versioon. 

Stiilipuhas ja hästi 

säilinud esindaja. 

Hoovis elamuga har-

moneeruv 

kõrvalhoone.  

1393 69 V 

 
Pärnu 19 1,5x, viilkatusega 

katusekorruse välja-

ehitisega fassaadi 

keskosas, rõhtlau-

disega puitelamu. 

Valminud1904. 

1665 166 V 

 
Pärnu 21 1,5x, katusekorruse 

väljaehitisega 

fassaadi keskosas, 

rõhtlaudisega kaetud 

puitelamu. Oma 

mansardkatusega 

küllalt erandlik linna 

arhitektuuripildis.    

965 163 VV 
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Pärnu 23 1,5x, viilkatusega, 

katusekorruse 

väljaehitisega 

fassaadi keskosas, 

rõhtlaudisega kaetud 

puitelamu. Ehitatud 

ca 1885. Kuulub 

linna vanimate 

hoonete hulka.  

1656 150 VV 

 
Pärnu 25 2x, väga madala kelp-

katusega, dekoratiiv-

se viiluehitisega fas-

saadil, rõhtlaudisega 

puitelamu. Ehitatud 

ca 1932. Oluline osa  

tänava puitelamute 

ansamblis. 

1619 141 V 

 
Pärnu 27 2x, väga madala kelp-

katusega, rõhtlau-

disega puithoone ca 

1939 a. 

Vernakulaarne näide 

puitfunktsionalismist.   

1413 115 V 

 
Pärnu 29 Aia sügavuses paik-

nev väike klassikaline 

eramu viilkatuse ja 

krohvitud fassaa-

didega. Oma asetuselt 

moodustab linnaehi-

tusliku erandi olles 

ebatraditsioonilises 

positsioonis nii pea- 

kui kõrvaltänava 

suhtes. Samas väike-

se ja rohelusse uppu-

vana tekitab siiski 

meeleoluka mil-

öö.Piki Järve tänavat 

paikneb atraktiivne 

kõrvalhoone. 

Valminud 1949 

  MV 
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Pärnu 31 2x, kelpkatusega, 

rõhtlaudisega (varem 

krohvitud) puitelamu. 

„Euroremondiga” 

moonutatud. 

 

  MV 

 
Pärnu 37 Omaaegne Saarde 

Majandusühisuse 

hoonele (tõenäoliselt 

ehitatud vabariigi 

alguspäevil) on 

esmalt lisatud stali-

nistlik tiib (mis aja-

loolise ehituskehan-

diga veel suhteliselt 

sobis), seejärel aga ca 

1970. aastate alguses 

kapitaalselt ümber ehi 

tatud ja lisatud täiesti 

ignorantne tiibhoone 

teisele poole.  

 

 

  __ 
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Pärnu 39 2x puitmaja, madala 

viilkatusega. 

Korduvate 

remontidega 

moonutatud hoone, 

mille välisilme ühegi 

ajastuga ei seostu.  

1444  MV 

 
Pärnu 41 2x, madala 

viilkatusega 

tellisfassaadiga maja. 

Erandlik oma 

fassaadikasutuse 

poolest – tellisfassaad 

on kohalikus 

kontekstis üsna 

haruldane . Üks 

väheseid kohti linnas, 

kus on säilinud linlik 

kinnine ehitusviis, 

mis arhiivifotode 

järgi enne sõda päris 

mitmes paigas 

rakendamist oli 

leidnud.  

--  V 

 

 
Pärnu 43 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. Valminud 

1906. Tüüpiline 

sajandialguse 

alevimaja, mis on 

valdavalt säilitanud 

oma algse 

arhitektuurse 

väljanägemise.  

1861  V 
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Pärnu 45 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. Tüüpiline 

sajandialguse 

alevimaja, mis on 

valdavalt säilitanud 

oma algse 

arhitektuurse 

väljanägemise. 

2219  V 

 
Pärnu 47 1,5 x 

mansardkatusega 

krohvitud kivihoone. 

Valminud 2002. 

Arhitektuurses mõttes 

üsna abitu, kuid 

mahuliselt sobitub 

laitmatult tänava 

miljöösse.  

1153  MV 

 
Pärnu 49 2x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. 

Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

väike korterelamu. 

Oma kahe korrusega 

erandlik selles 

tänavalõigus. 

1277 123 MV 

 
Pärnu 51 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. Valminud 

1890.Üks vanemaid 

maju peatänava ääres, 

mis on valdavalt 

originaalkujul ka 

säilinud. Oluline 

väärtus ka tisleritööna 

valminud 

dekoratiivne uks. 

Uksed, mis on sageli 

puithoonete olulisim 

kujunduselement on 

aga selles linnas eriti 

kehvalt säilinud. 

2115 174 VV 
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Seega üsna haruldane 

ja erandlik ning 

sellisena eriti 

tähelepanu ja 

säilitamist vääriv. 

 
Pärnu 53 2x, viilkatusega rõht-

laudisega puitmaja, 

osaliselt trempel- 

(nivendi)seinaga. 

August Torma kodu.  

 

1662 155 V 

 

 
Pärnu 55 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. Valminud 

1928.Tüüpiline 

sajandialguse 

väikelinnaelamu, mis 

kannab üsna 

muutumatult kord 

väljakujunenud 

ehitustraditsioone. 

3276 255 V 
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Pärnu 57 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega puit-

maja. Sulev Luige 

sünnikodu, aias seda 

tähistav monument. 

Tüüpiline sajandi-

alguse väikelinna-

elamu.Sobimatu 

katusekattematerjal. 

2361 403 V 

 
Pärnu 59 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega puit-

maja. Valminud 

1937. Tüüpiline 

sajandialguse 

väikelinnaelamu, mis 

kannab üsna muutu-

matult kord väljaku-

junenud 

ehitustraditsioone. 

2427 239 V 

 
Pärnu 61 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. Tüüpiline 

sajandialguse 

väikelinnaelamu.  

1515 135 V 

 
Pärnu 63 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja, hilisem 

sobimatu uks, mis 

tänu hoonega samale 

värvitoonile sulandub 

siiski üsna valutult. 

Valminud 1914. 

1158 95 V 
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Pärnu 65 2x, kivihoone, 

polikliinik ja taga 

külge ehitatud 

haigla.Linnaehituslik 

dissonants.   

9143 305 __ 

 
Pärnu 67 2x, lameda 

telkkatuseg krohvitud 

fassaadiga hoone. 

Funktsionalistlike 

sugemetega hoone on 

rikutud sobimatute 

avatäidetega. 

Valminud 1939. 

866 66 MV 

 
Pärnu 69 2x, madala 

telkkatusega 

rõhtlaudisega 

puitmaja. II MS ajal 

hoiti keldris 

sõjavange, sellest 

ajast säilinud trellid 

keldriakende ees. 

Vernakulaarne 

korterelamu, 

suhteliselt 

muutumatuna 

säilinud.  

1088 218 MV 
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Pärnu 71 1,5 x. Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

Arhitektuurikeelelt 

seostatav nii 1930. 

aastate lõpu kui 

varase nõukogude 

ajaga.  

 177 MV 

 
Pärnu 73 B. Mirovi 

tüüpprojekti järgi 

valminud 

kultuurimaja. 

 1031 __ 

 
Pärnu 75 1x. Viilkatusega 

krohvitud seintega 

puitkonstruktsioonis 

väike sajandialguse 

lihtrahva elamu. 

 87 MV 

 
Pärnu 77 1x.Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

Euroremondiga 

rikutud. 

 113 MV 
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Pärnu 

mnt 83 

1x.Kauplus. 

Valminud 

1930.Tagasihoidlik 

kauplusehoone, 

meeldivalt 

minevikuhõnguline. 

Atraktiivne arhailine 

kõrvalhoone.  

 154 MV 

 
Pärnu 85 1x. Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

sajandialguse 

lihtrahva elamu. 

Säilitanud valdavalt 

originaalse välisilme.  

Valminud 1900. 

 117 V 

 
Pärnu 87 1x. Viilkatusega 

puitkonstruktsioonis 

elamu, kaetud TEP-

plaatidega. Üsna 

erandlikuna omab 

tänavapoolses küljes 

verandat. Valminud 

1900. 

 113 MV 

 
Pärnu 89 Viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

fassaaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu Valminud 

1895. Hilisemate 

ümberehituste käigus 

saanud ilmselt uued 

laiemad aknad ja 

laudise.  

 111 MV 
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Pärnu 95 1,5 x. Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Säilinud 

valdavalt ehedana v.a 

ühes otsas toimunud 

aknavahetus ja TEP 

plaadid fassaadil.  

 125 V 

 
Pärnu 97 Viilkatusega, 

pööningukooruse 

väljaeehitisega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.  

 143 V 
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Saarde tänav 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Saarde 2 Viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis. 

Tüüperamu 1950. 

aastatest.Valminud 

1963 

 71 MV 

 
Saarde 4 Viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis. 

Tüüperamu 1950. 

aastatest.Valminud 

1963Valminud 1974 

 137 MV 

 
Saarde 6 Viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis. 

Tüüperamu 1950. 

aastatest.Valminud 

1963Valminud 1980 

 131 MV 

 
Saarde 8 Viilkatusega 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis. 

Tüüperamu 1950. 

aastatest.Valminud 

1963 

 133 MV 
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Saarde 20 Viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis. 

Tüüperamu 1930. 

aastatest.. 

 77 V 
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Turu tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr. 

M2 

Eh. 

Pind 

M2 

Vrt Foto 

Turu 3 Korterelamu 1960. 

aastatest. 

 147 __ 

 
Turu 5 Korterelamu 1950. 

aastatest.  

 385 __ 
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Urve tänav 
 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Urve 1 Väike viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1967? 

 61 MV 

 
Urve 3 Väike viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1962 

 64 V 

 
Urve 5 Väike viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1962 

 73 V 

 
Urve 7 Väike viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1966. 

 81 V 
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Urve t paarisnumbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Urve 2 Endine kontorihoone 

ja laod. Valminud 

1974. 

 229 __ 

 
Urve 4 ja 

6 

Korterelamud. 

Valminud 1975. 

 175 __ 
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Vana tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Vana 13 Väiksemapoolne 

piirkonnas tüüpiline 

viilkatuse ja verti-

kaallaudisega 

puitelamu. Valminud 

1924. Hoovi 

sügavuses väga võluv 

kombineeritud 

majandus- ja 

kõrvalhoone. 

. 133 V 

 
Vana 15 Väike I MS järgsele 

ajale tüüpiline 

elamu.Viilkatuse ja 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstrukstioonis 

elamu.   Valminud 

1924 

 98 MV 

 
 

Vana t paarisnumbrid 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Vana 16 Väike viilkatuse ja 

rühtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

maja. Iseloomulik 

1920. aastate 

väikeelamutele. 

Valminud 1933 

 97 V 

 



 130 

Vana 18 Kõrge viilkatuse ja 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

maja. Tüüpiline 1950. 

aastete 

individuaalelamu. 

Valminud 1974 

 86  

 
Vana 20 Viilkatuse ja 

rõhtlaudisega väike 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1920. Kuigi osaliselt 

ümberehitatud 

säilitanud oma 

miljöölised ka 

keskkondlikud 

väärtused.  

 75 MV 

 
Vana 22 Viilkatuse ja TEP-

plaatidega kaetud 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüperamu 

1950. aastatest. 

Valminud 1966 

 81 MV 

 
Vana 24 Viilkatuse ja 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüperamu 

1950. aastatest. 

Valminud 1964 

 78 MV 
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Vana 26 Viilkatuse ja 

krohvitud fassaadiga 

elamu. Valminud 

1924 

 151 MV 

 
Vana 36 Viilkatuse ja 

rõhtlaudisega nn 

talutüüpi elamu. 

Paiknemine 

linnakesest eemal 

hajaasustuse tüüpi 

alal. Valminud 1900. 

Ajaloolised 

kõrvlhooned, selle 

kõrval ka kaasaegse 

talutootmise jaoks 

vajalikud näotud 

hooned.  

 156 MV 
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Veski t tabel 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.

al. 

pin

d 

Vrt Foto 

Veski 1 1,5 x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

puitelamu. 

Valminud 1921. 

1419 81 MV 

 
Veski 

1A 

1,5 x, viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 1950. aastate 

tüüperamu.  

Sobimatu 

katusematerjal.  

741 149 V 

 
Veski 1B 1,5 x, viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 1950. aastate 

tüüperamu. 

Garaazhiga 

juurdeehitus 

moonutab algset 

ideed. 

736 138 MV 

 
Veski 3 1,5 x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1920. Arhailine 

hoone esindab tüü-

pilist 1920. aastate 

väikelinna olustik-

ku.Probleemne vaid 

ilmselt kaasoman-

1104 88 V 
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dist tulenev erinev 

fassaadikäsitlus.   

 

 

Veski 

3A 

1,5 x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1940 

1660 84 MV 

 
 

Veski t paarisnumbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.

al. 

pin

d 

Vrt Foto 

Veski 2 1,5 x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud  

2439 93  
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Veski 4 1,5 x, viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1962 

1279 75  

 
Veski 6 1,5 x, viilkatusega, 

tellisfassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1962 

1809 87  

 
Veski 8 1,5 x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1932. Küllalt 

amortiseerunud.  

2460 67  
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Villa tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Villa 1 1, 5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitelamu. Sobimatu 

pooleliolev 

juurdeehitis. 

Silmapaistvalt 

sobimatud uksed. 

Arhailised 

kõrvalhooned (vt 

pilt).    

1617 134 MV 

 

 
Villa 5 Madala telkkatusega 

silikaattellistest 

fassaadiga eramu 

1960. aastatest. 

Rekonstrueerimisel. 

Valminud 1963.  

 

1409 103 MV 

 
Villa 6 1,5 korruseline 

poolkelpkatusega 

krohvitud eramu. 

Puidust arhailine 

kõrvalhoone. 

Valminud 1936.  

1318 69 MV 
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Õhtu tänav 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Õhtu 1 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1962. Stiilipuhas 

näide ajastu 

tüüparhitektuurist. 

718 82 V 

 
Õhtu 3 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1975. 

706 77 MV 

 
Õhtu 5 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1971. Stiilipuhas 

näide ajastu 

tüüparhitektuurist. 

693 64 V 

 
Õhtu 7 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1961 Stiilipuhas 

näide ajastu 

tüüparhitektuurist. 

668 58 V 
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Õhtu 9 1,5 x, viilkatusega sili 

kaattellistest fassaadi 

dega, puitkonstrukt-

sioonis elamu. Val-

minud 1960. Stiilipu-

has näide ajastu tüüp-

arhitektuurist on riku-

tud sobimatu reno-

veerimisega: aknad, 

katusematerjal, uuk 

jne.  

1239 75 MV 

 

Õhtu 11 1,5 x, viilkatusega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1966. Stiilipuhas 

näide ajastu tüüp-

arhitektuurist on riku-

tud sobimatu reno-

veerimisega: aknad, 

katuse- ja 

fassaadimaterjal jne.   

1850 72 MV 

 
Õhtu 13 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest fas-

saadidega, puitkonst-

ruktsioonis elamu. 

Stiilipuhas näide ajas-

tu tüüparhitektuurist 

on rikutud sobimatu 

renoveerimisega: 2 

korruse aknad, katu-

sematerjal, uuk jne. 

1200 77 MV 

 
Õhtu 15 1,5 x, viilkatusega si-

likaattellistest fassaa-

didega, puitkonstrukt-

sioonis elamu. Val-

minud 1976. 1950. 

aastate tüüperamu. 

Hoone on rikatud 

sobimatu 

garaazhikompleksi 

lisamisega. 

735 124 MV 
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Õhtu 17 1,5 x, viilkatusega si-

likaattellistest fassaa-

didega, puitkonstrukt-

sioonis elamu. 

Valminud 1978. 

1950. aastate 

tüüperamu.  

735 86 V 

 
Õhtu 23 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1944. Väike 

vernakulaarne hoone, 

mis ei arhitektuurilt 

ega asetuselt 

linnaruumis ei oma 

olulist rolli. 

2064 74 __ 

 

Õhtu 27 1,5x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega kaetud 

fassaadiga 

telliskonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

2005. Kaasaegne 

maja traditsioonilistes 

vormides.  

1842 118 -- 
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Õhtu t paaris numbrid 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Õhtu 2 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1960. 1950. aastate 

tüüperamu. 

1572 56 MV 

 
Õhtu 2A 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1959. 1950. aastate 

tüüperamu 

1459 93 MV 

 
Õhtu 4 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1927. Perioodile 

iseloomulik 

väikeelamu.  

3083 73 MV 
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Õhtu 6 1,5 x, viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1961. 1950. aastate 

tüüperamu. 

1200 82 MV 

 
Õhtu 8 1,5 x, kombineeritud 

katustega, krohvitud 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud 

1926.Korduvad 

juurdeehitused on 

muutnud hoone 

ebamääraseks 

vormituks massiks.  

2454 84  

 
Õhtu 12 1,5 x, viilkatusega 

krohvitud 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud 

1963. 1950. aastate 

tüüperamu.  

1438 58 MV 

 
Õhtu 16 2x, madala 

viilkatusega 

silikaattellistest 

fassaadidega elamu. 

Valminud 1989. 

1425 136 __ 
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Õhtu 18 1,5 x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

2565 143 V 

 
 

 

 

Õie tänav  
 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Õie 3 Funktsionalismi 

sugemetega elamu. 

Valminud 1935. 

Euroremondiga 

liialdamise läbi küll 

arhitektuurset 

väärtust kõvasti 

kaotanud. 

 79 MV 
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Teisel pool raudteed olevad hooned 

Kivi tänav 
 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Kivi 5 1x, viilkatusega, TEP 

plaatidega kaetud 

puitelamu. 

Amortiseerunud. 

1670 62 -- 

 
Kivi 9 Viilkatusega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Käimas 

euroremont. 

4260 61 __ 

 
Kivi 10 Viilkatusega TEP 

plaatidega fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud  

1933 

4655 142 __ 
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Muru tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Muru 1 1,5x, plastvoodriga, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud  

1958. Devalveeriv 

euroremont. 

1158 77 MV 

 
Muru 3 1,5x, krohvitud 

fassaadidega, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud   

1959 

1588 84 MV 

 
Muru 5 1,5x, 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud   

1958 

2420 83 __ 
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Pärnu mnt teisel pool raudteed 
Paaritud numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Pärnu 

105 

2x madala osaliselt 

viil- osaliselt 

poolkelpkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonise 

elama. Valminud  

1933. 

Pieteeditundeliselt 

korrastatuna toimiks 

kindlasti 

linnamärgina tänu 

oma asetusele raudtee 

ja Pärnu tänava 

ristumiskohal.  

3585 107 V 

 

 
Pärnu 

107 A 

Kauplus Tempo, 1x 

pultkatusega 

rõhtlaudsiega 

puithoone.  

837  MV  

Pärnu 

107 

1,x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud  

1996? 

1200 132 -- 
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Pärnu 

109 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud   

1895? 

1848 70 MV 

 
Pärnu 

111 

1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud  

1897 

1916 43 MV 

 
Pärnu 

113 

1,5 x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Hästisäilinud 

stiilne näide 20. 

sajandi alguse 

väikelinnaarhitek-

tuurist. 

5671 143 V 

 
Pärnu 

115 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Hiljuti lisatud 

kiviimitatsioonis 

plekkkatus hoonet 

devalveeriv. 

Valminud  1912, 

teine korrus selgelt 

hilisem.  

6306 100 MV 
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Pärnu 

117 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

paariselamuks 

muudetud 

hoone.Valminud 

1922. 

4220 65 MV 

 
Pärnu 

117a 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

paariselamuks 

muudetud 

hoone.Valminud  

1922 

4110 66 MV 

 
Pärnu 

119 

1,5x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud  

1922 

1995 150 MV 

 
Pärnu 

121 

1x, viilkatusega, TEP 

plaatidega kaetud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud  

1923 

1808 58 MV 
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Pärnu 

123 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud  

1925. Silmapaistvalt 

sobimatud aknad, 

katusekiviimitatsioon

is plekkkatus.  

2046 84 MV 

 
Pärnu 

125/Uus 

2 

1,5 x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Nn 

euroremondiga 

moonutatud. 

3728 111 MV 

 
Pärnu 

129 

1x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Ilmselt 

pottsepatöökoja 

töölistele mõeldud 

elamu.  

5352 175 V Pilt puudub 

Pärnu 

131 

1,5x, viilkatusega, 

krohvitud 

fassaadidega 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Valminud  

1918 Ilmselt 

pottsepatöökoja ja 

töölistele mõeldud 

elamu. 

3290 156 MV 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

Paaris numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Pärnu 

124 

1,5x, viilkatusega, 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud   

1960. Hästisäilinud 

hea näide 1950. 

aastate 

individuaalelamust. 

1272 96 V 

 

 
Pärnu 

126 

1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

1215 81 V 

 
Pärnu 

128 

1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud   

1962 

1206 88 MV 
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Pärnu 

130 

1,5x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. 

1188  MV 

 
Pärnu 

132 

1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud   

1962 

1200 101 V 

 
Pärnu 

136/ 

Töngi 2  

1,5x, viilkatusega 

tellistest fassaadiga 

elamu. Hästisäilinud 

hea näide sajandi 

alguse väikeettevõyja 

elamust koos 

abihoonetega. 

Kaaluda mälestisena 

kaitse alla võtmist.  

2,94 

ha 

135 VV 
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Savi tänav 
Paaris numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Savi 2 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

lihtsama rahva 

eluase. Valminud   

1940 

Kinnis

tamata 

 MV 

 
Savi 4 Ümberehitustega 

moonutatud 

krohvitud fassaadiga 

elamu tn-lt 1920. 

aastatest.  

3678  __ 

 
Savi 6 1x, viilkatusega, 

Ümberehitustega 

moonutatud 

krohvitud fassaadiga 

elamu .Valminud   

1924 

4140  __ 

 
Savi 8 1,5x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu.Stiilipuhas ja 

häsyisäilinud näide 

1920. aastate 

vernakulaarsest 

puitarhitektuurist. 

Valminud   1921 

7818  V 
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Paaritud numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Savi 3 1x, viikatusega, 

ümberehitustega 

moonutatud 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu Valminud  

1920 

117  __ 

 
Savi 7 1x, viikatusega, 

ümberehitustega 

moonutatud 

püstlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu Valminud  

1940 

1892  MV 
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Uus tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Uus 2/ 

Pärnu 

125 

1x, viikatusega, 

rõhtlaudisega 

fassaadiga elamu. 

3728  __ 

 
Uus 4 1x, viilkatusega, 

ümberehitustega 

rõhtlaudisega  

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu Valminud  

1925 

.1800  MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 153 

Mängu tänav 

 
Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Mängu 3 1x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

elamu Valminud  

1923 

3340  MV 

 
Mängu 4 1x, viilkatusega, 

krohvitud fassaadiga 

elamu Valminud  

1923 

4632  V 
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Vana tänav 
Paaritud numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.al. 

pind 

Vrt Foto 

Vana 3 1,5 x viilkatusega 

rõhtlaudisega fassaa-

diga puitkonstrukt-

sioonis elamu. Val-

davalt originaalis 

säilinud (v.a aken) 

tüüpiline näide EW 

aegsest vernakulaar-

sest puitelamust. 

Valminud  1930 

  V 

 
Vana 5 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

näide EW aegsest 

vernakulaarsest 

lihtrahva elamust. 

Valminud  1920 

  V 

 
Vana 7 Pigem 

talumajapidamisele 

iseloomulik 

hoonestus kus 

elumajaga ühe katuse 

all on laut jm 

abihooned. Valminud   

1924 

  MV 
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Paaris numbrid 

 

Aadress Kirjeldus Kr.  Eh.a

l. 

pind 

Vrt Foto 

Vana 2 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

näide EW aegsest 

vernakulaarsest 

lihtrahva elamust. 

4199  V 

 
Vana 4 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

näide EW aegsest 

vernakulaarsest 

lihtrahva 

elamust.Elamuga 

samas ansamblis ka 

kõrvalhoone.  

kinnis-

tamata 

 V 

 

 
Vana 6  1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Erandlikuna 

paikneb krundi 

sügavuses.  

3621  MV 
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Vana 10 1x, viilkatusega 

rõhtlaudisega 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Tüüpiline 

näide EW aegsest 

vernakulaarsest 

lihtrahva elamust. 

Valminud  1920 

3843  MV 

 
Vana 12 1,5x, viilkatusega, 

silikaattellistest 

fassaadiga 

puitkonstruktsioonis 

elamu. Valminud  

1967 

3750  MV 

 
 

 
 


