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SAARE 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. Kaitse alla on soovitatud võtta vastava hoonetüübi esindajana valdavalt originaalkujul ja 

detailidega säilinud ehitised. 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 detailides 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 täpne inventeerimine ja mõõdistamine. Väärtustatud on 

mitmeid alevi- ja külakeskusi, mille ilmet kujundavad nii tsaari- kui eestiaegsed  vernakulaarset 

arhitektuuri esindavad hooned. Need vajaksid miljööväärtuslike aladena omavalitsuste kaitset. 

 

 

 

Inventeerimine on teostatud 2008. aastal. 

 

Lilian Hansar 

Kuressaare 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TSAARIAEG  1870-1918 
 
Tsaariaegse arhitektuur inventeerimine Saaremaal  hõlmab valdavalt  koolimaju, vallamaju, kauplusi, 
elamuid. Põhjalikumalt on üle vaadatud EAÕ kirikud, mida küll 1988. a on inventeeritud, kuid ei ole seni 
kaitse alla võetud. EAÕ Kirikuvalitsuse juhatus on avaldanud soovi võtta kõik tegutsevad kirikuhooned 
mälestisena kaitse alla, samal seisukohal on ka õigeusu kirikuid Saare maakonnas uurinud Juhan 
Kilumets. Suuremat tähelepanu on pööratud Kuressaare kuurordiaegse arhitektuuri kaitsmise vajadusele, 
kuna tolleaegsetes puithoonetes toimub viimastel aastatel kapitaalseid ümberehitusi või on nad 
hävimisohus. Mitmed neist ei paikne muinsuskaitsealal. Inventeeritud ei ole militaarobjekte, kuna mõned 
aastad tagasi on need Muinsuskaitseameti poolt üle vaadatud ning kaitse ettepanekud tehtud, sama on 
tuuleveskitega. Tähelepanu alt on väljas ka majakad, kuna väärtuslikumad neist on kaitse all ning 
lisakaitse vajaduse kohta peaks tegema ettepaneku Muinsuskaitseameti peaspetsialist Jaan Vali, kes on 
lõpetanud Eesti majakate kompleksse ülevaate Eestis. Käesolev töö ei haara talurahvaarhitektuuri, milline 
inventeerimisprogramm on teoksil Eestis tervikuna. Töö ei puuduta Ruhnut, sest viimastel aastatel on 
saare arhitektuur põhjalikult inventeeritud ja väärtuslikumad objektid kaitse alla võetud. 
Raudteearhitektuur Saare maakonnas praktiliselt puudub. 
 
1. Kuressaare, S-Põllu 20  ELAMU      – võtta kaitse alla 
2. Kuressaare, Uus 18  ELAMU      – võtta kaitse alla 
3. Kuressaare, Allee 10 ELAMU      – võtta kaitse alla 
4. Kuressaare, Allee 6   ELAMU      – võtta kaitse alla 
5. Kuressaare, Allee 4  ELAMU      – võtta kaitse alla 
6. Kuressaare, Pihtla t 5  ELAMU      – võtta kaitse alla 
7. Kuressaare, S-Sadama 24a   ELAMU      – võtta kaitse alla 
8. Kuressaare, Pärna 56 ELAMU      – võtta arvele 
9. Kuressaare, Suuresilla 5  VÄRVIMISTÖÖKODA      – võtta kaitse alla 
10. Kaarma v, Piila k        PIILA EAÕ KIRIK      – võtta kaitse alla 
11. Kaarma v, Kaisvere k  KAARMA-LOONA VALLAMAJA   – võtta arvele 
12. Laimjala v, Kahtla k KAHTLA  EAÕ KIRIK      – võtta kaitse alla 
13. Leisi v, Metsküla k     METSKÜLA EAÕ KIRIK    – võtta kaitse alla 
14. Leisi v, Leisi alevik  LEISI EAÕ KIRIK       – võtta kaitse alla 
15. Leisi v, Leisi alevik       KAUPLUS-ELAMU     – võtta arvele 
16. Leisi v, Leisi alevik       LEISI ALEVIKU KESKUS            – miljööväärtuslik ala 
17. Leisi v, Pärsama k   PÄRSAMA EAÕ KIRIK    – võtta kaitse alla 
18. Lümanda v, Lümanda k LÜMANDA EAÕ KIRIK     – võtta kaitse alla 
19. Lümanda v, Lümanda k  LÜMANDA VALLAMAJA    – võtta arvele 
20. Lümanda v, Lümanda k LÜMANDA KOOLIHOONE    – võtta arvele 
21. Muhu v, Viira k  ELAMU      – võtta kaitse alla 
22. Muhu v. Rinsi k    MUHU-RINSI EAÕ KIRIK    – võtta kaitse alla 
23. Muhu v. Hellamaa k  MUHU-HELLAMAA EAÕ KIRIK    – võtta kaitse alla 
24. Mustjala v.  Mustjala k MUSTJALA EAÕ KIRIK     – võtta kaitse alla 
25. Mustjala v, Mustjala k          MUSTJALA KÜLA KESKUS              – miljööväärtuslik ala 
26. Orissaare v, Kavandi k  KOOLIHOONE     – võtta kaitse alla 
27. Orissaare v, Ööriku k  ÖÖRIKU EAÕ KIRIK      – võtta kaitse alla 
28. Pihtla v, Reomäe k        REOMÄE EAÕ  KIRIK      – võtta kaitse alla 
29. Pöide v, Tornimäe k    TORNIMÄE EAÕ KIRIK     – võtta kaitse alla 
30. Pöide v, Tornimäe k  KAUPLUS      – võtta kaitse alla 
31. Pöide v, Tornimäe k  TORNIMÄE KÜLA KESKUS           – miljööväärtuslik ala 
32. Pöide v, Uuemõisa k UUEMÕISA VALLAMAJA    – võtta arvele 
33. Salme v, Salme alevik  SALME VALLAMAJA     – võtta arvele 
   
 
 
 
 



EESTI VABARIIK 1918-1940 
 
Eesti Vabariigi aegse arhitektuur inventeerimine Saare maakonnas  hõlmab valdavalt traditsionalistlikke ja 
funktsionalistlikke elamuid, koolimaju, tuletõrjedepoosid, meiereisid ja koorejaamu.  Kuna mõned aastad 
tagasi võttis Muinsuskaitseamet väärtuslikuma arhitektuuri ja ajalooga eestiaegsed hooned kaitse alla,  on 
käesolevas nimekirjas enamus ehitisi, mis vajavad  Muinsuskaitseameti poolt arvele võtmist ning 
omavalitsuse kaitset. Vaatamata sellele, et maakonda ehitati Eesti Vabariigi ajal suhteliselt palju 
funktsionalistlikus stiilis koolimaju, ei saa neid kaitse alla võtmiseks soovitada, sest enamus on viimastel 
aastatel renoveeritud: siseviimistlus uuendatud, paigaldatud plastaknad, uued uksed ja katusekatted, 
lisatud juurdeehitised jms ( Kallemäe, Kaali). Sarnaselt on uuendatud ka vähesed funktsionalistlikud 
elamud Kuressaares. Enamus meiereisid ja koorejaamu on nõukogude ajal ümber ehitatud ning praegu 
funktsioonita ja lagunevad (Valjala, Pöide, Laimjala meiereid).  
 
1. Kuressaare linn, Uus 18a   ELAMU   - võtta kaitse alla 
2. Kuressaare linn, Uus 22    ELAMU   - võtta arvele 
3. Kuressaare, Töö  1    ELAMU   - võtta kaitse alla  
4. Kuressaare, Uus-Roomassaare 4   ELAMU   - võtta kaitse alla 
5. Kuressaare, Suur-Sadama 29  ELAMU   - võtta kaitse alla 
6. Kuressaare,  Kohtu 22    KOOLIMAJA   - võtta arvele 
7. Kuressaare,  Garnisoni 16    KOOLIMAJA   - võtta arvele 
8. Kuressaare,  Aia 25     HAIGLA   - võtta arvele 
9. Kuressaare, Tolli 1     KINO    - võtta arvele 
10. Kuressaare, Lossipark    KÕLAKODA   - võtta kaitse alla 
11. Kaarma v, Eikla küla   PRITSUMAJA   - võtta kaitse alla 
12. Leisi v, Pärsama küla    RAHVAMAJA   - võtta arvele 
13. Leisi v, Pamma küla   KOOLIMAJA   - võtta kaitse alla 
14. Leisi v, Leisi alev, Kalda 1    ELAMU   - võtta kaitse alla 
15. Muhu v, Simiste küla   KOOLIMAJA   - võtta arvele 
16. Muhu v, Tamse küla    KOOLIMAJA   - võtta arvele 
17. Muhu v, Liiva  küla     AMBULATOORIUM   - võtta arvele 
18. Orissaare v, Kavandi küla    MEIEREI   - võtta kaitse alla 
19. Orissaare v, Kuressaare mnt   PRITSUMAJA   - võtta arvele 
20. Pöide v, Tornimäe küla   KOOREJAAM    - võtta kaitse alla 
21. Pöide v, Kõrkvere küla   KOOREJAAM    - võtta arvele 
22. Torgu v,  Hänga küla   MEIEREI   - võtta arvele 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÕUKOGUDE AEG  1918 - 1991 
 
Nõukogudeaegne arhitektuuri inventeerimine Saare maakonnas hõlmab individuaalprojekti järgi ehitatud 
elamuid, administratiivhooneid, kauplusi, bussiootepaviljone ja muid ühiskondlikke hooneid. 
Põhjalikumalt on üle vaadatud kolhoosikeskused. Inventeeritud ei ole militaarobjekte, kuna mõned aastad 
tagasi on need Muinsuskaitseameti poolt üle vaadatud. Käesolev töö ei haara tüüpelamuid (v.a. üksikud 
Kuressaares ja Pärsamal) ning kolhooside-sovhooside tootmishooneid, mis vajavad märksa põhjalikumat 
eeltööd tüüpprojektidega ja kompleksset inventeerimist Eestis tervikuna. 
 
1. Kuressaare, Tolli 27   ELEKTRIJAAM    – võtta arvele 
2. Kuressaare, Pikk  77c  VEETORN    – võtta arvele 
3. Kuressaare, Tallinna 18    VEETORN-ELAMU   – võtta arvele 
4. Kuressaare,  Pihtla tee 2    BUSSIJAAM    – võtta kaitse alla 
5. Kuressaare,  Tallinna 62    ADMINISTRATIIVHOONE  – võtta arvele 
6. Kuressaare,  Tallinna 81    ADMINISTRATIIVHOONE   – võtta arvele 
7. Kuressaare, Tallinna 27   PANGAHOONE    – võtta arvele 
8. Kuressaare, Kiriku  5  KAUPLUS     – võtta kaitse alla 
9. Kuressaare, Tallinna  45   SIIONI KIRIK    – võtta arvele 
10. Kuressaare, Aia 42    ELAMU    – võtta kaitse alla 
11. Kuressaare, Pärna 5   ELAMU    – võtta arvele 
12. Kuressaare, Veski 10    ELAMU    – võtta kaitse alla 
13. Kuressaare, Tolli 15   ELAMU    – võtta kaitse alla 
14. Kuressaare, Transvaali 7b  ELAMU    – võtta kaitse alla 
15. Kuressaare, Talve 24    ELAMU    – võtta kaitse alla 
16. Kaarma v, Mändjala küla   KÄMPING    – võtta kaitse alla 
17. Kaarma v, Eikla küla   KOOLIHOONE-LASTEAED  – võtta kaitse alla 
18. Kaarma v, Nasva küla   KAUPLUS    – võtta kaitse alla 
19. Leisi v, Pärsama küla   LASTEAED    – võtta arvele 
20. Leisi v. Pärsama küla   ELAMUTE ANSAMBEL  – võtta arvele 
21. Lümanda v, Lümanda küla   LÜMANDA KOLHOOSI KONTOR – võtta kaitse alla 
22. Muhu v, Nautse küla  BUSSIOOTEPAVILJON   – võtta kaitse alla 
23. Orissaare v,  Orissaare alevik  BUSSIOOTEPAVILJON  – võtta kaitse alla 
24. Orissaare v, Orissaare alevik ORISSAARE KOLHOOSI KONTOR – võtta kaitse alla 
25. Pihtla v, Kangrusselja küla    BUSSIOOTEPAVILJON  – võtta kaitse alla 
26. Pöide v, Tornimäe küla  PÖIDE SOVHOOSI KONTOR  – võtta arvele  
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 

 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Suur-Põllu tn 20  
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Foto 2002 

 
 

Foto 2008 okt 

         
 

ALLIKAD E.M. Bazihhina, L. Hansar. Kuressaare Linnaatlas 1999. 

DATEERING  19. saj  keskpaik 
PROJEKT  - 
AJALUGU Varem elamu, momendil kasutuseta 
KIRJELDUS  Ühekordne kõrge viilkatusega üks vanimaid Kuressaare puithooneid, millel nähtavad erinevad 

ehitusperioodid. Hoonel algsed gabariidid ja väga vanad originaalselt säilinud 
kujundusdetailid (aknad, uks, laudis). 

SEISUKORD  Ebarahuldav, vajab tehnilise seisukorra ekspertiisi 
VÄÄRTUSED - üks vanimaid originaaldetailide ja materjaliga säilinud Kuressaare puithooneid 

- kohaliku tähtsusega 
ETTEPANEK Võtta kiiresti ajutise kaitse alla, koostada tehnilise seisukorra ekspertiis, mis selgitab 

säilitamise võimaluse, koostada detailne inventeerimine ja mõõdistamine. 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare, Uus tn 18 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Foto okt 2008 

 
 

 

                                                                                                                         

ALLIKAD  
DATEERING  19. saj lõpp 
PROJEKT  - 
AJALUGU  
KIRJELDUS  Ühekordne plekktahvlitega kaetud viilkatusega puithoone, mille peafassaad  ja otsaseinad on 

säilinud algsel kujul, tagaküljele on aegade jooksul lisatud juurdeehitisi, mis mõjuvad küll 
juhuslikult, kuid üldmulje on autentne. Majal on palju originaalseid detaile (välisvooderdus, 
aknad-uksed, nende piirdelauad, karniis, vintskapid, korstnad, varikatus sissepääsu ees). 

SEISUKORD  Rahuldav 
VÄÄRTUSED - kohaliku  puitarhitektuuri üks väheseid originaalkujul säilinud näiteid 

- säilinud algne maht, materjal ja detailid 
- elujõulisus kaheldav, kuna maja pikka aega hooldamata ja ümbruskonnas rajatakse 

uusehitisi 
ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare, Allee tn 10 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

Fotod 
2003 

                                                                                                                                                         

ALLIKAD E.M. Bazihhina, L. Hansar. Kuressaare Linnaatlas 1999. 
T. Sepp. Allee tn 10 muinsuskaitse eritingimused . 

DATEERING  1900 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kasutusel elumajana, kuulub EAÕK-le, koostatud muinsuskaitse eritingimused 
KIRJELDUS  Ühekordne plekktahvlitega kaetud kõrge viilkatusega puithoone, millel on säilinud algne 

maht, väliskujundus ja detailid ning otsaga liituv Kuressaare kuurordiarhitektuurile 
iseloomulik veranda (teine oli ka maja teises otsas). Hoone tagaküljel on tsentraalne eeskoda, 
kus asuvad kaks kuivkäimlat ja katusekorrusele viiv trepp. Hoone on sümmeetriliselt jaotatud 
kaheks sarnase planeeringuga elamispinnaks. Sisekujundus uuendatud. Peaukse kohal 
sepistatud detailidega varikatus. Piirdeaed uus. 

SEISUKORD  Rahuldav 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kuurordiarhitektuuri üks väheseid originaalkujul ja materjaliga säilinud ehitisi 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega  
- elujõuline, kuna omanik plaanib restaureerimistöid, tellinud eritingimused 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Allee tn 6 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

       
 

ALLIKAD E.M. Bazihhina, L. Hansar. Kuressaare Linnaatlas 1999. 
T. Sepp. Allee tn 10 muinsuskaitse eritingimused . 

DATEERING  19. saj lõpp 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kasutusel elumajana 
KIRJELDUS  Ühekordne sümmeetrilise lahendusega betoonkividega kaetud madala viilkatusega Kuressaare 

kuurordiarhitektuurile iseloomulik puithoone, millel on säilinud algne  maht, väliskujundus ja 
detailid. Tähelepanuväärne sepistatud ukse varikatus ja lipuhoidja. 

SEISUKORD  Rahuldav 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kuurordiarhitektuuri üks väheseid originaalkujul, detailidega  ja materjalis 

säilinud ehitisi 
- kohaliku tähtsusega  
- elujõuline, kuna omanik plaanib restaureerimistöid, tellinud eritingimused  
- kuid samas laguneb, hoone tühi 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Allee tn 4 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

         
 

ALLIKAD E.M. Bazihhina, L. Hansar. Kuressaare Linnaatlas 1999. 

DATEERING  1908 
PROJEKT   A.Trei 
AJALUGU Kasutusel elumajana 
KIRJELDUS  Ühekordne kõrge s-kividega kaetud viilkatusega Kuressaare kuurordiarhitektuurile 

iseloomulik puithoone, millel on säilinud algne  maht, väliskujundus. ja detailid. Otsaga liitub 
tüüpiline veranda. Paigaldatud1 plastaken. Säilinud autentne plekk-katusega abihoone. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kuurordiarhitektuuri üks väheseid originaalkujul ja materjaliga säilinud ehitisi 

- kohaliku tähtsusega  
- elujõuline, hoone on kasutusel 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Pihtla tee 5 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Foto  
2008 juuni 

 
 

Fotod  
2008 juuni 

           
 

ALLIKAD  
DATEERING  20. saj algus 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kasutusel elumajana 
KIRJELDUS  Ühekordne sümmeetrilise lahendusega plekktahvlitega kaetud kõrge viilkatusega Kuressaare 

kuurordiarhitektuurile iseloomulik puithoone, millel on säilinud algne  maht, väliskujundus, 
detailid, ehitusmaterjalid. Erandliku ja tähelepanuväärse kujundusega akna ja ukse 
piirdelauad. Korterite sisekujundus  uuendatud, samuti piirdeaed. 

SEISUKORD  Väga hea. 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kuurordiarhitektuuri üks väheseid originaalkujul ja materjaliga säilinud ehitisi 

- kohaliku tähtsusega  
- elujõuline, kuna omanikud maja hästi hooldanud 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Suur-Sadama tn 24a 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Foto 2008 okt 

 
 

 

         
 

ALLIKAD E.M. Bazihhina, L. Hansar. Kuressaare Linnaatlas 1999. 

DATEERING  19. saj lõpp 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kasutusel elumajana 
KIRJELDUS  Ühekordne madala viilkatusega Kuressaare kuurordiaegsele arhitektuurile iseloomulik 

puithoone, millel on säilinud algne  maht, väliskujundus ja detailid. Korterite  sisekujundus  
uuendatud. Fassaadi ees olev sissepääsu ehitis tõenäoliselt hilisem või ümberehitatud. 
Erandlik kaarjate vitskappide kujundus ja juugendlike sepistatud detailidega tellisest 
alusmüüriga piirdeaed, mis eriti väärtuslik. 

SEISUKORD  Rahuldav, hiljuti ehitatud uus plekist katus 
VÄÄRTUSED - kohaliku  19. lõpu puitarhitektuuri üks väheseid originaalkujul ja materjaliga säilinud 

ehitisi 
- erandlik piirdeaed ja vintskappide kujundus 
- kohaliku tähtsusega  
- elujõuline, kuna omanikud hästi hooldanud, kuid kuna ei paikne vanalinna kaitsealal, siis 

originaali muutvad ümberehitused 
ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Pärna 56 
HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Foto  
2008 

 
 

ALLIKAD Kuressaare Linnavalitsuse arhiiv 

DATEERING  20. saj algus 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kasutusel elumajana 
KIRJELDUS  Ühekordne plekktahvlitega kaetud kõrge viilkatusega Kuressaare kuurordiarhitektuurile 

iseloomulik puithoone, millel on säilinud algne  maht, väliskujundus, detailid, 
ehitusmaterjalid. Tähelepanuväärse kujundusega on maja sissepääru ees olev tuulekoda, 
säilinud originaalsed katuseviilualused ehissarikad, enamus aknaid ja uks. Korterite 
sisekujundus  uuendatud, samuti piirdeaed. 

SEISUKORD  Väga hea. 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kuurordiarhitektuuri üks väheseid originaalkujul ja materjaliga säilinud ehitisi 

- kohaliku tähtsusega  
- elujõuline, kuna omanikud maja hästi hooldanud 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kuressaare linn, Suuresilla tn 5 
HOONE 
TÜÜP 

TOOTMISHOONE end riide värvimise töökoda 
 

Fotod 2003 

        
 

Foto 2008 okt 

       
 

         
 

ALLIKAD Koguteos Saaremaa 2, 2007. 
E.M. Bazihhina, L. Hansar. Kuressaare Linnaatlas 1999. 

DATEERING  1902  
PROJEKT  - 
AJALUGU Algselt Aleksander Kiti riide värvimise ja vanutamise töökoda,  mis tegutses ka nõukogude 

ajal. 
KIRJELDUS  Erinevaid ehitusetappe kajastav hoone, millel on säilinud erandlikke originaalseid ehitusosi 

(plekktahvlitest välisviimistlus) ja detaile (juugendlik sepisdetailidega varikatus, aknad, uks). 
SEISUKORD  Ebarahuldav, vajab tehnilise seisukorra ekspertiisi 
VÄÄRTUSED - üks väheseid omaaegseid tootmishooneid 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- huvitav vernakulaarse arhitektuuri näide 
- haruldane originaaldetailidega varikatus 

ETTEPANEK Võtta ajutise kaitse alla, koostada tehnilise seisukorra ekspertiis, mis selgitab säilitamise 
võimaluse, koostada detailne inventeerimine ja mõõdistamine. 

 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Kaarma vald, Piila küla 
HOONE 
TÜÜP 

EAÕ    PIILA PEAINGLI MIHHAILI KIRIK 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

         
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide IX. KRPI Arhiiv A-1897. Kaitse alla võtmise ettepanekud. Köide VII KRPI arhiiv A-2010. 
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirikud.php?konf=2  (23.06.08) 

DATEERING  1872-1873  
PROJEKT  Tüüpprojekt, sama projekti ehitatud Aruküla kirikud. 
AJALUGU Kogudus alates 1847. Aastast 
KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, kreekaristikujulise põhiplaaniga, ilma kellatornita,  suure 8-

tahulise keskkupli ja nelja 4-tahulise nurgatorniga, millel sibulakujulised lõpetused ristidega. 
Paekivist ja tellisest krohvitud seintega kõrge sokliga. Originaalsed aknad ja uks kujundatud 
poolümarate ülaosadega, osa aknaid ümarad, framuugiga tahveldatud tiibuks. Kaldkatused 
plekktahvlitest. Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade ümbrised, paekivist  välistrepp. 
Interjööris lihtne  madal  ikonostaas. seinad krohvitud stukk-karniisidega. Ruumid: eeskoda, 
kirikusaal, altariruum, abiruum, trepikoda, kellaruum. Paekivipiire ja postid, sepisvärav. 

SEISUKORD  Rahuldav 
VÄÄRTUSED - üks väikseimaid  õigeusu kirikuid maakonnas 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- säilinud originaalkujul ja detailidega eksterjöör ja interjöör 
- kaitse alla võtmise ettepanek 1988. aastast 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 

ASUKOHT  Kaarma vald, Kaisvere küla 
HOONE 
TÜÜP 

KAARMA-LOONA VALLAMAJA 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

                      

ALLIKAD  
DATEERING  1880ndad 
PROJEKT  Tüüpprojekt 
AJALUGU Eesti taasiseseisvumise algaastail oli Kaarma Vallavalitsus selles majas, praegu Kuressaares. 

Hoone on sihtotstarbelise funktsioonita. 
KIRJELDUS  Ühekordne krohvitud paekivist madalakaldelise viilkatusega tüüpiline vallamaja hoone. 

Sümmeetriliselt kujundatud peafassaadi keskel keskrisaliit, nurkades kvaadernurgakivid. 
Algsele põhimahule on tagaküljele ehitatud kaks madalamat juurdeehitist. Säilinud 
originaalsed aknad, nende aluskivid, puidust profileeritud karniis. Katus kaetud 
plekktahvlitega. Sisekujundus uuendatud. Krunti piirab maantee poolt paekiviaed. Krundil 
abihoone, vallamaja kõrval magasiait, mis tee poolt ümberehitatud. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- põhimaht, väliskujundus, aknad  ja uksed säilinud autentselt 
- oht lagunemiseks, kuna puudub funktsioon 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Laimjala vald, Kahtla küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ    KAHTLA VASSILIUS SUURE KIRIK 

Fotod 2008 

               
 

 

                        
 

ALLIKAD  Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide XI. KRPI Arhiiv A-1897.  
Koolihoone: http://www.kahtla.edu.ee/pohimaarus.htm (23.06.08) 
Muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks. T. Sepp 2008. 

DATEERING  1873, kellatorn 1912 
PROJEKT  Ehitatud arh G. Šel'i poolt koostatud ja 1871. a kooskõlastatud tüüpprojekti järgi. Sama projekti 

järgi on Saare maakonnas ehitatud veel Ööriku, Leisi ja Rinsi kirikud. 
AJALUGU 1850.a loodi vene õigeusu kihelkonnakool koos abikoolidega. 1864 - kiriku juurde ehitati puust 

koolimaja, 1914 - valmis punastest tellistest koolihoone (praegu söökla ja töökoda).  
KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, kreekaristikujulise põhiplaaniga, kõrge neljatahulise 

kolmeosalise kellatorniga, millel 8-tahuline kõrge väikese sibulaga kuppel, lisaks 
kaheksatahulised 5 sibulakujulist kuplit (kokku 6 torni). Paekivist krohvitud seintega ja kõrge 
maakivist ja paekivist sokliga ehitis. Aknad ja uks kujundatud poolümarate ülaosadega, osa 
aknaid ümarad, välisuks tahveldatud. Kaldkatused värvitud plekktahvlitest. Väliskujunduses 
stukk-karniisid ja avade ümbrised. Interjööris lihtne historitsistlik kahekorruseline ikonostaas, 
mis pärineb 19. saj II poolest. Seinad krohvitud stukk-karniisidega, seinale värvitud paneel. 
Ruumid: eeskoda, kirikusaal, altariruum, kooripealne, 3 abiruumi, trepikoda, kellaruum. Kiriku 
kõrvalhooned – Elamu (preestrimaja), puitsõrestik-täidisseintega, välisilmelt rahuldav. seest 
ümberehitatud õpetajate korteriteks. Endine koolimaja (ehitatud 1914) on ühekordne 
tellisseintega, kasutatakse kooli sööklana. Väike elamu (köstri-maja) puitseintega, kasutatakse 
kiriku kantseleina. 

SEISUKORD  Rahuldav (katuse konstruktsioon, seinad, laed, avatäited vajavad remonti, sokkel niiskub). 
VÄÄRTUS - Säilinud autentne arhitektuur ja originaalsete detailidega interjöör ja eksterjöör, abihooned 

- Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- Oluline aktsent maastikus 
- Elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT Leisi vald, Metsküla küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ   METSKÜLA ISSANDA TEMPLISSEVIIMISE KIRIK 

Foto  
internet juuni 
2008 

 
 

 

 
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide IX. KRPI Arhiiv A-1737.  
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirikud.php?konf=2  (23.06.08) 

DATEERING  1909 või 1914 – 1915 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kasutatud pidevalt kirikuna. 
KIRJELDUS  Lihtne kolmeosaline liigendatud mahtudega ehitis. 2 torniga (üks neljatahuline kellatorn), millel 

lõpetus sibulkoplid. Maakivist krohvimata sokliga, palkseintega, horisontaalse 
laudvooderdusega,  plekist katusega hoone.  Aknad eklektilised, uks kaetud plekiga, katus 
plekktahvlitest. Sees viimistlemata palkseinad, puitpõrand ning lagi, lihtne eklektiline 
ühekorruseline ikonostaas. Ruumid: eeskoda, kirikusaal, altariruum, abiruumid, eeskoda, 
trepikoda. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - ainus puidust õigeusu kirik maakonnas ja üks väheseid Eestis 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- säilinud originaalkujul ja detailidega nii eksterjöör kui interjöör 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Leisi vald, Leisi alevik 
HOONE 
TÜÜP 

EAÕ   LEISI PÜHA OLGA ÕIGEUSU KIRIK  
 

Foto  
Internet juuni 
2008 

 
 

Fotod  
Juuni 2008 

     
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide XI.. KRPI Arhiiv A-1737.  
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirikud.php?konf=2  (23.06.08) 
http://www.leisivald.ee/wwwmain/index.php?id=7  (23.06.08) 

DATEERING  1871-1873 
PROJEKT  Tüüpprojekt arh G. Šel 
AJALUGU Kasutatud pidevalt kirikuna 
 KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, kreekaristikujulise põhiplaaniga, ilma kellatornita,  suure 

keskkupli ja nelja nurgatorniga , millel sibulakujulised lõpetused ristidega. Paekivist krohvitud 
seinad ja kõrge sokkel. Aknad ja uks kujundatud poolümarate ülaosadega, osa aknaid ümarad, 
tahveldatud tiibuks. Kaldkatused plekktahvlitest. Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade 
ümbrised. Interjööris historitsistlik ühekorruseline ikonostaas. Seinad krohvitud stukk-
karniisidega. Ruumid: eeskoda, kirikusaal, altariruum, kooripealne, abiruumid, trepikoda. 
Piirdeaed puitlattidest, paekivist postid, sepisvärav.  

SEISUKORD  heas seisukorras 
VÄÄRTUSED - Säilinud originaalkujul ning detailidega interjöör ja eksterjöör 

- Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- Elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Leisi vald, Leisi alevik 
HOONE 
TÜÜP 

 KAUPLUS 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

          
 

ALLIKAD http://www.leisivald.ee/wwwmain/index.php?id=7  (23.06.08) 
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=11&artid=6963  (24.06.08) 

DATEERING  1908 
PROJEKT  ehitusmeister Aleksander Saar 
AJALUGU Omanik oli kaupmees Anton Üksti. Vene kroonus puhkpilliorkestris mänginud Üksti oli Leisi 

esimese laulukoori juhataja. Hoone praegu kasutusel vallmajana. 
KIRJELDUS  1-kordne raudkivist kõrge viilkatusega hoone, dolomiidist nurgakvaadrid ja avade piirded. 

Sümmeetrilise fassaadi keskel katusevintskapp, millel uus rõdu, ka katusekattematerjal (kivi 
imitatsioon – plekk) paigaldatud viimase remondi ajal. Säilinud originaalsed ehissarikad. Aknad 
uuendatud, uks originaalne. Hoone taga autentselt säilinud maakivist abihoone. 

SEISUKORD  Väga hea 
VÄÄRTUS - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- põhimahud säilinud autentselt, katus, aknad  ja rõdu uuendatud 
- kasutus – vallamaja, elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust väärtusest 
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ASUKOHT  Leisi vald, Leisi alevik 
TÜÜP LEISI ALEVIKU MILJÖÖALA 

 
ALLIKAD http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=11&artid=6963 (24.06.08) 

http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=12&artid=5735 (04.07.08) 
Endel Püüa “Saaremaa fotograafid 1864–1940, Saaremaa Muuseumi toimetised, 2002. 
Vestlused kohalike elanikega  

DATEERING  20. saj alagus 
AJALUGU Veel 19. saj keskel oli Leisi aleviku kohal tihe männimets.. Praeguse parkimisplatsi asukohal 

olevat seisnud mõisa kõrts, millest sadakond meetrit Triigi poole asunud väike popsikoht – 
mõisa moonakamaja. Asula (koha nimi enne aleviku teket Laisberg) tekkis Leisi tänu vene 
õigeusu kui ametliku riigiusu sissetoomisele XIX sajandi keskel. Leisi kirik sai valmis 1873. 
aastal. Enne seda oli Leisis väike puukirik. Leisi aleviku kiirele kasvule on aidanud kaasa 
õigeusu preester Dionissi Samon. Nimelt pannud see aktiivne preester pärast koguduse maja 
valmimist 1906. aastal ajalehtedesse kuulutused, et Leisi vajab kaupmehi, pagareid, 
riidevärvalit, apteekrit ja igasugu muid meistrimehi. Preestri üleskutsel oli rohkesti järgijaid.  
Leisi aleviku kujunemist edendas Aleksander Sass Mulgimaalt, kes 20. sajandi alguses Leisi 
kolides ehitas aleviku keskusesse värvimistöökoja (1906)  nn Sassimaja, mis kuulub praegu 
perek Greppidele kes, kohandasid selle 2007ndatel söögimajaks Aleviku arengut on 
mõjutanud ehitusmeister Aleksander Saar, kaupmees ning kohalik kultuuritegelane Anton 
Üksti. Leisi kultuurilugu on uurinud Albert Seppeli (Leisi algkooli direktor aastail 1938–
1941). Piltnikena tuntud Greppide suguvõsa kuulsaim esindaja on Karl Grepp (sünd 20. 
augustil 1900 Leisi vallas Olga külas Sepa talus, suri 1973). Tema isa Eduard oli ettevõtlik ja 
andekas mehaanik. Põhiline osa K. Grepi fotopärandist on täna hoiul Leisis tema poja Tõnu 
Grepi kodus . 

KIRJELDUS  Leisi aleviku keskuses on säilinud selle tekke ja kujunemise aegne ehituslik miljöö, mida 
iseloomustavad  20. saj algusele tüüpilised ühe- ja kahekordsed suhteliselt autentsel kujul ja 
detailidega säilinud hooned. Lisaks tsaariaegsetele on lisandunud eestiaegset arhitektuuri. 
Vaatamata erinevatele ehitusmaterjalidele (puit, graniitkivi, krohvitud kivi) ning eriilmsele 
arhitektuurile on tervikpilt aleviku keskuses ühtlane, seda eriti Kuressaare ja Orissaare 
maantee keskuse lähedastel lõikudel.  Aleviku miljööd ilmestavad paremini säilinud hooned 
on praegused kauplused, nn Sassimaja, vallamaja, pritsimaja, paljud elamud s.h. eriti 
väärtuslik end konstaabli elamu. Eraldiseisvana lisavad alevikule väärtust EAÕ kirik ja 
kalmistu. Aleviku terviklik miljöö on säilinud ka seetõttu, et keskusesse ei ole rajatud ei 
nõukogude ajal ega ka tänapäeval sobimatuid uusehitisi.  

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- terviklikult säilinud ehitusliku alevikumiljöö hea näide 
- elujõuline 

ETTEPANEK Teha vallavalitsusele ettepanek planeerida alevikiu keskus miljööväärtuslikuks alaks 
 
 
Fotod juuni 2008 

 
LEISI ALEVIKU KESKUS 

 
 
 

 
KESKVÄLJAKUÄÄRNE HOONESTUS 
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PEATÄNAV 

 

 
KAUPLUS 

 
ELAMU-POOD 

 
Nn SASSI MAJA end värvimistöökoda 

 
PRITSUMAJA 

 
PÜHA OLAGA KIRIK 

 
ELAMU 

 
ELAMU 
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KESKVÄLJAK 

 
ELAMU 

 
ELAMU 

 
ELAMU 

 
End KONSTAABLI ELAMU 

 
ELAMU 
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ASUKOHT  Leisi vald, Pärsama küla 
HOONE 
TÜÜP 

EAÕ   PÄRSAMA PÜHA INNOKENTI KIRIK 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

                                             
 

ALLIKAD  Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide IX. KRPI Arhiiv A-1737. 

DATEERING  1908-1910 
PROJEKT   
AJALUGU Kasutuses kirikuna 
KIRJELDUS  Väikesemahuline punasest tellisest krohvimata  plekiga kaetud viilkatusega historitsistlik 

ehitis, millel peasissepääsu kohal telkkatusega kellatorn, välisviimistluseks tellisega 
kujundatud karniisid, akende-ukse piirded. Ukseava kaarja framuugi ja valdmikuga. Ruumid: 
esik, kirikusaal, altariruum, kooripealne ruum. Interjööris 20. Saj alguse lihtne 1-korruseline 
ikonostaas. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - erandliku lahendusega õigeusu kiriku näide maakonnas 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- säilinud originaalkujul ja detailidega interjöör ja eksterjöör 
- elujõuline, kasutuses 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Lümanda vald, Lümanda küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ    LÜMANDA ISSANDAMUUTMISE KIRIK 
 

Fotod 
Juuni 2008 

  
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide XI. KRPI Arhiiv A-1897. Kaitse alla võtmise ettepanekud. Köide VII KRPI arhiiv A-2010. 

DATEERING  1867 või 1870 
PROJEKT  - 
AJALUGU Kogudus 1847. aastast, kasutatud pidevalt kirikuna. 
KIRJELDUS  Paekivist krohvitud seintega, kesktelje suhtes sümmeetriline, piklik, viilkatusega ja 

kellatorniga ilma absiidita hoone. 4-thulisel kellatornil on nõeljas kiiver, lisaks alatariosa 
kohal plekiga kaetud väike nõelja kiivriga torn. Hoone on ühelööviline ja meenutav 
varasemaid luteriusu maakirikuid. Peasissepääs ümarsillusega, tiibuks framuugiga, 
nelinurksed, ümar- ja kaaraknad. Kaldkatused valdavalt originaalsetest plekktahvlitest. 
Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade ümbrised. Interjööris lihtne historitsistlik 
ikonostaas. Seinad krohvitud stukk-karniisidega, värvitud puitpaneel. Ruumid: eeskoda, 
vaheruum, kirikusaal, altariruum, abiruum, käärkamber, trepikoda, kellaruum. 
Piirdeaed maakivist, paekivipostid, sepisvärav. 
Kiriku kõrval  õigeusu kihelkonnakoolimaja (valmis aastal 1875), mis 1997. a. kohandati 
söögimajaks (välis- ja sisekujundus ja materjalid muudetud). 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - Tagasihoidliku arhitektuuri poolest ainulaadne apostliku õigeusu arhitektuuris, olles 

seostatav kohaliku protestantliku arhitektuuriga. 
- Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- Säilinud originaalkujul ja detailidega interjöör ja eksterjöör 
- Kaitse alla võtmise ettepanek 1988. aastast 
- Elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT Lümanda vald, Lümanda küla 
HOONE 
TÜÜP 

LÜMANDA KOOLIHOONE 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

         
 

ALLLIKAD http://lymanda.oesel.ee/lymanda/ajalugu.html (23.06.2007) 
http://www.lymanda.ee/  (23.06.08) 

DATEERING  1898 
AJALUGU Kool alustas tööd 1896.a. Viidu külas Kuusiku talus. Juhataja M. Jefimov. 1898 - 07.01. 

õnnistati ministeeriumikooli hoone sisse. Koolimaja ehitamise initsiaatoriks oli Jüri Ratas, 
kellele see tõi kaasa palju ebameeldivusi ja vaenlasi kuna maja ehitus kujunes vallarahvale 
suureks koormaks ja kutsus esile "Austla pudrusõja" nime all tuntud vastuhaku. 

KIRJELDUS  Lakoonilise kujundusega kahekordne madala viilkatusega krohvitud paekivihoone. 
Sümmeetrilisel fassaadil keskrisaliit, seda kujundavad dolomiidist karniisid ning aknaalused. 
Avatäited vahetatud, interjöör uuendatud. Koos koolihoonega ehitati ka kõrvalhoone, mis 
esialgselt oli kasutusel poiste töötoana, hiljem ehitati juurde puukuur ja söökla.  

SEISUKORD  Väga hea, majas 2002.a põhjalik kapitaalremont, korrastamist vajab välisfassaad 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- põhimahud säilinud autentselt, aknad  ja uksed vahetatud 
- säilinud algne funktsioon 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Lümanda vald, Lümanda küla 
HOONE 
TÜÜP 

LÜMANDA VALLAMAJA 

Fotod  
Juuni 2008 

          

 

         
 

ALLIKAD http://www.lymanda.ee/ (23.06.08) 
DATEERING  1893 
PROJEKT  Tüüpprojekt  
AJALUGU Ehitamise ajast kuni 2001.a. veebruarikuuni olnud kasutusel vallamajana. Vallavalitsus on 

nüüd end kolhoosikeskuse hoones. Endisele vallamajale otsitakse uut funktsiooni.  
KIRJELDUS  Ühekordne krohvitud paekivist tüüpiline vallamaja hoone. Sümmeetriliselt kujundatud 

peafassaadi keskel keskrisaliit. Säilinud algne avade paigutus, originaalsed akende aluskivid 
ja profileeritud puidust karniis. Aknad-uksed uuendatud sarnaselt originaalidele. Katus kaetud 
plekktahvlitega. Sisekujundus uuendatud. 
Krunti piirab maantee poolt paekiviaed, väravapostidel dolomiidist vaasid. Krundil 
originaalkujul abihoone ja kelder. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 

- Säilinud originaalkujul ja detailidega eksterjöör. 
- Oht muutusteks uue funktsiooni tõttu 

ETTEPANEK Võtta arvele, informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Muhu vald, Viira küla 
HOONE 
TÜÜP 

Praegu ELAMU 

Fotod  
Okt  2008 

          

 

                 
 

ALLIKAD Kadri Tüüri suulised allikad 
DATEERING  19-20. saj vahetus 
PROJEKT  Olevat omaniku Villem Grühntal Ridala projekt 
AJALUGU Villem Grühntal Ridala ehitas maja oma perele, nõukogudeajal oli haigla, praegu tagastatud 

Ridala järeltulijatele, kasutuses elamuna. 
KIRJELDUS  Ühekordne maakivisoklil madala värvitud plekktahvlitega kaetud viilkatusega puithoone, 

mille sümmeetriliselt kujundatud fassaadil kaks sissepääsu-verandat. Viilude kaunistamiseks 
kasutatud saelõiketehnikas detaile. Avatäited on ilmselt uuendatud. Hoovis vanemad 
abihooned. 

SEISUKORD  Väga hea 
VÄÄRTUSED - Kohaliku kultuuri- ja ehitusloolise tähtsusega 

- Väga hästi säilinud algse mahu ja kujundusega hoone 
- Silmatorkav ajalooline ehitis Muhus Kuivastu-Kuressaare mnt ääres 
- Elujõuline, majal selle arhitektuurist hooliv omanik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Muhu vald, Hellamaa küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ MUHU-HELLAMAA PEETRUSE JA PAULUSE KOGUDUSE KIRIK    
 

Fotod 
Okt 2008 
 

 
 

 

                                  
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide IX. KRPI Arhiiv A-1737.  
http://www.eoc.ee/est/esileht/piiskopkonnad/cat-307/article_id-167 (vaadatud 13.09.08) 

DATEERING  1866 
PROJEKT  Tüüpprojekt  
AJALUGU Kogudus 1850. A 
KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, pikliku põhiplaaniga, kitsama altariosaga,  seotud kõrge 

neljatahulise kellatorniga, millel kaheksatahuline sadulkatus, lisaks  sarnase kujuga torn 
katusel. Paekivist krohvitud seintega ja madala paekivist sokliga, kaldkatused plekktahvlitest. 
Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade ümbrised. Aknad ja uks poolümarad,  tahveldatud 
peauks on  originaalne, küljeuks üle loodud plekiga. Interjööris 19. saj lõpu eklektiline 
tammepuust ikonostaas. Ruumid: eeskoda, kirikusaal, trepikoda, kellaruum. Piirdeaed 
paekivist, värava avas paekivipostid. Kiriku kõrval hästi säilinud samast perioodist puidust 
osaliselt uuendatud abihoone. 

SEISUKORD  Rahuldav 
VÄÄRTUSED - vanim õigeusu kirik Saare maakonnas 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- säilinud originaalkujul ja detailidega nii interjöör kui eksterjöör 
- elujõuline, algne funktsioon säilinud, tegutsev kirik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Mustjala vald, Mustjala küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ  MUSTJALA PROHVET EELIASE KIRIK 

Fotod 2008 
 

   

 

                                                                                    
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide IX. KRPI Arhiiv A-1737.  
http://www.eoc.ee/est/esileht/piiskopkonnad/cat-307/article_id-167 (vaadatud 13.09.08) 

DATEERING  1873 
PROJEKT  Tüüpprojekt arh G. Šel 
AJALUGU 1899 remont 
KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, kreekaristikujulise põhiplaaniga, keskel neli 4-tahulist ja üks 

kaheksatahuline sibulkuppel (kokku 5 torni). Paekivist krohvitud seintega ja kõrge maakivist 
sokliga, kaldkatused  plekktahvlitest. Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade ümbrised 
niššid. Poolümarkaarjad akna- ja ukse avad,  tahveluksed on  originaalsed. Interjööris lihtne 
historitsistlik ikonostaas. Ruumid: eeskoda, kirikusaal, altariruum. Piirdeaed maakivist.  

SEISUKORD  Rahuldav. 
VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 

- säilinud originaalkujul ja detailidega nii interjöör kui eksterjöör 
- elujõuline, algne funktsioon säilinud, tegutsev kirik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Mustjala vald, Mustjala küla 
TÜÜP MUSTJALA KÜLA MILJÖÖALA 

 
ALLIKAD   
DATEERING  20. saj alagus 
AJALUGU Mustjala keskuse ajalugu ulatub vähemalt 1646. aastasse, kui asutati Mustjala kihelkond. 17. 

saj alguses asutatud Mustjala riigimõisa peahoone, mis ehitati 18. saj lõpus, on säilinud Enne 
praeguse Mustjala kiriku valmist 1863. A (arh David Ivanovish Grimm) , oli külas 1605. a 
kabel. Uue kiriku ehitus oli üheks ajendiks, mis mõjutas külasse uue koolimaja, kultuurimaja 
jms ehitamist. Esimene kihelkonna poolt ehitatud koolimaja valmis 1770. a. 1888. a. sai 
kihelkonnakool uue hoone, mis 1897 ära põles. 1939. a valmis koolijuhataja Eduard Lemberi 
eestvedamisel praeguseni säilinud koolimaja.  

KIRJELDUS  Mustjala küla keskuses on säilinud selle tekke ja kujunemise aegne ehituslik miljöö, mida 
iseloomustavad  valdavalt ühekordsed suhteliselt autentsel kujul ja detailidega säilinud tsaari- 
ja eestiaegsed hooned. Lisaks kirikule ja pastoraadile ilmestavad küla miljööd kõige paremini 
mõisa peahoone, koolimaja, praegune vallamaja, kultuurimaja (arh Freidrich Wendach) ja 
mitmed elamud ning kivist hollandi tuulik. Küla terviklik miljöö on säilinud ka seetõttu, et 
keskusesse ei ole rajatud ei nõukogude ajal ega ka tänapäeval sobimatuid uusehitisi (v.a. 
kauplus). 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- suhteliselt terviklikult säilinud külakeskuse miljöö hea näide 
- elujõuline 

ETTEPANEK Teha vallavalitsusele ettepanek planeerida küla keskus miljööväärtuslikuks alaks 
 
Fotod juuni 2008 

 
PASTORAAT 

 
 ANNA KIRIK 

 

MUSTJALA MÕISAHOONE 
 

TUULIK 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 

 
KOOLIMAJA 

 
KOOLIMAJA 

 
KULTUURIMAJA 

 
VALLAMAJA 

 
ELAMU 

 
ELAMU-KAUPLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Orissaare  vald, Kavandi küla 
HOONE 
TÜÜP  

KOOLIHOONE 

 

 
 

 

           
ALLIKAD  
DATEERING  20. saj algus 
PROJEKT  Tüüpprojekt 
AJALUGU  
KIRJELDUS  Ühekordne plekktahvlitega kaetud madala viilkatusega  puithoone, mille välisilmet kujundab 

laudise  horisontaalne ja vertikaalne paigutus ning  saelõikelised detailid. Väliskujundus, 
avade paigutus,  enamus aknaraame on säilinud originaalsetena. Ansamblisse kuuluvad 
arhailised kivist ja palkidest abihooned. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- ainus originaalkujul säilinud tsaariaegne puidust koolihoone Saaremaal  
- küla keskuse miljöö kujundaja 
- elujõuline, hoone on kasutusel 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Orissaare vald, Ööriku küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ   ÖÖRIKU PÜHA KOLMAINU KIRIK 

Fotod 2008 

 
 

 

   
 

ALLLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. Köide  
IX. KRPI Arhiiv A-1737.  Muinsuskaitse eritingimused kiriku remondiks. T. Sepp. 2007. 

DATEERING  Kirikuhoone 1973, kellatorn 1900.  
PROJEKT  Hoone ehitati  1873 Kirik ehitati arhitekt G. Šel'i 1871. a kinnitatud tüüpprojekti järgi ja 

pühitseti 1973. Sama projekti järgi on Saaremaal ehitatud Kahtla, Leisi, Rinsi kirikud. 
AJALUGU Kellatorn ehitatud 1900, 1949 remont, mil seest kaetud laudvoodriga, 1977 uus katus 
KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, ladinaristikujulise põhiplaaniga ja kreekaristikujuline kirikuosa. 

Hoonel on peasissepääsu kohal kõrge neljatahuline 3-osaline kellatorn, millel kõrge telkja 
kujuga katus ja lõpus väikese sibuljas tornike, lisaks kirikuruumi kohal  1 suur kuppel ja 4 
väikest nurkades, kõigil sibuljad lõpetused. Hoone on ehitatud paekivist, seinad krohvitud, 
kõrge paekivist sokkel. Aknad ja uks kujundatud poolümarate ülaosadega, osa aknaid ümarad, 
välisuks tahveldatud. Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade ümbrised, peasissepääsu ees 
kaarsillusega nišš.  Kaldkatused värvitud plekktahvlitest. Interjööris lihtne historitsistlik 
ühekorruseline ikonostaas, mis pärineb 19. saj II poolest. Siseseintel krohvitud stukk-karniisid. 
Sisekujundust muudetud (puitlagi ja apsiidi seinad) Ruumid: eeskoda, kirikusaal, altariruum, 
kooripealne rõdu, abiruum, trepikoda, kellaruum. Kiriku kõrval abihooned, mis hiljuti 
uuendatud (üks hoonetest säilinud autentselt). 

SEISUKORD  Rahuldav (katuse konstruktsioon, seinad, laed, avatäited vajavad remonti, sokkel niiskub) 
VÄÄRTUS - Säilinud autentne arhitektuur ja originaaldetailidega eksterjöör 

- Säilinud abihooned 
- Kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- Elujõuline, kogudus plaanib restaureerimist 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Pihtla vald, Reomäe küla 
HOONE 
TÜÜP 

EAÕ   REOMÄE APOSTEL ANDREASE  KIRIK 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

                
 

ALLIKAD  Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide XI.. KRPI Arhiiv A-1737.                      http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirikud.php?konf=2   (23.06.08) 

DATEERING  1873  
PROJEKT  Tüüpprojekt 
AJALUGU Kasutuses kirikuna 
KIRJELDUS  Kesktelje suhtes sümmeetriline, kreekaristikujulise põhiplaaniga, ilma kellatornita,  suure 8-

tahulise keskkupli ja nelja 4-tahulise nurgatorniga , millel sibulakujulised lõpetused. Paekivist 
krohvitud seintega ja maakivist kõrge sokliga ehitis. Aknad ja uks kujundatud poolümarate 
ülaosadega, osa aknaid ümarad, framuugiga tahveldatud originaalne tiibuks. Kaldkatused 
värvitud plekktahvlitest. Väliskujunduses stukk-karniisid ja avade ümbrised. Interjööris lihtne 
eklektiline (neobarokk) kahe korruseline ikonostaas, seinad krohvitud stukk-karniisidega. 
Ruumid: eeskoda, kirikusaal, altariruum, abiruum, trepikoda. Raudkiviaed ja väraval 
paekivipostid, puitlippidest värav  

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - väikseim õigeusu kirik maakonnas 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- säilinud originaalkujul ja detailidega interjöör ja eksterjöör 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Pöide vald, Tornimäe küla 
HOONE 
TÜÜP  

EAÕ   TORNIMÄE NEITSI MAARJA KAITSMISE  KIRIK ja abihooned 

Fotod 
Juuli 2008 

 

        

 

            

 

         
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 

        
 

ALLIKAD Apostliku Õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Kingissepa rajooni ap.õigeusukirikud, 1988. 
Köide XI. KRPI Arhiiv A-1897. Kaitse alla võtmise ettepanekud. Köide VII KRPI arhiiv A-2010. 
http://www.teelistekirikud.ekn.ee/kirikud.php?konf=2 (23.06.08) 

DATEERING  1873 
PROJEKT  Tüüpprojekt 
AJALUGU Kogudus 1884. aastast, kasutatud pidevalt kirikuna, 1973 ehitatud uus plekk-katus 
KIRJELDUS  Paikneb muistse asulakoha ja sadama lähedal, kõrgel kaldapealsel. 

Kesktelje suhtes sümmeetriline, kreekaristikujulise põhiplaaniga, seotud kõrge neljatahulise 
kellatorniga, keskel kaheksatahulised 5 sibulakujulist kuplit (kokku 6 torni). Paekivist 
krohvitud seintega ja kõrge sokliga, kaldkatused värvitud plekktahvlitest. Väliskujunduses 
stukk-karniisid ja avade ümbrised ning kvaadernurgakivid. Kolmes küljes kaarja avaga 
tahveluksed on  originaalsed, välistrepid paekivist. Interjööris lihtne historitsistlik ikonostaas, 
seined krohvitud stukk-karniisidega, värvitud puitpaneel, keskosas kuppellagi. Ruumid: 
eeskoda, vaheruum, kirikusaal, altariruum, abiruum, käärkamber, trepikoda, kellaruum. 
Piirdeaed raud- ja paekivist ja värava avas paekivipostid. Kiriku kõrval hästi säilinud samast 
perioodist puidust fassaadikaunistustega köstri ja preestri maja, koolimaja, saun, kuur. 

SEISUKORD  Hea  
VÄÄRTUSED - suurim õigeusu kirik maakonnas 

- kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- säilinud originaalkujul ja detailidega nii interjöör kui eksterjöör 
- elujõuline, algne funktsioon säilinud, tegutsev kirik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT Pöide vald, Tornimäe küla 
HOONE 
TÜÜP 

KAUPLUS 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

        
 

ALLIKAD http://w3.saaremaa.ee/poide/yld.htm   (23.06.08) 

DATEERING 1912 
PROJEKT - 
AJALUGU Pöidel asustati esimene tarvitajate ühistu Saaremaal 1905 
KIRJELDUS Ühekordne plekktahvlitega kaetud viilkatusega raudkivist hoone, mis ehitati algselt 

kaupluseks on säilitanud oma algse funktsiooni. Tänaseks on uuendatud avatäited, kuid 
hoonel on säilinud algne maht ja välisilme. Hoone tagaküljel juurdeehitised, mis üldilmet ei 
häiri. 

SEISUKORD Väga hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega 

- vanim praeguseni tegutsev maakauplus maakonnas 
- põhimahud säilinud autentselt, aknad  ja uksed vahetatud 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Pöide vald, Tornimäe küla 
TÜÜP TORNIMÄE KÜLA MILJÖÖVÄÄRTUSLIK ALA 

 
ALLIKAD  http://www.saaremaa.ee/poide/yld.htm (vaadatud 16.09.08) 
DATEERING  Valdav hoonestus 19. saj lõpp, 20. saj algus 
AJALUGU Kuigi piirkonna ajalugu ulatub kaugemasse minevikku, on Tornimäe keskuse arengut 

mõjutanud külasse vene õigeusu kiriku rajamine 1873. a.  1892. a ehitati Tornimäe vallamaja, 
milles hiljem oli kool ja alates 1998. a lasteaed. 

KIRJELDUS  Tornimäe küla keskuses on säilinud selle tekke ja kujunemise aegne ehituslik miljöö, mida 
iseloomustavad  valdavalt ühekordsed suhteliselt autentsel kujul ja detailidega säilinud 
tsaariaegsed ja eestiaegsed hooned. Vaatamata eriilmsele arhitektuurile on tervikpilt küla 
keskuses ühtlane, Lisaks kirikule ja selle ümbruses ansamblina säilinud kirikuhoonetele 
ilmestavad küla miljööd kaupluse hoone, end vallamaja ja koolimaja (praegu lasteaed), 
koorejaam ja mitmed elamud. Küla terviklik miljöö on säilinud ka seetõttu, et selle ajaloolise 
hoonestuse vahele ei ole rajatud ei nõukogude ajal ega ka tänapäeval sobimatuid uusehitisi 
(v.a. end kolhoosikeskus, mis paikneb veidi eemal). 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- terviklikult säilinud ehitusliku külamiljöö hea näide 
- elujõuline 

ETTEPANEK Teha vallavalitsusele ettepanek planeerida alevikiu keskus miljööväärtuslikuks alaks. Teine 
võimalus külamiljöö säilitamiseks on tulevaste mälestiste (kirik, kauplus, koorejaam) ühine 
kaitsevöönd. 

 
Fotod juuni ja okt 2008 

 
KIRIK 

 
 KIRIKUANSAMBLI HOONE 

 
KIRIKUANSAMBLI HOONE 

 
KIRIKUANSAMBLI ABIHOONE 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 

 
KAUPLUS 

 
KOOREJAAM 

 
LASTEAED ENNE REMONTI 

 
LASTEAED PEALE REMONTI 

 
KAUPLUS JA KOOREJAAM 

 
ELAMU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT   Pöide vald, Uuemõisa küla 
HOONE 
TÜÜP  

UUEMÕISA VALLAMAJA 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

                                        
ALLIKAD http://w3.saaremaa.ee/poide/P_ajalugu.htm (15.07.2008) 
DATEERING   
PROJEKT  - 
AJALUGU Uuemõisa vald loodi 1891 ja eksisteerib kuni 1939. aastani mil liidetakse Uuemõisa ja Maasi 

vald ning valla nimeks saab Pöide vald. 
KIRJELDUS  Ühekordne krohvitud paekivist kõrge viilkatusega hoone. Plekk-katus hiljuti uuendatud. 

Säilinud algne avade paigutus, kuid avatäited kõik hiljuti uuendatud, järgides ilmselt 
ajalooliste eeskuju. Erineb sama ajastu  tüüplahendusega vallamajadest ebasümmeetrilise 
plaanilahenduse ja juurdeehitise poolest. Sisekujundus uuendatud. Krunti piirab paekiviaed. 
Vallamaja asub Uuemõisa koolimaja kõrval ja ajaloolise hõnguga külas, Tornimäele viivalt 
teelt hästi vaadeldav. 

SEISUKORD  Väga hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 

- säilinud originaalmahus. 
- elujõuline, kapitaalne remont lõpetamisel 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest. Soovitav moodustada Uuemõisa 
küla miljööväärtuslik ala. 

 



20. sajandi arhitektuur                                                   Tsaariaeg (1870- 1918) 
 
 
ASUKOHT  Salme vald, Salme alevik 
HOONE 
TÜÜP 

SALME VALLAMAJA   

 

    

 

      
 

ALLIKAD Salme Vallavalitsus 
DATEERING  1909 või 1914, teine korrus 1929 
PROJEKT  tüüpprojekt 
AJALUGU  
KIRJELDUS  Lakoonilise kujundusega ühekordne kõrge viilkatusega krohvitud kivihoone. Väliskujunduses 

nurgarustika ja karniisid. Vaatamata korduvatele ümberehitustele on säilinud stiilne välisilme. 
Aknad, uksed asendatud, Interjöör uuendatud. 

SEISUKORD  Väga hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- säilinud algne funktsioon - vallamaja 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Uus tn 18a 

HOONE 
TÜÜP  

KORTERELAMU 

Fotod 
2005 
 

 
 

         
 

ALLIKAD  

DATEERING  1930ndad 

PROJEKT   

AJALUGU  

 KIRJELDUS  Kahekordne madala kaldega katusega puithoone,  mida iseloomustab funktsionalismile 
tüüpiline akende kujundus ja paigutus fassaadil, mis on originaalne, Säilinud on enamus  
algseid detaile (aknad-uksed ja nende piirdelauad, ukse varikatus ja metalltoed,  katusekarniis, 
välistrepid).  

 SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - ainus funktsionalistliku puitarhitektuuri näide Kuressaares, millel on säilinud algne maht, 
fassaadikujundus ja detailid 

- elujõulisus kaheldav, kuna maja seni halvasti hooldatud, ümberringi kerkib uusi hooneid 
(kaubamaja laiendus) 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Uus tn 22 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU 

Fotod 
2005 
 

 
 

 

 
ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. ─  Koguteos Saaremaa 2. 2007. 

DATEERING  1930ndad 

PROJEKT  -  
AJALUGU Viimane remont  2000ndatel 

 KIRJELDUS  Kahekordne lameda katusega funktsionalistlikus stiilis puithoone, mille fassaadi katab 
puitlaudis (ilmselt hilisem) ning mida iseloomustab funktsionalismile tüüpiline akende 
kujundus ja paigutus fassaadil. Säilinud algse kujundusega aknad, katusekarniis ja veidi art 
déco’liku kujundusega uks ja selle kohal konservatiivselt veel hilisjuugendlike võtetega 
metallist konsoolne varikatus. Piirdeaed uuendatud. 

 SEISUKORD  Väga hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku tähtsusega 
- tähelepanuväärseim funktsionalistliku puitarhitektuuri näide Kuressaares 
- elujõuline, arhitektuuriteadlik omanik 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest , kaitse tagab muinsuskaitseala 
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ASUKOHT  Kuressaare, Töö tn 1 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU 
 

Foto 
 2008 

 
 

ALLIKAD  L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. ─  Koguteos Saaremaa 2. 2007. 
Kuressaare Linnavalitsuse arhiiv. 

DATEERING   1930ndad 

PROJEKT  omaniku (Pärtel) kavand 

AJALUGU 
 

1959ndatel ümber ehitatud 
2000ndatel vahetatud avatäited  (ehit uued puitaknad) 

KIRJELDUS  Kahekordne lameda katusega funktsionalistlikus stiilis kivist hoone mille fassaadi katab art 
déco’like detailidega valgeks värvitud silekrohv ning mida iseloomustab funktsionalismile 
tüüpiline akende kujundus ja paigutus fassaadil. 

SEISUKORD  Väga hea 
VÄÄRTUSED -  üks vähestest ja kõige paremini säilinud Kuressaare funktsionalistlikus stiilis hoone 

- tähelepanuväärseim funktsionalistliku arhitektuuri näide Kuressaares 
- ümberehitatud, kuid stiil säilinud 
- arhitektuuriteadlik omanik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Uus-Roomassaare  tn 4 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 

 
 

 

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. ─  Koguteos Saaremaa 2. 2007. 

DATEERING  1932 

PROJEKT   

AJALUGU Kasutuses pidevalt elamuna 

KIRJELDUS  Traditsionaalse vormikeelega kõrge viilkatusega puitelamu iseloomulik näide, mis on säilinud 
originaalkujul ja viimistlusega. 

SEISUKORD  väga hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku tähtsusega 
- traditsionalismi parimaid esindajaid Kuressaares 
- välisilme ja detailid säilinud autentselt 

ETTEPANEK võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Suur-Sadama tn 29 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU  
 

Foto 2008 okt 

 
 

 

  
 

ALLIKAD  

DATEERING  1930ndad  

PROJEKT  Tüüpprojekt 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Ühekordne eterniidiga kaetud kõrge telkkatusega traditsionalistlik puithoone. Hoone maht, 
väliskujundus, detailid ja viimistlusmaterjal on originaalne, sisekujundust  on uuendatud .  
Esifassaadil on vintskapi aknad ja uks muudetud. Katuse kõigil külgedel vitskapid. Sarnane 
maja ka Leisis ehedamal kujul. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku arhitektuuriloolise tähtsusega 
- üks vähestest originaalkujul säilinud selle hoonetüübi esindajatest maakonnas 
- elujõuline kuni kasutusel elamuna 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Kohtu tn 22 

HOONE 
TÜÜP  

KOOLIHOONE , praegu Kuressaare Ametikool 
 

Fotod 
2005 

   

 
 

                           
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. ─  Koguteos Saaremaa 2. 2007. 

DATEERING  Rajatud 1931, 1938 ehitati kolmas korrus 

PROJEKT  - 

AJALUGU Kasutatud pidevalt koolina 

KIRJELDUS  Kolmekorruseline lameda kaldkatusega rustikaalse välisilmega paekivihoone, mille kuupjat 
mahtu ilmestavad tänavaäärsel fassaadil erineva viimistlusega horisontaalsed krohvipinnad ja 
väikeseruudulised aknad, mis peafassaadi esimesel korrusel on metallraamistuses. 
Tsentraalselt paikneva peasissepääsu kaunistamiseks on kasutatud seinapinnast eenduvaid 
dolomiitplaate. Funktsionalistlikud ja historitsistlikud kujundusvõtted. Sisekujundus  
uuendatud. 

SEISUKORD  Väga hea, remonditud 2000ndatel, osa aknaid restaureeritud 
VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega, end tööstuskool 

- seest ümberehitatud, kuid maht ja stiil säilinud 
- väga heas seisukorras 

ETTEPANEK Võtta arvele, kaitse tagab vanalinna muinsuskaitseala 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Garnisoni 16 

HOONE 
TÜÜP  

KOOLIHOONE 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. ─  Koguteos Saaremaa 2. 2007. 

DATEERING  1939 

PROJEKT  ins Eugen Haamer 

AJALUGU Kasutatud pidevalt koolimajana 

 KIRJELDUS  Kahekordne madala kaldkatusega krohvitud kiviseintega funktsionalistlikus stiilis hoone, 
originaalne varikatus, dolomiidiga kujundatud sissepääs. Aknad –uksed vahetatud, sisekujundus 
uuendatud. 

SEISUKORD  Väga hea, remonditud 2000ndatel. 

VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- algne funktsioon säilinud 
- üks vähestest  funktsionalistlikus stiilis hoonetest Kuressaares 
- seest ümberehitatud, kuid eksterjöör säilinud 
- koolide sulgemise tõttu võib saada uue funktsiooni 

ETTEPANEK Võtta arvele, kaitse tagab vanalinna muinsuskaitseala 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Aia tn 25 

HOONE 
TÜÜP  

HAIGLA 
 

Foto 2005 

 
 

Fotod  
Juuli 2008 
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ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1. jrk 1937–1940 
2. 1982-1985 

PROJEKT  1. jrk – arh Edgar Johan Kuusik (töötas ümber Soome tervishoiuministeeriumi arh. 
R. Wessmanni eelprojekti). 

2. Jrk – arh P. Jänes, I. Heinsoo 

AJALUGU Pidevalt kasutatud haiglana, 

KIRJELDUS  Esindustraditsionalismi mõjudega funktsionalism. Lakoonilise kujundusega kahe- ja 
kolmekordseid hoonemahte ilmestavad klaasitud verandad ja õhulised nurgarõdud. 
Peafassaade kujundavad reljeefsed pinnad ja vaoshoitud geomeetriline dekoor. Hoone 
sissepääsu rõhutab välistrepp ja müüriga ääristatud pandused. Tähelepanu väärib ka paekivist 
postidega tänavaäärne piire ning hoone ette kavandatud haljastus. 
Eestiaegsele haiglale juurdeehitise planeerimine oli omal ajal tõsine pähkel. Vastu seistes 
ehituspoliitikute tahtele, kes soovisid ehitada ökonoomset kõrghoonet, projekteerisid 
arhitektid vana haiglaga sobiva juurdeehitise, mis pälvis üleliidulise preemia. Uute suurte 
hoonemahtude komponeerimisel on arvestatud olemasolevaid ning nende kujundamisel on 
viidatud vana haigla detailidele (aknapindade jaotus ja rütm, peasissepääsu kohal reljeefne 
aknaraamistus, rõdude lahendus hoone nurkadel).  
Hoonele on paigaldatud plastikakand. 

SEISUKORD   Hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- säilinud algne funktsioon 
- põhimahud säilinud autentselt, aknad  (plastik) ja uksed vahetatud 

ETTEPANEK võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Tolli tn 1 

HOONE 
TÜÜP  

KINOHOONE 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

                                     
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1930ndad, 1949 kino Sakala juurdeehituse projekt, 1980ndatel lisatud garaažid 

PROJEKT  Algprojekt teadmata, K. Lind (juurdeehitus) 

AJALUGU end kino „Sakala”, hiljem kino „Oktoober”, ja raamatukogu, praegu kasutuseta 

KIRJELDUS  Esindustraditsionalism. Ühe- ja kahekorruseline madala kaldega plekist katusega krohvitud 
seintega hoone, mille fassaade ilmestavad esindustraditsionalismile viitavad kujundusdetailid: 
peasissepääsu ümbritsev dolomiidist lukukiviga lakooniline ümarkaar ja katuseräästa alune 
dolomiidist ornamentidega kujundusvöö. 

SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega  
- üks vähestest originaalkujul säilinud selle hoonetüübi esindajatest Kuressaares 
- säilinud 1949.a ümberehitatud kujul ja originaalsete dolomiitdetailidega  
- kasutuseta, ähvardab lagunemine, oht ümberehitamiseks 

ETTEPANEK võtta arvele, kaitse tagab vanalinna muinsuskaitseala 
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ASUKOHT  Kuressaare linn, Lossipark 

HOONE 
TÜÜP  

KÕLAKODA 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

                     
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1922, 1980ndatel kapitaalselt remonditud 

PROJEKT  arh G. Jusieni (Soome) 

AJALUGU Kasutatud kõlakojana, 1990ndatel lisatud ebasobiv lava juurdeehitis 
1980ndatel ehitati kõlakoja ette uus purskkaev, arh A. Kama, mis viimase remondi ajal rikutud 

KIRJELDUS  Puidust rahvusromantiliste detailidega puitehitis. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUS - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- säilinud algne funktsioon 
- üks väheseid ajastule iseloomulikke kõlakodasid Eestis 
- ansambliväärtus koos kuursaaliga 
- põhimaht säilinud autentselt, lisatud ebasobiv lava laiendus  
- elujõuline, suviti kasutuses kontserdipaigana 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Kaarma vald, Eikla küla 

HOONE 
TÜÜP  

PRITSUMAJA 

 

         
 

        
 

  

ALLIKAD  

DATEERING  20. saj algus ? 

PROJEKT   

AJALUGU  

KIRJELDUS  Tüüpiline puidust pritsumaja, mille sissepääsu kohal on kõrge torn. Algsele mahule on taha ja 
ühele küljele rajatud hilisemad juurdeehitised. Maja kõrval säilinud pumbamehhanism ja 
seinal tuletõrjevahendite alus. 

SEISUKORD  Ebarahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- ainus originaalkujul säilinud puidust pritsumaja Saaremaal  
- küla keskuse miljöö kujundaja 
- elujõulisus kaheldav, kuna väga halvas seisukorras 

ETTEPANEK Võtta ajutise kaitse alla ja koostada tehnilise seisukorra hinnang, et selgitada hoone 
restaureerimise võimalikkus 
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ASUKOHT  Leisi vald, Pärsama küla 

HOONE 
TÜÜP  

RAHVAMAJA  
 

Foto 2006 

 
 

Fotod 
Juuli 2008 

          
 

ALLIKAD  20. aastat ehitamist Eestis 1918-1938. Teedeministeeriumi ehitusosakonna väljaanne 1939. 
L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1934 

PROJEKT  Põllutöökoja Ehitustalitus 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Ühekordne kõrge viilkatusega traditsionalistlik krohvitud kivihoone, mille põhimaht ja 
osaliselt väliskujundus on säilinud originaalsena. Maja nurki  ja avasid ääristavad kõrgemad 
raamistused (ilmselt krohvitud kivi). Hoonele on tehtud kapitaalne uuenduskuur:  paigaldatud 
uus plekk-katus, uued sobimatud plastaknad, lisatud uus fassaadivärv ning sisekujundus, mis ei 
vasta originaalile, tagakülge on lisatud juurdeehitis. 

SEISUKORD  Väga hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega 
- põhimahud säilinud autentselt 
- kujundab küla ajaloolist miljööd 
- elujõuline, remonditud ja kasutuses 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Leisi vald, Pamma küla 

HOONE 
TÜÜP  

KOOLIHOONE , end Pamma algkool 
 

 

 
 

 

    
 

ALLIKAD  L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1934 

PROJEKT  Ehitustalituse arhitektuur  

AJALUGU - tegutses kuni 2001. aastani külakoolina , praegu kasutatakse küla seltsimajana 

KIRJELDUS  Kahekordne kõrge viilkatusega traditsionalistlik puithoone, milles on säilinud mitmeid ajastut 
iseloomustavaid arhitektuurseid detaile: kaarjas avas diagonaallaudisega välisuksed, mõned 
aknad, põranda ja laelaudis, sisetrepp, seinte vineerviimistlus jms. Hoonel plekktahvlitest 
katus, mis tagaküljes parandatud uue sobimatu plekiga 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega 
- põhimahud ja paljud detailid (ka sisekujunduses) säilinud autentselt 
- säilinud ansambli abihooned 
- oht lagunemiseks, kuna puudub sihtotstarbeline funktsioon 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Leisi vald, Leisi alev, Kalda tn 1 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU, end konstaabli maja 
 

 

 
 

 

           
 

ALLIKAD Vestlus majaomanikuga (V. Laats  juuni 2008). 
L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1930ndad ? 

PROJEKT  Tüüplahendus 

AJALUGU End konstaabel Aksalu maja, 1964. a ostis maja vetarst  Laats, Veeli, kes elab hoones tänaseni. 

KIRJELDUS  Ühekordne tsementkivide ja eesküljes osaliselt plekiga kaetud kõrge telkkatusega 
traditsionalistlik puithoone. Hoone maht, väliskujundus, detailid ja viimistlusmaterjal on 
originaalne, sisekujundust  on uuendatud . Katuse kõigil külgedel vitskapid. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- üks vähestest originaalkujul säilinud selle hoonetüübi esindajatest maakonnas 
- alevimiljöö hea näide 
- elujõuline kuni algne omanik majas elab 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Muhu vald, Simiste küla 

HOONE 
TÜÜP  

KOOLIHOONE end Simiste Algkool 
 

Foto 2004 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. ─  Koguteos Saaremaa 2. 2007. 

DATEERING  1934 

PROJEKT  arh Alar Kotli  

AJALUGU Oli koolina kasutusel kuni 1967. Aastani, peale seda ehitatud elamuks 

KIRJELDUS  Ühekordne betoonkivist traditsionalistlikus stiilis hoone, mis on säilinud väljast 
originaalkujul. Poolkelpkatuse plekist kate uuendatud, siselahenduses ja kujunduses 
muudatused, ehitatud elamuks. 

 SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 
- ümberehitatud, kuid maht  säilinud 
- nimeka arhitekti looming 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Muhu vald, Tamse küla 

HOONE 
TÜÜP  

KOOLIHOONE,  end Tamse algkool 

 

 
 

 

          
 

ALLIKAD H. Saartok. Tamse kooli ajalugu. 2007. 
L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1937  

PROJEKT  Arh  Jaagup Linnakivi  

AJALUGU Tamse kool asutati 1919 ja lõpetas töö 1975. a. Praegu kuulub hoone Eesti 
Kunstiakadeemiale. 

HOONE 
KIRJELDUS  

Saksa traditsionalismi mõjudega kahekordne kõrge viilkatusega viimistlemata jäänud 
kiviseintega hoone, mis on ehitatud vana paekivihoone peale. Hoone sisekujundus on 
uuendatud. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUS - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- põhimahud säilinud autentselt 
- elujõuline, kasutatakse EKA puhkebaasina 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavaltsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Muhu vald, Liiva  küla 

HOONE 
TÜÜP  

AMBULATOORIUM 

Fotod 
 juuli 2008 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. sajandi arhitektuur. — Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1930ndad 

PROJEKT  Tüüplahendus  vt sarnased Leisi , ka Salmel ja Kuressaares 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Ühekordne kõrge uue profiilplekiga kaetud telkkatusega traditsionalistlik krohvitud 
kivihoone. Säilinud originaalne maht  ja avade paigutus, avatäited uuendatud (plastik). 
Katusel vitskapid, mis osa suuremaks ehitatud. 

SEISUKORD  Hea 
VÄÄRTUSED - kohaliku kultuuriloolise tähtsusega 

- üks vähestest originaalkujul säilinud selle hoonetüübi esindajatest maakonnas 
- alevimiljöö näide 
- elujõuline, hooldatud ja kasutusel ambulatooriumina 

ETTEPANEK võtta arvele, informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 
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ASUKOHT  Orissaare  vald, Kavandi küla 

HOONE 
TÜÜP  

MEIEREI 

 

 
 

 

       
 

ALLIKAD  

DATEERING  Eesti Vabariigi algaastad 

PROJEKT  Tüüpprojekt 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Juugendlik ühekordne plekktahvlitega kaetud kõrge mansardkatusega krohvitud paekivist 
seintega hoone, mille ees on platvorm. Väliskujundus, avade paigutus,  katusekate ja 
aknaraamid on säilinud originaalsetena. Sisustus hävinud. Sarnase arhitektuurse lahendusega 
oli nt Rakvere meierei. 

SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- üks väheseid originaalkujul säilinud koorejaamu Saaremaal  
- küla keskuse miljöö kujundaja 
- ei ole elujõuline, hoone on kasutuseta ja laguneb 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
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ASUKOHT  Orissaare vald, Kuressaare mnt 

HOONE 
TÜÜP  

PRITSUMAJA 

 

 
 

ALLIKAD  

DATEERING   

PROJEKT   

AJALUGU  

KIRJELDUS  Nelinurkse torniga liituvad ühekordsed madala kaldkatusega hooneosad. Ühele poole rajatud 
nõukogude ajal ebasobiv juurdeehitis. Hoone on kivist ja krohvitud. Algse hoonemahu 
fassaadidel originaalsed avad, avatäited uuendatud. 

SEISUKORD  Rahuldav 
VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  

- ainus originaalkujul säilinud tuletõrjedepoosid Saaremaal  
- alevi keskuse miljöö kujundaja 
- ei ole elujõuline, paikneb alevi keskel,  ja staadioni kõrval, sellest oht ümberehituseks 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                                Eesti Vabariik 1918-1940 
 

 

ASUKOHT  Pöide vald, Tornimäe küla 

HOONE 
TÜÜP  

KOOREJAAM 

 

 
 

 

         
 

ALLIKAD http://w3.saaremaa.ee/poide/P_ettevotlus.htm (15.07.2008) 

DATEERING  Eesti Vabariigi algaastad 
PROJEKT  - 

AJALUGU Pöide kandis piimatöötlemise traditsioonid. 1912. a. ehitas ärimees Emil Spring Pöidele 
juustukoja. Hiljem (1924) alustas samas tegevust Pöide Piimaühing.1925. aastal toodeti 1/3 
kogu Saaremaa võist Pöidel. Selles tööstuses oli auru jõul töötav sisseseade. Pöide meierei 
tegutses kuni 1980ndate keskpaigani, kuid see hoone on tänaseks ringi ehitatud ja laguneb. 
koorejaama algne funktsioon ei ole säilinud, kasutatakse remonditöökojana 

KIRJELDUS  Ühekordne plekktahvlitega kaetud kõrge viirkatusega krohvitud seintega kivihoone, ees 
platvorm. Väliskujundus, avade paigutus,  katusekate ja mõned aknad on säilinud 
originaalsetena. Sisustus hävinud. 

SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- ainus originaalkujul säilinud koorejaam Saaremaal  
- küla keskuse miljöö kujundaja 
- elujõuline, paikneb küla keskel, sellest oht ümberehituseks 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                                Eesti Vabariik 1918-1940 
 

 

ASUKOHT  Pöide vald, Kõrkvere küla 

HOONE 
TÜÜP  

KOOREJAAM 

 

 
 

 

         
ALLIKAD  

DATEERING  Eesti Vabariigi algaastad 

PROJEKT  - 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Ühekordne plekktahvlitega kaetud kõrge viilkatusega krohvitud seintega kivihoone. Maja 
väliskujundust on muudetud:  avade täited on uued, hoonele on rajatud sobimatuid 
juurdeehitisi. Sisustus hävinud, kasutuses elamuna. 

SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- üks väheseid valdavalt originaalkujul säilinud koorejaam Saaremaal  
- elujõuline, kivihoone ja kasutuses 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                                Eesti Vabariik 1918-1940 
 

 

ASUKOHT  Torgu vald, Hänga küla 

HOONE 
TÜÜP  

MEIEREI 

 

 
 

 

         
 

ALLIKAD  

DATEERING  Eesti Vabariigi algaastad 
PROJEKT   

AJALUGU   

KIRJELDUS  Kahekordne  madala viilkatusega hoone, mille 1. korrus on graniidist ja 2. korrus 
puitsõrestiksein. Enamus avatäiteid puudu (tagaküljes säilinud mõned originaalsed aknad). 
Hoone on funktsioonita ja laguneb, samas põhikonstruktsioonid heas seisukorras. Hoone 
siseseintel kuulsa kunstniku P. Mudisti joonistused, mis krohvipindade lagunemise tõttu 
hävinemas. 

SEISUKORD  - hävimisohus (põhikonstruktsioonid valdavalt korras) 

VÄÄRTUSED - kohaliku  kultuuriloolise tähtsusega  
- põhimahud säilinud originaalsetena 
- P. Mudisti maalingud seintel 
- Elujõulisus kaheldav, omanik ei ole viimastel aastatel hoonet remontinud 

ETTEPANEK võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 

 

ASUKOHT  Kuressaare, Tolli tn 27 

HOONE 
TÜÜP  

 ELEKTRIJAAM 
 

Foto 2008 

 
 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1944-1947 

PROJEKT  Töid juhtisid kohalikud ehitusmeistrid A. Korsar ja J. Vessik. 

AJALUGU 1959ndatel ümber ehitatud, 2000ndatel vahetatud avatäited  (ehit uued puitaknad). 

 KIRJELDUS  Stiil: esindustraditsionalistlikud ja funktsionalistlikud mõjud. Kahest erineva kõrgusega 
põhimahust koosnev kaldkatustega krohvitud seintega hoone. Sisseseade alused osaliselt 
säilinud. 

 SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku ehitusloolise  tähtsusega  
- üks väheseid säilinud omaaegseid tootmishooneid 
- vaatamata mitmetele ümberehitustele on säilinud hoone stiilne ja terviklik üldilme.  
- elujõuline, kuna kiviehitis, kuid pikemat aega funktsioonita, oht hakata lagunema 

ETTEPANEK Võtta arvele, kaitse tagab muinsuskaitseala 

 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare, Pikk  tn 77c 

HOONE 
TÜÜP  

 VEETORN 
 

Foto  
Juuni 2008 

 
 

ALLIKAD Kuressaare Linnavalitsuse arhiiv 

DATEERING  1950ndad 
PROJEKT  - 

AJALUGU Kuulub AS Saaremaa Piim 

 KIRJELDUS  Veetorni alumine osa on laotud paekivist, kujunduses historitsistlikud detailid. Selle peale on 
rajatud kahes erinevas  mahus silikaattellisest osad. 

 SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - kohaliku ehitusloolise  tähtsusega  
- ainus veetorn Kuressaares 
- ehitise kehandis kaks ehitusperioodi  
- funktsioonita, oht lagunemiseks või lammutamiseks 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

hASUKOHT  Kuressaare linn, Tallinna tn 18 

HOONE 
TÜÜP  

VEETORN-ELAMU 
 

Fotod 
Juuni 2008 

               
 

 

        
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1966-1970 

PROJEKT  tüüpprojekt, arh M. Port, H. Sepman 

AJALUGU Hoone oli algselt linna veepaagi hoidla. 

KIRJELDUS  Tugevalt vertikaalne, saledate proportsioonidega silikaattellisest modernistlikku hoonet on 
kujundatud punase fassaaditellisega.  Hoone on orienteeritud linna dominandiks linna 
sissesõiduteelt, Tallinna maanteelt vaadatuna. See on linna üks kõrgemaid ehitisi – 40, 6 m. 

SEISUKORD   Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul 
- vaatamata sellele, et paikneb muinsuskaitsealal on tegemist oma aja arhitektuuri  

tüüpehitise hea näitega 

ETTEPANEK Võtta arvele , kaitse tagab muinsuskaitseala 

 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn,  Pihtla tee 2 

HOONE 
TÜÜP  

BUSSIJAAM 
 

Fotod  
Juuni 2008 

 
 

 

         
 

ALLIKAD  L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1980-1984 

PROJEKT  Arh Maie. Penjam, sisearh. Tiiu Pai, Tiia Savi 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Hoone arhitektuuris väljendub brutaalne vormimonumentaalsus. Esifassaadi ooteplatvormi 
kohal domineerivad raskepärased monoliitsest betoonist varikatused. Vanalinna piiril asuva 
hoone ehitusmaterjalina on kasutatud katusekivi (asendatud plekiga) ja punast tellist, mis on 
valdav ka interjööris. Sisekujundus valdavalt säilinud, lisatud müügipoksid. 

 SEISUKORD   Väga hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul 
- säilinud algne funktsioon 
- sisekujundus valdavalt säilinud, ka ootesaali mööbel 
- oht lammutamiseks, kuna paikneb soodsas kohas 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn,  Tallinna mnt 62 

HOONE 
TÜÜP  

ADMINISTRATIIVHOONE end  EPT kontor 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
  

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1980–1982 

PROJEKT  Juurdeehitis arh A.Padrik  

AJALUGU Kasutusel büroodena, saaliosas mööblikauplus „Münt“ 

 KIRJELDUS  Postmodernismi ajajärgul oli topeltfassaad kui maja kahenäolisuse võimalus eriti soositud. 
Samas andis see võimaluse muuta kõledad tüüphooned inimlikumaks. Selliseks näiteks on 
end Saaremaa Põllumajandustehnika hoone juurdeehitis, mis oli esimesi Eestis valminud 
postmodernistlikke hooneid. Peasissepääsu rõhutav ümarkaar, eenduv sammastik ja 
supergraafika on selle hoone kujunduse postmodernsed võtted. 

SEISUKORD   Väga hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul eksterjöör 
- postmodernistliku arhitektuuri üks esimesi näiteid Eestis 
- oht lammutamiseks ja ümberehitamiseks, kuna paikneb soodsas kohas 

ETTEPANEK Võtta arvele, informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn,  Tallinna mnt 81 

HOONE 
TÜÜP  

ADMINISTRATIIVHOONE end Saaremaa Veterinaarkeskuse hoone 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

         
 

ALLIKAD  L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1986 

PROJEKT  Arh  A.Padrik  

AJALUGU Kasutusel büroodena, kauplused, tagumine osa korterid 

KIRJJELDUS  Postmodernistliku hoone arhitektuuris on kasutatud mõneti vanalinnalikke kujundus- ja 
planeerimisvõtteid. Tänavaäärne madal dolomiidiga kaetud akendeta hooneosa meenutab 
paekiviaeda, selle taga on näha mansardkatusega kahekordne roheline maja, mis valmimisel 
pidi piirama kastellitaolist sisehoovi. Ilmselt oli Kuressaare vanalinn postmodernismile 
soodne inspiratsiooniallikas.  

SEISUKORD   Väga hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul eksterjöör 
- postmodernistliku arhitektuuri üks hea näide 
- oht ümberehitamiseks, kuna paikneb soodsas kohas linna peatänava ääres 

ETTEPANEK Võtta arvele, informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Tallinna tn 27 

HOONE 
TÜÜP 

PANGAHOONE 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

                                        
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1983-1984 

PROJEKT  arh S. Kasemets 

AJALUGU Algne pangahoone funktsioon on muutunud, majas paiknevad erinevad firmad, hoonele 
otsitakse uut funktsiooni, kaalutud on lammutamist 

HOONE 
KIRJELDUS  

Kuressaare vanadele hoonetele sarnase kõrge kelpkatusega postmodernistliku kiviehitise 
viimistluses on kasutatud dolomiiti ja punast katusekivi, mis loovad seose teiste peatänava 
ajalooliste esindushoonetega. Maja on paigutatud tänavajoonele, jälgides selle kõverust. 
Kõrgem keskosa on kujundatud piduliku sissepääsuna, mis jätkub interjööris kõrge saalina. 
Ehitis on säilinud algupärasel kujul, siseviimistluses uuendused. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja detailidega 
- üks esimesi uusi hooneid, mis Kuressaare vanalinna ehitati 
- sobib vanalinna keskkonda 
- elujõulisus - oht lammutamiseks või ümberehitamiseks, kuna raske kohandada uut 

funktsiooni, eriti kõrgete katuste osas 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Kiriku  tn 5 

HOONE 
TÜÜP 

KAUPLUS 
 

Fotod 
2003 

 
 

 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1982-1984 

PROJEKT  arh T. Kivi 

AJALUGU Ehitatud algselt kalurikolhoosi Saare Kalur esinduskaupluseks, hiljem kasutatud mitmes 
funktsioonis, põhiliselt kauplused, momendil kasiino. 

KIRJELDUS  Ühekorruselise kõrge kelpkatusega postmodernistlikus stiilis maja projekteerimisel on 
järgitud linna ajaloolise arhitektuuri kujundeid, kasutades punast katusekivi, dolomiidist 
karniise ja aknapiirdeid. Rahvasuus “tursakirikuks” nimetatud hoone (kiriku vastas asuv 
hoone oli algselt kalakauplus) sulandub veenvalt vanalinna konteksti 

SEISUKORD  väga hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja detailidega 
- üks esimesi uusi hooneid, mis Kuressaare vanalinna ehitati 
-  „Saare Kaluri” esinduskaupluse – kalakaupluse funktsioon muutunud, kasutusel 

kauplusena 
- väärib kaitse alla võtmist kui postmodernistliku arhitektuuri hea näide 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Tallinna tn  

HOONE 
TÜÜP 

SIIONI KIRIK 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  Valmis 1993, projekt aastaid varem 

PROJEKT  Arh P. Kaljapulk, sisearh P. Mudist 

AJALUGU Ehitust alustati nõukogude ajal, valmis taasiseseisvunud Eestis. 

KIRJELDUS  Postmodernistliku vormikõnega maja väliskujunduses on kasutatud nii traditsioonilisi kui 
kaasaegseid ehitusmaterjale, nagu dolomiit, katusekivi, klaas ja metall. Lahendatud hoonega 
samas võtmes piirdeaed, väikevormid, valgustus, ilmestab  linna sissesõiduteed. 

SEISUKORD  Väga hea 
VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja detailidega 

- väärib tähelepanu kui postmodernistliku arhitektuuri  näide 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Aia tn 42 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU 
 

Foto 2008 
juuli 

 
 

  

ALLIKAD  L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1950ndad 

PROJEKT  - 

AJALUGU Kasutusel olnud elamuna 

 KIRJELDUS  Ühekordset puidust eterniidiga kaetud madala katusekaldega  maja ilmestavad 
funktsionalismis armastatud rõhtaknaga kumerad seinaosad. Säilinud eksterjööris 
originaalkujul ja kujundusdetailidega . 

 SEISUKORD   Hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku arhitektuuriajaloolise tähtsusega 
- üks väheseid selle hoonetüübi esindajaid Kuressaares 
- välisilme säilinud autentselt 

ETTEPANEK võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Pärna 5 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU 
 

Foto okt 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 foto 2005, 
teine 2008 

 

 
 

   
 

  

ALLIKAD  L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 
DATEERING  1950ndad 

PROJEKT  - 

AJALUGU Kasutusel olnud elamuna 

 KIRJELDUS  Ühekordset  uue plekiga kaetud madala katusekaldega  kivimaja ilmestavad funktsionalismis 
armastatud rõhtaknaga kumerad seinaosad. Hoone maht, fassaadikujundus ning detailid 
säilinud originaalkujul, katus uuendatud. 

 SEISUKORD   Väga hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku arhitektuuriajaloolise tähtsusega 
- üks väheseid selle hoonetüübi esindajaid Kuressaares 
- välisilme säilinud autentselt 

ETTEPANEK võtta arvele ja informeerida linnavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Veski  tn 10 

HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

1 foto 2001 
2 foto 2008 

        
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1950ndad 

PROJEKT  kunagise omaniku ja ehitaja Sireli kavand 

AJALUGU Kasutusel olnud elamuna, hiljuti uus omanik 

 KIRJELDUS  Ühekorruseline madala tõrvapapiga kaetud kaldkatuse ja laiade akendega krohvitud 
liigendatud mahtudega  järelfunktsionalistlik kivihoone, millele ilmestab ümarärkel.  Tänava 
ääres hoonega sobiv kivipostide ja puitsõrestikega piirdeaed. 

 SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja detailidega 
- ainus originaalkujul järelfunktsionalismi esindav hoone Kuressaares 
- oht ümberehitamiseks kuna uus omanik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare, Tolli  tn  20 

HOONE 
TÜÜP  

ELAMU 
 

Foto 
2002 

 
 

Fotod 2008 
juuli 

          
 

ALLIKAD Kuressaare Linnavalitsuse arhiiv. 

DATEERING   1950ndad 

PROJEKT   

AJALUGU Kasutatud pidevalt elamuna 

KIRJELDUS  Ühekordne lameda katusega järlfunktsionalistlik kivist hoone, mille fassaadil valge silekrohv 
ning mida iseloomustab funktsionalismile tüüpiline akende kujundus (lintakna motiivile lisaks 
ümmargused aknad) ja paigutus fassaadil. Hoone otsaga liitub ümarärkel. Kõik detailid (ka 
katuse karniis, ukse kohal varikatus, aknad, uksed) säilinud originaalseina.  

SEISUKORD  väga hea 

VÄÄRTUSED - kohaliku tähtsusega, üks vähestest Kuressaare järlfunktsionalistlikus stiilis hästi säilinud 
hoonetest 

- arhitektuuriteadlik omanik 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kuressaare linn, Talve tn 24 

HOONE 
TÜÜP 

ELAMU 
 

Foto 2006 

       
 

Fotod 
Juuni 2008 

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 
Kuressaare Linnavalitsuse arhiiv 

DATEERING  1950ndad 

PROJEKT  -  
AJALUGU Kasutusel olnud elamuna 

 KIRJELDUS  Ühekordset kivist madala katusekaldega  maja ilmestavad funktsionalismis armastatud 
rõhtaknad. Säilinud eksterjööris originaalkujul ja detailidega (ka uksed-aknad). Piirdeaed 
tellispostide ja sokliga ning puitvõredega. 

SEISUKORD  Rahuldav 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja detailidega 
- üks väheseid originaalkujul säilinud selle hoonetüübi esindajaid  Kuressaares 
- kohaliku arhitektuuriajaloolise tähtsusega 

ETTEPANEK Võtta arvele, informeerida omavalitsust väärtusest 

 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kaarma vald, Mändjala küla 

HOONE 
TÜÜP 

KÄMPING   
 

 

 
 

 

         
 

 

         



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 

 

         
 

 

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1973–1979 

PROJEKT  arh. L. Jaanus 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Männimetsa sobitatud laastukatusega (hilisemad ehitised eterniitkatusega)  väikesemahulised 
puitmajad on värvitud tumeda-heleda kontrastil (punane-valge). Hoonekompleksi on stiilselt 
täiendatud ja remonditud. Mändjala kämpinguhoonetes on ühendatud nii modernistlik vorm 
kui rahvuslikkusele viitav materjali- ja detailikäsitlus. Kompleksi kuuluvad adminhoone, 
söökla, magamishooned (2-5 kohalised, 316 kohta), tualetid, pesuhoone, paadikuur, klubi, 
saun. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - enamus hooneid säilinud originaalkujul, materjalis  ja detailidega 
- algne kasutusfunktsioon säilinud 
- väärib kaitset  kui modernistliku puidust kämpinguarhitektuuri  tervikliku kompleksi  

näide  

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestiste ansamblina kaitse alla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kaarma vald, Eikla küla 

HOONE 
TÜÜP 

ALGKOOL-LASTEAED 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1987 

PROJEKT  Arh  Anu Kotli 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Liigendatud mahtude ja viilkatustega hoone on regionalism  näide,  mille projekteerimise 
aluseks pidi autor kasutama tüüpprojekti. Puhasvuuktellisest ehitis on säilinud algsel kujul ja 
viimistlusega, uuendatud on katusekatet, milleks on profiilplekk. 

SEISUKORD  Väga hea 

VÄÄRTUSED - säilinud väljast originaalkujul ja viimistlusega 
- regionalistliku arhitektuuri hea näide 
- väärib tähelepanu kui tüüpprojekti alusel projekteeritud arhitektuur  
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Kaarma vald, Nasva küla 

HOONE 
TÜÜP 

KAUPLUS 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
ALLIKAD  

DATEERING  1960-70ndad 

PROJEKT  Tüüpprojekt 

AJALUGU Kasutatud pidevalt kauplusena 

KIRJELDUS  Ühepoolse madala kaldkatusega silikaattellisest modernistlikus stiilis maakaupluse hoone. 
Hiljem lisatud külgedele tagapool juurdeehitised. Enamus sarnase tüüplahendusega 
kauplusehooneid on kapitaalselt uuendatud või juurdeehitistega moonutatud (nt Mustjala, 
Laimjala jt) 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja viimistlusega 
- algne kasutusfunktsioon säilinud 
- väärib tähelepanu  kui tüüpilise modernistliku arhitektuuriga maakaupluse  näide , kuna 

enamus selliseid hooneid on tänaseks ümber ehitatud. 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Leisi vald, Pärsama küla 

HOONE 
TÜÜP 

LASTEAED 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

          
 

ALLIKAD http://www.leisivald.ee/wwwmain/index.php?id=50 (17.08.2008) 

DATEERING  Avati 1987 

PROJEKT   

AJALUGU  

KIRJELDUS  Liigendatud mahtude ja viilkatustega hoone on regionalism näide,  mille projekteerimise 
aluseks on tõenäoliselt kasutatud tüüpprojekti. Krohvitud seintega kiviehitis on säilinud algsel 
kujul ja viimistlusega. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud väljast originaalkujul ja viimistlusega 
- väärib tähelepanu kui regionalistliku arhitektuuri näide  
- elujõuline, lisaks lasteaiale sotsiaalmaja 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 

ASUKOHT  Leisi vald, Pärsama küla 

HOONE 
TÜÜP 

ELAMUD 
 

Fotod 
Juuli 2008 

        
 

 

               
 

ALLIKAD  

DATEERING  1970ndad 

PROJEKT  Tüüpprojektid 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Pärsama külas paiknev vabaplaneeringuline eramute ansambel. Liigendatud mahtude ja kõrge 
puidust parapetiga kaldkatustega tüüpelamud on ehitatud kivist ja krohvitud. Ümbruses 
ajastule iseloomulik haljastus. Majad on säilinud algsel kujul ja viimistlusega. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud väljast originaalkujul ja viimistlusega 
- väärib tähelepanu kui terviklikult säilinud tüüpelamute ansambel  
- elujõuline, kuid oht ka väliskujunduste uuendamiseks 

ETTEPANEK Võtta arvele ja informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Lümanda vald, Lümanda küla 

HOONE 
TÜÜP 

LÜMANDA KOLHOOSI KONTOR-KLUBI 
 

Fotod 
Juuni 2008 

 
 

 

    
                                         

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1979-1986 

PROJEKT  arh V. Kaasik 

AJALUGU Hoone ehitati Lümanda kolhoosi keskuseks, praegu majas vallavalitsus, postkontor, 
kultuurimaja, raamatukogu. 

 KIRJELDUS  Modernismilt postmodernismile ülemineku tendentse iseloomustav hoone. Krohvitud seintega 
kuupjat hoonemahtu ilmestavad peasissepääsude ees jõulised dolomiitplaatidega kaetud 
püloonid. Säilinud originaalne välis- ja sisekujundus (v.a. saal, kus spordisaaliks kohandamise 
tõttu seinad alaosas kaetud puitlaudisega, eemaldatud  rippvalgustid ning fuajees lisatud üks 
uus ruum). 

 SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja detailidega 
- üks esimesi modernismilt postmodernismile ülemineku tendentse iseloomustav hoone 

Eestis 
- elujõuline  
- väärib kaitse alla võtmist kui ajastut iseloomustava  arhitektuuri hea näide 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Muhu vald, Nautse küla 

HOONE 
TÜÜP 

BUSSIOOTEPAVILJON 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

ALLIKAD 

         
 

DATEERING  1970ndad 

PROJEKT  Tüüpprojekt (Saaremaa TREV ???) 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Tähelepanuvääriv  modernse lahendusega silikaattellisest väikeehitis, mille ümar seinapind on 
terves ulatuses kujundatud akendega. Hoonel on õhuke väikse kaldega lamekatus. Sarnaseid 
on teisigi (nt Salmel, Laimjalas), kuid enamus on üle värvitud või lagunenud.  

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja viimistlusega  
- väärib tähelepanu kui modernistliku  arhitektuuriga väikeehitise hea näide 
- elujõuline, kasutusel bussiootepaviljonina 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 

ASUKOHT  Orissaare vald,  Orissaare alevik 

HOONE 
TÜÜP  

BUSSIOOTEPAVILJON 
 

 

 
 

 

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1988 

PROJEKT  Arh  V. Kaasik 

AJALUGU Kasutusel bussiootepaviljonina ja müügikioskina, tagaosa oli algselt kavandatud staadioni 
teenindamiseks. 

 KIRJELDUS  Kivist, krohvitud ja osaliselt keraamilise kiviga kaetud kaldkatustega postmodernistliku hoone 
näide mis ignoreerib bussiootepaviljonide tavalahendust.  

 SEISUKORD   Väga hea, hiljuti remonditud 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul eksterjöör 
- postmodernistliku arhitektuuri  hea näide 
- erandlik bussiootepaviljoni lahendus, ainus Eestis 
- oht ümberehitamiseks 
- elujõuline 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Orissaare vald, Orissaare alevik 

HOONE 
TÜÜP 

ORISSAARE KOLHOOSI KONTOR-KLUBI 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

 

         
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 
Vestlus end kolh esimehe Vellistega (4594730) 

DATEERING  1970-1974 

PROJEKT  arh E. Vaino, vitraažid Naeris, skulptuur Mall Mägi ja Aino Kapsta 

AJALUGU End kolhoosikeskus anti algul üle ühistutele, kes müüsid hoone kristlikule kogudusele 

KIRJELDUS  Hilismodernistlik ühekordse krohvitud ja dolomiitplaatidega kaetud kivist hoone 
fassaadikujunduses on kasutatud puitvooderdust. Monumentaalse vormiga saaliosa on 
viimistletud tumeda puiduga. Hoonele on plastikakand, uuendatud katus ja muudetud 
välisvärvi toone. Interjööris saalis kolhoosielu ja töö teemaline aknavitraaž. Siselahendus 
originaalne, kuid värvilahendust muudetud. Hoone ees on ca 1988. aastal kolhoosi 40ndaks 
aastapäevaks dolomiidist alusele püstitatud roostevabast metallmetallist skulptuur, mis 
kujutab viljapead (realiseerimata jäi sellesse plaanitud valgustus ja kolhoosi nimetus).  

SEISUKORD  Hea, kristlik kogudus teinud viimastel aastatel remondi. 

VÄÄRTUSED - säilinud väljast originaalkujul ja viimistlusega 
- väärib tähelepanu kui hilismodernismi ja orgaanilise arhitektuuri näide  
- tüüpiline dolomiitplaatide ja puitvooderduse kasutus viimistluses 
- säilinud kunstiteosed – vitraaž ja skulptuur 

ETTEPANEK Võtta hoone arhitektuuri- ja skulptuur ning vitraaž  kunstimälestisena kaitse alla 
 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Pihtla vald, Kangrusselja küla 

HOONE 
TÜÜP 

BUSSIOOTEPAVILJON 
 

Fotod 
Oktoober 2008 

 
 

 
ALLIKAD  

DATEERING  1970ndad 

PROJEKT  Tüüpprojekt  (Saaremaa TREV ?) 

AJALUGU  

KIRJELDUS  Tähelepanuvääriva modernse lahendusega silikaattellisest väikeehitis, mille kaldus äärega 
otsaseinte aknaavad järgivad sama kaldjoont. Esikülje keskel on uks, millest kahel pool 
sümmeetriliselt aknad (ilmselt uuendatud). Hoonel on õhuke puiduga ääristatud lamekatus. 
Sarnaseid bussiootepaviljone on Saaremaal rohkesti, järjestikku paiknevad need vanal 
Kuressaarest Orissaarde viiva mnt ääres. Kuid enamus neist on lagunenud (nt puudub esisein).  

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - säilinud originaalkujul ja viimistlusega  
- väärib tähelepanu kui modernistliku  arhitektuuriga väikeehitise hea näide 
- elujõuline, kasutusel bussiootepaviljonina 

ETTEPANEK Võtta arhitektuurimälestisena kaitse alla 
 
 
 



20. sajandi arhitektuur                                                                                                                                              Nõukogude aeg 1940-1991 
 
 

ASUKOHT  Pöide vald, Tornimäe küla 

HOONE 
TÜÜP 

PÖIDE SOVHOOSI KONTOR-KLUBI 
 

Fotod 
Juuli 2008 

 
 

ALLIKAD L. Hansar. 20. saj arhitektuur. ─ Koguteos Saaremaa 2.  2007. 

DATEERING  1982-1988 
PROJEKT  Arh B. Mirov 

AJALUGU End kolhoosikeskuse hoones on vallavalitsus, seda kasutatakse kultuurimajana 

KIRJELDUS  Postmodernistlike joontega suuremahulise hoone sümmeetrilist lahendust rõhutab pidulik 
plaani- ja fassaadikujundus ning rahvusromantilise varjundiga madala kaarja avaga 
peasissepääs. Konteksti arvestavalt on kohaliku materjalina kasutatud dolomiidist 
välisvooderdust. Säilinud on algupärane välis- ja siselahendus. 

SEISUKORD  Hea 

VÄÄRTUSED - väärib tähelepanu kui suurim sovhoosikeskuse hoone Saaremaal  
- säilinud väljast originaalkujul ja viimistlusega 

ETTEPANEK Võtta arvele, informeerida vallavalitsust hoone väärtusest 

 
 
 
 


