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IDA-VIRU MAAKOND

20. SAJANDI ARHITEKTUURI INVENTEERIMINE

Käesolev töö haarab kolme perioodi: Tsaariaeg (1870-1918), Eesti Vabariik (1918-1940), Nõukogude aeg
(1940-1991). Inventeeritud ehitiste nimekirjad ja inventeerimistabelid on süstematiseeritud ajastute ning
valdade järgi. Iga objekti kohta on koostatud eraldi inventeerimisleht, mis võimaldab tööd vastavalt
vajadusele ümber komplekteerida.

Kaitse alla on soovitatud võtta vastava hoonetüübi esindajana valdavalt originaalkujul ja detailidega säilinud
ehitised. Suur osa inventeeritud ehitisi vajavad Muinsuskaitseameti poolt arvele võtmist ning omavalitsuse
kaitset. Nende kaitse alla võtmise ettepanekut ei ole tehtud, kuna hooned on ümberehituste tõttu kas mahus
või kujundusdetailides oma originaalsuse kaotanud. Objektidele, mis on tehniliselt halvas seisundis on
soovitav rakendada ajutist kaitset ja koostada tehnilise seisukorra ekspertiis ning kui ehitist ei otsustata kaitse
alla võtta, teostada täpsem dokumenteerimine. Väärtustatud on mitmeid linnaosi, alevi- ja külakeskusi ning
hooneteansambleid, mis vajaksid miljööväärtuslike aladena omavalitsuste kaitset. Mõnede linnade nagu
Sillamäe ja Kohtla-Järve üldplaneeringutes on miljööväärtuslikud alad küll piiritlenud, kuid täpsemaid
kaitsetingimusi ei ole esitatud. Mitmed suured tootmishoonete kompleksid, mida käesolevas töös on esile
toodud vajavad täpsemat inventeerimist, et nende kaitse võimalusi täpsustada.

Inventeerimine on teostatud 2008. aastal.

Lilian Hansar

TSAARIAEG 1870-1918

Tsaariaegse arhitektuuri inventeerimine Ida-Viru maakonnas hõlmab EAÕ ja MPEÕ kirikuid ning pastoraate,
kauplusi, koole ning muid ühiskondlikke hooneid. Suuremat tähelepanu on pööratud Narva-Jõesuu
kuurordiaegse arhitektuuri, eriti elamute kaitsmise vajadusele, kuna neis puithoonetes toimub viimastel
aastatel kapitaalseid ümberehitusi või on nad hävimisohus. Käesoleva tööga on tehtud ettepanek moodustada
Vasknarva küla muinsuskaitseala, kui Peipsi äärsetele küladele iseloomuliku planeerimisstruktuuri ja
arhitektuuritraditsioonidega kõige terviklikumalt ning autentsemalt säilinud näide. Inventeerimine ei haara
talurahvaarhitektuuri, milline inventeerimisprogramm on teoksil Eestis tervikuna.Tsaariaegseid hooneid on
Ida-Virumaal vähe säilinud, kuna paljud neist hävinesid II Maailmasõjas.
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Alajõe v, Alajõe küla
Alajõe v, Alajõe küla
Alajõe v, Vasknarva küla
Avinurme v, Avinurme küla
Avinurme v, Avinurme küla
Avinurme v, Avinurme küla
Iisaku v, Iisaku küla
Iisaku v, Iisaku küla
Illuka v, Jaama küla
Jõhvi linn, Narva mnt 2
Jõhvi v, Kahula küla
Lohusuu v, Lohusuu küla
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Narva-Jõesuu linn
Püssi linn

MPEÕ kirik
MPEÕ Alajõe kiriku pastoraat
Vasknarva küla
Avinurme kauplus ja abihoone
Avinurme kiriku pastoraat
Avinurme kooli internaat
Postkontor
Elamu, Tartu mnt 32
MPEÕ kirik
EAÕ kirik
Kahula algkool
MPEÕ kirik
Elamu Nurme 4
Elamu Nurme 16
Elamu Nurme 19
Elamu Nurme 27
Elamu Nurme 33
Elamu Nurme 38
Elamu Nurme 44
Elamu Nurme 70
Elamu Aia 2
Elamu Aia 42
Elamu L. Koidula 30
Elamu L. Koidula 34
Elamu L. Koidula 44
Elamu Mere 8
Elamu Raja 65
Elamu Vabaduse 43a
Elamu Vabaduse 44
Elamu Karja 11
Elamu Karja 11a
Elamu Metsa 14
Paviljon Metsa 14
Elamu Linda 8a
Elamu J.Poska 42
Elamu J. Poska 42a
Elamu J. Poska 42b
Veetorn Koidu 24
Veetorn

– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– muinsuskaitseala
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta arvele
– võtta arvele
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta ajutise kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla

EESTI VABARIIK 1918-1940

Eesti Vabariigi aegse arhitektuur inventeerimine Ida-Viru maakonnas hõlmab kirikuid, elamuid, kauplusi,
koolimaju, rahvamaju, raudteejaamu ja tööstushooneid. Eestiaegseid ehitisi on Ida-Virumaal vähe säilinud,
kuna paljud neist hävinesid II Maailmasõjas.
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Avinurme v, Avinurme küla
Avinurme v, Avinurme küla
Iisaku v, Jõuga küla
Illuka v, Raudi küla
Kiviõli linn
Kiviõli linn
Kiviõli linn
Kiviõli linn
Kiviõli linn
Kiviõli linn
Kiviõli linn
Kohtla-Järve linn
Lohusalu v, Piilsi küla
Lohusalu v, Ninasi küla
Tudulinna v, Tudulinna küla

Elamu
– võtta kaitse alla
Kauplus
– võtta kaitse alla
Koolihoone
– võtta arvele
EELK kirik
– võtta arvele
MPEÕ kirik
– võtta arvele
Keemiatehas
– võtta kaitse alla
Elamu Kastani 1/Kuuse 4
– võtta kaitse alla
Võsa-Kuuse-Kruusa-Niine elamurajoon – miljööväärtuslik ala
Küttejõu asumi elamurajoon
– miljööväärtuslik ala
Varinurme (Kiviküla) elamurajoon
– miljööväärtuslik ala
Rahvamaja
– võtta arvele
Keemiatehase õlitorn ja paekivielamud – võtta kaitse alla
Raudteejaama hoone
– võtta arvele
Piirivalve kordoni hooned
– võtta arvele
Rahvamaja
– võtta arvele

NÕUKOGUDE AEG 1918 - 1991

Nõukogudeaegse arhitektuuri inventeerimine Ida-Viru maakonnas hõlmab individuaalprojekti järgi ehitatud
elamuid, administratiiv- ja haldushooneid, kauplusi, koolimaju, kultuurimaju, puhkekomplekse,
raudteejaamu, veetorne, tootmishooneid, bussiootepaviljone ja muid ühiskondlikke hooneid. Põhjalikumalt
on üle vaadatud puhkebaasid Narva-Jõesuus ning Peipsi järve põhjakaldal. Ida-Viru maakonnas on rajatud
nõukogudeaegseid linnaosi, alevi- ja külakeskusi kopleksemalt kui mujal Eestis, mis vajaksid
miljööväärtuslike aladena omavalitsuste kaitset. Sillamäe ja Kohtla-Järve linnade ning Toila valla
üldplaneeringutes on sellised ehitusalad osaliselt tähistatud. Käesoleva tööga on tehtud ettepanek moodustada
Sillamäe kesklinna muinsuskaitseala, kui stalinistliku linnaplaneerimise ja neoklassitsustliku arhitektuuri
kõige terviklikumalt väljaehitatud ja paremini säilinud näide. Inventeeritud ei ole tüüpelamuid ja kolhoosidesovhooside tootmishooneid, mis vajavad märksa põhjalikumat eeltööd tüüpprojektidega ning kompleksset
inventeerimist Eestis tervikuna.
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Alajõe vald, Remmiku küla
Alajõe vald, Uusküla küla
Aseri vald, Aseri alevik
Aseri vald, Aseri alevik
Aseri vald, Aseri alevik
Aseri vald, Aseri alevik
Aseri vald, Aseri alevik
Aseri vald, Aseri alevik
Jõhvi linn, Kooli 21
Jõhvi linn, Narva mnt 11
Jõhvi linn, Jaama 10
Jõhvi linn
Jõhvi linn, Tartu põik 5

Noortelaager
Puhkekeskus
Tellisetehase korstnad
Veetorn 1
Veetorn 2
Spordihoone
Rahvamaja
Aleviku keskus
Raudteejaama hoone
end Kultuurimaja
Haldushoone
Stalinistlikud linnaosad
Telefonikeskjaama hoone

– võtta kaitse alla
– võtta ajutise kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– miljööväärtuslik ala
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– miljööväärtuslik ala
– võtta kaitse alla
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Kiviõli linn
Kohtla-Järve linn, Järveküla 64a
Kohtla-Järve linn, Keskallee 1
Kohtla-Järve linn, Keskallee 19
Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa
Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa
Kohtla-Järve linn, Ahtme, Jaaniku 9
Kohtla-Järve linn, Ahtme
Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa
Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa
Kohtla-Järve linn, Oru, Virmalise 2
Kohtla-Järve linn, Oru, Vikerkaare 2
Kohtla-Järve linn, Sompa Humala 1
Kohtla-Järve linn, Kukruse linnaosa
Kohtla-Nõmme vald, Kooli 9
Narva linn, Vaksali tn
Narva linn, Joala 8
Narva linn
Narva linn, Tiimani 1
Narva linn, Tuleviku 3
Narva linn, Peetri väljak, Puškini 20
Narva linn, Võidu prp 2/Tallinna mnt 20
Narva linn, Kerese 11, Linda 16, 16a, 18
Narva linn, Haigla 1
Narva linn, Joala 38
Narva linn, Kevade 4
Narva linn, Kerese 27
Narva linn, Vestervalli 25
Narva linn, Joala 10/12
Narva linn, Joala 19 kõrval
Narva linn, Malmi 8
Narva linn, Kulgu 4
Narva linn, Enargia 1
Narva linn, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c
Narva linn, Sepa 4
Narva linn, Tallinna mnt 33
Narva linn, Puškini 25a
Narva linn, Hariduse 15
Narva linn, Elektrijaama tee 29
Narva-Jõesuu linn, Tuletorni 1
Narva-Jõesuu linn, Aia 4
Narva-Jõesuu linn, Aia 6
Narva-Jõesuu, Aia 17
Narva-Jõesuu, Pargi 14
Narva-Jõesuu, Jüri 5
Narva-Jõesuu, Mere 6
Narva-Jõesuu, Metsa 7
Narva-Jõesuu, Vabaduse 72
Narva-Jõesuu, L. Koidula 21
Narva-Jõesuu, J. Poska 13
Narva-Jõesuu, L. Koidula 75
Narva-Jõesuu, Koidu 25
Narva-Jõesuu, Koidu 29a
Narva-Jõesuu, Koidu 6
Narva-Jõesuu, Suur-Lootsi 1
Narva-Jõesuu, Karja 32, 34, Vilde 12
Narva-Jõesuu, Kudruküla 15a
Narva-Jõesuu, Kesk 7

Veetorn
– võtta kaitse alla
Veetorn
– võtta kaitse alla
Kinohoone
– võtta kaitse alla
Administratiivhoone
– võtta kaitse alla
Lõunamikrorajoon
– miljööväärtuslik ala
Soojuselektrijaama vanem osa
– võtta kaitse alla
Kultuurimaja
– võtta kaitse alla
Stalinistlik linnaosa
– miljööväärtuslik ala
Idla suurelamurajoon
– miljööväärtuslik ala
Raudteejaaama hoone
– võtta kaitse alla
Kaupluse hoone
– võtta arvele
Kultuurimaja
– võtta arvele
Kultuurimaja
– võtta arvele
Stalinistlik linnaosa
– miljööväärtuslik ala
Kultuurimaja
– võtta kaitse alla
Raudteejaama hooned
– võtta kaitse alla
Kultuurimaja
– võtta kaitse alla
Neoklassitsistlikud elamud
– miljööväärtuslik ala
Mööblivabriku tootmishoone
– võtta kaitse alla
Telegraafihoone
– võtta kaitse alla
Veetorn-elamu
– võtta kaitse alla
Kultuurikeskus
– võtta kaitse alla
Tehasehooned
– võtta kaitse alla
Uue haigla juurdeehitis
– võtta kaitse alla
Sissepääs uude vabrikusse
– võtta arvele
Telefonikeskjaama hoone
– võtta arvele
Sauna hoone
– võtta kaitse alla
Hambaravi polikliiniku juurdeehitis – võtta arvele
Elamute vaheehitis ja fresko
– võtta kaitse alla
Kreenholmi sissepääsuhoone
– võtta kaitse alla
Raamatukogu
– võtta kaitse alla
Administratiivhoone
– võtta arvele
Tornelamu
– võtta kaitse alla
Elamukvartal
– võtta arvele
Haldushoone
– võtta kaitse alla
Raamatukaupluse hoone
– võtta arvele
Lauatenniseklubi haldushoone
– võtta arvele
Linnahaigla polikliinik
– võtta kaitse alla
Balti soojusel.jaama korstnad
– võtta kaitse alla
Tuletorn
– võtta kaitse alla
Sanatoorium „Narva Jõesuus“
– võtta arvele
Sanatoorium „Narva Jõesuus“
– võtta kaitse alla
Puhkebaas „Mereranna“
– võtta kaitse alla
Sanatoorium „Energia“
– võtta kaitse alla
Puhkebaas
– võtta kaitse alla
Sanatoorium „Narva-Jõesuu“
– võtta kaitse alla
Hooldekodu
– võtta arvele
Sanatoorium „Kajakas“
– võtta arvele
Hotell „Liivrand“
– võtta arvele
Sanatooriumi spordikreskus
– võtta kaitse alla
Sanatoorium „Põhjarannik“
– võtta arvele
Ambulatoorium-apteek
– võtta kaitse alla
Raamatukauplus
– võtta kaitse alla
Büroohoone (hüdrometeriol)
– võtta kaitse alla
Kolhoosi „Oktoober“ adminhoone – võtta kaitse alla
Korterelamud
– võtta arvele
Kaupluse hoone
– võtta arvele
Korterelamu
– võtta arvele
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81.
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Narva-Jõesuu, Raja 79a
Narva-Jõesuu, Linda 15a
Narva-Jõesuu, Liiva 1
Mäetaguse vald, Väike-Pungerja
Püssi linn, Kooli 5
Püssi linn, Metsa 5
Püssi linn, Kooli 14
Püssi linn
Püssi linn, Maidla tee 7
Sillamäe linn, Kesk 27
Sillamäe linn, Keskväljak ja Mere pst
83. Sillamäe linn, Sõtke tn
84. Sillamäe linn
85. Sillamäe linn
86. Sillamäe linn
87. Sillamäe linn
88. Sillamäe linn, Tallinna mnt 15
89. Sonda vald, Sonda alevik, Uljaste tee 31
90. Toila vald, Voka alevik, Narva mnt 5
91. Toila vald, Voka alevik, Männiku 2
92. Toila vald, Voka alevik
93. Toila vald, Voka alevik, Narva mnt 4
94. Toila vald, Voka alevik
95. Toila vald, Voka alevik
96. Toila vald, Toila alevik, Pikk 13a
97. Toila vald, Toila alevik, Allika 6/6a
98. Toila vald, Toila alevik, Park
99. Tudulinna vald, Tudulinna küla
100. Vaivara vald, Sinimäe, Pargi 2
101. Vaivara vald, Mustjõe

Külaliste maja
Eramu
Suvila
Kaevandusehoone
Kultuurihoone
Lasteaed
Kauplus
Suurelamukvartal
Puitlaastplaatide tehas
Administratiivhoone
Trepp ja Mere puiestee
Korterelamud
Kesklinn (1950ndad)
Tehase haldushoonete ansambel
Uuselamurajoon (1960ndad)
Uuselamurajoon (1980ndad)
Tootmishoone
Raudteejaama hoone
Kaupluse hoone
Lasteaed
Kolhoosi keskusehoone
EPT haldushoone
Bussiootepaviljon
Uusehitusala (1960-80ndad)
Vallamaja
Apteek-ambulatoorium
Laululava
Hüdroelektrijaam
Vaivara vallamaja
Eesti soojuselektrijaama hooned

– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– miljööväärtuslik ala
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– miljööväärtuslik ala
– muinsuskaitseala
– miljööväärtuslik ala
– miljööväärtuslik ala
– miljööväärtuslik ala
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– miljööväärtuslik ala
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla
– võtta kaitse alla
– võtta arvele
– võtta kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Alajõe vald, Alajõe küla
MPEÕ JUMALAEMA SÜNDIMISE KIRIK

Foto okt 2008

ALLIKAD

http://www.orthodox.ee/indexest.php?d=kogudus/kogudus (VAADATUD 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1888-1889
Arh Knüpfer

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Tüüpiline 3-osaline ladina risti kujulise põhiplaaniga, historitsistlik hoone, ehitatud. W-küljel
on kellatorn, O-küljel polügonaalne apsiid. Kogu hoone on ehitatud ja kujundatud punase
tellise laoga. Kirikut ümbritseb kõrge kiviaed, sissepääs ümarkaarne.
Hea
Küla dominant
Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Alajõe vald, Alajõe küla x 6546196.7 y 696524.6
ALAJÕE KIRIKU PASTORAAT

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Kohalikud suulised allikad
1890ndad
Ilmselt tüüpprojekt
Tõenäoliselt kiriku pastoraat või muu kirikuga seotus hoone
Kiriku kõrval paiknev ühekordne viilkatusega puithoone, mille välisilmet kujundavad saelõike
tehnikas detailid on suures osas säilinud, avatäited on uuendatud. Kasutuses rahvamajana.
Hea
Moodustab kompleksi kõrvalasuva kirikuga
Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja kujundusdetailid
Elujõuline, kuna heas seisukorras ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Alajõe vald, Vasknarva küla
VASKNARVA KÜLA

Tsaariaeg 1870 - 1918

20. sajandi arhitektuur

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Tsaariaeg 1870 - 1918

19. saj lõpp
Tüüpprojektid
Vasknarva küla moodustub ühe tänava äärde, mis algab kiriku juurest ja kulgeb piki Narva jõe
kallast. Enamus vanemaid maju paiknevad otsaga külatänava poole, seda traditsiooni järgivad
ka uuemad hooned. Viimastel aastatel on hakatud ehitama kaasaegseid elamuid pikiküljega
tänavaga paralleelselt, millega suletakse varem majade vahelt avanenud vaated veekogule.
Külas on säilinud üllatavalt palju originaalses mahus ja kujundusega elamuid – need on
väikesemahulised viilkatustega ehitised, mille väliskujunduses domineerib laudvoodri erinev
paigutusviis.
Rahuldav
Peipsi rannikule tüüpiline hästiloetav küla plaanistruktuur
Suurel hulgal originaalses mahus, viimistluse ja detailidega elamuid
Moodustab kirikuga sobiva koosluse
Elujõuline, enamus hooneid on kasutuses, samas piisavalt vaene, et mitte autentsust
kaotada.
Moodustada Vasknarva küla muinsuskaitseala

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Avinurme vald, Avinurme küla, Võidu 5
KAUPLUS JA ABIHOONE

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Kohalikud suulised allikad
1890ndad

Küla peatänava pinnast veidi kõrgemal paiknev ühekordne viilkatusega ja kahe suurema
vitskapiga kiviehitis, mille nurki ja avade ümbrusi kujundavad krohviraamistused. Hoone
avade paigutus ei pruugi olla originaalne, nende täited on uuendatud. Tähelepanuvääriv on ka
kauplusehoone taga olev abihoone.
Rahuldav
Üks väheseid kauplusehoone näiteid
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kivihoone ja osaliselt kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Avinurme vald, Avinurme küla
AVINURME PASTORAAT

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

1910ndad (peale kiriku ehitust 1909)
Ühekordne viilkatusega puidust pastoraadihoone pakneb kiriku peaukse poolsel krundiosal.
Peafassaadi ees, hoone keskel on rikkalikuma kujundusega veranda, sarnaseid saelõike
tehnikas detaile on hoone kujundamisel kasutatud veelgi. Maja on säilinud originaalsel kujul
ja detailidega.
Hea
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kasutuses algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Avinurme vald, Avinurme küla, Võidu 16a
KOOLI INTERNAAT

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Kohalikud suulised allikad
20.saj algus
Kohalike jutu järgi olevat maja ehitatud vana kooli kõrvale internaadiks. Tänaseks on vana
koolimaja asemel uus ja hoonet kasutatakse kooli sööklana.
Ühekordne kõrge keskosaga viilkatustega massiivsena mõjuv hästi laotud punasest tellisest
ehitis on säilinud originaalsel kujul ja detailidega v.a. avatäited.
Hea
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kasutuses algses funktsioonis
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Iisaku vald, Iisaku küla, Tartu mnt 32
POSTKONTOR

ALLIKAD

Kohalikud suulised allikad

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19-20 saj vahetus

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Tsaariaeg 1870 - 1918

Kahekordne viilkatusega punasest tellisest hoone, millel on säilinud algne üldilme paikneb
küla keskel. Viimastel aastatel on ehitatud uus katus ja asendatud aknad esimesel korrusel
(plastik). Hoones on täna samuti postkontor.
Hea
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne maht, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Iisaku vald, Iisaku küla, Tartu mnt 34
ELAMU

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Kohalikud suulised allikad

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Tsaariaeg 1870 - 1918

19-20 saj vahetus

Ühekordne madala viilkatusega puitelamu paikneb küla keskel, peatänava ääres, kujundades
selle ajaloolist miljööd. Vernakulaarsena mõjuval majal on mitmeid huvitavaid puitdetaile
(veranda, laudise paigutus jms). Hoone on säilinud autentsel kujul.
Hea
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne maht, viimistlus, detailid ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Illuka vald, Jaama küla
MPEÕ JAAMA PÜHA PIISKOP NIKOLAUSE KIRIK

Foto okt 2008
Sisevaade
internetist

ALLIKAD

http://www.orthodox.ee/indexest.php?d=kogudus/kogudus (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

1904
Arh Lunski
Pühakoda hävines sõja ajal, jumalateenistused toimusid kalmistu kabelis, mis ehitati ümber
kirikuks. Kivist kirikuhoone taastati 1991. aastal
Tüüpiline 3-osaline ladina risti kujulise põhiplaaniga, historitsistlik hoone, ehitatud. W-küljel on
kellatorn, O-küljel polügonaalne apsiid. Kogu hoone on ehitatud ja kujundatud punase tellise
laoga. Kirikut ümbritseb puitaed.
Hea
Küla dominant
Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega
Taastatud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto
internetist

Jõhvi linn, Narva mnt 2a
EAÕ ISSANDA RISTIMISE KIRIK

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
http://www.orthodox.ee/indexest.php?d=kogudus/kogudus (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1894-95
Tüüpprojekt

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Tsaariaeg 1870 - 1918

Tüüpiline 3-osaline ladina risti kujulise põhiplaaniga, historitsistlik hoone. W-küljel on
kellatorn, O-küljel polügonaalne apsiid. Välisilmet kujundab erinevate materjalide vastandus:
seinad maakivist, nurgad kaarakende raamistused, katusekarniisid on punasest tellisest,
(sarnased Põltsamaal, Vormsis, Lihulas, Kõmsis, Mäemõisas, Väike-Lähtrus). Interjöör
lakooniline, tumedal seinal karniisid, tugikaartel dekoratiivsed lukukivid, ikonostaas 1870. A.
Hea
On linna üks dominante keskväljaku ääres
Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Jõhvi vald, Kahula küla
KOOLIHOONE
Kahula Algkool

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Kohalikud suulised allikad

1799-1969, ilmsel on tegemist uuema hoonega, kui tahvlil märgitud (nii vana võib olla kool,
aga mitte hoone).

Ühekordse poolkelpkatusega puitelamuga liitub veranda. Hoonet on kapitaalselt remonditud
nõukogude ajal, kuid avade suurus ja paigutus võib pärineda maja ehitamise ajast või mõnest
hilisemast perioodist. Hoonet kasutatakse seltsimajana.
Hea
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne maht.
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Lohusuu vald, Lohusuu küla, Järvetee 5
MPEÕ LOHUSUU ISSANDA RISTMISE KIRIK

Foto okt 2008
Sisevaade
internetist

ALLIKAD

http://www.orthodox.ee/indexest.php?d=kogudus/kogudus (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1897-1898
Arh Lunski

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Tüüpiline 3-osaline ladina risti kujulise põhiplaaniga, historitsistlik hoone, ehitatud. W-küljel on
kellatorn, O-küljel polügonaalne apsiid. Kogu hoone on ehitatud ja kujundatud punase tellise
laoga. Kirikut ümbritseb punasest tellisest aed, kaarjate väravaavadega.
Hea
Küla dominant
Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto nov 2005

Narva-Jõesuu, Nurme 4
ELAMU/SUVILA

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/suvilaks.
Pikliku küljega tänavat ääristav lihtsa mahulahendusega ühekorruseline puitmaja. Hoonet
ilmestab mõõdukas saelõikedekoor ning kombineeritud kujundusega laudis. Paikneb kuurordi
keskse pargi (Hele park) servas Kuursaali vahetus läheduses.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto nov 2005

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Nurme 16
ELAMU/SUVILA

Foto 2008 okt

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

19. saj. Lõpp

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/suvilaks. Nõuk. perioodil teostatud remondi käigus tõenäoliselt
kaotanud osaliselt autentset dekoori, kuid säilitanud üldilme.
Kahest erineva korruselisusega hoonemahust koosnev puithoone. Hoonet ilmestab mõõdukas
saelõikedekoor ning kombineeritud kujundusega laudis. Paikneb tänavast eemal krundi
sügavuses. Autentsena säilinud otsaseinad.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto nov 2005

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Nurme 19
ELAMU/SUVILA

Foto 2008 okt

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp/20. saj. Algus

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj lõpus/20. saj. alguses elamuks/suvilaks
Ühekorruseline viilkatuse ning vintskapiga puithoone. Hoonega liituvad kaks tuulekoda.
Hoonet ilmestab rohke venepärane puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto nov 2005

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Nurme 27
ELAMU/SUVILA

Foto 2008 okt

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp/20. saj. Algus

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus/20. saj. alguses elamuks/suvilaks
Ühekorruseline viilkatuse ning dominantse kahekorruselise klaasitud verandaga puithoone.
Hoonet ilmestab mõõdukas puitdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Nurme 33
ELAMU/SUVILA
Fadejevi villa

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus kaupmees Fadejevi poolt elamuks
Ühekorruseline ruudukujulise põhiplaaniga dominantsete verandadega puithoone. Hoonet
ilmestab rikkalik neorenessansi sugemetega puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega
laudis.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 okt

Narva-Jõesuu, Nurme 38
ELAMU/SUVILA

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT

19. saj. Lõpp
Hoones on suvitanud kirjanik A.H. Tammsaare. Alates 1991. aastast töötab hoones NarvaJõesuu linnamuuseum.
Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/suvilaks. Tõenäoliselt nõuk. perioodil teostatud remondi
käigus on läinud kaduma osa originaaldekoorist, kuid üldilme on säilinud.
Ühekorruseline madala viilkatusega puithoone. Hoonet ilmestab venepärane puitpitsdekoor
ning kombineeritud kujundusega laudis.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Osaliselt säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto mai 2007
Okt 2008

Narva-Jõesuu, Nurme 44
ELAMU/SUVILA

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

19. saj. Lõpp

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/suvilaks. Hoone rajajaks/tellijaks on tõenäoliselt kaupmees
Fadejev, kuivõrd dekoorelementide kujundus on sarnane nn Fadejevi maja kujundusele
(Nurme 33).
Ühekorruseline dominantse kahekorruselise klaasitud verandaga puithoone. Hoonet ilmestab
rikkalik neorenessansi sugemetega puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2005

Narva-Jõesuu, Nurme 70
PANSIONAAT

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

19. saj. Lõpp

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus pansionaadina, hetkel kasutuses elamuna. 1968. aastal teostatud
remondi käigus läinud kaduma osa dekoorist.
Kahekorruseline magala viilkatusega puidust hoone. Fassaade ilmestab napp puitpitsdekoor
(suur osa kaduma läinud) ning kombineeritud kujundusega laudis.
Halb
Kuurordiarhitektuuri näide
Kuurordimiljöö looja
Säilinud hoone algne maht, üldilme ja osaliselt viimistlus
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Aia 2
PANSIONAAT

Foto aug 2007

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

19. saj. Lõpp

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus pansionaadiks. Rängalt kannatanud korduvates tulekahjudes 1990ndate
lõpus ning 2000ndate aastate alguses.
Kahekorruseline madala viilkatusega põhimahu ning sellega liituva samuti madalakaldelise
katusega korpusega puithoone. Fassaade ilmestab rohke puitpitsdekoor ning keeruka
kujundusega saelõikeornamendiga paneelid.
Avariiline (osaliselt hävinud viimase 10 aasta tulekahjudes)
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Osaliselt säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Võtta ajutise kaitse alla, koostada tehnilise seisukora ülevaade, selgitamaks
restaureerimise võimalused, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 okt

Narva-Jõesuu, Aia 42
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/pansionaadiks
Kahekorruseline madala viilkatusega puithoone. Fassaade kujundab räästakarniiside all
saelõikeornament, akende luugid, tahveldatud uksed jms.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, L. Koidula 30
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA Bakalaureusetöö
2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus suvilaks/elamuks
Ühekorruseline lihtsa mahulahendusega madala viilkatusega puithoone. Fassaade ilmestavad
tahveldatud aknaluugid.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 okt

Narva-Jõesuu, L. Koidula 34
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Ühekorruseline lihtsa mahulahendusega madala viilkatusega puithoone. Fassaadi ilmestab
ümarveeranda, .mõõdukas puitpitsornament. Säilinud originaallaudis, avade paigutus, osa
aknaid.
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, L. Koidula 44
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks
Ühekorruseline viilkatusega puitkoone. Fassaade ilmestab rikkalik vene talupoja stiilis
puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis. Krundil paikneb hoonega samast ajast
pärinev samuti dekoreeritud kõrvalhoone, mida ilmselt kasutati samuti suvila või elamuna
Väga hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 nov

Narva-Jõesuu, Mere 8
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp
Rajatud 19. saj. lõpus elamuks

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Ühekorruseline viilkatusega puithoone, mille esifassaadi ilmestab rikkaliku puitpitsdekooriga
dekoreeritud klaasitud veranda. Krundil paikneb ka algupärane originaalviimistlusega
kõrvalhoone.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, Raja 65
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks
Kahekorruseline puithoone, mille esifassaadilt eendub dominantne kahekorruseline klaasitud
veranda. Fassaade ilmestab mõõdukas puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Narva-Jõesuu, Vabaduse 43a
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks.
Ühekorruseline lihtsa mahulahendusega viilkatusega puithoone. Fassaade ilmestab mõõdukas
puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Vabaduse 44
PANSIONAAT
End pansion „Flora“

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus pansionaadiks „Flora”
Kahekorruseline madala viilkatusega puithoone. Nõuk. perioodil teostatud sanitaarremondi
käigus on originaalne välisilme kadunud, säilinud on hoone maht ning osaliselt dekoor.
Kuurordiarhitektuuri näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne maht ning osaliselt dekoor.
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Karja 11
ELAMU
End Veltmani maja

Foto 2008 nov

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus pansionaadiks, tuntud omaniku järgi Veltmani majana
Kahekorruseline madala viilkatusega puithoone. Hoone esifassaadilt eendub dominantne
kahekorruseline klaasitud veranda, mida omakorda ilmestab mõõdukas puitpitsdekoor. Hoone
põhimahu algne dekoor on aga nõuk. perioodil teostatud remondi käigus suures osas kaduma
läinud.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne maht, osaliselt üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Karja 11A
ELAMU
End Veltmani maja

Foto aug 2007
2008 nov

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus pansionaadiks, tuntud omaniku järgi Veltmani majana
Kahekorruseline madala viilkatusega puithoone. Hoone esifassaadilt eendub dominantne
kahekorruseline klaasitud veranda, mida omakorda ilmestab rikkalik puitpitsdekoor. Hoone
põhimahu algne dekoor on aga nõuk. perioodil teostatud remondi käigus suures osas kaduma
läinud.
Hea
Kuurordiarhitektuuri näide
Kuurordimiljöö looja
Säilinud hoone algne maht, osaliselt üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, Metsa 14
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks
Ühekorruseline viilkatusega puitelamu. Hoone esifassaadilt eendub dominantne
kahekorruseline klaasitud veranda, hoone üldilmet rikastavad palkonid ning vintskapid.
Fassaade ilmestab mõõdukas puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis. Hoone
moodustab ühtse terviku krundil paikneva originaalse hoovipaviljoniga.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007
1990ndate alg.

Narva-Jõesuu, Metsa 14
PAVILJON

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
V. Orav. Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga. Tallinn 1993. (foto)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

19. saj. Lõpp

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus privaatseks hoovipaviljoniks. Käesoleval ajal ainuke säilinud
hoovipaviljon Narva-Jõesuus.
Ühekorruseline puidust paviljonilaadne väikerajatis. Ehitist ilmestab rikkalik vene stiilis
puitpitsdekoor. Katuse kujunduses on kasutatud sibulkupli motiive. Paviljon moodustab ühtse
terviku krundil paikneva originaalse elamuga, mille juurde antud rajatis kulub.
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Ainuke hoone tüübi esindaja linnas ( see hoovipaviljon, 2 teist avalikud)
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses ning hooldatud
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, Linda 8a
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/pansionaadiks
Kahest omavahel seotud ühekorruselisest viilkatusega hooneplokist koosnev puithoone.
Hoonet rikastavad mitmed vintskapid ning erineva kujuga aknaavad. Fassaade ilmestab
mõõdukas puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis.
Rahuldav
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, suures osas viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, J. Poska 42
ELAMU/SUVILA

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus suvilaks
Ühekorruseline kelpkatusega väikesemahuline puithoone. Fassaade ilmestavad poolkaare
kujulise ülaosaga aknaavad. Tõenäoliselt on võimalike hilisemate remontide käigus osa
dekoorist kaduma läinud.
Hea
Kuurordiarhitektuuri näide
Kuurordimiljöö looja
Säilinud hoone algne maht, osaliselt üldilme ja viimistlus ning funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, J. Poska 42a
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/suvilaks
Ühekorruseline viilkatusega puithoone. Esifassaadilt eendub klaasitud veranda, mille kohal
on vintskapilaadne pealeehitis. Fassaade ilmestab napp saelõikedekoor ning kombineeritud
kujundusega laudis
Hea
Kuurordiarhitektuuri näide
Kuurordimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

Tsaariaeg 1870 - 1918

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto aug 2007

Narva-Jõesuu, J. Poska 42b
ELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

19. saj. Lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud 19. saj. lõpus elamuks/pansionaadiks
Kahekorruseline kelpkatusega kuupja põhiplaaniga puithoone. Fassaade ilmestab rikkalik
puitpitsdekoor ning kombineeritud kujundusega laudis
Hea
Kuurordiarhitektuuri hea näide
Kuurodimiljöö looja
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Narva-Jõesuu, Koidu 24
VEETORN

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Orav. V. Narva-Jõesuu kodu-uurija pilguga. Tallinn. 1993.

1893-1894
1893-1894 rajatud vesimudaravila hoonekompleksi osa. Tegu oli ühe esimese ametliku
raviasutusega Narva-Jõesuus. Kohapeal tunti seda omaniku dr. E. Krugi nime järgi. Mudaravila
töötas kuni 1940. aastani, ravilahoone tänaseks hävinud.
Tegemist on kahese mahuliseliigendusega ehitisega: betoonist alumine koonduv silinder ja
punasest telliset ülemine silindriline veepaagi osa, mida tortavad metallist tarindid (ülaosa on
tõenäoliselt hilisem).
Rahuldav
Ebatüüpiline ja erandlik veetorni näide
Säilinud ehitise algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Tsaariaeg 1870 - 1918

Püssi linn (x 6584049.1 y 673578.7)
VEETORN

Foto 2007
Okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

19. saj lõpp
Tüüpprojekt
Püssi alevile pandi alus 1869 a. alustatud Tallinn - Peterburi raudtee ehitusega. Vähem kui 2
aastaga valmis 4. klassi jaam (hävis 1944 a. sõjas). ja selle kõrval praegusest erinev veetorn.
Võrdlus sarnaste veetornidega (nt Rakvere, Raasiku, Aegviidu), võib oletada, et Püssi
raudteejaama veetorn on ehitatud 19. saj lõpus. Kuna sarnaste veetornide ülaosa on olnud
puidust, siis tundub Püssi veetorni silikaattellisest osa olevat ehitatud 20. saj algusaastatel.
Asula hakkas raudteejaama juurde tekkima 1920 aastail.
Historitsistlik ehitis, millel on kujundatud seinapinnad. Alumine kitsam osa (ilmselt vanem)
on krohvitud ja värvitud, ülemine konsoolidele toetuv silikaattellislaoga kujundatud osa
(ilmselt hilisem) on jäänud krohvimata.
Rahuldav
Veetornide arhitektuuri üks erandlikke ja huvitavamaid näiteid
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Avinurme vald, Avinurme küla, Võidu tn 6
ELAMU
End apteeker Vide elamu

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

M. Kalm, Edgar Velbri: http://www.hot.ee/edgarvelbri/raamat.html (vaadatud 10.10.2008)

1930ndad
Arh E. Velbri
apteeker Vide maja
Kõrge kelpkatusega traditsionalistlikus stiilis puithoone on raudkivist vundamendil,
vitskappidel samuti kelpkatused. Fassaade kujundavad erineva suurusega, algselt ruudustatud
aknad ja sissepääsu ümbritsenud pilastrite kujundus on osaliselt originaalsena säilinud.
Rahuldav
Üks väheseid säilinud Velbri alevimaju Ida-Viru maakonnas
Säilinud algne maht ja osaliselt väliskujundus
Sobib alevimiljöösse
Elujõuline, selles paikneb apteek ja korterid
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Avinurme vald, Avinurme küla, Võidu tn 5
KAUPLUS

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kohalikud suulise allikad
1939
Hoones on ka tänapäeval kauplus
Kahekordne betoonplokkidest hoone, mis on ehitatud moodsaks kaupluseks (vana kaupluse
kõrval). Esimese korrusel paikneva kaupluse aknad on suuremad kui teisel korrusel asuvatel
eluruumidel, sinna avaneb küljelt trepp. Lameda katusega hoonel on profileeritud
katusekarniis..
Hea
Uks väheseid eestiaegseid kauplusehooneid maakonnas
Säilinud algne maht ja väliskujundus
Elujõuline, hoone kasutusel algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Iisaku vald, Jõuga küla
KOOLIHOONE
Jõuga algkool

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kohalikud suulise allikad
1930ndad

Ühekordne kõrge kelpkatuse ja vintskappidega traditsionalistlik puithoone, mida kasutatakse
sotsiaalmajana. Säilinud algne maht ja mõned aknad, ilmselt ka vertikaalne laudvooder, kuid
enamus avatäiteid uued, hävinenud on peauks ja seda ümbritsenud dekoor.
Rahuldav
Uks väheseid eestiaegseid koolihooneid vallas
Säilinud algne maht ja osalisel väliskujundus
Elujõuline, hoone elementaarselt remonditud, kasutusel sotsiaalkorteritena
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Illuka vald, Raudi küla
KIRIK
EELK Illuka kirik

Foto
Internetist

ALLIKAD

www.kauksipuhkemaja.ee/turism.html (vaadatud 03.10.2008)
http://www.eelk.ee/puhajoe/ (vaadatud 10.10.2008)
www.virupraostkond.ee/.../act/nav/id/71/i/110 (vaadatud 10.10.2007)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Projekt 1928, valmis 1930

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Eesti Vabariigi algaastatel otsustasid Illuka valla luteriusulised koos Illuka vallavalitsusega
rajada omale uus kirik. Uue kiriku nurgakivi pandi 1927. a. Kiriku ehitusmeistriteks olid
vennad Rümplid. 27. juulil 1930. a. toimus uue kiriku õnnistamine. 1933. a. vooderdati
puukirik väljastpoolt ning värviti. 1938. a. tehti veel väike remont.1938. a parandati pikse
kahjustatud Illuka kiriku torn. Nõukogude ajal lõhuti Illuka kiriku aknad, murti lahti uksed ja
varastati altarimaal. Kiriku varadest on kunstimälestised hõbetatud ja kullatud messingist
oblaatide toos, 2 messingust küünlajalga (19. saj.), messingust ristimisvaagen (1885. a.), 19.
sajandil Peterburis valmistatud harmoonium, 1892. a. Peterburis valmistatud pronksist
tornikell ja 19. sajandist pärit pronksist tornikell.
Kõrge viilkatusega puithoone, plekktahvlitega kaetud torn kõrge telkja katusega.
Peasissepääsu kõrvel paiknevad sümmeetriliselt aknad. Kiriku kõrval on surnuaed..
Rahuldav, kirikutorni voodrilauad vajavad vahetust ja kirikusaali lagi värvimist.
Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega
Säilinud algne maht ja detailid
Elujõuline, kasutuses kirikuna
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kiviõli linn, Piiri tn 2
MPEÕ Kiviõli Jumalaema Kaitsmise kirik

Fotod 2008 ja
internetist

ALLIKAD

www.orthodox.ee/indexest.php?d=kogudus/kiviol_t (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1938

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Hoone püstitati katoliku kirikuks. Õigeusu kogudus asus sellesse hoonesse 1940. aastal
Silikaattellisest viimistlemata sadulja viilkatusega hoonemahuga liitub sissepääsu ees kaarjate
avadega kellatorn, millel neljatahuline telkkatus ja tipus sibulkuppel ning rist. Traditsiooniliste
akende ees luugid. Sisekujundus neutraalne, ühekordne ikonostaas.
Hea
Üks väheseid eestiaegseid kirikuid maakonnas
Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega
Säilinud algne üldilme
Elujõuline, kasutuses kirikuna
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

KIVIÕLI LINN

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Kiviõli linn
KEEMIATEHAS

Eesti Vabariik 1918-1940

20. sajandi arhitektuur

Foto okt 2008
ja 2004

Eesti Vabariik 1918-1940

20. sajandi arhitektuur

Eesti Vabariik 1918-1940

ALLIKAD

E. Laarmann. Kiviõli kultuurimälestiste määratlemine ja kaitseettepaneku tegemine. Tallinn 2004.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Alates 1928.a

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kiviõli on rajatud 1922. aastal, 1928. aastal alustati Kiviõlis põlevkivi utmist. See oli tollal
suurim põlevkivi utmise tööstus maailmas. Toodeti õli ja bensiini. Kui Kohtla-Järvel olid
utteretordina kasutusel nn. gaasigeneraatorid, siis Kiviõlis anti kuni 1953. aastani eelistus
tunnelahjudele. Hiljem käivitati ka Kiviõli gaasigeneraatoritega õlivabrik ja alustati tahke
soojuskandjaga pilootseadme katsetusi. Sõja ajal purustasid nõukogude väed tehase
kapitaalselt, mis hiljem vangide tööjõuga taastati.
Hoonetekompleks koosneb erinevatel aegadel rajatud ehitistest. Säilitada tuleks 1930ndatest
pärinev algse välisilmega hoonete maht ja fassaadid (paekivi kombineeritud punase tellisega)
ja nende fassaadidekoor (akendedekoor, karniisid, liseenid). Tähelepanuväärne on end
bensiinivabriku hoone. Säilitada tuleks 1950ndatest pärinevad punasest tellisest
tootmishooned, eelkõige neist kõrgeim ja linnasiluetis mõjuvaim generaatorihoone, mis on
saanud omamoodi Kiviõli sümboliks.
Hea
Üks väheseid arhitektuurselt kujundatud tootmishoonete komplekse Eestis
Kiviõli sümbol
Mitmetel hoonetel säilinud algne üldilme
Elujõuline, kuna tegutseb tootmiskompleksina
Võtta paremini säilinud hooned arhitektuurimälestisena kaitse alla, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kiviõli linn, Kastani 1/Kuuse 4
KORTERELAMU

Foto 2004

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

Valmis 1940ndatel
Arh N. Paulsen
Ametnike elamu ehitati „Eesti Kiviõli“ juhtkonnale.
Funktsionalistlikus elamus neli 4-toalist korterit kahes analoogilise plaanilahendusega
sektsioonis. Aia pool on I korruse korteritel terrass ja ülakorrusel veranda (algselt lodža).
Tellishoone krohvitud seinad on lakoonilise kujundusega. Iga korteri kasutuses on aiamaa.
Üks väheseid eestiaegse komplekselt planeeritud elamurajooni hooneesindajaid
maakonnas
Säilinud hoone algne maht ja väliskujundus
Elujõline, hoones on elanikud
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla ja kiiresti dokumenteerida kiiresti
-

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kiviõli linn, Võsa-Kuuse-Kruusa-Niine
ELAMURAJOON

Foto 2008 okt
2004

ALLIKAD

E. Laarmann. Kiviõli kultuurimälestiste määratlemine ja kaitseettepaneku tegemine. Tallinn 2004.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1940ndatel
Arh N. Paulsen
Elamud ehitati valdavalt Eesti Kiviõli“ juhtkonnale
Funktsionalistlikus stiilis ühe- ja kahekordsed kaldkatustega kivielamud paiknevad omaaegses
töölisasulas, kus on säilinud planeeritud tänavate struktuur ja hoonestusviis ning mitmeid N.
Paulseni projekteeritud hooneid
Rahuldav
Üks väheseid eestiaegseid komplekselt planeeritud elamurajoone
Säilinud planeerimisaegne hoonestusstruktuur
Elujõline, hooned on kasutuses
Planeerida miljööväärtuslik ala, täpsustades väärtuslikumad hooned, dokumenteerida kiiresti

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kiviõli linn, Küttejõu tee
ELAMURAJOON
Küttejõu asum

Foto 2004

ALLIKAD

E. Laarmann. Kiviõli kultuurimälestiste määratlemine ja kaitseettepaneku tegemine. Tallinn 2004.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Valmis 1930ndate lõpuks
Arh N. Paulsen
Küttejõu alev rajati „ Eesti Kiviõli“ töölistele ja ametnikele. Peale elamute oli seal omas kõik
eluks-oluks vajalik: mitmed kauplused, pagaritöökoda, turg, arstipunkt, apteek, postkontor,
koolimaja, raamatukogu, raudteejaam, rahvamaja. Praeguseks on endisest alevist säilinud vaid
riismed. (7 barakki ja 2 ametnikumaja)
Funktsionalistlikus stiilis ühe- ja kahekordsed kaldkatustega kivielamud paiknevad omaaegses
töölisasulas, kus on säilinud planeeritud tänavate struktuur ja hoonestusviis ning mitmeid N.
Paulseni projekteeritud hooneid
Ebarahuldav, hääbuv asula
Üks väheseid eestiaegseid komplekselt planeeritud töölisasula kvartaleid Eestis
Säilinud osaliselt planeerimisaegne teedevõrk ja planeering
Säilinud 9 hoonet, mida on võimalik korda teha
Elujõulisus kaheldav, hooned on vaid osaliselt kasutuses
Planeerida miljööväärtuslik ala, täpsustades väärtuslikumad hooned. Juhul kui ala säilitamine
ei ole reaalne, teostada säilinud hoonete täpsem inventeerimine ja dokumenteerimine

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kiviõli linn, Heina, Rohu, Samba, Sõnajala
ELAMURAJOON
Varinurme Kiviküla (Salaküla)

Foto 2004

Rohu tn 6
ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
E. Laarmann. Kiviõli kultuurimälestiste määratlemine ja kaitseettepaneku tegemine. Tallinn 2004.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Valmis 1940ndatel
Arh N. Paulsen
Elamurajoon planeeriti „Eesti Kiviõli“ töölistele. Ehitada kavatseti pangalaenuga, garantiiks
oli ettevõte.
Elamurajooni planeeris ja ühepereelamud projekteeris Paulsen. Planeeriti 48 elamut, neli
erinevat tüüpi, vastavalt omaniku maitsele ja jõukusele. Ehitada jõuti kolmneljandikku
planeeritust. Säilitada tuleks piirkonna miljöö, mida kujundavad säilinud hoonestusstruktuur
ja ühekordsete viilkatustega hoonete kompaktsed, lihtsad, harmoonilised mahud ja
köögiviljaaiad hoonete ümber. Tüüphoone esindajana on esile tõstetud Rohu 6 1-kordset
elamut, mille põhikorruse keskel on väike ruudukujuline esik, kuhu avanevad avar köök ja
kaks tuba, kaks eluruumi on katusekorrusel.
Rahuldav
Üks väheseid eestiaegseid komplekselt planeeritud ja ehitatud elamurajoone
Säilinud planeerimisaegne hoonestusstruktuur
Elujõuline, hooned on kasutuses
Planeerida miljööväärtuslik ala, täpsustades väärtuslikumad hooned, dokumenteerida

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kiviõli linn, Vahtra 2
RAHVAMAJA

Foto 2008 okt

ALLIKAD

20. aastat ehitamist Eestis 1918-1938. Tallinn: Teedeministeeriumi Ehitusosakonna Väljaanne, 1939.
E. Laarmann. Kiviõli kultuurimälestiste määratlemine ja kaitseettepaneku tegemine. Tallinn 2004.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1936
Arh Nikolai Paulsen

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Sümmeetrilise lahendusega esikülje 2-korruselise keskosaga liitub avar saal. Mõlemad
küljeosad olid algselt 1-kordsed, pealisehitised rikuvad ehitise kompositsioonilise
terviklikkuse. Keskrisaliiti liigendavad uusklassitsistliku stiliseeritud elemendina liseenid.
Hoonet on hiljuti remonditud, peaukse kohal olevat varikatust on laiendatud ja paksemaks
ehitatud.
Väga hea, hiljuti remonditud
Üks väheseid eestiaegseid säilinud rahvamaju
Kohaliku arhitekti Paulseni loomingu näide
Elujõuline, tegutseb algses funktsioonis rahvamajana
Võtta arvele ja informeerida omavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Kohtla-Järve linn,
KEEMIATÖÖSTUSE ÕLITORN JA KÕRVAL ASUVAD PAEKIVIHOONED

Foto 2008 okt

ALLIKAD

Kohtla-Järve Järve linnaosa üldplaneering: http://www.kjlv.ee/docs/1.pdf (vaadatud 10.10.2008). Kohtla-Järve
arengukava: http://www.kjlv.ee (vaadatud 10.10.2008);

DATEERING

1916.a alustas tööd Kohtla-Järve põlevkivitööstus, 1921. a käivitati prooviõlivabrik, õlitorn
on dateeritud 1926. Aastasse.

PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Vana õlivabriku 35 m kõrgune õlitorn selle kõrval asuvate paekivihoonetega on tehase
ehituslugu tähistavad hooned. Viru Keemia Grup kavatseb ehitise taastada.
Koostatud tehnilise seisukorra ekspertiis (OÜ Zoroaster 20.12.2006.a.)
Tehase ehituslugu tähistav hoone
Säilinud algne üldilme
Elujõuline, kuna linn väärtustab üldplaneeringus ehitist miljööväärtuslikuna
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Lohusuu vald, Piilsi küla
RAUDTEEJAAMA HOONE

Foto
internetist

ALLIKAD

Mehis Helme, Eesti raudteejaamad. Tallinn: Tänapäev 2003.
Martin Jänes, Urmas Oja, Eesti raudteearhitektuur. Muinsuskaitseameti arhiiv ja Interneti koduleht

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1930
Arh Hendrik Otlood
Jaam suleti 1968 seoses raudtee sulgemisega, praegu kasutuseta elamuna
Minimalistliku ja ratsionaalse vormikeelega 2-kordne madala kelpkatusega sümmeetrilise
lahendusega hoone, mille keskteljel paiknev sissepääsu osa seinapinnast eendub. Erandlik on
seinte telliselaotis, mis moodustab rombilise mustri. Maja nurki ja avasid rõhutavad
tellisraamistused. Horisontaalset aktsenti loovad terrasiitkrohvräästad ja rõhtsad
ärklilahendus.
Rahuldav
Erandlik raudteearhitektuuri näide
Üks väheseid eestiaegseid raudteejaama arhitektuuri näiteid
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutusel
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest, dokumenteerida

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Lohusuu vald, Ninasi küla
KORDONI HOONE
x 6533278.7 y 672404.6

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kohalikud suulise allikad, Muinsuskaitseameti maakonnainspektor Tõnis Taavet

Ühekordne madala kelpkatusega sümmeetrilise lahendusega krohvitud kivihoone, mille
sissepääsuesine tagasiaste toetub sammastele. Säilinud originaalseid detaile (aknapiirded,
karniis, aknad).
Hea
Uks väheseid eestiaegseid kordonihooneid
Säilinud algne maht ja väliskujundus
Elujõuline, majal on omanik
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Eesti Vabariik 1918-1940

Tudulinna vald, Tudulinna küla
RAHVAMAJA

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1930ndad

Kahekordne madala kelpkatusega puitehitis, mille sisspääsu rõhutab silikaattellisest postidele
toetuv varikatus. Põhimahule liitub samakõrge veidi kitsam saaliosa. Hoone välisviimistlus,
katusekate ja osaliselt ka kujundus on uuendatud.
Hea
Uks väheseid säilinud eestiaegseid rahvamaju maakonnas
Säilinud algne maht
Elujõuline, hoone kasutusel algses funktsioonis
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Alajõe vald, Remmiku küla (x 6546681.6 y 702501.3)
NOORTELAAGER
Omanik Lastekaitse Liit

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1970ndad

Suurel territooriumil paiknev hoonetekompleks, kus erineva funktsiooniga puhkeotstarbelised
ehitised. Valdavalt ühe- ja kahekordsed lameda katusega kivimajad, mida ilmestavad
puitkarniisid ja lintakna motiivid. Kuna kompleks oli suletud ja valve all, ei olnud võimalik
majadega lähemalt tutvuda.
Hea
Tüüpiline, kui tavalisest suurem raudteearhitektuuri hoonete näide
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Linna üks märke, mis tähistab raudtee olulisust linna arengus
Elujõuline, kuna kiviehitis, võimalik korrastada
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Alajõe vald, Uusküla küla (x 6545000.3 y 690549)
PUHKEKESKUS

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1980ndad
Ehitatud Sillamäe keemiatehase puhkebaasiks
Punasest tellisest ja puidust ulatuslik puhkekompleks, mis koosneb paljudest hoonetest.
Domineerib kaldkatuse motiiv, mis seostub ehitiste loodusesse sobitamise sooviga. Kuna
kompleks oli suletud ei olnud võimalik majadega lähemalt tutvuda.
Ebarahuldav
Tüüpiline, kui tavalisest suurem raudteearhitektuuri hoonete näide
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Linna üks märke, mis tähistab raudtee olulisust linna arengus
Elujõuline, kuna kiviehitis, võimalik korrastada
Võtta ajutise kaitse alla, koostada tehnilise seisukorra ekspertiis

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Aseri vald, Aseri alevik, (x 6594431.3 y 663136.6; x 6594308.6 y 663131.5)
ASERI TELLISETEHASE KORSTNAD 2 tk

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Üks 1947, teine hilisem 1950ndad

Tegemist on vanast ringahjude tsehhist, mis on lammutatud püsti jäänud punasest tellisest
korstnatega
Hea
Tähistavad tsemendi- ja tellisetehase ajalugu
Säilinud algne valisilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitised
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Aseri vald, Aseri alevik, Tsemendi tänaval
VEETORN 1

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1940-50ndad,

Silindrikujuline punasest tellisest ehitis, mida kujundavad tellisest horisontaalvööd, üleval
dekoreeritud karniisivöö, ukse- ja aknaavadel tellisest piirded.
Hea
Üks vanimaid veetornide näiteid
Ilmestab aleviku arhitektuuripilti
Säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Aseri vald, Aseri alevik, Veetorni tänaval
VEETORN 2

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1960ndad
Tüüpprojekt
Sümpaatse ilmega silindrikujuline punasest ja silikaat tellisest ehitis, mida kujundavad
tellisest horisontaalvööd, ukse- ja aknaavasid ümbritsevad tellispiirded. Aknaavade paigutus
rõhutab ehitise vertikaalsust. Paikneb elamukvartalis.
Hea
Hästi säilinud veetorni näite
Ilmestab aleviku arhitektuuripilti
Säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Aseri alevik; Kesktänav 20
ASERI SPORDIHOONE

Foto okt 2008
ja avamisest
1974

ALLIKAD

Aseri valla üldplaneering 2002. http://www.aserivv.ee/uldinfo/yldplaneering.php; www.aserivv.ee/infoleht/032.php
(vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

1974

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1958. a. otsustati ehitada Aserisse uus staadion. Kuna tehase laienemisega tuli lammutada
spordisaal, ehitati Aserisse uus kaasaegse spordihoone. Tehase direktor ei rahuldunud sellega,
et loodi suurepärane spordikompleks, selle baasil loodi tervisetsehh, mida peeti üheks
esimeseks Nõukogude Liidus. Tervisetsehhis rakendati tööle füsioteraapia ravikabinetid,
muda-ja parafiinravi, saun ja ravivannid. 1974. a. 20. detsembril toimus tervisetsehhi pidulik
avamine.1990. a. tehti tervisetsehhis põhjalik remont. Vahetati isegi basseini põhjaplaadid.
1997 kuulub spordihoone Aseri vallale.
Modernismile iseloomulikud vormi- ja kujundusvõtted: lihtsad funktsionaalsed mahud, suured
klaasitud aknapinnad, soklikorrusel avad klaasplokkidest, lamekatus. Ehitusmaterjal ja
viimistlus on punane tellis. Saal ja ujula võimaldavad läbi viia vabariiklikke üritusi.
Rahuldav. Plaanitakse akende vahetust ja siseruumide remonti.
Hästi säilinud spordihoone arhitektuuri näide
Ilmestab aleviku arhitektuuripilti
Säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Aseri, Kesktänav 6
ASERI RAHVAMAJA

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Aseri valla üldplaneering 2002. http://www.aserivv.ee/uldinfo/yldplaneering.php (vaadatud 10.10.2008)

1978

Punasest tellisest liigendatud mahtudega hoone, mille kahte ühepoolse kaldkatusega mahtu
(kõrgemas saal) ühendavad lamekatustega ühekordsed hooneosad, millede karniisimaterjal on
uuendatud. Ka kaldkatustel on uus kattematerjal ning osa avasid on kinni müüritud. Hoone
ümbrus on hästi hooldatud ja haljastatud.
Hea, plaanitakse akende väljavahetust ja siseruumide remonti
Hästi säilinud ja hea kultuurikeskuste arhitektuuri näide
Ilmestab aleviku arhitektuuripilti
Säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Aseri vald, Aseri alevik, Kesktänav ja Kooli tn
ASERI ALEVIK

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
AJALUGU

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

http://www.aserivv.ee/uldinfo/ajalugu.php (vaadatud 10.10.2008)

Valdavalt nõukogude perioodil rajatud ehitised
Ürikutes on Aseri küla esmakordselt mainitud 1534 a. ja Aseri mõisa 1367a. Aseri arengut on
põhiliselt mõjutanud tsemendivabriku rajamine, mis sai alguse aastail 1899-1905. Aastail
1935-1937 ehitatud suurem aktsiaselts oli “Riiklikud Tellisetehased”. Hilisem tehase pidev
laiendamine algas 1950.aastail ja jätkub tänaseni.
Aleviku ehituslik areng ja selle ilmet on mõjutanud tsemendi- ja tellisetehas. Aleviku
peatänava (Kesktänav) äärsed elamud pärinevad nn stalinistlikust perioodist luues
perimetraalse hoonestusena linnalikku ilmet. Nende taga paikneb vabaplaneeringulise
printsiibi alusel rajatud valdavalt silikaattellisest suurelamute kvartal. Peatänava ääres on
aleviku silmapaistvama arhitektuuriga spordihoone ja kultuurimaja. Ajaloolist hõngu ja märke
tehase olemasolust lisavad taamal paistvad mahajäetud tehase varemed ja korstnad. Eriti
maalilise on vaated Aseri tiigi kallastelt.
Hea
Hästi planeeritud ja komplekselt väljaehitatud aleviku näide
Eristuvad erinevate ehitusperioodide elamualad
Alevikku ilmestavad hea arhitektuuri näited
Hästi heakorrastatud
Planeerida Aseri aleviku miljööväärtuslik hoonestusala

20. sajandi arhitektuur

Aseri kultuurimälestiste kaitse vöönd
Aseri alevik (tähistatud muinsuskaitseobjektide piiranguvöönd)

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Jõhvi linn, Kooli tn 21
RAUDTEEJAAMA HOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD

Mehis Helme, Eesti raudteejaamad. Tallinn: Tänapäev 2003.
Martin Jänes, Urmas Oja, Eesti raudteearhitektuur. Muinsuskaitseameti arhiiv ja Interneti koduleht
http://www.estonica.org/est/lugu.html?menyy_id=1283&kateg=5&alam=64&leht=1 (vaadatud 10.10.2008)
http://www.eestigiid.ee/?CatID=47 (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1951
Tüüpprojekt (sama Jõgeval)
Ehitatud II MS hävinenud hoone asemele, praegu kasutuseta
Lakoonilise lahendusega krohvitud seintega kivist valdavalt 2-kordne madala kaldkatusega
sümmeetrilise lahendusega hoone, mille otstes ühekordsed osad. Fassaadi kujundavad 1korrusel kaarja ülaosaga aknad paiknedes seinapinnast tagapool samakujulistes niššides.
Sümmeetrilises põhiplaanis, klassitsistlikus fassaadijaotuses ning keskosa kõrgete akende ja
pilastrite vahelduvrütmis kehastub stalinistliku historitsismi traditsiooniline monumentaalsus.
Rahuldav
Tüüpiline, kui tavalisest suurem raudteearhitektuuri hoonete näide
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Linna üks märke, mis tähistab raudtee olulisust linna arengus
Elujõuline, kuna kiviehitis, võimalik korrastada
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Jõhvi linn, Narva mnt 11
End KULTUURIMAJA
nüüd KOHTUHOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

1950ndad
Ilmselt tüüpprojekt
Kahekordne sammaskojaga kivihoone, mille välisilmet on dekoreeritud neoklassitsistliku
stukkdekooriga. Kunagine kultuurihoone on kohandatud kohtuhooneks, on sisekujundust
uuendatud.
Väga hea
Linna üks väärikamaid neoklassitsistlikke hooneid
Säilinud algne maht ja viimistlus
Elujõuline, korras ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Jõhvi linn, Jaama 10
HALDUSHOONE
Eesti Põlevkivi adminhoone

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

1950ndad
Tüüpprojekt, sarnane hoone Jõhvi keskväljakul
Tüüpiline neoklassitsistlik terrasiitkrohviga viimistletud kolmekordne hoone, mille peafassaadi
liigendavad pidulikud pilastrid. Maja aknad ja uksed on uuendatud (plastik ja metall)
Väga hea
Linna üks väärikamaid neoklassitsistlikke hooneid
Säilinud algne maht ja viimistlus v.a. ava täited
Elujõuline, korras ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida hoone väärtusest omavalitsust

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Jõhvi linn
STALINISTLIUD LINNAOSAD
Jaama ja Tammsaare tn vaheline ala

Foto 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

http://www.eestigiid.ee/?CatID=47 (vaadatud 13.10.2008)

Stalinistlikud elamukvartalid ehitati 1940ndate lõpus - 1950ndate alguses.
Jõhvi esimene sõjajärgne generaalplaan valmis 1946. a.
II maailmasõjas hävis ligi 60 % elamuist. 1947. a. avati Jõhvi lääneserval põlevkivikaevandus,
mis tingis elamuehituse kiire arengu.
Planeerimisstruktuuri aluseks oli 1946. a generaalplaan. Hoonestus projekteeriti üleliiduliste
tüüpprojektide järgi. Kuni 1955. a. ehitati põhiliselt 1 - 1,5-korruselisi elamuid Jõhvi
läänepoolses osas, mille teljeks on Rakvere tänav, kahekorruselisi elamuid püstitati vaid kahes
kvartalis linnakeskuse vahetus läheduses.
Rahuldav
Kompleksemalt väljaehitatud stalinistliku linnaosa näide
Hästi säilinud planeeritud mahuline ja plaanistruktuur
Stalinistliku neoklassitsistliku arhitektuur näide
Elujõuline, Jõhvi on arenev linn
Planeerida miljööväärtuslik ala

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Jõhvi linn, Tartu põik 5
TELEFONIKESKJAAMA HOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

1980ndad
Tüüpprojekt, sarnane nt Narvas
Maja arhitektuuri kujundab selge mahtude liigendus (kõrge hooneplokiga liitub ühekordne
hooneosa) ja kahe ehitusmaterjali eristumine (punane tellis ja betoon). Maja nurgale on lisatud
viimastel aastatel ebasobiv katuseehitis.
Hea
Üks väheseid individuaallahendusega nõukogudeaegseid tootmishooneid linnas
On üks linna dominante
Säilinud algne maht ja viimistlus
Elujõuline, korras ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kiviõli linn, Vabaduse pst 16a
VEETORN

Foto 2007

ALLIKAD

www.eber.se/torn/ee/index.html (vaadatud 10.10.2008);
http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=print&sid=5290 (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1970ndad
Tüüpprojekt

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Silindrikujuline silikaattellisest kõrge ehitis, mille sokli osa ja üleminekut laiemale ülaosale
on kujundatud telliskarniisidega. Torni vertikaalsust rõhutab ühel joonel paiknev piklike
akende rida.
Hea
Veetornide arhitektuuri üks paremaid näiteid
Kiviõli üks märke
Säilinud ehitise algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis, linn kavatseb rajada sinna linnamuuseumi
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

KOHTLA-JÄRVE LINNAOSAD
Järve, Kukruse, Ahtme, Sompa, Oru, Viivikonn, Sirgala

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Järveküla tee 64a
VEETORN

Foto 2007,
okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=print&sid=5290 (vaadatud 10.10.2008)

1950. a oli veetorn juba olemas

Erandliku kujunduse ja konstruktsiooniga „kaevurilambi“ kujuline veetorn, mille ülemine
silindrikujuline osa toetub raudbetoonpostidele, kuna alumine silinder on tavalisest väiksema
läbimõõduga. Välisilmet on kujundatud erineva kujuga akendega ning karniisidega.
Rahuldav
Veetornide ebatüüpiline erandlik näide
Säilinud hoone algne üldilme
Linna ääres paiknev dominant
Elujõuline, kuna kivi- ja betoonehitis, linn kavatseb korda teha noortekeskuseks
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 1
KINOHOONE
Kino „Pobeda“

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

1950
Arh I. Davõdov („Gorstroiprojekt“, Leningradi osakond)
Lakoonilise kujundusega sõjajärgsete aastate neoklassitsismi mõõdukas laadis. Paikne
stalinistliku planeeringuga linnosa telje – Keskallee alguses väljakul. Hoone on kompaktne,
mahtu suurendab kõrge sokkel. Peafassaadi kujundab kõrge fuajeeaken, seda ümbritsev
paekiviraamistus ja viilul dekoratiivne embleem. Interjööris oli mõõdukalt stukkdekoori, mis
uuendamise käigus enamus hävinenud. Hoones on momendil kaubamaja.
Väga hea, hoonet on hiljuti renoveeritud, katusekate ja kõik avatäited uuendatud
(metallraamid)
Mõõduka neoklassitsitliku arhitektuuri hea näide
On stalinistliku planeeringuga linnaosa oluline osa ja väljaku dominant
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keskallee 19
ADMINISTRATIIVHOONE
End Kohtla-Järve RSN TK ja EKP hoone

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

Projekt 1976, valmis 1978
Arh S. Jõe, A. Kullerkupp, sisearh L. Järvand
Järve linnaosa keskuse dominant, mis paikneb sümmeetriliselt kavandatud stalinistliku
planeeringu ja arhitektuuriga ansambli S-küljel. Hoone vastas on monument „Au tööle“ (arh
U. Ivask, 1976). Hoone koosneb 1-kordsest osast ja selle keskel väljaku sümmeetriateljel 7kordsest plokist. Kõrge mahu vertikaali toonitab peafassaadi püstaken ja seina külgpindade
astmeline püstliigendus. Välisviimistlus tumehall graniitkrohv, fuajees on kasutatud dolomiiti.
Hea
Nõukogudeaegse administratiivhoone arhitektuuri hea näide
Arvestab stalinistliku linnaosa planeeringut ja väljakuansamblit
On linna üks dominante
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon administratiivhoonena
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Mustvalge
foto K.
Kuzmin

Värvilised
okt 2008

Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa
SUURELAMUKAVARTAL Lõuna mikrorajoon

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ALLIKAD

L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004.
http://www.siseministeerium.ee/?id=8402(vaadatud 30.09.08)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

1972-1979
Planeering „Eesti Projekti“ Tartu osakond. Elamute projektid arh Raal Kivi.
Suurelamukvartal paikneb linna kaguosas, eraldiseisvana muust hoonestusest. Elamud on
ehitatud endise karjääri kohale, omades seetõttu eksperimentaalset väärtust.
Erinevalt vabaplaneeringulisest avatusest on sellel alal regulaarse tänavavõrgu ja seda järgiva
täisnurkse hoonestuse paigutusena tekkinud suletud õuruumid. Märkimist väärib selle
suurelamuala mahuline kompaktsus. Muus linnast eraldiseisvana mõjub see kui skulptuurne
ausammas suurelamuehitusele. 9-kordsed punasest tellisest suurelamud on
individuaallahendusega. Haljastus on planeeritud kuid välja kujunemata.
Hea
omab tähtsust kui komplekselt ja läbimõeldult väljaehitatud suurelamukvartal
individuaallahendusega elamud
omab eksperimentaalset ehitustehnilist väärtust
näib kaugvaates oma eraldatuses ja kompaktsuses skulpturaalsena
Planeerida miljööväärtuslik ala

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 1979

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, (x 6580251.3 y697205.5)
SOOJUSELEKTRIJAAMA TORN JA VENEM OSA

Fotod
2007,2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUS
ETTEPANEK

http://www.kjsoojus.ee/index.php?page=107&&PHPSESSID=6e593c62e411500fe514c306a26a
a9bb (vaadatud 13.10.2008)
Ehitust alustati peale II maailmasõda,1951. A võeti ekspluatatsiooni esimene turboagregaat ja
katelseade. 1951. a lõpul hakkas tööle ka teine katelagregaat.
Praegu varustab Ahtme Elektrijaam soojaga Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa ja Jõhvi linna
ning toodab elektrienergiat AS Eesti Energia Põhivõrku. Elektri ja soojuse koostootmiseks
kasutatakse 1952. a käikulastud, turbiini ning 1965. a Saksamaal kasutatud ja 2001. a Ahtmesse
ümberpaigaldatud termofikatsiooniturbiini.
Soojuselektrijaama uuendamise käigus lammutatakse vanimaid osi, mistõttu selle ehitise tüübi
arengust ei jää jälgi.
Hea
soojuselektrijaama ehk tootmishoonete arhitektuuri hea näide
elujõuline, kuid vanemad osad lammutatakse (vt fotod)
Vajab põhjalikumat ülevaatust ja analüüsi
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla elektrijaama vanemad osad

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Jaaniku tn 9
KULTUURIMAJA „ENERGIA“

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1956
Tüüpprojekt

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Tüüpiline neoklassitsistlik kultuurihoone, mille kahekordse kivist mahu ees toetab
keskrisaliiti 4 sammast. Madala kaldkatusega krohvitud kivimaja fassaade kujundavad
stukkornamendid, karniis ja aknapiirded. Hoonel on puitaknad ja uksed asendatud uute
mittesobivatega.
Hea
Tüüpilise neoklassitsitliku arhitektuuriga kultuurihoone näide
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline tähtsus
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Stalinistliku linnaplaneeringu oluline osa
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa
AHTME STALINISTLIK LINNAOSA
Vana Ahtme

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
http://www.eestigiid.ee/?CatID=49 (vaadatud 10.10.2008)
Üldplaneering: http://www.kjlv.ee/docs/21.pdf (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

1940ndate lõpp - 50ndate algus
Ahtme esimene generaalplaan (1947, "Giprośaht" Leningradi osakond)
Ahtme on Kohtla-Järve kagupoolseim linnaosa ja jaotub nn. Uus-Ahtmeks ja sellest kagu poole
jäävaks Vana-Ahtmeks. Viimase lähedusse jääb linnaosa tööstustsoon (soojuselektrijaam,
ehitusmaterjalide kombinaat) ning kaks kaevandust.
Regulaarse tänavavõrguga esimese ehituspiirkonna teljeks on raudtee juurde viiv Lehola tänav.
Kuni 1955. a. ehitati üleliiduliste tüüpprojektide järgi 1-2-korruselisi elamuid ning mitmed
ühiskondlikud hooned (kool, lasteasutused, restoran). 1950ndate keskel alustati 3- ja 1960. a. 4korruseliste elamute ehitamist. Elamurajoonis on kino, haigla, kool, kauplus, kultuurimaja,
saun jms.

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Rahuldav
Kõige suurem ja kompleksemalt väljaehitatud stalinistlik linnaosa põlevkivibasseinis
Hästi säilinud planeeritud mahuline ja plaanistruktuur
Stalinistliku neoklassitsismi näide
Suhteliselt elujõuline võrreldes teiste omasugustega (nt Sompa)
Planeerida miljööväärtuslik ala ja koostada teemaplaneering
Ahtme üldplaneeringus (2007) on Vana-Ahtme planeeritud miljööväärtuslikuks alaks

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa
AHTME SUURELAMU KVARTAL
Uus-Ahtme ehk Idla asum

Foto okt 2008

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
Oleg Kotśenovk: http://www.eestigiid.ee/?CatID=49 (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING

Idla asumi rajamisega alustati 16. juulil 1973. aastal, mil asuti kaevama esimese maja
vundamendisüvendit, ehitatud 1975-85.
Idla elamurajooni planeerimisprojekt arh. I. Jaagus.
Enne asumit asus seal Puru-Altserva küla, mis 1970. aastal koos talumajadega tehti maatasa.
Elutsooni jaotab kaheks Toome puiestee. Hoonestatud on põhiliselt Tartu
Elamuehituskombinaadi 5-korruseliste paneelmajadega. Keskust markeerivad 9-korruselised
telliselamud ning 1-2-korruseline kaupluste ja teenindustöökodadega keskusehoone.
Hea
Suurim suurpaneelelamutega hoonestatud ala kogu põlevkivitööstuse rajoonis.
Hästi säilinud planeeritud mahuline ja plaanistruktuur
Tartu Elamuehituskombinaadi paneelmajade kontsentreeritud näide
Suhteliselt elujõuline võrreldes teiste omasugustega põlevkivirajoonis
Planeerida miljööväärtuslik ala ja koostada teemaplaneering

PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa, (x 6587342.4 y 703579.5)
RAUDTEEJAMMA HOONE

Foto nov 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

1950ndate lõpp
Oru raudteejaama hoone lahendus on mittetüüpiline, selles on näha varasematele raudteejaama
hoonetele tüüpilisi detaile nagu nurgakvaadri kivid. Kuid privaleerivad modernistlikud
kujundusvõtted nagu madala kaldega katus, akende paigutus ja kujundus, minimalistlik
kandiliste sammaste kujundus, sisseaste hoone mahtu.
Hea
Erandliku lahendusega raudteejaama hoone
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline tähtsus
Säilinud hoone algne maht, detailid ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE TÜÜP
Foto nov 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa, Virmalise 2
KAUPLUSE HOONE

1960ndad
Tüüpprojekt
Modernistlik madala viilkatusega 2-korruseline silikaattellisest hoone 1. korrusel paikneval
kauplusel on suured, kogu fassaadi haaravad aknad (algsed uuendatud), iseloomulik
otsaseinte kaldne üleulatus, millele toetub varikatus.
Hea
Tüüpilise modernistlik kauplusehoone
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline tähtsus
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Oru linnaosa, Vikerkaare 2
KULTUURIMAJA

Foto nov 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

1970ndad
Kahest erinevast, funktsioonist tulenevast mahust koosnev modernistlik hoone, millel on
erinev vorm js viimistlus. Saaliosa krohvitud seintega katus on ühepoolse kaldega ning
admin- ja abiruumide punasest tellisest osa lameda katusega . Hoonet on detailides uuendatud
(tellist värvitud, aknad-uksed vahetatud).
Hea
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline tähtsus
Säilinud hoone algne maht
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE TÜÜP
Foto okt 2008

Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Humala tn 1
KULTUURIMAJA

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

1956
Tüüpprojekt
Tüüpiline neoklassitsistlik kultuurihoone, mille kahekordse kivist mahu ees toetab
keskrisaliiti 6 sammast. Madala kaldkatusega krohvitud kivimaja fassaade kujundavad
stukkornamendid, karniis ja aknapiirded. Hoonel on uksed asendatud uute mittesobivatega. Nii
nagu kogu Sompa asula nii ka kultuurimaja on maha jäetud ja ebarahuldavas olukorras.
Üldplaneeringuga on Sompa asula planeeritud miljööväärtuslikuks.
Hea
Tüüpilise neoklssitsitliku arhitektuuriga kultuurihoone näide
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline tähtsus
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Stalinistliku linnaplaneeringu oluline osa
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Järve linn, Kukrise linnaosa (Jõhvi mnt-Lehe tn)
KUKRUSE STALINISTLIK LINNAOSA

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

http://www.eestigiid.ee/?CatID=49 (vaadatud 10.10.2007)

1940ndate lõpp
Kukjruse on esimene põlevkivikaevanduse asula
Kukrusel moodustavad omaette rühma enne II maailmasõda ehitatud kahekorruselised
töölismajad. Asula regulaarse tänavavõrguga hoonestus on valdavalt sõjajärgne ja 1-2korruseline. Asula keskel väljakul asuvad klubi ja koolihoone. Kauplused ja teenindustöökojad
on koondunud Narva maanteele viiva põiktänava äärde. Ehitus asulas lõpetati pärast KohtlaJärve liitlinna moodustamist 1960. a., kaevandus suleti 1968. a.
Rahuldav
Esimene kompleksemalt väljaehitatud stalinistlik linnaosa põlevkivibasseinis
Hästi säilinud planeeritud mahuline ja plaanistruktuur
Stalinistliku neoklassitsismi näide
Suhteliselt elujõuline võrreldes teiste omasugustega (nt Sompa)
Kukruse üldplaneeringuga on määratletud miljööväärtuslikud alad, koostada teemaplaneering

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Kohtla-Nõmme vald, Kohtla-Nõmme alevik, Kooli tn 9
KULTUURIHOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1952
Tüüpprojekt

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Tüüpiline neoklassitsistlik kultuurihoone, mille kahekordse kivist mahu ees toetab
keskrisaliiti 6 sammast. Madala kaldkatusega krohvitud kivimaja fassaade kujundavad
tagasihoidlikud stukkornamendid, karniis ja aknapiirded. Hoonel on puitaknad ja uksed
asendatud mittesobivatega (muudetud ka klaasijaotust). Hästihooldatud hoone paikneb stiilselt
kujundatud pargis.
Hea
Tüüpilise neoklassitsistliku arhitektuuriga kultuurihoone hästihooldatud näide
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline väärtus
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Stalinistliku linnaplaneeringu oluline osa
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

VÄLJAVÕTE NARVA ÜLDPLANEERINGUST

NARVA MÄLESTISED JA MÄLESTISTE KAITSEVÖÖNDID

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Vaksali tänaval (x 6588655.3 y 738641.2)
RAUDTEEJAAMA HOONED
Kompleks: peahoone, kauba-pagasiladu ja kaubakontor

Foto 2008 okt

ALLIKAD

Mehis Helme, Eesti raudteejaamad. Tallinn: Tänapäev 2003.
Martin Jänes, Urmas Oja, Eesti raudteearhitektuur. Muinsuskaitseameti arhiiv ja Interneti koduleht.
O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1953
Tüüpprojekt

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Raudteejaama hoonetele tüüpilise plaanilahenduse ja ülesehitusega ühekordne kelpkatusega
kivihoone, mille muudab erandlikuks krohvipindade ja paekivi viimistluse vaheldus,
tavalisest rikkalikum dekoor ning linnapoolse sissepääsu rõhutamine sammaskojaga.
Sümmeetrilises põhiplaanis, klassitsistlikus fassaadijaotuses ning keskosa kõrgete akende ja
pilastrite vahelduvrütmis kehastub stalinistliku historitsismi traditsiooniline monumentaalsus.
Fassaadikujundus järgib klassitsistliku arhitektuuriretoorika nõuet kasutada utilitaarhoonel
lihtsaimat, dooria orderit. Tavalisest märksa suurema esinduslikkuse taotlust reedavad
sammasportikus, paekivist karniis ja pilastrid ning stukkreljeefidega frontoonid. Narva jaam
väljendab stalinistlikku laadi vaoshoitumalt ja paremate proportsioonidega kui nt tema
kaasaegne Valgas. Hoone algne siseviimistlus on hävinenud. Hoone kõrval on kujundatud
park ning abihooned.
Hea
Erandlik raudteearhitektuuri näide
Säilinud hoone algne maht, viimistlus ja funktsioon
Piiripunkti tähis
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Joala 8
GERASSIMOVI nim KULTUURIMAJA

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

1957
N. Bortaševitš (NSVL lõunapiirkondade tüüpprojekt)
Erandliku lahendusega neoklassitsistlik sümmeetrilise kompositsiooniga kultuurihoone, mille
kahekordse kivist mahu ees on massiivne kolumnaad. Selle taga on avatud, katusega katmata
siseõetaoline osa, kust avaneb pidulikult fassaadilt kultuurihoone sissepääs, maja küljeseinad
on liigendatud pilastrite ja akendega. Pidulik hoone paikneb kunagi stiilselt kujundatud pargis.
Kultuurihoone ei funktsioneeri ja on väga halvas seisukorras.
Ebarahuldav
Erandlik neoklassitsistliku arhitektuuriga kultuurihoone näide
Kohalik kultuurilooline väärtus
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Puškini ja Jola tänavad, Gerassimovi-Haigala-Kreenholmi kvartal
1950ndate arhitektuur – neoklassitistlikud ELAMUD

Foto 2008 nov

Puškini 11
ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Puškini 10

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

Puškini 10 – 1955 (A. Kotli, P. Kaido); Puškini 11 – 1957 (P. Juzefovitš);

Terviklikuma neoklassitsistliku arhitektuuriga elamute kvartalid (Gerassimovi-HaigalaKreenholmi) ja tänavad (Puškini ja Joala) vajaksid miljööväärtuslike aladena kaitset. Seni on
esile toodud vaid erandlikumad ehitised (Puškini 10, 11 jt), mille kaitsmine üksikobjektidena
ei mõtet, kui ei säili kogu perioodile iseloomulik keskkond.
Hea
Terviklikud neoklassitsistliku arhitektuuriga kvartalid ja väärtuslikud tänavalõigud
Säilinud hoonete algsed mahud ja viimistlus ning planeering
Elujõulised, kuna kiviehitised ja kasutuses
Planeerida miljööväärtuslikud alad, momendil tagab kaitse Kreenholmi kvartali mälestiste
kaitsevöönd ja üldplaneeringu reguleerimisala

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Tiimanni 1
MÖÖBLIVABRIKU TOOTMISHOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

Projekt 1960, valmis 1962
Arh M. Kaseväli, konstr-d H. Laul, G. Nurmet, Ü. Tärno
Ühelööviline väikese 3-kordse haldushoonega blokeeritud tootmishoone, mille arhitektuur on
allutatud originaalsele tarindusele. Välisilme määrab koorikukaarte rütm, fassaadid on
lausklaasinguga. Monoliitsest raudbetoonist õhukeseseinaline kattetarind on üks esimesi
sõjajärgseid Eestis ja seni meil ainus silinderkoorikkatus.
Rahuldav
Nõukogudeaegse tootmishoone arhitektuuri väga hea näide
Ainus silinderkoorikkatus Eestis
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, on kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008

Narva linn, Tuleviku 3
TELEGRAAFI HOONE

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Projekt 1960ndad
Tüüpprojekt
3-korruseline lamekatusega maja paikneb 1960ndatel planeeritud ja hoonestatud
elamukvartalis tänavanurgal, blokeerituna elamuga. II-III korrusel lintaknad, I korrusel suured
klaaspinnad (aknad asendatud). Fassaadi akendevahelises osas ajastule tüüpiline
eterniitplaatidest viimistluskate.
Hea
Varase modernismi üks väheseid originaalkujul säilitud hoone näide
Säilinud hoone algne üldilme ja kujundusdetailid (v.a. 1. korruse aknad)
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Peetri väljak, Puškini 20
VEETORN – ELAMU

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

1969
H. Sepman
Veetorn-elamu paikneb Narva Peetri väljaku ääres, olles paigutatud nii, et see linna siluetis
domineeriks ning sellele avanevad vaated erinevatelt tänavasuundadelt. Lihtsa liigendusteta
hoonemahu kohal on paikneb kuupjas kujund, mis täidab veepaagi funktsiooni.
Silikaattellisest hoone arhitektuurne lahendus on lakooniline.
.
Hea
Esimene kõrghoone Narvas
Kujunenud Narva üheks sümboliks, paiknedes selle uues keskuses
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, on kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Kultuurimaja: Võidu prospekt 2/Tallinna mnt 20 , Spordihoone: Võidu prospekt 4
KULTUURIKESKUS
End Kultuurikeskus „Energeetik“, praegu „Geneva“

Foto 2008 nov

KULTUURIMAJA

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

KULTUURIMAJA FUAJEE

SPORDIHOONE

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT

AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

Kultuurikeskus valmis 1974, Spordikompleks 1980
Üleliiduline tüüpprojekt, muudatuste autor arh S. Luik (RPI Eesti Projekt). Spordikompleksi
autor arh M. Krigul
Sisekujundus Tartu ARS arh a. Aszoni ja B Tšentropov.
Kompleks koosneb kahest hoonest: kultuurimaja ja spordihoone. L-kujulise põhiplaaniga
kultuurimajas on kontserdi- (680 k) ja tantsusaal. Spordihoones 2 saali.ja ujula. Hästi
proportsioneeritud hooned on viimistletud erineva faktuuriga krohvipindadega, kultuurimaja
modernismile iseloomulike lintakendega, trepikojal oma aja kohta eriti uudselt mõjuvad
suurte klaasipindadega aknad. Spordikompleksile hiljem lisandunud ujula järgib varasemat
vormi. Kogu kompleks on suurelamute foonil linnaehituslikult hästi planeeritud
arhitektuurselt väljapeetult komponeeritud. Säilinud nii eksterjööris kui interjööris valdavalt
originaalsena (v.a enamus uusi aknaid).
Nõukogudeaegse modernistliku arhitektuuri väga hea näide
Linnaehituslikult hästi planeeritud
Üks väheseid originaalkujul ja kujundusdetailidega säilinud kultuurimaja Eestis
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Kultuurimaja võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla, spordikompleks võtta arvele

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 nov

Narva linn, Kerese 11, Linda 16, 16a, 18, 18a jt
TEHASEHOONED
End üleliiduline sõjatehas "Baltijets"

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

1970ntate lõpp, 1980ndade algus

Tehase kompleksi hooned on valminud erinevatel aegadel. Tootmishooned kompleksi keskel
ja Linda tn ääres on varasemad, administratiivhooned Kerese tänava pool valmisid
1980ndatel. Eriti silmapaistev on kõrge ja pikk (ca 8 korrust) tehase tootmishoone selle
fassaade kogu ulatuses läbivate lintakendega, tagaküljes punasest tellisest liigendavate
seinaosadega. Väidetavalt on see hooneosa ka seest säilinud autentselt, kuna hoone on valve
all. Paraku on kompleks jagatud erinevate omanike vahel ja krunditud väiksemateks osadeks.
Territooriumile ligipääs on raskendatud, mistõttu korralikku ülevaadet hoonete seisundist ei
ole inventeerimise ajal saadud.
Hea
Nõukogudeaegse tehasehoonete tervikliku kompleksi arhitektuuri üks parimaid näiteid
Säilinud suur osa hoonete algsest üldilmest, eriti tehasekõrgeim tootmishoone nii seest
kui väljast
Elujõulised, kuna kiviehitised, kuid tehase kõrge tootmishoone on pikka aega kasutuseta
Kompleks vajab täpsemat ülevaatust, kaalumaks tervikuna kaitset ja dokumenteerimist.
Kõrge tootmishoone võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Haigla tn 1
HAIGLA JUURDEEHITIS
Uus haigla

Foto 2008 nov

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1977
Arh I. Puumets

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kreenholmi vabrikute hoonete arhitektuuritraditsioone arvestav, sõjajärgsete ehitiste seas
esiletõusev osaliselt krohvitud pindadega punasest tellisest hoone. Koosneb kahest rõhutatult
erineva kõrguse ja arhitektoonikaga hooneosast- 6-kordne palatite ja 3-kordne ravi korpus.
Hea
Nõukogudeaegse arhitektuuri hea näide
Arvestab piirkonna arhitektuuritraditsioone, sulandub keskkonda
Säilinud hoone algne üldilme ja kujundusdetailid
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Jola 38 (x 6587268.9 y 737594)
SISSEPÄÄS uude Kreenholmi vabrikusse

Foto 2008
nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED
ETTEPANEK

1980ndadate algus

Kreenholmi vabriku uue tootmiskompleksi sissepääsu on rõhutatud skulpturaalse hoonest
eenduva seinaga, mida kujundavad vertikaalsed betoonelemendid kitsaste akendega.
Rahuldav
Säilinud hooneosa algne üldilme, kujundus ja viimistlus
Elujõulisus kaheldav, hoone kasutuseta
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Kevade 4
TELEFONIKESKJAAMA HOONE

Foto 2008
nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1980ndadate algus
Tüüpprojekt, sarnane nt Jõhvis
Paikneb suurelamu kvartali keskel. Maja arhitektuuri kujundab selge mahtude liigendus
(kõrge hooneplokiga liitub ühekordne hooneosa) ja kahe ehitusmaterjali eristumine (punane
tellis ja betoon).
Hea
Linnaehituslikult hästi planeeritud
Säilinud hoone algne üldilme, kujundus ja viimistlus
Elujõuline, kuna kivihoone ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Kerese 27
SAUNA HOONE

Foto

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1984
Arh A. Rekkaro, ins A. Kann
Punasest tellisest liigendatud mahtudega hästi proportsioneeritud 1-3 korruseline ehitis, mida
kujundavad hoone nurkade ümarad vormid ja avade betoonist sillused.
Hea
Linnaehituslikult hästi planeeritud
Säilinud hoone algne üldilme, kujundus ja viimistlus
Üks väheseid hästisäilinud saunasid Eestis
Elujõuline, kuna kivihoone ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Vestervalli 25
POLIKLIINIK
Hambaravi Polikliiniku juurdeehitis

Foto 2008 nov

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Projekt 1978, valmis 1980
Arh T. Tomiste (Kommunaalprojekt)

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Polikliiniku vanem osa asub Vladimiri kiriku varemetest rekonstrueeritud hoones, 3-kordse
juurdeehitise peafassaadi külgedel on ärklitaolised väljaasted, keskel eenduv trepikoda.
Põhiplaani lõigatud nurgad on kaasa aidanud juurdeehitise plastilisele vormikujundusele.
Terrass sissepääsu ees eraldab ehitise tänavapinnast. Välisviimistluseks on fassaaditellisest
puhasvuukmüür. Kuigi arhitektuurselt esiletõusev, ei arvesta naaberhoonestusega.
Hea
Nõukogudeaegse arhitektuuri hea näide
Säilinud hoone algne üldilme ja kujundusdetailid
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 nov

Narva linn, Joala 10 ja 12 vahel
ELAMUTE VAHEEHITIS JA FRESKO

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

1982
Maalingu kunstnikud E. Olenin, E. Pashover (Odessa)
Kreenholmi tööliskasarmuid ühendab modernistlik lintakendega vaheehitis, mida kujundab
sellest eenduva ehitusosa seinal suurejooniline fresko.
Hea
Ajaloolisi hooneid ühendava vaheehitise õnnestunud näide
Lisaväärtuse annab ajastule iseloomu fresko
Säilinud hoone algne üldilme ja kujundus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta hoone arhitektuurimälestisena ja fresko kunstimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Joala tn 19 kõrval
KREENHOLMI VABRIKU SISSEPÄÄSUHOONE

Foto 2008 nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.

1983
V. Voltšjonok
Kreenholmi vabriku sissepääsu hoone on kujundatud skulpturaalse ehitisena, millega liituvad
autahvli ja tehase tähise alused. Seinad viimistletud erineva viimistlusega paekiviga,
sissepääsu on rõhutatud laiade klaasuste kohal oleva vaskplekist massiivse katusega. Hoone
on nii interjööris kui eksterjööris säilinud autentselt
Hea
Säilinud hoone algne üldilme, materjalid ja kujundusdetailid nii interjööris kui
eksterjööris
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Malmi tn 8
RAAMATUKOGU

Foto 2008 okt

ALLIKAD

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.
Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1987

DATEERING
PROJEKT
KIRJELDUS

Projekt 1984
Inessa Põldmaa
Neljakordne kivihoone paikneb nurgakrundil, mis on mõjutanud arhitektuurset lahendust.
Maja soklikorrus on kaetud paekiviplaatidega, ülemiste korruste välisseinad on kaetud
terrasiit krohviga. Kompaktse mahuga hoone seinapinnad on liigendatud ühtlases rütmis
eenduvate seinaosadega, sissepääse rõhutavad suuremad raamistatud aknad. Hoone ümbrus
on tänavast eraldatud müüritiste ja treppidega. Hoone on hästi sobitatud piirkonna
ehitusmiljöösse.
Hea
Esimene nõukogudeaegne raamatukoguhoone Eestis
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Hästi sobitatud linnamiljöösse
Elujõuline, on kasutuses algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Kulgu 4
ADMINISTRATIIVHOONE
End Narva VKTK administratiivhoone, praegu AS Narva Vesi kontor

Foto 2008
nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1986
Arh J. Huimerind, ins H. Tamm
Liigendatud mahtudega 1-4 korruseline krohvitud betoonpaneelidest ja kivist ehitis, mille
esinduslikkust on rõhutatud sümmeetrilise plaani ja mahulise lahendusega ning sissepääsu
taanduvate osadega põhikorrusel.
Hea
Säilinud hoone algne üldilme, kujundus ja viimistlus
Nimeks arhitekti looming
Elujõuline, kuna kivihoone ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Energia tn 1
TORNELAMU

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1988

1988-1989
Arh B. Mirov, kaasautor arh T. Lepasaar (EMP)
Individuaallahendusega 10-korruseline tornelamu lõpetab tänavavaate Tallinna mnt poolt.
Punasest tellisest kõrge hoonemahuga on liidetud ühekordsed teenindusettevõtete ja kaupluste
tiivad. Vertikaalseid seinpindu liigendab kolmnurksena eenduv rõdude maht ning lintaknad.
Tegemist on erandliku ehitusega tüüpelamute rajoonis.
Nõukogudeaegse arhitektuuri hea näide
Üks väheseid individuaallahendusega hooneid tüüpelamute rajoonis
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 nov

Narva linn, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c
ELEMUKVARTAL

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1985 ja1987

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Projektid 1984-1987
Arh T. Laigu, E. Toomik, A. Kose, E-R. Karu; K. Mutt
Postmodernistlikke kolmekorruselisi krohvitud tellishooneid kujundavad eenduvad ja
taandrõdud, nurgasektsioonil kaarjalt eenduvad risaliidid, trepikojad rõhutatud erineva
kujundusega. Viimastel aastatel muudetud osadel hoonetel värvilahendust.
Hea
Üks väheseid postmodernistliku arhitektuuriga elamukvartali näiteid
Säilinud hoonete algne üldilme ja kujundusdetailid
Elujõuline, kuna kiviehitised ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Sepa tn 4
HALDUSHOONE
Algselt kuulus EV „Energomontaaž“

Foto 2008 nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1991

Projekt 1988
Arh V. Voltšjonok
Ehitatud vanalinna põhjapoolses osas sõjas hävinud hoonestusega kvartalisse. Lähiümbrus
võimaldab ansamblit kujundavat uusehitust. Kahekorruselise tellistest ja krohviviimistlusega
hoone arhitektuuris on taotletud sidet Narva vanalinna ilmet varem määranud
barokkehitistega. Hoone plastika väljendub viilude ja ümareendi ning detailide kujunduses.
Väga hea
Narva kohaliku arhitekti loodud postmodernistliku arhitektuuri näide, mis esindab
ajaloolise linnosa taastamise tendentse.
Säilinud hoone algne üldilme ja kujundusdetailid
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 nov

Narva linn, Tallinna mnt 33
RAAMATUKAUPLUSE HOONE

ALLIKAD

O. Kotšenovski. Narva. Tallinn: Valgus 1991.
Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1987

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1989
Arh I. Põldma

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Raamatukaupluseks ehitatud 1-korruseline liigendatud fassaadiga hoone, mis blokeeritud 9korruselise tellisest elamuga paikneb Narva uueks keskuseks planeeritud väljaku ääres.
Hoone väliskujunduses on kasutatud postmodernistlikke kujundusdetaile ning viimistluses
dolomiiti ja krohvipindu. Ehitise ümbrust kujundab selle liigendust järgiv müüritis.
Rahuldav
Suurelamuga seotud väljakuäärse hoone hea näide
Linnaehituslikult hästi planeeritud
Säilinud originaalkujul, materjali ja detailidega
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses, samas oht ümberehituseks
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Puškini 25a
LAUTENNISEKLUBI „Narova“ hoone

Foto 2008 nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1991

Projekt 1990
Arh V. Golovkin, disainer J. Gandšu (PB „Arhus“)
Ehitatud kvartali keskel paikneva spordikooli kõrvale. Karkass-paneeltarindusega saalile liitub
punasest tellisest puhasvuuklaos kahekorruseline haldus- ja olmeplokk. Selle tahutud
nurkadega tumma osa kaunistab dekoratiivne metallsõrestik. Olmeploki hubase vestibüüli
mahulise struktuuriga lagi on painutatud vineerist saetud elementidest.
Rahuldav
Säilinud hoone algne üldilme, materjalid ja kujundusdetailid
Sobib ümbritsevasse linnakeskkonda
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva linn, Hariduse tn 15a
LINNAHAIGLA POLIKLIINIK

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1987

Projekt 1987
Arh A. Šults
Hoone on planeeritud 17. Saj lõpus rajatud muldkindlustuste vööndisse kuuluva bastioni
Fama põhjaservale ja on selle piirjoonest tuleneva kujuga.
Perimeetril kahekordne punasest tellisest hoone paikneb tänavate nurgal, mida rõhutab
kõrgem eenduv nurgaehitis. Sama motiivi on kasutatud mahuka hoone liigendamiseks ka selle
külgfassaadidel. Maja kujundamiseks on kasutatud mitmeid postmodernistlikule arhitektuurile
iseloomulikke võtteid nagu ruudustatud aknad, kaldkatused, sissepääsu trepistik, mis on
kujundatud tellisest ja paekivist müüritisega. Hoone jäi lõpuni väljaehitamata.
Hea
Üks väheseid postmodernistliku arhitektuuri esindavaid hooneid Narvas
Arvestab ümbrusega, sobib keskkonda
Säilinud on hoone algne maht ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Fotod
Internetist

Narva linn, Elektrijaama tee 29
BALTI SOOJUSELEKTRIJAAMA KORSTNAD

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

ALLIKAD

http://www.virumaa.ee/discuss/msgReader$4954
http://et.wikipedia.org/wiki/Balti_soojuselektrijaam

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

1956 – alustati ehitust, mis valmis 1959

Nõukogude aeg 1940-1991

1956. a alustati Balti Elektrijaama ehitusega, 1959 käivitati esimene katel ja turbiin.
Esimese 150 meetri kõrguse korstna ehitus lõppes 1959. aastal. 1962. aastal oli neid juba neli.
1965. aastaks olid käigus ka viies ja kuues korsten, mis on eelnevast neljast umbes 30 meetrit
kõrgemad.

20. sajandi arhitektuur

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Elektrijaama ehitati kokku neljas ehitusjärgus. Esimeses kuni kolmandas ehitusjärgus
paigaldati 18 katelagregaati aurutootlikkusega 53 kg/s, kaheksa 100MW turbogeneraatorit ja
kaks 12 MW vasturõhuturbiini. Neljandas ehitusjärgus paigaldati neli energiaplokki, mille
katelde aurutootlikkus on 78 kg/s ja turbogeneraatorite võimsus 200 MW.
Algselt oli korstnaid kokku kuus, millest kaks viimast on ka umbes 30 meetrit kõrgemad.
Legendi kohaselt ehitati Balti Elektrijaama korstnad algul plaanitust kõrgemaks, kuna nende
ehitamise ajal toodi kohale liiga palju ehitusmaterjali ja seda ei tahetud hakata enam tagasi
viima. Pildil on aga näha viis korstnat ja peagi jääb järgi ainult kaks, kuna vanemad korstnad
lammutatakse. Kolme esimese järgu seadmeid peetakse absoluutselt vananenuteks ja tugevasti
kulunuteks. Need ei vasta nüüdisaegsetele keskkonnanõuetele. Nende hooldus on kallis ja
seepärast tuleb neli 150 meetri kõrgust korstnat lammutada. Ühe korstna lammutamiseks
kulub ligi viis miljonit krooni. Balti elektrijaama korstnad on saanud Narva linnamaastiku
lahutamatuks osaks.
Elektrijaama tootmisehitistest on silmapaistev jahutuskanal turbiinisaaliga
Skulptuur Energia paigutati Balti Elektrijaama kõrvale, 1981. a. Teose autoriks on Riho Kuld
Hea , korstnad ebarahuldavas seisus
Korstnad on muutunud Narva ja Eesti elektritootmise sümboliks
Säilinud on korstnate algne väljanägemine
Ei ole elujõulised, amortiseerunud ja omanik soovib need lammutada.
Võtta kõik 4 korstnat ja jahutuskanal turbiinisaaliga arhitektuurimälestisena kiiresti
kaitse alla.
Võtta skulptuur kunstimälestisena kaitse alla.

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Tuletorni 1
TULETORN

Foto aug 2008

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
В. Стрелков. Золотое кольцо Гунгербурга. Санкт-Петербур. Сотис. 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

1959

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED
ETTEPANEK

Ehitatud samas kohas 1808 ehitatud tuletorni asemele, mis hävis II maailmasõjas. Käesolev
majakas alustas tööd 1959. aastal.
Tegemist on punase-valgevöödiliseks värvitud 36,7 m kõrguse silindrilise taribetoontorniga,
mille tipus on poolkerakujulise katusega laternaosa.
Hea
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Aia 4
SANATOORIUM
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu“ magala

Foto 1980

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
Nõukogude Eesti. Tallinn: Eesti raamat 1980. (foto)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Projekt 1974, valmis 1975
Arh E. Väärtnõu
Rajatud sanatooriumi „Narva-Jõesuu” magalakorpusena
Neofunktsionalistlik 9- kordne hoone on vertikaalproportsioone rõhutava liigendusega.
Tellisseinad on puhasvuukviimistlusega.
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Juhtiva arhitekti looming
Säilinud hoone algne üldilme
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Aia 6
SANATOORIUM
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu” vesimudaravila

Foto mai 2007

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1967
Arh U. Alas
Rajatud sanatooriumi „Narva-Jõesuu” vesimudaravilaks
L-kujulise põhiplaaniga kahe- ja ühekorruselisest osast koosnev jõuliste modernistlike
joontega hoone. Fassaade ilmestavad kõrged lintaknad ning karniisina eenduv ning postidele
toetuv teise korruse maht. Moodustab ühtse terviku kõrval asuva magalakorpusega (eh. 1967)
Rahuldav
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Aia 17
PUHKEBAAS
Puhkekodu „Mereranna“

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Valmis 1969, II järk 1973
Arh Pärtel Tarvas, H. Margna
Rajatud NSVL-i Masinaehituse Ministeeriumi poolt valdavalt salajaste sõjatehaste töötajate
puhkekoduks.
Hoone koosneb krundile hajutatud ja omavahel galeriidega ühendatud plokkidest, mis
muudavad kompleksi õhuliseks ning avatuks. Maja visiitkaardiks on pargi poole suunatud
püstliigenduse ja rõdudega elavdatud esifassaad, mille ees on merekarpi sümboliseeriv
metallkonstruktsioon (autor M. Mazmanjan). Hoone merepoolne fassaad on lakooniline,
kusjuures mere poole on planeeritud olme- ja majandusruumid. Numbritoad avanevad vaatega
parki, mitte merele. Üks autentsemal kujul säilinud nõuk. aegne puhkekodu N-Jõesuus
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Pargi 14
PUHKEBAAS
Puhkebaas „Energia“

Foto okt 2008
mai 2007

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1975

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud Eesti Elektrijaama töötajate puhkebaasiks
Selge vormiga modernistlik kolmekordne ehitis, mille peafassaadi läbivad terves ulatuses
horisontaalsust rõhutavad rõdud. Hoonel on säilinud algne maht ja viimistlus, samuti
originaalsed rõdupiirded ning uksed-aknad.
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Jüri 5
PUHKEBAAS
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu” IV korpus

Foto mai 2007

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.
M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Projekt 1976, valmis 1980
Arh M. Lõoke, sisearh T. Gans (EKE Projekt)
Rajati Eesti NSV Ministrite Nõukogu puhkebaasiks, allus sanatooriumile „Narva-Jõesuu”,
baasi ametlik nimetus oli IV korpus
Plastiliselt vormitud väike krohvitud seintega hoone on neofunktsionalistiku arhitektuuriga.
Kahe, osaliselt 3-kordne hoone on L-kujulise põhiplaaniga, mille tiibu ühendab kaarja
välisseinaga vestibüül, mille õhuruum läbib kõiki korruseid. Peale numbritubade ja
abiruumide on keldris saun, bassein ja piljardiruum.
Väga hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Juhtiva arhitekti looming
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon ning suures osas sisekujundus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Mere 6
SANATOORIUM
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu” magala

Foto mai 2007
1984

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
J. Krivošejev. Narva. Tallinn: Perioodika 1984. (foto)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1967

SEISUKORD
VÄÄRTUSED
ETTEPANEK

Rajatud sanatooriumi „Narva-Jõesuu” magalakorpusena
Kahekorruselisest magalakorpusest ning madalamast fuajee- ning olmekorpusest koosnev
modernistlik lamekatusega kiviehitis. Fassaadi ilmestavad puitpiirdega (piirded hävinud)
lodžad ning olmekorpuse kõrge puidust karniis. Hoone ees on purskkaevu bassein. Moodustab
ühtse terviku kõrval asuva vesimudaravila hoonega.
Halb
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme ja osaliselt viimistlus
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Metsa 5
HOOLDEKODU

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
H. Sirel. O. Kotšenovski. Arhitektuurikroonika `89. Tallinn 1991.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1989
Arh L. Kari
Rajatud Narva ettevõtete tööveteranide koduks, kasutusel tänagi vanurite hooldekoduna
Kolmekorruseline T-kujulise põhiplaaniga raudbetoonpaneelidest hoone. Fassaade ilmestavad
lodžapiirded.
Hea
Nõukogudeaegse arhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Vabaduse 72
SANATOORIUM
Sanatoorium „Kajakas“

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1982
Arh H. Aru
Rajatud Balti Soojuselektrijaama profülaktooriumina, praegune nimi „Karjakajakas”
Kuuekordse magalate mahuga liitub ühekordne abi- ja teenindusruumide korpus. Hoone on
ehitatud telliskivist ja krohvitud v.a. rõdud, millede punase tellise krohvimata jätmine on
taotluslik ja hoone ilmet kujundav.
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, L. Koidula 21
HOTELL
Hotell „Liivarand“

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
H. Sirel. O. Kotšenovski. Arhitektuurikroonika `88. Tallinn 1990.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1988
Väidetavalt „Eesti Projekt” tüüpprojekt
Rajatud Narva Ehitustrusti puhkekoduks
Viiekordsete magalate mahuga liitub ühekordne abi- ja teenindusruumide korpus. Hoone on
ehitatud punasest tellisest, välisilmet elavdavaks kontrastiks on valged rõdud.
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, J. Poska 13
SANATOORIUM
Sanatooriumi „Narva-Jõesuu“ kultuuri- ja spordikeskus „Tervisehall”

Foto mai 2007

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1985
Arh T. Rein
Rajatud sanatooriumi „Narva-Jõesuu” hoonekompleksi osana
Liigendatud mahtudega kahekordne kiviehitis, mis on kaetud dolomiitplaatidega. „Julgete
ning kolossaalsete modernistlike joontega kompleks“ (Tuuder). Vaatamata sellele sulandub
ümbrusesse ja on mändide vahel peaaegu märkamatu.
Rahuldav
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Tunnustatud arhitekti looming
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, L. Koidula 75
SANATOORIUM
Sanatoorium „Põhjarannik“

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1987
Arh M. Poduškin, S. Novikov (Moskva)
Rajatud tehase „Baltijets“ töötajate sanatooriumiks.
Punasest tellisest 9-kordse tornja mahuga magalale liitub 2-kordne saaliosa. Liigendatud
mahte seovad ümara vormiga rõdupiirded. Hoone on ainulaadne oma imporditud
arhitektuurilise keele poolest, kuid jääb samas solidaarseks põhjamaisele modernismile. Üks
vähestest sanatooriumidest, kus on terviklikult lahendatud ümbruse kujundus ja haljastus.
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Suuremahulisim hoone linnas
Heakorrastatud ümbrus
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Narva-Jõesuu, Koidu 25
AMBULATOORIUM-APTEEK

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Valmis 1988
Arh A. Oruvee, A. Raid
Rajatud linna teenindava meditsiinikeskusena, käesoleval ajal töötab hoones linnavalitsus ning
muud elukondlikud asutused
Kolmekordne punasest tellisest postmodernistlik hoone esindab asula uue keskuse uusi
identiteediotsinguid. Moodustab koos raamatukauplusega tervikliku ansambli. Sees
ehitusaegset kujundust.
Hea
Üks väheseid postmodernistliku arhitektuuri näiteid linnas
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja osaliselt funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008
mai 2007

Narva-Jõesuu, Koidu 29a
RAAMATUKAUPLUS „Meresuu“

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Projekt 1986, valmis 1988
Arh J. Domidenko, J. Voltšjonok

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Ühekorruseline liigendatud mahtude ja katusepindadega püramiidja mahuga postmodernistlik
hoone esindab asula uue keskuse uusi identiteediotsinguid. Moodustab koos
ambulatooriumiga tervikliku ansambli.
Hea
Üks väheseid postmodernistliku arhitektuuri näiteid linnas
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Koidu 6
BÜROOHOONE
Narva-Jõesuu Hüdrometeoroloogiajaam

Foto okt 2008

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1987

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud Narva-Jõesuu hüdrometeoroloogiajaama hoonena
Kahekorruselise põhimahu ning ühekorruselise olmekorpusega modernistlik hoone. Fassaade
katab pritskrohv, ühekorruselise korpuse fassaadi ilmestavad väikesed ruudukujulised laia
krohvraamistusega aknaavad.
Hea
Nõukogudeaegse arhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Suur-Lootsi 1
BÜROOHOONE
Kalurikolhoosi „Oktoober“ administratiivhoone

Foto okt 2008
mai 2007

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1980ndatel aastatel

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud kalurikolhoosi „Oktoober” Narva-Jõesuu osakonna administratiivhooneks
Keerulise mahulahendusega neofunktsionalistlike sugemetega hoone, mille ambitsioonikas
arhitektuurikeel viitab püüdlusele siduda end kuurordihõngulise arhitektuuriga. Kuigi
fassaadikujundusest õhkub suletust, mahendab seda suurejoonelise terrassiga peasissepääs,
mis on palistatud laternatega.
Rahuldav
Nõukogudeaegse arhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2007

Narva-Jõesuu, Karja 32 ja 34; Vilde 12
KORTERELAMUTE GRUPP

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
H. Sirel. O. Kotšenovski. Arhitektuurikroonika `91. Tallinn 1994.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Projekt 1991, valmis 1993
Arh P. Soopere

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kolmest kolmekorruselisest kortermajast koosnev kompleks, esimene omaaegne
miljöötundlik hoonerühm asulas. Kelpkatusega punasest tellisest rohkelt liigendatud
fassaadidega hooned järgivad perimetraalse planeerimisviisi printsiipi. Karja tänava hoonete
keldrid on ühendatud, seal paikneb maa-alune garaaž, kuhu pääseb hoonete vahel paiknevast
sissepääsust. Ümbrus heakorrastatud, rajatud haljastus.
Väga hea
Väheseid postmodernistliku elamuarhitektuuri näiteid linnas
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoonete väärtusest

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto mai 2007

Narva-Jõesuu, Kudruküla 15A
KAUPLUSE HOONE

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1988

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Hoone on osa 1980ndatel planeeritud asula keskosa hoonestuse rekonstrueerimise plaanist
Ühekorruseline betoonpaneelidest hoone. Esifassaadi ilmestab kõrge lintaken, peasissepääsu
rõhutab metallkonstruktsioonis varikatus. Hoone fassaadil on säilinud osa originaalsest
reklaamikujundusest. Kaupluse ees on betoonplaatidega sillutatud plats. Hoone külgneb
kõrval asuva 9-korruselise punktelamuga.
Halb
Nõukogudeaegse arhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Narva-Jõesuu, Kesk 7
KORTERELAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

Valmis 1992

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Osa kvartali ja kesklinna rekonstrueerimise plaanist laiemalt, väheseid postmodernistlikus
laadis kavandatud linnakeskuse valmis ehitatud hooneid.
Kolmekordne madala viilkatusega punasest tellisest elamu välisilmet kujundavad rõdudega
vintskapitaolised eenduvad mahud. Perimetraalse hoonestusega kavandatud väikelinna
keskkondlikust järgivasse kvartalisse Kesk ja Sepa tänaval jõuti ehitada vaid see üks hoone.
Hea
Postmodernistliku elamuarhitektuuri üks väheseid näiteid linnas
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Joonis 1990

Nõukogude aeg 1940-1991

Narva-Jõesuu, Raja 79a
KÜLALISTEMAJA

Hoonet on raske fotografeerida
ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.
H. Sirel. O. Kotšenovski – koost. Arhitektuurikroonika `90. Tallinn 1992. (joonis)

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Projekt 1990, valmis 1994
Arh V. Voltšjonok
Rajatud privaatse kooskäimiskohana/külalistemajana, hetkel kasutusel elamuna
Keeruka mahulahendusega postmodernistlik kivihoone, mille orgaanilisele arhitektuurile
omast vormikäsitlust rõhutab kolmnurkne kujund külgedel. Hoone elitaarsusele viitavad
mitmed rõdud ning katuseterrass
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto mai 2007

Narva-Jõesuu, Linda 15a
ERAMU

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1980

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Rajatud algselt elamuks, hetkel kasutuses külalistemajana
Kahekorruseline kivist neofunktsionalistlik hoone, mille esifassaadi ilmestab ilmestab ümara
vormiga tugevalt eenduv trepikojaplokk. Fassaadid on kaetud silekrohviga ja värvitud.
Hea
Nõukogudeaegse elamuarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto mai 2007

Narva-Jõesuu, Liiva 1
SUVILA

ALLIKAD

M. Tuuder. Narva-Jõesuu linnaehituslikud kihistused iseloomulike arhitektuursete objektide näitel. EKA
Bakalaureusetöö 2007.

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

Valmis 1965

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kahekorruseline pultkatusega modernistlik hoone. Põhimahule liitub madalam samuti
pultkatusega maht. Esifassaadi raamistavad kaldselt eenduvad otsaseinad ning lintaknad.
Viimistluses kasutatud pritskrohvi, puitu ning silikaatkivi. Hoonet ümbritseb sobilikus
kujunduses haljastus.
Hea
Nõukogudeaegse kuurordiarhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Mäetaguse vald, Väike-Pungerja (x 6567772.4 y 693780.2)
KAEVANDUSE PEAHOONE
Eesti Põlevkivi „Estonia“ kaevandus

Fotod
Internetist

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

m. Tuuder –suulised allikad

1974

Hoone kompleksi kohta puuduvad täpsemad andmed, vajab kohapeal ülevaatamist
Hea
Tervikuna rajatud tootmishoonete kompleks
Säilinud enamus algsest mahust ja väliskujundusest
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta kompleks arvele, dokumenteerida

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Püssi linn, Kooli tn 5
KULTUURIHOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997.

1957
Tüüpprojekt
Tüüpiline neoklassitsistlik kultuurihoone, mille kahekordse kivist mahu ees toetab
keskrisaliiti 4 sammast. Madala kaldkatusega krohvitud kivimaja fassaade kujundavad
tagasihoidlikud stukkornamendid, karniis ja aknapiirded. Hästihooldatud hoone paikneb
stiilselt kujundatud pargis.
Väga hea
Tüüpilise neoklassitsistliku arhitektuuriga kultuurihoone hästihooldatud näide
Kohalik kultuuri- ja ehituslooline väärtus
Säilinud hoone algne maht ja viimistlus
Stalinistliku linnaplaneeringu oluline osa
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Püssi linn, Metsa tn 5
LASTEAED

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kohalikud suulised allikad

1970ndad
Tüüpprojekt
Ühekordne lameda katusega liigendatud mahtudega valgeks värvitud kivihoone, millele on
ajastule tüüpiline puidust katusekarniis. Kuna Püssi linnas on vähe lapsi, ei ole hoone enam
kasutuses lasteaiana.
Nõukogudeaegse tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaia arhitektuuri näide
Üks väheseid lasteaiahooneid maakonnas, millel on säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis, kuid ole kasutuses lasteaiana
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Püssi linn, Kooli tn 14
KAUPLUS

Foto okt 2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kohalikud suulised allikad

1970ndad
Tüüpprojekt
Ühekordne lameda katusega suuremahuline kompaktne hoone, millele on ajastule tüüpiline
katusekarniis, mis võib olla uuendatud. Kogu esifassaadi ulatuses ehitusajastule iseloomulik
lintakende rida. Hoone ees müüriga piiratud jalakäigutee, tagaküljes varikatustega kauba
laadimise platvormid. Kasutuses kauplusena.
Nõukogudeaegse tüüpprojekti järgi ehitatud suure kaupluse arhitektuuri näide
Üks väheseid kauplusehooneid maakonnas, millel on säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto okt 2008

Püssi linn, Viru, Kooli, Metsa tänavad
PÜSSI LINNA SUURELAMUTE KVARTAL

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

http://pyssilv.ee/index.php?page=64& (vaadatud 10.10.2008)

1970ndad
Püssit kui maakohta mainiti esmakordselt 1472 a. (Püssz). Püssile kui asustatud punktile ja
tänasele linnale pandi alus 1869.a. Tallinna-Peterburi raudtee ehitusega. Praeguse linna
territooriumil töötasid siis kohvitööstus, mööblitöökojad, nahaparkimistöökojad, elektrijaam.
Viimane ehitati siia 1930. aastate lõpus. Püssi sai aleviks 1954 a. ja linnaks 1993 a. Linnas
elas seisuga 01.02.2003.a. 1839 elanikku. 2002- 2005.a.on Püssis alustanud tegevust
puitlaastehase kõrvel 4 uut tootmisettevõtet. Püssi linna arengukava kohaselt on lühema
ajaperioodi eesmärk: Püssi linn on turvaline ja hea koht elamiseks. Linnas toimivad vajalikud
struktuuriüksused, kaubandus, kultuurielu; piisavalt on töökohti, laste spordi- ja puhke
võimalusi; ümbritseb puhas elukeskkond.
Hea
Nõukogudeaegse tüüpprojekti järgi ehitatud suure kaupluse arhitektuuri näide
Üks väheseid kauplusehooneid maakonnas, millel on säilinud algne üldilme ja viimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses algses funktsioonis
Planeerida uusehituste kvartali miljööväärtuslik ala
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Püssi linn, Maidla tee 7
TEHASEHOONE Püssi Puitlaastplaatide tehas

Foto okt 2008

ALLIKAD

Eesti Parimad Ehitised, Tallinn: Valgus, 1988
http://www.eestigiid.ee/?CatID=52 (vaadatud 10.10.2008)

DATEERING

1970. aastail ehitati Püssi Puitlaastplaatide Kombinaat, mis oli sel alal moodsamaid käitisi
kogu N. Liidus.
Arh M.Krigul RPI „Eesti Tööstusprojekt“
Võrreldes 1989.a. oli Püssi linna ainsa tööandja – puitplaatide tehase – töötajate arv
vähenenud 1500-lt 600-le.
Suurel piiratud territooriumil paiknev tehasekompleks, mille haldusehitised on vaadeldavad,
tootmisehitised nende taga vaid kohati nähtavad. Tegemist on monteeritavatest
betoondetailidest valgeks värvitud ehitismahtudega, mille liigendus tuleneb funktsioonist.
Hea
Nõukogudeaegse tootmishoone hea arhitektuuri näide
Üks väheseid tootmishooneid Eestis, millel on säilinud algne üldilme, viimistlus ja
funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutusel
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla
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AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK
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Sillamäe linn, Kesk tn 27
ADMINISTRATIIVHOONE
Sillamäe Linnavaltsuse ja volikogu hoone

ALLIKAD

Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997. L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004.
Sillamäe üldplaneering: http://www.sillamae.ee/index.php?page=120& ; http://www.siseministeerium.ee/?id=8402 ;
(vaadatud 30.09.08).
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1950
Arh A. Popov
1950. aastate alguses ehitati uued halduskeskused paljudesse Eesti linnadesse, kuid
haldushooned rajati korduvkasutusega projektide järgi (näiteks Otepää, Orissaare, Vastseliina,
Põlva, Räpina, Jõhvi jt). Sillamäe administratiivhoone rajati küll tollele ajale omaselt
esindusliku võimuhoonena, kuid esmapilgul tundub, et tegu on kirikuga. Arvatakse, et
nõukogude arhitektuuripoliitikute veendumuse järgi pidi igas Balti linnas olema raekoda ja
kirik – seepärast projekteeriti Sillamäe täitevkomitee maja täitmaks visuaalselt nii raekoja kui
kiriku kohta. Esialgse visiooni järgi nägi hoone torn välja praegusest erinev. Kuid selline
välimus olevat võimuesindajatele meenutanud koonduslaagri torni ja seepärase projekteeriti
torn ümber.
Linnakeskuse väljaku dominant ja keskuse tähis kaugvaates. Neoklassitsismi erandlik näide,
meenutades torniga kirikut. 2-kordse madala kaldkatusega hoone krohvitud fassaade
kujundavad punasest tellisest hoonenurgakvaadrid ja akende ümbrised. Hoone on kesklinna
kõrgeima hoonega, mille tornist avaneb lummav vaade üle linna ja merele.
Hea
Nõukogudeaegse neoklassitsistliku administratiivhoone erandlik näide
Arvestab ümbritseva planeeringuga
On linna üks dominante
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ( v.a. uksed) ja funktsioon administratiivhoonena
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla
Kaitse alla võtmise ettepanek tehtud Sillamäe üldplaneeringuga 2002
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ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Sillamäe linn, Keskväljak
TREPP JA MERE PUIESTEE
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Eesti Arhitektuur 3. Tallinn: Valgus 1997; L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004;
M. Kalm, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn. Prisma Prindi Kirjastus, 2001.
Sillamäe üldplaneering: http://www.sillamae.ee/index.php?page=120& ; http://www.siseministeerium.ee/?id=8402 ;
(vaadatud 30.09.08).
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1950ndad
1948.a kesklinna detailplaneering (Lengiprosaht projekt).
Tegemist on linna ainsa märgiga, mis seob linna merega. Keemiatööstuse olemasolu ja
hilisemad planeeringud ei ole mereäärse linna sidet merega kavandanud. Ka tänapäeval ei ole
jõutud otsusele, milline peaks olema puiestee lõpetus. Paraku ei ole puiestee laiuse ja
pidulikkusega arvestanud selle lõppu ehitatud uus kirik.
Neoklassitsistlikus stiilis pidulik suurejooneline trepistik algab stalinistliku planeeringuga
linnaosa keskväljakult kultuurimaja eest ja laskub mere suunas viivale avarale Mere
puiesteele, mille puistut on mõned aastada tagasi pügatud, et avada vaadet merele. „ Vaade
väljakult alla üle paraadsete elamukvartalite piiritule merele on nii hingemattev, et kannatab
võrrelda Odessaga.” (Kalm)
Hea
Nõukogudeaegse neoklassitsistliku ehitise erandlik näide Eestis
Arvestab ümbritseva planeeringuga
On linna üks dominante
Säilinud algne lahendus, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta trepp ja Mere puiestee arhitektuurimälestisena kaitse alla
Kaitse alla võtmise ettepanek tehtud Sillamäe üldplaneeringuga 2002
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Sillamäe linn
SÕTKE TÄNAVA ELAMUD

ALLIKAD

L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004.
http://www.siseministeerium.ee/?id=8402(vaadatud 30.09.08)
Üldplaneering: http://www.sillamae.ee/index.php?page=120& (vaadatud 30.09.08)
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1940ndate lõpp
Tüüpprojektid
1946-47. a Sillamäe I generaalplaanil (Lengiprosaht projekt) on Sõtke tänava elamud
tähistatud olemasolevatena, millest võib järeldada, et need vahetult tehase territooriumi
kõrval paiknevad elamud on ühed esimestest, mis ehitati tehase töölistele.
Elamud paiknevad kindla rütmiga kahel pool sirget tänavat, nende taga on kuurid. Majade ees
tänava ääres on põlispuud. 2-kordsed elamud on madala täiskelpkatusega, hoonete fassaadidel
eenduvad frontoonid, katusel on säilinud vana vintskapid. Ilmselt on tegemist puithoonetega,
mille välisviimistluseks on krohv ja stukkdekoor. Hoonete korrapärane paigutus ja sarnane
arhitektuurne lahendus jätab tänavat ühtse mulje.
Ebarahuldav
Kohalik ehitusajalooline tähtsus
Linna esimene töölisasula
Paiknevad mere läheduses ja Sõtke jõe ääres, hea elamiskoht
Elujõulisus kaheldav hoonete halva seisukorra tõttu
Moodustada miljööväärtuslik ala (Üldplaneeringus tehtud ettepanek kaitseks)
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Sillamäe linn
SILLAMÄE KESKLINN
M. Kalm, Eesti 20. sajandi arhitektuur. Tallinn. Prisma Prindi Kirjastus, 2001. L. Hansar. Miljööväärtused linnas.
Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004. http://www.siseministeerium.ee/?id=8402 ; Üldplaneering:
http://www.sillamae.ee/index.php?page=120& ; www.hot.ee/lvpfoorum/Ajalugu/sillamae.htm (vaadatud 30.09.08)

1940ndate lõpp – 1950ndate algus
Kesklinna rajamise aluseks oli1946-47 Sillamäe I generaalplaan (Lengiprosaht projekt) ja
1948 kesklinna detailplaneering (Lengiprosaht projekt).
1945. aastal toimus Kremlis nõupidamine, kus arutati aatomitööstuse toorainebaasi loomist.
Nõupidamisel märgiti ära Eestis avanenud võimalused uraani tootmiseks. Ilmselt võeti just
sellel nõupidamisel vastu otsus Sillamäele uraani rikastustehase rajamiseks. Sillamäe asula oli
sõjatules hävinud. Enne sõda siin asunud Türsamäe põlevkivi utmistehasest olid järel vaid
varemed, kuhu alustati uue tehase rajamist. Seega oli Sillamäe linna rajamise ja kesklinna
hoonestamise ajendiks keemiatööstuse rajamine.
PLANEERING
Kesklinna planeering ja tänavatevõrk on geomeetriline, tugineb klassitsistlikele
planeerimistavadele. Linnosa peatelg – Kesk tänav asub endise Tallinna-Narva maantee
suunal, mis ühendab tööstusterritooriumi linna hoonestusalaga. Kesk tänaval asub
Linnaväljak, kust hargnevad diagonaalsete kiirtena kolm tänavat (Kesk, Rumjanseni ja
Kalda). Linnaväljak kujutab endast ajastule iseloomulikku arhitektuuriansamblit, see on
planeeringukohaselt ehitatud ja kujundatud. Risti peatänavaga paiknevad mereni ja
veehoidlani kulgevad tänavad. Vaatamata hilisematele planeeringumuudatustele on algselt
kavandatud tänavatestruktuur planeeringukohaselt läbiviidud. Kesklinnale on iseloomulik
kvartaleid ümbritsev perimetraalne hoonestus. Majad paiknevad tänava ääres kindla rütmiga,
tänavate ristumis- ja hargnemiskohtades asuvad nurgalahendusega hooned. Varem ühendasid
ehitisi piirdeaiad, mis tänaseks on enamuses hävinenud. Kvartali keskel paiknevad
üldkasutatavad ehitised. Kesklinna kõiki tänavaid ääristavad puudealleed, mis nüüdseks on
kasvanud nii suureks, et majade fassaadid ei ole nähtavad. Kõrghaljastuse paiknemine oli
määratud 1948. a detailplaneeringus. Planeeringukohaselt on säilinud ka kesklinna park.
Esialgset planeeringut on vaid osaliselt muudetud 1950-60ndatel vabaplaneeringulise
elamukvartaliga kesklinna kaugu osas.
ARHITEKTUUR
Enamus kesklinna hooneid on ehitatud stalinistlikus neoklassitsistlikus stiilis. 1948. a
detailplaneeringus oli antud ka tänavafassaadide joonised, millega on määratud hoonete
kõrgus, laius, katusekuju ja fassaadikujundus. Neoklassitsistlike traditsioonide kohaselt
komponeeritud ja terviklikult väljaehitatud Keskväljakul paiknevad linna olulisemad
arhitektuuriobjektid: Mere puiesteele avanev pidulik trepistik, kultuurimaja ja linnavalitsuse
hoone. Väljaku oluline osa on stiilne haljastus. Kesklinnas on valdav 2-kordne hoonestus,
kõrgemad on nurgasektsioonid. Linna läbiva klindi jalamile ehitatud hooned on ainulaadsed:
tänava poolt vaadates (pangapealsel osal) kaks korrust, hoovi poolt (klindi jalamil) kolm
korrust. Kolme- ja neljakorruselised hooned on ehitatud mere pool, klindi jalamil. Hooned on
ehitatud tüüpprojektide järgi, väikesi erinevusi võib märgata fassaadide dekoratsioonides
(rõdud, nurgakvaadri kivid, stukkornamendid, katuse väljaehitised, akende-uste piirded jms).
Eelnenu vajab erilist kaitset, kuna fassaadiremontide käigus toimub originaaldetailide
uuendamine ja hävitamine.
ÜLDPLANEERING (2002)
Üldplaneeringuga on väärtustada kesklinna ning seatud kesklinnas järgmised kitsendused:
säilitamisele kuulub tänavatevõrk koos haljaspõhimõttega, planeeringustruktuur ja alale
omane arhitektuurne üldilme; olemasolevale hoonetele ei tohi teha juurde- ja pealeehitusi, on
keelatud fassaadide muutmine (akna- ja ukseavad, akende originaalne ruudujaotus ja materjal,
fassaadide dekoor ja algne värvilahendus). Uushoonestus peab ehitusmahtudelt, kõrguselt
sobima olemasolevasse keskkonda.
Hea
Hästi säilinud rajamisaegne hoonestus- ja planeerimisstruktuur
Ainulaadne 1940-50ndatele tüüpilise planeerimis- ja hoonestusviisi esindaja Eestis
Elujõuline, kuid oht kaotada arhitektuuri originaalsus majade ümberehitamisel
Säilitatud esialgsed funktsioonid: administratiiv- ja kultuurikeskus, elamukvartalid.
Moodustada kesklinna muinsuskaitseala (Üldplaneeringus tehtud ettepanek kaitseks)
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SILLAME ÜLDPLANEERINGU JOONIS

1948. A DETAILPLANEERINGU JOONIS

KESKVÄLJAKU HALJASTUS
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ELAMU NURGASEKTSIOON
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TÄNAVAÄÄRNE PUUDE ALLEE
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L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004.
http://www.siseministeerium.ee/?id=8402 (vaadatud 30.09.08);
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Silmeti tehas on peamine põhjus, miks Sillamäe selliseks kujunes, nagu ta täna välja näeb, ja
miks linn oli suletud ja salajane. Ehitati ju linna omal ajal tehase töötajate tarbeks. Tehase
algusaastail otsustati ka Sillamäe juhtimine küsimused suuresti tehase administratsiooni poolt.
Haldushoonete taga (praegu Sillamäe sadama ja Silmeti tehase territoorium) asus endine
rangelt salastatud ja kõrge betoonaiaga ümbritsetud tsoon, kus asus uraani rikastamise tehas.
Silmeti tehase haldushooned omavad tähtsust tehase kujunemise ajaloo seisukohalt – need on
ehitatud tehase rajamise alguses, 40. aastatel, olles samas ka ajastule iseloomuliku – hoonete
sümmeetrilise paigutuse ja stalinistliku neoklassitsistliku arhitektuuristiili näiteks. Ka
haljastus hoonete esisel väljakul on kujundatud ajastule omaselt. Nõukogude ajal seisis
väljakul Lenini kuju.
Hea
Hästi säilinud rajamisaegne hoonestus- ja planeerimisstruktuur
Ajastule iseloomuliku – hoonete sümmeetrilise paigutuse ja stalinistliku
neoklassitsistliku arhitektuuristiili näide
Tähistavad tehase territooriumi algust
Elujõuline, säilitatud esialgsed funktsioonid: administratiivne ja elamu funktsioon
Moodustada miljööväärtuslik ala (Üldplaneeringus tehtud ettepanek kaitseks)
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Sillamäe linn, Kesk, Gorki, Tšaikovski tänavate kvartal
SILLAMÄE UUSELAMURAJOON
Suurelamud - nn hruštšovkad (60ndada)
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L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004 ; Sillamäe üldplaneering
http://www.sillamae.ee/index.php?page=120& ; http://www.siseministeerium.ee/?id=8402 ; (vaadatud 30.09.08)
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1960 ndad
1961. a detailplaneering (RPI Eesti Projekt)
1955. aastal võeti Nõukogude Liidu Partei Keskkomitee ja Ministrite Nõukogu poolt vastu
otsused kaotada liigsed kaunistused arhitektuuris. Hruštšovi aja arhitektuur on lakooniline,
sest selle aja idee järgi ei sobinud nõukogude inimesele liigsete kaunistustega elamu. Lihtne
on ilus.
PLANEERING
1950-60ndatel rajatud esimene suurelamukvartal, mis paikneb 50ndatel planeeritud kesklinna
kagu osas vahetult perimetraalse neoklassitsistliku hoonestusega ala kõrval. Kvartalid, mida
piiravad varasema kesklinna planeeringu järgi väljaehitatud tänavad, on planeeritud ajastule
iseloomuliku vabaplaneeringulise printsiibi järgi. Hooned on paigutatud kvartalisse mustrina,
mis moodustub Kesk tänava äärde diagonaalselt ja nendega risti paigutatud elamutest.
Kvartali keskel on abihooned, staadion ja lasteaed, naabruses kool. Kvartalis ja tänava ääres
on väljakujunenud kõrghaljastus ja hekid, mis vajaksid paremat hooldust.
ARHITEKTUUR
Kvartal on hoonestatud valdavalt 5-kordsete silikaattellisest kaldkatustega tüüpelamutega (nn
hruštšovkad). Hoonete väliskujundus on äärmiselt lakooniline, puuduvad igasugused
kujundusdetailid. Selline puritaanlus on hoonete rajamisajatule iseloomulikuna omaette
väärtus. Kahju oleks kui neid maju hakatakse kunagi „kaunistama“.
Hea
Hästi säilinud rajamisaegne hoonestus- ja planeerimisstruktuur
Esimene vabaplaneeringuline komplekselt väljaehitatud ja hästi haljastatud terviklik
uuselamukvartal Sillamäel
Säilitatud esialgne funktsioon elamurajoonina
Moodustada miljööväärtuslik ala (Üldplaneeringuga on tehtud kaitse ettepanek)
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Sillamäe linn,
SILLAMÄE UUSELAMURAJOON
Mikrorajoon 1 (Gagarini, Geoloogia, Tallinna, Viru pst)
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http://www.siseministeerium.ee/?id=8402 ; http://www.sillamae.ee/index.php?page=120& (vaadatud 30.09.08)
L. Hansar. Miljööväärtused linnas. Tallinn: Keskkonnaministeerium 2004.
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PROJEKT

1970ndate lõpp 80ndate algus
Ala tervikuna vabaplaneeringulisena 1974. a generaalplaan (RPI Eesti Projekt), kaitsed vajav
ala, kus loobuti vabaplaneeringust 1978. a detailplaneering (VNIPIET)
Sillamäe eriline staatus võimaldas kasutada teistest Eesti linnadest erinevat planeerimisviisi ja
individuaallahendusega elamuid varem, seda toetas tol ajal Sillamäele linnaarhitektina tööle
asunud linnaplaneerija-arhitekti kutsega Vladimir Šurmin initsiatiiv.
PLANEERING
Ala planeering järgib põhiprintsiipides 1950ndate kesklinna planeerimisstruktuuri:
mikrorajooni keskele on planeeritud tsentraalne väljakutega lai tänav (Viru pst), kus on
eraldatud jalakäigu ja autosõiduteed. Peatänavaga risti planeeritud tänavate ristmikel
paiknevad nurgalahendusega majad. Tihe perimetraalne hoonestus loob linnalise
tänavamiljöö. Seda ilmestavad hooneid ühendavad madalad vaheehitised ja väikevormid.
Lasteaiad ja koolid paiknevad elamukvartalite keskel. Kogu ala on hästi heakorrastatud ja
haljastatud.
ARHITEKTUUR
Alal paiknevad 5-9-kordsed punasest tellisest individuaallahendusega liigendatud mahtudega
elamud, mida kujundavad rõdud, lodžad, ärklid ja betoonist kujundusdetailid. Vaheldusrikkus
on saavutatud madalamate vaheehitiste ja väikevormidega. Hoonete projekteerijad on
Lengiproshtist.
ÜLDPLANEERING (2002)
Üldplaneeringuga ei ole kaitsepõhimõtteid sätestatud, ala on tähistatud kui 70-80ndatele
iseloomulik ehitusperiood.
Hea, kohati on näha halba ehituskvaliteeti
Hästi säilinud rajamisaegne hoonestus- ja planeerimisstruktuur
Ainulaadne 1970-80ndatele ebatüüpilise planeerimis- ja hoonestusviisi esindaja Eestis
Komplekselt ja läbimõeldult väljaehitatud suurelamukvartal olles oma ajastu üks
paremaid linnaehituslikke näiteid Eestis
Elujõuline, kuid oht kaotada arhitektuuri originaalsus majade ümberehitamisel
Säilitatud esialgne funktsioon elamurajoonina
Moodustada miljööväärtuslik ala (Üldplaneeringuga on tehtud kaitse ettepanek)

AJALUGU

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

20. sajandi arhitektuur

Nõukogude aeg 1940-1991

SILLAMÄE UUSELAMURAJOON

VIRU PST

VIRU PST

LIIGENDATUD MAHUD JA VAHEEHITISED

VAHEEHITISED

LIIGENDATUD MAHUD

NURGALAHENDUSED

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Sillamäe linn, Tallinna mnt 15
TOOTMISHOONE
End Pöögelmanni Elktroonikatehase järglane "Tondi Elektroonika".

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU

M. Tuuderi suulised andmed tema tädilt, kes töötas tehases insenerina

KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

1983
Nn Moskava alluvuses olev numbritehas oli H. Pöögelmanni nim. elektroonikatehase (asus
Tallinnas Tondil) Sillamäe filiaal. Tehases toodeti kuuldeaparaate ja muud säärast.
2-korruseline ilmselt monteeritud tarindelementidest ehitis, mis on kaetud väljast erivärviliste
metallplaatidega. Tootmishoone lakoonilist mahtu kujundavad kaks põhimahust eenduvat
hooneosa. Kuna materiaalne baas ja võimalused olid head, siis õnnestus rajada ka moodsate
materjalidega kvaliteetne tehasehoone, mis omal ajal andis silmad ette kõigile teistele
piirkonna tehasehoonetele.
Hea
Säilinud hoone algne maht, kujundus ja viimistlusmaterjalid
Tööstushoone arhitektuuri hea näide
Elujõuline, on kasutuses
Praegu väidetavalt ei tegutse
Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest.

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Sonda vald, Sonda alevik, Uljaste tee 3a
RAUDTEEJAAMA HOONE
Kompleks: peahoone, käimla, pagasikuur ja hüdrant

Foto 2007

ALLIKAD

Mehis Helme, Eesti raudteejaamad. Tallinn: Tänapäev 2003.
Martin Jänes, Urmas Oja, Eesti raudteearhitektuur. Muinsuskaitseameti arhiiv ja Interneti koduleht

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1950ndatel
Tüüpprojekt

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Kivist ühekordne poolkelpkatuse ja kõrge tsentraalse katuseärkliga raudteejaama hoone on
ehitatud varasemate puidust hoonete asemele. Välisilmet kujundavad historitsistlikud detailid
nagu räästa dekoratiivsed puittoed, ümarkaarsed aknad ja peasissepääsu kaarvalgmik,
nurgarustika jms. Aknaid seovad rõhtribaksvuugitud krohvpinnad.
Hea
Rajamisajastule iseloomulik raudteearhitektuuri näide
Säilinud hoone algne üldilme, viimistlus ja funktsioon
Elujõuline, kuna heas seisukorras kiviehitis ja kasutuses
Säilinud kompleks: peahoone, käimla, pagasikuur ja hüdrant
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Voka alevik, Narva mnt 5
KAUPLUS

1960ndad
Tüüpprojekt
Kahekordne modernistliku lahendusega silikaattellisest madala viilkatusega hoone, millele
liitub erandliku avade paigutusega trepikoda- sissepääs, mis võib olla ehitatud hiljem. Hoone
taga on abiruumide osa ja õues ajastule tüüpiline kuur.
Hea
Üks väheseid nõukogudeaegse kauplusehoone häid näiteid
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Sobitub aleviku nõukogudeaegse arhitektuuriga seda ilmestades
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Voka alevik, Männiku tn 2
LASTEAED

1970ndad
Tüüpprojekt
Ühekordne tellisest lameda katuse ja puitkarniisiga liigendatud mahtudega tüüpprojekti järgi
ehitatud lasteaia hoone, millel on säilinud algne lahendus ja funktsioon.
Rahuldav
Üks väheseid tüüpprojekti järgi ehitatud ja tänaseni algsel kujul säilinud lasteaia häid
näiteid
Säilinud hoone algne maht, kujundus ja välisviimistlus
Sobitub aleviku nõukogudeaegse arhitektuuriga seda ilmestades
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Voka alevik (x 6591585.6 y 703254)
KOLHOOSIKESKUSE HOONE
Kolhoos „Kaljurand“

Foto 2008 nov

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

M. Tuuderi, kelle isa hoones töötas suulised allikaid

1970ndadate lõpp, 80ndate algus

Kolhoosikeskuse hoone paikneb end Toila mõisa territooriumil, kus on säilinud mõisa
abihooneid. 2-korruseline metallkarniisiga ääristatud lameda katusega kompaktse mahuga
tellisest hoone on krohvitud ja värvitud valge-punase kontrastil. Hoonet kujundab sissepääsu
ees metallpostidele toetuv varikatus. Hoone maht, kõik kujundusdetailid ja värvilahendus on
nii eksterjööris kui interjööris on audentsed.
Hea
Üks väheseid maakonna uue ehitisena rajatud kolhoosikeskuse näiteid
Säilinud hoone algne maht, kujundusdetailid ja viimistlus nii eksterjööris kui interjööris
Elujõuline, kuna kiviehitis, kui aastaid kasutuseta
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Voka alevik, Narva mnt 4
EPT HALDUSHOONE

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1980ndad

Kolmekordsele punasest tellisest lameda katusega administratiivruumide mahuga on risti
samast materjalist saali maht, mis toetub massiivsetele betoonist sammastele ning mille alt
avanevad pääsud hoonesse.
Hea
Üks väheseid maakonna kolhoosikeskuse häid näiteid
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Sobitub aleviku nõukogudeaegse arhitektuuriga seda ilmestades
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Voka alevik (x 6590537.3, y 703209.8)
BUSSIOOTEPAVILJON

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1980ndad
Tüüpprojekt
Punasest tellisest müüritis ja metallpostidele toetuv katus puitkarniisiga – kõik see on säilinud
originaalse lahendusega.
Hea
Üks väheseid ajastule iseloomulikke bussiootepaviljonide häid näiteid
Säilinud ehitise algne lahendus ja viimistlus
Sobitub aleviku nõukogudeaegse arhitektuuriga
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Voka alevik
VOKA ALEVIKU MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1960- 1980ndad
Aleviku ehitust toetasid Toila EPT ja kolhoos „Kaljurand“
Voka alevik esindab nõukogudeaegse hoonestusega terviklikku ala, kus on säilinud mitut
tüüpi korterelamuid, lasteaed, kolhoosikekus, kauplus, EPT tootmiskeskus.
Hea
Üks väheseid terviklikult väljaehitatud nõukogudeaegseid alevikukeskusi
Säilinud rajamisaegne planeering ning ajastule iseloomulikud ehitised
Elujõuline, enamus hooned heas seisukorras ja kasutuses
Planeerida miljööväärtuslik ala

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Toila alevik, Pikk 13a
VALLAMAJA

Foto
internetist

ALLIKAD

Toila valla üldplaneering: www.ekonsult.ee/uploads/t88d/Toila/index.htm

DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

1980ndate lõpp

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Liigendatud mahtudega sümmeetrilise lahendusega krohvitud 1-korruseline kivihoone. Ehitis
on kujundatud postmodernistlike võtetega: aknad, uksed sammastik, kaarjas trepp,
kaldkatused jms. Aknad uuendatud, muud kujundusdetailid algsed.
Hea
Üks väheseid uusi vallamaju hooneid maakonnas
Säilinud hoone algne maht, väliskujundus ja viimistlus
Sobitub tänava väikesemahuliste hoonetega
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Toila alevik, Allika 6/6a
APTEEK-AMBULATOORIUM

Foto
internetist

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Arhitektuuri kroonika. Ehituse TUI, 1991

Projekt 1988
Arh R. Murula, ins I. Paula (EKE Projekt)
Asub elamurajooni kõrval. Kõrge soklikorrusega kahekordne hoone paikneb nõlvakul nii, et
soklikorrus avaneb täiskorruseks. Arhitektuurselt terviklik, keskkonnasõbralik, vertikaalselt
eenduvate sissepääsudega hoone on P-kujulise põhiplaaniga. Teisel korrusel on korterid.
Tellistarindusega hoone on viimistletud silekrohviga, katus kaetud tsingitud terasplekiga.
Hea
Oluline alevikku ehitusmiljööd kujundav hoone
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Toila vald, Toila alevik, Mere pst 13
LAULUALAVA

Foto
internetist

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Internet

Projekt ca1990
Laululava ehitist kujundab paekiviplaatidega kaetud kivimüridele toetuv puitkonstruktsioonis
katus. Kiviosas esinejate ja tehnika ruumid. Mäenõlvale on paigutatud pingid
Asub Toila pargis.
Hea
Oluline alevikku ehitusmiljööd kujundav hoone
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Elujõuline, kuna kasutuses
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP

Nõukogude aeg 1940-1991

Tudulinna vald, Tudulinna küla (x 6547020.4; y 678338.5)
HÜDROELEKTRIJAAM

Foto okt
2008

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS
SEISUKORD
VÄÄRTUS

ETTEPANEK

Kohalikud allikad
Rajatud 1947-1950, renoveeritud 1998

Hüdroelektrijaam töötas kuni 1960. aastani, peale renoveerimist alustas tööd 1999. Betoonist
tootmisehitis, väikese abihoonega, taamal nõukogudeaegne hästisäilinud elamu.
Hea
Ainulaadne tootmisehitis vallas
Säilinud algne ilme ja funktsioon
Elujõuline, remonditud ja taaskasutuses algses funktsioonis
Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT

Vaivara vald, Sinimäe alevik, Pargi 2

HOONE
TÜÜP

VAIAVARA VALLAMAJA

Nõukogude aeg 1940-1991

Foto 2008 okt

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

1954

Ühekordne kõrge viilkatusega liigendatud mahtudega neoklassitsistlik kõrge sokliga
kivihoone, mille peasissepääsu rõhutab massiivsetele sammastele toetuv rõdu. Hoonel on
profileeritud karniis ja uste-akende piirded. Maja pidulikkust rõhutab ümbruse ja treppide
kujundus. Hoone viimase remondiga on uuendatud katusekate ja avatäited (plasti ja metall).
Väga hea
Üks väheseid ja erandlikke vallamajade näiteid maakonnas
Säilinud hoone algne maht ja välisviimistlus
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutusel algses funktsioonis
Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest

20. sajandi arhitektuur

ASUKOHT
HOONE
TÜÜP
Fotod
Internetist

Vaivara vald, Mustjõe (x 6577012.6, y 722438)
EESTI SOOJUSELEKTRIJAAMA HOONED

Nõukogude aeg 1940-1991

20. sajandi arhitektuur

ALLIKAD
DATEERING
PROJEKT
AJALUGU
KIRJELDUS

SEISUKORD
VÄÄRTUSED

ETTEPANEK

Nõukogude aeg 1940-1991

http://www.powerplant.ee/

1963. a tegi valitsuse otsuse elektrijaama rajamiseks ja algasid ettevalmistustööd, 1964.a
ehitustöödega alustamine, töötab alates 1969. aastast.
Eesti SEJ on Eesti suurim elektrijaam: selle elektriline võimsus on 1615 MW ja soojuslik
võimsus 84 MW. Eesti SEJ põhikütuseks on põlevkivi.
Eesti Elektrijaam on ettevõttele Eesti Energia kuuluva AS Narva Elektrijaamad osa, paikneb
Narva lähedal, Mustjõel. Elektrijaamal on kaks korstnat, väidetavalt kõrgeimad Euroopas (250
m). Haldushooned ja osa tootmishoonetest on hea arhitektuurse lahendusega, kogu kompleks
on mõjus ja võimas.
Hea
Ainus arhitektuurselt komplekselt ja heal tasemel planeeritud elektrijaama ehitisi Eestis
Säilinud enamus erinevatel perioodidel projekteeritud hoonemahte algsel kujul
Kõrgemaid elektrijaama korstnaid Euroopas
Elujõuline, kuna kiviehitis ja kasutuses
Võtta kompleks arhitektuurimälestisena kaitse alla

