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Sissejuhatus 

 

Ülesande püstitus, piirkonna määratlemine. 

Käesoleva töö ülesande püstitus tuleneb Pärnu muinsuskaitseala laiendamisel tekkinud 

vaidlustest ala piiride määramisel. Vaidlusalusteks piirkondadeks on Esplanaadi tänava, 

Mere pst, Rannapargi ja Aia tänavaga piirnev ala ning mereäärne villade piirkond 

Tammsaare-Side-Kaarli ja Lehe tänavate vahelisel alal. Lähteülesandeks oli inventeerida  

piirkondade hoonestus, määrata nii hoonete kui piirkonna väärtused ja teha ettepanekud 

edasiseks tegevuseks (muinsuskaitseala piirid, üksikmälestised, uushoonestuse 

piirangud). Analüüsitav ala on piiritletud kolmeks selgesti eristuvaks tsooniks, mis 

eristuvad nii sisuliste erinevuste, paiknemise kui ka ettepanekute osas edaspidiseks 

kaitsetegevuse korraldamiseks. Need on: 

Esplanaadi t – Mere pst.- Rannapark – Supeluse t 

Esplanaadi t – Supeluse t – Tammsaare pst – Aia t 

Tammsaare pst – Side t – Kaarli t – Lehe t. 

Töö käigus sai hõlmatud ka Aia tänava vastaskülg.Vastavalt sellele on põhjalikum 

analüüs ja ettepanekud koos põhjendustega välja toodud iga ala kohta eraldi ja 

lõppkokkuvõttes esitatud vaid kontsentraat järeldustest.  

 

Käsitledes rannarajooni saab lähtuda väga paljudest erinevatest väärtustest, mida 

oluliseks ja esmaseks pidada. Nii näiteks võib arhitektide vaatenurgast olla oluline 

arhitektuurselt tervikliku keskkonna loomine, maastikuarhitektuuri vaatepunktist 

haljastuse väärtustamine, majanduslikust aspektist äripindade loomine suvitajate 

teenindamiseks jne. Käesoleval juhul on aluseks ajaloolise väärtkeskkonna väärtuste 

määratlemine ja eristamine, et sellega selgemalt eristada need objektid ning väärtused, 

mis tõepoolest säilitamist ja kaitsmist väärivad ja vajavad. Aluseks on võetud Pärnu 

kuurordi ajalugu oma kõigi kihistustega, kuid eriline tähelepanu on perioodil II 

Maailmasõjani. Seda peamiselt põhjusel, et hilisem aeg vaadeldavasse piirkonda midagi 

oluliselt lisanud ei ole – vaid tüüpprojektidel põhinevad korterelamuid ja eramuid. 

Nõukogudeaegsed suured sanatooriumihooned jäävad valdavalt kaugemale Rannapargi 



 3 

aladele. Teine oluline argument on aga selle pärandi ohustatus. Probleem, mille ilminguid 

juba tänagi kahetsusväärselt palju võib märgata.   

 

Metoodika 

Ala käsitlemiseks vajaliku informatsiooni kogumiseks on kasutatud kahetasandilist 

käsitlust – kvartali ja hoone tasandil. Kõigi kvartalite kohta on koostatud tabelid, kus 

kajastub üldine informatsioon kinnistu suuruse, hoone(te)aluse pinna, väärtuse ja 

ehitusloo kohta. Väärtuslikumate hoonete kohta on koostatud eraldi inventeerimislehed, 

kus kajastuv info on detailsem ja põhjalikum. Olemasolu korral on lisatud ajaloolist 

materjali projektide vms näol. Viimaste kogumine ei olnud töö peaeesmärkide hulgas, 

vaid pigem kaasnev tegevus. Siiski näis oluline lisada kogutud materjali osaliselt ka 

käesolevasse töösse. Olulisima osa ala tuleviku seisukohalt moodustab hoonete väärtuse 

määratlemine. Kuna vaadeldav ala hõlmab erinevaid hoonestuse kihistusi alates 18. 

sajandi keskpaigast kuni tänaseni välja, on selge, et neid kõiki ühe mõõdupuuga mõõta ei 

saa. Et tegemist on eksperthinnanguga, mille puhul on oluline hoonete ajalooline ja 

arhitektuuriajalooline väärtus, siis kaasaegne hoonestus ei ole üldjuhul ka väärtuslike 

klassi pääsenud. Kahtlemata võiks kõik II Maailmasõjajärgsed hooned tähistada ka 

lihtsalt neutraalse tooniga, kuid arvestades iga hoone rolli keskkonna kujundamisel, ei 

tundunud see lähenemisviis otstarbekas.  

Vaatluse all on nii hoone arhitektuuriajalooline väärtus,  mille määratlemisel ei lähtuta 

mitte niivõrd stilistilistest väärtushinnangutest (mõeldud on vastavust teatud 

stiilitunnustele) või akadeemilise arhitektuuriajaloo kaanonitest, vaid on arvestatud 

konkreetsele hoonetüübile vastavat taset nii arhitektuurses teostuse kui säilivuse 

aspektist. Lisaks sellele on arvestatud ka hoone positsiooni konkreetses linnaruumis 

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

hoonet linnaruumis ei ole olulised ainult arhitektuursed väärtuskriteeriumid. Nii kohaliku 

elaniku kui linnakülaliste vaatevinklist on hoopis olulisemad emotsionaalsed väärtused – 

maalilisus, romantilised vaated, õdusus jne. See tähendab, et esinduslikkuse ja 

arhitektuurse täiuslikkuse kõrval võivad hoopis olulisemat rolli mängida teatud 

kaootilisus, mitmekesisus, n.ö „väikese ja armas” ning „suure ja esindusliku” 

vastandamine.  
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Väärtuste esitamiseks on kasutatud neljatasandilist väärtusteskaalat. Kuigi tuleb tõdeda, 

et alati on üksikuid objekte, mis jäävad justkui kahe kategooria vahele, siis materjali 

käsitlemise lihtsuse ja arusaadavuse huvides ei ole otstarbekas keerulisemat skaalat 

kasutada. Kasutatud on järgmisi väärtushinnanguid:   

Väga väärtuslik – hoone on oma tüpoloogias arhitektuurselt ilmekas ja säilinud 

valdavalt algupärasena. Kuulub säilitamisele mahtudes koos kõigi arhitektuursete 

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

ajalooline väärtus. Tähistatud VV 

Väärtuslik – hoone mahud ja fassaadijaotus vastavad tüpoloogiale, kuid tema 

arhitektuurne teostus on tagasihoidlikuma tasemega  või renoveerimisega moonutatud, 

omab olulist rolli piirkonna arhitektuurses tervikilmes s.h rekonstruktsioonid. 

Asendamine uue hoonega ei ole lubatud. Tähistatud V 

Miljööväärtuslik – hoone arhitektuurne kujundus on äärmiselt tagasihoidlik, 

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

arhitektuurseid detaile.  Ebaõnnestunud rekonstruktsioonid. Tema säilimine/asendamine 

sõltub linnaehituslikust positsioonist. Paljudel juhtudel on olulised eelkõige mahud ja 

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

hoonega. Tähistatud MV 

Miljööliselt väärtusetu – hooned, mis rannarajooni miljöö ja olemasolevate väärtuste 

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

hoone arhitektuurse väärtuse kohta. Tähistatud --. 

Hoonete hindamises tekitab suurimaid probleeme ebaprofessionaalne ja küündimatu 

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

mitme kategooria jagu allapoole. Käesoleval juhul on reeglina kasutatud väärtushinnangu 

alandamist ühe kategooria võrra.  

 

Koos väärtuste määratlemisega on mõnede hoonete puhul tehtud ettepanek ka hoone 

võtmiseks kaitse alla riikliku kultuurimälestisena. Aluseks on Pärnu üldplaneeringu 

juures toodud kaitse alla võetavate elamute nimekiri, kust muinsuskaitseala kontekstis 

vajab kaitset üksikmälestisena vaid väike osa hooneid võrreldes nimekirja pikkusega. 

Enamasti on tegemist puitelamutega ja nende kaitsmise vajadus tuleneb just 
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puitarhitektuuri suuremast ohustatusest teadmatuse ja ebaprofessionaalsuse läbi. Kuna 

hoone võtmine mälestisena riikliku kaitse alla tähendab omanikule kaitsekohustuse 

teatise üleandmist, siis sellega on omanik ka paremini teavitatud. Lisaks sellele ei saa 

mööda vaadata asjaolust, et info muinsuskaitseala võimalikust laienemisest on pannud 

omanikud väga kiiresti tegutsema oma olemasolevate hoonete renoveerimisel või kahjuks 

ka isegi lammutamisel. Samuti üritatakse piirkonda sobimatult suuri mahte kavandada. Et 

muinsuskaitseala laiendamine on küllalt aeganõudev protsess võrreldes hoonete kaitse 

alla võtmisega, siis on võimalik viimase tegevusega ära hoida ehk nii mõnegi halvima 

stsenaariumi.   

Kriteeriumid, mis olid aluseks hoone vastavusel mälestise tunnustele: 

- hoone positsioon arhitektuuriajaloo teljel 

- hoone roll kohaliku ajaloo kandjana 

- hoone roll konkreetses keskkonnas 

- hoone ohustatus. 

Kui kolm esimest kriteeriumit kehtivad hoopis rohkemate hoonete kohta, kui 

ettepanekute hulgas on, siis määravaks saab just viimane. Hoonetel, millel on küll kõrge 

ajalooline väärtus, kuid mis on suhteliselt hiljuti korrastatud ja heaperemehelike omanike 

käes, puudub vajadus neile n.ö topeltkaitset tekitada. Küll on see vajadus aga neil, millel 

remondiprotsesse alles ees on. Ja nagu eelpool mainitud, on siin eriti ohustatud just 

puitarhitektuur. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et lõpliku otsuse tegemiseks, mistahes 

hoone vastavusest kultuurimälestise tunnustele, tuleb läbi viia hoopis põhjalikum 

ekspertiis, kui see selle töö raames võimalik oli.  

 

Piirkonna kujunemine 

Kui 1834 kustutati Pärnu kindluslinnade nimekirjast tekkisid võimalused kuurordielu 

arenguks. Endistele militaarobjektidele anti äriline sisu ja juba 1830. aastatel alustas ühe 

mereäärse rannakaitsepatarei asukohas tegutsemist kõrts. Selleni viis pikk sirge, ilmselt 

militaarvajaduste tarbeks ehitatud tee, mida täna tuntakse Supeluse tänavana. Tee poolitas 

kahel pool teed asunud linnakarjamaad hobustele ja veistele mõeldud osadeks. Hoonestus 

oli olemas vaid naabruses paiknevas Morskoi eeslinnas, kus tagasihoidlikes majakestes 

elasid juurviljakasvatusest elatuvad erusõjaväelased. 1837. esitati Pärnu magistraadile 
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avaldus kõrtsi ümberehituseks supelasutuseks. Suvel sooje mereveevanne pakkuv ja 

talviti saunana töötav asutus avati 1838 ja oli mõeldud eelkõige kohaliku elanikkonna 

jaoks. Seda aastat loetakse ka Pärnu kuurordi alguseks. Vaikselt hakkab tekkima ka 

hoonestus Supeluse tn kanti. Vanim terviklikult säilinud hoonekogum on nn 

Kartoffelplatzi ümbrus (täna Roosi tänava pikendus Supeluse ja Aia tänavate vahel), kus 

on mitmed 18. sajandi keskele dateeritavad hooned. Suhteliselt stiihiline tegevus sai uue 

hoo 1890.aastatel kui halvenenud kaubandusoludest tingituna võttis linnavalitsus suuna  

kuurordi arendamisele. Sellega oli algust tehtud parkide rajamisega 

kindlustustevööndisse, eriti oluliseks sai 1889. aastal alustatud Rannapargi rajamine.  

Samal  aastal oli linn omandanud kiratseva Supelasutuse, mis ehitati ümber ja laiendati 

järgnevatel aastatel. Kuurordi edendamiseks loodi Pärnu Supelkomisjon ja palgati eraldi 

supelinspektor. Oluliseks probleemiks kujunes kuurordikülastajate majutusküsimus ja nii 

asus linn hoogsalt reguleerima tubade väljaüürimist. Et olukorda pisutki leevendada anti 

soovijatele sümboolse hinna eest rendile krundid Lehe –Tammsaare-Kuuse tänavate 

vahelisel alal, kohustusega ehitada sinna eesaedadega villad, kus on vähemalt neli tuba 

suvitajatele välja üürimiseks. Elu aiaga ümbritsetud villades ahvatles ka suurkodanlust 

kolima kesklinnast rannarajooni.  

I Maailmasõjas sai kogu kuurordipiirkond tublisti kannatada, hävis ka Mudaravila. Sellest 

hoolimata kasvas kogu kuurordi- ja suvituselu populaarsus tõusvas joones. 1927. aastal 

avati uus Mudaravila (arh O. Siinmaa, E. Wolffeldt ja A. Nürnberg). Koos piirkonna 

populaarsuse kasvuga aktviseerus ka elamuehitus, 1930. aastatel on hoonestatud Papli ja 

Kaarli tänavate vaheline ala, kerkis ka mitmeid suurjoonelisi villasid (Tammsaare 1A, 

Supeluse 26 jne),  mis kohati asendasid ka varasemat hoonestust. Nõukogude periood tõis 

kaasa lausnatsionaliseerimise ja hoonete andmise sanatooriumide käsutusse. Sellel 

perioodil kerkib Rannaparki terve rida uusi sanatooriumihooneid, üks mastaapsem kui 

teine. Taasiseseisvumine tõi kaasa natsionaliseeritud hoonete tagastamislaine, mille 

tulemusena on pea kõik taas erakätes. Mis paraku on kaasa toonud nii mõnegi hoone 

rikkumise ja lausa kurioosseid lahendusi (Supeluse 26 katmine tellistega).  
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I Tammsaare pst –Side t – Kaarli t – Lehe t vaheline ala.  

 

Piirkonna hoonestamine sai alguse 1890. aastatel, kui Pärnu Linnavalitsus otsustas anda 

soovijatele krunte elamuehituseks tingimusel, et sinna ehitatakse iluaedadega villad, kus 

on vähemalt neli tuba suvitajatele välja üürimiseks.  

Esimesena kerkis 1897. aastal  Jacob 

Wellmi poolt rajatud pansionaat Lehe 1. 

Enne esimest maailmasõda jõuti 

hoonestada piirkond kuni Kuuse tänavani 

ja edasi piki Tammsaare puiesteed kuni 

numbrini 25. 

Vabariigi perioodil laiendati villade rajooni 

Kuuse tänavast ida suunas ja pikendati 

Kaarli ja Kuuse tänavaid, samuti 

Tammsaare puiesteega risti olevat Side 

(tollal Ussi) tänavat. 

 

Tammsaare 25 villa (tänaseks hävinud) 

Aktiivne ehitustegevus läks lahti 1930. aastatel, eriti selle teisel poolel. Paljud hooned 

olid 1940. aasta saabudes veel pooleli. Nõukogude korra ajal neist suur osa 

natsionaliseeriti ja kasutati sanatooriumide majutuskorpustena.  

  

Uue vabariigi ajal tagastati paljud hooned õigusjärgsetele omanikele ja vahetasid seejärel 

ka kiiresti omanikke. Ilmselt tänu sundüürnike vähesusele on see piirkond juba 1990. 

aastatel aktiivse renoveerimistegevuse osaliseks saanud. 
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Iseloomustus ja väärtused. 

Oluline osa n.ö teadlikult kujundatud (mitte isevoolu teed kujunenud kuurordist), 

regulaarse planeeringuga. Supelasutuse poolsed kvartalid kohati tihedama asustusega, kui 

Kuuse ja Side vahelised. Kuigi Papli tänaval rikuvad üldmuljet mitmed sobimatud 

hooned on pilt suhteliselt terviklik. Selgelt eristuvad kaks kihistust: I Maailmasõja eelsed 

pansionaadi tüüpi elamud ja kahe sõja vahel ehitatud hooned, kus tegemist vaid 

ühepereelamuga või kahekorterilise hoonega, kus lisaks omaniku eluruumidele ka üks 

üürikorter. Esimese maailmasõjaeelset supelarhitektuuri on Eesti kontekstis säilinud 

suhteliselt vähe (Tallinnas Kadriorus vaid üksikud hooned, mis hilisema hoonestuse 

vahele ära kaovad,  suhteliselt rohkem Haapsalus ja Kuressaares ning kõige 

esinduslikumalt Narva-Jõesuus,  viimase kaitsmine näib täna küllaltki probleemsena). 

Pärnu supelarhitektuur paistab silma oma esinduslikkuse ja rohkusega. Seega võib öelda, 

et antud piirkonna väärtuslikuma osa moodustavadki just selle perioodi suvitusvillad. 

Kuigi mõnede villade restaureerimisel on kasutatud sobimatuid võtteid ja materjale on 

üldmulje siiski rahuldav. Kui edaspidiseid arenguid pisut kindlakäelisemalt suunata on 

võimalik üldpilti ka veelgi parandada.  

Kahe sõja vahel ehitatud hoonetekogum paistab aga eelkõige silma väga tervikliku 

linnaruumilise lahendusega, seda eelkõige planeeringuliselt ja mahtudelt. Kahjuks pakub 

juba algselt pisut ebaühtlase tasemega hoonestus tänaseks veelgi kirjumat pilti, kus võib 

leida pea kõiki sobimatuid võtteid 1990. aastate renoveerimispraktikast. Isetegevus 

materjalide valikul, avatäidete muutustel ja detailide lisamises on enamikku hoonetest 

oluliselt devalveerinud.  

 

Ettepanekud 

Kaitserezhiimidest 

Vaadeldava ala puhul oleks otstarbekas tõmmata muinsuskaitseala piir piki Kuuse 

tänavat. Seda põhjusel, et Kuuse ja Side tänavate vahelise alal on valdav osa hoonetest 

ümberehituse käigus juba sedavõrd moonutatud, et peamised kaitsmist vajavad väärtused 

on pigem linnaruumilised (planeering ja mahud), mille kaitseks piisab muinsuskaitseala 

kaitsevööndist.  Väärtusi, mille kaitseks oleks vaja rakendada muinsuskaitseseadust tema 

täies ranguses on vaid neljal hoonel: Tammsaare 13, 15 ja 19, ning Kuuse 2. Seega oleks 
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Kuuse ja Side tänava vahelise ala kaitseks sobilik rezhiim muinsuskaitseala kaitsevöönd 

koos eelnimetatud hoonete kaitse alla võtmisega üksikmälestistena. Kuuse ja Lehe tänava 

vahelisel alal on muinsuskaitseala kehtestamine sobilik ja vajalik. Ühelt poolt on seal 

küllalt väärtuslikke hooneid, mis omavad tähtsat rolli arhitektuurse üldilme kujundamisel, 

mis aga oma arhitektuurse taseme ja/või ohustatuse positsioonilt ei vaja kaitset 

üksikmälestisena. Erilist positsiooni antud piirkonnas omab  Tammsaare 1A paiknev 

Märt Merivälja projekteeritud  art deco sugemetega villa, mis on aga suhteliselt hiljuti 

restaureeritud ja mille säilimine pole hetkel ohus, seega puudub ka vajadus koormata 

seda riikliku mälestise staatusest tulenevate piirangutega.   

 

Mälestistest 

Hetkel on piirkonnas vaid üks üksikmälestis – Lehe 1 -- mille tehniline seisund ja 

arhitektuurne säilivus sunnivad arvama, et selle asendamine rekonstruktsiooniga oleks 

käesolevas kontekstis õigustatud. Üksikmälestisena võiks antud piirkonnast kaitse alla 

võtta viis hoonet, mille kohta on tehtud ettepanekud ka Pärnu üldplaneeringus.  

Tammsaare 11, villa Carlsruh, 1890.-d, 

arhitekt Hugo von Wolffeldt. Tegemist 

on ühe suurejoonelisima hoonega Pärnu 

I Maailmasõja supelusarhitektuuris. Hea 

näide ja hästi säilinud. Võib prognoo-

sida, et varem või hiljem viiakse hoonest 

vanadekodu välja ja tõenäoliselt müüak-

se erakätesse. Arvestades vajalike 

restaureerimistööde mahtu ja hoone  
 

detailirohkust ei piisa siin paiknemisest muinsuskaitsealal, vaid vajalik oleks 

üksikmälestisele rakendatav kaitse rezhiim (vt ka inv.kaart) 
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Tammsaare 13, projekt 1913, arhi-tekt E. 

von Wolffeldt. Hästi säilinud juugendi 

sugemetega pansionaadi-tüüpi villa, kus 

hoolimata varasema-test remonditöödest on 

säilinud hul-galiselt väärtuslikke detaile. 

Oma ar-hitektuurse taseme ja positsiooni 

poo-lest linnaruumis väärib kindlasti kait-set, 

arvestades seisundit võib ette nä-  

ha renoveerimistöid (visuaalsel vaatlusel tunduvad omanikud üsna teadlikud olema). 

Jäädes muinsuskaitseala kaitsevööndisse kindlasti vajalik üksikmälestisele rakendatav 

kaitserezhiim.(vt ka inv kaart). 

Tammsaare 15, 1912, arhitekt E. 

Wolffeldt. Terviklikus ansamblis 

Tammsaare 13 hoonega. Juugendi 

sugemetega pansionaaditüüpi villa, 

küllalt hästi säilinud. Munitsi-paliseeriti 

aasta tagasi. Seisund ja 

omandivormimuutus lubavad 

prognoosida suuremaid remonttöid,  
 

seega vajalik väärtuse säilitamiseks kaitse üksikmälestisena. (vt ka inv kaart). 

 

 

Tammsaare 19. Hetkel projekt leidmata, kuid 

tõenäoliselt kuulub autorlus E. von Wolffeldtile 

ja oletatatav proj. Aeg jääb ajavahemikku 1910.-

1915. Kuulub ansamblisse eelnimetatud 

hoonetega, ka probleemid tulenevalt võimalikest 

remonttöödest samad. Väärib oma arhitektuurse 

taseme ja originaali säilivuse poolest kaitset 

üksikmälestisena. (Vt ka inv kaart) 
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Kuuse 2, proj. 1936, autor. I. Laasi. 

Tegemist lihtsa aga väljapeetud 

detailikäsitlusega  funktsionalistliku 

hoonega, mille säilimine näib tänast 

seisundit arvestades küllaltki ohustatud. 

Säilinud valdavalt originaalis k.a paljud 

detailid. Hoones oli kaks heatasemelist 

neljatoalist korterit. Vt ka inv kaart.   

Papli 9B. Historitsistlik suvitusvilla, mis 

koos krundil paiknevate väiksemate 

hoonetega esindab hästi sajandialguse 

kuurordikeskkonda. Valdavalt 

algupärasena säilinud fassaadid teevad eriti 

väärtuslikuks. Nende ja algupäraste 

avatäidete säilimine väga oluline. Otsest 

ohtu hoone säilimisele ei paista. Võimalik, 

et kaitseks piisab ka muinsuskaitsealasse 

jäämisest. 

 

 

 

 

Uusehitised 

Nagu nähtub väärtuste kaardilt on tegemist küllalt kõrgete väärtushinnangutega 

piirkonnaga. Hooned, mis selgelt eiravad ja lõhuvad struktuuri (Papli 8 ja 10A, Lehe 3) 

on eraomandis ja vaevalt, et nende püsimise kahtluse alla saab seada. Oluline on vältida 

sobimatute uusehitiste lisandumist, seda nii mahtude kui materjalikasutuse vaatevinklist. 

Näiteks Papli 6 puhul, mille lammutamine on põhimõtteliselt heakskiidetud tuleks uue 

hoone rajamisel lähtuda mahtudes, kõrgustes ja liigendatuses varasemast hoonestusest. 

Kindlasti ei ole mõeldav ehitusaluse pinna suurendamine, arvestades krundi väiksust 

pigem vastupidi. Kuna ümbritsev hoonestus on valdavalt rõhtlaudisega võiks ka siin juba 

projekteerimistingimustes nõuda puitfassaadi, seda nii erinevatest ajastutest pärineva 
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arhitektuuri vastandumise vältimiseks kui harmoonilise tänavapildi huvides. Üldine 

kuldreegel ongi, et miljööväärtusliku hoonestuse asendamisel tuleb aluseks võtta 

varasema hoone maht, miljööliselt sobimatu hoonestuse korral aga ümbritsev linnaruum 

(kui näiteks peaks asendatama Papli 8 postkontorihoone, siis oleks oluline kavandada 

sinna pigem ümbritseva hoonestusega sobivad kaks väikeelamut kui analoogne 

ebaproportsionaalselt suur ja vale paigutusega hoonemaht). Kõige probleemsem antud 

piirkonnas on Papli tn nr 8-12, kus võib prognoosida uusehitust, mille lahendustest sõltub 

piirkonna arhitektuurne terviklikkus. Küsimuseks jääb kas suund saab olema kvaliteedile 

või kaosele.  
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II Esplanaadi t – Supeluse –Tammsaare pst – Aia t vaheline ala koos 

Aia vastaspoolega 

 

Nimetatud ala on kolmest vaatlusalusest kõige probleemsem ja enim kõhklusi tekitav. 

Olles ühelt poolt piiratud ajaloolise nn Morskoi ehk Meriküla slobodaaga, kus hoonestus 

kujunes välja juba 18. sajandi teisel poolel, on vaadeldavate kvartalite hoonestus 

äärmiselt mitmekihiline ja kvartaliti väga erineva väärtusega. Seetõttu on võimalikke 

lahendusvariante ka mitu.  

   

 

Iseloomustus ja väärtused 

Piirkonda iseloomustab väga mitmekihiline hoonestus. Esindatud on nii 19. sajandi 

keskpaik (Kartoffelplatzi ümbrus), järgnev sajandivahetus oma esinduslikumate 

korterelamute (Aia 17, 22, 26, Karuselli 13)  ja väiksemate elamutega (Karuselli tn. 

paarisnumbrid), iseseisvusperiood (Aia 20, 15A) , Nõukogude periood (ebamastaapsed 

korterelamud Esplanaadi 2A, Adamsoni 4) kui ka uus Eesti Vabariik (Aia 15, Supeluse 

2). Väärtuslike hoonete vahele jääb paraku ka hulgaliselt tühje krunte ja väärtusetut 

hoonestust. Vaadeldes hoonestust Pärnu ajaloo, lokaalse identiteedi ja arhitektuurilooliste 

väärtuste kontekstis, eristuvad väärtuslikuna just vanemad kihistused. Samas on näiteks 

Karuselli tänava hoonestus, mis küll suhteliselt terviklikult säilinud, hilisematel 

perioodidel sedavõrd ümberehitatud, et  väärtuslikust tervikansamblist enam rääkida ei 

saa.  

Vanimast hoonestusest eristub tervikliku ansamblina Kartoffelplatzi ümbrus (Roosi 19, 

21,23, 16/18). Tegemist on hoonestusega, mis pole ehk niivõrd huvipakkuv stiiliajaloo  
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Roosi 23 Roosi 21                                 Roosi 16/18 

vaatevinklist, küll aga Pärnu ajaloo kandjatena. Hinnates objekte lokaalses kontekstis 

tulebki just seda rolli oluliseks pidada. Kuivõrd hoone Roosi 21, mis on tõenäoliselt  selle 

ansambli vanim hoone, on tunnistatud vastavaks kultuurimälestise tunnustele, siis on 

oluline säilitada tema ümber ka ajalooline miljöö. Küsimus on, kas teha seda 

muinsuskaitseala piirides või üksikmälestistena muinsuskaitseala kaitsevööndis.  

Arvestades seda, et selle ansambli ümber on hulgaliselt väärtusetut arhitektuuri ja teisalt 

siin mitmel pool mainitud puitarhitektuuri kaitsetust, oleks ilmselt otstarbekas viimane 

variant. Terviklikud tänavalõigud on veel Karuselli 4-10, kus on sarnase mastaabi ja 

ajaloolise taustaga hooned. Paraku on enamik neist rohkem või vähem ümber ehitatud, 

terviklikumalt on säilinud Karuselli 8, kus on aga aknad asendatud plastikakendega. 

Terviklik on ka tänavalõik Esplanaadi 2- Aia 11, kus aga nagu mitmel pool mujalgi on 

jõutud palju liigagara renoveerimisega ära rikkuda. Tähelepanuväärseim nimetatud lõigus 

on Aia 11 elamu, mis  esindab väga stiilipuhtalt ülevenemaaliste tüüpprojektide eeskujul  

  

Aia 11         Aia 7 

välja kujunenud kohalikku tõlgendust klassitsismist. Olles stiilipuhtalt ja väljapeetult 

teostatud on tegemist väga hea näitega 19. sajandi II poole arhitektuurist. Selle naabruses 
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on säilinud hulk, küll pisut vähem väärikat ja renoveerimise käigus moonutatud hooneid, 

mis aga koos küllalt harmoonilise ansambli moodustavad. Siia grupi kuulub veel rida 

üksikuid hooneid.  

Teise olulise kihistuse nimetatud piirkonnas moodustavad eelmise sajandi alguse 

esinduslikud kortermajad, mille küllalt esinduslik rida kulgeb küll mõningate 

katkestustega mööda Aia tänava paariskülge. Kuigi majad on erineva arhitektuurse 

tasemega leiab siit Pärnu sajandialguse uhkeimad puidust korterelamud ja esinduslikud  

  

Aia 22 Karuselli 13 

nurgalahendused, mis väärivad tähelepanu ka kogu Eesti puitarhitektuuri ajaloo 

kontekstis. Neist esinduslikeimal Aia 22-l  oli välitööde ajal 2005 augustis 

fassaadiremont, mis tähendas kogu originaallaudise vahetust.   Kui suur osa hoone 

arhitektuursest ja originaaliväärtusest on hävinud selgineb pärast tööde lõppu. Võib siiski 

loota, et hoone keskkondlik, miljööline ja elamusväärtus säilib.  Selles hoonetegrupis 

väärivad veel tähelepanu Aia 26, 17, Supeluse 6,10, 12.  

Kolmanda, tegelikult hajusa ja ebaühtlase tasemega kihistuse moodustavad Eesti 

Vabariigi aegsed korterelamud. (Aia, 15A, 20 jne). Paraku on kõik nad langenud n.ö 

euroremondi ohvriks, mille käigus on paranenud küll hoonete heakord, nende 

arhitektuurne kvaliteet aga oluliselt langenud. Kõik nad paiknevad hajusalt, ühtset 

ansamblit nagu eelnimetatud hoonegruppide puhul ei teki. Kuigi selgelt eristuvad 

varasematest kihistustest oma materjalikasutuse ja arhitektuurikeele poolest, järgivad nad 

siiski tsaariaegsete korterelamute linnaruumilist struktuuri oma kõrguse ja hoonemahtude 

osas, vahel ka paigutuselt (Aia 20).  Selle tulemusena ei mõjuta nad ümbritsevat 

linnaruumi ka destrueerivalt, vaid sulanduvad suhteliselt harmooniliselt üldpilti. 
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 Aia 15A      Aia 20 

Kõige probleemsem on Nõukogude perioodi hoonestus. Kõige vähem sekkuvad 

keskkonda mõned nõukogudeaegsed eramud Auli tänavalt, mis aga arhitektuurikeelelt 

siiski võõrkehadena mõjuvad, esindades pigem kodukeskset väikelinna elustiili kui 

suvepealinna melule sobiliku keskkonda. Kui kaks stalinistlikku tüüpelamut (Aia 28B ja 

28C) ning väiksemad „hrustsovkad” (Supeluse 20, Auli 1B) sulanduvad tänu 

mõõdukatele mahtudele ja rohkele rohelusele suhteliselt valutult üldpilti, siis mitmed 

hilisemad hooned on selles osas lausa räigelt dominantsed. Olgu need siis elamud 

Esplanaadi 2A ja Adamsoni 4, või lasteaia hoone Aia 13. Paraku ei ole ka uus iseseisvus 

olukorda parandanud, vaid tekitanud vaid uusi probleeme uute ebamastaapsete  

korterelamute ja Aia ning Tammsaare nurgale paigutatud sanatooriumihoonete näol.   

 

Ettepanekud 

 

Kaitserezhiimidest 

Kui vaadelda väärtuste kaarti nimetatud alal, siis joonistub välja kolm võimalikku 

arengustsenaariumi: 

1. Tõmmata muinsuskaitseala piir mööda Supeluse tänava paarisnumbrilisi krunte 

kuni Tammsaare 4-ni ja jätta ülejäänud osa alast kaitsevööndisse. Kuna alale 

jäävatest hoonetest on enam kui pooled miljööväärtuslikud või miljööliselt 

väärtusetud, s.t nende asendamine on täiesti mõeldav, siis kõigi nende käsitlemine 

muinsuskaitseala seadusandlusest lähtuvalt tekitab vaid asjatut bürokraatiat, tüli 
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linnakodanikule ja mõttetut tööd ametnikele. See tähendab ühtlasi, et 

väärtuslikumad ja enam ohustatud hooned tuleks võtta kaitse alla 

üksikmälestistena. Et selles piirkonnas kuuluvad nad eranditult kõik vanema 

puitarhitektuuri hulka, siis arvestades muinsuskaitseala kehtestamise ajalist 

perioodi võib see nende säilimise huvides osutuda niikuinii möödapääsmatuks.  

2. Tõmmata muinsuskaitseala piir mööda Aia tänava paarisnumbrilisi krunte nagu 

algselt kavandatud. Vastuargumendid eelmises alalõigus. Poolt räägib asjaolu, et 

tekib  vajadus võtta vähem üksikmälestisi kaitse alla. Kuigi nagu eelmises 

alalõigus öeldud, võib juhtuda, et hoonete säilimise huvides tuleb seda ikkagi 

teha.  

3. Teha piir vastavalt hoonestuse väärtusele haarates Aia paariskülje kuni numbrini 

28, sealt edasi üle Aia tänava numbrite 11 ja 13 vahelt kuni Supeluse paarisküljeni 

ja sealt edasi mööda Supeluse paariskülge kuni Tammsaare 4-ni. Selle variandi 

puhul tuleks ikkagi kaitse alla võtta Roosi tänava grupp (19,21,16/18), Aia 13 ja 

Aia 17. Vt. ka väärtuste kaardile märgitud piiriettepanekut.  

Kõikidel variantidel on oma eelised, kuid eelistused kipuvad kuuluma variandile 3, kuna 

see võimaldab ühelt poolt kaitsta kõige kiiremini ja valutumalt hooneid, mille 

arhitektuursete ja ajalooliste väärtuste säilimine võib sattuda kergesti ohtu, kui ilmneb et 

muinsuskaitseala tõepoolest kavatsetakse laiendada ja teisalt väldib üleliigset bürokraatiat 

hoonete puhul, millel puuduvad kaitstavad väärtused.  

 

Mälestistest 

Kuigi üldpilt sellest alast on kohati (eriti Supeluse ja Aia vahelistel sisetänavatel) üsna 

troostitu, siis ometi leidub siin hulk tähelepanu väärivaid hooneid. Kõik, v.a Roosi 16/18 

on ära toodud ka Pärnu üldplaneeringu ettepanekutes muinsuskaitse alla võetavate 

objektide kohta. Igal juhul vajaksid kaitset üksikmälestisena järgmised hooned:  

 

Aia 11, tegemist neoklassitsismi sugemetega historitsistliku hoonega. Kahjuks käesoleva 

seisuga projekti pole leitud, kuid sellest sõltumata võib öelda, et hoone on enam kui 90%-

lt säilitanud oma originaalse välisilme. Tähelepanu väärib säilinud detailide rohkus ja ka 

heaperemehelik suhtumine, mis sellele siiani osaks on saanud. Mälestisena väärib kaitset  
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Aia 11 

eelkõige kui oma ajastu erakordselt hästi säilinud stiilinäide, aga ka osana terviklikust 

ansamblist (Aia 7-11). 

 

Roosi 21 – Vanim ja väärtuslikum hoone piirkonnas, keskse mantelkorstnaga. On 

tunnistatud vastavaks mälestise tunnustele ka arhitektuurimälestiste ekspertnõukogu poolt 

ja on läbimas riiklikuks kultuurimälestiseks tunnistamise protseduuri. Sellest tulenevalt ei 

ole vajalik siinkohal pikemalt käsitleda. Vt ka inv kaart.  

 

Roosi 19 –  lihtne vanemat tüüpi elamu 19. sajandist. 

Ajal kui Kartoffelplatzil tegutses turg paiknesid hoone 

vasakpoolses osas äriruumid. Moodustab väärika 

tausta Roosi 21 elamule, mis oma väiksuse ja erilisuse 

tõttu vajab toetavat ajaloolist hoonestust ka vahetus 

ümbruses.  

 

Roosi 16/18. Ühelt poolt kummaline mitmeetapiliselt 

ehitatud hoone, mille arhitektuursest 

stiiliterviklikkusest rääkida ei saa. Teisalt esindades 

üht ajalooperioodi ja kummalist arengulugu pakub 

siiski väga toetavat rolli Roosi 21-le, mis ilma tausta- 
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mängijateta jääks ümbritsevas, sobimatute ümberehituste tõttu väärtusetuks muutunud 

keskkonnas väheveenvaks museoloogiliseks eksponaadiks.  

 

Juhul kui rakendada muinsuskaitseala piiri määramisel variant 3, siis vajaksid lisaks 

eelnevatele kaitset veel järgmised hooned: 

 

Aia 17 – klassitsistliku dekooriga 

korterelamu 20. sajandi algusest 

(1909). Kahjuks jäänud täielikult 

ilma toetavast keskkonnast, kuna nii 

kõrval kui vastas on tühjad krundid. 

Kerkib atraktiivsena esile pärast 

pikka ja igavat Aia tänava lõiku. 

Kõik eeldused säilida linnaruumilise  
 

dominandina. Samas arvestades ümbritsevat kavandatavat ehitustegevust pole välistatud, 

et siingi võib tulla omanikel mõte asenda see hoone uue ja suuremaga.  

 

Karuselli 13 esinduslik korterelamu 

20. sajandi alguse esinduslik 

korterelamu, mis Eesti 

puitarhitektuuri kontekstis väärib 

tähelepanu ka oma 

nurgalahendusega. Küll 

tagasihoidlikum kui Aia 22, kuid 

säilinud valdavalt originaalis ja 

vajab kindlasti kaitset   

baprofessionaalsete ümberehituste eest. 

 

Kui tõmmata piir mööda Supeluse tänava paarisnumbreid tuleb kriitilise pilguga vaadata 

ka tänava alguse väärthoonestust. Kuivõrd käesoleval juhul tundub variant 3 kui 

kompromissettepanek väga mõistliku lahendusena, siis  ei ole seda alalõiku ka pikemalt 
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käsitletud. Kui muinsuskaitseala piirides on kokku lepitud tuleb vastavalt üle vaadata ka 

probleemsed alad.  

 

Uushoonestusest 

Kuna antud piirkonnas on mitmeid tühje krunte ja palju väärtusetut hoonestust, siis 

valikud, mis tehakse piirkonna uushoonestuse kujundamisel määravad paljuski ära ala 

edasised arengud ja renomee. Kuna Pärnusse (nagu ka mujale linnadesse) on viimase 

kümnendi jooksul kerkinud arvukalt ebamastaapseid ümbritseva keskkonna arvel elavaid 

n.ö parasiithooneid, millega nii mõnigi kord kaasneb äärmisel madal arhitektuurne tase, 

siis mõnevõrra selgemad arengukontseptsioonid ja selgemad raamid saaksid kogu ranna-

ala vaid väärtustada. Käesoleva töö raames ei ole üritatudki välja selgitatud kõiki 

protsessis olevaid või juba kehtestatud detailplaneeringuid, et neile siis ettekirjutusi teha. 

Pigem on oluline paika saada mõned kõige üldisemad reeglid, mille järgimine 

võimaldaks olemasolevate väärtustel püsima jääda ja esile tulla, ning vältida 

arhitektuurset kaost. Vt. põhimõtted uushoonestuseks alajaotuses järeldused.  Arvestades 

piirkonna hoonestusstruktuuri on oluline suuremate kruntide puhul kahe eraldi (NB! 

Mitte mõtteliselt ega sümboolselt, ega soklikorruselt ühendatud)  mahu tekitamine. 

Kõrguseks piisaks kahest korrusest, üksikutel juhtudel võib kaaluda kolmanda korruse 

lubamist katusekorrusena või tagasiastega tingimusel, et selle pindala ei ole rohkem kui 

50% hoonealusest pinnast. Aia ja Roosi nurgal oleval tühjal krundil tuleks lähtuda Aia 17 

gabariitidest ja neid mitte ületada ei ehitusaluse pinna, ega kõrguste osas. 

Tähelepanelikult tuleks suhtuda ka Auli tänava paarisnumbrilisse külge Aia ja Supeluse 

tänavate vahelises osas kus praegu hoonestus praktiliselt puudub. See  ala tuleks 

lahendada korraga ja terviklikult. Arvestades vastasküljel toimuvat, siis ilmselt 

hoonestada eramutega, mille ehitusalune pind ei ületaks ca 120 ruutmeetrit.  
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III Esplanaadi t -Mere pst-Rannapargi-Supeluse t vaheline ala. 

 

Tegemist on alaga, mida ühelt poolt ümbritseb praeguse muinsuskaitseala kaitsevöönd, 

mis piirneb Esplanaadi tänavaga, teiselt poolt Rannapark ja kolmandast küljest Pärnu 

kuurordielu peatänav – Supeluse tänav . Hoonestus on hästi ebaühtlase tasemega üle 

kogu vaadeldava ala s.t kõikjal on kõrvuti nii väärtuslikke hooneid, kui miljöölisest 

aspektist ebaolulisi või koguni keskkonda destrueerivaid ehitisi. Väärtuslikke ehitisi on 

selgelt rohkem Supeluse tänava äärsetes kvartalites, samas kui Pärna ja Mere pst 

vahelisel alal need praktiliselt puuduvad (v.a Mere pst 10 ja 12).  

  

  

Iseloomustus ja väärtused 

Vaadeldaval alal tervikuna on linnaruumis loetavad õige mitu hoonestuskihti. Neist 

vanim, kuni 19. sajandi lõpuni kujunenud nn stiihiline kuurort, kus suhteliselt väiksemate 

hoonete (enamasti 1-1,5 korrust) kujunduses võib kohati ära tunda ülevenemaaliste 

tüüpfassaadide mõjusid. Ühelt poolt ajalooliselt intrigeeriv ja kõige vähem teadvustatud 

etapp kuurordi ajaloos on tänases seisus ka kõige kaitsetum. Kõrvalhoonetesse ehitatud 

toakesed suvitajate tarbeks ja tillukesed äriruumid mõjuvad tänases linnapildis 

atraktiivselt ja eksootilised. Reeglina küllalt väikesed ja vanad hooned on ahvatlev 

võimalus kinnisvaraarenduseks ja seega küllalt ohustatud.  Kahjuks ei ole tegemist 

kompaktsete gruppidega vaid pigem 2-3 majast koosnevate hajutatud saarekestega. Neist 

tähelepanuväärseimad on Supeluse 5, Nikolai 3; Supeluse 17-19, Sääse 1, 5A,5; 

Esplanaadi 2 ja 4, Esplanaadi 14, 18, 20 jm.  
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Supeluse 5  Supeluse 19,17          Sääse 5A  

Järgmine kihistus on sajandivahetuse villad ja korterelamud, mis samuti paiknevad üsna 

kaootiliselt ja juhuslikult.  

Kõige napimalt on antud piirkonnas esindatud Eesti Vabariigi aeg, tähelepanuväärseid ja 

kõrge väärtusega hooneid on vaid üks – Nikolai 27, Märt Merivälja projekteeritud  villa.  

Nõukogude periood on jätnud siia piirkonda vaid mitmed ebamastaapsed ehitised, uus 

vabariik aga hooned, mis mahtude osas on rahuldavad, kuid arhitektuurne üldpilt on 

masendavalt kehv.  

  

Ettepanekud 

Kuigi mõned kvartalid vaadeldaval alal sisaldavad väärthoonestust üsna napilt, ei 

võimalda nende asend neid muinsuskaitsealalt välja jätta. Samas ei tähenda paiknemine 

kaitsealal, et sinna ei saaks püstitada uushoonestust vaid seda, et kavandatav hoonestus ei 

tohiks devalveerida piirkonna väärtusi ja risustada vaateid.  

 

Mälestised 

Hetkel on alal vaid kaks riiklikku kultuurimälestist (Supeluse 1, 21). Kuigi kavandatav 

kaitseala tagab olulisemate üldiste väärtuste kaitse, siis osade hoonete puhul tuleks siiski 

kaaluda üksikmälestise staatust. Põhjusteks siin kas eriti väärtuslik ja detailirohke 

arhitektuur või ohustatus.  
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Nikolai 28. Hoone, kus elas Johannes 

Vares-Barbarus.  Hetkel projekt leidmata. 

Esindab väga stiilipuhast sajandivahetuse 

arhitektuuri.  Kaitset väärib siiski oma 

tähelepanuväärselt detailirohke arhitek-

tuuri poolest, mis on säilinud silma-

paistvalt autentsena. Korrastamine ole-

masolevaid väärtusi säilitades võimaldaks 

kujundada sellest ühe rannarajooni 

„pärli” 

 

Esplanaadi 18, 20. Taas vanim osa 

kuurordiarhitektuurist, mille väärtused on 

eelkõige ajaloolised ja  seisnevad paljuski 

autentsuses. Vajab kaitset just 

ebaprofessionaalsetest remonttöödest 

tulenevate väärtuste kadumise 

vältimiseks. Enne kaitse alla võtmist 

teostada tehniline ekspertiis.   

 

Sääse 1. Detailirohke ja hästisäilinud 

puitvilla sajandivahetusest, mille väärtusest 

olulise osa moodustavad autentsena 

säilitatavad ehisdetailid ja ehitusosad. Koos 

Sääse 5A hoonega oluline dominant tänava 

miljöös.  
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Sääse 5A esindab kummalisevõitu varianti 

nn stiihilise kuurordi aegadest. Väga 

ebatavaline arhitektuurne lahendus. 

Väikese suveniiripoe vms-na täiendaks 

tänavat sobilikult avaliku funktsiooni 

omava objektiga. Alustatud on räästa 

tõstmist. Oluline selgitada välja kavad, et 

hoone väärtused ei häviks. 

 

 

Supeluse 17 – taas nn varase kuurordi 

esindaja. Ehitatud enne 1897. aastat, sellest 

ajast projekt ümberehituseks. Maaliline 

hoone, mis oma väiksuse tõttu võib 

tekitada kiusatust asendada see suurema ja 

tulutoovamaga. Reaalne oht säilimisele 

arvestades naaberkinnistu ambitsioone 

uusehitiseks. 

 

Supeluse 29. Kuigi vaadeldavast alast välja 

jääv hoone vajaks kui üks esinduslikumaid 

suvitusvillade näiteid kiiret kaitset just 

eelpoolnimetatud põhjustel (puitarhitek-

tuuri haavatavus, potentsiaalsed remondi-

plaanid). Linnaehituslikult väärikas posit-

sioon ja hoone arhitektuurne väärtus eel-

daks siin väga pieteeditundelist lähenemist.   

 

Uushoonestusest 

Kuna antud piirkond on vaadeldavatest kõige kaootilisem , teisalt aga juba praegu enim 

arendustegevuse ootel tühjendatud krunte ja väärtusetut hoonestust omav, siis on väga 

oluline kokku leppida uushoonestuse tingimused. Ühelt poolt tuleks lähtuda kokkuvõttes 

esitatud uushoonestuse tingimustest, olulisim on aga saavutada teatud konsensus ja valida 
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suund kuhu minnakse. Olgu see siis korterelamud või eramud, puitarhitektuurist 

inspireeritud keskkond või valged funktsionalistlikud  villad (mis küll selles piirkonnas 

tegelikult võõrkehadena kipuvad mõjuma. Tähtis on teatud ühtne lähenemisviis ja juba 

praegu valitseva kakofoonia leevendamine mitte süvendamine.  

 

 

Kokkuvõtte 

 

Üldpilt analüüsitavas piirkonnas on küllaltki kirju. Selgelt eristuvad viis 

hoonestuskihistust: 

1.  Nn varane kuurort -- stiihiliselt kujunenud, suhteliselt väikeste hoonetega,  

Paraku on seda nn varast kuurorti säilinud väga vähe. Kuid seda enam tuleks teda hinnata 

ja väärtustada. Sageli kiputakse vaatama neile kui lihtsalt vanadele puitlobudikele. 

Tegelikkuses tuleks neid pigem eksponeerida, leida sobiv funktsioon jne.  

2. Sajandivahetuse villad, pansionaadid  ja korterelamud. Hõlmab perioodi esimese 

maailmasõjani. Vaadeldava ala esinduslikumaid kihistusi. Mõõdukate korrastustöödega 

võiks olla piirkonna atraktiivseim osa.  

3.  Eesti Vabariigi aegne hoonestus, nimetatud alal esindatud eelkõige Tammsaare pst-st 

mere poole jäävas villade alas. Üksikuid hooneid ka ülejäänud piirkonnas.  

4. Nõukogude perioodi esindavad valdavalt ebamastaapsed korterelamud ja 

ühiskondlikud hooned, mis piirkonna intiimset ja õdusat mõõtkava räigelt lõhuvad.  

5. Uus Eesti Vabariik on suutnud siia lisada peamiselt madalakvaliteedilist arhitektuuri, 

mis reeglina naaberhoonestusega kuidagi ei harmoneeru. Arhitektuurse üldmulje 

ühtsustamine uusehitistel ja kvaliteetse arhitektuuri lisandumine ainult tõstaks piirkonna 

väärtust ja esinduslikkust. Samas ei tohiks seda teha olemasoleva väärthoonestuse arvelt 

vaid pigem tühjade kruntide, ja väärtusetute hoonete baasilt.  

Hoonestuse üldpildis torkab silma tendents asendada ajaloolise väärtusega hooneid 

uutega, mille mahud ja arhitektuurne tase jätavad soovida. Iseloomulik on taotlused 

püstitada  suhteliselt madala hoonestuskõrguse ja väikese ehitusaluse pinnaga hoonete 

vahele ebamastaapselt suuri korterelamuid. Omaette teema on ka pseudoajaloolised 
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hooned, mis olles küll üksikutel juhtudel õigustatud kipuvad Pärnus vohama ka aladel 

kus sellele puudub igasugune sisuline põhjendus. Teine probleem on Pärnu sümboliks 

peetud valge funktsionalismi kriitikavaba paigutamine kuhu tahes. Vaadeldavas 

piirkonnas kuni Tammsaare puiesteeni on eesti Vabariigi aegseid hooneid vaid üksikuid 

ja needki pole reeglina valge funktsionalismi ideest kantud, pigem mängitakse 

esindustraditsionalismi võtetega..   

Analüüsides lähteülesandes püstitatud piirkonna hoonestuse väärtusi ja võimalikke 

kaitserezhiime kujunes välja rida ettepanekuid ja tähelepanekuid: 

 

Muinsuskaitseala piiridest 

Vanalinna kaitsetsooni ja Tammsaare puiestee vahelise ala lõunapoolne piir oleks kõige 

otstarbekam tõmmata vastavalt väärtuste esinemisele piirkonnas. Eesmärgiga siis tagada 

optimaalne kaitse hoonestusele, mis seda vajab ja väärib ning samas vältides ülearust 

bürokraatiat aladel, kus selle järgi puudub igasugune sisuline vajadus. Samadel põhjustel 

võiks villade alal tõmmata piiri piki Kuuse tänavat, hooned mis Kuuse ja Side vahel 

kaitset vajavad on kõik sellised (kokku 5), kus sellega võib olla oluliselt kiirem kui 

muinsuskaitseala kehtestamise protsess seda võimaldab. Seega on sellisel juhul 

otstarbekas rakendada pigem kaitset üksikmälestisena.  

 

Mälestistest 

Arvestades muinsuskaitseala laiendamise protsessi ajakulukust ja reaalset olukorda, kus 

see protsesse võib esile kutsuda majaomanike huvi oma maja kiirendatud korras 

lammutada või remontida ning asjaolu, et piirkonna väärthoonestus koosneb valdavalt 

puitarhitektuurist, siis teatud osa hoonete puhul oleks otstarbekas kohaldada neile kohene 

kaitse riikliku kultuurimälestisena. Ettepanekute tegemisel on lähtutud sissejuhatuses 

toodud kriteeriumitest. Piirkonna inventeerimist korraldades on üle vaadatud ka Pärnu 

üldplaneeringu juures esitatud hoonete nimekiri, mida sooviti esitada kaitse alla 

võtmiseks riikliku kultuurimälestisena.   

Kõrvaltähelepanekuna tuleks selle pilguga vaadata läbi kogu nimekiri kaitse alla soovitud 

hoonetest. Arvestades asjaolu, et rida nimekirjas esitatud hooneid on tänaseks hävinud 

tuleks selle protsessiga kiirustada.  
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Põhimõtted uushoonestuseks. 

Uushoonestuse kavandamisel käsitletavas piirkonnas tuleks lähtuda järgmistest 

põhimõtetest: 

1. Uus hoone ei tohiks eristuda ümbritsevatest hoonetest silmatorkavalt ei  

mastaapide ega materjalikasutuse poolest, vastandumine ja soleerimine ei ole 

kohased ajaloolises väärtkeskkonnas 

2. Tuleb vältida liiga suurte hoonemassiivide teket. Suured korterelamud ei ole 

antud piirkonnas iseloomulikud ja alati tuleb eelistada kahte väiksemat hoonet 

ühele suurele. 

3. Hoonele tuleb ette anda maksimaalne ehitusalune pind. See arvutatakse välja 

naaberhoonestuse vastavate parameetrite abil. Kunagi ei lähtuta kvartalis, või 

koguni naaberkvartalis paiknevast kõige suuremast hoonest vaid siiski 

keskkonnast. Täisehitusprotsent ei pruugi alati soovitud tulemust anda, eriti kui 

krunte liidetakse lahutatakse või on tegemist piirkonnaga kus kruntide suurus 

erineb üksteisest kordades.  

4. Soovitav on ette anda ka kõrgus, mis ei tohiks olemasolevast naaberhoonestusest 

erineda rohkem kui ühe korruse võrra. (S.t 1,5 korruselise hoone kõrval on 

maksimaalne kõrgus 2,5 ja mitte mingil juhul 3 täiskorrust). Kõrguste puhul 

tuleks paralleelselt kasutada nii korruste kui meetermääratlusi, et vältida 

hilisemaid vaidlusi.  

5. Kui uus hoone tuleb kohta, kus kogu ümbritsev hoonestus on puitvoodriga võiks 

ka uuelt hoonelt nõuda laudise kasutamist. 

6. Hoone peab sulanduma keskkonda mahult ja materjalikasutuselt, ajalooliste 

vormide matkimine ei ole üldjuhul õigustatud.  

Kõik põhimõtted on suunatud keskkondlike (mõeldud on arhitektuurset keskkonda) 

väärtuste kaitsmisele ja harmoonilise linnaruumi loomisele.   

Mistahes ettekirjutused ja piirangud  oleks soovitav arendajatele juba võimalikult 

varakult teatavaks teha, et vältida asjatuid lootusi ja ebarealistlikke äriplaane.  
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I Tammsaare puiestee ja Kaarli tänava vaheline villade piirkond 

 

Tammsaare-Kuuse-Papli-Lehe 

 

Aadress Kirjeldus Kr 

srs 

Ehal 

pind 

Vrt Foto  

Lehe 1 Villa Velm, arh. Hugo von 

Volffeldt. Puidust kahekor-

ruseline viilkatusega hoone, 

mälestis, sõrestikkonstrukt-

sioonis, väga halb tehniline 

seisund. Oluline osa algupä-

rastest detailidest hävinud. 

Mõeldav asendada koopiaga. 

Vt inv kaart.  

3140 370 V 

 

Tamm-

saare 1A 

Kahekorruseline, terrassiit-

krohvi, lamekatuse, reeling-

piiretega avarate katuseter-

rassidega villa. Arhitekt Märt 

Merivälja, kooskõlastatud 

08.07.1937, hoone valmis 

04.11.1938. Omanik kapten 

Evald Jakob-son. (ERA f. T-

10, n 4-I, s 1060). 2000. res-

taureerimisprojekt AB-lt Le-

hemaa ja Urgard. Vt inv 

kaart. 

1391 394 VV 

 

Tamm-

saare 3 

Kahekorruseline puidust viil-

katusega elamu. Tõenäoliselt 

ehitatud 20. sajandi esimesel 

kümnendil. 2005 suvel re-

mont pooleli. Silma hakka-

vad sobimatud aknad ja ve-

randalaadne juurdeehitus 

esiküljel.  

777 200 ÜP 

MV 

 
Tamm-

saare 5 

Esindustraditsionalismi 

vaimus villa 1930. aastatest. 

Välisvaatlusel hästi säilinud 

s.h detailid (uksed, piirded 

jne. Moodustab ansambli 

Tammsaare 1A ja 5A 

villadega.  

788 178 ÜP 

V 
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Tamm-

saare 5A 

Keskse trepikojaga esindus-

lik korterelamu, markeerib 

1930.aastatel levinud keskse 

kivitrepikojaga elamutüüpi. 

Pisut liiga massiivne arves-

tades ümbritsevat hoonestust. 

Hoonel on väärtuslik välis-

uks, mis tuleks kindlasti 

restaureerida. Tagaküljel 

kolmandal korrusel mahte 

moonutav klaasist 

juurdeehitus (ebaseaduslik?). 

1172 315 ÜP 

V 

 

Tamm-

saare 7 

1k+K, historitsistlik puitvilla. 

Visuaalsel vaatlusel dateeriks 

20. sajandi algusesse. Meie 

kontekstis küllalt erandlik 

trempel- ehk nivendisein. 

Kui välja arvata sobimatud 

aknad, siis vaatluse järgi 

rahuldavalt restaureeritud.  

900 250 ÜP 

V 

 
Tamm-

saare 9 

Kahekorruseline puidust ela-

mu kivikattega poolkelpkatu-

sega. Ehitatud rekonstrueeri-

mise sildi all 2000. aastal. 

Krundil varem paiknenud 

villa (ehit. 1898) lammutati 

amortiseerumise ettekäändel 

ja asendati see uue, varase-

mast märksa suurema hoone-

ga (arh. R. Raie). Kahjuks ei 

ole projekti terviklikult teos-

tatud ja loobutud on algselt 

kavandatud puitpitskaunis-

tustest, mis oleks uushoone 

veelgi valutumalt üldpilti 

sulandanud. Suurima veana 

on aga jäetud soklile andma-

ta projektis ettenähtud kõr-

gus, mis hoone proportsioo-

nid kummaliseks  muudab 

(eriti jaburalt mõjub 

varikatus). 

1283 215 ÜP 

MV 
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Tamm-

saare 11 

Villa Carlsruh. Arh. Hugo 

von Volfffeldt. 2k (tornide 

osas 3k) puidust villa. Kuu-

lub koos Lehe 1-ga piirkonna 

vanimate hoonete hulka. 

Ilmselt Pärnu Rannarajooni 

suurim puithoone. Vt inv 

kaart. 

3788 561 ÜP 

VV 

 
Papli 6 Kahekorruseline puidust 

krohvitud fassaadiga elamu. 

Juugendlikku asümmeetrilist 

fassaadilahendust ilmestab 

nurgatorn. Nõukogude aeg-

sete remontidega hoone arhi-

tektuurne väljanägemine olu-

liselt devalveerunud. Viimati 

kasutati Balti Laevastiku 

Kuurorti laboratooriumi-

hoonena, II korrusel korterid. 

Teadaolevalt on nõustutud 

hoone lammutamisega. 

Uushoonestusel säilitada 

mahtusid ja kompositsiooni, 

soovitav fassaadikate laudis. 

729 341 ÜP 

MV 

 

Papli 4 Kahekorruseline puidust lin-

navilla tüüpi hoone. Arh. Hu-

go von Volfffeldt. 1897 sai 

krundi põlisrendile Bakuust 

pärinev A. Kujehl, pärast 

tema surma 1900 müüs lesk 

2 puitvillat Peterburi kodani-

kule C. Weidelile. Edasi rida 

omanikuvahetusi.Vt invkaart  

674 186 ÜP 

V 

 

Papli 2 Madalakaldelise viilkatusega 

kahekorruseline katusekorru-

sega hoone. Eirab oma täna-

vaäärse paigutusega piirkon-

nale iseloomulikku aias paik-

nevat villa-tüüpi hoonestust. 

Arhitektuurselt küündimatu 

ja miljöösse sobimatu.    

387 109 -- 

 
Papli 2B Nn neofunktsionalistlik 2k 

krohvitud fassaadidega villa. 

Püüab asuda dialoogi Tamm-

saare puiestee alguse esin-

dustraditsionalistliku hoones-

tusega,  kahjuks ebaõnnestu-

nult, niigi kaootiliseks kippu-

vat üldpilti veel hägustades.  

613 160  __ 
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Lehe-Papli-Kuuse 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.al. 

pind 

Vrt. Foto  

Lehe 3A Villa Carola, arh. Hugo von 

Volfffeldt. Historitsistlik 

puitpitsidega villa, mis selli-

sena sobib hästi Papli tänava 

puitvillade ansamblisse. Küll 

pisut tagasihoidlikum ja 

hilisemate juurdeehitustega, 

siiski säilitanud osa 

originaaldekoorist ja 

fassaadilaudisest.  

1195 131 V 

 

Lehe 3 Pärnu valgest funktsiona-

lismist inspireeritud kohvi-

kuks ehitatud hoone, mis ei 

haaku küll vähimalgi määral 

naabruses olevate puitvil-

ladega, oma asukoha tõttu 

aga ka väga ei häiri ega 

destrueeri ansamblit.  

1227 489 MV 

 
Papli 3A Papli 3 villa kõrvalhoone, 

mis paiknedes küll samal 

kinnistul on siiski eraldi 

numbriga. Ühekorruseline 

ehitis, mis algselt on täitnud 

abihoone funktsiooni. Täna 

kasutusel elamuna. Oluline 

oleks vältida kinnistu 

jagamist piirdeaedadega . 

1695 71 MV 

 

Papli 3 Arh. Hugo von Volffeldt. 

Tagasihoidlikum villa aia 

sügavuses. Kui välja arvata 

sobimatud avatäited, siis 

rahuldavalt restaureeritud.  

1695 190 V 

 
Papli 5 Tõenäoliselt ehitatud sajandi 

esimesel kümnendil, 1938 

ümberehitatud Märt 

Merivälja poolt. Säilitanud 

üldjoontes välisilm, 

harmoneerub miljööga.  

Vt inv kaart. 

1608 169 V 
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Papli 7A 1,5 korruseline puitelamu, 

mis oma praeguse välisilme 

on saanud 1999a. Võib oleta-

da, et tegemist 1930. aastate 

elamuga. Eristub pisut piir-

konna traditsioonilisemast 

(historistsismilembelisest) 

üldilmest kuid sulandub va-

lutult üldpilti.  

1399 157 MV 

 
Papli 7 Uusehitis 1990-test aastatest. 

Arhitektuurikeelelt abitu ja 

miljööga mittearvestav hoo-

ne, mis ümbrusele vaid de-

valveerivalt mõjub. Õnneks 

ei häiri mastaapidelt. Kasuta-

des fassaadikujunduses enam 

ümbritseva hoonestusega 

harmoneeruvaid materjale 

sulanduks valutumalt.  

246 127 __ 

 
Papli 9A Papli 9,9A ja 9B 

moodustavad tervikliku 

ansambli, mille dominandiks 

on hoovi sügavuses paiknev 

historitsistlik villa. 

Esiletõstmist väärib, et ka 

algselt tervikuna  

funktsioneerinud ansambel 

1639 46 V 

 
Papli 9B on seda tänagi.  Väga oluline 

säilitada eksisteerival kujul. 

Mõjub stiilipuhta näitena 20. 

sajandi alguse 

kuurordihoonestusest. 

Arhitektuurikeelelt küll mitte 

võrreldav lopsaka dekooriga 

villadega on hoonestus tänu  

1639 302 VV 

 
Papli 9 oma algupärase välisilme 

säilimisele eriti kaitsmist 

väärt. 

1639 145 V 
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Papli 11, 

13 

Historitsistlik villa, mille  

torni kujundus meenutab 

vastas Papli 6 asuvat villat. 

Suure tõenäosusega on ka 

Papli 13 arhitektiks Hugo 

von Wolffeldt. Maja on 

tuntud kapten Kurgo villana 

(pikka aega oli kaugsõidu-

kapten Mihkel Kurgo oman-

duses), täna tegutseb siin 

sellenimeline külalistemaja. 

Eelmise vabariigi lõpuaas-

tatel oli siin sagedaseks suve-

külaliseks president Kons-

tatntin Päts, arvatakse, et pre-

sidendi privaatsuse soov oli 

põhjuseks teisel pool krunti 

jooksnud Kaarli tänava 

likvideerimisele.  

2609 212 

194 

MV 

 

 

Papli 15 Lihtne ja tagasihoilik 1,5 

korruseline elamu, mis mõ-

jub ümbritsevate küllalt esin-

duslike villade vahel võõr-

kehana. Ehitatud tn-lt 1910-

1925 vahel. Võib oletada, et 

algselt on fassaadi dominan-

diks olnud klaasitud veranda 

või varikatusega terrass. Va-

jalik oleks hoone fassaadile 

sobiliku mahu lisamine ja 

fassaadi korrastamine.  

1384 137 MV 

 

Kuuse 3 Kahekorruseline viilkatusega 

puitvilla. Villa Ilsenheim. 

1940 natsionaliseeriti, kasut. 

Sanatooriumi ravikorpusena. 

Suurem remont 1960. 

aastatel, siis hävis palju sise- 

ja välisdekoori. Suhteliselt 

lihtne hoone, väärtuslikuima 

osa moodustab viiluvälja 

pitsdekoor.  

816 233 V 
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Tammsaare-Side-Papli-Kuuse 

 

Aadress Kinnistu ja hoone 

lühikirjeldus 

Kr. 

srs 

Eh.a 

pind 

Vrt. Foto 

Tammsaare pst 

13 

1k+K,puitmaja,liigendatud 

fassaad ja katusemaastik, 

poolkelp kivikatus, kahe 

verandaga esiküljes, 

ehitatud 1913, arhitekt E 

von Wolfffeldt. Vt inv 

kaart.  

894 237 VV 

 
Tammsaare pst 

15 

1k +K, puitmaja, poolkelp 

plekk-katus, kitsas puit-

konsoolidel rõdu esiküljel, 

Ehitatud 1912. Arhitekt E. 

von Wolffeldt. Õuepoolne 

veranda hilisem lisandus 

1937.a. (ERA f. T-10, n 4-

I, s 1062. Vt inv kaart. 

903 191 VV 

 
A.H.Tammsaare 

pst 17 

1k + K, puitmaja, poolkelp 

plekk-katus, liigendatud 

fassaad ja katusemaastik, 

sobimatu materjalikasutus 

ja moonutatud detailid 

(aknad, uksed) vähenda-

vad väärtust. Ehitatud 

1915. 

896 111 V 

 
A.H.Tammsaare 

pst 19 

1k+ K, puitmaja, poolkelp 

plekk-katus, liigendatud 

fassaad ja katusemaastik,  

saelõikelised sarikaotsad, 

ülakorrusel sobimatu 

plastaken, kasvuhoone, 

kuur ehitatud 1924  

1394 151 VV 

 
A.H.Tammsaare 

pst 21 

1k + K, puitmaja, poolkelp 

plekk-katus, mõlemas 

otsas verandalaadne ehitis. 

Sobimatud avatäited pa-

rempoolsel verandal ja tei-

sel korrusel, samuti osadel 

ustel devalveerivad kogu 

hoonet.  Hoovis garaazh 

kõrvalhoone, mis mõjub 

ansamblis võõrkehana.  

1366 148 V 
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A.H.Tammsaare 

pst 23 

1k + K, krohvitud hoone, 

valtsplekiga mansardka-

tus. Juugendi ja sugeme-

tega hoone on ilmselt juba 

algselt üsna tagasihoidlik 

olnud, hilisemad ümber-

ehitused ei ole arhitektuur-

set ilmet parandanud.  

899 162 MV 

 
A.H.Tammsaare 

pst 25 

Peahoonest säilinud 

vundament, haljastus – 

suuremad puud, hekk, 

kuur pesuköök. 1925 

antud luba 1,5 korruselise 

puidust elumaja ehitami-

seks Ed. Winteri plaani 

järgi. (ERA F. T-10, n 4-I, 

s 1046)    

1314 94 ____ 

 

A.H.Tammsaare 

pst 27 

1 k + K, krohvitud hoone, 

sissepääs vasakul küljel, 

kõrge viiluga plekk-katus, 

ehitatud 1934. Lisatud 

kaldtee ratastooli tarvis.  

08.10.1929 on PLEK 

heaks kiitnud hr. A.Sepp´a 

poolt esitatud ehituspro-

jekti, mille ta ise oli 

koostanud. 13.01. krunt 

müüdus H. Kapstale, kes 

esitas uue projekti. (ERA 

f. T-10, n 4-I, s 1047) 

28.08.1931 on heaks 

kiidetud A. Tombergi 

koostatud elumaja plaan. 

Omanik H. Kapsta. Hoone 

valmis 1933. (ERA F. T-

10, n 4-I, s 1053) 

848 116 MV 

 

Papli tn 8 Postkontor (endine?), 2k, 

krohvitud hoone, lameka-

tus, suured vertikaalsed 

aknad, puidust uksed ja 

aknaraamid, peasissekäik 

ja terrass vasemal küljel 

sissepääsu kohal 

varikatus, ehitatud 1973. 

1925. aastal kooskõlas 

tatud plaan I. Tiiweli 

elumaja (1k+K, viilkatus, 

keskel eenduv risaliit, sel-

le ülaosas vahvärk) üm-

berehituseks. Harmonee-

957 415 ___ 
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rus hästi tänava hoones-

tusega.Büroost Wolffeldt 

ja Nürnberg.(ERA F T-10, 

n 4-I, s 930) 

Papli tn 8a 1k + K, puitmaja, kõrge 

kivist viilkatusega. Hiljuti 

valminud uuselamu. Ar-

vestab piirkonnas välja-

kujunenud linnaehituslik-

ke printsiipe (paigutus, 

kõrge viilkatus jne). 

Arhitektuurselt ja ehitusli-

kult jätab odava mulje.  

500 95 MV 

 

Papli tn 10a 3 k, lamekatus,1 korrus 

garaazhid, 5 korterit, ehi-

tatud 1973. Individuaal-

projekti järgi ehitatud 

ajastus  erandlik korterela-

mu, mis omas ajas arves-

tas konteksti, tänaste aru-

saamade järgi aga eirab.  

799  ____

___ 

 
Papli tn 10 

Papli tn 12 

Garaazid, väikeplokkidest. 

Ehitatud 1972 

Omandireformiaegsete 

rumaluste kõrgpilotaazh. 

32 24 

20 

____ 

 
Papli tn 14 1k + K, krohvitud hoone, 

kõrge viiluga plekk-katus.  

Kapitaalselt ümber 

ehitatud kasutades 

mitmeid sobimatuid 

detaile ja materjale. 

317 117 MV 

 
Papli tn 16 1k + K, puitmaja, kõrge 

viilkatus, rõhtlaudis. Üm-

berehituse käigus algne 

arhitektuurne ilmne tund-

matuseni muutunud.  

16.06.1938 kiitis Pärnu 

Linnavalitsus heaks hr. E. 

Parti ja A. Saksa poolt esi-

tatud elumaja projekti. 7. 

septembriks 1940 oli 

hoone katuse alla viidud. 

((ERA f. T-10, n 4-I, s 

1556) 

527 113 MV 
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Aadress Kinnistu ja hoone 

lühikirjeldus 

Kr 

srs. 

Eh. 

al. 

pind 

Vrt. Foto 

Kuuse  2 2k, krohvitud lamekatusega 

funk elamu, paremal küljel 

kumeralt eenduv söögitoa-

osa, fassaadi liigendab trepi-

koja vertikaalne nurgaaken, 

peaukse kõrval väärtuslik 

originaalkäsipuu, osaliselt 

säilinud orig. piirdemüür. 

Ehitatud 1936, proj. I. Laasi. 

Vt inv kaart. 

1388 156 VV 

 

Papli  

17 

1k+K, suhteliselt lihtsa arhi-

tektuuriga puitmaja, eter-

niidiga kaetud viilkatus. Esi-

mene projekt kooskõlastatud 

22.10.1929 autoriks ins. J. 

Isak (ERA F T-10, n 4-I, s 

933), see tühistatud ja uus 

projekt kinnitatud 05. 

05.1931 (koostanud ehitus-

kümnik E. Kõoste). Kaks 

kuud hiljem 20.07 tühistati 

taas kehtiv plaan ja kiideti 

heaks uus J. Soosaarelt.  

Omanik Marie Saar. (ERA F 

T-10, n 4-I, s 936). 

703 154

m2 

V 

 

Papli  

19 

1k+K, krohvitud elamu, val-

davalt säilinud originaalina, 

1933 PLEK kinnitab esimese 

projekti, autoriks Ed. Win-

ter.( ERA F T-10, n 4-I, s 

938). 1935 see tühistatakse ja 

kinnitatakse 30.07 uus pro-

jekt autoriks inseneritudeng 

I. Laasi. (ERA F T-10, n 4-I, 

s 940). Omanik J. Saarmann. 

692 125

m2 

V 

 

Papli 

21 

1k+K, krohvitud hoone,  

viilualused kaetud laudisega, 

eterniidist viilkatus, kap.re-

mont sobimatute detailide ja 

materjalikasutusega. 2. juuni 

1931 saab Ed. Madisson loa 

püstitada sindlikatusega elu-

maja J. Soosaare projekti 

järgi. Peatselt müüb ta krundi 

edasi E. In-nole kes asub 

ehitust teostama. Hoone 

valmib samal aastal (ERA F 

697

m2 

131

m2 

MV 
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T-10, n 4-I, s 937). 

Papli 

23 

1k+K, puitmaja, kõrge viil-

katus, kaetud kiviimitat-

siooniga profiilplekiga, sobi-

matud plastikaknad ja kohu-

tav värvilahendus, moonuta-

vad ümberehitused vähenda-

vad väärtust. 1933 ostis 

krundi Aleksander Tõnisson. 

Proj. J. Soosaarelt, kinnitatud 

25.07.1933 tingimusega, et 

katus tuleb punaseks värvida. 

25.07.1933 nõustub PLEK 

Al. Tõnissoni esitatud sindli-

katusega elumaja ehitusega. 

Projekteerinud J. Soosaar. 

(ERA F T-10, n 4-I, s 939) 

20. juulil 1935 on elamu 

valmis. 1948 natsionaliseeriti 

kui peremeheta vara. 1991. 

kinnitati rekonstrueerimis-

projekt, mis lähtus maja alg-

sest välisilmest ja plaani-

lahendusest (arh. Maire 

Haas). 1995 ostis selle Ants 

Kaldvee.  

857

m2 

92m
2 

MV 

 

Papli 

25 

1k+K, laudisega kaetud, 

puitmaja, madal sokkel, kivi- 

imitatsiooniga profiilplekk, 

kõrge viilkatus. Õueküljel 

ulatuslik katuse väljaehitus 

madalakaldelise plekk-katu-

sega. 1996 kap. Remont.  

1936 ostis krundi Arnold 

Sander. Puust sindlikatusega 

elumaja projekti valmistas 

insener I.Pe(e)di ja viseeris 

Märt Märt Merivälja. (ERA 

F T-10, n 4-I, s 941). 1939 

jaanuaris oli elamu ikka veel 

pooleli ja  müüdi elamu edasi 

Leili Linda Juurikasele. 

Hoone valmis 20.12.1939. 

Omanik suri 1992, pärija 

müüs Edasi Tõnis Sildmäele. 

 Ja 

ka 

ehitu

slub

a 

saadi 

veel 

sama

l 

aasta

l. 

693

m2 

92m
2 

MV 
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Papli27 1k+K, krohvitud fassaadiga 

kõrge viilkatusega puidust 

korterelamu. Peasissekäigu 

kohal postidele toetuv 

varikatus. 05.05.1936 on 

PLEK kinnitanud  hr. A. 

Brudeli poolt esitatud elamu 

projekti puust sindlikatusega 

elamu ehitamiseks. Projekti 

kooskõlastanud ins. I. Pedi, 

viseerinud Märt Merivälja. 

Elamu valmis 1938. ((ERA F 

T-10, n 4-I, s.942). Erinevalt 

ümbritsevast hoonestusest on 

majas 4 korterit, üks vanni-

toaga 3-toaline (ilmselt oma-

nikule), kaks 2 –toalist ja 1-

toaline.  

699

m2 

177

m2 

MV 

 

Papli 29 1k + 2K, krohvitud hoone, 

akende vahelises tsoonis 

rõhtlaudis, kiviga kaetud 

kõrge viilkatus,   kapitaalse 

ümberehitus käigus on küll 

hoone algne arhitektuur 

tundmatuseni muutunud, 

kuid uus lahendus evib siiski 

professionaalset kvaliteeti ja 

uut arhitektuurset väärtust, 

näide sajandivahetuse 

“intelligentsetetest 

ümberehitustest” 

780

m2 

181

m2 

V 

 

Kaarli 

18 

1k+ K, puitmaja, konsoo-

lidele toetuv eend teisel 

korrusel, sammastele toetuv 

varikatus, tavainimese 

silmale igati aktsepteeritav 

renoveerimine, hoovis 

sillutisega liialdatud, sobiv 

piirdeaed. Vt inv kaart.   

711

m2 

136

m2 

V 

 
Kaarli 

20 

1k+ 2K, puitlaudisega maja, 

profiilplekiga kaetud kõrge 

viilkatus, suhteliselt 

intelligentselt renoveeritud. 

Proj. Jaan Isak 1935, 

valminud 1938.Villa “Inge”. 

Vt inv kaart 

674

m2 

183,

1m2 

V 
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Kaarli 

22 

1k + K, krohvitud hoone 

profiilplekiga kaetud kõrge 

terava viilkatusega plekk-

katus, suhteliselt vashoitult 

renoveeritud, meandrimus-

trilised piirded rõdul ja 

krundil pisut liialdatud, väga 

ei häiri. 03.04.1936 tunnistas 

PLE Boris Winterfeldti poolt 

koostatud sindlikatusega 

elumaja ehita-mise plaani 

vastuvõetavaks. Projekti 

koostanud R. Sii-mann 

büroost E. Wolffeldt ja A. 

Nürnberg. 1939 18.01 märge, 

et ehitusega pole alustatud. 

(ERA F T-10, n 4-I, s411)  

654

m2 

120

m2 

MV 

 

Kaarli 

24 

1k+ K, krohvitud hoone 

kõrge, eterniidiga kaetud 

kõrge viilkatus. Suhteliselt 

tagasihoidlik kujunduselt, 

alustatud renoveerimist 

sobimatute võtetega. 

20.06.1933 on PLEK kiitnud 

heaks Harry Terrepsoni 

esitatud ehitusprojekti sindli-

katusega elamu ehitamiseks 

tingimusel, et katus värvitaks 

Rootsi värviga punaseks. 

Hoone valmis 1941. 

Projektis kaetud laudisega.( 

ERA F T-10, n 4-I, s 409) 

916

m2 

128

m2 

MV 

 

Kaarli 

26 

1k + 2K, puitmaja, keskne 

pisut eenduv kivist trepikoda 

läbi kolme korruse, kõrge 

viiluga plekk-katus, algne 

arhitektuurne väärtus kõrge, 

suhteliselt hoolimatu remont 

hoonet kõvasti devalvee-

rinud. Proj. Märt Merivälja 

1936, valmis 1939. 

692

m2 

228

m2 

MV/

V 

 

Kaarlt28 1k + K, püstlaudisega 

(ilmselt hilisem) kõrge 

viilaktusega, mis kaetud 

sobimatu trapetsprofiiliga. 

Suhteliselt tagasihoidlik.   

20.06.1933 on PLEK 

nõustunud varasema 1931. 

aastal kinnitatud plaani 

(ERA F T-10, n 4-I,s 407) 

688

m2 

145

m2 

MV 
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tühistamisega ja uue 

plaaniga. Omanik Aleksei 

Puusilla, projekteerinud nagu 

varasemagi projekti J. 

Soosaar. (ERA F T-10, n 4-I, 

s 410). 

Kaarli 

30 

1k + K, puitmaja, plekiga 

kaetud viilkatus,   suhteliselt 

tagasihoidlik (ilmselt ka 

pisut vanem) võrreldes 

ülejäänud hoonestusega, 

alustatud hoonet devalvee-

riva renoveerimisega. 

31.03.1932 tuunistatud Paul 

Pärna poolt esitatud projekt 

puust sindlikatusega maja 

ehitamiseks  PLEK-s 

vastuvõetavaks. Projekti 

koostanud Eduard Winter. 

1932 omanik avaldus 

vabastada E. Winter 

järelvalve kohustusest ja 

võtab vastutuse endale.  1940 

lõpuks valmis elamu I 

korrus.  (ERA F T-10, n 4-I, 

s 408) 

741

m2 

 MV  
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II Supeluse ja Aia tänavate vaheline ala 

 

Esplanaadi-Aia-Adamsoni 

 

Foto Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.al.

pind 

Vrt  

Esplanaadi 

2 

1k+K. Puidust elamu 

rõhtlaudisega, valtsple-

kiga kaetud mansard-

katusega. 21.08.1925 kii-

tis PLEK heaks hr Lauri 

esitatud puust kõvakatu-

sega elamu projekti, kus 

alumisel korrusel oli kaks 

äriruumi ja teasel 5-toali-

ne korter. (ERA f. T-10, 

n 4-I, s 185) 1927 palus 

omanik luba plekk-katuse 

asemle kivikatust kasuta-

da, saab loa, kuid ei teos-

ta. Sama juhtub 1932 kui 

palutakse vana triiphoone 

umber ehitada lillepoeks. 

((ERA f. T-10, n 4-I, s 

190). Esimesel korrusel 

endised äriruumid 

ehitatud eluruumideka ja 

tänavapoolsed uksed 

suletud.  

1060 139 V  

 

 

 
Esplanaadi 

2A 

5 k.  40 korteriga terra-

siitkrohviga kaetud kor-

terelamu. Madalakalde-

line kelpkatus, hoovi-

poolses küljes rõdud. 

Ehitatud 1968.  Jõuline 

miljöö lõhkuja 1,5 korru-

seliste puitelamute 

frondis. 

2940 692 -- 

 

Esplanaadi 

4 

1+K. Puidust rõhtlaudi-

sega elamu viilkatusega. 

Suhteliset pieteeditunde-

line remont. Välja arva-

tud katusekattematerjal. 

Tüüpprojektide järellai-

netuses valminud tüüpi-

line väikelinna elamu. 

Väga hea tüübi esindaja.  

612 202 VV 
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Esplanaadi 

6 

1k. Poolkelpkatusega 

puitelamu.. Kuulub 

piirkonna vanimate 

elamute hulka. Mälestis. 

Vt inv kaart 

1214 173 VV 

 
Adamsoni 

2 

Tühi krunt, kinnistamata.     

Adamsoni 

4 

3K. Madalakaldelise 

viilkatusega tellistest 

korterelamu, tüüpprojekt 

seeriast 1-317 

(Estonprojekt, M.Port jt) 

1182 369 -- 

 
Aia 7 1k+K. Puidust , rõht-

laudisega elamu viilka-

tusega. Lähtub ülevene-

maalisest tüüpfassaadist 

nr 22 (õigemini selle 

Balti modfikatsioonist). 

Kuigi suhteliselt tagasi-

hoidlikum sobib hästi 

miljöösse moodustades 

olulise osa Aia 5-11 an-

samblist. 

1533 323 V 

 

Aia 5A 1k+K. Puidust kõrge 

viilkatusega elamu, rõht-

laudisega, dekoratiivne 

konsoolne metallist vari-

katus. Tõenäoliselt ehita-

tud vahemikus 1925-35. 

Säilinud autentsena.Kuigi 

hilisem, sobib tänu mah-

tudele ja materjalikasutu-

sele hästi Aia t puitela-

mute miljöösse. 

957 142 V 
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Adamsoni-Supeluse-Karuselli-Aia 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.al.

pind 

Vrt Foto 

Supeluse 

2,2A 

Neljakorruseline kivist 

korterelamu. Valminud 

2001. Mastaapidelt 

piirkonda sobimatu. 

796/ 

1040 

444/ 

270 

__ 

 
Supeluse 4 Ühekorruseline väiksem 

puidust villa. 1906 

kooskõlastas omanik Al. 

Konks ehitusprojekti. 

(EAA f 3459, n 2, s 

…..)Seisund rahuldav. 

Säilitada. 

1507 191 V 

 
Supeluse 6 2korruseline esinduslik 

puidust suvitusvilla. II 

Maailmasõjas sai torn 

kannatada ja lammutati. 

Oluline osa Supeluse t 

mijööst. Säilitada. 

 

1576 545 V 

 

Supeluse 8 1,5 korruseline 

juugenddekooriga villa 

tüüpi elamu. Kuigi pisut 

erinev, siiski osa Supe-

luse t ajaloolisest mil-

jööst. SEisund rahuldav. 

Kindlasti säilitada. 

 194 V 

 
Karuselli 

2 

Arhailine kelpkatusega 

vana-balti tüüpi hoone. 

Mitmed ümberehitused. 

Enne, kui otsustada tema 

edasine saatus, vajalikud 

kindlasti põhjalikud uu-

ringud. Tõenäoliselt üks 

piirkonna vanimaid hoo-

neid. Hoovielamu. 

 143 

90 

V? 
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Karuselli 4 1,5 korruseline viilkatu-

sega puitelamu, klassika-

line eeslinna maja 19. sa-

jandist. Korduvate re-

montide ja avatäidete va-

hetusega moonutatud. 

Säilitada mahud, kogu 

tänavalõigus peaks  fas-

saadiviimistlus olema 

rõhtlaudis. 

628 182 MV 

 

Karuselli 6 1,5 korruseline 

viilkatusega puitelamu, 

klassikaline eeslinna 

maja 19. sajandist. 

Korduvate remontide ja 

avatäidete vahetusega 

moonutatud. Säilitada 

mahud, tänavalõigu 

fassaadiviimistlus peab 

olema rõhtlaudis. Hoovis 

väiksem elamu. 

729 134 MV 

 

 
Karuselli 8 1,5 korruseline viilkatu-

sega puitelamu, klassi-

kaline eeslinna maja 19. 

sajandist. Antud tänava-

lõigu kõige väärtuslikum 

hoone, mida devalvee-

rivad küll plastaknad. 

Säilitada, eriti jägida  fas-

saadilaudise ja ehisdetai-

lide, uste säilivust. 

704 154 V 

 

Karuselli 

10 

1,5 korruseline puidust 

eeslinnaelamu, arhitek-

tuurne keel juba algselt 

tagasihoidlik, remonti-

dega moonutatud ja de-

valveeritud. Võib asen-

dada uue hoonega. Säili-

tada mahud, fassaadi-

viimistlus rõhtlaudis. 
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Aia 15 2K, uus elamu, krohvi-

tud. Madal telkkatus, ka-

tusekiviga kaetud. Pro-

jekt 2002. Lähtub pigem 

eramurajooni ja 1930. 

aastate villade arhitektuu-

rikeelest, lisandiks meie 

tarditsioonis võõrapärane 

hästi laia karniisiga ka-

tus.  Antud tänavalõigus 

pigem võõrapärane.  

1170 269 MV 

 

Aia 13 2k. Tüüpprojekti järgi 

ehitatud lasteaed 1960. 

aastast. 

5268 647 __ 

 
Aia 11 1k+K. Rõhtlaudisega 

puitelamu. Viilkatus, sae-

dekoor otsaviiludel. 

Akende tuuleliistud vor-

mistatud ehispilastritena. 

Väga hästi säilinud väga 

väärtuslik maja. Vt inv 

kaart. 

1162 209 VV 

 
Aia 9 1k+K. Kahest hooneosast 

koosnev pikk hooneke-

hand, rõhtlaudisega puit-

hoone, sobimatu trapets-

profiiliga plekkkatus. 

Fassaad lähtub ülevene-

maalise tüüpprojekti nr. 

22 Balti modifikatsioo-

nist. Renoveerimiste käi-

gus on hävinud suur osa 

hoone ajaloolisest ja arhi-

tektuursest väärtusest.  

2141 401 MV 

 

Adamsoni 

3 

Ilmselt kaasaegne elamu 

(proj 1997), mis lähtub 

naabruses paikneva 

Adamsoni 1 funktsio-

nalistlikust vormikeelest. 

Moodustavad koos har-

moneeruva hoone-

kogumi.  

1028 318 MV 
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Adamsoni 

1 

Kahekorruseline keskse 

trepikojaga korterelamu 

aastast 1940. 

“Euroremondi” käigus 

pole khjuks lähtutud 

hoone arhitektuurist vaid 

kaasaja eelistustest.  

1351 220 MV 
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Supeluse-Karuselli-Aia-Auli 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

srs 

Eh 

al. 

pind 

Vrt Foto 

Supeluse 

10/ 

Karuselli 

1 

Kahekorruseline rik-

kaliku dekooriga pui-

dust korterelamu.  Tä-

helepanu väärib nurga-

lahendus. Kuigi teos-

tatud mõned sobimatud 

avatäidete vahetused, 

on säilitanud oma arhi-

tektuurse idee ja väär-

tuse. Oluline osa Supe-

luse tn puithoonete 

ansamblist. Säilitada! 

424 215 VV 

 

Supeluse 

12 

Eelmisest tagsihoid-

likuma arhitektuuriga 

kahekorruseline puidust 

korterelamu. Hästi säi-

linud, moodustab olu-

lise osa Supeluse t puit-

hoonete ansamblist. 

Hoovis miljööväärtuse-

ga abihoone.   

1206 372 V 

 

Karuselli 

11 

Tilluke puidust elamu, 

mis paikneb Auli tn 

ääres. Praktiliselt ainus 

hoone tänavafrondis. 

Ümbritseva miljöö 

puudumise tõttu võib 

asendada uuega.  

968  __ 

 
Aia 15A 22. 09.1939. Teede-

ministeeriumi Ehitus-

osakonna direktor  on 

heaks kiitnud A. Kurmi 

esitatud  projekti puust, 

telliskivivoodri ja 

plekk-katusega elamu 

ehitamiseks. Proj autor 

J. Linnakivi. Hoones 4 

3-toalist korterit vanni-

tubadega, neist 2 teeni-

jatoaga. Esindab EW 

aegset funktsionalist-

likku hoonestuskihis-

tust. “Euroremont”, kus 

pole arvestataud hoone 

arhitektuurse eripäraga.  

712 197 MV 
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Karuselli 

11B 

Juhusliku arhitek-

tuuriga 1,5 korruseline 

hoone, mis ei harmo-

neeru ei mastaabilt, 

asetuselt ega arhitek-

tuurikeelelt keskkon-

naga. Võib asendada.  

336 97 --  

 

 

Karuselli 

11A 

1,5 korruseline 

püstlaudisega elamu, 

mõjub antud 

keskkonnas 

juhuslikuna. Võib 

asendada.   

968 61 -- 

 
Karuselli  

9 

22.03.1937 arvanud 

PLEK vastuvõetavaks 

O. Kurruski ehitatud 

elamu juurdeehitus-

projekti (fassaadil 

vasakul uus trepikoda), 

mille oli koostanud 

Märt Merivälja. (ERA 

f. T-10, n 4-I, s 562). 

Kuigi kapitaalremondi 

käigus on fassaade mõ-

nevõrra moonutatud ül-

dine arhitektuurne idee 

on jäänud loetavaks.  

1009 255 MV 

 

Karuselli 

7 

2korruseline elamu, 

ennekuulmatu täis-

ehitusprotsendiga. 

Arhitektuurselt piirkon-

da devalveeriv. Võiks 

asendada millegi 

väärikamaga. 

298 232 __ 

 

Karuselli 

5 

Tagasihoidlik tüüpiline 

eeslinna elamu, mis 

hoolimatu remondiga 

on kaotanud igasuguse 

väärtuse. Võib 

asendada.  

570 171 __ 

 
Karuselli 

3 

Kahekorruseline 

tagasihoidlik dekoori-

vaba puidust korter-

elamu. Toetab kõrval-

krundil paiknevat esin-

duslikku nurgalahen-

dusega hoonet. Võib 

asendada samas mahus 

puitlaudisega hoonega.  

610 224 MV 
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Auli-Supeluse-Roosi-Aia 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

Sr. 

Eh.al 

pind 

Vrt Foto 

Supeluse 

14 

1,5 korruseline süm-

meetrilise fassaadiga 

puidust hoone. Esindab 

vanemat nn stiihilise 

kuurordi perioodi. 

Efektne miljöökujun-

daja Supeluse tänaval. 

Korralikult restauree-

rituna oleks pilkupüü-

dev ka suvitajate jaoks. 

Säilitada. 

751 421 V 

 

Supeluse 

16 

Ilmselt kõrvalhoonest 

arendatud eramu. Ei 

arvesta miljööd, 

arhitektuurselt 

värtusetu. Eriti riivab 

silma puiesteele 

sobimatu agulilaadne 

kõrge plank. Võiks 

asendada kvaliteetsema 

hoonega.  

 137 -- 

 

Supeluse 

18 

Osa nn stihilisest kuu-

rordist. Kahjuks 

“euroremonditud”, vaid 

veranda säilitanud 

osaliselt algse ilme. 

Harmoneerub 

kõrvalkinnistul 

Supeluse 14 paikneva 

hoonega. Säilitada.  

1206 217 MV 

 

Roosi 12 Kr. 166. 1925 palub H. 

Putnik luba puust kivi-

katusega elamu püsti-

tamiseks. Luba antakse 

tingimusel, et katuse 

mõlemad nurgad 

kujundatakse ühtviisi. 

(ERA f. T-10, n.4-I, s. 

41) 

875 218 -- 
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Roosi 14 1,5 korruseline eramu, 

miljööliselt tähtsust ei 

oma.  

1211 208 -- 

 
Roosi 

16/18 

Osaliselt 1, 1,5 ja 

2korruseline hoone 

koosneb mitmest ehi-

tusjärgust ja hoone-

osast. Nn kaootilise 

arengu tulemus. Olu-

line miljöölooja Kar-

toffelplatzi keskmes, 

mille dominandiks on 

Roosi 21.Säilitada! 

3067 107-16 

541-? 

V 

 

Aia 17 2korruseline puidust 

korterelamu klassit-

sistliku dekooriga. 

Kahjuks puudub ümber 

miljööd loov hoones-

tus, kuid omab olulist 

rolli tänava arhitek-

tuurse ilme kujundami-

sel. Säilitada! 

746 168 VV 

 

Auli 3A 1,5 korruseline 

individuaalelamu (tn 

1950.-60. aastad). 

Hiljuti kap.remont. 

Ansamblis naaberhoo-

nestusega Auli 3 ja 1.  

600 104 MV 

 
Auli 3 1,5 korruseline 

individuaalelamu (tn 

1950.-60. aastad). 

Hiljuti kap.remont. 

Ansamblis 

naaberhoonestusega 

Auli 3A ja 1.. 

600 117 MV 
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Auli 1 1,5 korruseline 

individuaalelamu (tn 

1950.-60. aastad). 

Hiljuti kap.remont. 

Ansamblis 

naaberhoonestusega 

Auli 3A ja 3.Ainsana 

kolmest säilinud 

originaalis.  

600 98 V 

 
Auli 1A 2korruseline 

erakordselt küündimatu 

ja miljöösse mittesobiv 

maja. Ilmselt 1970.-80. 

aastatest. Oleks väga 

soovitav umber ehitada 

või asendada 

arhitektuurselt 

kvaliteetsema hoonega.  

600 97 __ 

 
Auli 1B 2korruseline tüüppro-

jektil põhinev korter-

elamu. Miljöösse ei 

sobi, kuid suhteliselt 

tagasihoidlike moot-

mete tõttu siiski 

talutav.  

1028 264   
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Supeluse-Tammsaare-Aia-Roosi 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suurus 

Eh.al.p

ind 

Vrt Foto 

Supeluse 

20 

2koruseline 

tüüpprojektil põhinev 

korterelamu. Miljööd 

ei arvesta, kuid änu 

tagasihoidlikule 

mastaabile väga ei 

häiri.  

1155 246 __ 

 

Supeluse 

22 

Krundisügavuses 

paiknev külalistemaja 

tänavamiljöö kujun-

damisel aktiivselt ei 

osale. Tänavapoolse 

kohviku ja terassi 

asemel alustatud uus-

ehitusega. Hävitatud 

on kõrghaljastus.   

1085 441 __ 

 

Supeluse 

24 

Krunt tekkis 1932 

suurema krundi lõike-

na, kui Emma 

Schmidt müüs selle 

Hans Permannile. 

Viimane tellis naabri 

eeskujul projekti AB-

st E. Wolffeldt ja A. 

Nürnberg. Kinnitati 

1933 aprillis, hoone 

valmist 1934 suveks. 

1938 müüdi edasi 

kaugsõidukapten Fitz 

Behrzinile. Natsiona-

liseeriti koos naaber-

villaga ja läks Sana-

tooriumide nr. 2 js 4 

kasutusse. Uues EV-s 

tagastati pärijatele. 

Rekonstrueeriti 

korterelamuks. 

975 215  

 

Supeluse 

26 

1928 ostis krundi Em-

ma Schmidt´ilt Elias 

Wesset, kompveki-

vabriku Progress 

omanik. Projekt telliti 

arhitektuuribüroost E. 

Wolfffeldt ja A. 

Nürnberg. Proj. 

kinnitati 28.09.1928. 

1287 432 V?? 
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Hoones ka äriruu-

mid: kondiitriäri ja 

juuksuri-moesalong 

daamidele. Avar tre-

pikoda läbi kahe kor-

ruse. Maalingud sise-

ruumides. 1941 nat-

sionaliseeriti, hoonet 

hakkasid kasutama 

sanatooriumid nr 2 ja 

4. 1972 kap remont 

hävitas suurema osa 

säilinud interjööri-

detaile. Hoone tagas-

tati ja müüdi kiiresti 

edasi. Kaetud era-

kordselt sobimatu 

pruuni tellisvoodriga, 

mis devalveerib 

täielikult selle piir-

konna esinduslikuma-

te villade hulka kuu-

luva hoone arhitek-

tuuri.   

Tammsaa

re 2 

1,5 kordne tüüpiline 

puidust eeslinna-

elamu. Originaali-

säilivus võrreldes 

naaberhoonega 

oluliselt kehvem, kuid 

moodustab koos sel-

lega tervikliku väike-

ansambli.  

584 194 MV 

 

Tammsaa

re 4 

1909 kooskõlastab 

omanik Wilhelmine 

Glück puidust elamu 

projekti. Traditsioo-

niline puidust eeslin-

namaja, milliseid on 

vaadeldavas piir-

konnas hulgi. Hästi 

säilinud, originaal-

detailid ja avatäited. 

Säitada.  

753 167 V 

 

Tammsaa

re 4A 

Sanatooriumi Estonia 

uus korpus. Piir-

konnas näotult eba-

mastaapne, kuid tasa-

kaalustab sellisena 

mõnevõrra teasel pool 

5470 1603 __ 
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AIa tänavat paiknevat 

vanemat sanatoo-

riumihoonet.  

Aia 19 Kahekordne puidust 

korterelamu. Kogu 

välisviimistlus asen-

datud välja arvatud 

klassitsistliku dekoo-

riga osa Roosi t pool-

sel küljel. Trapets-

profiiliga pleki kasu-

tamine selles piirkon-

nas on küll odav ja 

näotu. Säilitada.  

552 236 MV 

 

Roosi 23 Ühekordne puidust 

elamu 19. sajandist. 

Moodustab osa Kar-

toffelplatzi ajaloo-

lisest ansamblist. 

Kahjuks on käimas-

oleva remondi käigus 

hoone väärtust kõvas-

ti vähendatud. Säilita-

da kui ansambli osa.  

522 211,5 MV 

 

Roosi 21 Piirkonna vanim ja 

väärtuslikuim maja. 

Ühekorruseline 

mantelkorstnaga 

vana-balti hoonetüüp. 

Mälestiseks kinnita-

misel.  

569 74 VV 

 

Roosi 19 1korruseline tagsi-

hoidlik hoone, mille 

juurdeehitises olid 

äriruumid, kui Kar-

toffelplatzil veel turg 

tegutses. Väärtuslik 

ansambli osana.  

505 152 V 

 

Roosi 17 1,5 korruseline 

värskelt rekonst-

rueeritud (?) eramu. 

Mastaabilt sobib mil-

jöösse. Soovi korral 

võib ka asendada. 

Liiga kõrge plank.  

545 63 __ 
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Roosi 15 1,5 korruseline 

eramu, kap remont 

ilmselt 1980.-90.tel. 

Ajastu pitser selgelt 

näha, aga miljööd ei 

häiri. Säilitada. 

815 107 MV 
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Aia tänava paarisnumbrid 

 

Aadres

s 

Kirjeldus Krsr

s 

Eh.a

l.pin

d 

Vrt Foto 

Aia 18 Kahekorruseline viilkatu-

sega puidust elamu.1909 

kooskõlastatud projekt 

(EAA, f 4569, n 2, s               

Omanik Mart Türk. Kuigi 

kaotanud osaliselt detaile, 

üldjoontes säilinud, 

moodustab osa Aia tänava 

puitelamute ansamblist. 

1192 183 V 

 

 
Aia  

18 A 

Tühi krunt.Ehitisregistri järgi 

200 m2 –ne ja 2korruseline 

kohvik-büroohoone. Võib 

pidada aktsepteeritavaks.  

531 201 __  

Aia 20 Kahekorruseline,  

funktsionalistlik elamu. 

Ehitatud 1937 Märt 

Merivälja projekti järgi. 

Kahjuks on sobimatus 

fassaadiviimistlusega 

(laudis!), hoone algsest 

arhitektuurikeelest nii 

mõndagi kaduma läinud.   

747 296 V 

 
Aia 22 Karuseeli 22. Üks esindus-

likumaid puidust korter-

elamuid Pärnud. 20. sajandi 

teisest kümnendist. Oli 

säilinud praktiliselt origin-

naalis s.h dekoratiivpilast-

ritega aknad. 2005. a kinnis-

vararenduse käigus suur osa 

originaali eemaldati ja asen-

dati uuega. Eriti kahetsus-

väärne  on väärtuslike 

akende asendamine odavate 

tüüpakendega. 

781 272 VV 
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Aia 24 Kahekorruseline viilkatusega 

puidust elamu. Ilmselt nõu-

kogude perioodil põhjalikult 

ümber ehitatud. Põhimõt-

teliselt võimalik asendada 

uue hoonega. Oluline säili-

tada mahud, korruste rütm. 

Uushoonestuse korral fas-

saad puidust rõhtlaudisega. 

423 133 MV 

 
Aia 26 Kahekorruseline madala viil-

katusega puidust korterela-

mu.  Algselt esitatud projekt 

kivielamu ehitamiseks. Järg-

nevalt uus projekt 1909 puit-

elamu tarbeks. Üldjoontes 

vastab tänasele hoonele.  

1928 esitatud ülesmõõtmis-

joonised hoone projekti 

kinnitamiseks. Vt inv kaart 

627 215 VV 

 

Aia 28 Ühekorruseline puidust 

katusekorrusega elamu.  

Algselt assümmetriline 

plaanilahendus keskosa ja 

parema tiivaga. Kuulub 

tänava väärtusli-kuima 

hoonestuse hulka. 

Vt inv kaart 

1186 352 VV 

 
Aia 28 

BjaC 

Tüüpprojektide järgi ehi-

tatud elamud stalinismi-

perioodist. Kuigi selgelt 

ebamastaapsed tänu tea-tud 

ajalisele distantsile ja 

rohelusele suhteliselt va-

lutult sulandunud piir-konna 

miljöösse. 

3316 313 

313 

-- 

 
Karusel

li 13 

Teine 20. sajandi alguse 

esindusliku nurgalahen-

dusega puidust korterelamu 

Aia tänaval. Erinevalt eelmi-

sest suhteliselt puutumata 

veel. OLuline miljöölooja 

selles tänavalõigus. Et jab 

kaitsealalt välja tuleks kaitse 

alla võtta üksikmälestisena.  

1011 357 VV 
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Aia 30 

A 

Arhitektuurivaba eramu, 

tõenäoliselt 1950.-60d. Ei  

vaja säilitamist. 

678 101 __  

 
Aia 

30B 

Kahekorruselin puhasvuuk 

silikaatseintega elamu. 1930 

kinnitati  J. Linnakivi projekt 

2 korruselise funkelamu 

ehitamiseks. Juhatab sisse 

Aia tn eramuansambli. 

Originaalis säilinud. 

Säilitada. 

685 111 V 

 
Aia 32 

A 

Viilkatusega 1,5 korruseline 

eramu 1940. aasta projekti 

järgi Pole teada kas valmis 

enne soda. Moodustab koos 

Aia 32B ja 34-ga  sarnase 

grupi, mis pärast 

sajandialguse 

kuurordiarhitektuuri ikkagi 

võõrkehana mõjub. Õdus 

väikelinna miljöö, mis ühe 

kuurordi peatänava ääres 

kohatu tõndub.  

663 91 MV 

 

Aia 

32B 

Viilkatusega 1,5 korruseline 

eramu 1940. aasta projekti 

järgi Pole teada kas valmis 

enne soda. Moodustab koos 

Aia 32B ja 34-ga  sarnase 

grupi, mis pärast 

sajandialguse 

kuurordiarhitektuuri ikkagi 

võõrkehana mõjub. Õdus 

väikelinna miljöö, mis ühe 

kuurordi peatänava ääres 

kohatu tõndub. 

878 121 MV 

 

Aia 34 Viilkatusega 1,5 korruseline 

eramu 1940. aasta projekti 

järgi Pole teada kas valmis 

enne soda. Moodustab koos 

Aia 32B ja 34-ga  sarnase 

grupi, mis pärast 

sajandialguse 

kuurordiarhitektuuri ikkagi 

võõrkehana mõjub. Õdus 

638 91  
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väikelinna miljöö, mis ühe 

kuurordi peatänava ääres 

kohatu tõndub. 

Tamm-

saare 

pst 6 

Sanatooriumi Estonia vanem 

hoone 1985. aastast. Lõpetab 

jõhkralt suhteliselt intiimse 

Aia tänava miljöö.  

6695   
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III Supeluse-Mere  pst vaheline ala 

 

Supeluse-Esplanaadi-Nikolai 

 

 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.al. 

pind 

Vrt. Foto  

 

Nikolai 28 

 

 

 

1+K puitelamu. Hoones 

elas J. Vares-Barbarus. 

Silmapaistvalt peene 

detailikäsitlusega villa 

tüüpi elamu. Eriti 

tähelepanuväärsed on 

puitrulood akendel. Väga 

hästi säilinud. Võtta kaitse 

alla üksikmälestisena. Vt 

inv kaart.  

1809  

m2 

287 m2 VV 

 

 

Nikolai 30 

 

 

 

2 k puidust korterelamu, 

tõenäoliselt 20. sajandi 

teisest kümnendist. 

Klassitsistlik puitdekoor. 

Suures osas originaalis säi-

linud, moodustab tervikliku 

ansambli hoovielamuga. 

Kui originaalviimitluse 

säilitamine ohustatud 

kaaluda kaitse alla võtmist 

riikliku mälestisena.   

1059 

m2 

269 m2 VV 

 
 

 

 

 

Nikolai 32 

 

 

 

1+K, väiksem 

eeslinnaelamu, lihtsa 

dekooriga, rikkalikumalt 

kaunistatud vaid hoovi 

avanev veranda. 

Valgmikuga tahveluks. 

Väga väärtuslik, kindlasti 

säilitada.  

428 

m2 

177 m2 VV 

 

 

Supeluse 1 

 

 

 

1880. a ehitatud  

klassitsistliku dekooriga 

puitelamu. Mälestis nr 

27273.  

1366 

m2 

262 m2 VV 
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Supeluse 3  

 

Näotu 2korruseline 

kivihoone nõukogude 

perioodist. Ainuke 

sobimatu „valge vares” 

väärtuslikus ja terviklikus 

kvartalis. Võiks 

ümberehitusega sobitada 

paremini miljöösse.  

587 

m2 

228 m2 -- 

 
 

Supeluse 5 

 

1 k puitelamu, arendatud 

algsest kõrvalhoonest 

väljaüürimise eesmärgil. 

Kui välja arvata 

plastikaknad fassaadil siis 

suhteliselt hästi säilinud. 

Ehe, õdus hoovimiljöö. 

Vähesäilinud hooneliigina 

väga väärtuslik. 

308 

m2 

88 m2 VV 

 

 

Esplanaadi 

8 

 

 

Lihtne puidust eeslinna-

elamu. Iseseisvat väärtust 

ei oma, küll aga täiendab 

hästi kvartali terviklikku 

puithoonestust. 

761 

m2 

 

 

 

 

 

 

 

61 m2 

 

 

 

 

 

 

MV 
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Supeluse-Nikolai-Pärna-Roosi 

 

 

Aadress Kinnistu ja hoonete 

lühikirjeldus 

Kr srs Eh.al. 

pind 

Vrt Foto  

 

Nikolai 27  

 

 

 

Esindustraditsionalistlik 2k 

kivielamu. 1939. a ehitatud  

Riidekaupmees Johannes 

Andreksoni luksusvillaks. 

Legendi kohaselt arhitekt 

Märt Merivälja. Väga hästi 

säilinud. Hoones muusika-

kool. Ohustatuse korral võtta 

kaitse alla. Väga stiilipuhas 

esindaja.  

1223 

m2 

379 m2 VV 

 

 

Supeluse 

7 

 

 

 

 

2 k puidust korterelamu 20. 

sajandi alguskümnendist. 

Ilmselt enamiku dekoorist 

minetanud. Harmoneerub 

hästi Supeluse tänava 

puithoonestusega. 

1217 

m2 

336 m2 MV 

 
 

Supeluse 

9  

 

 

2korruseline puidust korter-

elamu, suhteliselt hästi säili-

nud, oluline tegija Supeluse 

tn miljöö kujundamisel.  

1934 muudetud Anna Nasse 

elumaja  hoovipoolset fas-

saadi. Proj. Koostanud J. 

Soosaar, viseerinud I. Pedi. 

ERA F. T-10, n 4-I, s 1424) 

1451 

m2 

301 m2 VV 

 

 

Supeluse 

11 

 

 

 

Lihtne puitelamu hoovi 

sügavuses. Tänavamiljöö 

kujundamisel aktiivset rolli 

ei mängi. Kinnistul võimalik 

kavandada miljööga sobivat 

uushoonestust.  

1372 

m2 

215 m2 MV 

 
 

Supeluse 

13 

 

 

 

3 k kivist  korterelamu, 

ümbruskonna arhitektuurset 

keskkonda mõjutab 

destrueerivalt.   

1043 

m2 

482 m2 __ 
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Roosi 6 

 

 

 

1960. aastal ehitatud 2 k 

tüüpprojektile tuginev 

tellisest korterelamu. 

Miljöösse sobimatu.  

947 

m2 

294 m2 __ 

 
 

Roosi 8 

 

 

 

NN. linnavilla tüüpi elamu, 

kus kummalgi korrusel 

paiknes üks esinduslik korter 

(5 tuba, teenijatoa ja 

vannitoaga).  

7.11.1933 tunnnistas Plek 

vastuvõetavaks härra M. 

martinsoni esitatud 

kivivoodri ja plekkkatusega 

elamu projekti, mille oli 

koostanu dipl. ins. J. 

Kinnunen, lisaks alla 

kirjutanud ja vastutav 

ehitustehniline järelevalve 

stud. Ins. I. Laasi. Hoone 

valmis 1935. ((ERA f. T-10, 

n 4-I, s 1266).   

1203 

m2 

268 m2 V 

 

 

Roosi 10 

 

 

 

2+K villalaadne korterelamu.  

3. mai 1932 on PLEK kiitnud 

heaks Alfred Bathelti 

esitatud puust kõva katusega 

elamu plaani, mille oli 

koostanud Ed. Klein. Hoone 

valmis 1933. (ERA F. T-10, 

n 4-I, s 1264)  

1152 

m2 

287 m2 MV 

 
 

Pärna 2 

 

 

1+K puitelamu.  

Hoone põles 1932 ja ehitati 

järgmisel aastal uuesti üles. 

(ERA F. T-10, n 4-I, s  

1083)PLEK luges Marie 

Lukase esitatud  J. Soosaare 

koostatud (allkirjastanud ka 

ins. I. Pedi)  projekti 

vastuvõetavaks  31.07.1934.  

(ERA F. T-10, n 4-I, s 1085) 

674 

m2 

208 m2 V 
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Pärna 4 

 

 

Tüüpiline väiksem 

eeslinnaelamu nagu neid 

selles piirkonnas arvukalt 

võib leida. Väärtuslik just 

omasuguste seas, 

analoogilised hooned ka 

Pärna 2, 8 jne.  

981 

m2 

187 m2 V 

 
 

Pärna 6 

 

 

2000. a. ehitatud kivivilla. 

Kui välja jätta edevavõitu 

tornike haakub päris hästi 

piirkonna 

esindustraditsionalistlike 

elamutega.  

896 

m2 

284 m2 MV 
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Supeluse-Sääse-Roosi 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.al. 

pind 

Vrt. Foto  

Supeluse  

15 

Lihtne roheline 30-te 

fassaadiga puitmaja 

557 178  

 
Supeluse 

17 

Väike kollane parapeti ja 

rõdudega maja. 1897. antud 

Marie Austerile luba ümber 

ehitada olemasolev hoone 

lisades kolme aknaga, otsa-

fassaadiga tänavale suunatud 

tüüpprojektile külgmised 

juurdeehitused parapettidega. 

Värvikas näide varasest stii-

hilisest kuurordi arengust. 

Võtta kaitse alla mälestisena.   

415 135  

 

Supeluse 

19 

Väike ühekorruseline maja 

tn-lt 19. sajandi teisest poo-

lest. Tagasihoidlik tüüpiline 

eeslinnamaja, milliseid ehita-

ti piirkonda enne kuurordi 

tormilist arengut. 2004 koos-

tatud välisviimistluspass. 

Hoovis tagasihoidlik 2k ela-

mu. Krundile algatatud de-

tailplaneering eesmärgiga 

hooned lammutada ja asen-

dada uue korterelamuga. Pa-

kutud eskiis ebamastaapne 

korterelamu, mis ei arvesta 

Supeluse tn miljöö ega ümb-

ritseva hoonestusega. Lahen-

duseks oleks tänavaäärse 

hoone säilitamine ja hoovi-

hoone asendamine uue kahe-

korruselise mahuga, mille 

fassaadil kasutataks puitu.  

 1157 122+96 V 

__ 
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Supeluse 

21 

16.10.1936 kiidetud PLEK-s 

heaks S. Weileri kivikatu-

sega elamu ümberehituse 

plaan, mille koostanud dipl. 

arhitekt H. Berg. (ERA F. T-

10, n 4-I, s 1423). Vastab 

mälestise tunnustele, kuid 

kuna miski ei ohusta pole ka 

vajadust kaitse alla võtta. 

Piisab paiknemisest 

muinsuskaitsealal.  

1865 706 VV 

 

Sääse 4 19.11.1940 heaks kiidetud 

Juhan Meimeri elumaja pro-

jekt, selleks ajaks valmis ka 

elamu alusmüür. (ERA f. T-

10, n 4-I, s 1426). Hoone aia 

sügavuses, miljööd ei mõju-

ta. Küll aga rikub seda räigelt 

agulimeeleoludes kõrge 

plank, mis rannarajoonis on 

karjuvalt sobimatu.  

 187 __ 

 

Sääse 2 Lihtne viilkatusega 1,5 k 

eeslinna elamu, sobib hästi 

kokku piirkonna mastaapide 

ja materjalikasutusega. 

Omab olulist rolli ansambli 

osaga.  

1044 140 MV 

 
Roosi 5 Lihtne mansardkatusega 

eeslinna elamu, sobib hästi 

kokku piirkonna mastaapide 

ja materjalikasutusega. 

Omab olulist rolli ansambli 

osaga. Kuigi renoveerimisel 

kasutatud võtteid, mis ei ole 

vanade hoonete puhul ehk 

kõige otstarbekamad, on 

tulemus rahuldav.  

922 150 V 

 

Roosi 7 Väga kummaline hoone, mis 

oma mansardkatuse ja 

retrohõnguga mõjub pisut 

Disneylandilikult. Mõjub 

isegi liiga madalana. Aga 

miljöö seisukohalt 

aktsepteeritav.  

401 118 MV 
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Roosi  9 

 

2korruseline puidust elamu. 

Säilinud üsna originaali-

truult.  

6. juuli 1917 kiideti heaks 

Maria Springfeldi esitatud 

elamu projekt. Plaani 

koostanud: uuri allkirja 

(ERA F. T-10, n 4-I, s 1260) 

663 142 V 

 
Roosi 11A Abitu arhitektuurikeelega 2k 

maja, mis keskkonnaga ei 

haaku. Võib asendada uue 

miljöösse sobiva hoonega.  

130 82 __ 

 
Roosi 11 Tüüpfassaadide arhitektuuri-

keelest kantud suhteliselt 

suur  eeslinna-elamu. Küllalt 

originaaldetaile.1939 aastal 

tunnistas Pärnu Linnavalitsus 

vastuvõetavaks hr. F. Behr-

sini esitatud elamu ümber-

ehitusprojekti, mille oli koos-

tanud ins. Vladimir Sephans. 

Ümberehitus valmis 1940. 

Muudeti hoovipoolsel fassaa-

dil akende asukohti ja asen-

dati üks uksega. ((ERA f. T-

10, n 4-I, s 1268). Säilitada. 

793 245 V 

 

Roosi 13 14.06.1932 kiitis PLEK 

heaks  puust elumaja projekti 

pr Irene Kööseli tarbeks. 

Projekti koostanud E. Wolf-

feldt. Hoone valmis 23.10. 

1933. Esimesel korrusel oli 

kaks 2-toalist korterit (neist 

üks kaupluseruumiga, mille 

uks on tänaseks kinni müü-

ritud, teisel korrusel üks 2- ja 

üks 3-toaline korter. Kõik 

vannitubadega.  ((ERA f. T-

10, n 4-I, s 1263)Kummalise 

proportsiooniga hoone, mis 

tänu ümberehitustele on 

muutunud suhteliselt jabu-

raks. Võib asendada 

miljöösse sobiva hoonega.  

557 157  
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Kerese-Roosi-Pärna 

 

Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

Eh.al. 

pind 

Vrt. Foto 

Roosi 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2k, puitelamu, kül-

lalt tagasihoidlik, 

suurem osa säilinud 

originaalis.  

27.04.1926 kiitis 

PLEK heaks hr Aus-

teri esitatud kivika-

tusega elumaja 

juurde- ja peale-

ehituse kavandi, mil-

le oli koostanud Ed. 

Winter. (ERA f. T-

10, n 4-I, s 1261) 

Tänu asukohale aia 

sügavuses ei räägi 

aktiivselt kaasa 

keskkonna kujunda-

mises. Võib kaaluda 

asendamist.  

657 117 MV 

                                               

Roosi 3             Osaliselt 2 , osalt 3 

korruseline puit-

hoone.Viimastel 

aastatel kopsu-

haiguste kabinet. 

Osaleb aktiivselt 

tänavaruumi 

kujundamisel. 

Säilitada. 

1434 412 V 

 
Pärna 5 1k+K, rõhtlaudisega 

puit-elamu mansard-

katusega. Selles tä-

navalõigus on üldpilt 

sedavõrd kaootiline, 

et hoonel, millel 

võiks olla ehk toetav 

roll ansamblis pole 

midagi toetada. 

Võimalik ka 

miljöösse sobiv 

asendus.  

1820 135 MV 
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Pärna 

5A 

Tundmatuseni 

moonutatud, ehk 

iseg ära narritud  

ajalooline puithoo-

ne. Väga soovitav 

asendada miljöösse 

sobiva 

uushoonestusega.  

1820  -- 

 
Pärna 7 2k. Krohvuitud 

funktsionalismi 

sugemetega elamu, 

ehitisregistri järgi 

esmane kasutus 

1961. Mastaabilt 

sobilik, vanast heast 

eesti ajast lähtuva 

nõukogu-deaegse 

eramu-arhitektuuri 

näide. 

643 166 V 

 

Kerese 

4 

2k, tellistest ja 

betoonist Pärnu 

Maaparanduse 

büroohoone aastast 

1973. Miljööga ei 

haaku, kuid omab 

mõnevõrra iseseis-

vat arhitektuurset 

väärtust(eelkõige 

tänu dekoratiivsele 

betoonseinale), et 

säilitada originaal-

kujul. Aga ilmselt on 

mõeldavad ka 

asendused. 

  V/__ 
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Esplanaadi-Roosi-Pärna 

 

Aadress Kirjeldus Krundi 

pindala 

Eh.al. 

pind 

Vrt. Foto 

Esplanaadi 

10 

1974 EKP Rajooni-

komitee hooneks ehi-

tatud 5 k kivihoone, 

täna tuntud kui Chap-

lini keskus. Täielikult 

miljööd eirav nagu 

enamik nõukogude-

aegsest hoonestusest.  

4599 

m2 

1125 

m2 

__ 

 
Esplanaadi 

14 

1k+K,poolkelpkatuseg

a puitelamu, hästi säi-

linud, palju originaali 

väärtust, hoovis abi-

hoone värskelt „ära“ 

renoveeritud, aias 

maaliline kaev. Väga 

meeleolukas miljöö-

looja. Kui säilmine 

originaalis ohustatud, 

võtta kaitse alla.  

1345 99 

51 

VV 

 

Esplanaadi 

16 

Tühi krunt. Miljööga 

sobiv hoonestus oleks 

maksimaalselt 2 kor-

rust + viilkatusega 

katusekorrus. Välisvii-

mistlus laudis, arhitek-

tuurikeel kaasaegne.  

761   --                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Esplanaadi 

18 

1k+K, Viilkatusega 

puitelamu 19. sajan-

dist, sisaldab mitut 

ehitusjärku. Õues 

miljööväärtuslik ar-

hailine kõrvalhoo-

ne.Puuduvad moonu-

tavad ümberehitused. 

Atraktiivne esindaja 

nn varase kuurordi 

perioodist, mis koos 

Esplanaadi 20-ga 

moodustab ansambli, 

mis iseloomustab 

olulist perioodi Pärnu 

kuurordi arengus. 

Enne kaitse alla 

võtmist teha tehniline 

ekspertiis.    

1110 233 

98 

V? 
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Esplanaadi 

20 

1k+K. Lihtne rõhtlau-

disega puitelamu 19. 

sajandist. Omab väär-

tust,  kui kuurordi 

vanema ajaloo kandja 

moodustades ansambli 

Esplanaadi 18-ga.  

Enne kaitse alla 

võtmist teha tehniline 

ekspertiis.  

1024 144 V 

 
Roosi 2 1k+K, puitelamu 

rõhtlaudise ja 

valtsplekkkatusega. 

Iseseisvat väärtust eriti 

ei oma, küll aga osana 

kvartali ansamblist. 

Sellisena oluline 

toetav roll. Säilitada.  

779 154 V 

 
Roosi 4 2k, postmodernistlik 

elamu aastast 1993. 

Arh. Kuno Kui 

mahtudelt pole väga 

viga, siis edvistav 

arhitektuurikeel on 

keskkonnaga 

silmapaistvalt mitte 

haakuv.  

852 263 __  

 
Roosi 4A                                                                                                                                                                                                                                           Tühi krunt. 2004. aas-

tast on MKA-s koos-

kõlastatud planeering, 

mis lubab krundile ühe 

korterelamu ehitus-

aluse pinnaga kuni 450 

m2, kaugusega täna-

vamaast min 4 m, kõr-

gusega kuni 3 korrust 

ja max 11,5 m. Välis-

viimistluseks krohvi-

1598    
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tud pind, laudis, tellis. 

Pole soovitav kasutada 

imiteerivaid materjale. 

Mahud kahjuks selgelt 

ülepaiutatud, mis tä-

hendab järjekordse 

mastaapidelt sobimatu 

hoone kerkimist 

piirkonda.   

Pärna 1 1+K puitelamu. 

Sümmeetriline fassaad 

meenutab tüüpfassaa-

dide aegset lahendust 

nr 22. Hoone kaetud 

rõhtlaudisega, lihtsad 

tahveluksed. Viilkatus, 

keskosas kolme akna-

ga väljaehitus. Dekoor 

tagasihoidlik ja lihtne.  

Kinnistul ka teine hoo-

ne, mis kas algsest 

mitte lähtuv rekonst-

ruktsioon või uusehi-

tis. Fassaadilahenduse 

proportsioonid jätavad 

soovida, kummalise 

uusloominguna mõjub 

katusekorruse aken 

otsafassaadil. 

1634 

m2 

235 

m2 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MV 
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Esplanaadi-Mere pst-Kerese 

 

Aadress Kirjeldus Krundi 

suurus 

Hoone 

eh.al. 

 pind 

Vrt. 

 

Foto 

Esplanaa-

di 22 

Tühi krunt, mille ühes 

nurgas 

tüüpprojektijärgne 

tilluke palksuvila. 

Ilmselt kavas 

uushoonestus. 

1500  -- 

 

 
Esplanaa

di 22A 

1k+K, silikaatvoodriga 

viilkatusega eramu 

1965. Miljöö 

kujundamisse 

positiivset panust ei 

anna.  

600 98 -- 

 
Esplanaa

di 24 

2K, funkelamu, 

krohvitud, 

lamekatusega.   

1450 103 MV 

 
Esplanaa

di 24 A 

2k, lamekatusega, 

lihtne geometriline 

vorm. Lõpunivalmi-

mata elamu nõukogude 

perioodist. Silmapaist-

valt halbade proport-

sioonidega, soovitav 

asendada.  

660  -- 

 

Esplanaa

di 26 

1k+K, viilkatusega 

renoveeritud elamu. 

Järjekordne näide 

mõttetust arhitektuurist, 

mis keskkonda ise 

ühtegi väärtust ei lisa.   

910 71 -- 
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Esplanaa

di 28A 

1k+K, edeva 

kujundusega, kuid 

kaunis maitsetu hoone. 

Õnneks tema asetus 

kvartali sügavuses ei 

võimaldagi olulist rolli 

miljöö kujundamisel 

mängida.  

604 97 -- 

 

Esplanaa

di 28 

1k+2KOli tüüpprojekt 

nr 22 järgne puidust 

elamu. 2003 aasta 

ümberehituste järgselt 

tundmatuseni moonu-

tatud. Tekkinud nn. 

pseudohistoritsistlik 

elamu, mis ei oma ees-

kujusid ajaloos. Omab 

ometi teatud ajaloolist 

väärtust arhitektuuri-

ajaloolise kurioosu-

mina.Sihtotstarve tänini 

väikeelamumaa.  

604 186,3 V 

 

Esplanaa

di 30 

1k+K, väljaehitatud 

katusekorrusaega, 

suhteliselt lihtne 

krohvitud elamu, kus 

käib kapitaalremont 

2839 200 MV 

 
Esplanaa

di 32/34 

Tühi krunt. Krundi 

suurust arvestades võib 

ilmselt karta suurema 

korterelamu 

püstitamise soove. 

Sobiv 

hoonestusmastaap 

oleks 2,5 korrust ja ühe 

hoone ehitusalune pind 

mitte rohkem kui 200 

m2. Küll aga võib 

krundile püstitada mitu 

hoonet.  

3041                                                                                            

Mere pst. 

8 

Tühi krunt. Selle 

suurusega krundile 

saaks püstitada ühe 

hoone max 2,5 

korruselise ja mitte 

suurema ehitusaluse 

pinnaga kui 200 m2.  

572    
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Mere pst 

10 

 2k+K, krohvitud 

esindustraditsionalismi 

sugemetega 4-korteriga 

elamu.24.04.1934 kiitis 

PLEK heaks pr Elisabet 

Pulsti esitatud puust ki- 

vivoodriga elamu ehi-

tusprojekti, mille oli 

koostanud stud.ins. I. 

Laasi. I korrusel suur 4 

toaline korter teenijatoa 

ja vannitoaga, IIk kaks 

3-toalist korterit ühise 

vannitoaga trepikojas. 

Hoovielamu selle pro-

jekti koostamise ajal 

veel puudub. (ERA f. 

T-10, n 4-I, s 817) 

1141 172 V 

 

Mere pst 

10 

hoovihoo

ne 

1k.K Väike 

telkkatusega 

hoovihoone tn.-lt 1930. 

aastate teisest poolest.. 

1141 94 MV 

 
Mere pst 

12 (3 

hoonet) 

2k+K, 

kunagine...Hoovis veel 

kaks väiksemat ühekor-

ruselist väljaehitatud 

katusekorrusega ela-

mut. 1912 valminud 

luksuslik villa proua 

Caroline Schmidti 

tellimisel, projekt Erich 

von Wolffeldt. 

Kinnistul veel kaks 

väiksemat elamut, neist 

üks selgelt veel loetav 

villa teenijate- ja 

abihoonena. Väga 

esinduslik dialoog 

vastas asuva Ammende 

villaga. Säilitada. 

4288 315 VV 
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Kerese 17 Väike nõukogudeaegne 

pretensioonitu eramu, 

mis, esinduslike villade 

naabruses mõjub 

kaunis kohatuna.  

713 143 -- 

 
Kerese 15 2k +K Silkaattellistest, 

lameda telkkatusega. 

Paariselamu 1962. 

aastatst. Ümberehituste 

läbi muutunud 

suhteliselt jaburaks 

koosluseks.  

614 96 -- 

 
Kerese 13 2k, silikaatetliistes 

elamu, erinevalt 

paarismajast teise 

poolest säilitanud 

tüüpilise 1960. aastate 

välisilme.  

619 88 -- 

 
Kerese 11 Tühi krunt. Sobilik 

ehitusmaht 2 korrust ja 

max 200 m2 ehitusalust 

pinda.  

643    

Kerese 9 Rekonstruktsioonina 

mõjuv väike pitsiline 

suvemajake. Kuigi puu-

dub ümbrus, mis sellist 

stiilivalikut põhjen-

daks, siis miks ka mit-

te. Kui ei oleks ainult 

neid silmatorkavalt 

sobimatuid tumedaid 

aknaid.  

614 91 MV 

 

Kerese 7 

(2h) 

22. okt 1924 saadud 

luba hoovipoolseteks 

juurdeehitusteks. Sellel 

projektil näha veel 

tüüpilist sajandialguse 

puitvillat veranda, 

vertikaalsete akende ja 

puitpitsidega.  ((ERA f. 

T-10, n 4-I, s 1548). 

Tänane seis mõttetult 

ära narritud hoone, 

mida võib ka vabalt 

asendada.  

1201 204 

73 

__ 

__ 
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Kerese 5 Tõenäoliselt 1930-te 

aastate hoone, mida on 

korduvalt ümber 

ehitatud. Üsna abitu 

oma praeguses 

arhitektuurses ilmse. 

Võib asendada.  

892 186 __ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Sääse-Pärna 

 

 

 

Aadress Kirjeldus Kr. 

suuru

s 

Eh.al. 

pind 

Vrt. Foto  

Pärna 10 2 korruseline tüüpprojektil 

põhinev korterelamu. 

Miljöösse ei sobi aga tänu 

suhtelisele väiksusele väga ei 

häiri.  

1026 267 __ 

 
Pärna 8 Arhiiv: Nr. 31. 1912 kõrval-

hoone ümberehitus elamuks, 

omanik Dr Krüger. Joonisel 

samasugused puidust rõdu-

konsoolid kui Sääse 1-s.   

23.05.1933 hr. H.Paasi esitab 

projekti fassaadi muutmiseks 

kaotamaks II korruse rõdu ja 

alumiste akende laiendaiseks 

1/3 võrra. ((ERA f. T-10, n 

4-I, s 1503). Kapitaalselt 

moonutatud omab väärtust 

ansambli osana, eelkõige 

mahud ja materjalikasutus.  

703 163 MV 

 

Sääse 1 Rikkaliku puitdekooriga villa 

tüüpi elamu, valdavalt hästi 

säilinud. Eriti atraktiivsed 

puitkonsoolidele toetuv rõdu 

ja pitsid viiluväljal. Väga ilus 

näide väiksemast villast. 

Võtta muinsuskaitse alla.  

718 168 VV 

 
Sääse 5A 1904 kooskõlastatud projekt  

hoonele, mis vastab 

mahtudelt tänasele hoonele. 

Ilmselt kohe teostatud 

mõningate muudatustega, 

paigutades ukse esifassaadile 

ja muutes mõnevõrra 

dekoori. Äsja alustatud 

renoveerimistöödega. Suur 

oht unikaalse hoone 

väärtuste säilimisele.Võtta 

muinsuskaitse alla. Vt. inv. 

kaart. 

199 130 VV 
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Sääse 3 Kapitaalselt moonutatud 

hoone, mille soovi korral 

võib asendada uue 

puithoonega (NB! Mitte 

suuremaga). 

1851 725 MV 

 
Sääse 5 Taas lihtne eeslinnamaja, mis 

detailides hästi säilinud. 

Üldpilti rikub hoone ees 

paiknev abihoone. 

Moodustab ansambli Sääse 

5A ja Sääse 1-ga. Säilitada.  

807 127 V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


