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Käesolev töö on valminud Muinsuskaitseameti tellimusel, Eesti 20. saj ahitektuuri kaitsmise programmi läbiviidava arhitektuuripärandi 
inventeerimise raames ja hõlmab Tallinnas 1870–1940 valminud ehitisi.  
 
Inventeerimise aluseks on olnud varasemad, erinevatel aegadel teostatud Tallinna piirkondlikud inventeerimised, mille kaustu säilitatakse 
Tallinna Kultuuriväärtuset Ameti (KVA arhiivis. Kasutatud on KVA peaspetsialisti Oliver Orro märkmeid ja nõuandeid. Lisaks vastavasisulist 
erialast kirjandust (Eesti Arhitektuur jne), Linnaplaneerimise Ameti arhiivis leiduvaid materjale jms. Iventeerimisse ei ole kaasatud hooneid, 
mis juba on riiklikud kultuurimälestised.  
 
Välitööd tehti peamiselt 2009. a suveperioodil. Läbi sai töötatud ligikaudu 400 hoonet, millest töösse sisse jäi u 300. Valikus lähtuti suures 
osas miljööväärtusega hoonestusalade väärtushinnangute kaartidest, kusjuures hinnanguga väga väärtuslik  hooned oli soovitav 
inventeerimisse haarata. Vaatluse tulemusel jäid mõned mainitud hoonetest siiski välja, seevastu said kaasatud mõningad madalama 
hinnangu saanud majad. põhjuseks näiteks vahepeal toimunud ümberehitustööd. Samuti tuleb mainida, et inventeerimine ning hinnangute 
andmine on alati mingil määral subjektiivne protsess ja seetõttu ei pretendeeri käesolev töö kindlasti ammendavale ülevaatele.  
 
Eelistuse aluseks oli peamiselt 2 omadust: arhitektuurne väärtus ja autentsus. Tallinna kontekstis, kus arendustegevus ja plastikakna-
maania on tõenäoliselt  intensiivsem kui teistes Eesti piirkondades, oleks vaid nende hoonete kaasamine, milles mõlemad väärtused on 
täiuslikult esindatud, toonud kaasa väga lühikese inventeerimisnimekirja. Setõttu on püütud teha kompromisse ning olenevalt olukorrast 
eelistatud üht või teist. Näiteks on hoone arhitektuurne väärtus vahel kaalunud üle renoveerimise käigus toime pandud autentsuse-kaod. 
Samas on kaasatud mõni algupäraselt säilinud maja, mis arhitektuurselt kõrget väärtust ei oma. Veel üheks kriteeriumiks hindamisel oli 
piirkondlikkus. Vastavalt linnajaolisele paiknemisele on vahel eelistatud hooneid, mis jäävad niigi juba väärtustatud miljööaladelt välja. 
Selle tulemusena on näiteks vahel sisse võetud mõni maja Juhkentali piirkonnast, mis näiteks Uue-Maailma miljööalal paiknemise korral 
oleks välja jäänud. 
 
Hinnangutes on jäetud enamasti tagasihoidlikuks ja antud kindel kaitse alla võtmise ettepanek (RKM) vaid hoonete puhul, mis seda 
ilmselgelt väärivad. Enamasti on jäädud arvele võtmise ettepaneku juurde, millele vahel lisatud RKM kaalumise võimalus. Hinnangud on 
antud koostöös Tallinna Kultuuriväärtuste Ametiga.  
 
Töö ülesehitus  lähtub hoonetüüpidest. 
 
Nõmme on käesolevast tööst välja jäetud kahel põhjusel. Esiteks viidi peaaegu paralleelselt käesoleva inventeerimisega läbi põhjalik 
Nõmme inventeerimine Riin Alatalu juhtimisel ning arvestates Tallinna käsitletava perioodi hoonete niigi suurt mahtu tundus topelttöö 
põhjendamatu. Teiseks on Nõmme antud ajastu aritektuur proportsionaalselt muu Tallinnaga nii rikkalik ja rohkearvuline, et oleks võtnud 
enda alla vähemalt veerandi üldmahust, mis oleks muutnud teiste piirkondade, eriti nende, mis miljööalade alla ei kuulu, positsiooni 
ebavõrdseks. Seega on parem, kui Nõmmet käsitletakse eraldi nähtuse ja piirkonnana. Käesoleva töö lõppu on lisatud Nõmme 2009. a 
inventeerimisel väga väärtusliku hinnangu saanud hoonete nimekiri.  
 
Koostas: Liis Kibuspuu 2009.1        
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TSAARIAEGNE PUITELAMU: 1-KORRUSELINE TÖÖLISMAJA 
 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 1-korruseline töölismaja 

 
elumaja ADAMSONI 17 

 
 
 
 
elumaja ADAMSONI 20 

 
 
 

autor/ dat: Gabler, 1881 (tänavapoolne viil 1883). 
 
kirjeldus/ ajalugu: historitsistlik 1-korruseline, tänavapoolse vintskapiga puidust 
eeslinnamaja. Tavapärased profileeritud sarika- ja talaotsad, püstlaudis 
viiluväljadel, saelõikelised ehiskonsoolid, püstlaudise vahevööd. Algupärane 
puituks valgmikuga, varikatus hävinud. Katusel valtsplekk. Uued aknad. 
 
väärtus: originaaldetailidega säilinud väike puidust eeslinna elamu. Väärtust 
kahandavad plastikaknad fassaadil. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. Pinnasetõusust põhjustatud niiskuskahjustused 
sokliosas.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, tänavapoolse vintskapiga puidust eelsinnamaja. 
Tavapärased profileeritud sarika- ja talaotsad, püstlaudis viiludel, saelõikelised 
ehiskonsoolid. Dekoratiivne sandrik vintskapi aknal. Algupärane puituks valgmikuga, 
esifassaadist eenduv eeskoda, paekivitrepp. Katusel valtsplekk. Puidust aknad. 
 
väärtus: mitmete originaaldetailidega säilinud 19. saj väike puidust eeslinnamaja. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 1-korruseline töölismaja 

elumaja ADAMSONI 23 

 
 
 
 

 

elumaja HAGUDI 12 

 
 
 
 
 

 

autor/ dat: 19. saj esimene pool 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, otsaviiluga tänava poole asetsev puidust 
agulimaja. Mõned voodrilauad ja ehitusmahtude proportsioonid viitavad vanale, 
võib-olla 19. saj keskpaiga, algupärale. Ka hiliseimaid, 20. saj alguse kihistusi – nt 
aknad ja osa laudisest. Katusel eterniit. 
 
väärtus: originaaldetailidega 19. saj tüüpiline agulimaja. Tõenäoliselt piirkonna 
vanimaid maju (olemas 1855./56. a plaanil).  
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
 

 
autor/ dat: ehitustehnik Konstantin Wilcken, 1899. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, T-kujulise põhiplaani ja viilkatusega puidust 
agulimaja. Palkseinad, horisontaallaudis, püstlaudisega vahevöö sokli kohal. Säilinud 
originaallaudis. Madal paekivist sokkel. Osaliselt väljaehitatud katusekorrus. 
Katusekatteks valtsplekk. Peasissepääs on hoone tagakülje,l eenduvas 
trepikojamahus. Vanad puitaknad ja aknaluugid. Profileeritud sarika- ja talaotsad, 
piirdelauad. Viiluväljadel rombikujulised aknad. Vt KVA arhiiv: Ekspertarvamus 
vastavusest kultuurimälestise tunnustele. Restklubi OÜ, 2006. 
 
väärtus: Autentne, paljude originaaldetailidega, haruldaseks muutunud agulimaja 
hoonetüüp. 
tehn seisund: rahuldav/halb. Puidukahjustused, osa palke vajab vahetamist. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: RKM. Asub Kitseküla miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 1-korruseline töölismaja 

 
Elumaja KOIDU 31a 

 
 
 
 
 
elumaja KOPLIRANNA 13-2 

 
 
 
 
 

 
 

autor/ dat: Wilhelm Freiman, 1906. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, omal ajal iseloomulik Meeruse kaluriküla 
kalurimaja. Vt KVA arhiiv: Põhja-Tallinna miljööalade inventariseerimine. M. 
Eensalu, L. Pihel, 2006. 
 
väärtus: mõningate originaaldetailidega säilinud, väga haruldaseks muutunud, 
tüüpiline kaluriküla elamu 20. saj algusest. 
tehn seisund: rahuldav / halb 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta ja dokumenteerida.  
 

autor/ dat: Nikolai Thamm, 1874 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline 19. saj lõpu puidust agulimaja. Sissepääs 
hooviküljelt. 3-teljeline esifassaad, vintskap keskteljel. Uus valtsplekk-katus. 
Moodustab ansambli teiste samatüübiliste hoonetega Koidu tänaval (32, 33, 35). 
Hoone on 2000. a restaureeritud. Algse jaotusega puitaknad, profileeritud 
aknaliistud. Hoovipoolne välisuks ja varikatus on originaalid. Hoonele lisatud 
katuseaknad. 
 
väärtus: originaaldetailidega säilinud, hästi restaureeritud 19. saj lõpu väikese 
agulimaja tüüpiline näide.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: kaaluda RKM. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 1-korruseline töölismaja 

 
elumaja KOPLIRANNA 35 

 
 

 

 
 

 
elumaja KÜTI 5 

 
 
 
 
 

autor/ dat: Nikolai Thamm, 1897. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, viilkatusega, ristkülikulise põhiplaaniga puidust 
elamu. Tänavapoolsel fassaadil vintskap, mis veidi keskteljelt kõrvale nihutatud. 
Hoone oligi algusest peale projekteeritud kahetasandilisena, kuid ühe külgmise 
akna asemel oli uks (kuni 1930). 1927 suurendati ühte keldriakent (Karl Tarvas). 
Hoone laudis pärineb ilmselt erinevatest aegadest. Kõrge paekivisokkel, mille 
aknad kinni müüritud. Vanad manustega puitaknad. Profileeritud aknaliistud, sarika- 
ja talaotsad, ehisliseenid. Katusel eterniit.  
 
väärtus: paljude vanade detailidega säilinud lihtne puidust agulimaja.  
tehn seisund: rahuldav / halb 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, dokumenteerida. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline historitsistlik aiaga väikemaja. Ristkülikuline 
põhiplaan, mida liigendavad verandad. Ühel küljel viiluga vintskapp. Puitpitsid 
räästa ääres ja verandad annavad suvitusliku ilme. Lai horisontaallaudis 
püstlaudisest vahevöödega. Püstlaudis, rombi- ja kolmnurkaknad viiluväljadel. 
Vanad luukidega puitaknad. Katusel eterniit ja tõrvapapp. 
 
väärtus: paljude originaaldetailidega historitsistlik väikemaja, Kopliranna piirkonna 
vanema puitarhitektuuri näide. Läheduses asub looduskaitsealune Kopliranna kivi. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. Hoone vajab hooldust. 
elujõulisus: pidevas kasutuses ei ole. 
ettepanek: dokumenteerida, vajadusel arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 1-korruseline töölismaja 

 
 
elumaja PÜSSIROHU 7 

 
 
 
 
 
 
elumaja RISTIKU 26 

 
 

 
 

autor/ dat: Voldemar Lender, 1907.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline 5-teljeline viilkatusega puidust eeslinnamaja. 
Kitsas madal põikviil aknaga. Horisontaallaudis püstvahevööga sokli kohal, 
püstlaudis viiluväljadel. Krohvitud paekivisokkel. Sissepääs hooviküljel. 
Profileeritud sarika- ja talaotsad, lihtsa profiiliga piirdelauad. Valtsplekk-katus. 
Vanad manustega puitaknad. 
 
väärtus: lihtne hästi säilinud tüüpiline puidust eeslinnamaja 20. saj algusest.    
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, dokumenteerida. Asub Pelgulinna miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Rudolf Otto Knüpffer, 1876. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline varasem puidust agulielamu. Sarnaneb veel paljugi 
taluelamuga. Asetseb küljega tänava poole, mis tavaline varasemate 
eeslinnaelamute puhul. Korterid keskkoridori kummalgi küljel, mida valgustab 
otsaseina aken. Välisuks hooviküljel, selle ees tuulekoda. Krohvitud madal 
paekivisokkel (tänava tõus). Rõhtpalk-seinad, laudist ilmselt erinevatest aegadest. 
Sokli kohal püstlaudise vahevöö, rombaknad ja katteliistlaudis viiluväljadel. 
Valtsplekk-katus. Uus katuseaken. Vanad manustega puitaknad. Vt KVA arhiiv: 
Ekspertarvamus kultuurimälestiseks nimetamise kohta. R. Paju, 2006.   
 
väärtus: Juhkentali piirkonna vanema puitarhitektuuri näide. Omal ajal tüüpilise lihtsa 
väikese korterelamu haruldaseks muutunud näide. Pärast Võistluse 7 põlengut ainus 
seda tüüpi hoone piirkonnas.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 1-korruseline töölismaja 

 
 
 
elumaja ROOPA 19a 

 

 
elumaja LOODE 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 1897.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline 3-teljeline viilkatusega puidust eeslinnamaja. 
Esifassaadi keskteljel vintskap aknaga. Horisontaallaudis, sokli kohal 
püstlaudisega vahevöö. Krohvitud paekivisokkel. Sissepääs hooviküljel. 
Profileeritud sarika- ja talaotsad, lihtsa profiiliga piirdelauad. Valtsplekk-katus. 
Vanad puitaknad. 
 
väärtus: lihtne hästi säilinud tüüpiline puidust 19. saj lõpu/ 20. saj alg 
eeslinnamaja.    
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, dokumenteerida. Asub Kassisaba miljööalal. 
 

autor/ dat: ehitustehnik Konstantin Wilcken, 1897. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline 4-teljelise fassaadiga historitsistlik puitelamu. 
Keskrisaliit viiluga. Varasem puithoonetüüp – meenutab talumaja. Villalikkust lisab 
rikkalik dekoor. Vanad aknad algupäraste luukidega. Põhjapoolses otsas eeskoda. 
Samas küljes madal kõrvalhoone, mis jätab elamu krundi tagaossa. Harukordne 
mosaiik-kõnnitee tänava ääres ja väravast elamuni. 
 
väärtus: vanemat tüüpi ja mitmete algupäraste detailidega säilinud puiteramu  ja 
selle abihooned. Haruldane mosaiik-kõnnitee.   
tehn seisund: rahuldav/ halb (kõrvalhooned). 
elujõulisus: kasutusel elumajana. Kõrvalhooned tühjad. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kassisaba miljööalal.  
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TSAARIAEGNE PUITELAMU: 2-KORRUSELINE TÖÖLISMAJA  
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja MAGASINI 8 

 
 
elumaja KÖLERI 7 

 
 

autor/ dat: arh Erwin Bernhard, 1878. Kapitaalremont 1926. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, viilkatusega, ristkülikulise põhiplaaniga puidust 
agulimaja. Vintskapp tänavapoolsel küljel. Hoone laudis pärineb valdavalt 
nõukogude ajast. Madal paekivisokkel (pinnasetõus). Vanad manustega puitaknad, 
aknaluugid ja uks, lihtsa profiiliga piirdelauad. Püstlaudis hoone viiluväljadel. 
Katusel eterniit.  
 
väärtus: paljude vanade detailidega säilinud lihtne puidust agulimaja.  
tehn seisund: halb. Pinnasetõusust tingitud sokli ja ukse niiskuskahjustused. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, dokumenteerida. Asub Veerenni miljööalal.  
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Nikolai Heraskov, 1906 ?   
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline otsaga tänava poole asetsev  ebatavaliselt 
kitsas puidust agulimaja. Külgneb tulemüüriga. Tavapärased profileeritud sarika- 
ja talaotsad, püstlaudisesga vahevöö. Sissepääs hooviküljelt. Katusel valtsplekk. 
Puitaknad. Vana laudis. 
 
väärtus: ebatüüpilise kujuga puidust eeslinnamaja.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja FAEHLMANNI 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumajad JAKOBI 22, 24, 24a 

 
 
 

 

autor/ dat: Moisei Klibanski, 1911  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruselistest soklikorrusega Lenderi tüüpi majadest 
moodustuv ühtne ansambel. Ehitatud 2 projekti järgi: nr 22 on 9-teljelise 
fassaadiga, 6. teljel asuva trepikojaga hoone. Sellele lisati 10-teljeline 2 
trepikojaga hoone, mis visuaalselt mõjub kahe väiksema hoonena. Kõige 
autentsemalt on säilinud nr 22, teistel on kaduma läinud Lenderi majale 
tüüpilised püstlaudise vahevööd ja sepiskonsoolidega varikatused, nr 24-l ka 
puidust välisuks, samuti on neil katusekatteks eterniit.   
 
väärtus: väärtus seisneb ansamblilisuses. Juhkentali piirkonna vanemate 
puumajade näide. Originaalseid detaile on kaduma läinud, vahetatud on 
mõningad aknad. Algsed mahud on säilinud. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajadena. 

ettepanek: arvele võtta. 

autor/ dat: Ernst Louis Christoph, 1880 ja Moisei Klibanski, 1911  
 
kirjeldus/ ajalugu: hoonete liitmisel tekkinud kaksikmaja. Väiksem puidust hoone 
projekteeriti 1880 ja on sellisel kujul säilinud. Tegemist on madala 2-korruselise, 3-
teljelise fassaadiga hoonega. Säilinud on lai horisontaallaudis püstlaudisest 
vahevöödega. Esimese korruse akendel puitluugid. Fassaadi rikuvad plastikaknad 
teisel korrusel. Suurema hoone projekt on aastast 1911. Kahekorruseline 5-
teljeline hoone kitsa keskrisaliidiga. Mõlemal hoonel on saelõikelised sarikaotsad ja 
viilukaunistused, lihtsa profiiliga aknapiirdelauad, puidust tahveluksed, valtsplekk-
katused.  
 
väärtus: autentsete detailidega vanemast, Lenderi-eelsest, ja uuemast Lenderi 
majast koosnev kaksikmaja. Väärtust kahandavad mõned vahetatud aknad 
fassaadil. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja JAKOBSONI 12 

 
 
 
 

 
elumaja JUURDEVEO 22 

 
 
 

 

 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1908.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljeline tüüpiline Lenderi maja. Keskmisest 
elavama fassaadiga: tugevad sandrikud akende kohal, püstlaudisega vahevööde 
ülaosas dekoratiivsed friisid, profileeritud sarikaotsad. Algupärane puituks 
sepiskonsoolidel varikatusega. Kõrge rustikaalne paekivisokkel. Hoonel on uued 
puitaknad. Tõrvapappkatus. 
 
väärtus: Lenderi maja tüüpiline näide.  
tehn seisund: Hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Torupilli miljööalal. 
 
 
 
 
 

autor/ dat: ins Nikolai Heraskov, 1900. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline 9-teljelise fassaadiga Lenderi maja. 
Omapärane astmetena tagasi astuv fassaadikompostsioon. Kõrge paekivisokkel. 
Rõhtlaudis püstlaudisest vahevöödega. Viilkatusel uus valtsplekk, uued 
katuseaknad. Profileeritud sarika- ja talaotsad, viilude alaosas horisontaallaua 
saelõige (tüüp nr 2). Algupärane puidust välisuks valgmikuga. Puitaknad, 
ümaraken põikviilul. 
 
väärtus: Lenderi maja haruldase astmetena tagasi astuva 
fassaadikompostsiooniga. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeriud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kitseküla miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja KATUSEPAPI 38a 

 
 
 
 
 
elumaja KIVIMURRU 18 

 
 
 

 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1909. Arh Karl Tarvas, 1928.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2 ehitusjärguga 2-korruseline puithoone. Algselt tüüpiline 
Lenderi maja vintskapi ja viilkatusega. Juurdeehitus lisas omapärase terava 
nurgalahenduse, millele toetub polügonaalne erker. Hoonel on harvaesinevad 
diagonaallaudisega vahevööd, puitpits-sandrikud ja puitkonsoolidel varikatus. 
Mõningad aknad vahetatud plastikakende vastu.  
 
väärtus: omapärase 1920ndate aastate ümberehitusega Lenderi tüüpi maja. 
Sikupilli asumi varasem puitarhitektuur. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Sikupilli miljööalal. 

autor/ dat: 20. saj algus 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline 5-teljelise fassaadiga 1-korruselise 
juurdeehitusega puitmaja. Madal krohvitud sokkel, selle kohal püstlaudisega 
vahevöö. Säilinud vanu laiu horisontaallaudu. Profileeritud sarika- ja talaotsad. 
Paigaldatud plastaknaid. 
 
väärtus: Sikupilli asumi varasem puitarhitektuur. Eeslinna tsaariaegse puitmaja 
tüüpiline näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, dokumenteerida.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja KOIDU 57 

 
 
 

 

 
 
elumaja KOIDU 59 

 
 
 

autor/ dat: ehitustehnik Konstantin Wilcken, 1901. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline viilatusega puidust eelsinnamaja. Tavapärased 
profileeritud sarika- ja talaotsad. Saelõikelised sandrikud akende kohal. Puituks 
valgmiku ja metallist sepiskonsoolidel varikatusega. Katusel valtsplekk, katusekate 
pooles ulatuses vahetatud uue vastu. Vanad puitaknad. Originaallaudis. 
 
väärtus: originaaldetailidega säilinud 19. saj lihtne puidust eeslinnamaja. 
Puuduvad asendused plastikakendega. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
 

autor/ dat: ehitustehnik Konstantin Wilcken, 1900. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puidust nurgamaja. Tavapärased 
profileeritud sarika- ja talaotsad, püstlaudisega vahevööd. Katusel valtsplekk. 
Vanad puitaknad. 
 
väärtus: originaaldetailidega säilinud 19. saj puidust eeslinnamaja. Ebatüüpiline 
nurgamaja. 
tehn seisund: rahuldav/ halb 
elujõulisus:osaliselt kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

elumaja KOPLI 24 

 
 
 

 

 
 
elumaja KOPLI 26 

 
 
 

 

autor/ dat: Anton Uesson, 1911 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline Lenderi majatüübi juugendlik variatsioon. 
Algupärane klaasitud juugenduks ja metallist varikatus. Peenetriibuliselt 
profileeritud horisontaallaudis, ehisliistud, püstlaudis kahe korruse akende vahel. 
Tihedaruudulised aknad, trepikojaaken, mandlikujuline aken põikviilul. Kõrge 
rustikaalne akendega paekivisokkel, madal stiiliga sobituv keldritrepikoda ühel 
küljel. Katusel valtsplekk, ühel küljel väike vintskapp. Tulemüür. Mõned puitaknad 
on uued. 
 
väärtus: ebatüüpiline, ühtse stiililahendusega juugendlik Lenderi maja 
variatsioon. Hästi restaureeritud. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal.  
 
 
 

autor/ dat: Nikolai Opatski, 1902.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljelise fassaadiga Lenderi tüüpi maja. 
Lihtsa profiiliga aknaliistud, püstlaudisega vahevööd, profileeritud sarikaotsad. 
Algupärane historitsistlik puituks valgmikuga ja paekivist trepp. Metallkonsoolidel 
ehisäärisega varikatus. Vintskapil pikk puidust ehisvarras. Kõrge akendega 
krohvitud paekivisokkel. Vanad puitaknad. Valtsplekk-katus.  
 
väärtus: lihtne aga hästi säilinud ja maitsekalt restaureeritud Lenderi majatüübi 
näide.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja KOPLI 60 

 
 
 
 
 
elumaja KOTZEBUE 16 

 
 
 

autor/ dat: ins K. S. Pavlov, 1910.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline 7-teljelise fassaadiga Lenderi tüüpi puitmaja. 
Keskne kolmnurkviil. Juugendlik aknajaotus. Pööningu- ja keldrikorrus. 
Rõhtlaudis, püstlaudisest vahevöödega. Kõrge paekivist rustikaalse viimistlusega 
sokkel. Mõningad aknad vahetatud uute vastu.  
 
väärtus: erikujulise juugendliku aknajaotusega Lenderi tüüpi maja.  
tehn seisund: hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline pööningukorrusega vanemat tüüpi, külgviiluga 
tänava poole asetsev puidust agulimaja. Hoonele on tehtud uued juurdeehitused 
hoovi poole. Viilul püstlaudis, akende profileeritud piirdelauad, 1. korrusel 
tugevad sandrikud akende kohal ja aknaluugid. 
 
väärtus: säilinud originaaldetailidega 19. saj puidust agulimaja.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: dokumenteerida ja vajadusel arvele võtta.  
 
 



 17 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja KUNGLA 52 

 
 
 

 

 
 

 

elumaja LUISE 9a 

 
 
 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1908  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljeline Lenderi tüüpi maja, mille 
esifassaadile (hiljem?) peale ehitatud veranda. Hoonel tavapärased püstlaudisest 
vahevööd, kõrge paekivist sokkel, ehisviil ümaraknaga ja profileeritud 
sarikaotsad. Ukse kohal toetub S-kujulistele konsoolidele tiheda aknajaotusega 
viilkatusega veranda. Algupärane puidust välisuks valgmiku ja metallist 
varikatusega. Aknad pärinevad erinevatest aegadest ja on erineva jaotusega. 
Katusel eterniit.  
 
väärtus: peamine väärtus seisneb omapärases verandas, mis ehitatud tüüpilise 
Lenderi maja esifassaadile. 
tehn seisund: rahuldav/halb.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  

ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 

autor/ dat: u 1910 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline Lenderi majatüübi juugendlik variant.  Esimese 
ja teise korruse aknaid ühendavad ehisliistud. Tihedaruudulise ülaosaga aknad, 
nende kohal juugendlikud hammasmustriga sandrikud. Algupärane klaasitud 
juugenduks. Kõrge krohvitud, akendega paekivisokkel. Puitaknad, mõned neist 
originaalid, manustega. Uus katus. 
 
väärtus: hästi säilinud juugendlik Lenderi tüüpi maja. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja LUISE 17 

 
 
 
 
 
 
elumaja LUISE 19 

 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20 saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 5-teljeline Lenderi tüüpi maja. Tavapärane 
püstlaudisest vahevöö sokli kohal, krohvitud paekivisokkel, põikviil ümaraknaga 
ja profileeritud sarikaotsad, lihtsad puitpitsid vintskapi räästal. Algupärane puidust 
välisuks valgmiku ja metallist varikatusega. Manustega vanad puitaknad. Katusel 
eterniit.  
 
väärtus: lihtne, aga hästi säilinud detailidega Lenderi tüüpi maja. Moodustab 
ansambli kõrvalasuva Luise 19-ga ning ülejäänud Luise tn puithoonestusega. 
tehn seisund: rahuldav/halb. Esimese korruse aknaid lõhutud.  
elujõulisus: osaliselt kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, ohustatuse korral võib kaaluda RKM. Asub 
Kassisaba miljööalal. 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20 saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 5-teljeline Lenderi tüüpi maja. Tavapärased 
püstlaudisest vahevööd, krohvimata paekivisokkel, põikviil aknaga ja profileeritud 
sarikaotsad, lihtsad puitpitsid viilu püstlaudise otstes. Sandrikud akende kohal ja 
saelõikelised kaunistused akende all. Algupärane puidust välisuks valgmiku ja 
metallist varikatusega. Manustega vanad puitaknad. Valtsplekk-katus. 
 
väärtus: hästi säilinud detailidega Lenderi tüüpi maja. Moodustab ansambli 
kõrvalasuva Luise 17-ga ning ülejäänud Luise tn puithoonestusega. 
tehn seisund: hea, hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, ohustatuse korral võib kaaluda RKM. Asub Kassisaba 
miljööalal.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja MALMI 6 

 
 
 
 
 
 
elumaja ROOPA 2a 

 
 
 
 
 

autor/ dat: ins Ernst Louis Christoph, 1903.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik Lenderi tüüpi maja. Tavapärased 
püstlaudisest vahevööd, krohvitud paekivisokkel, tepikoda rõhutav vintskap ja 
profileeritud sarikaotsad. Dekoratiivsed sandrikud akende kohal. 
Peenesooneliselt profileeritud laudis. Algupärane puidust välisuks valgmiku ja 
metallist varikatusega. Puitaknad. Katusel valtsplekk. Tulemüür.  
 
väärtus: tüüpiline ja hästi korrastatud Lenderi maja. Säilinud originaalseid 
detaile. 
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 

autor/ dat: Otto Schott, ins K. Pavlov.19. saj lõpp/20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljeline historitsistlik Lenderi tüüpi maja. 
Kõrge krohvimata paekivisokkel, mis tänava pool laotud puhta vuugiga. 
Tavapärane püstlaudisevöö sokli kohal ja viilude püstlaudise otste 
saelõikekaunistused. Trepikoja kohal vintskap ehisvardaga, profileeritud 
sarikaotsad. Sandrikud akende kohal ja saelõikelised kaunistused akende all. 
Algupärane puidust välisuks valgmiku ja metallist varikatusega. Manustega 
vanad puitaknad. Uus valtsplekk-katus. 
 
väärtus: autentselt säilinud ja maitsekalt restaureeritud Lenderi tüüpi maja. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta (RKM?). Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja SALME 1/ KOPLI 44 

 
 
 
 

 

 
 
 
elumaja SOO 20 

 
 
 

 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1909. Anton Uesson, 1911. 
 
kirjeldus/ ajalugu: kahe 2-korruselise lenderi tüüpi maja liitmisel tekkinud 
kaksikmaja. 1909 projekt 6-teljelise fassadiga majale, sellele liideti 1911 5-
teljelise fassaadiga maja. Kummalgi lai ehisviil, kõrge krohvitud, avadega 
paekivisokkel, tavapärane püstlaudisevöö ja profileeritud sarika- ning talaotsad. 
Dekoratiivsed sandrikud akende kohal, 2. korruse akende all saelõikelised 
vanikud. Algupärased puidust välisuksed valgmike ja metallist varikatustega. 
Ehiskarniisid, profileeritud aknaliistud. Aknaid on vahetatud erinevatel aegadel, 
säilinud ka mõned vanad puitaknad. Valtsplekk-katused.  
väärtus: mitmete originaaldetailidega 2 lenderi majast koosnev kaksikmaja. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal.  
 
 
 

autor/ dat: ü/e Konstantin Wilcken, 1898.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 8-teljelise esifassaadiga viilkatusega puidust 
eeslinnamaja. Esifassaadi keskteljel lai ehisviil. Lai horisontaallaudis 
püstvahevöödega. Püstlaudis viiludel. Madal paekivisokkel. Peasissepääs 
esifassaadi ühel küljel, madalamast hoonosast. Profileeritud sarika- ja talaotsad, 
lihtsa profiiliga piirdelauad. Katusel eterniit. Vanad puitaknad. 
 
väärtus: lihtne, vanade detailidega tüüpiline puidust 19. saj lõpu/ 20. saj alg 
eeslinnamaja.    
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, dokumenteerida. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

 
elumaja SOO 25 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
elumaja TARTU MNT 69 

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 1898, hoovimaja 1902. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruselised viilkatusega puidust eeslinna tööliselamud. 
Tänavapoolsel hoonel on lai põikviil esifassaadi ühel ning välisuks teisel küljel. 
Teised sissepääsud hoone ühest otsast trepiga ning hoone tagant eenduva 
trepikojaga. Tavapärased profileeritud sarika- ja talaotsad ning püstlaudisega 
vahevöö. Lihtne dekoor ja ümaraken viilul. Kõrge krohvitud sokkel, mõned avad seal 
kinni müüritud. Hoovimaja asetseb tänavaäärse majaga risti ja on piklik, väga lihtne, 
barakilaadne hoone 4 sissepääsuga. Puidust algupärased, manustega uksed-aknad 
mõlemal hoonel. 
 
väärtus: tüüpilised 19. saj lõpu/ 20. saj alg puidust eeslinna töölismajad. Väärtus 
seisneb autentsuses.   
tehn seisund: rahuldav/ halb. 
elujõulisus: kasutusel elumajadena. 
ettepanek/ kaitse: dokumenteerida, vajadusel arvele võtta. Asub Kalamaja 
miljööalal. 
 
 
 
 
 

 

autor/ dat: 19. saj.  
 
ajalugu/ väärtus: Üks piirkonna vanimaid hooneid, asustus- ja 
linnaehitusajaloolise väärtusega kui haruldane näide Tartu postimaantee vanast, 
praegusele kihistusele eelnenud hoonestusest. Üksikehitisena huvitav Tallinna 
puitarhitektuuris ainulaadse külgfassaadi galeriiveranda tõttu (Oliver Orro). 
 
tehn seisund: rahuldav.  
 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
 

ettepanek/ kaitse: arvele võtta, dokumenteerida. Võib kaaluda RKM.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

elumaja TÖÖSTUSE 25 

 
 
 

 

 
 
 
elumaja TÖÖSTUSE 26 

 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljeline lenderi tüüpi elamu. Kõrge krohvitud, 
avadega paekivisokkel. Kitsasvintskap trepikoja kohal. Tavapärane 
püstlaudisevöö sokli kohal ja profileeritud sarika- ning talaotsad. Dekoratiivsed 
sandrikud akende kohal. Algupärane puidust välisuks valgmiku ja metallist 
varikatusega. Ehiskarniisid, profileeritud aknaliistud. Vanad puitaknad. Uus 
katusekate. Tulemüür.  
 
väärtus: hästi säilinud ja restaureeritud tüüpiline lenderi maja. Ansamblis teiste 
Tööstuse tn lenderi majadega. 
 
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljelise fassaadiga lenderi tüüpi elamu. 
Kõrge krohvimata, kinnilaotud paekivisokkel. Tavapärased püstlaudisevööd ja 
profileeritud sarika- ning talaotsad. Dekoratiivsed sandrikud akende kohal. 
Algupärane puidust välisuks valgmikuga. Profileeritud aknaliistud. Tavalisest 
esinduslikum paekivist trepp peaukse ees. Vanad puitaknad. Uus katusekate. 
 
väärtus: hästi säilinud ja restaureeritud lenderi tüüpi maja. Ansamblis teiste 
Tööstuse tn lenderimajadega. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: 2-korruseline töölismaja 

elumaja VANA-LÕUNA 13 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja VÄIKE-AMEERIKA 29 

 
 
 
 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1909. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 9-teljeline, 2 tänavapoolse uksega suurem 
Lenderi tüüpi maja. Tavapärased profileeritud sarika- ja talaotsad, püstlaudise 
vahevööd. Lihtsa profiiliga aknaliistud, saelõikekaunistused akende all. Kõrge 
rustikaalne paekivisokkel. Algupärased puidust tahveluksed valgmike ja metallist 
varikatustega on restaureeritud. Vanad manustega puitaknad, vana laudis. 
Valtsplekk-katus. 
 
väärtus: väga hästi säilinud suurem Lenderi maja. Tüüpiline 20. saj alguse 
eeslinnamaja näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
 
  
 
 
 

autor/ dat: Erwin Bernhardt, 1898–99.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline piklik viilkatusega puidust agulimaja ja abihoone 
hoovis. Lutheri vabriku vana töölistemaja. Lai horisontaallaudis põiklaudise 
vahevöödega. Madal paekivisokkel. Esifassaadil kummaski küljes uks, ümar 
katuseuuk keskteljel. Profileeritud sarika- ja talaotsad. Hoone esifassaadi nurkades 
on 3 tiheda paigutusega akent, mis loovad illusiooni nurgaaknast. Säilinud vanu 
manustega puitaknaid.  Algupärased puidust välisuksed valgmikuga, ühel säilinud ka 
metallist varikatus. Kahel aknal ka luugid säilinud. Valtsplekk-katus. 
 
väärtus: vanemat tüüpi ja mitmete algupäraste detailidega säilinud puidust agulimaja  
ja selle abihoone hoovis.   
tehn seisund: rahuldav/ halb. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: dokumenteerida, vajadusel RKM. 
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TSAARIAEGNE PUITELAMU: KODANLASEMAJA 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja ADAMSONI 10 

 
 
 
 
 
elumaja FAEHLMANNI 24 

 
 
 
 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1910. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljelise fassaadiga Lenderi maja. Keskne 
kolmnurkviil. Rikkalik historitsistlik ja juugendlik puitdekoor: saelõikelised 
sandrikud, aknaalused kaunistused, profileeritud viiludekoor ja sarikaotsad. 
Avatäited säilinud, kuid tulekahjus kannatada saanud, ajutised katted. Paekivist 
krohvitud sokkel. Ühel küljel tulemüür.   
väärtus: rikkaliku puitdekooriga Lenderi majatüübi näide. 
 
tehn seisund: väga halb. Hoone on hiljuti põlenud, suuremad kahjustused 
ülemisel korrusel ja tagaküljel. 
elujõulisus: seisab varemetes 
ettepanek/ kaitse: dokumenteerida, arvele võtta (kui annab päästa siis RKM). Asub 
Kassisaba miljööalal. 
 

autor/ dat: 1910ndad 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljelise fassaadiga juugendlik puidust eeslinna 
üürimaja koos hoovimajaga. Kõrge rustikaalne, akendega paekivisokkel, 2 ava 
kinni müüritud. Kitsas juugendliku kujuga erker peaukse kohal. Aknaid ühendavad 
ehisliistud, mille vahel püstlaudis. Säilinud algupärane puidust välisuks 
valgmikuga. Profileeritud aknaliistud. Vanad puitaknad. Valtsplekk-katus. Lihtsam 
ja historitsistlikuma välimusega hoovimaja. 
 
väärtus: hästi säilinud juugendlik puidust eeslinna üürimaja ansamblis 
hoovimajaga. 
tehn seisund: hea. Hoone on pidevalt hooldatud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, võib kaaluda RKM. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja FAEHLMANNI 30 

 
 
 

 

 
 
 
elumaja FAEHLMANNI 48 

 
 
 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 1899 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: rikkaliku puitdekooriga Lenderi tüüpi maja. Järgib algprojekti 
mahtusid kahe viiluga esifassaadil. Erinevused dekooris – puuduvad projektis 
visandatud viilusepised. Tavapärased püstlaudisevahevööd, ehissandrikud 
akende kohal. Erinevalt lihtsamatest Lenderi majadest on hoonel ka 
räästaäärsed puitpitsid. Peenesooneliselt profileeritud horisontaallaudis. Liseenid 
ukse kõrval ja hoone nurkades. Sepiskonsoolidega varikatus puidust tahvelukse 
kohal. Katusel valtsplekk.  
 
väärtus: esindusliku, rikkaliku puitdekooriga Lenderi silmapaistev maja.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud, mõningad aknad vahetatud 
uute vastu, mis järgivad algset jaotust. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: 20. saj algus  
 
kirjeldus/ ajalugu: historitsistlik eeslinna puidust üürimaja, paekivist 
hooneosaga maja taga. Esifassaadil 2 vintskappi, tavapärased püstlaudise-
vahevööd horisontaallaudise vahel, profileeritud sarika- ja talaotsad, viilude 
püstlaudise saelõikelised otsad. Hoone taga paekivist tepikojamaht. Aknaid on 
vahetatud erinevatel aegadel, säilinud ka vanu manustega puitaknaid. 
 
väärtus: erandliku kivist hooneosaga 20. saj alguse eeslinna puidust üürimaja. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja KALJU 4 

 
 
 
 
elumaja KEVADE 2a 

 
 
 

 

 

 
autor/ dat: 19. saj lõpp 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline piklik, liigendatud põhiplaaniga (juurdeehitused) 
viilkatusega puitelamu. Kuulub Kassisaba piirkonna vanemate säilinud puithoonete 
kihistusse. Asetseb tänavajoonest eemal krundi sees. Säilinud vana lai 
horisontaallaudis. Iseloomulikud püstlaudise vahevööd ja profileeritud sarikaotsad. 
Madal paekivisokkel. Hoone ühel küljel 2 1-korruselist viilkatusega hoonemahtu. 
Vanad puitaknad ja aknaraamid. Puituksed. 
 
väärtus: vanemat tüüpi ja mitmete algupäraste detailidega säilinud puitelamu, 
Kassisaba piirkonna puithoonete vanem näide.   
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel lasteaiana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, ohustatuse korral kaaluda RKM. Asub Kassisaba 
miljööalal. 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 1908. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline ristkülikulise põhiplaaniga historitsistlik eeslinna 
puitmaja. Horisontaallaudis püstlaudise vahevöödega. Ehisliistud, -karniisid ja  
-pilastrid. Akende kohal juugendi mõjuga saelõikekaunistused. Puidust algupärane 
tahveluks. Kõrge krohvitud sokkel. Alles mõned vanad puidust aknad. Katusel 
eterniit.  
 
väärtus: historitsistliku eeslinna kodanlasemaja tüüpiline näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja KEVADE 7 

 
 
 
 
 
elumaja KOPLI 22 

 
 
 

 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 19. saj lõpp. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 6-teljelise fassaadiga Lenderi tüüpi puitmaja. 
Hoone ulatub sügavalt krundi sisse. Algupärane välisuks ja metallkonsoolidel 
varikatus. Ehisviil puidust ehisvardaga. Teise korruse akendel puuduvad hetkel 
piirdeliistud. 
 
väärtus: suurema mahuga tüüpilise tsaariaja eeslinna puitmaja näide.   
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 

autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline suurem, 2 trepikojaga kodanlasemaja. 
Põhiplaanilt ristkülik, millele liituvad kaks eenduvat hooneosa maja taga ja ees. 
Tavapärased püstlaudisega vahevööd, profileeritud sarika- ja talaotsad. Keskmisest 
uhkemad saelõikelised konsoolid hoone viiludel ning sandrikud akende kohal. 
Algupärased puituksed valgmiku ja metallist varikatusega, mille ees kõrged 
esinduslikud paekivitrepid. Kõrge paekivisokkel aknaavadega. Aknaid on 
vahetatud, lisatud suured aknaavad esifassaadi põikviiludel. Uus profiilplekist 
katusekate ja varikatused keldriuste kohal.  
 
väärtus: paljude vanade detailidega säilinud, erandlikult 2 trepikojaga, esinduslik 
puidust eeslinna kodanlik üürimaja.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja KÖIE 1a 

 
 
 

 
 
elumajad KÖLERI 10, 12 

 
 
 

 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1905  
 
kirjeldus/ ajalugu:  ühe projekti järgi valminud kaksikmaja. Hooned on 2-
korruselised, 7-teljelised, kahe laia ehisviiluga. Fassaadi ilmestavad 
kaarekujulised viilukaunistused, dekoratiivsed sandrikud ja aknaraamistused, 
ehisliseenid. Algupärased puidust tahveluksed sepiskonsoolidega varikatustega. 
Valtsplekk-katused. Nr 12 on hiljuti restaureeritud. 
 
väärtus: hästi säilinud ansambel kahest juugendlike elementidega tüüpilisest 
Lenderi majast.  
tehn seisund: rahuldav/väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 

autor/ dat: Voldemar Lender, 1912 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline juugendstiilis krohvitud puitmaja. Liigendatud 
fassaadid ja põhiplaan: risaliidid, erker. Projekt nägi ette veelgi lopsakamat 
juugendit, hoone teostus lihtsamana. Renoveerimise ja ümberehituste käigus on 
mitmeid detaile muudetud: vahetatud on aknad-uksed, moonutatud vintskappide 
kuju jms. 
 
väärtus: haruldaselt stiilipuhta juugendprojektiga eeslinna puithoone. Paraku on 
palju originaalsubstantsi aja jooksul kaduma läinud. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
 
elumaja KÖLERI 14 

 
 
 
 

 

elumaja KÖLERI 16 

 
 
 

 

 
 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1908  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 9-teljeline Lenderi tüüpi maja. Sandrikud 
akende kohal, püstlaudisega vahevööd, profileeritud sarikaotsad. Algupärane 
historitsistlik puituks valgmikuga. Kõrge akendega krohvitud paekivisokkel. 
Puitaknad. Katusel eterniit. Moodustab ansambli lihtsama põikviiluta 
hoovimajaga. 
 
väärtus: Lenderi maja suhteliselt autentne näide. Ansambel hoovimaja ja 
ülejäänud Köleri tn Lenderi majadega. 
tehn seisund: Halb.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, ohustatuse korral kaaluda RKM. Asub Kadrioru 
miljööalal.  
 
 
 

autor/ dat: ins Voldemar Lender, 1907 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 5-teljeline, ruudule läheneva põhiplaaniga 
Lenderi tüüpi puitmaja. Algupärane valgmikuga välisuks fassaadi ühel küljel ja 
metallkonsoolidel varikatus. Kõrge krohvitud sokkel. Sandrikud akende kohal, 
profileeritud talaotsad, räästaalused saelõikelised konsoolid. Tulemüür. Uued 
puitaknad. 
 
väärtus: algupäraste detailidega säilinud Lenderi tüüpi maja. Moodustab 
ansambli teiste Köleri tn lenderi majadega. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
 

elumaja KÖLERI 16a 

 
 
 

 

 
 

 

elumaja LAULUPEO 3 

 
 

 
 

autor/ dat: ins Ernst Louis Christoff, 1904 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puidust elamu tänavate 
ristumiskohas. L-kujulise põhiplaaniga, hoovi pool eenduva mahuga. Nurgal 2 laia 
ehiskonsoolidega ehisviilu. Esinduslikkust lisab kandiline tornike 
ümarkaarakendega (projektis ette nähtud kandilised). Tavapärased püstlaudise 
vahevööd, ehiskarniisid, profileeritud sarika- ja talaotsad, ehissandrikud akende 
kohal.  Ilus algupärane välisuks erikujulise jaotusega valgmikuga. Metallist 
varikatus amortiseerunud. Palju aknaid originaalid. Aknaluugid (hilisemad?) Tornil 
puudub hetkel kiiver – projekti järgi madal telkkatus. Katusel eterniit.  
 
väärtus: paljude originaaldetailidega säilinud torni ja keskmisest rikkalikuma 
dekooriga historitsistlik nurgamaja, oluline objekt Köleri ja Faehlmanni tn 
ristumiskohal. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Karl Jürgenson?, 1910ndad. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline juugendstiilis krohvitud puitmaja, soklikorrusel 
äriruumid. L-kujuline põhiplaan. Erikujulised aknad, juugendkujundusega 
keskrisaliit. Rustikaalne kõrge sokkel. Hoovi pool laiad krohvi-aknaraamistused. 
Mõned aknad vahetatud, kuid säilinud ka vanu manustega aknaid. Originaaluksed. 
 
väärtus: juugendstiilis krohvitud eeslinna puitmaja näide.  
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Torupilli miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

elumaja LUISE 14 

 
 
 
 
 
elumaja NIINE 5 

 
 
 
 

 
 

autor/ dat: Anton Uesson, 1911.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline pööningukorrusega juugendlik puidust eeslinna 
kodanlase-elamu koos hoovimajaga. Hoone keskosa on kergelt eenduv. Ülalt 
tihedaruudulised aknad, kahe korruse aknaid ühendavad ehisliistud, nende vahel 
püstlaudis, juugendliku sepisega varikatus, hammasmustriga sandrikud akende 
kohal. Originaalsed maskaroonidega vihmaveetorud. Püstlaudisevöö sokli kohal. 
Klombitud paekivist kõrge sokkel ja tulemüür. Hoovimaja on lihtsam ja 
vanamoelisem, juugendile viitab vaid aknajaotus. 
 
väärtus: hästi säilinud ja harvaesinevalt stiilne juugend-puiteeslinnamaja. 
Silmapaistev näide.  
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: RKM. Asub Kassisaba miljööalal. 
  
 
 
 

autor/ dat: A. Fedotov, 1882 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 5-teljeline tüüpiline tsaariaegne eeslinnamaja. 
Trepikoja kohal vintskap ümaraknaga, millel „venepärane“ laudisest kiirtepärg. 
Algprojektis oli ette nähtud ka puidust kaunistus viiluharjal. Saelõikekaunistused 
mõlema viilu püstlaudise otstes. Profileeritud sarikaotsad. Vana laudis. Lihtsad 
ehiskarniisid kahe korruse akende vahel, saelõikelised kaunistused akende all. 
Algupärane puidust välisuks valgmikuga. Säilinud mõned vanad puitaknad, 2 
aknal luugid. Aknaid on vahetatud erinevatel aegadel, esineb plastikaknaid. 
Katusel eterniit. 
 
väärtus: vanemaid suhteliselt autentselt säilinud tsaariaegseid eeslinnamaju, 
Lenderi majatüübi eelkäija, veidi venepärane. Säilinud vana laudis ja mitmed 
detailid.  
tehn seisund: halb. Hoone sokkel on jäänud tänavapinnast allapoole ja 
põhjustab niiskuskahjustusi. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kalamaja miljööalal.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja PEBRE 5 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
elumaja PIRITA TEE 10 

 
 
 

autor/ dat: Karl Jürgenson, 1910. Ü/e T. Mihkelson 1922, ins Saharov 1924.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline juugendlik puidust eeslinna kodanlase-elamu. 
Ülalt tihedaruudulised aknad, juugendlikud omapärased piirdelauad. Rustikaalne 
paekivist kõrge sokkel nurgeliste kaartega sillustelaoga. Fassaadi ilmestavad 
väiksed kolmnurksed erkerid (üks hävinud) ja suurem erker hoone esifassaadi 
keskel. 1920ndatel on lisatud rõdu hoone tagaosale. Projekt on väga sarnane 
Roo 47ga (vt allpool). 
 
väärtus: omapärane 1920ndatel ümber ehitatud juugendlik puidust eeslinna 
üürimaja.   
tehn seisund: halb. Osa esifassaadist on ajutiselt kinni kaetud. 
elujõulisus: osaliselt kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Pelgulinna miljööalal. 
 

autor/ dat: Jaques Rosenbaum, 1911–1912  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline pööningukorrusega heimatstiilis krohvitud 
puitmaja, arhitekti enda elamu. Moodustab ühtse ansambli Pirita tee 12-ga. 
Esifassaadil eenduvad 3 risaliiti, mille vahel puitpiiretega rõdud. Juugendlikud 
puitaknad. 
 
väärtus: autentsete detailidega vahvärk-elementidega, ansambel Pirita tee 12-ga. 
tehn seisund: väga halb. Hoonel pole katusekatet. 
elujõulisus: seisab varemes ja rüüstatuna. 
ettepanek: dokumenteerida, päästa võimalikult palju originaaldetaile. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja POSKA 6a 

 
 
 
 

 

 
 
elumaja ROO 47 

 
 
 

 

autor/ dat: ins Erns Louis Christoph, 1902. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, väljaehitatud pööningukorrusega, ristkülikulise 
põhiplaaniga, otsaga tänava poole asetsev eeslinna üürimaja. Kummaski maja 
otsas sissepääsud, ilma koridorita. Saelõikelised sarika- ja talaotsad, ehiskonsoolid 
räästa all. Püstlaudisega vahevööd ja püstlaudis viiludel. Profileeritud aknaliistud. 
Vanad puitaknad ja välisuks. Tänavapoolsetel 1. korruse akendel luugid. Vintskapid 
kummalgi küljel on hiljem juurde ehitatud. On olnud kasutusel koolimajana. 
 
väärtus: mitmete algupäraste detailidega säilinud suurem puitüürimaja.   
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal.  
  
 
 
 

autor/ dat: Karl Jürgenson, 1911. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline juugendlik puidust eeslinna kodanlase-elamu. 
Fassaadi ilmestavad lai, murtud viiluga erker hoone keskosas ja kaks kolmnurkset 
erkerit tornikestega. Rustikaalne paekivist kõrge sokkel nurgeliste kaartega 
sillustelaoga, mille avad osaliselt kinni müüritud. Säilinud vanu puitaknaid, mitmed 
aknad ja välisuks aga vahetatud uute vastu. Projekt sarnane Pebre 5-ga.   
 
väärtus: erandlik tornikestega puidust eeslinna üürimaja. Väärtust kahandavad 
mitmed vahetatud aknad ja välisuks.   
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Pelgulinna miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja SAKALA 14 

 
 
 

 

 
 
 
elumaja SOO 9 

 
 
 

 

autor/ dat: Nikolai Thamm, 1892. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puidust eeslinna kodanlase-elamu. 
Projektis ette nähtud ehisviil puudub. Krohvitud paekivisokkel, püstlaudisega 
vahevöö selle kohal. Profileeritud sarika- ja talaotsad ning ehisvahevöö kahe 
korruse vahel. Saelõikelised püstlaudiseotsad ja ehiskonsoolid hoone tagaküljel. 
Puidust, valgmikuga tahveluks ja metallist varikatus. Mõned avad kinni pandud, 
juurdeehitusi hoone taga. Hoone taga ka sokliviimistlust uuendatud. Säilinud vanu 
puitaknaid manustega, mitmed aknad hoone tagaküljel aga vahetatud uute vastu.   
 
väärtus: paljude ilusate originaaldetailidega säilinud 19. saj lõpu tüüpiline eeslinna 
kodanlase-elamu.    
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: kaaluda RKM. 
 
 

autor/ dat: Ernst Boustedt, 1910. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline pööningukorrusega historitsistlik puitmaja.  
Vahvärki imiteeriv fassaad saelõikeliste puitdetailidega. Esifassaadil kaks poolkelp-
viiluga vintskappi. Fassaad krohvitud, viiluotstel püstlaudis. 3-se ja 2-se jaotusega 
aknad on projektis juugendliku, tihedaruudulise ülaosaga. Algseid välisuksi 
kummalgi pool maja säilinud ei ole, vanu aknaid on mõned veel alles. Hoone on 
ansambliliselt seotud Soo 11-ga, mis väga sarnase projektiga, kuid kahjuks 
renoveerimise käigus oma autentsuse kaotanud (kõik aknad, puitdetailid uued jne).  
 
väärtus: heimastiilis fassaadiga eeslinna puitelamu näide.  
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 
elumaja SOO 35 

 
 
 
 
 
 
elumaja SOO 37 

 
 
 
 

 
 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 1901. K. S. Pavlov, 1908. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 9-teljeline, 2 vintskapiga Lendri tüüpi elamu. 
Hoone ehitati alguses 7-teljelisena, ühekorruselise kahe aknaga hooneosaga. 
Sellele tegi ins Palvlov 1908 pealeehituse ja hoone muutus tervikuna 
kahekorruseliseks. Tavapärased püstlaudadest vahevööd, profileeritud sarika- ja 
talaotsad, historitsistlikud viilukaunistused, sandrikud ja akna-alused 
kaunistused, viiluotstel püstlaudise saelõikelised otsad. Algupärane välisuks 
metallkonsoolidel varikatusega. Puhasvuuk-viimistlusega paekivisokkel. 
Puitaknad, mitmed neist vanad ja manustega. 
 
väärtus: hästi säilinud Lenderi majatüübi näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 
 

autor/ dat: 20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, ebatavalise põhiplaaniga puidust 
kodanlasemaja. Lai piklik hoone madala viilkatusega, millele lisandub ühel küljel 
väiksema mahuga, veidi taanduv hooneosa peasissepääsuga. Tavapärased 
püstalaudisega vahevööd, profileeritud sarika- ja talaotsad. Viiludel 
diagonaallaudis. Saelõikelised sandrikud akende kohal. Kõrge krohvitud sokkel. 
Algupärane puituks metallist varikatusega. Puitaknad. 
 
väärtus: hästi säilinud, ebatavalise põhiplaaniga 20. saj alg eeslinnamaja.    
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

elumaja TATARI 36 

 
 
 

 

 
 

 
elumaja TINA 3  

 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Knüpffer, 1878. Ü/e arh Eugen Habermann, 1924. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline puidust eeslinnamaja 19. saj pärineva põhiosa ja 
1920ndate ümberehitusega. 19. saj oli sel kohal kaks eraldi hoonet: 2-korruseline 
viilkatusega L-kujulise põhiplaaniga elamu, ning pisem 1-korruseline pesuköök. 
1920ndatel ühendas Habermann need hooned viiluga juurdeehitusega ning lisas 
hoone tagaosale mahtusid muutes hoone põhiplaani ristkülikuliseks. Püstlaudisega 
vahevööd, lihtsad piirdelauad ja liseenid fassaadil. Säilinud palju vanu manustega 
aknaid. 
väärtus: omapärane näide 19. saj hoonest 1920ndate aastate ümberehitusega. 
Säilinud mitmed originaaldetailid.   
 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: dokumenteerida, vajadusel arvele võtta. Asub Süda-Tatari 
miljööalal. 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline 2 eenduva külgrisaliidiga puitmaja koos krundil 
asesteva lihtsa viilkatusega hoovimajaga. Hoone keskteljel pööningukorrusel 
väike uuk puidust ehisvardaga. Viiludel poolkaarekujulised aknad. Lisaks 
tavapärasele püstlaudadest vahevööle elustavad fassaadi veel sandrikud akende 
kohal, saelõikefriis teise korruse akende all, viiluotstel püstlaudise saelõikelised 
otsad, profileeritud sarika- ja talaotsad. Kõrge rustikaalse viimistlusega 
paekivisokkel akendega, millel telliskivisillused. Katusel valtsplekk. Valgmikuga 
puidust algupärane tahveluks kivist trepiga. Fassaadi rikuvad mõned 
plastikaknad.   
 
väärtus: keskmisest rikkama ja hästi säilinud dekooriga puitmaja ansamblis 
lihtsa hoovimajadega.  
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja TOOMPUIESTEE 13 hoovis 

 
 
 

 

 
 
 
elumajad TÖÖSTUSE 6, 8, 10 

 
 
 
 

 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3 samatüübilist 2-korruselist, 7-teljelist historitsistlikku lenderi 
maja. Tavapärasest lenderi majast suuremad korterid. (Nr 8 oli inventeerimise 
hetkel tellingutes.) Kitsas vintskap hoone keskteljel. Tavapärased 
püstlaudisevööd ja profileeritud sarika- ning talaotsad. Dekoratiivsed sandrikud 
akende kohal ja saeõikelised vanikud akende all (nr 8). Algupärased puidust 
välisuksed valgmiku ja metallist varikatusega. Ehiskarniisid, profileeritud 
aknaliistud. Vanad puitaknad.  
 
väärtus: hästi säilinud suuremate korteritega lenderi maja näited. Ansamblis 
omavahel ja teiste Tööstuse tn lenderi majadega. 
tehn seisund: väga hea. Hooned on restaureeritud/restaureerimisel 
elujõulisus: kasutusel elumajadena.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asuvad Kalamaja miljööalal. 
 
  
 
 
 

autor/ dat: Nikolai Heraskov, 1896. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik suvemõisa meenutav puitmaja. 
Ristkülikulise põhiplaaniga, hoovi pool eenduva risaliidiga. Esifassaadil eendub 
puitsammastele toetuv veranda, paekivitrepp. Peenelt töödeldud puitkarniisid. 
Säilinud algne laudvooder. Kõrge krohvitud sokkel. Püstlaudisega vahevöö sokli 
kohal, profileeritud sarika- ja talaotsad,  aknaliistud. Ilus algupärane välisuks 
erikujulise jaotusega valgmikuga. Metallist varikatus amortiseerunud. 100% vanad 
puitaknad, algupärane välisuks. Viilkatusel eterniit. 
 
väärtus: autentselt säilinud historitsistlik puitmaja omapärase sammastele toetuva 
verandaga. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja TÖÖSTUSE 12 

 
 
 

 

 
 
 
elumaja TÖÖSTUSE 22 

 
 
 
 

 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljeline, suurem lenderi tüüpi elamu. Kõrge 
krohvitud, avadega paekivisokkel. Tavapärased püstlaudisevööd ja profileeritud 
sarika- ning talaotsad. Dekoratiivsed sandrikud akende kohal. Algupärane 
puidust välisuks valgmiku ja metallist varikatusega. Ehiskarniisid, profileeritud 
aknaliistud. Aknaid vahetatud, kuid säilinud on ka vanu puitaknaid. Uus 
katusekate. Tavapärasest Lenderi majast suuremad korterid. 
 
väärtus: säilinud algsete detailidega suuremate korteritega lenderi maja näide. 
Ansamblis teiste Tööstuse tn lenderi majadega. 
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljeline Lenderi tüüpi elamu. Kõrge 
krohvimata, avadega paekivisokkel. Kitsas vintskap hoone keskteljel. 
Tavapärased püstlaudisevööd ja profileeritud sarika- ning talaotsad. 
Dekoratiivsed sandrikud akende kohal, saelõikelised vanikud akende all. 
Algupärane puidust välisuks valgmikuga. Ehiskarniisid, profileeritud aknaliistud. 
Aknad vahetatud, säilinud on ka mõni vana puitaken. Uus katusekate.  
 
väärtus: originaalsete detailidega lenderi maja tüüpiline näide. Ansamblis teiste 
Tööstuse tn lenderi majadega. 
 
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

elumaja UUS-TATARI 4 

 
 
 

 

 
 
 
elumaja (endine koolihoone)  
VANA-KALAMAJA 32 

 
 
 
 

 

autor/ dat: 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 8-teljeline, 2 peauksega lenderi tüüpi maja 
variatsioon. Ehisviil asub fassaadi ühes ääres, sellel ümaraken. Tavapärased 
profileeritud sarika- ja talaotsad, püstlaudisega vahevöö sokli kohal. 
Dekoratiivsed sandrikud 1. korruse akede kohal, saelõikekaunistused akende all. 
Kõrge rustikaalne akendega paekivisokkel. Algupärased puidust tahveluksed. 
Mitmed aknad (s.h valgmikuaknad) vahetatud, kuid leidub ka vanemaid puidust 
aknaid. Esifassaadil on osad aknad ülevalt kergert kaarja kujuga, juugendliku 
joonega. 
 
väärtus: miljööaladest välja jääv lenderi tüüpi maja. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana.  
ettepanek: arvele võtta 
 
 
 
 
 autor/ dat: 20. saj algus  
 
kirjeldus/ ajalugu: endine Natalie Jenseni kaheklassiline tütarlaste eraalgkool. 
1-korruseline 5-teljeline viilkatusega juugendlik puitmaja. Viiluotstes ümrkaarsed 
kaksikaknad tähtja jaotusga ülaosaga ning katteliistlaudis. Väike ehisviil 
katteliistlaudisega hoone esifassaadil, peaukse kohal. Pikaksvenitatud 
rombijaotusega trepikojaaken. IIus juugendlikel sepiskonsoolidel varikatus. 
Ehisliseenid välisukse kõrval ja hoone nurkades. Puidust algupärane välisuks. 
Krohvitud kõrge paekivisokkel soklikorrusega. Valtsplekk-katus, räästa all 
tuulekast. Vanad manustega puitaknad. 
 
väärtus: Kalamaja piirkonna kohaajaloolise tähtsusega endine koolihoone. 
Arhitektuurselt silmapaistev algupäraselt säilinud hoone. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. Niiskuskahjustusi seintel. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: RKM. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne puitelamu: kodanlasemaja 

 
elumaja WISMARI 30 

 
 
 
 
 
elumaja WISMARI 32 

 
 
 

 

 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puitmaja. Omapärane eenduv 
majaosa erkeriga sissepääsu kohal. Tavapärane püstlaudise vahevöö sokli kohal 
ning profileeritud sarika- ja talaotsad. Mõned aknad vahetatud, mõned vineeriga 
kinni kaetud. Säilinud laia algset laudist. Teine korrus on hoovi poolt põlenud. 
 
väärtus: omapärase põhiplaaniga eeslinna puitelamu.  
tehn seisund: halb, hoone on põlenud. 
elujõulisus: elumaja. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Ernst Louis Christoph, 1895–1896. J/e Tormi Sooväli, 2004. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puitmaja. Tähelepanuväärseks 
elemendiks tänavapoolsel fassaadil asuv konsoolidel 2. korruse veranda. 
Tavapärased püstlaudisega vahevööd, profileeritud sarika- ja talaotsad. 
Ehisonsoolid, erikujulised aknad, puidust dekoorielemendid verandal. Kõrge 
krohvitud sokkel.  Ristkülikuline põhiplaan hoone taga eenduva, hiljem väljaehitatud 
madala kupliga torniga. Sissepääs hooviküljelt, seal ka 2004. a juurdeehitus. Uued 
puitaknad. 
 
väärtus: historitsistliku verandaga tüüpiline eeslinna puitelamu.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: hoones tegutseb EAÕK Kirikukeskus. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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TSAARIAEGNE KIVIMAJA 
 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

elumaja ADAMSONI 18 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja KATUSEPAPI 7 

 
 

autor/ dat: Nikolai Thamm, 1893.  Fassaad: ins Ernst Louis Christoph, 1906. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, keldri ja pööningukorrusega paekivihoone, 
ruudule lähenev põhiplaaniga. Esimene hoone oli krundil juba 1884 – asetses 
otsaga tänava poole ja ulatus sügavale krundi sisse. Praeguse kuju sai hoone 19. 
saj lõpus. 20. saj alguses lisati praegu hoonele põhiilme andev historitsistlik-
juugendlik esifassaad. Erinevalt ülejäänud hoonest on see krohvitud. Kivi-
imitatsioon, karniisid, stukkdekoor. Katuse ääres metallist balustraad, kitsas põikviil, 
mis lõpeb dekoratiivsetel konsoolidel asetseva tornikesega. Vanad puitaknad ja 
luugid, stiilne algupärane peauks. 
väärtus: silmapaistev näide tsaariaegsest esinduslikust kodanlase kivimajast. Hästi 
säilinud ja restaureeritud. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kassisaba miljööalal. 
  
 
 
 autor/ dat: 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, 7-teljelise esifassaadiga, keskse vintskapiga 
kroonustiilis paekiviehitis. Punastest tellistest avade raamistused, omapärased 
punase ja valge kiviga kombineeritud triibulised sillused. Ehiskarniisid. Veidi 
ebasümmeetrilise viiluga katus, sellel eterniit. Hoone kõik aknad on vahetatud uute 
vastu, uks pärineb ilmselt nõukogude ajast. 
 
väärtus: hästi säilinud kivikehandiga kroonuarhitektuuri näide Sikupilli piirkonnas. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

elumaja KREUTZWALDI 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja LAULUPEO 1/ TARTU MNT 61 

 
 
 

 

 

autor/ dat: arh Karl Burman, 1912. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline, kõrge soklikorruse ja mansardiga, T-kujulise 
põhiplaaniga paekivihoone. Esinduslik kodanlik üürimaja. Rustikaalse paekivi- ja 
krohvipindade vaheldumine, ümarad erkerid, erikujulised aknad, liseenid, 
hammaslõikeised karniisid, metallvõrega rõdud jm annavad hoonele lopsakuse. 
Raudbetoonvahelaed. Hoovi pool ümar trepikoda tornikesega. Hoones on 
tegutsenud 1920ndatel postivalitsus ning hiljem Sideministeerium. Allikas: EA. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud silmapaistev rangema juugendarhitektuuri 
näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel büroopindadena. 
ettepanek/ kaitse: kaaluda RKM. Hoone asub Raua miljööalal. 
  
 
 
 

autor/ dat: Anton Uesson, 1911. 
 
kirjeldus/ ajalugu: suur 3-korruseline kivist üürimaja põhjamaise juugendi laadis. 
Stiiliomaselt läheb rustikaalne paekivisokkel üle sujuvateks raamistusteks esimese 
korruse avade ümber. Ülejäänud majaosa on krohvitud, 2-3 korruse aknaid 
ühendavad krohviga modelleeritud ümarate nurkadega ehisraamistused. Laulupeo 
tn pool on hoonel 2 tömbiotsalist kolmnurkviilu, Tartu mnt pool laiem, lõigatud 
otsaga viil. Enamus aknaid ja välisuksed on vahetatud uute vastu. 
 
väärtus: haruldane põhjamaise juugendi näide 20. saj alguse üürimajade seas. 
Väärtust kahandavad mitmed plastikaknad ja metalluksed. 
 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Torupilli miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

 
elumaja LAULUPEO 24 

 
 
 
 
 
 
elumaja MAGASINI 6 

 
 
 

 

 
 

autor/ dat: Otto Schott, 1907. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik kroonustiilis paekivihoone. 
Rustikaalsed seinapinnad, punasest tellisest raamistused ja ehiskarniisid. Laiad 
lõigatud otsaga viilud. Hoonel on uus valtsplekk-katus ja puidust välisuks. Samuti 
on vahetatud kõik aknad.  
 
väärtus: hästi säilinud kivikehandiga historitsistliku kroonuarhitektuuri tüüpiline 
näide. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel büroopindadena. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Torupilli miljööalal. 
 
 
 
 
 

autor/ dat: ins Christoff, 1905. 
 
kirjeldus/ ajalugu: omapärane pultkatusega 2-korruseline kroonustiilis kivimaja. 
Ruudule lähenev põhiplaan. Paekivist kõrge sokkel ja tulemüür. Ülejäänud hoone 
punase telliskivi-viimistlusega. Krohviga modelleeritud aknaraamistused ja 
ehiskarniis. Puidust ehiskonsoolid räästa all. Ümaraken esifassaadi keskteljel. 
Sissepääs hooviküljelt. Erinevus algprojektist – 2 petikakent esifassaadil, 
pööningukorruse aken. Hoones korrustel keskkoridori ääres mõlemal pool 2 tuba. 
 
väärtus: silmapaistev, erandlik ja hästi säilinud kivimaja Veerenni piirkonna miljöös.  
 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: ei ole kasutuses. 
ettepanek/ kaitse: dokumenteerida, vajadusel arvele või RKM. Asub Veerenni 
miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne kivimaja 

elumaja MARDI 11 

 
 
 
 
 
 
elumaja NARVA MNT 36 

 
 

 

 
 

autor/ dat: ins Nikolai Opatski, 1901–1902. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 20. saj algusest pärineb historitsistliku ja kaunistusterohke 
puitmaja projekt, mille mahud on hoones säilinud. Realiseerunud on aga oluliselt 
lihtsam kivimaja krohvitud fassaadi ja tellis-sillustega. Räästa all puidust 
ehiskonsoolid. Hoone on hiljuti renoveeritud.    
 
väärtus: historitsistliku kiviarhitektuuri tüüpiline näide Juhkentali piirkonnas. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel büroopindadena. 
ettepanek: arvele võtta, dokumenteerida. 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Nikolai Thamm vanem, 1880. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik, arhitektile kuulunud elamu. Hoone 
keskosa eendub kergelt risaliidina, millel neoromaanilik frontoon tuulelipuga. 
Esinduslik peasissepääs esifassaadi ühelt küljelt, kõrge trepp, saelõikelistel 
konsoolidel varikatus. Projektis ette nähtud sissepääs teiselt küljelt sümmeetriliselt 
peasissepääsuga, mis ei ole sellisel kujul realiseerunud. Kõik aknad on vahetatud. 
1920ndatel on tehtud ümberehitusi keldrikorrusel. Hoone on renoveeritud 
1990ndate lI poolel. 
 
väärtus: oluline objekt Narva mnt ääres, historitsistliku esindusliku väiksema 
korterelamu silmapaistev näide.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: hoone on kasutuses söögikohana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne kivimaja 

elumaja NARVA MNT 40 

 
 
 
 
 
 
elumaja NARVA MNT 44 

 
 

 

 
 

 

autor/ dat: ins Aleksander Jaron, 1910. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline mansardkorrusega historitsismi-juugendi 
üleminekuperioodist pärinev eklektiline kivist kortermaja. Telliskivimüürid 
paevundamendil. Fassaadil eenduvad kergelt 2 risaliiti: suurem neogootiliku ja 
väiksem murtud viiluga frontooniga. Kuna hoone oli inventariseerimise hetkel 
renoveerimisel, ei olnud võimalik hetkeseisu fikseerida.    
 
väärtus: eklektilise 20. saj alguse kivi-kortermaja silmapaistev näide. Oluline objekt 
Narva maantee ääres. 
tehn seisund: hoone on renoveerimisel. 
elujõulisus: Kasutusel elamuna 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: Aleksander Jaron, 1911. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline 20. saj algusele iseloomulikullt eklektiline kivist 
üürimaja. Oli algselt Narva mnt 40 hoovimaja. Ajastuomane rustikaalne kõrge 
paekivisokkel, ühest otsast lõigatud kelpkatus. Viiluga risaliidid hoone kahel küljel 
on algprojektis veel täiesti neogootilikud, kuid realiseerusid veidi moodsamatena. 
Teravnurksed ehisnišid ja karniisid. Välisuks soklist ülemineva rustikaalse 
paekiviraamistuse sees pärineb ilmselt nõukogudeajast. Enamik aknaid on 
vahetatud. Katusel eterniit. 
 
väärtus: moodustab ansambli Narva mnt 40-ga. 20. saj alguse kivist üürimaja 
tüüpiline näide. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutuses elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

 
hoolekandeasutus NARVA MNT 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja PALDISKI MNT 3a/ KEVADE 2 

 
 

 

autor/ dat: Otto Schott, 1911. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline mansardkorrusega heimatstiilis kivimaja. Ehitati 
algselt Eesti Evangeeliumi Naisõpetajate Hooldamise Seltsile. Hoone on tugevalt 
liigendatud, esifassaadi ühel küljel tihedaruuduliste akendega veranda. Eenduvad 2 
risaliiti. Ajastuomane kõrge paekivisokkel, mis läheb üle 1. korruse rustikaalseks 
viimistluseks. Hoone põhiosa on krohvitud. Katusel savikivid. Esifassaadil kahe 
eenduva hooneosa vahel ruudumustriline ažuurne rõdu. Enamuses vanad 
puitaknad. Uued uksed.   
 
väärtus: heimatstiilis kivimaja silmapaistev näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel hoolekandeasutusena.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: Konstantin Wilcken, 1903. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik paekivist nurgamaja. Fassaadi 
ilmestavad tugevad krohviga modelleeritud ehiskarniisid. Hoone äralõigatud nurga 
kohal ümara keskosaga frontoon. Paldiski mnt poolsel viiluväjal on nišš, millesse 
paigutatud kell. Kõik avatäited on vahetatud. 
 
väärtus: hästi säilinud kivikehandiga historitsistliku kivihoone tüüpiline näide.  
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutuses ärihoonena. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne kivimaja 

kohtuhoone PÄRNU MNT 7 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja PIKK 23/25 

 
 

 

 
 
 

autor/ dat: arh Erwin Bernhard, 1894. Ü/e 1945. 
 
kirjeldus/ ajalugu: algselt 3-korruseline neorenessanss-stiilis kivist nurgamaja, 
ehitatud ringkonnakohtuhooneks. Katus ja 3. korrus said II ms-s kannatada – 
rekonstrueeriti 1945. a, siis ehitati peale ka 4. korrus. Fassaadi ilmestab 
polügonaalne nurgatorn. Haruldane krohvirustika sokliosas. Väikesed rõdud, 
räästakarniisid. Peterburi mõju. Allikas: EA.  
 
väärtus: silmapaistev neorenessanss-arhitektuuri näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud 2004. 
elujõulisus: kasutusel kohtumajana.  
ettepanek: arvele võtta. Asub vanalinna muinsuskaitsealal, kuid võib kaaluda eraldi 
RKM. 
 
 
 

autor/ dat: arh Jaques Rosenbaum, ins Ernst Boustedt, skulptor A. Voltz.  
1908–1909. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline nurgapealne juugendhoone neorenessansi 
elementidega. Rosenbaumlikult lopsakas dekoor: erikujulised aknad, maskaroonid, 
stukk-ornament, kivi-imitatsioon jne. Neorenessanss-frontoonid, ümartorn hoone 
nurgal. Allikas: EA  
 
väärtus: tuntud arhitekti silmapaistev ja Tallinnas harvaesinev neorenessansi 
mõjudega juugendarhitektuuri näide.  
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Hoone paikneb vanalinna muinsuskaitsealal. 
Võib kaaluda eraldi RKM, kuna tegemist tähelepanuväärse hoonega. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

elumaja PIKK 62 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja PIKK 73 

 
 

 

 
 

 
 

autor/ dat: arh P. Alisch, 1878–1879. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline esinduslik luksuskorteritega neogooti kivimaja. 
Kuulus algselt Peterburi tsiviilinseneride instituudi direktorile prof R. Bernhardtile. 
Trepikoja järk-järgult eenduv külgrisaliit tömbi viiluga. Gooti kaaristuga galeriid 
imiteerivad 4. korruse aknad. Ehiskonsoolidele toetuv kaaristu 3. korruse akende 
kohal. Hoonele lisab omapära selle kehandisse liidetud linnamüüri torn 
hoovipoolses küljes. Allikas: EA. 
 
väärtus: väljapaistev ja ainulaadne esindusliku neogooti kivimaja näide. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Hoone paikneb vanalinna muinsuskaitsealal. Võib 
kaaluda eraldi RKM, kuna tegemist tähelepanuväärse hoonega. 
 
 
 

autor/ dat: arh R. Knüpffer, 1900–1902. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline Inglise mõjudega historitsistlik villa tuudor-stiilis, 
nn Kochi maja. Kolmnurk-frontoonid, tuudor-raamistusega aknad. Gooti portaal. 
Sisemus ehitati ümber 1938 (E. Habermann). Allikas: EA.  
 
väärtus: silmapaistev ja haruldane tuudor-stiili näide Tallinna historitsistlikus 
kiviarhitektuuris. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel asutusehoonena. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Hoone paikneb vanalinna muinsuskaitsealal. 
Võib kaaluda eraldi RKM, kuna tegemist tähelepanuväärse hoonega. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

 
elumaja RANNAMÄE TEE 3a, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja RAUA 16/ KREUTZWALDI 7 

 
 

 
 

 

autor/ dat: 1905–1907. 
 
kirjeldus/ ajalugu: vaksaliülema elamu koos teenijatemajaga. Uus katus, uued 
aknad. Tugevalt liigendatud põhiplaan. Vahvärk, tornid, kõrged korstnapitsid, 
eenduvad risaliidid, poolkelpkatused.  
 
väärtus: vanema juugendstiili haruldane silmapaistev näide.  
tehn seisund: hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: plaanis võtta kasutusele hotellina 
ettepanek: arvele võtta. Asub vanalinna muinsuskaitsealal.  
 
 
 
 

autor/ dat: Artur Perna, Karl Burman.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline juugend-kivimaja ratsionaalsema suuna esindaja. 
Stiiliomased hammas-lõikelised karniisid, kõrge rustikaalne paekivisokkel. 
Krohvitud. Ümar nurgaerker kannellüüridega. Väiksemad nelinurksed erkerid 
rõdudega. Erikujulised aknad.   
 
väärtus: kainema juugendarhitektuuri näide. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elu ja ärihoonena.  
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tsaariaegne kivimaja 

elumaja SAKALA 9, 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja TARTU MNT 64 

 
 

 

 

autor/ dat: ehitustehnik Konstantin Wilcken, 1899/ 1902. 
 
kirjeldus/ ajalugu: kahest historitsistlikust sama arhitekti projekteeritud 
paekivihoonest moodustunud kaksikmaja. Neist autentsemini säilinud, aga ühtlasi 
ka lihtsam on esimesena ehitatud Sakala 11: 2-korruseline, ehiskarniisidega, 
lihtsate, kergelt kumera sillusega akende ja historitsistliku puituksega. Erineb 
algprojektist vaid viilukujunduse osas. Vanad puitaknad ja algupärane välisuks.  
Valtsplekk-katus. Sakala 9 on 3-korruseline, 9-teljelise neorenessansliku 
esifassaadiga, kolmnurkfrontooniga keskrisaliidiga hoone. Ü/e on tehtud 1930 – 
katusekorruse väljaehitamise projekt, mis ka praegu uuendatud kujul, veidi 
fassaadijoonest taandudes on alles. Kõik aknad on vahetatud. Renoveeritud 
välisuks uute detailidega.  
 
väärtus: hästi säilinud kivikehandiga historitsistlik kaksikmaja, neorenessansliku 
paearhitektuuri tüüpiline näide. 
tehn seisund: hea/ rahuldav. 
elujõulisus: kasutuses elumajana. 
ettepanek: fassaadid ja ehitusmaht RKM (eriti ohustatuse korral). 
 
 
 autor/ dat: Otto Schott, 1902. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline kõrge soklikorrusega klassitsistliku historitsismi 
esindaja paekiviarhitektuuris. Esifassaadil eristuvad 3 klassitsistliku viilufrontooniga 
risaliiti ümarakendega. Stiliseeritud nurgarustika, klassitsistlikud karniisid ja 
aknaraamistused, metallkonsoolidel varikatused. Soklikorruse ulatuses 
terrasiitkrohv. Sepisväravaga kangialune. Soklikorruse uksed vahetatud. Vanad 
puitaknad ja välisuks. Valtsplekk-katus.    
 
väärtus: hästi säilinud kivikehandiga historitsistlik kaksikmaja, klassitsistliku  
paearhitektuuri tüüpiline näide. Oluline objekt Tartu mnt ääres. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel äri- ja eluhoonena. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne kivimaja 

 
elumaja TOOMPUIESTEE 17a 

 
 
 
 
 
 
elumaja TÕNISMÄGI 9 

 

autor/ dat: 19. saj lõpp. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline neorenessanslik kivihoone. Vaheldusrikas 
fassaad, iga korrus stiiliomaselt erineva kujundusega. Variieritud erinevaid faktuure 
– puhas lihvitud paekivi, krohvirustika, kivi-imitatsioon. Simsid, karniisid, liseenid jm. 
Keskrisaliit astmikfrontooniga, millel voluudid. Ümarkaaraknad vahelduvad 
kandilistega. Hoone hoovipoolne külg on seevastu ülilihtne rustikaalne paekivisein 
kandiliste akendega. Kõik aknad ja välisuks on vahetatud uute vastu.   
 
väärtus: neorenessansliku kivist linnamaja silmapaistev näide.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel büoopindadena. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
 
 
 

 
autor/ dat: Nikolai Thamm, 1881. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik kivielamu. Viilkatus, räästa all 
puidust ehiskonsoolid, historitistlik viilukujundus saelõigetega. Hoone tagumine osa 
on liigendatud erineva kõrguse ja suurusega hooneosadega. Kivikvaadrite 
imitatsioon ja lukukivid akende kohal esimese korruse ulatuses.  
 
väärtus: historitsistliku luksusliku kivimaja terviklik näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel asutusehoonena.  
ettepanek: kaaluda RKM.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tsaariaegne kivimaja 

elumaja TÕNISMÄGI 10 

 
 
 
 
 
 
elumaja VANA-KALAMAJA 46 

 
 

 

 
 

autor/ dat: ehitustehnik Konstantin Wilcken, 1888. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik tuudor-stiilis villa. Asümmeetriline ja 
vabamahulise kompositsiooniga. Osaline ü/e 1930 (K. Burmann). Esifassaadi 
põhiaksendid on polügonaalne nurgatorn sakmelise ülaosaga, astmikfrontooniga 
risaliit, gooti kaared, esinduslik perspektiivportaal stiilse puituksega. Materjaliks 
punane tellis. Vanad manustega puitaknad-uksed. Valtsplekk-katus. Allikas: EA.    
 
väärtus: eklektilise 20. saj alguse kivi-kortermaja silmapaistev näide. Oluline objekt 
Narva maantee ääres. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel ametihoonena (Läti vabariigi suursaatkond) 
ettepanek: RKM. 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik kroonustiilis paekivihoone. 
Stiiliomane krohvimata paekivifassaad punasest tellistest aknaraamistuste ja 
karniisidega. Hoovi pool ka väiksem hoonemaht puhtalt tellisviimistlusega. 
Esifassaadil viilfrontooniga risaliit, peauks ja lai kaarjas sissesõiduava. Kõrged 
tellislaoga korstnapitsid. Puidust profileeritud sarika- ja talaotsad. Hoone ühel küljel 
puidust  veranda. Madalakaldelised katused kaetud valtsplekiga. Vanad puitaknad. 
Nõukogudeaegne välisuks. Sissesõiduava osaliselt laudadega kinni löödud, ees 
ilmselt nõukogudeaegsed metalluksed.  
 
väärtus: kroonustiilis paekiviarhitektuuri tüüpiline näide.  
tehn seisund: halb. 
elujõulisus: osaliselt kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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SUVITUSARHITEKTUUR 
 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Suvitusarhitektuur 

suvemõis ENDLA 77 

 
 
 
 
 
 
suvitusvilla KOIDULA 8 

 

autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: Wittenhofi suvemõisa peahoone. 1-korruseline, väljaehitatud 
pööningukorrusega, liigendatud põhiplaaniga historitsistlik-juugendlik puitvilla. 
Horisontaallaudis, viiludel diagonaallaudis, keskrisaliidi all püstlaudise vahevöö. 
Pööningukorrusele mõned uued aknad sisse murtud. Profileeritud ja saelõikelised 
ehisdetailid. Tihedaruudulise ülaosaga aknad ja uste valgmikud. Palju aknaid 
vahetatud, kuid säilinud ka vanu puitaknaid. Algupärased juugendlikud puituksed, 
sepiskonsoolidel varikatused. Uus valtsplekk-katus. 
 
väärtus: I ms-eelse suvitusarhitektuuri näide, piirkonnaajalooline (Kristiine) tähtsus. 
Moodustab koos üle tee asuva Seewaldi kompleksiga ajastuühtse ansambli. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: kaaluda RKM. 
 
 

autor/ dat: Nikolai Heraskov, Otto Schott, 1906 ja 1909 
 
kirjeldus/ ajalugu: stiilse juugendfassaadiga puitvilla. 
 
väärtus: juugendvilla silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: kaaluda RKM, asub Kadrioru milööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Suvitusarhitektuur 

suvitusvilla KOSE TEE 23 

 
 
 
 

 

 
suvitusvilla majandushoone KOSE TEE 56 

 
 

 

 

autor/ dat: 20. saj algus  
 
kirjeldus/ ajalugu: kõrge kelpkatusega, väikeste uukide ja vintskappidega  
liigendatud traditsionalistlike elementidega suvitusvilla. Profileeritud sarikaotsad, 
saelõikekaunistused, keskrisaliidi nurkades palkkonstruktsiooni otsi imiteerivad 
saelõiked. Kõrge kelpkatus viitab algsele õlgkatusele? Praegu katusel eterniit. 
Mõned aknad on vahetatud plastikute vastu.  
 
väärtus: 20. saj alguse suvitusarhitektuuri silmapaistev näide.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: dokumenteerida, kaaluda RKM. 
 
 

autor/ dat: enne 1914. 
 
kirjeldus/ ajalugu: tööstur Lutheri perekonna suvitususvilla juurde kuulunud 
majandushoone. 1 täiskorrusega, kõrge kelpkatusega krohvitud puithoone. 
Nõukogude ajal osaliselt ü/e. Vt KVA arhiiv: M/K eritingimused ja välisviimistluse 
uuringud. Kadi Särgava 2009 (EKA õppetöö) 
 
väärtus: piirkonnaajalooliselt olulise Lutheri suvitusvilla heimatstiilis 
majandushoone, silmapaisev näide.  
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: kaaluda RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Suvitusarhitektuur 

 
suvitusvilla majandushoone NARVA MNT 77 

 
 
 
 
suvitusvilla NARVA MNT 108 

 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Ernst Boustedt, 1912. Seesmine ü/e 1941 Nikolai Kusmin.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline mansardkorrusega liigendatud põhiplaaniga 
juugendlike elementidega suvitusvilla abihoonetega. Nn villa Favorita, omanik 
Rottermann. Sai II ms-s otsetabamuse, kannatada said maja kõrvaltrepp ja 
söögitoa poolne ots. Pärast sõda rekonstrueeriti. Heimatlik savikivikatus. Verandad, 
trepid, hammaslõikefriisid. 
 
väärtus: piirkonnaajalooliselt oluline suvilaarhitektuuri näide. 
tehn seisund: halb, osaliselt rüüstatud. 
elujõulisus: seisab tühjana. 
ettepanek/ kaitse: dokumenteerida, arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

 

 
autor/ dat: Jaques Rosenbaum, 1913. 
 
kirjeldus/ ajalugu: tööstur E. Fahle luksusvilla (hävinud) juurde kuulunud 
majandushoone. Puithoone kivist nurgarustikaga. Katusel eterniit.   
 
väärtus: piirkonnaajalooliselt olulise Fahle villa majandushoone, silmapaisev näide.  
tehn seisund: halb, niiskuskahjustused. 
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Suvitusarhitektuur 

 
suvitusvilla POSKA 36a 

 
 

 

 
 
suvitusvilla SAARE 11 

 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj keskpaik/ II p. Otto Schott, 1905. Ü/e-d: 1913, 1923, 1953. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik suvitusvilla, nn Villa Patria. Kreeka 
ristile läheneva põhiplaaniga puitehitise fassaadil domineerivad ümarkaarsed 
ümara jaotusega aknad. Madalakaldelised katused. Verandad, sammastele toetuv 
esinduslik varikatus. Saelõikelised sarika- ja talaotsad.  
 
väärtus: algupäraste detailidega esinduslik suvitusvilla. Ajalooline väärtus - 
Kadrioru kuurortperioodi kuuluv arhitektuur.  
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puidust suvitusvilla. Liigendatud 
põhiplaan. Lihtsad puitpitsid (tüüp nr 2). Profileeritud aknaliistud, vanad puitaknad, 
mõned pikkade hingedega aknaluugid. Tavapärane kujundus: püstlaudisega 
vahevööd, püstlaudis ja rombiaknad viiluotstel, profileeritud sarika- ja talaotsad. 
Katusel eterniit. 
 
väärtus: tüüpiline 19. saj lõpu/ 20. saj alguse historitsistlik puidust suvitusvilla. 
Haruldaseks muutunud perioodi stiilinäide Pirital.  
 
tehn seisund: väga halb. Krunt kasvab võssa, hoone laguneb. 
elujõulisus: osaliselt kasutusel. 
ettepanek: dokumenteerida, vajadusel RKM. 
 
  



 57 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Suvitusarhitektuur 

 
villa SÄRGAVA ALLEE 3 

 
 

 

 
 
 
villa SÄRGAVA ALLEE 4 

 
 
 

 
autor/ dat: enne 1927. 
 
kirjeldus/ ajalugu: liigendatud, suurte akende, verandadega, aiaga juugendlik 
luksusvilla. Mansardkatust kroonib kellukakujuline torn. Kuulus nõukogude ajal 
Tallinna hotellikoondisele. 
 
väärtus: luksuslik juugendvilla Kosel.   
tehn seisund: väga hea.  
ettepanek: arvele võtta. 
 
 
 
 

 
autor/ dat: enne 1927. Suuremal jaolt rekonstrueeritud 1990ndail. 
 
kirjeldus/ ajalugu: liigendatud, suurte akende, verandade ja rõdudega, aiaga 
juugendlik luksusvilla. Nn komandandi maja. Kuulus nõukogude ajal Tallinna 
hotellikoondisele. 
 
väärtus: luksuslik juugendvilla Kosel.   
tehn seisund: väga hea.  
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Suvitusarhitektuur 

 
suvitusvilla TAMME 4 

 
 
 

 
 

elumaja VÕRA TEE 4 

 
 
 
 

 
autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline historitsistlik puidust suvitusvilla. Liigendatud 
põhiplaan. Keskrisaliidil eendub puitpiirdega rõdu. Lihtsad puitpitsid. Profileeritud 
aknaliistud, vanad puitaknad. Teisel korrusel on omapärased madalad aknad. Maja 
otsas sambale toetuv veranda. Tavapärane kujundus: püstlaudise vahevööd, 
püstlaudis viiludel, lihtsad puitpitsid, profileeritud sarika- ja talaotsad. Katusel 
valtsplekk. 
 
väärtus: tüüpiline 19. saj lõpu/ 20. saj alguse historitsistlik puidust suvitusvilla. 
Haruldaseks muutunud perioodi stiilinäide Pirital. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: kaaluda RKM. 
 
 
 
 
 
 
 

 
autor/ dat: pärast 1927.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline madala kelpkatusega traditsionalistlik elamu. 
Horisontaallaudis. Püstaudisega vahevöö esifassaadil ja historitsistlikud varikatused 
on vanamoeline viide 19. saj lõpu/ 20.saj alg puitmajadele. Esifassaadil eelndub lai 
külgrisaliit, milles 2 laia puidust tahvelust. Hoone ühel küljel veranda ja sellel terrass. 
Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: 1920ndate aastate suvitusarhitektuuri näide endises Merivälja aedlinnas.  
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.   
 
  



 59 

 

KROONU-, TÖÖSTUS- JA RAUDTEEARHITEKTUUR 
 

  
 

20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

tööstushoone ERIKA 4  

 
 
 
 
 
 
veetorn ERIKA 4a  

 
 

autor/ dat: 1917 (kompleks 1915–1920).  
 
kirjeldus/ ajalugu: kroonuarhitektuur. „Arsenali“ sõjatehase peahoone.  78 meetri 
pikkune tootmishoone on punasest telliskivist. Sümmeetrilise fassaadi keskteljel on 
klassikaline dooria sammaste ja viiluga portikus. Neorenessansliku vormikäsitluse ja 
dekoorielementidega hoone on 2-korruseline 3-korruseliste keskosa ja 
külgmahtudega.  
 
väärtus: Erika tn kasarmutega ansambliliselt sobituv. Ajaloolise tähtsusega hoone. 
Tootmishoone silmapaistev näide kroonuarhitektuuris. Ebatavaliselt pika 
tänavafassaadiga ehitis. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: piirkonna detailplaneering (2006) näeb ette hoone säilimise. 
ettepanek: RKM.  
 
 
 
 
  
autor/ dat: u 1915–1920.  
 
kirjeldus/ ajalugu: kroonuarhitektuur. 8-tahuline massiivne „Arsenali“ 
sõjatehase veetorn ning sellega liituv hoonetiib. Haakub stilistiliselt tehase 
peahoonega Erika tn ääres. Alumised hooneosad punastest, ülemine 
silikaattellistest. Kujunduses korduvad samad elemendid, mis peahoone puhul: 
klassikalised kolmnurkviilud ning lukukividega ümarkaared. 
 
väärtus: moodustab ühtse ansambli „Arsenali“ peahoonega ning Erika tn 
äärsete Punaste kasarmutega. Kroonuarhitektuuri silmapaistev näide. 
tehn seisund: väga halb. 
elujõulisus: hetkel varemeis. piirkonna detailplaneering (2006) näeb ette hoone 
säilimise. 

ettepanek: RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

kasarmuhoone FILTRI TEE 5  

 
 
 
kasarmuhoone FILTRI TEE 10  

 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 1914.  
 
kirjeldus/ ajalugu: endine Aafrika tn kasarmu. Vt KVA arhiiv: Eksperthinnang 
vastatvusest kultuurimälestise tunnustele. K. Merilain, 2007. 
 
väärtus: ajalooliselt oluline objekt terviklikult säilinud arhitektuuriga. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus:  
ettepanek: kaaluda RKM.  
 
 
 
 
  

autor/ dat: 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: Dünaburgi kasarmutekompleksi kuuluv hoone. Paekivist 
lintvundamendil paekivi- ja savitellisseinad. Koosneb kahest hooneosast: ilma 
viimistluseta savitellistest piklikust põhiosast ja sellega eespool liituvast 
krohvitud seintega hoonemahust, millel klassitsistlikud räästakarniisid ning 
ehisliseenid. Vahelaed raudbetoonplaatidest, osaliselt tellistest võlvlaed. Katusel 
eterniit. Aknad puidust, paarisraamidel. Uksed puidust. Hoone oli veel 2005. a  
kasutusel ühiselamuna, 13 tuba. Vt LPA arhiiv: eksperthinnang ja 
inventariseerimisjoonised, 2005. 
väärtus: osa ansamblist (Dünaburgi kasarmukompleks). Mitmed autentsed 
detailid. 
tehn seisund: väga halb. 
elujõulisus: seisab tühjana. 

ettepanek: arvele võtta, ohustatuse korral kaaluda RKM.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

jaamahoone VESKI POST Filtri tee 16  

 
 
 
 
 
 
 
kasarmuhoone GILDI 4 

 
 

autor/ dat: 20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: kitsarööpmelise raudtee jaam Veski post, ka Lutheri post. 
Raudtee Tallinna sõlm avati 1901. a, liin suleti 1971. Vasakpoolne haru suundus 
kalmistute vahelt ja läbi Kadrioru Tallinn-Sadam jaama, parempoolne haru Osse&Co 
Tselluloosi ja Puupapivabrikuni, mis hiljem pikendati Dvigateli postini (Lasna e. 
Ülemiste jaam). Jaam on oma nime saanud ilmselt kunagise vesiveski järgi mis asus 
seal lähedal Härjapea jõel. (Allikas: www.hansaco.ee/raudtee, vaadatud 15.10.2009). 
Hoonel on uus katus, fassaadiviimistlus ja aknad. Mahtudes, dekooris ja 
aknajaotuses järgib originaali. 
 
väärtus: raudtee-ajalooliselt oluline objekt. 
tehn seisund: hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel büroohoonena. 
ettepanek: RKM (pigem ajaloomälestisena).  
 
 
 
 
  
autor/ dat: 20. saj alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: endine kasarmuhoone on olnud erinevates kasutustes, k.a 
pandimaja nõukogude ajal. Ristkülikulise põhiplaaniga, keskse, viiluga 
trepikojaga, 2-korruseline, 9-teljelise fassaadiga, viilkatusega paekiviehitis. 
Viimistlus rustikaalne. Akende raamistus laotud tellistest. Hoone sees puidust 
vaheseinad. Ü/e tehti 1961, siis osaliselt ruume ümber paigutatud. Hoone 
tagaküljele on lisatud vintskapp. Osaliselt kellerdatud. Puitaknad. Uus 
valtsplekk-katus. Metallist välisuks (ei ole originaal). 
 
väärtus: hästi säilinud kivikehandiga lihtsa kroonuarhitektuuri näide Juhkentali 
piirkonnas. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus:  

ettepanek: arvele võtta. 

http://www.hansaco.ee/raudtee
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

hooned JUHKENTALI sõjaväehospidali pargis 

 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 19. saj lõpp/ 20. saj alg 
 
väärtus: kroonuarhitektuuri silmpaisev näide. 
tehn seisund: varemed. 
elujõulisus: varemed. Paremini säilinud hooneid on kavas hakata restaureerima (KVA). 

ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asuvad kaitsealuses pargis. Võib kaaluda eraldi RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

keldrid HIIU JAAMA juures 

 

 
 
veduridepoo KAUBA 3a      

 
 

autor/ dat: 20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu:  peamiselt seotud Peeter Suure merekindlusega, läheduses on 
teisigi  merekindluse ja kindlusraudtee rajatisi (O. Orro). 
 
 
väärtus:  osa Peeter Suure merekindluse tervikansamblist.  
tehn seisund: varemed. 
elujõulisus: varemed. 
ettepanek: RKM (lähtudes põhimõttest, et Peeter Suure merekindluse objektid 
valdavalt kõik kaitse all) 
 
 
 
 
  

 
autor/ dat: 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Tallinn-Väike vedurite ringdepoo valmis 1930.a. novembris. 
Depoo oli algselt 12 kohaline, depoo ees oli pöördsild veduritele.(Allikas: 
www.hansaco.ee/raudtee, vaadatud 15.10.2009). Paekivist ja silikaattellistest 
krohvimata seintega hoone, fassaad säilinud suuremate muutusteta. Mõned 
aknad vahetatud. 
väärtus: raudtee-arhitektuurselt ning ajalooliselt oluline objekt. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel veduridepoona. 

ettepanek: kaaluda RKM. 

http://www.hansaco.ee/raudtee
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

 
raudteesilla sammas Kauba 3A lähedal 

 
 
 
 
 
 
angaar LUME 7 

 
 
 

 
 

autor/ dat: 20. saj alg  
 
kirjeldus/ ajalugu: endise silla sammas, mis kandis viadukti üle laiarööpmelise 
raudtee Veski post ja Tallinn-Väike jaamade vahel. Viadukti metallferm eemaldati 
1973.a. võimaldamaks laiarööpmelise raudtee elektrifitseerimist Tallinnast Kehrani. 
Veski posti poolne sillasammas lammutati veidi hiljem kui laiendati laiarööpmelist 
raudteed. Viadukti muldkeha on säilinud ainult Veski posti poolsel küljel. (Allikas: 
www.hansaco.ee/raudtee, vaadatud 15.10.2009)   
 
väärtus: raudtee-ajalooliselt oluline objekt. 
tehn seisund: vare. 
elujõulisus: vare. 
ettepanek: RKM (eelkõige ohustatuse korral). 
 
 
 
 
  

autor/ dat: 1910.–1930.  
 
kirjeldus/ ajalugu: piklik juugendliku katusejoone ning otsaaknaga Hundipea 
sadama hoidla. Krohviga modelleeritud kvaadriraamistused. Otsas liitub 
madalam punasest telliskivist hoone.  
 
väärtus: sõjaeelne sadama majandushoone, huvitav ka arhitektuurselt. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel hoidlana. 

ettepanek: kaaluda RKM. 

http://www.hansaco.ee/raudtee
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

 
tikuvabriku torn PÄRNU MNT 142 

 
 
 
 
 
 
 
end veetorn SEPA 19 hoovis 

 

autor/ dat: A. Poleschuk, 1923 (proj). Ü/e 1950 (proj), peaarhitekt A. 
Kosjakov. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Tallinna Tuletikuvabriku torn. Vabrikukompleksi projektid 
firmale „Julius Trumm ja Ko“ tehti juba 1923. a. Praegune madala kupli ja 
tellisornamendiga torn pärineb aga 1950ndast aastast. Samast ajast on 
ilmselt pärit ka lukukivi-imitatsiooniga krohvijäänused akende ümber. Alumine 
hoonekehand on ilmselt sõjaeelne. 1958 lõpetas Tallinna Tuletikuvabrik 
tegevuse ja samades ruumides asutati Tallinna Pooljuhttakistite Tehas.  
 
väärtus: tööstusajalooliselt oluline objekt, arhitektuurselt silmapaistev. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel büroohoonena. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
 
 
 
 
  

autor/ dat: 20. saj alg.  
 
kirjeldus/ ajalugu: endine Kalevi pataljoni veetorn. Säilinud on vaid 8-tahuline 
punastest tellistest karniiside ja ehiskaartega kroonustiilis torni tüves, ülemine 
paagiosa on hävinud. Paigaldatud on ajutine eterniidist varikatus. Osa avasid 
silikaattellistega kinni laotud.   
 
väärtus: Kopli piirkonna-ajaloolise tähtsusega objekt 
tehn seisund: halb. 
elujõulisus: vare. 

ettepanek: dokumenteerida, võimaluse korral RKM. 

 



 66 

 
 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

 
end vanglahoone TARTU MNT 85   

 
 
 
 
kasarmuhooned VÕISTLUSE 4 

 
 

 
 
 

autor/ dat: 19. saj keskp, II p.  
 
kirjeldus/ ajalugu: Lasnamäe e. Tšernjagini vangla (tuntud ka kui nn Karistus-
vangimaja). Algselt rajatud kroonuhospidalina. 1869 Tšernjagini elamu. 1886 
naistevangla. 
 
väärtus: linna-ajalooliselt oluline objekt. 
tehn seisund: hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel büroohoonena. 
ettepanek: arvele võtta, ohustatuse tekkides RKM, kuid pigem ajaloomälestisena.  
 
 
 
 
  

autor/ dat: 1883 
 
kirjeldus/ ajalugu: nn uue kasarmu või Roosi tn kasarmuna tuntud 
kasarmuhoonete kompleks. Piklik 2-korruseline peahoone koos pisemate 
abihoonetega. Rustikaalsed paekiviehitised lihtsate, krohviga modelleeritud 
ehiskarniisidega. Enamus aknaid ja uksed vahetatud uute vastu. Enamasti uued 
katused, ühel väiksemal hoonel vana eterniit.  
 
väärtus: lihtsa kasarmuarhitektuuri näide 19. saj lõpust. Oluline objekt 
Keldrimäe piirkonna ajaloo seisukohalt. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. 
elujõulisus: osaliselt kasutusel eluhoonetena. 

ettepanek: fassaad ja mahud RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

tööstushooned TÖÖSTUSE 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: kompleks al 1899. Peahoone 1915.  
kirjeldus/ ajalugu: endine tehas „Volta“ kompleks koos peahoonega Tööstuse tn ääres. 
väärtus: piirkonna- ja tööstusajaloolise tähtsusega objekt. 20. saj alg tööstusarhitektuuri silmapaistev näide. 

ettepanek: peahoone RKM, ülejäänud kaasata kaitsevööndisse.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Kroonu-, tööstus- ja raudteearhitektuur 

 
 
sadamahooned TÖÖSTUSE 54a  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 1914–1916.   
 
kirjeldus/ ajalugu: 3 Tallinna Miinisadama hoonet: pikk punastest tellistest ladu-
kasarm, angaaritaoline aku- ja torpeedokoda ning katlamaja (fotot mereväebaasi 
turvanõuete tõttu ei avaldata).  
 
väärtus: ajalooliselt ja tööstusarhitektuurselt riikliku tähtsusega objekt. 
 
tehn seisund: rahuldav 
 
elujõulisus: kasutusel  
 
ettepanek: RKM.  
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TRADITSIONALISTLIK VÄIKEMAJA 
 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
 
elumaja AASA 5 

 
 
 
 
elumaja ALAJAAMA 4 

 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, 1929. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline traditsionalistlik puidust väikemaja ristkülikulise 
põhiplaani, viilkatuse ja kõrge rustikaalse, akendega paesokliga. Palkseintel 
horisontaallaudis, viiluotstel vertikaallaudis, katusel valtsplekk. Plastikaknaid ei ole. 
Puidust algupärane välisuks valgmiku ja varikatusega. 
 
väärtus: stiilipuhas ja autentne tüüpiline traditsionalistlik väikemaja. 
tehn seisund: rahuldav. Kohati esineb niiskuskahjustusi. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
 
 

 
 
autor/ dat: Karl Tarvas, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: algses projektis 1-korruseline, kuid ehitustööde käigus teostati 
uus, 2-korruselise hoone projekt. Traditsionalistlik viilkatusega elamu, mille 
fassaadil üllatavad juugendlikud toekad teravatipulised tornikiivrid. Tornide vahel 
veranda. Krohvitud fassaad. 1950ndatel vahetatud katust ja uuendatud fassaadi. 
Hoonel on olnud ka laudis (1980ndatel). Praegu krohv. 
 
väärtus: omapäraste juugendlike tornikiivritega väikemaja. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub kavandataval Järve miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumajad HERNE 24, a, b, c 

 

 
 
 
 
elumaja HÄLLI 5 

 
 
 

 

autor/ dat: arh Herbert Johanson, 1924–1926.  
 
kirjeldus/ ajalugu: sotsiaalehitus-elamugrupp, mis algselt ehitati keskhaigla 
töötajatele. Paraku 1989. a moonutati nende ilmet katusekorrustega. Kelpkatuste, 
tihedaruuduliste akende ja hoone fassaadi keskteljel asuvate ustega 
traditsionalistlikud väikemajad. Hoonetel on vahetatud palju detaile: aknaid, 
fassaadiviimistlust, katusekatet. Uksed on originaalid. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud, ansamblina väärtuslik ajastule iseloomulik 
traditsionalistlik  sotsiaalarhitektuur. 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajadena. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asuvad Veerenni miljööalal. 
 

autor/ dat: Erika Nõva, 1937–1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: asundustalu tüüpi 1-korruseline, katusekorruse ja viikatusega 
elamu, millega liitub majandustiib erinevate ruumidega (ait, puukuur, saun, kanala, 
laut, kuur). Traditsionalistliku sisu ja vormiga hoone. Nüüdseks on abiruumide 
funktsioon muutunud. Kaarjas ava alt laieneva sambaga moodustabvarjualuse. 
Puidust sambad toetavad majandustiiva katuselust. Hoonel on mitmeid aknaid 
vahetatud plastikakende vastu, paigaldatud on katuseaknaid. Säilinud on algsed 
kalasabamustrilised uksed. 
 
väärtus: Tallinna piirides haruldane 1930ndate tradistionalistlik asundustalu. 
Tuntud arhitekti projekt. Hoolimata sobimatutest akendest ja uutest avadest 
silmapaistev tüübi näide.  
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: dokumenteerida, arvele võtta, kaaluda RKM.  
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 20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

elumaja IDA TEE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja JÄRVE 7 

 
 
 

 

autor/ dat: pärast 1927. Suulise legendi kohaselt autor Karl Burman. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline mansardkorrusega puiteramu. Ühel küljel suured 
kahekorruselised verandad, teisel küljel traditsionalistlikut lage seinapind väikeste 
akendega. Tihedaruudulise ülaosaga aknad lisavad juugendelemendi. 
Horisontaallaudis vaheldub püstise katteliistlaudisega. Katusel valtsplekk. Vanad 
puitaknad. 
 
väärtus: hästi säilinud stiilne traditsionalistlik elamu. Merivälja aedlinna-perioodi 
arhitektuur.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: dokumenteerida, arvele võtta, kaaluda RKM.  
 
 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1923. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline traditsionalistlik Korteriomanikkude ühingu 
"Kodu" ehitatud raudteelaste elamu. Krohvitud fassaad, viilude ülaosas püstine 
katteliistlaudis. Liigendatud katusepinnad, kandilistele sammastele toetuvad 
varikatused. Tihedaruudulised aknad krohviga modelleeritud raamistuses. 
Viilkatusel uus kate. Algupärased puidust aknad-uksed.  
 
väärtus: hästi säilinud Järve raudteelaste perekondadele ehitatud elamutüüp, 
traditsionalistliku väikemaja näide. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub  kavandataval Järve miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja JÄRVE 11 

 
 
 
 
 
 
elumaja JÄRVE 20   

 
 
 

autor/ dat: ins Heinrich Tuberg, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik 1-korruseline puidust kaksikmaja. 
Originaalsed aknad-uksed, trepipiirded. Esinduslik sissepääs kõrge trepiga. Uus 
katus.  
 
väärtus: terviklikult säilinud perioodile iseloomuliku traditsionalistliku kaksikmaja 
näide.   
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub kavandataval Järve miljööalal. 
 
 

 
autor/ dat: Eugen Habermann, 1924. 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik 1-korruseline viilkatusega puitmaja. 1928. a 
ehitati pööning välja elamispinnaks. Fassaadil eeskoda ja ilus puituks. 
Horisontaallaudis, viiluotstel püstlaudis. Akendel profileeritud piirdelauad. Katusel 
eterniit. 
 
väärtus: Terviklikult (v.a aknad) säilinud, tuntud arhitekti projekteeritud 
traditsionalistlik väikemaja Järve piirkonnas. 
 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja KESK TEE 16 

 
 
 
 
 
elumaja KIBUVITSA 3 

 
 
 

 

autor/ dat: pärast 1927. 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik 1-korruseline pisike puitmaja. Stiilsed püstise 
katteliistlaudisega seinapinnad väikeste tihedaruuduliste akendega. 
Järsukaldeline viilkatus, sellel eterniit. Profileeritud aknaliistud, originaalsed 
avatäited.  
 
väärtus: stiilne terviklikult säilinud näide traditsionalistlikust väikemajast. 
Merivälja aedlinna-perioodi arhitektuur.  
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: kaaluda RKM.  
 
 
 

 
autor/ dat: Johannes Ostrat, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik 1-korruseline viilkatuse ja vintskappidega 
elamu. Horisontaallaudis, viilude otstes püstlaudis katteliistuga. Krohvitud 
trepikoda piklike akendega. Kõrge rustikaalne sokkel. Traditsionalistlikku stiili 
lõikab sisse uus mood aknaliistude näol – 1. korruse aknaid on püütud fungile 
omaselt optiliselt laiemaks venitada, et luua nurgaakna illusiooni. Uus 
valtsplekk-katus. 
 
väärtus: Terviklikult säilinud traditsionalistlik väikemaja Lilleküla piirkonnas. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub  kavandataval Lilleküla miljööalal.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja KODU 3 

 
 
 
 
 
elumaja KOIDU 86   

 
 
 

autor/ dat: Herbert Johanson, 1923. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline ruutja põhiplaaniga madala telkkatusega 
traditsionalistlik elamu. Esifassaadil eralduvad kuupi meenutavast kehandist 
kummalgi pool väikesed „tiivad“ e eeskojad. Ühes neist ilus rombiakendega 
kahepoolne puituks. Horisontaallaudis. Ümarkaarjas varikatus esiküljel. Selle 
kohal tihedaruuduline kolmikaken.  
 
väärtus: stiilne ja omapärase põhiplaaniga terviklikult säilinud näide  tuntud 
arhitekti projekteeritud traditsionalistlikust väikemajast.  
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Veerenni miljööalal. 
 
 
 
 

 
autor/ dat: Erich Jacoby, 1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik 1-korruseline viilkatuse ja krohvitud fassaadiga 
elamu. Hoone tagaküljel veranda. Keldrikorrus poeuksega. Laias kergelt enduvas 
raamistuses traditsionalistlik algupärane puituks. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: traditsionalistliku väikemaja tüüpiline näide. 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek/ kaitse: arvele võtta. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja KOPLI 39 

 
 
 
 
 
elumaja KOPLI 43   

 
 
 

 
 
 

autor/ dat: eh ins K. Kask, 1925/ arh Herbert Johanson, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline pööningu väljaehitusega (1930) ristkülikulise 
põhiplaaniga viilkatusega traditsionalistlik väikeelamu. Esifassaadil eendub 
eeskoda juugendliku uksevalgmikuga. Püstine katteliistulaudis, viiludel ja eeskojal 
horisontaallaudis. Rombikujulised aknad viiluotstel. Katusel valtsplekk.  
 
väärtus: traditsionalistliku väikemaja tüüpiline näide. Moodustab stiili- ja 
ajastuühtse ansambli teiste Sitsi piirkonnas asuvate Kopli tn vasaku külje 
hoonetega. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 
 
 
 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1926. 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik ristkülikulise põhiplaaniga mansardkorrusega 
puitelamu. Krohvitud fassaad. Kivikatus. Tihedaruudulised puitaknad. Uus välisuks. 
Katusekorrusel erikujulise jaotusega ümarkaarsed aknad. Viiludel püstine 
katteliistlaudis. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud traditsionalistliku väikemaja näide. 
Moodustab stiili- ja ajastuühtse ansambli teiste Sitsi piirkonnas asuvate Kopli tn 
vasaku külje hoonetega. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM (eriti kui miljööala ei moodustata). 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja KOPLI 45 

 
 
 
 
 
elumaja KOPLI 49   

 
 
 

 
 
 

autor/ dat: Herbert Johanson, 1925. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline liigendatud põhiplaaniga traditsionalistlik 
väikemaja. Profileeritud akende piirdelauad.  Horisontaallaudis, viiludel püstine 
katteliistlaudis. Viilukujunduses väikesed ruudukujulised aknad ja poolkaaraken. 
Erineva jaotusega aknad. Sissepääsud hoonesse kahel küljel, ühel säilinud 
klaasidega originaaluks. Aknaid vahetatud. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud ja talle iseloomulik traditsionalistliku 
väikemaja näide. Moodustab stiili- ja ajastuühtse ansambli teiste Sitsi piirkonnas 
asuvate Kopli tn vasaku külje hoonetega. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 
 
 
 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1925. J/e Kreutzberg, 1937. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline T-kujulise põhiplaaniga traditsionalistlik 
väikemaja. Kõrge kivisokkel. Tahveluks, profileeritud piirdelauad. 
Horisontaallaudis, püstlaudisega vahevöö sokli kohal. Viilukujunduses väikesed 
kolmnurkaknad ja poolkaaraken. Aknaid vahetatud. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud ja talle iseloomulik traditsionalistliku 
väikemaja näide. Moodustab stiili- ja ajastuühtse ansambli teiste Sitsi piirkonnas 
asuvate Kopli tn vasaku külje hoonetega. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja KOPLI 59 

 
 
 
 
 
 
elumaja KUNDERI 26 

 
 
 

 
 
 

autor/ dat: Elmar Lohk, 1929. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. Hoovi 
pool veranda. Horisontaallaudis, püstlaudisega vöö sokli kohal, püstlaudis viiludel. 
Algupärane puidust välisuks sepiskonsoolidel varikatusega. Katusel valtsplekk. 
Fassaadi rikuvad kohmakad uued aknad.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud traditsionalistliku väikemaja näide. 
Moodustab stiili- ja ajastuühtse ansambli teiste Sitsi piirkonnas asuvate Kopli tn 
vasaku külje hoonetega. 
 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 
 
 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1924–1926. 
 
kirjeldus/ ajalugu: algselt linna poolt tapamaja amenikele ehitatud elamu. Kõrge 
kivist kelpkatus. 2-korruseline keskosa,1-korruselised tiivad, Fassaadi liigendavad 
eri kõrgustel uksed. Erikujulised uksed ja aknad (osalt luukidega). Algsel kujul on 
säilinud maht, konstruktsioonid ja väline vorm, juurdeehitised minimaalsed - uugid, 
pööningukorruse laiendused.  Aknad-uksed vahetatud, kuid jäljendavad vanu. 
Hoone rekonstrueeriti 1980ndate II poolel, vahetati katusekivid ja trepi kulunud 
paekiviplaadid. Allikas: KVA arhiiv. Eksperthinnang. Mihkel Karu 2006. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud näide 1920ndate aastate sotsiaalehitusest. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Torupilli miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja LAINE 3 

 

 
 
 
elumaja LAINE 6 

 
 
 

 
 

autor/ dat: Herbert Johanson, 1924. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Korteriomanikkude ühingu "Kodu" raudteelastele ehitatud 
traditsionalistlik elamu.Ühe täiskorrusega, kõrge mansardkorruse ja pööninguga 
krohvitud kivihoone. Ees ja taga 3 vintskappi. 3 eraldi sissepääsu. Algsed uksed-
aknad. Kivikatus, krohviga modelleeritud räästakarniis. Nurgaketid. Esifassaadil 
kivist esinduslik trepibalustraad. Hoone taga eeskoda lammutatud.  
 
väärtus: Järve piirkonnale iseloomulik raudteelaste elamu, tuntud arhitekti projekt. 
Originaaldetailidega säilinud. 
tehn seisund: halb. 
elujõulisus: osaliselt kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1923. Franz de Vries, 1937. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Ühe täiskorrusega, kõrge mansardkorruse ja pööninguga 
traditsionalistlik elumaja. Esinduslik portaal kannellüüritud pilastritega. 1937 
ehitatud de Vriesi projekti järgi ümber hoone tagakülg. Tihedaruudulised aknad, 
mõned plastikaknad. Originaalsed puituksed. Uus kivikatus ja fassaadiviimistlus. 
Hooviküljel uuem juurdeehitus. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud näide 1920ndate aastate sotsiaalehitusest. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja LAINE 7 

 
 
 
 
 
 
elumaja LÄÄNE TEE 30 

 
 

 
 

 
 

autor/ dat: ins G. Sulg, 1924. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Korteriomanikkude ühingu "Kodu" raudteelastele ehitatud 
traditsionalistlik kaksikmaja. Ühe täiskorruse, kõrge mansardkorruse ja pööninguga. 
Fassaadi muudavad esinduslikuks kannelleeritud pilastrid. Maja külgedel teenijate 
sisepääsud ja algsed piirded. Originaalsed uksed. Aknaid on vahetatud, kuid 
säilinud ka originaale.  
 
väärtus: Esinduslik ja originaaldetailidega säilinud Järve piirkonnale iseloomulik 
raudteelaste elamu.  
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: RKM.  

autor/ dat: Karl Burman, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1 täiskorrusega, väga liigendatud põhiplaaniga traditsionalistlik 
elumaja. Tihedaruudulised aknad, vintskapid, veranda. Vahelduv laudis – 
horisontaallaudis, püstine katteliistlaudis. Katusel eterniit. Garaaž hiljem juurde 
ehitatud.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud, terviklikult säilinud traditsionalistlik elumaja. 
Merivälja aedlinnale iseloomulik väikemaja. 
 
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja MOONI 8  

 
 
 
 
 
elumaja MOONI 14, 16  

 
 
 
 
 

 
autor/ dat: ins M. Grasberg, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, soklikorruse ja viilkatusega traditsionalistlik 
väikemaja. Väärikust lisab kõrge kuulidega kivitrepp esifassaadil. Originaalsed 
puidust aknad. Stiilne algupärane puituks. Vintskapid. Sissepääs trepikojaga hoone 
tagaküljel. Valtsplekk-katus. 
 
väärtus: terviklikult säilinud traditsionalistliku väikemaja tüüpiline näide.  
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub plaanitaval Lilleküla miljööalal (Vt Miljööalade 
ettepanekud). 
 
 
 
autor/ dat: enne 1932 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-st 1 täiskorrusega laiade vintskappidega puidust hoonest 
koosnev kaksikmaja. Horisontaallaudis, viiluotstel püstlaudis. Nr 16 aknaid vahetatud, 
nr 14 originaalaknad. Mõlemal hoonel originaalsed välisuksed, nr 14 ka metallist 
stiilne varikatus. 1932. a projekteeris U. Tuberg nr 14 küljele garaaži. Valtsplekk-
katused.  
 
väärtus: originaaldetailidega säilinud omapärane traditsionalistliku kaksik-väikemaja 
näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub plaanitaval Lilleküla miljööalal (Vt Miljööalade 
ettepanekud).  
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja NEEME 16  

 
 
 
 
 
 
elumaja NIIDI 30  

 
 
 
 

 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1927. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, kõrge viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. 
Tiheda jaotusega aknad. Hoone ühel küljel veranda, mille kohal olnud rõdu. 
Originaalsed puidust aknad-uksed. Horisontaallaudis, püstlaudis viiludel ja 
vahevööna sokli kohal. Valtsplekk-katus. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud, terviklikult säilinud traditsionalistlik väikemaja. 
Näide Neeme asunduse hoonestusest 1920ndatel.  
 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM  
 
 
 
 
autor/ dat: ins R. Ambros, 1927. Ü/e arh P. Kreitzberg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline puidust traditsionalistlik viilkatusega väikemaja. 
Horisontaallaudis, püstine katteliistlaudis viiludel, püstlaudise vahevöö sokli kohal. 
Tihedaruudulise ülaosaga aknad, aknaluugid. Vintskapp tagaküljel. Vanad puidust 
aknad-uksed. Katusel eterniit. 
 
väärtus: terviklikult säilinud tüüpilise traditsionalistliku väikemaja näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja NIIDI 38  

 
 
 
 
 

 
elumaja PUUVILLA 20/ NIIDI 3 

 
 
 

 
 

 
autor/ dat: Herbert Johanson, 1925. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, kõrge viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. 
Huvitav viimistlusmaterjal: punane tellis. Horisontaallaudisega eeskoda. Tiheda 
jaotusega akende ümber krohviga modelleeritud raamistused. Enamik aknaid-uksi on 
vanad. Katusel eterniit. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud, Tallinnas haruldase viimistlusmaterjaliga 
traditsionalistlik väikemaja.  
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.  
 
 
 
  

 
autor/ dat: V. Reinhardt, 1926. Eugen Habermann, 1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, L-kujulise põhiplaaniga viilkatusega 
traditsionalistlik väikemaja. Vaheldusrikas fassaad: erineva suuruse ja jaotusega 
aknad, ehisliistud, varieeruv laudis, profileeritud konsoolid. Pikk vintskapp Puuvilla tn 
pool, taanduva keskosaga. Kahjuks vähendavad hoone väärtust mitmed paigaldatud 
plastikaknad, uus välisuks. 
 
väärtus: väga vaheldusrikka fassaadiga traditsionalistliku väikemaja näide.  
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja ROOPA 18/ 18a 

 
 
 
 
 

 
elumaja ROOPA 21/ 21a 

 
 
 

 
 

 
autor/ dat: Anton Soans, 1923. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline kõrge kelpkatusega traditsionalistlik inglise villa 
stiilis kaksikelamu. Esifassaadil erkerid, igal küljel vintskapid. Algupärane puidust 
välisuks. Kahjuks on fassaadi rikutud plastikakende, katuseakende ja mitte kõige 
sobivama katusekattega. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud tähelepanuväärse arhitektuuriga 
traditsionalistlik väikemaja. Väärtus seisneb hoone mahtudes, sest fassaadi 
originaalsubstantsist on palju kaduma läinud. Moodustab ansambli üle tee asuva 
Roopa 21/21a-ga. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
 
 
 
  
 
autor/ dat: Herbert Johanson?, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline, mansardkorrusega traditsionalistlik kaksikelamu. 
Ristkülikuline põhiplaan, poolkelpkatus. Tihedaruudulised aknad. Avadel krohviga 
modelleritud lihtsad raamistused. Hoone külgedel eeskojaga sissepääsud. 
Esifassaadi keskteljel sissepääsud algupäraste puidust ustega. Ümarkaar-uugid 
katusel, vintskapp. Enamik aknaid, katusekate, fassaadiviimistlus uued. 
 
väärtus: traditsionalistliku esindusliku kaksikmaja näide, hoone väärtus seisneb 
mahtudes, sest originaalsubstantsist on oluline osa kaduma läinud. Moodustab 
ansambli üle tee asuva Roopa 18/18a-ga. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja SEEBI 20 

 
 
 
elumaja TARE 6 

 

 
 

 
 

 
autor/ dat: Eugen Habermann, 1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline traditsionalistlik kahepere-elamu, kõrge viilkatus. 
Piklik väikeseruuduline trepikoja aken, viiludel rombaknad. Kahel pool sissepääsu 
esimese korruse ulatuses erkerid. Hoone küljele on tehtud juurdeehitus. 
Originaalkatus ja  algupärane välisuks, osaliselt  uued plastaknad, mis ei jälgi vana 
ruudujaotust.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud tüüpiline traditsionalistlik kahepere-elamu. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub plaanitaval Oksa-Seebi miljööalal (Vt Miljööalade 
ettepanekud). Kui miljööala ei moodustata, kaaluda RKM. 
 
 
  

autor/ dat: arh August Tauk, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. Välisuks 
esifassaadi ühel küljel, keskteljel vintskapp. Tihedaruudulised aknad. Ilus laudis: 
katteliistlaudis, mille sees kalsaba- ja rombimustrist moodustatud ehisruute. 
Ümarkaarse valgmikuga algupärane välisuks paekivitrepiga. Eterniitkatus. 
 
väärtus: eriti väärtusliku ehislaudisega traditsionalistliku väikemaja terviklikult 
säilinud (v.a katusekate) näide.   
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Veerenni miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja TONDI 38 

 
 
 
 
 

 
 
 
elumaja TULIKA 3 

 
 
 

 
autor/ dat: Karl Tarvas, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline traditsionalistlik liigendatud põhiplaaniga väikemaja. 
Väga omapärane, kahest erineva kujuga põhiplaanist koosnev projekt: 1. k 
diagonaalselt väljavenitatud ristkülik, mis läheneb rombile, 2. k väiksem liigendatud 
sümmetriline põhiplaan. Tagaküljel vintskapp, mille tõttu 2. k viilkatus ettepoole 
„vildakil“. Mitmed aknad vahetatud, originaalne välisuks. Hoone oli inventeerimise 
hetkel renoveerimisel. Paigaldatakse uut kivikatust, kuid algprojektis ette nähtud 
valtsplekk.  
 
väärtus: erakordse projektiga traditsionalistlik väikemaja. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: Olenevalt käimasoleva renoveerimise tulemustest kas arvele võtta või 
mitte. Erilise projekti tõttu vääriks seda. 
 
  

 
autor/ dat: 1930ndad 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. 
Horisontaallaudis, püstine katteliistlaudis vintskapil ja viiludel, püstlaudise vahevöö 
sokli kohal. Tihedaruudulised aknad. Vintskapil keskel erikujulise jaotusega aken. 
Silikaatkividest sammasportaal, milles algupärane ovaalaknaga puituks. 
 
väärtus: erakordselt terviklikult säilinud traditsionalistliku väikemaja tüüpiline näide.   
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: kaaluda RKM. Asub plaanitaval Lilleküla miljööalal (Vt Miljööalade 
ettepanekud). 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

elumaja TUULE TEE 6/8  

 
 
 
 
 
elumaja VARSAALLIKA 2/ KOSE TEE 88 

 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 1928. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline traditsionalistlik liigendatud põhiplaaniga 
väikemaja. Tihedaruudulised, erineva kujuga aknad. Tänavapoolsel küljel stiilsed 
madalad horisontalsed aknaribad. Püstine katteliistlaudis. Aia poole rõdu, veranda ja 
esinduslik trepp. Säilinud algupärased kivist kuulidega väravapostid.    
 
väärtus: stiilne ja terviklikult säilinud 1920ndate aastate Merivälja aedlinna eramu 
näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM.  
 

autor/ dat: Edgar Johan Kuusik, 1936.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. 
Horisontaallaudis, püstine katteliistlaudis viiludel. Akende juures on tunda 
funktsionalismi mõju, lintaknad vintskapil ja lameda katusega eeskojal. Alumisel 
korrusel 3-se jaotusega aknad. Ühel küljel raudbetoonrõdu ning veranda. Enamik 
fassaadielemente (uksed-aknad, katus, laudis, silikaatkividest korstnad, eeskoja 
sammas) asendatud/ uuesti laotud. Hoonel tehti kapitaalremont 1954, hiljuti 
renoveeritud. Mahud jäänud samaks, mis algprojektil.   
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud traditsionalistlik fungi sugemetega väikemaja. 
Väärtus seiseneb kujunduses mahtudes, originaalsubstantsi palju kaduma läinud.   
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik väikemaja 

elumaja VEERENNI 47  

 
 
 
 
 
 
elumaja VIDEVIKU 40 

 
 
 
 
 
 

 

autor/ dat: K. Kask/ Herbert Johanson, 1923. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline traditsionalistlik ristkikulise põhiplaaniga 
kaksikmaja. Kasutatud sama projekti, mis külgneval Õilme tn väikemajade puhul, 
siin vaid 2 kokku liidetud. Viilkatus, millel pikad vintskapid. Püstine katteliistlaudis. 
Fassaadipinnast taanduvad uksevad pisikeste ruutakendega külgedes. 
Traditsionalistlikud aknaga puituksed. Katus, laudis ja aknad vahetatud.   
 
väärtus: traditsionalistliku väikese kaksikmaja tüüpiline näide Õilme tn piirkonnas. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.  
 

 
autor/ dat: Eugen Habermann, 1930. J/e Erich Jacoby, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega traditsionalistlik kaksikmaja. 
Horisontaallaudis, püstlaudis viiludel. 2-se ja 3-se jaotusega aknad, ruuduaknad. 
Kõrge krohvitud sokkel. 2 kandilist lameda varikatusega kiviportaali, milles 
algupärased aknaga puituksed. Poolel hoonel aknad vahetatud. Uus valtsplekk-
katus.   
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud traditsionalistlik kaksikmaja.   
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta.  
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
elumaja VIRVE 1/ LAINE 10 

 
 
 
 
 
 
elumaja VIRVE 6/ LAINE 11  

 
 
 
 

 

 
autor/ dat: arh Elmar Lohk, 1932.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. Püstine 
katteliistlauids pööningukorruse ulatuses. Viiludel puidust ehisdetailid, 
ümarkaarsed pööninguaknad.  1. korrus silikaatvoodriga. Kõrge rustikaalne 
paekivisokkel. Paekivist ja silikaadist trepp esifassaadil. Ühel küljel hilisem 
punasest tellistest juurdehitis. Katusel eterniit. Puitaknad, vahetatud välisuks. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud traditsionalistlik kaksikmaja.   
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub plaanitaval Järve miljööalal (Vt Miljööalade 
ettepanekud).   
 
  
 
autor/ dat: arh Karl Tarvas, 1929. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Korteriomanikkude ühingu "Kodu" raudteelaste elamu. 1-
korruseline viilkatusega traditsionalistlik väikemaja. Krohvitud fassaad, viiludel 
püstine katteliistlaudis. Pikk vintsakap. Uus katusekate. Hoone ühel küljel 
veranda. Puidust aknad-uksed. Sailinud algupärane kalasabamustriline välisuks 
ümarkaarses portaalis. Kõrge trepp, säilinud algupärased rustikaalsed 
väravapostid.  
 
väärtus: Traditsionalistliku väikemaja hästi säilinud näide. Järve piirkonnale 
iseloomulik raudteelaste elamu.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub plaanitaval Järve miljööalal (Vt Miljööalade 
ettepanekud).  



 89 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik väikemaja 

 
 
 
 
 
elumaja ÕILME 2  

 autor/ dat: K. Kask (Herbert Johanson?), 1923. 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga 
traditsionalistlik väikemaja. Püstine katteliistlaudis. Pikk madal vintskapp, 
esifassaadist taanduv ukseava väikeste ruuduakendega külgedel. Hoone ühel 
küljel sissepääs keldrisse, madala eenduva trepikojaga. Kõrge krohvitud sokkel. 
Tihedaruudulised vanad puitaknad, milledel projektis olid ette nähtud ka luugid. 
Algupärased puituksed. Katusel eterniit.   
 
väärtus: Traditsionalistliku väikemaja terviklikult (v.a katusekate) säilinud näide. 
Õilme tn tüüp.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM. Asub Veerenni miljööalal.  

 

 
elumaja ÕILME 4 

autor/ dat: K. Kask, 1923.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline viilkatusega ristkülikulise põhiplaaniga 
traditsionalistlik väikemaja. Algselt püstine katteliistlaudis. Pikk madal vintskapp, 
esifassaadist taanduv ukseava väikeste ruuduakendega külgedel. Kõrge krohvitud 
sokkel. Uued aknad. Uus katusekate. Hoone on renoveerimisel. 
 
väärtus: Õilme tn tüüpi traditsionalistlik väikemaja.   
tehn seisund: hoone oli inventeerimise hetkel renoveerimisel 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtmise vajadus otsustada pärast renoveerimist.   
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TRADITSIONALISTLIK KORTERMAJA 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Traditsionalistlik kortermaja 

elamu ADAMSONI 4 

 
 
 
elumaja ALLE 3/ NARVA MNT 74  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Edgar Johan Kuusik, 1930 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, pööningu- ja soklikorrusega ristkülikulise 
põhiplaaniga kortermaja. Seinad palgist, 1. korruse trepikoda betoonist seintega. 
Igas küljes vintskapid. Ühes küljes 1- korruseline trepikojamaht.  
Horisontaallaudis, vintskappidel püstlaudis katteliistuga. 1929. a oli hoonele 
teinud projekti E. Habermann, mis palju traditsionalistlikum. Ka Kuusiku projektis 
on veel tihedaruudulised aknad ja Narva mnt poole ümarkaarportaal. 
Realiseerunud hoone on juba modernistlikuma ilmega. Originaalsed uksed-
aknad. Plekk-katus. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud puidust kortermaja näide, 1930ndate 
algusest. Kuulub Alle tn parema külje 1930ndate alg ehitatud väiksemate 
esinduslikumate korterelamute ansamblisse, mis on vaadeldav ka Narva mnt 
poolt. 
tehn seisund: rahuldav/ halb.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. Hoone on müügis. 
ettepanek: arvele võtta (Alle tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

autor/ dat: arh Anton Soans, 1929. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline juugendi mõjudega kivihoone. Fassaadil 
eenduvad ühekorruselised rõdudega hooneosad. Peaportaali ääristavad 
omapärased 8-nurksed altpoolt ahenevad lootoskapiteeliga sambad. Sik-saki 
motiividega dekoor esifassaadil. (Allikas: EA)   
 
väärtus: omapärase dekooriga juugend-elumaja silmapaistev näide 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: arvele võtta. 



 91 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik kortermaja 

 
elumaja ALLE 5  

 
 
  

 
 
 
elumaja ALLE 7  

 
 
 
 
 

autor/ dat: 1931 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega 2-korruseline juugendlike elementidega 
traditsionalistlik kortermaja. Terrasiitkrohviga kaetud, laiade kivipiirete ja 
hammasfriisiga portaal koos algupärase puituksega (projekt nägi portaalil ette 
voluute). Kummalgi pool esifassaadil on eenduvad mahud, mille peal rõdud. Puidust 
aknad, millest mõningad vahetatud uute vastu. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: esindusliku traditsionalistliku kortermaja tüüpiline näide. Kuulub Alle tn 
parema külje 1930ndate alg ehitatud väiksemate esinduslikumate korterelamute 
ansamblisse.  
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Alle tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

 

autor/ dat: arh Karl Tarvas, 1931 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega 3-korruseline ristkülikulise, erkeritega 
liigendatud puidust kortermaja. Horisontaallaudis, kõrge krohvitud sokkel. 
Mansardkorrusel tihe vintskappide rida. Puidust püstaknad on uued. Profileeritud 
aknaliistud. Laiade kivipiirete ja lamekatusega portaal, puituks. Uus plekk-katus. 
 
väärtus: Kuulub Alle tn parema külje 1930ndate alg ehitatud väiksemate 
esinduslikumate korterelamute ansamblisse, mille krunt ulatub Narva mnt-ni. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Alle tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik kortermaja 
elumaja JAKOBSONI 6 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja JUURDEVEO 15  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Erch Jacoby, 1929. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline viilkatuse ja vintskappidega kivist kortermaja. 
Omapärane fassaadiviimistlus: silikaatkivi. Kõrge rustikaalne paekivisokkel. 
Fassaadi keskosa eendub kergelt risaliidina. Hoone taga kitsam eend koos 
keldrisse viiva trepikojaga. Eendiga külgnevad vintskapid on plekiga üle löödud. 
Tihedaruudulised aknaid on vahetatud, kuid säilinud ka vanu puitaknaid. Peaukse 
kohal metallist varikatus juugendlikel konsoolidel ja rombimustriline vitraažaken. 
Uus valtsplekk-katus. 
 
väärtus: erandliku fassadiviimistlusega, traditsionalistlik, tuntud arhitekti 
projekteeritud kivimaja. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kitseküla miljööalal. 
 

autor/ dat: arh Aleksander Vladovsky, 1928. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, krundi sügavusse ulatuv hilisjuugendlik 
krohvitud fassaadiga kortermaja. Kõrge rustikaalne paekivisokkel. Esifassaadi 
keskteljel laineline juugendfrontoon. Kellukakujuliste kiivritegaeendid. Tiheda 
jaotusega aknad on suures osas originaalid. Algupärane puituks. Metallist 
konsoolidel varikatus. Keldris äriruumid. Uus valtsplekk-katus. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud hilises juugendstiilis luksuslikuma 
korterelamu näide 1920ndatest. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Torupilli miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik kortermaja 

elumaja KOIDU 80  

 
 
 
 
 
elumaja KOPLI 11a 

 
 
 
 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, 1928. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, kõrge mansardkorrusega krohvitud fassaadiga 
puitmaja. Trepikoda kivist. Ristkülikuline põhiplaan, tugevalt eenduva külgrisaliidiga. 
Aknad on puidust ja vanad. Kandilise lõpetusega risaliidi tipus poolkaaraken. 
Sissepääs küljelt, madal trepikoda. Vana puituks. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: traditsionalistliku kortermaja silmapaistev näide, omapärase massiivse 
historitsistliku üldilmega. Terviklikult säilinud. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: hoones tegutseb Eesti Looduskaitse Selts. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
 

autor/ dat: arh Karl Burman, 1924. 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega 2-korruseline püstpalkidest ehitatud 
raudteelaste elamu. Piklik põhiplaan, fassaadil eenduva laia risaliidiga. Sellega 
kügnevad omapärased ümara frontooniga vintskapid. Tihedaruudulised 
puitaknad (restaureeritud/ asendatud). Algselt oli hoone krohvitud, praegu 
horisontaallaudis. Hoone on õnnestunult restaureeritud 2008.  
 
väärtus: 3-st Kopli tn äärsest sama tüüpi raudteelaste elamust ainuke 
algupäraselt säilinud/ restaureeritud hoone. Tuntud arhitekti ainulaadne projekt. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik kortermaja 

elumaja VILLARDI 16 

 
 
 
 
 
elumaja VILMSI 20 

 
 
 
 
 

autor/ dat: arh A. Raud, 1925. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline viilkatuse ja ristkülikulise põhiplaaniga juugendi 
sugemetega kivist kortermaja. Esindab nn uusklassitsistlikku suunda. Krohvitud 
fassaad. Keskrisaliit pikkade tihedaruuduliste trepikojaakende, ümarkaarakna ja 
murtud viiluotsaga. Nelinurkne portaal, milles algupärane välisuks. Originaalsed 
avatäited. Hoone taha hiljem lisatud pikk vintskap.Tulemüür. 
 
väärtus: uusklassitsismi esindav 1920-30ndate aastate eeslinnamaja terviklikult 
säilinud näide. 
tehn seisund: halb. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
  

autor/ dat: arh Karl Tarvas, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: kõrge mansardkorrusega ristkülikulise põhiplaaniga 
hilisjuugendlik puust kortermaja. Püstlaudis katteliistuga, vahevööd, 
kalasabamuster akende vahel. Laineline ovaalaknaga frontoon keskteljel, 
juugendlikud tiheda jaotusega aknad ja algupärane välisuks. Mõningad aknad 
vahetatud uute vastu, mis järgivad algset jaotust, säilinud ka mõned 
originaalaknad. Valtsplekk-katus. Soklikorrusel äriruumid. 
 
väärtus: Hilisjuugendit esindav 1920-30ndate aastate eeslinnamaja terviklikult 
säilinud näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik kortermaja 

elumaja WEIZENBERGI 4 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja WEIZENBERGI 21 

 
 
 

 

autor/ dat: arh Karl Burman, 1928. J/e Karl Tarvas, 1931. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, kõrge pööningu- ja soklikorrusega luksuslik 
äriruumidega korterelamu Weizenbergi ja Faehlmanni tn nurgal. U-kujuline 
põhiplaan, nurgatorn, 2 korrust läbivad kandilised erkerid. Katteliistvooderdus, 
hammasfriisid. Katusel valtsplekk. Soklikorrus krohvitud. Kuulide ja 
kiviimitatsiooniga portaalides algupärased ümarkaarvalgmikuga tahveluksed. 
Algupärased keldrikorruse uksed, kuid nende ees puuduvad projektis märgitud 
kuulidega kivipostid. Kõik aknad on vahetatud uute vastu. Katusekorruse 
väljaehitus valmis 1931 Tarvase proj järgi. Katusel ümaraknad ja mõned uued 
katuseaknad. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud tugevalt liigendatud fassaadiga luksuslik 
eeslinna kortermaja. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta/ kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 autor/ dat: arh Karl Tarvas, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline madala kelpkatusega traditsionalistlik krohvitud 
fassaadiga puitmaja. Ruutjad tiheda jaotusega aknad, 2. korrusel aknad ümarate 
nurkadega, trepikojaaken on tiheda rombijaotusega. Kõrge krohvitud, akendega 
sokkel. Ümarkaarportaal (projektis kandiline) ja algupärane puidust välisuks. 
Sissepääs ka Alle tn poolt, sealpool ka kandilised mõlemat korrust läbivad erkerid. 
Originaalsed avatäited. Säilinud ka kuulidega väravapostid. 
 
väärtus: traditsionalistlik esinduslik 1920-30ndate aastate eeslinnamaja terviklikult 
säilinud näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Traditsionalistlik kortermaja 

 
elumaja WIEDEMANNI 5 

 
 
 
 
 
elumaja WEIDEMANNI 7  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: ins Juhan Toomes, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, pööningu- ja soklikorrusega ristkülikulise 
põhiplaaniga traditsionalistlik puitmaja. Püstlaudis, ehisliistud. Esifassaadil 2 korrust 
läbivad ärklid. Algupärane puidust välisuks. Kõrge krohvitud sokkel. 
 
väärtus: traditsionalistliku puidust kortermaja tüüpiline näide. Kuulub Wiedemanni 
tn 1930ndate alguses ehitatud väiksemate kortermajade ansamblisse. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Wiedemanni tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 

autor/ dat: arh Karl Tarvas, 1931–1936. 
kirjeldus/ ajalugu: ilmekate vintskappidega 2-korruseline traditsionalistlik puitmaja. 
Kandilise kiviportaali ja ümarkaarvalgmikuga peauks. Katteliistlaudis, ärklitel 
kalasabamustriline laudis. Kõrge krohvitud, akendega sokkel.  
 
väärtus: traditsionalistliku puidust kortermaja tüüpiline näide. Kuulub Wiedemanni tn 
1930ndate alguses ehitatud väiksemate kortermajade ansamblisse. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Wiedemanni tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Traditsionalistlik kortermaja 

 
elumajad  ÕPETAJATE 2/ HERNE 8 
  ÕPETAJATE 4/ OA 6 
  ÕPETAJATE 3/ OA 4 
  OA 2 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh T. Mihkelson, proj 1923–1924, ehit 1926. Rekonstr 1954.  
 
kirjeldus/ ajalugu: Korteriomanikkude Ühingu „Oma maja“ ühtse projekti järgi 
valminud õpetajate elamud, 2 Õpetajate ja 2 Oa tn ääres. L-kujulise põhiplaaniga, 
sissepääs hoone sisenurgas asuvast trepikojast. Lihtne 2-se ja 3-se jaotusega 
akendega tänavafassaad, kvaadermustriga liseenid ja nurgaketid jagavad fassaadi 
kolmeks. Alguses planeeritud ehitada puust ja paekivist, kuid ehituse käigus 
otsustatakse šlakkbetoon õõneskivide kasuks (ins W. Waheri betoonkivid). Aknad 
muutusid projekti käigus moodsamaks, samuti asendus mansardkatus kelpkatusega. 
1926 valmis katusekorruse projekt, seejärel ehitati peale pikad vintskapid. 
1950ndatel tehti taastus- ja rekonstrueerimistöid. Õpetajate 3 tegutses Trammi- ja 
Trollibussi trust ja valutehas „Pioneer“. Hoonetel on vahetatud aknaid, katuseid im, 
algupäraseid detaile võib rohkem leida Õpetajate 2/ Herne 8. 
 
väärtus: 1920ndate aastate esindusliku sotsiaalarhitektuuri näide. Väärtus seisneb 
ansamblilisuses. Hooneid on ümber ehitatud. 
tehn seisund: rahuldav/ hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajadena. 
ettepanek: dokumenteerida/ arvele võtta (ansamblina). Asub Veerenni miljööalal. 
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TALLINNA MAJA 
 
 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Tallinna maja 

elumaja AASA 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja ADAMSONI 5a 

 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, arh. 1931 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: Ebakorrapärase põhiplaaniga Tallinna maja, mille trepikoda 
asub krundipoolsel nurgal. Hoone viilukülg on tänava poole, eenduvad 2 erkerit. 2-
korruseline, väljaehitatud pööningu- ja soklikorrusega. Laudises kasutatud lisaks 
horisontaallaudisele nii püst-vahevöösid kui kalasabamustrit. Fassaadi elavdavad 
veel liistud ja kitsad liseenid hoone nurkades. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: haruldane ebakorrapärase põhiplaaniga, mille kivitrepikoda asub hoone 
nurgas. 
tehn seisund: hea. Hoone on hiljuti remonditud. Aknaid on vahetatud, kuid need 
järgivad originaalset jaotust. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
 
 
 
 

 

 
autor/ dat: Karl Tarvas, 1929 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline väljaehitatud pööningukorruse ja soklikorrusega 
Tallinna maja. Ebatavalise põhiplaaniga: kivitrepikoda erandlikult hoone nurgas 
murtud joonega esifassaad. Lihtne horisontaallaudis.  
 
väärtus: ebatüüpilise põhiplaaniga Tallinna maja. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tallinna maja 

 
elumaja AO 5 

 
 
 

 

 
 
elumaja AO 7 

 
 
 

autor/ dat: arh Ferdinand Gustav Adoff, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, kõrge pööningu- ja soklikorrusega Tallinna 
maja. Horisontaallaudis, viiludel püstlaudis. Krohvitud sokkel ja trepikoda. Hoovis 
algne garaaž. Algupärane välisuks. Kivi-imitatsiooni ja lukukiviga portaal. 
Ehiskarniisid, horisontaalselt aknaid ühendavad ehisliistud, väikesed ruuduaknad 
hoone külgedel. Esineb vahetatud aknaid.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud silmapaistev Tallinna maja näide.   
tehn seisund: väga hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 

autor/ dat: arh Herbert Johanson, 1932 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, pööningu- ja soklikorrusega asümmeetrilise 
fassaadiga Tallinna maja. Fassaadil veidi eenduv külgrisaliit, nurgaakendega. 
Hoovi pool rõduga erker. Ukse kõrval säilinud sinna kavandatud betoonvaas. 
Algupärane välisuks. Räästa all hammasfriis. Uus valtsplekk-katus.   
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud silmapaistev ja ebatüüpiline Tallinna maja 
näide.   
tehn seisund: väga hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tallinna maja 

 
elumaja AO 10 

 
 
 

 

 
elumaja ALLE 9 

 
 
 
 

autor/ dat: Wilhelm Salemann, 1931. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline mansardkorrusega Tallinna tüüpi maja. Ins 
Salemanni Tallinna majadele iseloomulik juugendlik kellukesekujulise ülaosaga, 
hammasfriisiga ning vertikaalse liigendusega massiivne kivist trepikoda. 1933 
tegi E. Jacoby vooderduse projekti, mis säilinud tänaseni: horisontaallaudis 
kitsaste karniisidega. 1939 ehitati katusele pisike vintskap. Esineb vahetatud 
aknaid. 
 
väärtus: ins Salemanni tüüpi Tallinna maja näide Kadriorus, mida üldiselt 
mitmeid leidub Salme tn kandis.  
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 

autor/ dat: 1930ndate alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline kuupja mahuga puidust kortermaja. Krohvitud 
kivitrepikoda ümarkaarse perspektiivportaaliga. Madalakaldeline katus. 2-se ja 3-
se jaotusega puitaknad on suuremas osas vanad. Kõrge krohvitud sokkel, mille 
kohal püstlaudadest vahevöö. Algupärane välisuks. 
 
väärtus: funkstionalismi mõjudega Tallinna majatüübi näide.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tallinna maja 

 
elumaja JAKOBI 16 

 
 
 
elumaja KAUBA 11 

 

 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, arh. 1928  
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik Tallinna maja. Ristkülikulise põhiplaaniga, 2 
korrust, väljaehitatud pööningu- ja soklikorrus. Viilkatusel valtsplekk. Kõrge 
paekivisokkel. Seinad palgist, kaetud horisontaallaudisega, viiludel püstlaudis. 
Kolmnurkse viiluga kivist trepikoda kaetud terrasiitkrohviga. Ukse kohal 
juugendlike mõjudega sepisega lihtne varikatus, algupärane puituks. Akendel 
profileeritud piirdelauad.  
 
väärtus: 1920. aastate Tallinna majatüübi autentselt säilinud näide. Asendused 
plastikakendega puuduvad. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: kaaluda RKM. Asub Kitseküla miljööalal. 

autor/ dat: Karl Treumann (Tarvas), arh. 1936 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: ruudukujulise põhiplaaniga Tallinna tüüpi maja. 2 korrust, 
millele lisanduvad väljaehitatud pööningukorrus ning keldrikorrus. Esifassaadil 
eenduvad kahte korrust läbivad erkerid. Fassaadi ilmestavad püst- ja rõhtlaudise 
vaheldumine (laudiselahendus 1939), lihtsad ehiskarniisid, dekoratiivsed „nööbid“ 
erkeritel. Säilinud on stiilne välisuks. Telkkatust läbivad mõlemal küljel vintskapid, 
esifassaadi sümmetriat rikub hiljem lisatud vintskap. Aknaid on vahetatud, 
mõningad neist ei järgi projektijärgset jaotust. Kivist trepikoda krohvitud. 
 
väärtus: Tallinna majatüübi esindaja Juhkentali piirkonnas. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

 
elumaja KAUBA 32 

 
 
 

 

 
 
 
 
elumaja KOIDU 68b 

 
 
 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, arh. 1929 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: ristkülikulise põhiplaani ja viilkatusega traditsionalistlik Tallinna 
maja. 2 korrust + väljaehitatud pööningu- ja soklikorrus. Fassaadilaudisel 
vahelduvad katteliist ja kalasabamustri-ruudud akende vahel. Kõrge rustikaalne 
sokkel, silikaadist trepikoda. Ehisliseenid maja nurkades ja trepikoja kõrval. 
Traditsionalistlik välisuks. 
 
väärtus: algupärase ilmega Tallinna maja tüübi esindaja. 
tehn seisund: väga hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: arvele võtta. Jääb Uue-Maailma miljööala sisse. 

autor/ dat: Eugen Habermann, arh. 1932 
 
kirjeldus/ ajalugu: Traditsionalistlik viilkatuse ja katteliistlaudisega Tallinna maja, 
ristkülikuline põhiplaan, 2 korrust + pööningu- ja soklikorrus, palgist välisseinad 
kõrgel paekivisoklil, katusel valtsplekk, silikaattellistest trepikoda, millel lihtsa 
jaotusega piklik aken ja algupärane puituks, hoone viiluvälju elavdavad väikesed 
rombaknad.   
 
väärtus: kuulsa arhitekti projekteeritud tüüpiline Tallinna maja 
tehn seisund: hea. Hoonel on korralik katus ja vihmaveesüsteem, mõningad 
aknad vahetatud uute vastu, mis järgivad originaalset jaotust. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: arvele võtta, jääb Kitseküla miljööala sisse. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tallinna maja 

elumaja KOIDU 84 

 
 
 

 

 
 
elumaja KOPLI 38 

 
 
 

 

 

autor/ dat: Joosep Lukk, dipl ins. 1931 
 
kirjeldus/ ajalugu: poolkelpkatuse ja tihedama aknajaotusega traditsionalistlik 
Tallinna maja. 2 korrust + pööningu- ja soklikorrus. Silikaattellistest trepikoda, 
millel tiheda rombijaotusega ümarkaarne aken ning algupärane puituks. Kõrge 
krohvitud paekivisokkel. Valtsplekk-katus. Viiluväljadel väikesed rombikujulised 
aknad. Horisontaallaudis püstlaudisest vahevöödega, viiluväljadel püstlaudis. 
 
väärtus: Tallinna majatüübi inseneriarhitektuuri näide. Suhteliselt autentne, v.a 
esifassaadi rikkuvad 2 akent, mis ei järgi täielikult originaalset jaotust. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, jääb Uue-Maailma miljööala sisse. 
 

autor/ dat: Viktor Reinhardt. 1928 
 
kirjeldus/ ajalugu: Suurem Tallinna tüüpi maja torni imiteeriva trepikojaga, mis 
ammutab inspiratsiooni vanalinnast. 2 korrust + sokli- ja pööningukorrus. 
Katteliistlaudis vaheldub kalasabamustriga. Sokkel ja trepikoda silikaatkividest, 
mida ilmestavad lihvitud paekividest sakmikäärised, trepikoja akendel kollastest 
tellistest sillused. Poolkelpkatusel praegu eterniit. Fassaadil 2 viilukujulist ja 4 
väiksemat vintskappi.  
 
väärtus: teistest eristuva trepikojalahendusega suurem Tallinna maja. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: RKM, jääb Kalamaja miljööala sisse 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

 
elumaja KUNDERI 22 

 
 
 
 

 
 

 

elumaja KUNGLA 11 

 
 
 

autor/ dat: W. Solntsev, ins. 1931  
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega Tallinna tüüpi maja. Lihtne 
rõhtlaudvooderdus. Ümara lõpetusega silikaatkividest trepikoda ja tüüpiline 
ümarkaarne perspektiivportaal, milles valgmikuga algupärane puituks, 
esinduslikkust lisavad ajastule omased kuulid sissepääsu kõrval. Ümarkaarne 
puidust tüüpuks. Kivi-imitatsioon soklikrohvil. Katusel valtsplekk, ümarkaarsed 
katuseuugid – ühel neist on raam asendatud uue ja kohmakaga, rikkudes fassaadi 
üldilmet. Vastab originaalprojektile. Aknaid on asendatud, kuid järgivad algset 
jaotust. 
 
väärtus: tüüpiline näide ajastuomasest Tallinna maja inseneriarhitektuurist 
Torupilli piirkonnas.  
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: arvele võtta. Asub Torupilli miljööalal. 

autor/ dat: 1931 
 
kirjeldus/ ajalugu: ruudule läheneva põhiplaaniga väike Tallinna maja. Lihtne 
rõhtlaudis ja kandiline silikaadist trepikoda. Viilkatus, millel valtsplekk. Katusele on 
hiljuti lisatud 2 akent. 2 korrust + väljaehitatud katusekorrus, soklikorrus. 
Algupärane puidust välisuks. 
 
väärtus: väikese Tallinna maja tüüpiline küllaltki autentne näide. Asendused 
plastikakendega puuduvad, 2 uut katuseakent. 
tehn seisund: hea. Hoone on 2003. a restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: arvele võtta, jääb Kalamaja miljööala sisse 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

 
elumaja KUNGLA 53 

 
 
 
 
elumaja KÖLERI 17 

 

 
 

autor/ dat: 1930ndad  
 
kirjeldus/ ajalugu: madalakaldelise katusega, 2 korruseline soklikorrusega 
Tallinna tüüpi elamu. Esifassaadil eenduvad mahud. Hoone seinad on palgist ja 
krohvitud. Silikaatkivist trepikoda sakmelise lõpetusega, funktsionalistlike 
elementidena püstine lintaken ja ümarnišš. Sokliosa ja perspektiivportaal kaetud 
terrasiitkrohviga. Stiilne puidust välisuks. 
 
väärtus: funktsionalistlike elementidega Tallinna maja näide. Fassaadi rikuvad 
esimese korruse plastikaknad.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Jääb Kalamaja miljööala sisse. 
 

autor/ dat: Ralf Adams, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline, mansardkorrusega Tallinna maja. Kivist, 
terrasiitkrohviga kaetud terava viiluga trepikoda. Trepikojaga külgnevad erkerid, 
mis tipnevad rõdupiiretega. Vaheldurikas fassaad: püstlaudis, kalasabamuster, 
pilastrid, ehisliistud. Tihedaruudulised aknad on uued, aga järgivad originaalset 
jaotust. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: vaheldusrikka fassaadiga esindusliku Tallinna majatüübi näide. Kuulub 
Köleri tn äärsete 1930ndate alguses ehitatud väiksemate kortermajade 
ansamblisse.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta (Köleri tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja KÖLERI 19 

 
 
 

 

 
 
elumaja KÖLERI 22 

 
 
 
 

 

autor/ dat: ins Juhan Toomes, 1930. 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega Tallinna maja. Telliskividest, värviga 
kaetud, viiluga trepikoda. Püstine katteliistlaudis. Tiheda ruudujaotusega aknad. 
Kõrge krohvitud sokkel, akendega. Puidust välisuks varikatusega. Katusel 
valtsplekk. 
 
väärtus: traditsionalistliku Tallinna majatüübi näide. Kuulub Köleri tn äärsete 
1930ndate alguses ehitatud väiksemate kortermajade ansamblisse.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta (Köleri tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 

autor/ dat: 1930ndate alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: kõrge mansardkorrusega krohvitud fassaadiga puitmaja. 
Terrasiitkrohviga kaetud kandiline kivitrepikoda tihedaruuduliste trepikojaakende 
ning tähelepanuväärse  astmelise perspektiivportaaliga. Korteriaknad on enamuses 
uued. Kõrge krohvitud sokkel. Algupärane välisuks. Uus valtsplekk-katus. 
 
väärtus: Krohvitud fassaadiga Tallinna majatüübi näide. Kuulub Köleri tn äärsete 
1930ndate alguses ehitatud väiksemate kortermajade ansamblisse. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: Arvele võtta (Köleri tn ansabel). Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

 
elumaja KÖLERI 26 

 
 
 
 

 
 

elumaja LAULUPEO 7 

 
 
 
 

autor/ dat: 1930ndate alg 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega 3-korruseline krohvitud fassaadiga 
puitmaja. Krohviga kaetud kivitrepikoda. Püstlaudis. Tiheda jaotusega aknad, 
mõned neist vahetatud uute vastu. Kõrge krohvitud kivi imitatsiooniga sokkel, 
akendega. Algupärane välisuks. Uus valtsplekk-katus. 
 
väärtus: Krohvitud fassaadiga Tallinna majatüübi näide. Kuulub Köleri tn äärsete 
1930ndate alguses ehitatud väiksemate kortermajade ansamblisse. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: Arvele võtta (Köleri tn ansabel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, arh. 1932  
 
kirjeldus/ ajalugu: üks uhkemaid Tallinna majatüübi esindajaid. Väärikust lisavad 
hoonele kannelleeringud nurkadel ja akende vahel. Silikaatkivist ümarkaarse 
lõpetusega trepikoda asub hoone küljel, tänavaküljele jäävad 2. korruseni 
ulatuvad erkerid. Algselt oli hoonel 3 korrust ja soklikorrus, 2000. a ehitati välja 
pööningukorrus ja lisati katusele vintskapid. 
 
väärtus: uhkemat tüüpi Tallinna maja kannelleeringutega. Autentsust kahandavad 
väljavahetatud aknad ja 2000. a lisatud vintskapid. 
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, jääb Torupilli miljööala sisse. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja MARDI 9 

 
 
 
 

 
 

 
 
elumaja RAUA 19 

 
 
 
 

 

autor/ dat: Joosep Lukk, arh. 1931 
 
kirjeldus/ ajalugu: omapärane esifassaadil laiade vintskappidega Tallinna tüüpi 
maja. Lihtne rõhtlaudvooderdus pärineb ilmselt nõukogude ajast. Ümara 
lõpetusega silikaatkividest trepikoda ja tüüpiline ümarkaarne perspektiivportaal, 
milles valgmikuga algupärane puituks. Kivi-imitatsioon soklikrohvil. Keldrikorruse 
poeuks on vahetatud uue vastu. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: Tallinna maja tüüpilise inseneriarhitektuuri küllaltki algupäraselt säilinud 
näide. Juhkentali piirkonna puitarhitektuur. Asendused plastikakendega 
puuduvad. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. 
 

autor/ dat: U. Tuberg, dipl ins. 1932 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: algprojektile hästi vastav Tallinna tüüpi maja Põhiplaanilt 
riskülik, esifassaadil eenduvad hoonemahud. Fassaadi ilmestavad 
diagonaallaudis akende vahel (laudiselahendus 1937 August Volberg), 
rombimustrilise jaotusega trepikoja valgmikuaken, stiilne välisuks, soklikorruse 
ehisvõred. Kivist trepikoda krohvitud. 
 
väärtus: maitsekalt restaureeritud Tallina majatüübi esindaja 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: kaaluda RKM (jääb Raua miljööalast välja). 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja RISTIKU 3 

 

 
 
 
elumaja RISTIKU 4b / SÕMERA 1 

 
 
 
 
 

autor/ dat: Oskar Hinto, dipl ins. 1932 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlikus stiilis suurem Tallinna maja. 3 korrust + 
väljaehitatud pööningu- ja soklikorrused. Ristiku tn poolsel fassaadil endine 
keldrikorruse uks kinni müüritud. Kahel küljel eenduvad 2 korruse ulatuses 
erkerid. Poolkelpkatus valtsplekk-kattega. Fassaadi muudavad vaheldusrikkaks 
erineva jaotuse ja kujuga aknad, sealhulgas kolmikjaotusega juugendlikud 
ümaraknad kolmandal korrusel, ehisliistud akende vahel. Ümara lõpetusega 
silikaattellistest trepikoda ümarkaarportaaliga, juugendlik tüüpiline välisuks. 
Katteliistlaudis vaheldub lihtsa püstlaudisega, rõhtlaudisest ehis-vahevöö.  
 
väärtus: Traditsionalistlik, vaheldusrikka fassaadiga suurem Tallinna tüüpi maja, 
inseneriarhitektuuri näide. Suhteliselt algupärane, mõningate uute akendega. 
tehn seisund: hea. Hoonel on uus valtsplekk-katus. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 

ettepanek: RKM, jääb Pelgulinna miljööala sisse 

autor/ dat: Oskar Hinto, dipl ins. 1930 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik Tallinna tüüpi maja murdkelpkatuse, 
katteliistlaudise ja väikseruudulise aknajaotusega. Algprojekt oli veelgi 
traditsionalistlikum – ette oli nähtud savikivikatus ning rikkalikum dekoor. Plekk-
katuse kasuks otsustati katusealuse väljaehitamise tõttu. Hoonel on 2 korrust + 
pööningu- ja keldrikorrus. Hoonele lisavad väärikust terrasiitkrohviga kaetud 
trepikoda ning kitsad ehisliseenid maja nurkades. Katusepinda liigendavad 
vintskapid ja poolümarad uugid, eendaknad. 
 
väärtus: autentsena säilinud Tallinna tüüpi maja, ajastuomase inseneriarhitektuuri 
näide. Hoonele lisab väärtust plastikust asendusakende puudumine. 
tehn seisund: rahuldav, esineb niiskuskahjustusi trepikoja ja sokli piirkonnas.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: RKM, jääb Pelgulinna miljööala sisse. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja RISTIKU 5 

 
 
 
 

 
 

elumaja SALME 25 

 
 
 
 

 
 

autor/ dat: Joosep Lukk, arh. 1930  
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsionalistlik suurem Tallinna maja. Moodustab ansambli 
Ristiku 3-ga. 3-korruseline, pööningu- ja soklikorrusega. Kolmnurkse lõpetusega 
silikaatkivist trepikoda, ümarkaarportaal, juugendlik ümarkaarne tüüpuks. 
Laudises (Alfred Kehva 1938) vaheldub katteliistlaudis rõhtlaudisega, ehisliistud. 
Säilinud on algupärased kuulidega piirdepostid sepisväravaga. 
 
väärtus: traditsionalistlik suurem Tallinna maja koos säilinud piirdega. Ühtne 
ansambel Ristiku 3-ga. Väärtust kahandavad mitmed vahetatud aknad. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: RKM. Jääb Pelgulinna miljööala sisse. 
 
 
 
 

autor/ dat: Herbert Johanson, arh. 1929. Karl Tarvas, arh. 1939. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2 trepikojaga Tallinna tüüpi maja, mille vasaku tiiva 
projekteeris H. Johanson 1929. a 1 trepikojaga kahekordse hoonena. 1939 
projekteeris sellele juurdeehituse Karl Tarvas Johansoni hoonet ainult kopeerides. 
Hooned sulavad harmooniliselt ühtseks johansonlikuks tervikuks. 
Traditsionalistlikul hoonel on viilkatus, uus katteliistlaudis, krohvitud sokkel ja 
trepikojad. Lihtsate varikatuste all stiilsed puituksed. Hoonet on väljastpoolt 
soojustatud. 
 
väärtus: kuulsa arhitekti projekteeritud hästi säilinud Tallinna tüüpi maja.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on hiljuti restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Jääb Kalamaja miljööala sisse 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja SALME 27 

 
 
 
 

 
 

 
 
elumaja SATURNI 3 

 
 
 
 

autor/ dat: 1930ndad  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline soklikorruse ja madala telkkatusega Tallinna 
tüüpi maja. Lihtne rõhtlaudis, krohvitud sokkel. Krohvitud trepikoda, mille lõpetus 
on ühel joonel räästaga andes hoonele kuubiliku ilme. Trepikoja kohal katusel 
ümarkaaruuk. Hoone esifassaadil 2 väikest erkerit 2. korrusel. Tepikoja akna 
keskosas erikujuline aknajaotus. Ümarkaarportaal kaetud terrasiitkrohviga. 
Puidust algupärane välisuks. 
 
väärtus: 3-korruselise Tallinna maja näide. Mõningaid aknaid vahetatud, järgivad 
algset jaotust.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Jääb Kalamaja miljööala sisse. 
 
 
 

autor/ dat: Eugen Habermann, arh. 1929 
 
kirjeldus/ ajalugu: asümmeetrilise põhiplaaniga Tallinna tüüpi maja, millel 
trepikoda asetseb hoone fassaadi kolmandikul. 2 korrust + pööningu- ja 
soklikorrus. Viilkatus valtsplekk-kattega ja rustikaalse viimistlusega kõrge 
paekivisokkel. Kandiline krohvitud kivitrepikoda, mida ilmestab tihedaruuduline 
rombijaotusega aken ja väikesed püstaknad pööningukorrusel. Ovaalakna ja 
valgmikuga ilus algupärane puituks.  
 
väärtus: kuulsa arhitekti projekteeritud asümmeetrilise põhiplaaniga hästi säilinud 
Tallinna tüüpi maja. Fassaadil asendused plastikakendega puuduvad. 
tehn seisund: hea. Hoonel on uus valtsplekk-katus. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja SATURNI 4 

 
 
 
 

 
 

 
elumaja TEHNIKA 95 

 
 
 
 
 

autor/ dat: Luhv?, ins. 1931 
 
kirjeldus/ ajalugu: ruudule läheneva põhiplaaniga väike Tallinna maja. Seinad 
palgist, kaetud krohviga. Viilkatus, millel valtsplekk. Katusele on lisatud 2 akent. 2 
korrust + väljaehitatud katusekorrus, soklikorrus. Ümarkaarses 
perspektiivportaalis algupärane restaureeritud välisuks. Silikaadist trepikoda, millel 
tihedaruuduline aken. 
 
väärtus: väikese Tallinna maja tüüpiline näide. Aknaid on vahetatud, 2 uut 
katuseakent. 
tehn seisund: rahuldav. Esineb krohvikahjustusi.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Jääb Uue-Maailma miljööala sisse 
 
 
 

autor/ dat: V. Margiste, ins. 1937  
 
kirjeldus/ ajalugu: funktsionalistlik suurem Tallinna maja. Ristkülikulise 
põhiplaaniga, 2-korruseline, keskosas väljaehitatud pööningukorruse ja 
soklikorrusega. Madalakaldeline telkkatus, horisontaallaudis, kõrge krohvitud 
sokkel. Kandiline silikaattellistest trepikoda. Funktsionalismile omased 
kolmikjaotusega aknad, nurgaaknad, ümarnišš ja tihedate jaotustega aken 
trepikojal. 
 
väärtus: funktsionalismi mõjutustega suurema Tallinna maja inseneriarhitektuuri 
suhteliselt hästi säilinud näide. Üksikud aknad vahetatud, kuid järgivad algset 
jaotust.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: kaaluda RKM. Asub Uue-Maailma miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

 
elumaja TINA 19 

 
 
 
 

 
 

 
elumaja TULBI 4 

 
 
 

autor/ dat: 1930ndate alg? 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega juugendelementidega Tallinna maja. 
Ristkülikulise põhiplaaniga 2-korruseline, väljaehitatud pööningukorruse ja 
soklikorrusega. Katteliistlaudis, kõrge krohvitud sokkel. Soliidne viiluga ja piilaritele 
toetuva varikatusega krohvitud trepikoda. Esinduslikkust lisab räästaalune 
hammaslõikefriis. 
 
väärtus: esinduslikuma Tallinna maja suhteliselt hästi säilinud näide. Üksikud 
aknad vahetatud, kuid järgivad algset jaotust.  
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: kaaluda RKM. Asub Raua miljööalal. 
 
 
 

 
autor/ dat: Oskar Lossmann, ins. 1933 
 
kirjeldus/ ajalugu: traditsiooniline neojuugendelementidega Tallinna tüüpi maja, 
2 korrust + sokli- ja pööningukorrus. Lihtne horisontaallaudis, mida ilmestavad 
vertikaalsed akende raamvööd. Krohvitud sokkel ja trepikoda. Trepikojal 
kolmnurkviil ja väikeseruuduline piklik aken, portaali kohal kitsas kaarjas karniis.  
 
väärtus: tüüpiline Tallinna majatüübi esindaja Lillekülas, inseneriarhitektuuri 
näide. Mõningad aknad vahetatud uute vastu. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, jääb kavandatava Lilleküla miljööala sisse. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Tallinna maja 

elumaja TULIKA 1 

 
 
 
 
 
 
 
elumajad UUS-KALAMAJA 3 ja 5 

 
 
 

autor/ dat: 1930ndad 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2 Tallinna maja liitmisel tekkinud kaksikmaja. Mõlemad on 
lihtsad rõhtlaudisega ehitised, silikaattellistest trepikodadega. 2 korrust, 
väljaehitatud pööningu- ja soklikorrus. Viilkatused. Soklikrohv imiteerib kiviplokke. 
Algupärased puituksed. 
 
väärtus: 2 liidetud tüüpilist Tallinna maja moodustavad ansambli. Väärtust 
kahandavad mõningad vahetatud aknad ja mitte kõige sobivam katusekate. 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajadena 
ettepanek: arvele võtta. Jääb Kalamaja miljööala sisse 
 
 
 

autor/ dat: Eduard Kuusik, ins. 1932 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: algprojektile hästi vastav 2 trepikojaga Tallinna tüüpi maja. 2 
korrust + keldri- ja pööningukorrus. Põhiplaanilt riskülik maja taga eenduva 
lisaruumiga. Fassaadi ilmestavad lihtsad aknaraamistused ja püstlaudisega 
vahevöö sokli kohal. Paldiski mnt poolses otsas eendub 2. ja pööninkukorruse 
ulatuses erker. Telkkatust ilmestavad ärklid ja kõrged korstnad.  
 
väärtus: haruldane 2 trepikojaga Tallinna tüüpi maja 
tehn seisund: hea. Hoonet on hiljuti remonditud, mõninga aknad vahetatud uute 
vastu, mis põhiosas järgivad originaalset jaotust. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: RKM. Jääb kavandatava Lilleküla miljööala sisse (vt miljööalade 
ettepanekud). 
 
 



 115 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja VILLARDI 33/ KOMEEDI 24 

 
 
 
 

 
 

elumaja VÄIKE-PATAREI 8a 

 
 
 
 

 
 

autor/ dat: Eugen Habermann, arh. 1930 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, väljaehitatud pööningu- ja soklikorrusega 
ristkülikukujulise põhiplaaniga hoone. Tüüpilisest Tallinna majast eristab hoonet 
kivitrepikoja rustikaalne viimistlusmaterjal ning akende suuruse ja paigutusega 
mängimine hoone hoovipoolsel küljel. Viilkatust liigendavad ümarad uugid. 
Trepikojal rombijaotusega aknad, modernne välisuks. Lihtne ja väärikas Tallinna 
maja interpretatsioon. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud Tallinna tüüpi maja 
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud 2005. Aknaid vahetatud uute vastu, 
mis põhiosas järgivad originaalset jaotust. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Jääb Uue-Maailma miljööala sisse. 
 
 

autor/ dat: U. Tuberg, ins. 1932 (proj) 
 
kirjeldus/ ajalugu: lihtne Tallinna tüüpi maja 2 korruse ning väljaehitatud 
pööningu ja soklikorrusega. Põhiplaanilt ristkülik, esifassaadil eenduvad kahte 
korrust läbivad erkerid. Fassaadi ilmestavad diagonaal-, rõht- ja püstlaudise 
vaheldumine (laudiselahendus 1939), poolümaralt lõppev silikaadist trepikoda ja 
kivi imiteeriva krohviviimistlusega sokliosa. Perspektiivportaalis algupärane 
välisuks.  
 
väärtus: algupäraselt säilinud tüüpiline Tallinna maja, lihtsa inseneriarhitektuuri 
näide. Puuduvad asendused plastikakendega 
tehn seisund: hea. Hoonel on hiljuti vahetatud katusekate. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta. Jääb Kalamaja miljööala sisse. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Tallinna maja 

elumaja WIEDEMANNI 3 

 
 
 
 

 
 

 
 
elumaja WIEDEMANNI 11 

 
 
 
 
 

autor/ dat: Eugen Habermann, 1929–1933.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline traditsionalistlik viilkatusega puitmaja. Kivist, 
krohvitud kivitrepikoda. Püstlaudis katteliistuga, külgedel horisontaallaudis, 
kalasabamustriline laudis akende vahel. Ehisliistud ja karniisid. 3-se ja 2-se 
jaotusega aknad (enamik uued), rombimustriga jaotusega ümarkaaraken 
trepikojal. Kõrge krohvitud kivi imitatsiooniga sokkel, akendega. Algupärane 
välisuks. Uus valtsplekk-katus. Katusel trepikoja kohal hiljem lisatud vintskap. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud esindusliku Tallinna majatüübi näide. 
Kuulub Wiedemanni tn äärsete 1930ndatel ehitatud väiksemate kortermajade 
ansamblisse. 
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta (Wiedemanni tn ansabel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline traditsionalistlik mansardkorrusega puitmaja. 
Silikaatkividest krohvimata asub hoovis hoone küljel. Tänavapoolsel fassaadil 
kaks eenduvat mahtu. Püstlaudis, 1.-2. k katteliistuga, eenduvate akende vahel 
kalasabamustriline laudis. Ehisliistud ja karniisid. Kõrge kiviimitatsiooniga 
krohvitud sokkel. 3-se jaotusega akendest on mõningaid vahetatud, kuid säilinud 
ka originaale. 
 
väärtus: traditsionalistliku Tallinna majatüübi näide. Kuulub Wiedemanni tn 
äärsete 1930ndate aastate alguses ehitatud väiksemate kortermajade 
ansamblisse. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: arvele võtta (Wiedemanni tn ansabel). Asub Kadrioru miljööalal. 
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MODERNISTLIK KORTERMAJA 
 

  
20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
elumajad AIA 5, 5a, 5b  

 
 
 
 
 
elumaja ALLE 1/ NARVA MNT 72   

 
 
 
 
 

autor/ dat: Eugen Sacharias, 1934–1935. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruselised, alumisel korrusel asuvate kaupluseruumidega 
funktsionalistlikud üürimajad vanalinnas. Nr 5 on tänavate ristumiskohal asetsev 
ümara nurgalahenduse ja lintakendega maja. Kõiki hooneid läbivad ühtsed 
horisontaalvööd akende ümber, akende vahed täidetud terrasiitkrohvi või 
telliselaoga. Enamikus puitaknad (v.a 5b), säilinud algupäraseid välisuksi.  
 
väärtus: stiiliühtne ansambel esinduslike funktsionalistlike majadega otse 
vanalinna külje all: 20. saj arhitektuur, mis nüüdseks integreeritud ajaloolisse 
pärandisse. E. Sachariase arhitektuuribüroo ehitiste iseloomulik näide. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonetena. 
ettepanek: arvele võtta. Paikneb vanalinna muinsuskaitsealal. Võib kaaluda 
eraldi RKM. 
 
 
 

 

autor/ dat: Herbert Johanson, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline kuupjas liigendatud mahtudega 
funktsionalismimõjuline kortermaja. Kuupjat mahtu lõhuvad taanduvad ülemise 
korruse nurgalahendused, mis kaetud paeplaadi-imitatsiooniga krohviga. Ühel Küljel 
3-tahuline erker. Sissepääs Narva mnt poolt, kus lame varikatus. Lame keskrisaliit 
ümarakna ja 2 pikliku trepikojaaknaga. Alle tn poole sissepääsud keldrikorruse 
garaažidesse. Originaalsed aknad-uksed. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud modernistlik kortermaja. Kuulub Alle tn 
äärsesse, 1930ndate alguses ehitatud hoonete ansamblisse.  
tehn seisund: hea/ rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 



 118 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

elumaja FAEHLMANNI 5  

 
 
 
 
 
 

  

elumaja FAEHLMANNI 54  

 
 
 
 
 

autor/ dat: Boris Tšernov, 1939. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline kuupjas esindustaotlustega modernistlik 
üürimaja. Hoone fassaadil moodustub pestud kunstgraniidist „ekraan“, millel 
raske karniis ja stiliseeritud kapiteelidega pilastrid. Sokkel raiutud kunstgraniidist, 
kivikvaadri-mustriga. Hoone küljel seinapinnast taanduvad metallpiirdega rõdud. 
Palju aknaid on asendatud, kuid säilinud ka üksikuid vanu.  
 
väärtus: terviklikult säilinud (v.a aknad) modernistliku kortermaja rohkete 
detailidega esindustrditsionalismi esinadaja, silmapaistev näide.  
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

 

autor/ dat: Johannes Ostrat, 1931 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline, alumisel korrusel asuvate äriruumidega 
ristkülikulise põhiplaaniga kitsas kastjas kortermaja. Tikutopsi-efekti rõhutavad 
vertikaalsed kujunduselemendid fassaadil: omapärased metallvõrudega 
ehisliseenid, krohviga modelleeritud teravatipulised akende ehisraamistused. 
Ümarkaarsed perspektiivportaalid. Olenevalt värvivalikust võiks hoonet 
tõlgendada ka ekspressionistlikus võtmes funktsionalismina. Kõik aknad on 
vahetatud uute vastu. Algupärased välisuksed. 
 
väärtus: vastavalt projektile säilinud omapärane funktsionalismi-tõlgendus, 
silmapaistev näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja HARIDUSE 11  

 
 
 
 
 
elumaja JÄRVE 23  

 
 
 
 
 

 

autor/ dat: Eugen Habermann, 1937. Rest 2008. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline funktsionalistlik kortermaja. Liigendatud, hoovi 
sügavusse ulatuv põhiplaan. Hoone on küllaltki stiilipuhas valgust püüdev 
arhitektuur kerge esindustraditsionalismi mõjuga. Rõdupiirded muudetud ja 
portaal algprojektil uhkem. Restaureerimisel taastatud võimalikult algne välimus, 
jäeti avamata üks kinniehitatud aknaorv, üks aknaava avati. 
 
väärtus: stiilitundlikult taastatud tuntud arhitekti projekteeritud funktsionalistlik 
kortermaja. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: RKM.  
 

 
autor/ dat: 1930ndad.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline liigendatud mahtudega funktsionalistlik puithoone. 
Kõrge haljastuse tõttu ei olnud võimalik inventeerimist läbi viia. 
 
väärtus: puitfunktsionalismi tüüpiline näide. 
tehn seisund: halb.  
elujõulisus:  
ettepanek: dokumenteerida/ arvele võtta. Asub planeeritaval Järve miljööalal. 
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 20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Modernistlik kortermaja 

elumaja KAARLI PST 5/7  

 
 
 
 
 
 
 
elumaja KAARLI PST 9  

 
 
 
  

 
 

autor/ dat: arh Robert Natus, 1933–1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline äriruumidega kaksikelamu, art deco sugemetega 
funktsionalism. Hoovi pool liigendatatud rõdude ja ümarnurkadega. Esifassaadi 
ilmestavad horisontaalsed raamvööd akende vahel, eri värvusega krohvipinnad. 
Soklikorrus kaetud terrasiitkrohviga. (EA) Aknaid on vahetatud, säilinud ka vanu 
puitaknaid. Nr 7 fassaad on uuendatud.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud art deco sugemetega funktsionalistliku 
kaksikmaja silmapaistev näide. Kaarli puiestee hoonestuses oluline objekt. 
tehn seisund: rahuldav/hea. Nr 5 fassaad halvas seisukorras.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja äriruumidena. 
ettepanek: RKM.  
 
 
 
 

autor/ dat: arh Eugen Habermann, 1929. Ü/e Artur Perna, 1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline madalakaldelise katusega ekspressionistlike 
krohvikaunistustega modernistlik üürimaja. Portaalid algprojektis uhkemad, 
rombijaotusega valgmike ning lukukividega. Perna ü/e projekt 1938 lisab vasaku tiiva 
koos ukse ja käiguga. Hoonel on vahetatud kõik aknad ja rõduuks esifassaadil. 
 
väärtus: tuntud arhitektide projekteeritud ekspressionistlike sugemetega 
modernistliku kortermaja harvaesinev näide. Oluline objekt Kaarli puiestee 
hoonestuses. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta/ RKM? 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Modernistlik kortermaja 

elumaja KARU 7  

 
 
 
 
 
 
äriruumidega elumaja/ tööstushoone 
KARU 41 

 
 
 
 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline madala viilkatusega krohvitud kivist äriruumidega 
kortermaja. Ristkülikuline põhiplaan. Esifassaadile lisavad vertikaalset aksenti 
lintaken trepikojal ning kivist, eri korruste aknaid ühendavad ehisribid. Hoone 
tagakülg on tagasihoidlik. Projektis ette nähtud ehisvarda asemel on hoone 
keskteljel,  trepikoja lamedal madalal frontoonil reljeefne ehispärg. Vanad puitaknad. 
Algupärane piklike akendega välisuks. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud suhteliselt algupäraselt säilinud esinduslik 
modernistlik kortermaja.  
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta.  
 
 
  

autor/ dat: Eugen Sacharias, 1932. Ü/e tööstushooneks 1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline äriruumidega kortermaja. Madal katus, 
horisontaalsed (projektis vertikaalsed) raamvööd, ümar nurgalahendus ja lintaknaga 
erker annab funktsionalistliku aksendi. 1934 seab omanik Scholom Minkov sisse 
kudumistööstuse, väiksemad ümberehitused selle tarbeks (uksed). Sisse seatakse 
laoruumid - samuti Sachariase käe all. Mõnede akende asemele 1. korrusel tekivad 
kahepoolsed uksed. 1937 juba lastevankrite tööstus. 1942 Georg Bergi mehhaanilise 
puidutööstuse ruumid. Originaalsed puitaknad. Esimese korruse uksed-aknad 
vahetatud. 
 
väärtus: 1930ndate I p iseloomulik fungi sugemetega kortermaja. Unikaalne 
tööstushoonefunktsioon. Silmapaistev näide. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

elumaja KAUPMEHE 15 

 
 
 
 

 

elumaja KENTMANNI 11A 

 
 
 

autor/ dat: 1938 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline, soklikorruse äriruumidega kortermaja. 
Esindustaotlusega modernism. Aknaid vahetatud, säilinud originaaluks. Esifassaadi 
ilmestab dekoratiivääristusega portaal ja selle kohal asuv rõdu ning dateeringuga 
tahvel. 
 
väärtus: esindustaotlusega modernistliku kortermaja hästi säilinud tüüpiline näide. 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 

autor/ dat: Eugen Sacharias, 1934. Ü/e 1948.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline modernistlik kortermaja. Krohvitud telliskivi. Madal 
katus, horisontaalsed  raamvööd dekoratiivsete vahepaneelidega akende ümber. Sai 
sõjas kannatada ja taastati 1940ndatel. 
 
väärtus: esindustaotlusega modernistliku kortermaja tüüpiline näide. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
elumaja KENTMANNI 11B 

 
 
 
 
elumaja KENTMANNI 20 

 
 
 

autor/ dat: Eugen Sacharias, 1934. Ü/e 1938 ja 1948. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline modernistlik kortermaja. Krohvitud telliskivi. 
Horisontaalsed raamvööd akende ümber, 3 korrust läbivad erkerid fassaadil. 1938 
lisati viies korrus. Sai sõjas kannatada, taastati 1940ndatel. 
 
väärtus: esindustaotlusega modernistliku kortermaja tüüpiline näide. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 

autor/ dat:  
 
kirjeldus/ ajalugu:  
 
väärtus: esindustaotlusega modernistliku kortermaja tüüpiline näide. 
tehn seisund: hea 
elujõulisus: hoones tegutseb USA Suursaatkond. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

eluhoone KENTMANNI 20B 

 
 
 
 
 
 

 
elumaja KENTMANNI 21/ LIIVALAIA 27 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

autor/ dat:  
 
kirjeldus/ ajalugu:  
 
väärtus:  
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta. 

autor/ dat:  
 
kirjeldus/ ajalugu:  
 
väärtus:  
tehn seisund: hea 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

elumaja KIBUVITSA 29 

 
 
 
 
elumaja KOIDU 17 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

autor/ dat: 1936–1937. Ü/e 1984 A. Vaarapuu. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline esindustaotlusega funktsionalistlik kivist kortermaja. 
Terrasiitkrohviga kaetud fassaad. Trepikoja osa kõrgem, sellel nurgaakent 
imiteerivad 2 vertikaalset lintakende riba. Aknaid ühendavad horisontaalsed 
reljeefsed raamvööd. 1984 kohandati büroohooneks KRPI-le. Fassaadid suures osas 
säilinud. Puitaknad ja algupärane uks. 
 
väärtus: Funktsionalistliku kortermaja silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
 

autor/ dat: Konstantin Meyer, 1933. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline ruudule läheneva põhiplaaniga konstruktivistlik 
puidust väikemaja. Esifassaadi kujundavavad 3-astmeliselt taanduvad hooneosad, 
millest murrab läbi piklik trepikojamaht vertikaalse lintaknaga. Lamedad katused. 
Verikaallaudis, trepikojal horisontaallaudis.  
 
väärtus: omapärase projektiga konstruktivistlik väikemaja, silmapaistev näide.  
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub planeeritaval Lilleküla miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja KOIDULA 9  

 
 
 
 
 
 
elumaja KOIDULA 11  

 
 
 
 
 

autor/ dat: Karl Tarvas, 1935. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline mastaapne ristkülikulise põhiplaaniga 
funktsionalismist mõjutatud esinduslikkust taotlev kortermaja. Laiad 3-osalised 
aknad, vertikaalsed raamvööd akende vahel, ümarnišid. Kõrge akendega soklikorrus. 
Restaureeritud algupärased uksed. Konsoolikestel aknalauad 1. korruse akende all. 
Aknaid on vahetatud, kuid säilinud ka originaale.  
 
väärtus: esindusliku modernistiku üürimaja mastaapsemat tüüpi näide.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: U. Tuberg, 1931.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline liigendatud mahtudega modernistlik kortermaja. 
Mõjub eklektiliselt. Polügonaalne torn hoone nurgal terrassi ja vardaga tipus. Pikad  
rõdud tänava pool, nende vahelt murrab läbi kandiline trepikojamaht pikliku aknaga. 
Keldrikorrusel äriruumid.  
 
väärtus: modernistlike mõjudega omapäraste vormidega kivihoone, ebatüüpiline 
näide.  
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja KOIDULA 13  

 
 
 

 
 

elumaja KOIDULA 14a  

 
 
 
 
 

 
 

autor/ dat: Alfred Kehva, 1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline kuupjas funktsionalistlike mõjudega 
esindustraditsionalistlik kortermaja. Terrasiitkrohviga kaetud ehisliistud ja karniisid. 
Kõrge rustikaalne akendega sokkel. Hoovi pool 5 maa-alust garaaži. Originaalsed 
aknad-uksed.  
 
väärtus: stiilne ja terviklikult säilinud funktsionalistlike mõjudega 
esindustraditsionalistlik kortermaja. Silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Eugen Habermann, 1936 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline ruudule läheneva põhiplaaniga funktsionalistlik 
kortermaja. Kolme korrust läbivad kandilised lintakendega erkerid. Madalama 
hooneosa räästa all omapärane kolmikaken terava servaga eraldusseintega. 
Aknaid on vahetatud.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud funktsionalistlik kortermaja. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 



 128 

20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja KOIDULA 22  

 
 
 
 
 
elumaja KREUTZWALDI 22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

autor/ dat: Adolf Käsper (tegelikult Edgar Johan Kuusik), 1939–1941. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline mastaapne modernistlik kortermaja. U-kujuline 
põhiplaan, madalamate 3-korruseliste hooneosadga tiibadel. Originaalne 
1930ndate korterelamutele iseloomulik madal majaesine paesoklil ning -postidel 
sepispiire. Fassaad jagatud 3-ks osaks, keskmine maht on eenduv. Esinduslikkust 
lisavad modelleeritud rahvusmotiivid. Keskmise osa sokkel lihvitud paekivist. 
Kogukad tammepuust välisuksed. Aknaid on vahetatud, säilinud ka originaale. 
 
väärtus: mastaapne modernistlik jõuka keskklassi elamu 1930ndate lõpust. 
Silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: RKM. Asub Torupilli miljööalal. 
 
 

 

 

autor/ dat: arh Elmar Lohk, 1939. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline ristkülikulise põhiplaaniga funktsionalistlike 
mõjudega esindustraditsionalistlik kortermaja. Kolmeosalised laiad aknad, lintjas 
trepikojaaken, lame katus. Kandiline esinduslik portaal reljeefiga ukse kohal. 
Esinduslikkust lisab terrasiitkrohv fassaadiviimistlusmaterjalina ning stiilne madal 
piirdeaed. Mõningad aknad vahetatud plastikute vastu.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud esindustraditsionalistlik kortermaja, 
silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

elumajad   
KUHLBARSI 6/ PÄRNA 1, 
KUHLBARSI 8/ GONSIORI 30 

    
 
 
 
 
 
 
elumajad KUNDERI 10, 12  

 
 
 
 
 

 

 
autor/ dat: Eugen Sacharias (10), Alfred Kehva (12), 1939. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruselised esindustraditsionalistlikud korterelamud jõukale 
keskklassile. Kesksed trepikojad. Terrasiitkrohv fassaadil lisab esinduslikkust. 
Laiad karniisid. Akendel vertikaalsed raamvööd, pilastrid (10), rõdud (10), 
trepikoja lintaken (12). Esinduslikud tammepuust art deco valgmikuakendega 
uksed. Hoovikülg tavapäraselt silekrohviga viimistletud. Esineb vahetatud aknaid. 
 
väärtus: hooned on osa perimetraalselt hoonetatud tänavalõigust ja terviklikust 
ansamblist. 1930ndate aastate esindustraditsionalistlike jõukama keskklassi 
korterelamute tüüpilised näited Kunderi tn ansamblis. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Kunderi tn ansambel). Asub Torupilli miljööalal. 
 
 
 

autor/ dat: arh Eugen Sacharias, 1939. 
 
kirjeldus/ ajalugu: kaks 4-korruselist mastaapset esindustraditsionalistlikku 
korterelamut moodustavad stiiliühtse kaksikmaja, mis hõlmab tervet kvartali 
seina. Jõuka keskklassi elamud on klassitsistliku fassaadiga, millel 
kapiteelmotiivid ning terrasiitkrohviga kaetud soklikorrused (nr 6). Nr 8 lisaks 
frontoon ja ehisrõdu. Enamus aknaid on vahetatud. 
 
väärtus: massiivne, tervet kvartalit hõlmav kaksikmaja esindustraditsionalistlikus 
laadis. Silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (ansambel). Asub Torupilli miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja KUNDERI 17  

 
 
 
 
 

 
 

elumaja KUNDERI 19  

 
 

 
autor/ dat: 1930ndate II p. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline ristkülikuline esindustraditsionalistlik keskklassi 
kortermaja. Pilastrid ja kapiteelimotiivid. 2 portaali asuvad fassaadist tagasi, 
moodustades sissepoole pööratud põskedega katusealuse. Originaalsed 
akendega puituksed. Üle poole akendest vahetatud.  
 
väärtus: esindustraditsionalistlik keskklassi kortermaja Kunderi tn ansamblis. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Kunderi tn ansambel). Asub Torupilli miljööalal. 
 
 
 

 

autor/ dat: Eugen Benard, 1937. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline ristkülikuline funktsionalistlike mõjudega 
keskklassi kortermaja. Horisontaalsete raamvöödega 2- ja 3-osalised aknad 
loovad lint- ja nurgaakna ilusiooni. 2 portaali kohal pikk raske karniis. 
Dekoratiivsed sõõrmotiivid räästa all. Originaalsed stiilsed puituksed. Üle poole 
akendest vahetatud. 
 
väärtus: funktsionalistlike mõjudega 1930ndate keskklassi kortermaja Kunderi tn 
ansamblis. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Kunderi tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja KUNGLA 1  

 
 
 
 
 
elumaja KÖLERI 21  

 
 
 

 
autor/ dat: Ralf Adams, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega 2-korruseline funktsionalistlike elementidega 
traditsionalistlik väiksem kortermaja. Krohvitud puithoone. Lintjas trepikojaaken 
lameda lõpetusega lai keskrisaliit. Modernne puidust välisuks. Originaalaknad. 
 
väärtus: funktsionalistlike elementidega väiksem kortermaja Köleri tn ansamblis. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Köleri tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Boris Tšernov, proj 1936, ehit 1937. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline ristkülikuline funktsionalistlike mõjudega 
keskklassi kortermaja. Horisontaalsete raamvöödega 2- ja 3-osalised aknad loovad 
lint- ja nurgaakna illusiooni. Portaali kohal poolkaarne lame varikatus ning 
kolmnurkselt eenduv omapärane trepikojaaken. Hoone keskteljel kuuliga 
astmikfrontoon. Originaalne klaasidega puituks. Kõik aknad ja fassaadiviimistlus on 
uued.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekti järgi ehitatud ja vastava vormi säilitanud hoone. 
Funktsionalismi mõjudega esindustraditsionalismi silmapaistev näide. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 



 132 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
elumaja KÖLERI 23 

 
 
 
 
 
 
elumaja KÖLERI 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Ralf Adams, 1933  
 
kirjeldus/ ajalugu: mansardkorrusega 3-korruseline funktsionalistlike mõjudega 
korterelamu. Kolmnurka meenutav krundi sügavusse ulatuv põhiplaan. Sissepääs 
küljelt. Horisontaalsed reljeefsed akende raamvööd.   
 
väärtus: kuulub Köleri tn 1930ndate I p ehitatud väiksemate korterelamute 
ansamblisse. Modernistlike mõjudega korterelamu näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 

autor/ dat: 1930ndad  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline kastjas modernistlik kortermaja. Keskteljel 
trepikoda, millel madalad laiad aknad vaheldumisi dekoratiivsete nõgusate 
ümarmotiividega. Originaalsed aknad-uksed. Katusele on lisatud vintskap.  
 
väärtus: modernistlike mõjudega modernistlik kivihoone, mitmed säilinud 
originaaldetailid. Kuulub Köleri tn 1930ndate I p ehitatud väiksemate 
korterelamute ansamblisse.  
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

elumaja KÖLERI 32  

 
 
 
 

 

 
elu- ja ärihoone PÄRNU MNT 16  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Boris Tšernov, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline kuupjas funktsionalistlike mõjudega kortermaja. 
Horisontaalsete raamvöödega 2-osalised aknad. Lintjas trepikojaaken, lame 
katus. Ümaraknaga kandiline eeskoda hoone küljel stiilse piklike akendega 
puituksega. Sakmeline räästajoon. Mõned aknad vahetatud, valdavalt originaalid.  
 
väärtus: funktsionalistlike mõjudega kortermaja Köleri tn ansamblis. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Köleri tn ansambel). Asub Kadrioru miljööalal. 

autor/ dat: arh Boris Tšernov, 1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline äridega kortermaja. Esindustraditsionalistlik 
fassaad, kuid funktsionalistlik kastjas vorm lamekatusega. Esifassaadi rikastavad art 
deco skulptuurid ja mosaiigid, poolümarad eenduvad erkerid lipuvarrastega. Hoonet 
vääristab terrasiitkrohv. 
 
väärtus: funktsionalistlike mõjudega esindustraditsionalismi silmapaistev näide. 
Rikkalik dekoor (mosaiigid, skulptuurid). Kuulub Pärnu mnt 1930ndate aastate 
perimetraalse hoonestuse ansamblisse. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

elu- ja ärihoone PÄRNU MNT 27  

 
 
 
 
 
 
 
elumajad PÄRNU MNT 38, 40  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Eugen Sacharias, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruselised äriruumidega kõrgema keskklassi korterelamud, 
mis järgivad Pärnu mnt sellele lõigule iseloomulikku 1930ndate perimetraalset 
hoonestust. Esinduslikkuse taotlusega funktsionalistlikud hooned on kaetud 
terrasiitkrohviga. Vertikaalsed akende raamvööd, ruudukujulised süvendid akende 
vahel, stiliseeritud kapiteelimotiivid (40). Hoovi pool tavapärane silekrohv, nr 40 
rõdud. Originaalsed puidust aknad ja peauksed. 
 
väärtus: esinduslik-funktsionalistlikus laadis kõrgema keskklassi kortermajad, mis 
kuuluvad Pärnu mnt 1930ndate perimetraalse hoonestuse ritta. 
tehn seisund: rahuldav/ halb (40). 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta/ RKM? 

autor/ dat: arh Boris Tšernov, 1937.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 6-korruseline massiivne esindustaotlusega modernistlik 
nurgamaja korterite ja esimese korruse äriruumidega. Lakooniliste, ühtlaste 
ridadena asetatud horisontaalakendega seinapindade elavdamiseks on hoone 
nurgal uhke art deco „pitsivahu“ ja ehisvardaga tipnev torn. Allpool läbivad torni 
lintaknad vertikaalsete terrasiitkrohvist vahevöödega. 
 
väärtus: esinduslik uhke nurgatorniga 1930ndate äridega kortermaja 
silmapaistev näide. Oluline objekt Pärnu mnt perimetraalses hoonestuses. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
elumaja PÄRNU MNT 42/ HARIDUSE 13  

 
 
 
 
 
 

 

elumaja RAUA 12  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Elmar Lohk, 1937 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline esindustaotlusega funktsionalistlik keskklassi 
kortermaja. Tavapärane terrasiitkrohviga kaetud fassaad ja silekrohviga hoovi 
pool. 2-se jaotusega püstaknad. Esifassaadil piklik tiheda jaotusega trepikojaaken 
tugevas raamistuses. Dekoratiivsed ümarad süvendid. Stiiliomane madal piire 
tänava pool. Algupärane välisuks suurte klaaside, art deco valgmiku ja lameda 
varikatusega.   
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud esindustaotlusega funktsionalistliku 
keskklassi kortermaja näide. Ansamblis kõrvalasuva (Raua 14) sama arhitekti 
projekteeritud hoonega. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
 
 

 

autor/ dat: Vladimir Tretjakevitš, proj 1937, ehit 1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline äriruumidega nurgapealne korterelamu 
esindusfunktsionalistlikus laadis. Ebakorrapärane põhiplaan. Kuulub Pärnu mnt 
1930ndate perimentaalse hoonestuse ansamblisse. Järgib kõrvalasuvate hoonete 
akenderida, horisontaalsed raamvööd. Hariduse tn pool sepispiirdeaed ja 
katusealusega sissepääs. Trepikojas laemaalid (B. Koroljov, 1938). Hoone on nagu 
kõrvalolevadki hooned kaetud esinduslikkust lisava terrasiitkrohviga. Originaalsed 
puitaknad. 
 
väärtus: esinduslik-funktsionalistlikus laadis kõrgema keskklassi kortermaja hästi 
säilinud näide, kuulub Pärnu mnt 1930ndate perimetraalse hoonestuse ritta.  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Pärnu mnt ans).  
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
 
elumaja RAUA 14  

 
 
 
 
 

 
 

elumaja RAUA PÕIK 3/5  

 
 
 
 
 

autor/ dat: Roman Koolmar, 1937 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline funktsionalistlik keskklassi kortermaja. KÜ 
Ühiskodu ja Asum kaksikmaja. Lihtsad 2-se ja 3-se jaotusega akendega seinad. 1. 
korruse ulatuses kaetud terrasiitkrohviga. Ümarnurk, mille sisse ehitatud tugeva 
raamistusega portaali eeskoda. Algupärased uksed ja osad aknad.     
 
väärtus: massiivse funktsionalistliku keskklassi kortermaja näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Elmar Lohk, 1936 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline, väljaehitatud katusekorrusega, funktsionalistlik 
äriruumidega nurgapealne kortermaja. Ümber nurga kaardub 1. korruse 
kaupluseruumide lameda varikatusega klaassein. Betoonrõdud olid projektis ette 
nähtud piirdevõredega. 2-se jaotusega püstaknad. Kummalgi tänavafassaadil 
piklik tiheda jaotusega trepikojaaken tugevas raamistuses. Stiiliomane madal 
piire Raua tänava pool. Algupärased välisuksed klaaside ja lamedate 
varikatustega.    
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud funktsionalistliku keskklassi kortermaja 
näide tähelepanuväärse klaasseinaga kaupluseruumidega. Ansamblis 
kõrvalasuva (Raua 12) sama arhitekti projekteeritud hoonega. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta, asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
 
elumaja ROOSIKRANTSI 8c  

 
 
 
 
 
 
 
elumaja ROOSIKRANTSI 12  

 
 
 
 
 

autor/ dat:  
 
kirjeldus/ ajalugu:  
 
väärtus:  
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta 
 

autor/ dat:  
 
kirjeldus/ ajalugu:  
 
väärtus:  
tehn seisund:  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta 
 



 138 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
 
elumaja ROOSIKRANTSI 19  

 
 
 
 
 
elumaja SEEBI 5 

 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Franz de Vries, 1936.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline funktsionalistlik krohvitud puitelamu paekivist 
mansardkorrusega. Hoovipoolne hoone külg on kõrgem, pööninguga. 
Esifassaadil eendub kuupjas 2-korruseline tiib. Varikatusega sissepääs maja 
nurgal. Kitsad horisontaalsed tihedalt paigutatud trepikoja aknad. Detailideni 
(aknad-uksed) terviklikult säilinud hoone.   
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud, äärmiselt terviklikult säilinud 
funktsionalistlik elamu, iseloomulik näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, RKM? Asub planeeritaval Oksa-Seebi miljööalal. 
 

autor/ dat: arh Eugen Sacharias, 1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline esindusliku taotlusega funktsionlistlik 
kortermaja. Pärnu mnt 1930ndate perimetraalse hoonestuse tüübi algataja, mida 
eksponeeriti 1939. a Helsingi elamunäitusel, nn Demini maja. Terrasiitkrohv 
fassaadiviimisluses. Stiliseeritud piilarid. Kolmeosalised aknad. Algupärane 
fassaadijoonest taanduv välisuks.    
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud funktsionalistliku keskklassi kortermaja 
Pärnu mnt tüübi algataja. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta, RKM? 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
elumaja SINIKA 2/ MADARA 26  

 
 
 
 
elumaja SINIKA 6  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 1930ndad.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline suur kastjas funktsionalistlik kortermaja (4. korrus 
lisatud hiljem). Lakoonilise vormiga. Nurgale lähendatud aknad, lintaken trepikojal. 
Terrasiitkrohv-raamistused ja nurgaakende pikendused.  
 
väärtus: suure kivikasti-tüüpi funktsionalistliku kortermaja näide 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub planeeritaval Lilleküla miljööalal. 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Joosep Lukk, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline madalakaldelise telkkatusega funktsionalistlike 
mõjudega krohvitud kivimaja. Tänavapoolsel fassaadil eendub kaarjas maht. 
Andmaks lint- ja nurgaakende illusiooni on kanavahed krohvitud terrasiitkrohviga 
(projektis ette nähtud laudis). Sissepääs küljelt. Trepikojal tiheda rombijaotusega 
aknad. Keldris majandusruumid. Hoonel on originaalsed puitaknad ja 
fassaadiviimistlus. Katusel valtsplekk. 
 
väärtus: terviklikult säilinud konservatiivsema funktsionalistliku arhitektuuri tüüpiline 
näide Lilleküla asumis. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub planeeritaval Lilleküla miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
 
elumaja SUUR-PATAREI 18a  

 
 
 
 
 
 

 
 

elumaja SUUR-PATAREI 18  

 
 
 

autor/ dat: Konstantin Meyer, 1934. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline, pealeehitatud 4. korrusega ning 
poolsoklikorrusega funktsionalistlik korterelamu. Hoone esialgne projekt oli veel 
telkkatuse ja vintskappidega. Põhiplaan ristkülikuline, funktsionalistlike 
ümarärklitega. Hoonet läbivad aknaid ühendavad terrasiitkrohviga raamvööd. 
Ruutudest koosnevad paralleelsed lintjad trepikojaaknad ja 2 portaali varikatuse 
ja stiilsete puitustega. Keskteljel metallist ehisvarras. Ümaraknamotiiv, 
paralleelsed reljeefsed triibud hoone nurkades. Mere pool terrass. Hoonele on 
hiljem lisatud 4. korrus, mis aga ei lõhu arhitektuurset tervikut. Mõningad aknad 
vahetatud, säilinud ka originaale.   
 
väärtus: terviklikult stiiliühtne tuntud arhitekti projekteeritud funktsionalistlik 
kortermaja. 
tehn seisund: väga hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 

autor/ dat: Richard Falkenberg, 1937. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline laskuvate hooneosadega, liigendatud 
põhiplaaniga funktsionalistlik kortermaja. Stiiliomased lamekatused, madalamate 
hooneosade peal (pärinevad varasematest ehitusetappidest) terrassid, ümarakna 
motiiv, nurgaakna imitatsioon. Projektis ette nähtud telliskivipinnad horisontaalselt 
akende vahel, praegu krohvitud. Samuti ühes tükis lintaken trepikojal, mis hoonel 
on realiseerunud 3-s osas. Madal astmikfrontoon keskteljel, lame varikatus ukse 
kohal. Originaaluks ja –aknad. 
 
väärtus: üks stiilipuhtamaid funktsionalistlikke kortermaju, silmapaistev näide. 
Oluline Kalamaja mereäärse hoonestuse objekt. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
elumaja TATARI 37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja TERASE 8  

 
 
 

autor/ dat: 1. maja Karl Tarvas, 1932–1934. 2. maja Eugen Habermann 1935 ja 
Eugen Sacharias 1938.  
kirjeldus/ ajalugu: krundil 2 funktsionalistlikku kortermaja. Liivalaia tn poolse 
hoone projekteeris K. Tarvas. See on ebakorrapärase põhiplaaniga 2-korruseline 
krohvitud telliskivihoone, mille püstaknad on nurgale viidud nurga lähedale, ning 
millel on lintjas vertikaalne trepikojaaken. Lame varikatus ukse kohal, ühel küljel 
kandiline ärkel. 2. hoone projekteeriti 1936 Habermanni poolt, mida 1938. a 
täiendas Sacharias (erinevus vaid trepikojaakende jaotuses). Tegemist 4-
korruselise kastja krohvitud kivimajaga, mille külgedel eenduvad 2.-4. korrust 
läbivad kandilised erkerid. Madalakaldeline telkkatus, lame varikatus ukse kohal. 
Krohviga vormitud akende raamvööd, nende vahed triibulised. Mõlemal hoonel on 
originaalsed puitaknad.   
 
väärtus: funktsionalistlikest kortermajadest moodustuv terviklikult säilinud 
ansambel. Liivalaia tn äärne varasem hoonestus. 
tehn seisund: 1. maja: halb, 2. maja: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajadena. 
ettepanek: arvele võtta/ RKM? 
 
 
 autor/ dat: Eugen Sacharias, 1938. 

 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline kastjas esindustaotlusega jõukama keskklassi 
kortermaja. Sokli- ja 1. k kaetud terrasiitkrohviga. Viimast korrustavad ääristavad 
karniisid ja hammasfriis. Uued aknad ja välisviimistlus. Algupärane funktsionalistlik 
välisuks. 
 
väärtus: tüüpiline näide esidustaotlusega funktsionalistlikust kortermajast. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
elumaja TINA 21/ TERASE 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
elumaja TONDI 41 

 
 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: 1930nd II p  
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline ebakorrapärase põhiplaaniga funktsionalistlik 
tänavate nurgal asetsev kortermaja. Iseloomulikuks elemendiks on teravnurgana 
eenduv 2-3-4 korruse erker tänavate ristumiskohal. Selle all 1. korrus ümarnurkne. 
Aknaid ühendavad raamvööd, lai lame frontoon, laias raamistuses portaal. Kõik 
aknad on vahetatud.    
 
väärtus: omapärase nurgalahendusega 1930ndate keskklassi funktsionalistliku 
kortermaja näide. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajadena. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. Kui miljööala ei moodustata,  
kaaluda RKM 
 
 
 
 

 

autor/ dat: arh Richard Falkenberg, 1938.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline krohvitud fassaadiga funktsionalistlik 
puitelamu. Trepikoda kaetud silikaadiga. Puitlaudisega kaetud pööningukorrus 
astub fassaadijoonest tagasi. Massiivsel kastjal trepikojal on aknad viidud nurga 
peale. Lame betoonist varikatus sissepääsu kohal teeb teeb ümber nurga 
ovaalja kaare, sama vormi jäljendab ka betoonivöö maapinnal. Säilinud 
originaalsed aknad-uksed, fassaadiviimistlus.  
 
väärtus: terviklikult säilinud 1930ndate funktsionalistliku elumaja tüüpiline näide. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. Krohvi pudenemine. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub planeeritaval Oksa-Seebi miljööalal. Kui miljööala 
ei moodustata, kaaluda RKM 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
elumaja TOOMPUIESTEE 12  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

elumaja TOOMPUIESTEE 13  

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Eugen Habermann, 1939. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline kastjas esindustaotlusega jõukama 
keskklassi kortermaja. Trepikoda kaetud terrasiitkrohviga. Tugevas 
raamistuses tihedaruuduline vertikaalne trepikojaaken. Kandiline läbikäiguava 
hoovi. Erikujulised aknad on originaalid, samuti välisuks.  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud terviklikult säilinud esindustaotlusega 
funktsionalistliku keskklassi kortermaja näide 1930ndate lõpust. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. Niiskuskahjustused trepikoja kohal, hoone 
tagaosas. 
elujõulisus:seisab tühjana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM koos hoovimajaga (vaata tsaariaegne 
kodanlasemaja). Asub Kassisaba miljööalal. 
 

autor/ dat: arh Aleksander Vladovski, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline esindustaotlusega funktsionalistlik kortermaja. 
Arhitektile iseloomulikud art decolikud kaunistuselemendid. Vertikaalsed raamvööd 
akende ümber. Hooviküljel terrass. Hoonet vääristab lihvitud paeplaatidega kaetud 
sokliosa ja portaal esifassaadil. Originaalne puituks. Kõik aknad on vahetatud. 
Fassaadiviimistlus uuendatud. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud esindustaotlusega 1930ndatele iseloomulik 
funktsionalistlik kortemaja. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub muinsuskaitsealal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
elumaja VASE 14/ FAEHLMANNI 15  

 
 

 
elumaja VESIVÄRAVA 46 

 
 

 
autor/ dat: Karl Tarvas, 1939.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline esindustaotlusega ebakorrapärase põhiplaaniga 
funktsionalistlik kortermaja. Etteulatuv ümarnurk tihedalt asetsevate püstakendega 
annab tänava poole sihvaka üldilme moodustades moodsa ansambli külgneva 
Vesivärava 48-ga. Madalakaldelised katused, tornjas maht trepikoja kohal, ümarakna 
motiiv. Enamik aknaid ja välisuks vahetatud.  
 
väärtus: modernne funktsionalistlike kortermajade ansambel koos Vesivärava 48-ga. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 
 

autor/ dat: Aleksander Vladovski, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline soklikorrusega kastjas esindustaotlusega 
jõukama keskklassi kortermaja. Ümarnurk frontooniga, millelt puudu varras ja 
kuul. 2.-4. k läbivad ümarärklid. Vertikaalne lintaken trepikojal. Soklikorrus 
poeruumidega. Astmikkarniisi ja laia ääristusega portaal. Enamik aknaid ja 
välisuks vahetatud. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud esindustaotlusega modernistliku 
keskklassi kortermaja näide 1930ndatest. 
tehn seisund: rahuldav/ halb. Niiskuskahjustused frontooni piirkonnas. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

elumaja VESIVÄRAVA 48 
 

 
 
elumaja VILMSI 45a 

 
 
 
 
 

 
autor/ dat: 1930ndad  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline funktsionalistlike mõjudega kortermaja. 3. korrus 
taandub esi- ja tagaküljel moodustades ette terrassipinnad. Horisontaalsed 
raamvööd akende ümber. Püstine lintjas trepikojaaken portaali kohal, 
poolsoklikorrus kaetud terrasiitkrohviga. Küljeaknad toodud nurga ledale andes 
koos horisotaalvöödega nurgaakna illusiooni. Originaalsed puitaknad ja välisuks.   
 
väärtus: terviklikult säilinud funktsionalistlike mõjudega kortermaja omapärase 
taanduva 3. korrusega. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: Richard Falkenberg, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 5-korruseline ebakorrapärase põhiplaaniga funktsionalistlik 
kortermaja (5. korrus hiljem peale ehitatud). Raamvööga ühendatud 
horisontaalaknad. Ümar 3-korruseline ärkel tiheda püstakende reaga, selle kohal 
terrass ja rõdu. Kandiline trepikojamaht küljel nurgaaknaid imiteeriva akendereaga, 
lame varikatus. Sihvakas püstjas üldilme. Kõik aknad ja fassaadiviimistlus on uued. 
 
väärtus: modernne funktsionalistlike kortermajade ansambel koos Vesivärava 48-ga. 
Originaalsubstantsi palju kaduma läinud, väärtus seisneb algses projektis. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on renoveeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
 
elumaja VOORIMEHE 9  

 
 
 
 
 
 
 
elumaja VÄIKE-KARJA 3 

 
 

autor/ dat: Eugen Habermann, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline äriruumidega funktsionalistlik kortermaja. 
Maadligi ja lakooniline modernistlik arhitektuur, mis sobitub pealetükkimatult 
ajaloolise hoonestusega vanalinnas. Alumisel korruse poeruumid piks 
lintakna ja lameda kitsa varikatusega. 2. korrusel korrapärase madala 
asetusega horisontaalaknad. Kandiline läbikäik hoovi. Säilinud 
originaalaknaid –uksi. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud vanalinna sulanduv modernistlik 
hoone. 
tehn seisund: hea/ rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: Asub vanalinna muinsuskaitsealal. Võib kaaluda eraldi RKM. 
 

autor/ dat: arh Eugen Habermann, 1925.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline äriruumidega korterelamu Vanalinnas. Esimesi 
modernseid hooneid Tallinnas. Esinduslikkuse tõstmiseks kaetud terrasiitkrohviga. 
Tihedaruudulised tihedas reas aknad. Madalakaldelised katused. Moodustab 
ansambli samast perioodist pärineva kõrvalmajaga nr 5.   
 
väärtus: esimesi modernseid hooneid Tallinnas, integreeritud ajaloolisesse 
vanalinna. Ansamblis Karja 5-ga. Tuntud arhitekti projekt. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta. Asub vanalinna muinsuskaitsealal. Võib kaaluda ka eraldi 
RKM kui väga varajane modernism. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
elumaja VÄIKE-KARJA 5 

 
 
 
 
 
elumaja  WEIZENBERGI 9/  

NARVA MNT 66  

 
 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Eugen Habermann, 1930 (proj). Edgar Johan Kuusik, 1932 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline pikliku liigendatud põhiplaaniga funktsionalistlike 
mõjudega korterelamu. Esimese projekti tegi 1930 Habermann, millest säilus vaid 
üldmaht. Kuusiku 1932 projekt on praeguse hoonega juba sarnasem, kuid nägi 
ette 4 vintskappi, veranda ja tiheda aknajaotuse. Praegu kastjas üldilme, kaarjad 
eenduvad mahud rõdud, sümmeetriliselt paiknevad aknad. Säilinud 
originaalaknad ja fassaadiviimistlus, piirdeaed.  
 
väärtus: esindustaotlusega funktsionalismi iseloomulik näide mitmete säilinud 
originaaldetailidega.   
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

 

 

autor/ dat: Schröppe, ins Bürger, 1926.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline äriruumidega varane modernistlik korterelamu 
vanalinnas. Horisontaalkarniisid. Tihedaruudulised aknad viitavad veel 
traditsionalismi mõjudele. 
 
väärtus: esimesi modernseid hooneid Tallinnas, integreeritud ajaloolisesse 
vanalinna. Ansamblis Karja 3-ga. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: kaaluda eraldi RKM. Asub Vanalinna muinsuskaitsealal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 
Modernistlik kortermaja 

 
elumaja  WEIZENBERGI 11/  

NARVA MNT 68 

 
 
 
 
elumaja WEIZENBERGI 20a  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
autor/ dat: arh Anton Soans, 1939.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline esindustraditsionalistlikus stiilis L-kujulise 
põhiplaaniga hoone, ühtlasi suuremaid hooneid Kadriorus. Neobarokset 
väärikust lisavad pilastrid, balustraadid, voluudid. Samas ka fungilikud 
elemendid nagu ümarerkerid ja lintaknad. SO nurgale liitub suur väljaehitis-
veranda. Madalamale 3-korruselisele hooneplokile on lisatud 4. korrus. 
Madalal telkkatusel uus plekk-kate. 
 
väärtus: terviklikult säilinud silmapaistev 1930ndatele iseloomulik 
esindustraditsionalistlik kortermaja. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel eluhoonena. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
 

autor/ dat: arh Aleksander Vladovski, 1932–1936.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline kuupja mahuga funktsionalistlik elumaja art 
deco dekooriga. Esifassaadil kaks eenduvat kaarjat mahtu. Trepikoja akna kohal 
ümaraken. 3. korruse pealeehitusprojekt valmis 1936. a, mis nägi ette ka kaarjaid 
rõdusid olemasolevate mahtude peal. 3. korrus realiseeriti alles 1958. a ning seda 
ei teostatud Vladovsky kavandite järgi. Sümmeetriliselt paiknevad aknad on 
originaalid, samuti välisuksed. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud esindustaotluse ja art deco elementidega 
funktsionalistlik elumaja. Arhitektile iseloomulik näide. Terviklikult säilinud (v.a 
1958. a juurdeehitus) 
tehn seisund: rahuldav/ halb.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
 



 149 

 
20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
 

eluhoone WEIZENBERGI 32  

 
 
 
 
 
 
 
elumaja WIEDEMANNI 6 

 
 
 
 

 

autor/ dat: 1937  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline suur liigendatud põhiplaaniga funktsionalistlik 
kortermaja. Tänavaäärsele hooneosale liitub küljel esifassaadist veidi taanduv, 
hoovi suubuv tiib. Peaportaali kohal kõrgub tornjas maht tugevas terrasiit-
raamistused lintja trepikojaaknaga ning kuuliga kandilise tipukaunistusega. 
Terrasiitkrohviga sokkel ja horisontaalvööd akende vahel. Hoovi pool rõdud ja 
madalam hooneosa terrassiga. Originaalsed puidust aknad ja algupärane uks.   
 
väärtus: terviklikult säilinud esindustaotlusega funktsionalistlik suuremat tüüpi 
kortermaja. Kuulub Wiedemanni tn 1930ndatel ehitatud kortermajade ansamblisse. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (RKM?). Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 

 

autor/ dat: arh-d Alar Kotli, Roman Koolmar, 1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline esindustaotlusega funktsionalistlik elamu 
presidendi vahtkonna ohvitseridele. Ristkülikuline põhiplaan madalama eenduva 
hooneosaga. Lakooniline vormikeel sümmeetriliselt paigutatud akendega, 
ainukese dekoorielemendina trepikoja aknareljeefne hambuline raamistus ning 
lihtsad horisontaalvööd akende ümber. Lame varikatus ukse kohal. Säilinud ka 
madal piirdeaed. Projekti järgi oli hoone taha ette nähtud veel poolümar eend. 
Originaalsed aknad-uksed ning fassaadiviimistlus. 
 
väärtus: ajalooliselt oluline, ainuke säilinud presidendi vahtkonnale (ohvitserid)  
ehitatud elamu presidendilossi piirkonnas. Terviklikult säilinud, kuid kahjuks 
halvas seisukorras. 
tehn seisund: halb. Esineb tugevaid niiskuskahjustusi. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 

 
elumaja WIEDEMANNI 9   

 
 
 
 
 

 

 
elumaja WIEDEMANNI 13 

 
 
 
 

 
autor/ dat: Nikolai Golitsõnski, 1934.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 3-korruseline liigendatud mahtudega esindusliku taotlusega 
funktsionalistlik kortermaja. Esifassaadil eendub 1-korruseline eeskoda portaali 
katusealusega kandilisel sambal. Külgportaali kohal kõrgu tornjas maht tihedalt 
üksteise all paiknevate trepikojaakendega. Teisel küljel 1-korruseline terrassiga 
hoonemaht. Akende vahel telliskivilaoga horisontaalvööd. Originaalsed puidust 
aknad.   
 
väärtus: terviklikult säilinud funktsionalistlike mõjudega kortermaja. Kuulub 
Wiedemanni tn 1930ndatel ehitatud kortermajade ansamblisse. 
tehn seisund: rahuldav.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (RKM?). Asub Kadrioru miljööalal. 
 
 
 
 

autor/ dat: Richard Falkenberg, 1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 4-korruseline kuupjas funktsionalistlik kortermaja. 
Terrasiitkrohviga kaetud portaal ja 2 vertikaalset akende raamvööd selle 
kohal. Portaali kõrval seina sisse ehitatud poolringikujuline ehisvaas. 
Ümarakendega madal astmikfrontoon keskteljel. Originaalsed puitaknad ja –
uks. 
 
väärtus: terviklikult säilinud esindustaotlusega funktsionalistlik suuremat tüüpi 
kortermaja. Kuulub Wiedemanni tn 1930ndatel ehitatud kortermajade 
ansamblisse. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal 
 
väärtus: terviklikult säilinud funktsionalistliku kortermaja arhitektile 
iseloomulik näide. Kuulub Wiedemanni tn 1930ndatel ehitatud kortermajade 
ansamblisse. 
 
tehn seisund: hea.  
 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
 
ettepanek: arvele võtta (RKM?). Asub Kadrioru miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870–1940 

Modernistlik kortermaja 
 

 
elumaja WISMARI 21a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

autor/ dat: 1930ndad  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline kivitrepikojaga puidust funktsionalistlik väike 
kortermaja. Kuupjas vorm, nurgas krohvitud trepikoda lintaknaga, kandilisele 
sambale toetuv eeskoda. Ukse ees 2 algupärast massiivset kivist ehisvaasi.  
Lihtne horisontaallaudis. Aknad-uksed on algupärased 
 
väärtus: Lihtsa puitdust funktsionalistliku kortermaja terviklikult säilinud näide. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kassisaba miljööalal. 
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VABARIIGIAEGNE VILLA 
 

 
 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Vabariigiaegne villa 

suvitusvilla KADAKA TEE 62    

 
 
 
 
 
suvitusvilla KADAKA TEE 141 

 

autor/ dat: u 1920? 
 
kirjeldus/ ajalugu: väljaehitatud pööningukorrusega suuremat tüüpi 
hilisjuugendlik aiaga villa. Liigendatud põhiplaan ja katusemaastik, verandad, 
erkerid. Horisontaallaudis. Hoovipoolsel nurgal sammastele toetuv nõgusa 
tornikiivriga lahtine eeskoda. Kõrge rustikaalne paekivisokkel. Tihedaruudulised 
vanad puitaknad. Uus plekk-katus. 
 
väärtus: näide varasemast Kadaka tee äärsest suvitusarhitektuurist. 
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: hoones tegutseb arenduskeskus. 
ettepanek: arvele võtta. 
 
 
 

 

autor/ dat: arh Karl Burman, proj 1921, valmis 1923. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1-korruseline väga liigendatud puitmaja. Burmanlik 
hilisjuugend. Erikujulised vintskapid, eenduvad ja taanduvad hooneosad, 
tiheda jaotusega aknad. Sissepääsu kõrval sambad. Algselt jäi hoone 
välisviimistluseta. Hoone rekonstrueeriti 1987–1990 Autobussikoondise 
klubiks, siis tehti sisemisi ümberehitusi, hoone sai krohvitud välisviimistluse. 
(Allikas: EA) Hoone aknad on asendatud koopiatega.  
 
väärtus: tuntud arhitekti iseloomuliku käekirjaga 1920ndate alguse villa. 
Väärtus seisneb projektis – hoone on suures osas rekonstrueeritud. Näide 
varasemast Kadaka tee äärsest suvitusarhitektuurist. 
tehn seisund: hea.  
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 

Vabariigiaegne villa 

 
villa KOIDULA 32b 

 
 
 
 
suvitusvilla KOPLI 53 

 
 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Anton Soans, 1935–1936. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline funktsionalistlik villa, kivist. Liigendatud 
põhiplaaniga. Erineva kujuga aknad. Silinderjas eend lintaknaga, ja kuupjad 
mahud, rõdu. Madalakaldelised katused. Puitaknad on originaalid.  
 
väärtus: stiilne funktsionalistlik villa, silmapaistev näide.  
tehn seisund: hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta, kaaluda RKM. Asub Kadrioru miljööalal. 
 

autor/ dat: arh Eugen Habermann, 1928. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline viilkatusega suur suvitusliku iseloomuga 
traditsionalistlik puitmaja. Ristkülikuline põhiplaan, tihedaruuduliste akendega 
verandad kummaski otsas. Rõdud. Horisontaallaudis püstlaudise 
vahevöödega, profileeritud sarika- ja talaotsad, viilu rombikujulised aknad on 
retrospektiivne viide 19. saj lõpu/ 20. saj alg puitarhitektuurile. Uus katusekate. 
200ndatel ümber ehitatud. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud 1920ndate aastate suuremat tüüpi 
suvitusvilla näide. Moodustab ajastuühtse ansambli teiste Kopli tn parema külje 
hoonetega Niidi tn ümbruses. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel. 
ettepanek: arvele võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Vabariigiaegne villa 

 
elumaja KUNGLA 2 

 
 
 
villa NARVA MNT 82 

 

 

 
autor/ dat: Johannes Ostrat, 1930 (proj). 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline kuupja mahuga madalakaldelise katusega villa. 
Esifassaadi liigendavad eri kõrgustel tasapinnad. Küljele avaneva ukse kohal 
varikatus, millel väike terrass. Hoonet eraldab tänavast madal piirdemüür 
ukseavaga. Üldilme on veidi lõunamaine, mida rõhutab valgeks krohvitud 
fassaad, väikesed harvad aknaavad, piirdemüüri süvendatud teravatipuline 
pisike nišš. Veelgi lõunamaisem näeb välja algprojekt, kus ette nähtud ümar 
ukseava (kaasaarvatud siseruumides. 
 
väärtus: väärtusliku omapärase projektiga üks varasemaid funktsionalistlike 
mõjudega villasid, silmapaistev näide. Tuntud arhitekti projekt. 
tehn seisund: hoone oli inventeerimise hetkel remondis. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 
 
 
 
 

 
autor/ dat: 1. proj arh Eugen Habermann,1929. 2. proj arh Edgar Johan Kuusik, 1932. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline, liigendatud põhiplaani ja mahtudega modernistlike 
mõjutustega villa. 1929. a Habermanni projekt oli veel väga traditsionalistlik. 1932. a 
Kuusiku projekt lisab funktsionalistlikud elemendid nagu lintaknad, terrassiga 
hoonemahu. Hoonel on siiski veel telkkatused.   
 
väärtus: huvitav näide traditsionalismilt modernismile ülemineku-arhitektuurist. Tuntud 
arhitekti projekt. 
tehn seisund: väga hea. Hoone on restaureeritud. 
elujõulisus: kasutusel. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 



 155 

 
 

20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Vabariigiaegne villa 

 
 
villa POSKA 47 

 
 
 
 
elumaja RAUA 22 

 
 
 
 

autor/ dat: arh Herbert Johanson, 1925. Ü/e 1930.  
 
kirjeldus/ ajalugu: pööningukorrusega heimatstiilis villa. Kõrge liigendatud 
viilkatus.  Eenduvad ja taanduvad hooneosad. Neobaroksed mõjud. 1930 
eemaldati Johansoni enda kavandite järgi poolkaarne portaal ja lisati 
esifassadile funktsionalistlik juurddeehitis. Art deco sisekujunduse tegi A. 
Vladovsky. (EA)  
 
väärtus: tuntud arhitekti projekteeritud heimatstiilis esinduslik  villa, 
silmapaistev näide. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: hoones tegutseb suursaatkond. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Kadrioru miljööalal. 

autor/ dat: ins-arh Madis Kolk, 1922. Kuur ja hobusetall: 1925–1930, Nikolai 
Thamm noorem.  
 
kirjeldus/ ajalugu: imposantse joonia sammastega portaaliga 2-korruseline 
kivimaja. Portikuse kohal projektis ette nähtud madal kuppel, rõdu, ehisbalustrid 
akende all jm. 1925–1933 projekteeris N. Thamm hoovi ansamblisse sobituva 
kuuri ja hobusetalli. Originaalsest piirdeaiast on alles vaid alusmüür. 1950ndatel 
läbis maja kapitaalremondi. Ambitsioonikas hoone kuulus agselt H. Reivasele. 
 
väärtus: haruldase joonia portikusega kivimaja ansamblis hoovipealse endise 
tall-kuuriga. 
tehn seisund: rahuldav 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta. Asub Raua miljööalal. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Vabariigiaegne villa 

 
villa SUUR-AMEERIKA 18a 

 
 
 
 
 
 
 
elumaja SÄRGAVA ALLEE 6 

 
 

autor/ dat: arh Erich Jacoby, 1929. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-3-korruseline liigendatud põhiplaaniga funktsionalistlik 
villa, üks esimesi omalaadseid. Funktsionalismile omased elemendid: 
lamekatused, terrassid, erinevate hoonemahtude ja –kõrguste 
kombineerimine. Esifassaadil dekoratiivse elemendina 2 akna tugev karniiside 
ja rombimustriga reljeefne raamistus. Kõrge esinduslik peatrepp. 1. korrusel 
äriruumid. Mõned aknad vahetatud, kuid säilinud ka vanu. Originaalne 
välisuks, kus kordub aknaraamistuse rombimuster. 
 
väärtus: suhteliselt hästi säilinud esimesi funkvillasid Tallinnas, silmapaistev 
näide. Tuntud arhitekti projekt. 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elu- ja ärihoonena. 
ettepanek: arvele võtta. 
 

autor/ dat: arh Richard Falkenberg, 1938. 
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline pööningukorrusega suurem funktsionalistlik villa. 
Liigendatud põhiplaan ja mahud. Tavapärane lamekatus ning silinderjate ja 
ristkülikuliste vormide konstruktivistlik ühendamine. Lintaknad, ümaraknad. Uus 
fassaadiviimistlus, uued aknad, katusekate. 
 
väärtus: tuntud arhitekti projekt. Kuulub Särgava allee luksuslike villade 
ansamblisse.   
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: kasutusel elumajana. 
ettepanek: arvele võtta (Särgava allee ans). 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870–1940 
Vabariigiaegne villa 

elumaja VABRIKU 24 

 
 
 
 
 
villa VABAÕHUKOOLI TEE 66 

 
 
 
 
 

autor/ dat: arh Herbert Johanson, 1931.  
 
kirjeldus/ ajalugu: 2-korruseline väike kuupjas puitviimistlusega 
funtsionalistlik elamu. Mängitud on tühjade seinapindade ja erineva kuju- ning 
suurusega akende vaheldumisega. Lame katus, horisontaallaudis. 
Rustikaalne kivisokkel. Hoone on saanud kannatada 2005. a 
renoveerimistööde käigus. Uus laudis, uued aknad, katusekate. 
 
väärtus: väärtus seisneb tuntud arhitekti silmapaistvas projektis, 
originaalsubstants kaduma läinud. 
 
tehn seisund: hea. 
elujõulisus: hoones tegutseb hostel. 

ettepanek: arvele võtta. Asub Kalamaja miljööalal. 

autor/ dat: August Tauk, 1939. Ü/e Peeter Tarvas, 1948. 
 
kirjeldus/ ajalugu: liigendatud põhiplaani ja mahtudega funktsionalistlik suvemaja, 
Väo mõisa maadel Kose-Lükatil. Ei jõutud enne sõda lõpetada, vahetult peale sõda 
anti elamu ENSV Kunstifondile. 1948 telliti P. Tarvaselt taastamis- ja ja ü/e projekt 
kunstnike loominguliseks puhkekoduks. Muutus sujuvalt 1950ndatel alaliseks 
elumajaks. Väga detailiderohke ehitus galerii ja katuseterrassiga (algselt ette 
nähtud bassein katusel). Sõjajärgsest ajast pärinevad välisviimistlus ja välisuksed. 
Hoonet ümbritseb ehisskulptuuridega aed.  
 
väärtus: sõjajärgsete ümberehitustega (sulandub algse stiiliga) terviklikult säilinud 
rohkete detailidega luksuslik modernistlik suvitusvilla, silmapaistev näide. 
Moodustab koos aia ja selles asuvate ühtse kompleksi Kose-Lükati piirkonnas. 
tehn seisund: rahuldav. 
elujõulisus: kasutusel elumajana 
ettepanek: RKM. 
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MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD PIIRKONNAD 
 

  
20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Miljööväärtuslikud piirkonnad  

LILLEKÜLA miljööväärtuslik piirkond  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
piirid: Endla tn–Paldiski mnt–Tulika tn vaheline kolmnurk. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Kristiine linnaosas asuv Lilleküla puitasum kujunes välja 
peamiselt Eesti vabariigi ajal, kuigi Endla tn ääres leidub ka mõningaid 
vanemaid maju. Veel 20. saj alguses oli piirkond heinamaa all või kasutati savi 
kaevandamiseks. Hoonestus on väga mitmekesine, koosnedes 1–5-
korruselistest nii kivi- kui puithoonetest, traditsionalistlikest väikemajadest, 
Tallina tüüpi majadest  kuni funktsionalistike kortermajadeni. Enamlevinud 
Lilleküla majaks on siiski väiksemat tüüpi 1920.–1930. aastate puitelamu koos 
hooviga. Ala hõlmab ka mtmete kultuurimälestistega Vaarika-Maasika tänavaid 
– 1930. aastatest pärinevat Tallinna silmapaistvaimat funktsionalistlikku 
sotsiaalehitusansamblit. 
 
väärtus: 1920–1930ndatel kujunenud mitmekesise hoonestusega asum, mis 
sellest hoolimata moodustab ühtse keskkonna algse tänavavõrgustikuga. 
 
ettepanek: miljööväärtusliku hoonestusalana kaitse alla võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Miljööväärtuslikud piirkonnad  

JÄRVE miljööväärtuslik piirkond  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
piirid: Pärnu mnt–Tammsaare tee–Rahumäe tee–Rahumäe kalmistu vaheline 
ala. Järve, Virve, Laine, Elektri, Alajaama tänavad.  
 
kirjeldus/ ajalugu: kunagise Erbe suvemõisa maa-alal, Kristiine linnaosas asuv 
Järve asum kujunes ajaloolise keskuse - Järve raudteejaama - ümber alates 
aastast 1923. Raudtee jagab piirkonna kaheks, millest mõlemal pool levib sama 
tüüpi  aedlinlik hoonestus. Peatänavaks võib pidada Virve tänavat, millega 
jookseb risti pikk Laine tänav. Iseloomulikult moodustasid kohaliku elanikkonna 
raudteega seotud elukutsete esindajad. Raudtetöötajate korteriomanikkude 
ühingud „Kodu“ ja „Oma maja“ on püstitanud siia mitmeid keskklassi-elamuid. 
Arhitektidest on siin produktiivne olnud Herbert Johanson. Enamik hooneid on 
puidust, kuid tänu kohalikule Risti silikaatkivivabrikule püstitati siin ka kivist 
hooneid. Iseloomulikud on eesaiaga ja tänavajoonest tagasiastuvad esinduslikud 
elamud. Hoonestus on valdavalt 1,5–2-korruseline. Suuremas osas 
traditsionalistlike hoonete sekka on ehitatud ka mõningaid funktsionalistlikke 
väiksemat tüüpi maju. Vahetult pärast II ms laienes hoonestus Laine tänavat pidi 
Nõmme suunas, ning Järve tänava lõppu, pärast Tuisu tänavat, kuhu tekkis 
stalinistike kortermajade ansambel. Pärnu maanteest eraldab Järve asumit 
1980ndatel rajatud betoonist müratõke.  
 
väärtus: 1920.–1930. aastatele iseloomulik aedlinlik ühtsena säilinud hoonestus 
ning algne tänavavõrk. Hilisemad ehitustegevused on asumit laiendanud, kui 
mitte lõhkunud. 
 
elujõulisus: arendustegevusele jalgu jäämise oht. 
 
ettepanek: miljööväärtusliku hoonestusalana kaitse alla võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 

Miljööväärtuslikud piirkonnad ja hoonete ansamblid 

 
OKSA-SEEBI miljööväärtuslik piirkond  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
piirid: Raudtee–Tondi tn vaheline ala. Seebi, Oksa tn-d. 
 
kirjeldus/ ajalugu: kunagise Sprinkthali suvemõisa aladel Kristiine linnaosas asuv 
Oksa tänav ja seda ümbritsev ajalooline asum. Olulisemad objektid piirkonnas olid 
Tondi kasarmud ning seebivabrik. Moodustub u 30 krundist, millel 1920.–30. 
aastatel ehitatud suuremas osas 1,5–2-korruselised traditsionalistlikud puitelamud. 
Vanim maja piirkonnas on 1923. a valminud Oksa 5. Arhitektuuripilti rikastavad 
mõned Tallinna majad ja funktsionalistlikud hooned. Produktiivseim arhitekt 
piirkonnas oli Karl Tarvas. Aedlinliku keskkonna annavad eesaiaga väiksemat 
tüüpi majad. 
 
väärtus: 1920–1930ndatele tüüpiline aedlinlik, suhteliselt terviklik ja stiiliühtne 
asum mitmekesise hoonestusega. Säilinud on algsed krundipiirid. 
 
elujõulisus: arendustegevusele jalgu jäämise oht. 
 
ettepanek: miljööväärtusliku hoonestusalana kaitse alla võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Miljööväärtuslikud piirkonnad ja hoonete ansamblid 

KOPLIRANNA miljööväärtuslik piirkond  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
piirid: Sirbi, Kopliranna tn-d. 
 
kirjeldus/ ajalugu: Kopli lahe ääres Sirbi tänaval asuv Kopliranna aedlinn sai 
alguse 1938. a piirkonna planeerimiskavaga, mis nägi ette Bekkeri tööstusrajooni 
ning kalmistu vaheline maa-ala hoonestada 1,5-korruseliste kaksikmajadega. 
Valmis ehitati 28 hoonega Sirbi tänav, mis avaneb sihina Kopli lahele. Hooned on 
valminud 1939–1941 R. Koolmari ja K. Tarvase 4 tüüpprojekti järgi Saksamaa 
sotsiaalarhitektuuri eeskujul. Tegemist on traditsionalistlike lihtsa dekooriga 
viilatusega tööliselamutega. Sirbi tänavaga külgneb Kopliranna tänav, kus leidub 
20. saj alguse kalurikülale omaseid puitmaju. 
 
väärtus: terviklik korraga valminud hoonetekompleks, mis moodustab ühtse 
miljööväärtusliku piirkonna. 1930ndatele iseloomulik sotsiaalarhitektuur. Liitub 
Kopliranna tn äärne 19. saj lõpu/ 20. saj alg kaluriküla hoonestus. 
 
elujõulisus: kasutusel elamutena. 
 
ettepanek: miljööväärtusliku hoonestusalana kaitse alla võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn 1870 – 1940 
Miljööväärtuslikud piirkonnad ja hoonete ansamblid 

 
KOPLI tänava äärne  
miljööväärtuslik hoonestus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
piirid: Kopli tn serv Niidi tänavast Lõime tänavani, Niidi tn algus. 
 
väärtus: 1920ndatel aastatel ehitatud terviklik väikemajade kooslus Kopli tn ühel küljel.  
 
ettepanek: miljööväärtusliku hoonestusalana kaitse alla võtta. 
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20. saj arhitektuur. Tallinn, 1870 – 1940 
Miljööväärtuslikud piirkonnad ja hoonete ansamblid 

 
 
 
 
KITSEKÜLA miljööväärtusliku  
hoonestusala laiendus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEEME tn miljööväärtuslik piirkond 

 

 
 
 
 
 
 

piirid: Neeme tn 
 
kirjeldus/ ajalugu: 1920ndatel aastatel rajatud aedlinnak. 1922. a 
asutati aiandusühing „Kodu“, eraldati krundid. Enamike hoonete 
projektid tehti aastatel 1923–1925, peamiselt 1-korruselised 
traditsionalistlikud väikemajad aiaga.   
 
väärtus: kohaajaloolise tähtsusega aedlinlik piirkond 1920ndatest. 
Arhitektuurselt ümberehituste käigus autentsuse kaotanud. Säilinud 
krundipiirid. 
 

ettepanek: miljööväärtusliku piirkonnana arvele võtta. 

piirid: Hagudi tn paaritute numbritega külg. 
 
väärtus: moodustab stiililise terviku Hagudi tn paaris nr-ga küljega.  
 
ettepanek: kaasata Kitseküla miljööväärtuslikku hoonestusalasse. 
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Väga väärtuslikud hooned Nõmmel (Riin Alatalu 2009): 
 

Männiku tee 59 1939 
Tarvas, Karl 
(Treumann) 

Paul Kerese 8 1928   

Paul Kerese 14 1927 Jacoby, Ernst 

Paul Kerese 20 1938 

Sacharias, 
Eugen 
(Saarelinn) 

Pohla 10 1936 Tartland, Jaan 

Serva 6 1939 Nõva, Erika 

Vabaduse pst 15 1936 

Teinburk, 
Jaagup 
(Linnakivi) 

Vabaduse pst 73 1939 Nõva, Erika 

Hiiu 29 1929 
Gutmann, 
Toomas 

Lootuse pst 107 1931 Lohk, Elmar 

Mait 
Metsanurga 6 1929 

Grünberg, 
Arnold 

Serva 40 1938 
Tretjakewitš, 
Viktor 

Haava 3 1922 

Bürger, 
Aleksander 
(Pürge) 

Kiige 7 1936 Natus, Robert 

Kiige 11 1918 varem  

Kirde 9 1930 Wiitan 

Kurni 29 1938 Kehva, Alfred 

Kurni 34 1929 
Grünberg, 
Arnold 

Kõrge 14 1929 Ostrat, Johann 

Mängu 5 1932 
Wendach, 
Friedrich 

Mängu 13 1928 Stavrov, Pjotr 

Mängu 18 1933 Velbri, Edgar 

Pesa 6 1938 Vambola, Julius 

Pärnu mnt 247 1912  

Vabaduse pst 24 1935 Karu, Johannes 

Väikese Illimari 6 1932 Velbri, Edgar 
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Õie 17 1900  

Õie 18 1890  

Õie 39 1933  

Hiiu 11 1936 Volberg, August 

Hiiu 15 1929 Natus, Robert 

Hiiu 26 1929 
Grünberg, 
Arnold 

Hiiu 29 1929 
Grünberg, 
Arnold 

Hiiu 40 1936 

Teinburk, 
Jaagup 
(Linnakivi) 

Hiiu-Maleva 3 1918 varem  

Hiiu-Maleva 60 1925 Perna, Artur 

Kaare 2 1931 Velbri, Edgar 

Lõuna 23 1914  

Lõuna 37 1937 
Jomm, 
Aleksander 

Metsa 59 1929 Natus, Robert 

Metsa 61 1936 Jacoby, Ernst 

Metsa põik 4 1932 
Johanson, 
herbert 

Nurme 33 1924 Stavrov, Pjotr 

Nurme 43 1927 
Wladovsky, 
Aleksander 

Nõmme-Kase 6 1927 Johanson, Leon 

Nõmme-Kase 26 1930 Aarmann, Jaan 

Paiste 18 1929 Perna, Artur 

Põllu 44 1926  

Raudtee 51 1924  

Ravila 22 1938 
Falkenberg, 
Richard 

Sambla 22 1929 
Johanson, 
herbert 

Seene 22 1934 Tartland, Jaan 

Vabaduse pst 86 1931 
Ambros, 
Richard 

J.V.Jannseni 22 1929 Lohk, Elmar 

Lemmiku 8 1929 
Grünberg, 
Arnold 

Sihi 131 1929 
Grünberg, 
Arnold 

Sihi 171 1927 Perna, Artur 
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Sõbra 28 1930 Natus, Robert 

Sõbra 29 1932 Corjus, E 

Voolu 22 1890.  

Hiiu-Suurtüki 1 1933 
Wendach, 
Friedrich 

Hiiu-Suurtüki 21 1938 
Kreutzberg, 
Erwin 

Idakaare 10 1918  

Kõue 6 1903  

Künka 9 1920.  

Läänekaare 18 1930 
Gutmann, 
Toomas 

Pärnu mnt 263 1925 Burman, Karl 

Sõlme 6 1914  

Vana-
Mustamäe 13 1923 Soans, Anton 

Kadaka pst 38 1932  

Kadaka pst 58 1938  

Kastani 5 1923  

Kastani 9 1938 Velbri, Edgar 

Kastani 16 1928 
Gutmann, 
Toomas 

Kastani 26 1940 Velbri, Edgar 

Laane 11 1929 
Grünberg, 
Arnold 

Lauliku 23 1926 
Grünberg, 
Arnold 

Liiviku 7 1927 Sosaar, Kurt 

Lõo 1 1937  

Läike 4 1938 
Tarvas, Karl 
(Treumann) 

Läike 10 1938 

Teinburk, 
Jaagup 
(Linnakivi) 

Mesila  14 1927 
Grünberg, 
Arnold 

Päikese 31 1930 Mõttus, Elmar 

Päikese 58 1927  

Pärnu mnt 369 1930 Aarmann, Jaan 

Pärnu mnt 416 1910.  

Pärnu mnt 427 1910.  

Pärnu mnt 510 1939  
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Raudtee 112 1927  

Raudtee 122 1938 

Sacharias, 
Eugen 
(Saarelinn) 

Raudtee 128 1924 
Gutmann, 
Toomas 

Raudtee 130 1925  

Rohula 20 1936 Tartland, Jaan 

Rohula 59 1937 Joa, Wilhelm 

Sireli 12 1928 
Gutmann, 
Toomas 

Toome pst 43 1937 Velbri, Edgar 

Toome pst 60 1938 
Tarvas, Karl 
(Treumann) 

 


