Ekspertarvamus

Pärnu

linna

2001.

a

kehtestatud

üldplaneeringus olevate muinsuskaitse alla taotlevate objektide
vastavusest mälestise tunnustele ja väärtuste määratlemine

Tegevusluba nr V238/2005-P

Koostanud: Leele Välja

Tallinn 2007

Sisukord
Sissejuhatus ......................................................................................................................3
I Pärnu linna 2001. aasta üldplaneeringu juures oleva muinsuskaitse alla taotlevate
objektide nimekirja iseloomustus...................................................................................4
II Metoodikast ja hindamiskriteeriumitest....................................................................5
III Puitelamute tüpoloogia ..............................................................................................7
IV Kokkuvõte ekspertiisist…………………………………………………………….20
V Soovitused ja tähelepanekud ……………………………………………………….23
II osa Ekspertarvamus Pärnu linna 2001. a kehtestatud üldplaneeringus olevate
muinsuskaitse alla taotlevate objektide vastavusest mälestise tunnustele ja väärtuste
määratlemine. Hooned.………………………………………………………………..25
Vanalinn………………………………………………………………………………...26
Rannarajoon……………………………………………………………………………33
Slobodaa………………………………………………………………………………....72
Riia mnt ja Raeküla…………………………………………………………………...109
Jõeäärne ……………………………………………………………………………….126
Rääma …………………………………………………………………………………139
Ülejõe ja Vana-Pärnu ………………………………………………………………...151
Kasutatud kirjandus………………………………………………………………….168

2

Sissejuhatus
Käesoleva töö aluseks on Pärnu linna 2001. aasta üldplaneeringu juures olev nimekiri
muinsuskaitse alla taotlevatest objektidest. See, pea 350 hoonet hõlmav loend on pärast
kinnitamist suhteliselt tähelepanuta jäänud ja aktualiseerus nüüd, kus koostatakse uut
üldplaneeringut. Vahepealse aja jooksul on mõned nimekirjas olevad hooned
lammutatud, mõned ka riikliku kultuurimälestisena kaitse alla võetud. Leidub ka
selliseid, kus on kas eksitud aadressiga või on muudatused kinnistute piiride ja
aadressidega olnud sedavõrd suured, et nimekirjas mõeldud hoonet ei õnnestunud leida.
Siiski on kõige rohkem neid, mille puhul tuleb tõdeda, et oleme hiljaks jäänud.
Sobimatud ümberehitused ja asjatundmatu renoveerimine on potentsiaalsete mälestiste
hulgast kaotanud kümneid hooneid. Nende kõrval siiski ka väike hulk selliseid, millega
tuleb edasi toimetada, et jõuda kultuurimälestise staatusse.
Töö eesmärgiks on määratleda iga hoone väärtused ja hinnata nende potentsiaali
mälestisena.

Töö

esimene

on

üldosa,

kus

tutvustatakse

metoodikat

ja

hindamiskriteeriume ning antakse ülevaade läbitöötatud hoonetest ja soovitused edasiseks
tegutsemiseks. Töö teine osa koosneb tabelitest, kus on ükshaaval käsitletud kõiki töö
aluseks olnud hooneid.
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I Pärnu linna 2001. aasta üldplaneeringu juures oleva muinsuskaitse
alla taotlevate objektide nimekirja iseloomustus
Seda tööd alustades oli eelduseks, et nimekiri koosneb tõepoolest Pärnu tähtteostest.
Teades nimekirja koostajat võiks küll eeldada, et see on varasema puitarhitektuuri poole
kaldu, kuid tegelikkus ületas halvimadki kartused. Kahtlemata on Pärnu puitarhitektuur
väga tähelepanuväärne ja kahjuks laiemale avalikkusele praktiliselt tundmatu (suur
potentsiaal mille rakendamine linnavalitusel veel ees seisab), tegelikult näib, et
teadvustamata-väärtustamata ka elanike-omanike endi seas. Paraku on aga nimekirjas
kümnete kaupu üht ja sama hoonetüüpi esindavaid elamuid, samas kui 20. sajandi
silmapaistvamad põnevamad objektid ka puitarhitektuuri vallast on üldse välja jäänud.
Kurvastusega peab tõdema, et nimetatud töö teostamine ei ole sugugi ammendav ei Pärnu
arhitektuuripärandi kaitse vaatevinklist ega ka üldplaneeringu tarbeks. Üsna ammendav
on ülevaade 19. sajandi puitarhitektuuri osas, samuti ei vaja otseselt täiendavat tegelemist
vanalinn, küll aga on suuri puudujääke muudes piirkondades ja valdkondades. Õnneks ei
ole töö Pärnu arhitektuurimälestistega lõppenud, vaid Kultuuriministeeriumi algatatud 20.
sajandi arhitektuuri kaitse programmis on Pärnu valitud üheks pilootprojektiks. Töö
peaks valmima 2008. aasta kevadel ja võimaldab sellisena ehk terviklikuma ülevaate
Pärnu arhitektuuri väärtustest ja kaitset vajavatest objektidest.
Nimekirjas paistis välja ka püüe kaitsta ansambleid ja huvitavamaid hoonekogumeid neid
kõiki kaitse alla võttes. Tänases olukorras, kus lisaks riikliku kaitse all olevale
kultuurimälestisele ja muinsuskaitsealale on tekkinud kolmaski regulatsioonivõimalus –
miljööväärtuslik ala – käib hoonete arvamine kultuurimälestiste hulka pisut teistele
põhimõtetele toetudes kui kümmekond aastat tagasi. Paljude ansamblite, mille valik
Pärnu arhitektuuripärandi kontekstis tervikuna on ka paljuski küsitav sellest lahendusest
piisabki. Kahjuks ei saa jätta ka tõdemata, et seda nimekirja vaadates tundub olevat
tõepõhi all linnalegendil, mille kohaselt munsterdati nimekirja hulk hooneid lootusega
edaspidi muinsuskaitselt toetust saada hoonete korrastamisel. Sedavõrd rohkelt on seal ka
ebaloogilisi ja lausa küsitava väärtusega hooneid. Nimekirja kiituseks peab aga ütlema, et
kuivõrd Pärnu puitarhitektuurist seni käsitlused puuduvad on selle läbitöötamine ka
eelduseks, et see valdkond edaspidi enam kajastamist leiab.
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Kui käsitleda Pärnu arhitektuuripärandit tervikuna on selge, et sellise meetodiga kindlust
kõigi väärtuslike hoonete kaitses olla ei saa. Kui väiksemad piirkonnad nagu nt Jõeäärne
jms said üsna hoolikalt üle vaadatud, siis suurematel alad (Rääma, Ülejõe, nn slobodaa
ala jne) vajavad selgelt detailsemat käsitlust miljööala hoonestusreeglite koostamise
eeltööna

(üldjuhul

märgitakse

miljööalade

hoonestusreeglites

ka

hoonete

väärtushinnangud). Selle töö käigus võib ilmneda veel nii mõnigi kaitset vajav hoone.

II Metoodikast ja hindamiskriteeriumitest
Hinnates hooneid ja tehes ettepanekuid kaitseks olid peamise vaatluse all kolm
valdkonda: väärtused, ohustatus, alternatiivsed võimalused kaitseks.
Väärtused
Kaaludes hoonete väärtust
väärtuskriteeriume.

Aluseks

sai aluseks
on

mh

võetud võimalikult palju erinevaid

muinsuskaitseameti

juhis

eksperthinnangu

koostamiseks, kus on hoone mälestise tunnustena on loetletud rida kriteeriume:
- ajastu tüüpiline, silmapaistev või erandlik näide
- stiili tüüpiline, silmapaistev või erandlik näide
- hoone tüübile tüüpiline, silmapaistev või erandlik näide
- piirkonnale tüüpiline, silmapaistev või erandlik näide
- arhitekti loomingu silmapaistvamaid näiteid
- ehitustehniliselt silmapaistev või erandlik näide
- hoones leidub harukordseid detaile, sisustust ja/või sisseseadet
- ajaloo oluliste protsesside, sündmuste ja iskutega seotud hooned ja rajatised
- ehitised, mis on olulist rolli mänginud meie kultuuriajaloos
Lisaks eelpool nimetatud hoonekesksetele väärtustele on hinnatud ka miljööväärtust,
ansamblilisust, hoone kui piirkonna ajaloolise mälu ja identideedi kandjat, ka
linnaruumilist rolli. Nii mõnigi kord oli hoonetel ainsate väärtustena säilinud maht ja
materjalikasutus. Reeglina just väljaspool vanalinna, kus omanikud sageli omaenese
tarkusest majadega toimetanud on ja nii sageli ”barokist baraki” teinud.

Sellistel

puhkudel on selge, et kõne alla tuleb ka uue hoone ehitamine, samas kui mahu
väärtustamine viitab, et varasemaga üsna sarnnases mahus. Siiski ei ole uushoonestuse
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võimalike mahtude hindamine/soovitamine selle töö raames võimalik ega ka vajalik.
Olgu see siiski iga piirkonna detailsete hoonestusreeglite osaks. Hinnangu andmisel ei
tundunud vajalik hindamisskaala kasutamine, pigem oli oluline tuua välja väärtused,
mida ühe või teise hoone puhul hinnata saab. Kahjuks ei sisaldanud nimekiri kriteeriume,
mille alusel hooneid sinna arvati. Eriti kui tegemist võib olla mõne kuulsa isiku või
ajaloosündmusega seotud hoonega. Samas on täna siiski tavaks, et hooneid, mis välisel
vaatlusel kuidagi mälestise mõõtu välja ei anna, ei võeta kaitse alla ka siis, kui sellega
mõni tähtis sündmus või persoon seotus on.
Eraldi käsitlust vajaks siinkohal vanuseväärtus – nimelt on Pärnus hulk väärikas vanuses
hooneid (nt 18. saj puithooned), mida tänase seisuga ei kaitse miski (eriti just Riia mnt ja
jõe vahelisel alal). Muinsuskaitsala sinna ei ulatu ja miljööalagi on vaid hüpoteetiline
paber, mitte seaduse jõuga. Samas on 18. saj puitarhitektuuri ka kogu Eesti kontekstis
suhteliselt vähe ja selle säilitamine vajab selle võrra enam tähelepanu.
Kuigi valdava osa nimekirjas olevate hoonete puhul on nenditud, et hoone ei vasta
mälestise tunnustele või on küll tunnistatud väärtusi, kuid leitud, et tõenäoliselt piisab
selle kaitseks leebematest meetoditest : paiknemisest muinsuskaitsealal või miljööalal,
siis viimastel puhkudel on antud ka soovitus hoone väärtushinnangu märkimiseks
tulevasel miljööala väärtuste kaardil skaalas väga väärtuslik-väärtuslik-miljööväärtuslik.
Ohustatus
See on kriteerium, mida alati kaalutakse uute mälestiste kaitse alla võtmisel. Nii on
mitmeid hooneid, mille puhul võib ühelt poolt küll nentida, et oma arhitektuurselt
väärtustel oleks nad õigustatud kuuluma riiklike kultuurimälestiste nimekirja, teisalt aga
hiljuti heal tasemel restaureerituna ja paiknedes muinsuskaitsealal ei ole selle järgi ka
karjuvat

vajadust.

Üldse

on

hoonete

puhul,

kus

kapitaalsed

restaureerimis-

renoveerimistööd hiljuti juba aset leidnud üsna küsitav nende arvamine mälestiste
nimekirja. Osa originaalsubstantsist on nii ehk teisiti läinud, seda, mis alles esialgu aga
miski ei ohusta. Ohustatuse aspektist on luubi all just need hooned, kus kapitaalsemad
tööd tegemata ja nii ka oht, et nende asjatundmatu teostamise käigus palju väärtuslikku
kaotsi võib minna. Samuti sellised, mis oma vanuse ja väiksuse tõttu näivad ahvatlev
saak kinnisvaraarendajatele, kes näevad siin võimalust lammutamiseks ja uue ja suurema
hoone ehitamiseks. Ohustatus hoone säilimisele on alati väga suur põhjendus tema
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kaitsel. Kui valida on hoone säilimise või kadumise puhul on sageli ainus võimalus
säilitamiseks just kultuurimälestise staatus. Oludes, kus omavalitsused ei suuda
rakendada oma planeerimisseadusest tulenevaid õigusi hoonete säilitamisel ja
piirkondade tuleviku kavandamisel on muinsuskaitse sageli ainus päästerõngas.
Situatsioonis, kus arendamist ja ehitamist ootavat-vajavat maad on linnades külluses on
vastutustundetu soosida arendustegevust arhitektuuri- ja ajaloopärandi arvelt.
Alternatiivid
Oludes, kus hoone paikneb muinsuskaitselal või kavandataval miljööalal (aluseks on
Pärnu Linnavalistuse planeerimisosakonna poolt koostatud Arhitektuursete tingimuste
teemapalneering 2004. aastast) on alati kaalutud, kas väärtuste kaitseks piisab nimetatud
alternatiividest või nõuavad hoone väärtused või ohustatus siiski kaitset riikliku
mälestisena. Üldiselt ei saa riiklike kultuurimälestiste massiline tekitamine olla see
võlukepike, mis tagab ühe linna arhitektuuripärandi kaitse. Selleks on siiski kohalik
huvitatus igal tasandil, alates linnavalitsusest ja lõpetades linnakodanikega. Piirkonnad,
mille väärtus seisneb just ajalooliste hoonete kogumis ja koosluses ja kus rõhk on pigem
ansamblil kui üksikutel solistidel on miljööala kindlasti õigem, kuigi administratiivselt
omavalitsuselt küllalt suuri pingiutusi nõudev lähenemisviis.

III Puitelamute tüpoloogia
Lihtsustamaks lähteülesandes esitatud sadade majade analüüsimist ja parimate näidete
leidmist oli otstarbekas töötada välja tüpoloogia levinumate hoonetüüpide käsitlemiseks.
Käesoleval juhul on selleks valitud vaid mõned lihtsad kriteeriumid, nagu asetus krundil,
korruselisus, mahud ja proportsioonid. Teadusliku käsitluse puhul oleks vajalik ka
edasine klassifitseerimine dekoori, teljelisuse, erilahenduste jms arvestamisega.
Käesoleva ülesande raames ei olnud see aga vajalik. Põhimõtteliselt on tegemist vaid
alusraamiga, mida saab ühelt poolt hästi kasutada ka miljööaladel hoonete
inventeerimisel (hoonete väärtuste määratlemisel), aga ka põhjalikuma ja süsteemsema
käsitluse väljatöötamiseks. Tüpoloogia tabelites on käsitletud vaid neid hooneid, mis
esinesid töö aluseks olnud nimekirjas. Tegelikkuses on neid palju enam.
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1. Väike ühekorruseline otsaviiluga tänavale suunatud maja.
Hoonetüübi juured on ühelt poolt keskaegses linnastruktuuris, kus reeglina pikad kitsad
krundid tõid kaasa vajaduse maja otsaga tänavale suunata. Ilmselt kasutati analoogilist
asetusviisi ka keskaegsetes eeslinnades, millest me küll kahjuks suurt ei tea.
Eeslinnaarhitektuuri juurutas selle aga ülevenemaaliste tüüpfassaadide kasutuselevõtt
1809-1812. Tüüpprojekt nr 99, millest leidus nii ühe, kahe, kui kolme aknaga variante.
Kuigi originaalis klassitsismile iseloomulikult madalakaldelise katusega jäi Eesti- ja
Liivimaal valdavaks siin juba tavaks saanud 45 kraadise kaldega katusetüüp.
Käsitletavate majade hulgas oli selliseid hooneid 14, neist üks on juba täna riiklik
kultuurimälestis (Auli 27). Kuigi siin kipub olema tegemist „pisut stiilsemaks”
restaureerimisega on see siiski üks efektsemaid näiteid. Selle kõrval võiks seda tüüpi
hooneid olla Pärnu kontekstis kaitse all veel ca kaks-kolm. Samas siin esitatud näidete
hulgas väga häid variante pole.
Enamik on rohkem või vähem ümber
ehitatud

ja

arvestatavat

originaaliväärtust ei oma. Tõsine
kandidaat oleks olnud Kajaka 19,
kahjuks on aga omanikud oma
usinuses jõudnud asendada aknad,
mis veel hiljuti alles olid. Ehk siiski
leiab

sealtsamast

slobodaa

alalt

hulgaliselt arvestatavaid kandidaate.

Kajaka 19 renoveerimiseelne välisilme. Foto 2005

Ilmselt tasub see edasises miljööalade inventeerimises eraldi sihikule võtta. Ehk õnnestub
siiski mõni mälestise kriteeriumitele vastav eksemplar leida. Hoonete puhul, mis ei ole
riikliku kaitse all, jäävad aga nt miljööalale on väga oluline nende säilitamine kui
hoonestusstruktuuri üks kihistus, mis informeeritud silmale räägib väga palju konkreetse
linnaosa või tänavalõigu ajaloost ja arengutest. Seda infot tasuks ka elanikele viia.
Arhitektuuripärandi väärtused on sageli sellised, mida koolitamata silm ei pruugi
märgata.
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Auli 25

Auli 27

Auli 31

Auli 33

Kajaka 19

Karuselli 29

Väike-Kuke 13

Väike-Kuke 15

Nikolai 32

Roosi 19

Supeluse 5

Kalamehe 18

Haapsalu mnt 12

Rüütli 20

-
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2. Väike ühekorruseline kõrge poolkelpkatusega hoone, pikiküljega tänava poole.
Hoonetüüp on reeglina kolme või viieteljeline,

kõrge poolkelpkatusega hoone,

pikiküljega tänavale, nn urbaltisch. Ehitatud 18. sajandi teisel poolel, vahel ka 19. saj I
poolel.Kõige arhailisematelt võib keskosast leida mantelkorstna (Roosi 21). Uks reeglina
keskteljel. Käsitletavate hoonetüüpide seas vanimaid. Vanimad puitarhitektuuri näited
linnades tihti just sellest tüübist. Pärnus on neid ajalooliselt leidunud ka väljaspool
vanalinna, säilinud on vaid üksikud näited.
Nimekirjas olnud viiest hoones on üks (Roosi 21) riiklik kultuurimälestis. Ülejäänute
puhul oleks oluline väärtuste inventeerimine ja vajadusel ekspertiis vastavusest mälestise
tunnustele. Välisel vaatlusel kvalifitseerub mälestiseks Riia mnt 24. Karuselli vajaks
kindlasti lähemat uurimist ja selle põhjal otsuse tegemist hoone edasise saatuse kohta.
On selge, et tema püsimine ilma riikliku kaitseta on äärmiselt küsitav. Haapsalu mnt, kui
müügis olev objekt on samuti selgelt ohustatud. Tõenäoliselt piirkonna vanima majana on
tal teatud ajalooline tähtsus, ilmselt siiski tuleb leppida hoone kadumisega. Küll oleks aga
oluline seda eelnevalt professionaalse pilguga üle vaadata.

Karuselli 20

Esplanaadi 14

Riia mnt 24

Haapsalu mnt 34

Roosi 21
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3.Väike, ühekorruseline viilkatusega maja, pikiküljega tänavale. Reeglina eelmistest
hilisem, ehitatud 19. sajandi teisel poolel, vahel ka 20. sajandi algul.
Eelkõige slobodaa piirkonnas levinud väikeelamu. Maksimaalselt neljateljelise
fassaadiga. Väiksuse tõttu on tast vähe näiteid säilinud, võib oletada, et 19. sajandil oli
tüübi 1 kõrval levinumaid. Lihtne ja traditsiooniline hoonetüüp püsis kaua kasutusel,
veel 20. sajandi algulgi. Käeoleval hetkel hoonete hulgas mälestisi pole kaaluda tasuks
hoonet Tulbi 8, mis hoonetüübi kohta küll ilmselt tänu rannarajooni vahetule lähedusele
ebatavaliselt esinduslik on. Kahjuks on küll äsja vahetatud aknad.

Erandliku

nurgalahenduse ja väga hästi säilinud variandina tuleks kaaluda ka hoonet Kanali 6.

Suur-Posti 8

Suur-Posti 10

Väike-Kuke 11

Väike-Kuke 17

Tulbi 8

Koidu 5

Rohu 2

Rohu 4

Kanali 6
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4. Keskmise suurusega ühekorruseline viilkatusega maja, pikiküljega tänavale.
Hoonetüüp on kirjelduselt sarnane eelmisele, kuid gabariitidelt märksa suurem ja
üldjuhul ka hilisem. Pigem madalamapoolse kaldega katus ja traditsioonilisele
arhitektuurile iseloomulikud vertikaalaknad. Sellist tüüpi hooneid kaitse all ei ole,
nimekirjas esitatutest on tehtud ettepanek kaitsta Suur-Jõe 32, kui tüübi parimat esindajat.

Kajaka 21

Kanali 5

Kanali 8

Mihkli 6

Karuselli 37

Kooli 21

Kooli 26

Kooli 32

Suur-Jõe 32

12

5.

Suur

ühekorruseline,

pikiküljega

tänavale,

klassitsistliku

dekooriga

poolkelpkatusega hoone.
18. -19. sajandi eeslinnades hästi levinud hoonetüüp. Ka siit hulgast võib leida Pärnu
vanimaid puithooneid väljaspool vanalinna. Sarnaseid hooneid leiab ka Viljandis ja Tartus. Nendegi hoonete puhul tasub kindlasti inventeerida interjööridetaile, eelmistest suhteliselt esinduslikumatena võiks siit leida nii mõndagi. Nimekirjas olnud seda tüüpi hoonetest on täna kaitse all vaid üks – komandant Possieti elamu Suur-Posti 2. Suuruselt temaga võrdväärne, jõeäärsel alal paiknev Kalamehe 2 on korduvatest ümberehitustest räsitud. Küll aga on vägagi huvipakkuv Henno 8, millel on meisterlik välisuks ja väga hästi
säilinud ajalooline substants. Nii see, kui hooned Henno 10, Köie 6 ja Kooli 3A vajaksid
ekspertiisi vastavusest mälestise tunnuste kohta. Kaaluda tasuks ka Köie 6 inventeerimist.

Aisa 11

Hõbe 2

Henno 8

Suur-Posti 2

Henno 10

Köie 6

Kooli 3A

Kalamehe 2

Suur-Jõe 31
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6. Ühekorruseline viil- või poolkelpkatusega hoone, hoone keskosas katusekorruse
väljaehitus
Pärnus selgelt kõige levinum hoonetüüp. Palju variatsioone – päris väikestest (neli akent
fassaadil) suurte ja esinduslike majadeni välja. Tendents, et sageli vanemad hooned on
suuremad, aga suurus oli sõltuvuses ka asukohast. Dekoor mitmekesine, klassitsistlikust
shveitsi stiilini. Olemuslikult klassitsismi traditsioonidele toetuv hoone, hoonetüübi juuri
võib nähe ülevenemaalises tüüpfassaadis nr 22. Hoonetüüp jäi väga kauaks püsima ja
leidis rakendamist veel 1920. aastatelgi.
Käesoleval hetkel on vaid üks selle hoonetüübi esindaja kaitse all riikliku
kultuurimälestisena. Arvestades selle esinemissagedust Pärnus võiks neid mälestisi õige
mitu olla. Käesolevas töös on tehtud ettepanek suunata ekspertiisi ja kaaluda mälestise
staatust järgmistel hoonetel: Karjamaa 13, Kaevu 12, Riia mnt 7 ja 35. Mälestise
tunnustele vastavaid seda tüüpi hooneid on aga võimalik leida veel mitmeid.

Karja 19

Kooli 27

Kooli 28

Kooli 29

Kooli 33

Kooli 34

Kooli 35

Kooli 43

Kooli 45
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Karjamaa 13

Paju 3

Aia 11

Lootsi põik 8

Lootsi põik 10

Laatsareti 14

Kaevu 11

Kaevu 12

Telliskivi 3

Uus-Sauga 16

Jaani 11

Jannseni 40

Koidu 7

Telliskivi 2

Tallinna mnt 83

15

Haapsalu mnt 24

Riia 27

Riia 61

Riia mnt 205

Riia mnt 235

Riia mnt 7

Riia mnt 35

Riia 29

Riia mnt 59

Riia mnt 73

Riia mnt 203

Pärnu mnt 207

Tallinna mnt 60

Pärnu mnt 209

Tallinna mnt 64
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7. Kahekorruselised korterelamud.
Kui Tallinnas ja Tartus on kahekorruselised puidust korterelamud eeslinnade hoonestuses
pigem reegel kui erand, siis Pärnus on olukord selgelt vastupidine. Siin võib rääkida
valdavalt ühekorruselistest ja väljaehitatud katusekorrustega elamutest. Kahekorruselised
on levinud vaid vanalinna vahetus ümbruses, kaugemal on need pigem erand, seda ka
tänavapildis. Seda tüüpi hoonetest on täna kaitse all klassitsistliku dekooriga Aia 17.
Käesolevas töös on tehtud ettepanek koostada ekspertiis ja kaaluda mälestise staatust
hoone Kooli 15 puhul . Ilvese 3A peaks läbima interjöörida inventeerimise ja siis
vastavalt tulemusele kaalutama mälestise staatust. Ohu või nimekirja esindlikkuse huvide
võib mälestise staatusse kaaluda ka hoonet Riia 3.

Kooli 15

Kooli 18

Kooli 25

Kooli 30

Kooli 31

Kooli 39

Kooli 41

Väike-Kuke 19

Lootsi põik 6
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Suur-Jõe 31A

Riia mnt 5

Ilvese 10A

8. Esinduslikud korterelamud, nurgalahendused.
Pärnu puitarhitektuur väljaspool vanalinna on üldiselt tagasihoidlik. Vaadelldud objektide
seas leidus vaid käputäis selliseid, mille puhul võib rääkide suurematest esinduslikkuse
ambitsioonidest. Peamised sõnumid siin on hoone maht ja ka silmatorkavate sepistööde
olemasolu. Suhteliselt esinduslikud on ka nurgalahendused. Linnaehituses on tavaks
rõhutada nurgal paiknevaid hooneid eriliselt. Kas siis erkerite, tornikeste vms-ga. Sageli
tähendab see ka kogu hoone tavapärasest esinduslikumat vormistamist.
Käsitletud nimekirjas olevatest sellese hoonetüüpi kuuluvatest hoonetest on kaitse all
vaid üks – Karuselli 13. Käesolevas töös on tehtud ettepanek veel kahe esindusliku hoone
kohta ekspertiis koostada ja mälestise staatust kaaluda. Need on Karja 21 ja Kooli 11.

Karja 21

Kooli 11

Lubja 35

Aia 22

Nikolai 30

Kooli 37
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Karuselli 1

Karuselli 13

9. Kikkis katusega väikeelamu
Mõnevõrra erandlik selles tüpoloogias, hilisem hoonetüüp. Kuigi see on rohkem järgmise
töö (Pärnu 20. sajandi arhitektuuri kaitse) teema on otstarbekas seda siinkohal põgusalt
mainida. Üksikud 20. sajandi hooned töö aluseks olnud nimekirjas siiski olid. Hoonetüüp
hakkab levima 930. aastate teisel poolel, kui hoonestamisel olevates piirkondades Seedri
ja Papli tänavatel hakkas linnaarhitekt Olev Siinmaa nõudma n.ö kikkis katust. Kas tema
nõudel või lihtsalt moena levis see ka mujale üle linna. Sarnaseid hooneid leiab ka teistest
väiksematest Pärnumaa linnadest (Kilingi-Nõmme, Sindi). Ühtegi selle hoonetüübi esindajat kaitse all ei ole. Nimekirjas leidus aga tervelt kaks silmapaistvalt hästi säilinud hoonet, üks neist traditsioonilisem (Uus-Sauga 4) ja teine moodsama arhitektuurikeelega
(Rähni 22). Kui vaadata, mis on saanud nendest hoonetest nt Papli tänaval on selge, et ka
see hoonetüüp vajab kaitset. Tema arhitektuursed detailid ja eripära on kiired kaduma.

Rähni 22

Kaarli 18

Kaarli 20
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Kaarli 24

Uus-Sauga 4

IV Kokkuvõte ekspertiisist
Nimekirjas olevatest hoonetest olid lammutatud:
- kinnistut,
- hoonet ei õnnestunud tuvastada:
- juba kaitse all riikliku kultuurimälestisena: 20 hoonet väljaspool vanalinna ja kolm
vanalinna muinsuskaitsealal.
Ülejäänud hoontest oli märkimisväärne osa ümberehitustega moonutatud, kahetsusväärselt palju oli neid, mille puhul algne välisilme ei olnud loetav ja hoone devalveeritud
staadiumini, kus võiks saada vabalt asendatud uue samas mahus hoonega. Selles olukorras tundus isegi, et kõik hooned, mille fassaadid on säilinud 100%lt originaalitruult ja
ehedana tuleks kaitse alla võtta. Seda siiski tehtud ei ole, küll on aga soovitatud vähemalt
ekspertiisi enamiku hoonete puhul, mille ehitusajaks võib kahtlustada 18. sajandit. Hilisemate hoonete puhul on lisaks ohustatusele ja originaaliväärtusele jälgitud ka, et igast hoonetüübist oleks mõni (mõned) näide kaitstud ka riikliku kultuurimälestisena. Et riiklik
kaitse ei tähenda mitte igapäevast mehitatud valvet iga hoone juures on mõistlik, kui tüübi esindajaid on võimaluse piires kaitse all mitmeid. Võrdsete kandidaatide olemasolul on
valitud need, mis tulenevalt asukohast või ka alternatiivide nõrkusest on rohkem
ohustatud.
Esmane valik on tehtud hoonetest mis tuleks suunata ekspertiisi (see ei tähenda automaatselt mälestiseks esitamist, nii mõnegi hoone saatus sõltub inventeerimisest), et kaaluda
mälestiste staatust. Lisaks sellele on terve hulga muinsuskaitsealale ja miljööaladele jäävate hoonete puhul märgitud, et ohustatuse korral kaaluda mälestise staatust.
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Hooned, mis suunata esmajärjekorras ekspertiisi

Suur-Jõe 32

Suur-Jõe 46

Pikk 16

Henno 10

Lai 2

Pikk 20

Henno 8

Henno 4

Riia 24

Riia 35

Riia 137-141

Riia 63

Nikolai27

Riia 7

Riia 65
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Kaevu 12

Aisa 2A

Karja 21

Karuselli 20

Kooli 3A

Kooli 11

Kooli 15

Rähni 22

Tulbi 8

Karjamaa 13

Suur-Sepa 12

Uus-Sauga 4

Voorimehe 5A.

Sadama 7

Kanali 6
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V Soovitused ja tähelepanekud.
Tulenevalt nimekirjast, mis oli tööaluseks käsitleb käesolev töö valdavalt 19. sajandi
arhitektuuri. Seda puudujääki leevenda eelpoolmainitud 20. sajandio kaitse programm,
mille raames saab 2008. aastal üle vaadatud ka 20. sajandi arhitektuuripärand Pärnu
linnas. Küll aga võib kindlalt öelda, et ka 19. sajandi osas ei pruugi loetelu olla lõplik.
Seda tööd tehes süvenes veendumus, et ammendava ülevaate saamiseks peaks
arhitektuuripärandit inventeerima väiksemate piirkondade kaupa. Oludes kus läbi sai
vaadatud ca 350 maja üle linna süvenes vaid veendumus, et selline lähenemisviis on
fragmentaarne ja ei taga usaldusväärset ülevaadet. Loodetavasti saab see töö lähiaastatel
toimuma seoses kavaga kehtestada lõpuks ka Pärnu linnas miljööväärtuslikud alad.
Mõned soovitused edasisteks tegevusteks Pärnu arhitektuuripärandi kaitsel:
1. Pärnus on väga rikkalik ja väärtuslik puitarhitektuuri pärand, mis vajab kindlasti
senisest enam tähelepanu, kaitset, väärtustamist ja ka populariseerimist.
2. Pärnust läbisõit on täiesti unikaalne elamus Eesti kontekstis – kõik kolm
olulisemat linnast välja viivat maanteed on palistatud kilomeetrite ulatuses
ajaloolise puitarhitektuuriga – see tähendab, et liikudes küll 21. sajandi
sõiduriistadega läbime me siiski 19. sajandit. See on üks Pärnu visiitkaarte ja
märke, mida tuleks senisest enam teadvustada. See ei tähenda, et nimetatud
piirkondadesse uushoonestust tulla ei võigi. Aladel kus suurepärased ajaloolise
hoonestuse ansamblid tuleb uushoonestust kavandades lähtuda ajaloolise
hoonestuse mahtudest (ja see ei tähenda mitte korrus kõrgemat hoonestust) ja
materjalikasutusest.
3. Kindlasti on vaja tegeleda metoodiliselt ja süsteemselt miljööaladega – võib-olla
päris kõik lapikesed, mis on Pärnu Linnavalitsuse Planeerimisosakonna poolt
2001. aastal koostatud teemaplaneeringu kaardil ei väärigi seda, samas paljud
neist on sellised, mis vajavad väga tähelepanelikku ja mõtestatud käsitlust, et
hoida hooneid, mis esindavad väärtuslikku arhitektuuripärandit ja kannavad
piirkonna identiteeti. Seda nii renoveerimis-restureerimistegevuse suunamise kui
ka uushoonestuse sobivatemastaapides hoidmise teel.
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4. Teadmatusest tulenev elanike arhitektuuripärandandit hävitav tegevus on
probleemiks kõigis ajaloolist väärtarhitektuuri omavates linnades, siiski tundub, et
nii äärmuslikult ja massiliselt kui Pärnus seda mujal ei kohta. Enamasti ei ole ju
tegemist pahatahtlikkusega vaid lihtsalt informeerimatusega. Siin on veel suur
tööpõld ees. Otsepostitusega elanikele saadetavad infobukletid, informeerivad
artiklid ajalehes, ka infopäevad – kõik aitavad inimeste teadlikust tõsta.
Loodetavasti eksisteerib veel ka Pärnu SRIK, mis võiks olla sellise töö
eestvedajaks. Linnavalitsuse soosiv suhtumine ja materiaalne tugi on siinkohal
ilmselt samuti vajalik.
5. Veel üks väike ja detailne tähelepanek -- midagi on lahti värvitoonide valikuga
Pärnu linnas. Nii palju ”koleroosasid” maju ei ole ka mujal linnades nähtud. Eriti
hull on üldpilt Rüütli tänaval.
Tahaks loota, et käesolev töö on vaid algus Pärnu arhitektuuripärandi väärtustamisel. Kui
seni on põhirõhk olnud vanalinnal ja üksikutel funktsionalismi tähtteostel, siis linnal on
selgelt potentsiaali hoopis enamaks.
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II Ekspertarvamus Pärnu linna 2001. a kehtestatud üldplaneeringus
olevate muinsuskaitse alla taotlevate objektide vastavusest mälestise
tunnustele ja väärtuste määratlemine1

1

Materjali lihtsama käsitlemise huvides on hooned esitatud, mitte tähestikulises
järjekorras vaid piirkondade kaupa.
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Vanalinn
Pärnu muinsuskaitseala vanalinna tsooni jäävate hoonete puhul sai pärast nõupidamist Muinsuskaitseameti Pärnumaa inspektoriga
otsustatud ühiselt, et vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus pakub piisavalt seadusandlikke instrumente suunamaks ehitus- ja
restaureerimistegevust piirkonnas. Kohati on isegi vanalinna muinsuskaitsealal paiknevate ehitiste omanikega kergem mõistmiseni
jõudma kui väljapool seda paiknevate riiklike kultuurimälestiste omanikega.
Arvestades eelpoolöeldut ja asjaolu, et vanalinna muinsuskaitsealal olevate objektide suhtes on n.ö tekst üks: kaitseks piisab
paiknemisest Pärnu muinsuskaitseala vanalinna tsoonis polnud selles piirkonnas otstarbekas tabelile ruumi kultutada ja nii on
vanalinna kohta pakutud objektid vaid fotodega esindatud.

Hospidali 1

Hospidali 8

Kalda 1
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Kuninga 1

Kuninga 18

Kuninga 5

Kuninga 13

Kuninga 21

Kuninga 25

27

Kuninga 26

Kuninga 32

Kuninga 30

Kuninga 28

Kuninga 38

Lõuna 20

28

Pühavaimu 16

Pühavaimu 17

Ringi 1

Ringi 3

Ringi 7

Rüütli 19

29

Rüütli 20

Rüütli 26

Rüütli 22

Rüütli 24

Rüütli 27

Rüütli 28

30

Rüütli 29

Rüütli 30

Rüütli 31

Rüütli 32

Rüütli 34

Rüütli 35

31

Rüütli 36

Rüütli 40 A

Rüütli 37

Rüütli 40

Rüütli 43

Rüütli 45
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Rannarajoon
Rannarajoonina käsitletakse jõe, mere, Aia tänava ja Ringi tänavaga piiratud ala.
Kui 1834 kustutati Pärnu kindluslinnade nimekirjast tekkisid võimalused kuurordielu arenguks. Juba 1830. aastatel alustas ühe mereäärse rannakaitsepatarei asukohas tegutsemist kõrts. Selleni viis pikk sirge, ilmselt militaarvajaduste tarbeks ehitatud tee, mida täna
tuntakse Supeluse tänavana. Tee poolitas kahel pool teed asunud linnakarjamaad hobustele ja veistele mõeldud osadeks. 1837. esitati
Pärnu magistraadile avaldus kõrtsi ümberehituseks supelasutuseks. Suvel sooje mereveevanne pakkuv ja talviti saunana töötav asutus
avati 1838 ja oli mõeldud eelkõige kohalike jaoks. Seda loetakse ka Pärnu kuurordi alguseks. Tekib ka hoonestus Supeluse tn kanti.
Vanim terviklikult säilinud hoonekogum on nn Kartoffelplatzi ümbrus (Roosi tänava pikendus Supeluse ja Aia tänavate vahel), kus on
mitmed 18. sajandi keskele dateeritavad hooned. Suhteliselt stiihiline tegevus sai uue hoo 1890.aastatel kui halvenenud kaubandusoludest tingituna võttis linnavalitsus suuna kuurordi arendamisele. Tehti algust parkide rajamisega kindlustustevööndisse, eriti oluliseks
sai 1889. aastal alustatud Rannapargi rajamine. Samal aastal oli linn omandanud kiratseva Supelasutuse, mis ehitati ümber ja laiendati. Kuurordi edendamiseks loodi Pärnu Supelkomisjon ja palgati eraldi supelinspektor. Oluliseks probleemiks kujunes kuurordikülastajate majutusküsimus. Et olukorda pisutki leevendada anti soovijatele sümboolse hinna eest rendile krundid Lehe –Tammsaare-Kuuse
tänavate vahelisel alal, kohustusega ehitada sinna eesaedadega villad, kus on vähemalt neli tuba suvitajatele välja üürimiseks
Aia tänav
Aadress
Aia 11

Foto

Info
Pärnule tüüpiline
puoitelamu, mille
juured on omaaegset
s tüüpfassaadis nr 22.
Rikkaliku dekooriga
hästisäilinud näide.

Väärtused,hinnang
Riiklik
kultuurimälestis nr
27822

Ettepanekud
--
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Aia 17

2korruseline puidust
korterelamu klassitsistliku dekooriga.
Kahjuks puudub
ümber miljööd loov
hoonestus, kuid omab
olulist rolli tänava
arhitektuurse ilme
kujundami-sel.
Säilitada!

Riiklik
kultuurimälestis nr
27823

--

Aia 19

Kahekordne puidust
korterelamu. Kogu
välisviimistlus asendatud välja arvatud
klassitsistliku dekooriga osa Roosi t poolsel küljel. Trapetsprofiiliga pleki kasutamine selles piirkonnas on küll odav ja
näotu.

Tüüpiline 19.
sajandi lõpu
puitarhitektuur, mis
on renoveerimise
käigus palju oma
väärtusest kaotanud.
Miljööväärtus.

Kaitseks piisab
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Oluline hoone
säilitamine.
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Aia 22

Aia 26

Üks esinduslikumaid
nurgalahendusega
puidust korterelamuid
Pärnus.Oli säilinud
praktiliselt originaalis
s.h dekoratiivpilastritega aknad. 2005. a
kinnisvararenduse
käigus suur osa
originaalist eemaldati
ja asendati uuega.
Eriti kahetsusväärne
on väärtuslike akende
asendamine odavate
tüüpakendega.
Kahekorruseline
madala viilkatusega
puidust korterelamu.
Algselt esitatud projekt kivielamu ehitamiseks. Järgnevalt
uus projekt 1909 puitelamu tarbeks. Üldjoontes vastab tänasele hoonele. 1928
esitatud ülesmõõtmisjoonised hoone
projekti
kinnitamiseks.

Hea näide 20.
sajandi alguse
puitarhitektuurist.
Originaaliväärtus
osaliselt hävinud.
Miljöö seisukohalt
väga oluline hoone.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Hea näide 20.
sajandi alguse
puitarhitektuurist.
Väga säästlikult
renoveeritud.
Oluline roll nii
puitarhitektuuri
tüpoloogia
esindajana kui
miljöö kandajana.
Reaalset ohtu
säilimisele ei näe.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise staatust.
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Aia 28

Ühekorruseline puidust elamu. Algselt
assümmetriline
plaanilahendus
keskosa ja parema
tiivaga. Vasak tiib
ehitatud 1950.
aastatel, hoovitiib
1960. aastate
lõpus.Kuulub tänava
väärtuslikuima
hoonestuse hulka.

Kuulub tänava
väärtuslikuima
hoonestuse hulka.
Oluline hoone Aia
tänava puitahoonete
ansamblis.
Originaaliväärtusega
vaid Aia tn poolne
fassaad.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Hoone kohta on
koostatud
eksperthinnang ja
leitud, et ei vasta
mälestise
tunnustele.

Info
Hotell-pansion Vasa,
arhitekt A. Nürnberg
1938. Eesti arhitektuuriajaloos väga
olulist rolli mängiv
hoone, mille ajaloolisest substantsist paraku suurem osa hävinud on. Säilinud
arhitektuurne üldilme
ja n.ö ikooniline fassaad merepool
küljes.

Väärtused,hinnang
Oluline hoone 1930.
aastate kuurordi
kihistuses,
silmapaistev näide
Pärnu
supelfunktsionalismist
(vt ka Mart Kalm 20.
sajandi arhitektuur).

Ettepanekud
Kohalikus
kontekstis arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Eha t
Aadress
Eha 2

Foto
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Esplanaadi tänav
Aadress
Esplanaadi 11

Esplanaadi 14

Foto

Info
Kivitrepikojaga
puitmaja, tõenäoliselt 1920. aastate
lõpust (või isegi
1930. aastate
algusest). Ajastupärane originaaluks
hästi säilinud.

Väärtused,hinnang
Kuulub tänava
väärtusliku hoonestuse hulka. Oluline
hoone Aia tänava
puithoonete
ansamblis.

Ettepanekud
Olemasolevate
väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
piisab
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise staatust.

Kelpkatusega puitelamu, väliste tunnuste järgi dateerub
18. sajandi lõppu
või 19. sajandi
alguses-se. Chaplini
poolsel otsal
säilinud ajalooline
lai laudis.

Tüüpiline näide
Pärnu varasemast
puitarhitektuurist.
Kuulub tänava
väärtuslikuima
hoonestuse hulka.
Oluline hoone Aia
tänava puitahoonete
ansamblis.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise staatust.
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Hospidali
Aadress
Hospidali 22

Foto

Info
Esinduslik villa 20.
sajandi II või III
kümnendist. Hästi
säilinud.

Väärtused,hinnang
Esinduslikkuse
ambitsioonide
suhteliselt
ebatüüpiline hoone
piirkonnas. Miljöö ja
keskkondlik väärtus.
Tasuks uurida
väärtuslike detailide
olemasolu
interjöörides.

Ettepanekud
Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise staatust.

Foto

Info
Puitmaja, konsoolidele toetuv eend
teisel korrusel,
sammastele toetuv
varikatus, tavainimese
silmale igati
aktsepteeritav
renoveerimine, hoovis
sillutisega liialdatud,
sobiv piirdeaed.

Väärtused,hinnang
Osa Papli-Kaarli
tänavate nn „kikkis”
katustega elamute
ansamblist.
Väärtused
arhitektuurikeel,
mahud,
materjalikasutus.
Paikneb
muinsuskaitseala
kaitsevööndis.

Ettepanekud
Miljööliselt oluline
hoone, vajab
kindlasti
säilitamist. Ilmselt
võiks lisaks
kaitsevööndile
kaaluda piirkonnas
ka miljööala.
Mälestise
tunnustele ei vasta.

Kaarli tänav
Aadress
Kaarli 18
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Kaarli 20

1k+ 2K, puitlaudisega
maja, profiilplekiga
kaetud
kõrge
viilkatus, suhteliselt
intelligentselt
renoveeritud.
Originaaliväärtus
siiski
valdavalt
häinud. Proj. Jaan
Isak 1935, valminud
1938.Villa “Inge”.

Osa Papli-Kaarli
tänavate nn „kikkis”
katustega elamute
ansamblist.
Väärtused
arhitektuurikeel,
mahud,
materjalikasutus.
Paikneb
muinsuskaitseala
kaitsevööndis.

Miljööliselt oluline
hoone, vajab
kindlasti
säilitamist. Ilmselt
võiks lisaks
kaitsevööndile
kaaluda piirkonnas
ka miljööala.
Mälestise
tunnustele ei vasta

Kaarli 24

1933 kinnitatud Harry
Terrepsoni esitatud
ehitusprojekti sindlikatusega elamu ehitamiseks tingimusel, et
katus värvitaks Rootsi
värviga punaseks.
Hoone valmis 1941.
Projektis kaetud laudisega.( ERA F T-10,
n 4-I, s 409)

Osa Papli-Kaarli
tänavate nn „kikkis”
katustega elamute
ansamblist.
Väärtused
arhitektuurikeel,
mahud,
materjalikasutus.
Paikneb
muinsuskaitseala
kaitsevööndis.

Miljööliselt oluline
hoone, vajab
kindlasti
säilitamist. Ilmselt
võiks lisaks
kaitsevööndile
kaaluda piirkonnas
ka miljööala.
Mälestise
tunnustele ei vasta
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Karuselli tänav
Aadress
Karuselli 1

Karusselli 13

Foto

Info
Kahekorruseline rikkaliku dekooriga puidust korterelamu. Tähelepanu väärib
nurgalahendus. Kuigi
teostatud mõned sobimatud avatäidete
vahetused, on
säilitanud oma arhitektuurse idee ja väärtuse.

Väärtused,hinnang
Hea näide Pärnu
historitsistlikust
puitarhitektuurist,
iseloomulik just
Pärnule kui kuurortlinnale. Küllalt hästi
säilinud (v.a avatäidete muutused I
korrusel kauplusel).
Oluline osa Supeluse tn puithoonete ansamblist
ja kuurordimiljööst.

Ettepanekud
Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise staatust.

20. sajandi alguse
esindusliku
nurgalahendusega
puidust korterelamu
Aia tänaval. Erinevalt
Aia 22-st suhteliselt
puutumata ja kõrge
originaaliväärtusega.
Oluline miljöölooja
selles tänavalõigus.

__
Riiklik
kultuurimälestis nr
27825
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Kuuse tänav
Aadress
Kuuse 3

Kuuse 2

Foto

Info
Kahekorruseline viilkatusega puitvilla.
Villa Ilsenheim. 1940
natsionaliseeriti, kasutati sanatooriumi
ravikorpusena. Suurem remont 1960.
aastatel, siis hävis
palju sise- ja välisdekoori. Suhteliselt
lihtne hoone, väärtuslikuima osa moodustab viiluvälja
puitpitsdekoor.
Piirkonna
eramute
hulgas
stiilipuhtamaid funktsionalismi
esindajaid. Paremal
küljel kumeralt eenduv söögitoa osa,
fassaadi
liigendab
trepikoja vertikaalaken, peaukse kõrval
väärtuslik originaalkäsipuu.
Osaliselt
säilinud
orig.
piirdemüür. Ehitatud
1936, proj. I. Laasi.

Väärtused,hinnang
Hoone olulisim
väärtus on viiluvälja
pitsdekoor, mis oma
koguselt ja säilivuselt on Eesti kontekstis küllalt haruldane. Küsimus on,
kas viiluvälja dekoori säilitamiseks tuleb
kaitsta tervet hoonet,
mis tervikuna on
küllalt rohkete ümberehituste osaliseks
saanud.
Väga hästi säilinud
originaaldetailidega
(sh interjööris)
funktsionalistlik
elamu. Oht: seisab
praktiliselt tühjana
ja laguneb tasapisi.
Riiklik
kultuurimälestis nr
27826

Ettepanekud
Oluline on säilitada
maht, materjalikasutus ja viiluvälja
dekoor. Mõeldav
on lahendus, kus
säilib Papli nurgal
olev tiib, Kuuse tn
tiib aga asendatakse uue mahuga.
Kui selleks ei piisa
paiknemisest
muinsuskaitsealal
kaaluda mälestise
staatust.
__
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Lootsi põik
Aadress
Lootsi põik
6

Lootsi põik
8

Foto

Info

Väärtused,hinnang

Ettepanekud

Tüüpilime kahekorruseline tagasihoidliku fassaadiga
korterelamu üksikute
klassitsismile viitavate dekoorielementidega (hammaskarniisiga viiluväljad
sümmeetrilisel
fassaadil).

Traditsioonilise
hoonetüübi
tagasihoidlik
esindaja. Kõrge
miljööväärtusega.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Ilmselt 19. sajandi
lõpust pärinev
Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Võib
oletada, et juba
nõukogude perioodil
on fassaadi
lihtsustatud. Säilinud
on tagasihoidlik
klassitsistlik
hammaskarniis
viiluväljal.

Hoonetüübi küllalt
tagasihoidlik
esindaja. Eelkõige
ansamblit toetav
väärtus. Kindlasti
vajab säilitamist.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Lootsi põik
10

Ilmselt 19. sajandi
lõpust pärinev
Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Täna
laudis eemaldatud ja
alustatud uue laudise
eeltöödega hoone I
korruse osas.

Hoonetüübi küllalt
tagasihoidlik
esindaja. Eelkõige
ansamblit toetav
väärtus. Kindlasti
vjab säilitamist.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab paiknemisest
muinsuskaitsealal

Lootsi tänav
Aadress
Lootsi 4

Foto

Info
Võib oletada, et
hoone on kaas
tsaariaja lõpust või
varastest 1920.
aastatest. Korduvalt
ümberehitatud ja
minetanud tänaseks
igasuguse
arhitektuurse
väärtuse.

Väärtused,hinnang
Ettepanekud
Arhitektuuriajalooline Ei vasta mälestise
väärtus puudub
tunnustele.
täielikult. Kui just
interjöörides mingeid
üllatusi peidus pole.
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Mere pst
Aadress
Mere pst 12

Mere pst 14

Foto

Info
1912 valminud luksuslik villa proua
Ca-roline Schmidti
tel-limisel, projekt
Erich von Wolffeldt.
Kin-nistul veel kaks
väik-semat elamut,
neist üks selgelt veel
loe-tav villa
teenijate- ja
abihoonena. Väga
esinduslik dialoog
vastas asuva
Ammende villaga.
Historitsistlik
puidust villa,
iseloomulik Pärnu
eelmise sajandi
vahetuse
kuurordiperioodile.
Hästi säilinud,
suhteliselt
pieteediga
renoveeritud.

Väärtused,hinnang
Arvestades korduvaid ümberehitusi
võib oletada, et hoones on rida väärtusi
kaotsi läinud. Need,
mis tänaseks on säilinud säilivad tõenäoliselt ka edaspidi. Väga esinduslik suvitusvilla
näide. Väärtused:
arhitektuurne, ajalooline,
linnaruumiline.
Oluline märk Pärnu
varasemast
kuurordioerioodist.
Kandev roll
Suvituse tänava
puitvillade
ansamblis.

Ettepanekud
Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
piisab
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise staatust.
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Mere pst 16

Historitsistlik puidust villa, iseloomulik Pärnu eelmise
sajandi vahetuse
kuurordiperioodile.
Hästi säilinud, pieteediga renoveeritud.
Trempelseinaga
esindab üht mitte
just liiga massiliselt
levinud suunda eesti
puitarhitektuuris.

Silmapaistev
esindaja puitelamute
tüpoloogias. Oluline
märk Pärnu varasemast kuurordiperioodist. Kandev
roll Suvituse tänava
puitvillade
ansamblis.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal. Ohustatuse korral
(hoone säilimisele
või originaalsubstantsile)
kaaluda mälestise
staatust.

Mere pst 18

Historitsistlik
puidust villa,
iseloomulik Pärnu
eelmise sajandi
vahetuse
kuurordiperioodile.
Küllalt
tagasihoidlik.

Oluline märk Pärnu
varasemast
kuurordiperioodist.
Oluline roll
Suvituse tänava
puitvillade
ansamblis

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal..
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Mere pst 20

Historitsistlik
puidust villa,
iseloomulik Pärnu
eelmise sajandi
vahetuse
kuurordiperioodile.
Küllalt
tagasihoidlik.

Oluline märk Pärnu
varasemast
kuurordioerioodist.
Oluline roll
Suvituse tänava
puitvillade
ansamblis

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Mere pst 22

Pärnu kuursaal.
Sisaldab mitmeid
kihistusi nagu Pärnu
kuurortki. Algne
substants tüüpiline
shveitsi stiilis
puitpitsarhitektuur,
selle lisandunud EW
perioodil krohvitud
juurdeehitus kogu
fassaadi pikkuses.

Hoonel on oluline
märgiline ja imagoloogiline staatus
Pärnu linnapildis.
Hoolimata ümberehitustest saab seda
vaadelda kui eesti
kuurordiarhitektuuri
üht ilmekat esindajat. Kõlakoda
ebaproportsionaalne
rekonstruktsioon.
Kui kunagi uuesti
asendatakse tuleks
lähtuda Siinmaa
projektist.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Nikolai tänav
Aadress
Nikolai 27

Nikolai 28

Foto

Info
Esindustraditsionalistlik
kivielamu. 1939. a ehitatud riidekaupmees
Johannes Andreksoni
luksusvillaks. Legendi
kohaselt arhitekt Märt
Merivälja. Väga hästi
säilinud. Väga
stiilipuhas esindaja.

Väärtused,hinnang
Väga stiilipuhas ja
hästisäilinud
esindusvilla. Kuulub
kindlalt Pärnu
arhitektuuriparemikku.

Ettepanekud
Koostada ekspertiis inventeerimaks väärtuslikke detaile interjööris. Vastavalt selle tulemusele kaaluda
mälestise staatust. Välisel
vaatlusel vastab
mälestise
tunnustele.

Hoones elas J. VaresBarbarus.
Silmapaistvalt peene
detailikäsitlusega villa
tüüpi elamu. Eriti
tähelepanuväärsed on
puitrulood akendel.
Väga hästi säilinud.

Väärtuslik
puitarhitektuuri
esindaja. Riiklik
kultuurimälestis nr
27827

__
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Nikolai 30

Nikolai 32

2 k puidust korterelamu, tõenäoliselt 20.
sajandi teisest kümnendist. Klassitsistlik puitdekoor. Suures osas originaalis säilinud, moodustab tervikliku
ansambli hoovielamuga..

Väärtuslik puitelamu,
mis esindab, tüüpilise
kahekorruselise korterelamu ainukordne
nurgalahendus, kus
hoone järgib teekumerust. Hoonel väga
oluline roll nn varase
kuurordi ja villade ala
miljöö kujundajana.
Heas seisundis ja
atraktiivsena omab
olulist rolli linna
välisilmes.
Väiksem eeslinnaTüüpiline väikeelamu
elamu, lihtsa dekooriga, 19. sajandi II poolest.
rikkalikumalt kaunisPiirkonnale
tatud vaid hoovi avanev iseloomulikult pisut
veranda (Pärnule hästi
esinduslikum ja
tüüpiline lahendus).
rikkalikuma
Valgmikuga tahveluks. kujundusega kui
kaugemale äärealadele
jäävad analoogilised
hooned.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal. Ohustatuse korral
(hoone
säilimisele või
originaalsubstantsile)
kaaluda mälestise
staatust.
Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal. Ohustatuse korral
(hoone
säilimisele või
originaalsubstantsile)
kaaluda mälestise
staatust.
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Papli tänav
Aadress
Papli 4

Papli 5

Foto

Info
Kahekorruseline puidust linnavilla tüüpi
hoone. Arh. H. von
Volfffeldt. 1897 sai
krundi põlisrendile Bakuust pärinev A.
Kujehl, pärast tema
surma 1900 müüs lesk
2 puitvillat Peterburi
kodani-kule C. Weidelile. Väga stiilne shveitsi stiili esindaja, mille
renoveerimisel on kasutatd mitmeid sobimatuid võtteid (aknad!)
Tõenäoliselt ehitatud
sajandi esimesel
kümnendil, 1938
ümberehitatud Märt
Merivälja poolt.
Säilitanud üldjoontes
välisilm, harmoneerub
miljööga.
Vt inv kaart.

Väärtused,hinnang
Stiilne tüübi esindaja
ja väga oluline osa
Papli tänava kui
esindusliku
kuurortvilladega
tänava miljöös

Ettepanekud
Säilinud
väärtuste ja
hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Oluline osa Papli
tänava kui
esindusliku
kuurortvilladega
tänava miljöös

Säilinud
väärtuste ja
hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Papli 6

Papli 7

Krohvitud fassaadiga
puidust elamu. Juugendlikku asümmeetrilist fassaadilahendust
ilmestab nurgatorn.
Nõukogude aegsete
remontidega hoone
arhitektuurne
väljanägemine oluliselt devalveerunud.
Viimati kasutati Balti
Laevastiku Kuurorti
laboratooriumihoonena,
II korrusel korterid.

Olnud väga esinduslik villa, koos
ansamblisse harmoneeruva õuehoonega. Oluline
tegija Papli tänava
kui esindusliku
kuurortvilladega
tänava miljöös.
Tehniline seisund
halb, kuid oskusliku
renoveerimise korral
saaks sellest
tänavalõigu
dominandi.
Nimekirjas esinev Papli Osa väärtusliku
7 on uusehitis 1990.
puitarhitektuuriga
aastatest. Ilmsel on
Papli tänava miljööst
mõeldud hoonet, mis
täna kannab aadressi
Papli 7A. Olnud
tõenäoliselt trempelseinaga suvitusvilla 19.
sajandist, mis aga
renoveerimistega on
enamiku oma
arhitektuursetest
väärtustest kaotanud.

Mälestise tunnustele ei vasta,
kuid oleks
soovitav säilitada. Kui ei, siis
uushoonestusel
säilitada mahtusid, asetust ja
kompositsiooni,
soovitav fassaadikate laudis,
või laudis
kombineeritud
puiduga. .
Ei vasta
mälestise
tunnustele,
soovitav, et
säiliks kui
miljööd toetav
hoone.
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Papli 9

Papli 9,9A ja 9B moodustavad tervikliku
ansambli, mille dominandiks on hoovi sügavuses paiknev historitsistlik villa. Esiletõstmist väärib, et algselt
tervikuna funktsioneerinud ansambel on
seda tänagi.

Stiilipuhas näide 20.
sajandi alguse
kuurordihoonestusest.
Arhitektuurikeelelt
küll mitte võrreldav
lopsaka dekooriga
villadega on
hoonestus tänu oma
algupärase välisilme
säilimisele eriti
kaitsmist väärt.

Säilinud väärtuste ja hoone
kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest muinsuskaitsealal.
Ohustatuse
korral (hoone
säilimisele või
originaalsubstantsile) kaaluda
mälestise
staatust.

Papli 13

Historitsistlik villa,
Maja on tuntud kapten
Kurgo villana (pikka
aega oli kaugsõidukapten Mihkel Kurgo
omanduses), täna
tegutseb siin külalistemaja. Eelmise vabariigi
lõpuaastail oli siin sagedaseks suvekülaliseks president Päts,
arvatakse, et presidendi privaatsuse soov oli
põhjus teisel pool krunti jooksnud Kaarli tänava likvideerimisele.

Stiilne tüübi esindaja
ja väga oluline osa
Papli tänava kui
esindusliku
kuurortvilladega
tänava miljöös

Säilinud väärtuste ja hoone
kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest muinsuskaitsealal.
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Papli 15

Tagasihoilik puitelamu,
mis mõjub ümbritsevate esinduslike villade
vahel võõrkehana. Ehitatud tn-lt 1910-1925
vahel. Võib oletada, et
algselt on fassaadi dominandiks olnud klaasitud veranda või varikatusega terrass. Vajalik oleks hoone fassaadile sobiva mahu lisamine,fassaadikorrastus.

Erilisi arhitektuurseid Ei vasta
väärtusi ei oma.
mälestise
Ilmselt juba
tunnustele.
nõukogude perioodil
kõvasti räsida saanud.
Pigem miljööväärtus,
võib kaaluda ka
asendamist uue
hoonega, mis on
sobivas mastaabis ja
puidust.

Roosi tänav
Aadress
Roosi 19

Foto

Info
Ühekorruseline
tagasihoidlik hoone,
mille juurdeehitises
olid äriruumid, kui
Kartoffelplatzil veel
turg tegutses.
Vanema hoonetüübi
miljööväärtuslik
esindaja.

Väärtused,hinnang
Väärtuslik ansambli
osana ja
Karoffelplatzi kui
kunagise turu
meenutajana.

Ettepanekud
Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Roosi 21

Vanimaid hooneid
Pärnu
merepoolsemas osas.
Ühekorruseline
mantelkorstnaga
vana-balti
hoonetüüp.

Väärtuslik nii
__
arhitekturiajaloo, kui
Pärnu linna ajaloo
seisukohalt. Väga
palju
originaalsubstantsi.
Kultuurimälestis
nr 27486

Roosi 23

Ühekordne puidust
elamu 19. sajandist.
Moodustab osa Kartoffelplatzi ajaloolisest ansamblist.
Viimane tüüpiline
euroremont vähendas
hoone ajaloolist ja
arhitektuurset
väärtust märgatavalt.

Vernakulaarne
tüüpelamu ei oma
iseseisvat
arhitektuurset
väärtust küll on aga
tal oluline roll
miljöö osana ja
Kartoffelplatzi
ajaloolise mineviku
meenutajana.

Kindlasti säilitada
kui ansambli osa
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Sadama tänav
Aadress
Sadama 7

Sadama 11

Foto

Info
Mitmest osast ja
ehitusjärgust koosnev
nn liithoone.
Kindlasti jahisadama
piirkonnas vanim
hoone.

Väärtused,hinnang
Tüpoloogiline ja
arhitektuuriajalooline,
samuti ajalooväärtus.
Selgelt ohustatud
kuivõrd väike ja
tehniliselt hapras
seisundis samas
piirkond väga suure
arendussurve all.

Ettepanekud
Suunata
ekspertiisi, et
tuvastada
väärtuslike
detailide
olemasolu
interjöörides.
Kaaluda
mälestise
staatust.

Kergete juugendisugemetega
historitsistlik
korterelamu.
Sobimatud
renoveerimised
nõukogude ajal.

Tüüpiline inseneriarhitektuur, meeleolu
loova
miljööväärtusega.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Sadama 13

Väga stiilipuhas
funktsionalistlik
villa.
Välisarhitektuuri
järgi otsustades on
tõenäoliselt ka
siseruumid
väljapeetud
detailikäsitlusega.
Samas ei jäta
toimunud remondid
alust arvata, et seal
palju säilinud oleks.

Pärnu kui eesti
funktsionalismi
pealinna imagot
hoidev hoone, huvitav
näide
esindustraditsionalismi
sugemetega
funktsionalismist.
Võiks oletada Märt
Merivälja autorlust.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Info
1880. a ehitatud
klassitsistliku
vormikeele ja
neogooti detailidega
puitelamu.

Väärtused,hinnang
Kultuurimälestis nr
27273.

Ettepanekud
__

Supeluse tänav
Aadress
Supeluse 1

Foto
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Supeluse 5

Supeluse 6

Väike puitelamu,
arendatud algsest
kõr-valhoonest
väljaüüri-mise
eesmärgil. Kui välja
arvata plastik-aknad
fassaadil siis
suhteliselt hästi säilinud. Õdus hoovimiljöö. Parapetiga
varjatud viilkatus.
Vähesäilinud
hooneliigina väga
väärtuslik.
2korruseline
esinduslik puidust
suvitusvilla. II
Maailmasõjas sai
torn kannatada ja
lammutati. Oluline
osa Supeluse t
mijööst.

Tüüpiline eeslinna
maja, millele
parapetiga on püütud
esinduslikust anda.
Oluline tegija
Supeluse tänava
miljöös.

Säilinud väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Pärnule iseloomulik
kuurordiarhitektuur
19. sajandi lõpust.
Oluline osa n.ö
varase kuurordi
miljööst, mis on
Supeluse tänaval
valdav. Väärtused:
arhitektuuriajalooline,
ajalooline, miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatust.
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Supeluse 7

2 k puidust
korterelamu 20.
sajandi
alguskümnendist.
Teine korrus
tõenäoliselt hilisem
lisand. Ilmselt
enamiku dekoorist
minetanud.
Harmoneerub hästi
Supeluse tänava
puithoonestusega.

Pärnule iseloomulik
kuurordiarhitektuur
19. sajandi lõpust.
Oluline osa n.ö
varase kuurordi
miljööst, mis on
Supeluse tänaval
valdav. Väärtused:
ajalooline, miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

Supeluse 8

1,5 korruseline
juugenddekooriga
villa tüüpi elamu.
Kuigi pisut erinev,
siiski osa Supeluse t
ajaloolisest miljööst.
Seisund rahuldav.
Kindlasti säilitada.

Juugendisugemetega
villa tüüpi hoone.
Väärtused: ajalooline,
miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Supeluse 9

2korruseline puidust
korterelamu, suhteliselt hästi säilinud,
oluline tegija Supeluse tn miljöö kujundamisel. 1934 muudetud hoovipoolset
fassaadi. Hiljuti väga
hästi korrastatud.

Pärnule iseloomulik
kuurordiarhitektuur
19. sajandi lõpust.
Oluline osa n.ö
varase kuurordi
miljööst, mis on
Supeluse tänaval
valdav. Väärtused:
arhitektuuriajalooline,
ajalooline, miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatust.

Supeluse 12

Eelmisest tagsihoidlikuma arhitektuuriga
kahekorruseline
puidust korterelamu.
Võimalik, et varasem
lopsakam dekoor
eemaaldatud. Muidu
suhteliselt hästi
säilinud, moodustab
olulise osa Supeluse t
puit-hoonete
ansamblist.
Hoovis miljööväärtusega abihoone.

Pärnule iseloomulik
kuurordiarhitektuur
19. sajandi lõpust.
Oluline osa n.ö
varase kuurordi
miljööst, mis on
Supeluse tänaval
valdav. Väärtused:
ajalooline, miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

58

Supeluse 17

Väike parapettide ja
rõduga maja. Tõenäoliselt ülevenemaaline tüüpprojekt
nr 99. 1897. ümberehitusprojekt. Värvikas näide varasest
stiihilisest kuurordi
arengust.

Riiklik
kultuurimälestis nr
27831.

__

Supeluse 18

Tüüpiline näide n.ö
varasest kuurordist
koos Pärnule iseloomulike detailidega
(verandaaknad nt).
Kahjuks “euroremonditud”, vaid
veranda säilitanud
osaliselt algse ilme.
Harmoneerub kõrvalkinnistul Supeluse 14
paikneva hoonega.
Sellise aadressiga
hoonet ei eksisteeri.

Pärnule iseloomulik
kuurordiarhitektuur
19. sajandi lõpust.
Oluline osa n.ö
varase kuurordi
miljööst, mis on
Supeluse tänaval
valdav. Väärtused:
ajalooline, miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.

__

__

Supeluse
18a
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Supeluse 19

Supeluse 21

Väike ühekorruseline
maja tn-lt 19. sajandi
teisest poolest. Tagasihoidlik tüüpiline
eeslinnamaja, milliseid ehitati piirkonda
enne kuurordi tormilist arengut. Hoovis
tagasihoidlik 2k elamu.

Pärnule iseloomulik
väikeelamu. Oluline
osa n.ö varase
kuurordi miljööst,
mis on Supeluse
tänaval valdav.
Väärtused: ajalooline,
miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus kontekstis arhitektuurselt väga väärtuslik hoone. Väärtuste ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatus kui tüübi
silmapaistev
esindaja.
Ajastu kohta väga
Pärnu kuurordi n.ö
Kohalikus
retrospektiivse
teise laine – EW
kontekstis
loomuga villa.
perioodi
arhitektuurselt
Projekt 1936 arhitekt esinduslikumaid
väärtuslik hoone.
H. Berg. Põhjalik
villasid. Kahjuks
Väärtuste ja hoone
remont viimasel
pieteeditundeta
kui terviku kaitseks
kümnendil,
renoveeritud.
peaks piisama
ajalooline substants
Väärtused: ajalooline, paiknemisest
paljuski asendatud,
miljöö ja
muinsuskaitsealal.
arhitektuurne üldilme kohaidentiteet.
säilinud.
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Supeluse 23

Ammende villasuvepansion. Kahekorruseline puidust
korterelamu, suhteliselt hästi säilinud,
oluline tegija Supeluse tn miljöö kujundamisel. Nõukogude
ajal üksikud muudatused (torni katmine kivivoodriga
jne). Üldiselt siiski
hästi säilinud.

Oluline hoone eesti
puitarhitektuuris
shveitsi stiili
esindajana.
Kultuurimälestis nr
24258

__

Supeluse 25

Bööckenhofi
suvemõisa peahoone
koos säilinud
kõrvalhoonega ja
pargi säilinud osaga

Oluline näide
piirkonna vanimast
hoonestusest.
Kultuurimälestis nr
24259

__
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Supeluse 29

Suvituse tänav
Aadress
Foto
Suvituse 2

Bööckenhofi
suvemõisa
kõrvalhoone.

Info
Suurepärane näide
eelmise
sajandivahetuse
aegsest Pärnu
kuurordiarhitektuurist.
Oluline tegija
Suvituse t ja Mere pst
villade ansamblis.

Oluline näide
piirkonna vanimast
hoonestusest.
Kultuurimälestis nr
24259

Arvestades
Supeluse 25 ja 29
paiknemiste
erineavtel
kinnistutel on
nende kaitsmise
efektiivsus ja
otstarbekus ühe
registrinumbri all
üsna küsitav.
Hooned vajaksid
eraldi
registrinumbreid.

Väärtused,hinnang
Eesti puitarhitektuuri silmapaistev
esindaja. Oluline osa
Suvituse t villade
ansamblis ja rannarajooni miljöös
tervikuna.
Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Ettepanekud
Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatust.
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Suvituse 4

Suurepärane näide
eelmise
sajandivahetuse
aegsest Pärnu
kuurordiarhitektuurist.
Oluline tegija
Suvituse t ja Mere pst
villade ansamblis.

Eesti puitarhitektuuri silmapaistev
esindaja. Oluline osa
Suvituse t villade
ansamblis ja rannarajooni miljöös
tervikuna.Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatust.

Suvituse 4a

Suurepärane näide
eelmise
sajandivahetuse
aegsest Pärnu
kuurordiarhitektuurist.
Oluline tegija
Suvituse t ja Mere pst
villade ansamblis.
Hoones käib
kapitaalne
renoveerimine.

Eesti puitarhitektuuri silmapaistev
esindaja. Oluline osa
Suvituse t villade
ansamblis ja rannarajooni miljöös
tervikuna.
Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Suvituse7

Suurepärane näide
eelmise
sajandivahetuse
aegsest Pärnu
kuurordiarhitektuurist.
Oluline tegija
Suvituse t villade
ansamblis.

Eesti puitarhitektuuri silmapaistev
esindaja. Oluline osa
Suvituse t villade
ansamblis ja rannarajooni miljöös tervikuna. Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-, kohaidentiteet.ja ansambliväärtus.

Info
Ajalooliselt paiknes
kin-nistul villa Velm,
arh. Hugo von
Volffeldt. Oli puidust
kahekorruseline
viilkatusega hoone.
Täna asendatud
koopiaga (arh Luhse &
Tuhal), mis jälgib
ajaloolist hoonet
mahtudes ja üldises
arhitektuurikeeles, ei
ole üks-ühele analoog.

Väärtused,hinnang
Hea näide
koopiaarhitektuurist,
mis säilitab miljööd.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
Väärtuste ja hoone
kui terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatust.

Tammsaare puiestee
Aadress
Foto
Tammsaare
1

Ettepanekud
__
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Tammsaare
1a

Kahekorruseline, terrassiitkrohvi, lamekatuse, reeling-piirete
ja avarate katuseterrassidega villa. Arhitekt
Märt Merivälja.
Restaureerimisprojekt
AB-lt Le-hemaa ja
Urgard. Hoones
paikneb mitu
kunstimälestis.

Üks esinduslikumaid
Pärnu villasid 1930.
aastatest.
Hoones paiknevad
riiklikud
kultuurimälestised
(reljeefid) nr 22408,
22409, 22410,22411.

Tammsaare
3

Kahekorruseline
puidust viilkatusega
elamu. Tõenäoliselt
ehitatud 20. sajandi
esimesel kümnendil.
Renoveerimise käigus
paigaldatud sobimatud
aknad, hoonet rikub
verandalaadne
juurdeehitus esiküljel.

Pärnule iseloomulik
kuurordiarhitektuur.
Oluline osa
Tammsaare pst
miljööst. Väärtused:
ajalooline, miljöö ja
kohaidentiteet.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal
. Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise staatust.
Kohalikus
kontekstis arhitektuurselt väärtuslik hoone.
Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Tammsaare
5

Esindustraditsionalismi
vaimus linnavilla tüüpi
hoone 1930. aastatest.
Välisvaatlusel hästi
säilinud s.h detailid
(uksed, piirded jne).
Väga väärtuslik uks!
Moodustab ansambli
Tammsaare 1A ja 5A
villadega.

Hea näide 1930.
aastate
elamuarhitektuurist.
Suhteliselt
originaalsena
säilinud. Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitsealal
. Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise staatust.

Tammsaare
5a

Keskse trepikojaga
esinduslik korterelamu,
markeerib 1930.aastatel
levinud keskse kivitrepikojaga elamutüüpi.
Hoonel on väärtuslik
välisuks, mis tuleks
kindlasti restaureerida.
Tagaküljel kolmandal
korrusel mahte
moonutav klaasist
juurdeehitus
(ebaseaduslik?).

Moodustab ansambli
Tammsaare 1A ja 5A
villadega. Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis arhitektuurselt väärtuslik hoone.
Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Tammsaare
7

1k+K, historitsistlik
puitvilla. Visuaalsel
vaatlusel dateeriks 20.
sajandi algusesse. Meie
kontekstis küllalt
erandlik trempel- ehk
nivendisein. Kui välja
arvata sobimatud
aknad, siis vaatluse
järgi rahuldavalt
restaureeritud.

Tammsaare
9

Kahekorruseline uusHea näide
elamu ehitatud 2000a.
koopiaarhitektuurist,
Krundil varem paikne- mis säilitab miljööd.
nud villa (1898) lammutati amortiseerumise
ettekäändel. Uus hoone
on varasemast märksa
suurem (arh. R. Raie).
Kahjuks loobuti kavandatud puitpitskaunistustest ja jäeti soklile andmata projektis ettenähtud kõrgus, mis hoone
proportsioonid kummaliseks muudab (eriti
varikatus).

Eesti puitarhitektuuri
silmapaistev esindaja.
Oluline osa
Tammsaare pst
villade ansamblis ja
rannarajooni miljöös
tervikuna. Väärtused:
arhitektuuriajalooline, ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Väärtuste
ja hoone kui
terviku kaitseks
peaks piisama
paiknemisest
muinsuskaitseala.
Ohustatuse korral
kaaluda mälestise
staatust.
__
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Tammsaare
11

Villa Carlsruh. Arh.
Hugo von Volfffeldt.
2k (tornide osas 3k)
puidust villa. Kuulub
piirkonna vanimate
hoonete hulka. Ilmselt
Pärnu Rannarajooni
suurim puithoone.

Riiklik
kultuurimälestis nr
27832

__

Tammsaare
13

1913 ehitatud
suvitusvilla, arhitekt E
von Wolfffeldt. Hiljuti
restaureeritud. Muidu
väga hästi aga
värvilahendus tõeliselt
jahmatav ja ei too
kahjuks hoone
arhitektuurset eripära
üldse esile.

Riiklik
kultuurimälestis nr
27833

__
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Tammsaare
15

1912 ehitatud
suvitusvilla, arhitekt E
von Wolfffeldt
Õuepoolne veranda
hilisem lisandus .
Hoone on müügis.

Riiklik
kultuurimälestis nr
27834

__

Tammsaare
17

Kümnendile tüüpiline
suvitusarhitektuur.
Ehitatud 1915.
Viimaste aastate
renoveerimistega on
hulk ajaloolist
substantsi minetatud.
Uued avatäited,
fassaadilaudis jne on
säilitanud hoonel vaid
miljööväärtuse ja rolli
ansamblis.

Oluline roll
Tammsaare pst
puitvillade ansamblis.
Väärtused: ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis arhitektuurselt väärtuslik hoone.
Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Tammsaare
19

Tõenäoliselt on ka selle
hoone arhitektiks E.
von Wolffeldt ja
ehitatud vahemikus
1910-1914. Kergete
juugendisugemetega
historitsistlik
arhitektuur. Valdavalt
silmapaistvalt hästi
säilinud, v.a
plastikaknad II
korrusel.

Riiklik
kultuurimälestis nr
27835

__

Tammsaare
21

Eelmistega ilmselt
kaasaegne hoone.
Sobimatud avatäited
parempoolsel verandal
ja teisel korrusel,
samuti osadel ustel
devalveerivad kogu
hoonet. Hoovis
garaazh-kõrvalhoone,
mis mõjub ansamblis
võõrkehana.

Oluline roll
Tammsaare pst
puitvillade ansamblis.
Väärtused: ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis arhitektuurselt väärtuslik hoone.
Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Tammsaare
23

Juugendi ja sugemetega hoone on ilmselt
juba algselt üsna
tagasihoidlik olnud,
hilisemad ümberehitused ei ole
arhitektuurset ilmet
parandanud.
Ehitusajaks võib
oletada nii 1910. kui
1920. aastaid.

Oluline roll
Tammsaare pst
puitvillade ansamblis.
Väärtused: ajalooline,
miljöö-,
kohaidentiteet.ja
ansambliväärtus.

Kohalikus
kontekstis arhitektuurselt väärtuslik hoone.
Väärtuste ja
hoone kui terviku
kaitseks peaks
piisama paiknemisest
muinsuskaitsealal.
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Slobodaa
Slobodaa all on mõeldud ala, mis piirneb Aia tänava-Tammsaare pst ja Riia tänavaga. Piirkond oli asustatud juba 19. sajandi algul,
tuntud Morskoi eeslinnana, kus tagasihoidlikes majakestes elasid juurviljakasvatusest elatuvad erusõjaväelased. 19. sajandi teisel
poolel, kui kindluslinnast saab kuurort muutub piirkond senisest esinduslikumaks. Kuurordi lähedus toob kaasa varasemast märksa
esinduslikumate hoonete ehitamise, hooned muutuvad suuremaks, rikkalikumalt dekoreeritumaks, paigutatakse kõrgemale soklile.
Materjalikasutuses jääb endiselt domineerivaks puit.
Alal on tähelepanuväärselt rikkalikult 19. ja 20. sajandi puitarhitektuuri, teise hoonestuskihi moodustavad nõukogudeaegsed eramud ja
väiksemad korterelamud. Kolmanda kihistuse moodustavad viimaste aastakümnete hooned, valdavalt ridaelamud ja korterelamud.
1998. aastate üldplaneeringu juurde koostatud potentsiaalsete mälestiste nimekiri käsitleb küllalt arvestataval määral 19. sajandi
puitarhitektuuri, 20. sajand on aga mõne erandiga valdavalt vaatluse alt välja jäänud.
Aisa tänav
Aadress
Aisa 2

Foto

Info
Uushoonestus 2004.
aastast.

Väärtused,hinnang
Retrospektiivse
stiilikäsitlusega
korruselamu püüab
sobituda rannarajooni
puithoonestusega.

Ettepanekud
__
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Väga hea ja
Tellida ekspertiis
hästisäilinud näide
ja kaaluda
eelmise
mälestise staatust.
sajandivahetuse
historitsistlikust
puitarhitektuurist,
iseloomulik Pärnu
kuurordiarhitektuurile.

Aisa 2A

Historitsistlik puitelamu. Stiilikäsitluselt hästi iseloomulik
piirkonna suvitusarhitektuurile, väliste
tunnuste järgi võiks
dateerida perioodi
1895-1905. Detailid
väga hästi säilinud
(vahekarniisid, pitsiline kaunistus viilu
all, aknad I korrusel
jne). Hoovimaja.

Aisa 11

Kelpkatusega
Tüüpiline näide Pärnu
puitelamu, väliste
varasemast
tunnuste järgi
puitarhitektuurist.
dateerub 18. sajandi
lõppu või 19. sajandi
algusesse. Laudis
pigem 19. sajandi
teisest poolest.
Hoone on värvitud
sobimatu
vesialuselise värviga.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui piirkonna
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone. Ohu korral
säilimisele kaaluda
mälestise staatust.
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Auli tänav
Aadress
Auli 25

Auli 27

Foto

Info
Tüüpiline eeslinna-elamu
18. sajandist. Otsaviiluga tänavale suunatud
hoonetüüp oli iseloomulik kõikide suuremate
linnade eeslinnadele.
Kinnistul kaks hoonet,
üks uus, teine ilmselt
põhjalik rekonstruktsioon, mille tagant hoone
algset välisilmet vaid
oletada võib

Väärtused,hinnang
Väärtus: Auli tänava
tüüpilist
slobodaahoonestust
esindava ansambli
Auli 25-33 osana.
Olulised väärtused on
asetus otsaviiluga
krundil, maht ja
materjalikasutus.

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtuslikul alal kui
säilitamist
vääriv hoone.

Tüüpiline eeslinnaelamu
18. sajandist. Otsaviiluga tänavale suunatud
hoonetüüp oli iseloomulik kõikide suuremate
linnade eeslinnadele.
Restaureeritud ajastutruult, kas sel on ka
midagi ühist hoone algse
välisilmega, on küsitav.
Märkimist väärib ajastule
ja piirkonnale iseloomulik laudkatus, mis tänases
linnaruumis täielik erand.

Riiklik
kultuurimälestis reg
nr 27074

--
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Auli 31

Tüüpiline eeslinnaelamu
18. sajandist. Otsaviiluga tänavale suunatud
hoonetüüp oli iseloomulik kõikide suuremate
linnade eeslinnadele.
Hoone korrastamisel küll
pisut fantaasiavõtteid
(kui detailides püütakse
jäljendada 18. s lõppu 19.
s algust, siis laudise laius
iseloomulik 20. sajandi
alguskümnenditele)

Auli 33

Tüüpiline eeslinnaelamu
18. sajandist. Otsaviiluga tänavale suunatud
hoonetüüp oli iseloomulik kõikide suuremate
linnade eeslinnadele.
Fassaad ümber ehitatud
(uued avad ja avatäitd,
laudis) tõenöolisel 1930.
aastatel.

Väärtus: Auli tänava
tüüpilist
slobodaahoonestust
esindava ansambli
Auli 25-33 osana.
Olulised väärtused on
asetus otsaviiluga
krundil, maht ja
materjalikasutus, aga
ka ajastupärane
renoveerimine, mis
hoone miljöölises
mõttes väärtuslikus
teeb.
Väärtus: Auli tänava
tüüpilist
slobodaahoonestust
esindava ansambli
Auli 25-33 osana.
Olulised väärtused on
asetus otsaviiluga
krundil, maht ja
materjalikasutus.
Renoveerimise korral
oleks soovitatav
säilitada praegused
otsafassaadi laudis ja
avatäited.

Märkida
miljööväärtuslikul alal kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone. Ohu
korral
säilimisele
kaaluda
mälestise
staatust.

Märkida
miljööväärtuslikul alal kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väärtuslik
hoone. Ohu
korral
säilimisele
kaaluda
mälestise
staatust.
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Hõbe tänav
Aadress
Hõbe 2

Hõbe 4

Foto

Info
Suurem
ühekorruseline,
pikiküljega tänavale,
klassitsistliku
dekooriga viilkatusega hoone. Hoonel
on uus plekk-katus ja
aknad osaliselt
asendatud. Ajalooline
laudis (tn-lt 19.
sajandi I poolest) on
säilinud.

Väärtused,hinnang
Tüüpiline varasema
puitelamu esindaja.
Kuigi
renoveerimistööde
käigus on osa
originaaliväärtusest
minetatud on tal
siiski väga oluline
roll piirkonna
arhitektuurse
väärtuse kandjana.

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtusli-kul
alal kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone. Ohu korral
säilimisele kaaluda
mälestise staatust.

Hoone lammutatud.
Tühi krunt.
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Kajaka
Aadress
Kajaka 2

Kajaka 19

Foto

Info
Arhitektuurselt
väärtusetu
uushoonestus
viimasest
kümnendist.
Paigutuselt
aktsepteeritav,
mahtudelt talutav,
materjalikasutus
keskkonda eirav.

Väärtused,hinnang
Väärtusetu

Ettepanekud
__

Tüüpiline eeslinnaelamu 18. sajandist. Otsaviiluga
tänavale suunatud
hoonetüüp oli iseloomulik kõikide
suuremate linnade
eeslinnadele. Hiljuti
renoveeritud:
asendatud
avatäiteid ja
värvitud fassaadi.

Enne renoveerimist
oli hoonetüübi üks
parimaid esindajaid
piirkonnas ja oleks
olnud igati
potentsiaalne
mälestis. Kahjuks on
viimased tööd hoone
väärtust
vähendanud.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone. Ohu korral
säilimisele kaaluda
mälestise staatust.

77

Kajaka 21

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Pisut madalama (klassitsismipärase)kaldega
katus, kui piirkonnas üldiselt.
Fassaad, avatäited,
aknalluugid hästi
säilinud.

19. sajandi
puitarhitektuuri
tüüpiline näide,
oluline osa nn
slobodaa ansamblist
Auli ja Kajaka
tänava piirkonnnas.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väärtuslik hoone
Ohu korral
säilimisele kaaluda
mälestise staatust.

Info
Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Hoonel on
olnud kesk-teljel
peasisse-pääs, mis
on asendatud
aknaga.
Tagasihoidlik ja
dekoorivaba. Avatäited asendatud,
aknaluugid eemaldatud.

Väärtused,hinnang
Tüüpilinne
tagasihoidlikumat
sorti eeslinna elamu,
omab toetavat rolli
miljöös. Olulised
väärtused asetus,
maht,
materjalikasutus,
säilinud
originaalmaterjalid
(laudis).

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtuslik
ul alal
väärtusliku
hoonena.

Kanali
Aadress
Kanali 5

Foto
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Kanali 6

Väike viilkatusega
hoone, mille esinduslik nurgasissepääs tänavalt vihjab algsele kasutusele äriruumina.
Stiilipuhas eeslinna hoone, detailides hästi säili-nud.
Viimas renoveerimise ajal
kasutatud fassaa-dil
sobimatut
vesialuselist värvi.

Hea näide tüüpilisest
eeslinna hoonest, mis
on kasutatav nii ärikui eluruumina. Väga
hästi säilinud.

Välisel
vaatlusel
vastab
mälestise
tunnustele,
suunata
ekspertiisi.

Kanali 8

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Pisut madalama (klassitsismipärase)kaldeg
a katus, kui piirkonnas üldiselt.
Fassaad, avatäited,
hästi säilinud.

19. sajandi
puitarhitektuuri
tüüpiline näide.
Oluline osa piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone Ohu
korral
säilimisele
kaaluda
mälestise
staatust.
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Kanali 10

Kanali 15

Barokliku vor-miga
hoone, mis jätab
väga mulje 1980.
aastate retrospektiivsest koopiaehitusest. Tõenäoliselt siiski ajaloolise hoone väheveenev rekonstrueerimine (ei
jõudnud kahjuks
ajaloolist tõde välja
selgitada).
Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Hoone
algne välisilme ei
ole renoveerimisjärgselt loetav.
Esile tuleb tõsta
sobilikku
piirdeaeda.

Arhitektuursekt
erandlik hoone,
mõjub miljöös
vaheldusttekitavalt.

__

Piirkonna
arhitektuuripärandi
tüüpilise esindajana
omab miljööväärtust
ka pärast
originaaliväärtuste
kadu.

Märkida
miljööväärtuslikul
hoonesusalal kui
miljööväärtuslik
hoone.
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Karja tänav
Aadress
Karja 3

Karja 6

Foto

Info
Historitsistlik
puitelamu.
Suhteliselt hästi
säilinud.

Väärtused,hinnang
Hästisäilinud näide
eelmise
sajandivahetuse
historitsistlikust
puitarhitektuurist,
iseloomulik Pärnu
kuurordiarhitektuuri
le.

Uusehitis.
Arhitektuurselt
Visuaalsel vaatlusel väärtusetu,
jääb mulje, et juba
miljöösse sobimatu.
nõukogude ajast,
hiljem
rekonstrueeritud.

Ettepanekud
Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone Ohu korral
säilimisele
kaaluda mälestise
staatust.
__

81

Karja 8

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Hoone
algne välisilme ei
ole renoveerimisjärgselt loetav.
Võib oletada, et
akende asetus,
jaotus ja
fassaadilaudis
muudetud juba
nõuk. perioodil või
ka hiljem.

Omab teatavat
miljööväärtust,
piirkonda sobiva
asetus, mahu ja
materjalikasutuse
tõttu.

Karja 19

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja (keskosas
ebaproportsinaalselt lai pööningukorruse väljaehitus)
pikiküljega tänavale. Hoone
paremas osas eraldi
sissepääsuga olnud
ilmselt äriruumid. I
korruse avatäited ja
laudis säilinud.
Silmapaistev uks.

19. sajandi
puitarhitektuuri
tüüpiline näide.
Silmapaistev roll
piirkonna puitelamute ansamblis.
Devalveeriva
asjaoluna on teisel
korrusel asendatud
avatäited ja
väljaehitise laudis.

Märkida miljööväärtuslikul
hoonesusalal kui
miljööväärtuslik
hoone, mida võib
soovi korral ka
asendada max 2
korruselise
madalakaldelise
katusega hoonega, mille räästajoon arvestab
Karja 10 ja SuurPosti 16 vastavate näitajatega.
Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone Ohu korral
hoone või
fassaadide
säilimisele
kaaluda mälestise
staatust.
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Karja 21

Piirkonna kohta
tavatult suur ja
esinduslik hoone.
Visuaalselt dateeritav 20. sajandi
teise kümnendisse.
Taimornamentikaga sepisrõdud, fassaadid ja selle detailid, avatäited, aknaluugid jne hästi
säilinud, interjööris
säilinud siseuksed,
trepipiirded jne.

20. sajandi alguse
puitarhitektuuri
väga hästi säilinud
esinduslik näide.

Välisel vaatlusel
vastab mälestise
tunnustele,
suunata
ekspertiisi.

Info
Vanimat tüüpi
puitelamu, nn
urbaltisch. Võib
oletada, et
vähemalt algselt
mantelkorstnaga.
Avatäited ja
fassaadi alumised
lauad vahetatud.

Väärtused,hinnang
Hea näide 18.
sajandi
puitarhitektuurist.
Kuivõrd selle
perioodi hooneid on
säilinud suhteliselt
vähem ja nende
ohustatus
(säilimisele) on
küllalt suur tuleks
tellida ekspertiis.

Ettepanekud
Tellida ekspertiis
kaalumaks
mälestise staatust.
Hinnata
interjööride
säilivust ja
tehnilist seisundit.
Alles siis saab
langetada otsuse.
Dokumenteerimine vajalik igal
juhul.

Karusselli tänav
Aadress
Karusselli 20

Foto
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Karusselli 29

Väike ühekorruseline otsaviiluga
tänavale suunatud
maja. Esindab
slobodaa vanimat
kihistust.

19. sajandi
puitarhitektuuri
tüüpiline näide.
Silmapaistev roll
piirkonna puitelamute ansamblis.
Oma väiksuse tõttu
säilimine selgelt
ohustatud.

Märkida miljööväärtuslikul alal kui
ala arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone Ohu korral
hoone või
fassaadide
säilimisele kaaluda
mälestise staatust.

Karusselli 31

Kas uushoonestus
või tundmatuseni
rekonstrueeritud.

__

__
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Karusselli 37

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Hoone
algne välisilme ei
ole renoveerimisjärgselt loetav.

Omab teatavat
miljööväärtust,
piirkonda sobiva
asetus, mahu ja
materjalikasutuse
tõttu.

Märkida miljööväärtuslikul
hoonestusalal kui
miljööväärtuslik
hoone, mida võib
soovi korral ka
asendada
naaberhoonetega
harmoneeruvate
parameetrite alusel.

Karusselli 72

Trempelseinaga
assüümmeetrilise
fassaadilahendusega hilisjuugendlike
kujundusvõtetega
väikeelamu.
Tõenäoliselt 20.
sajandi algusest.
Hästi säilinud.

Piirkonnas korduvat
kasutust leidnud
hoonetüübi väga hea
ajastutruu esindaja.

Märkida miljööväärtuslikul alal kui
ala arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone Ohu korral
hoone või
fassaadide
säilimisele kaaluda
mälestise staatust.
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Kooli tänav
Aadress
Kooli 3A

Kooli 11

Foto

Info
Suurem ühekorruseline, pikiküljega
tänavale, viilkatusega hoone. Algselt
olnud kelpkatus.
Dateeritav 18.
sajandisse. Hoonel
on uus plekk-katus.
Osaliselt on säilinud
arhailine poola
laudis.

Väärtused,hinnang
Vanema
puitarhitektuuri
tüüpiline esindaja.
Kõrge vanuse
väärtus.

Ettepanekud
Viia läbi dokumenteerimine
ja ekspertiis, et
tuvastada
väärtuslikke
detaile interjööris. Nende
olemasolul
kaaluda mälestise staatust.

Piirkonnas ebatavaliselt esinduslik
historitsistlik puitelamu. Neorenessansslik vormi- ja
deatilikäsitlus.
Käsitlus.
Silmapaistva
dekooriga uks, hästi
säilinud
originaalaknad.

19. sajandi
puitarhitektuuri
silmapaistev
esindaja, detailides
hästi säilinud.

Välisel
vaatlusel
vastab
mälestise
tunnustele,
suunata
ekspertiisi.
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Kooli 15

Pärnule tüüpiline
kahekorruseline
korterelamu.
Tagasihoidlik dekoor
piirdub
korrustevahelise
hammaskarniisiga.
Esinduslik uks,
analoogiline Kooli
11-ga.

Hoonetüübi
silmapaistev
esindaja, moodustab
sümmeetrilise
ansambli Kooli 11ga. Detailideni hästi
säilinud.

Välisel
vaatlusel
vastab
mälestise
tunnustele,
suunata
ekspertiisi.

Kooli 18

Pärnule tüüpiline
kahekorruseline
korterelamu. Juugendlike detailidega.
Hästi säilinud.
Pitsilise äärega
metallist varikatus.

Pärnule
iseloomuliku
hoonetüübi
silmapaistev
esindaja.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone Ohu
korral hoone või
fassaadide
säilimisele
kaaluda
mälestise
staatust.

87

Kooli 21

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale.Rähni
tänava pool liitub
madalam tiib. Hoone
algne välisilme ei ole
renoveerimisjärgselt
loetav. Miljööväärtust säilitav
renoveerimine.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab olulist rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väärtuslik
hoone.

Kooli 24

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale.
Nurgasissepääsuga
(äriruum?).Tagasihoi
dliku dekooriga.
Hästi säilinud,
originaallaudis ja –
aknad.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab olulist rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone.
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Kooli 25

Pärnule tüüpiline
kahekorruseline
korterelamu.
Tõenäoliselt
esimesed suuremad
fassaadienoveerimised, mis algset ilmet
tundmatuseni
muutsid pärinevad
juba nõukogude
perioodist.

Suhteliselt
väärtusetu tüübi
esindaja.

Kooli 26

Ühekorruseline
viilkatusega maja,
pikiküljega
tänavale.Kanali
tänava pool liitub
teine tiib. Hoone
algne välisilme ei ole
renoveerimisjärgselt
loetav.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul
hoonestusalal
kui miljööväärtuslik hoone,
mida võib soovi
korral ka asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht,
asetus, materjal,
räästajoon)
alusel.
Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.
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Kooli 27

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale. Hoone
algne välisilme ei ole
renoveerimisjärgselt
loetav.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.

Kooli 28

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale.Ilmselt juba
nõuk perioodil
ümberehituste osaks
saanud. Uks
fassaadil tõenäoliselt
hilisem. Seniste
renoveerimistegevus
tega hoone väärtust
järjekindlalt
vähendatud.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.
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Kooli 29

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale.Ilmselt juba
nõuk perioodil
ümberehituste osaks
saanud. Seniste
renoveerimistegevus
tega hoone väärtust
järjekindlalt
vähendatud.

Kooli 30

Kahekorruseline
Väärtusetu
korterelamu. Hoone lahendus.
algne välisilme ei ole
renoveerimisjärgselt
loetav. Pole välistatud ka uuselamu,
tundub siiski et
rekonstruktsioon.
Võib oletada, et
katusekallet on viimase renoveerimise
käigus tõstetud.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.

Märkida miljööväärtuslikul
hoonestusalal
kui miljööväärtuslik hoone,
mida võib soovi
korral ka asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht,
asetus, materjal,
räästajoon)
alusel.
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Kooli 31

Kahekorruseline
Väärtusetu
korterelamu. Hoone lahendus.
algne välisilme ei ole
renoveerimisjärgselt
loetav. Pole välistatud ka uuselamu,
tundub siiski et
rekonstruktsioon.
Võib oletada, et
räästajoont on viimase renoveerimise
käigus tõstetud.

Kooli 32

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja, pikiküljega
tänavale. Hoonet on
ilmselt renoveeritud
mõned aastad tagasi,
kuid küllalt
pieteeditundeliselt.

Hoonetüübi
silmapaistvalt hea
esindaja.

Märkida miljööväärtuslikul
hoonestusalal
kui miljööväärtuslik hoone,
mida võib soovi
korral ka asendada naaberhoonetega harmoneeruvate parameetrite (maht,
asetus, materjal,
räästajoon)
alusel.
Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust.
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Kooli 33

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale. Hästi
säilinud,
originaallaudis, –
aknad, -uks ja
varikatus.

Hoonetüübi
silmapaistvalt hea
esindaja. Kandev
roll Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust.

Kooli 34

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale.
Tagasihoidliku
dekooriga. Sobimatu
uks.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.
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Kooli 35

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale.
Tagasihoidliku
dekooriga.
Sobimatud avatäited.
Säilinud
originaallaudis ja
varikatus.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab olulist rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Kooli 37

Pärnule iseloomuliku
kahekorruselise korterelamu esinduslikum nurgalahendus. Hoone
hiljuti renoveeritud
(miljööväärtust
säilitavalt). Kahjuks
on hoone algses
arhitektuurses leksikas olulist rolli mänginud nurgasissepääs
suletud.

Piirkonnas erandlik
puitelamu, omab
olulist rolli Kooli
tänava puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
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Kooli 39

Kahekorruseline
korterelamu. Ilmselt
algusest peale väga
ratsionaalse ja
tagasihoidliku
fassaadilahendusega.
Samas
originaalisäilivus
väga suur.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab olulist rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Kooli 41

Kahekorruseline
korterelamu. Ilmselt
algusest peale väga
ratsionaalse ja
tagasihoidliku
fassaadilahendusega.
Samas
originaalisäilivus
väga suur (v.a
välisuks)

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab olulist rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.
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Kooli 43

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale. Algne
fassaadilahendus ei
ole
renoveerimisjärgselt
enam loetav.
Sobimatud avatäited
ja laudis.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Kooli 45

Väike, ühekorruseline viilkatusega
maja pikiküljega
tänavale. Hästi
säilinud,
originaallaudis, –
aknad, -uks ja
varikatust toetavad
metallist konsoolid.
Varikaetused kaetud
sobimatu
profiilplekiga.

Hoonetüübi
silmapaistvalt hea
esindaja. Kandev
roll Kooli tänava
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.
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SuurPosti tänav
Aadress
Suur-Posti 2

SuurPosti 8

Foto

Info
Väga hea näide 19.
sajandi alguse pikast
klassitsistliku
dekooriga puidust
linnaelamust.
Harvaesinevalt
hästisäilinud.

Väärtused,hinnang Ettepanekud
Väga hea näide 19.
saj I poole
klassitsistlikust
puitarhitektuurist.
Kultuurimälestis
nr 16709.

Piirkonnale iseloomulik (ilmselt
juurtega slobo-daaperioodis) olev väike
ühe-korruseline viilkatusega elamu
pikiküljega täna-vale
Sobimatud avatäited.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.
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SuurPosti 10

Piirkonnale iseloomulik (ilmselt juurtega slobodaaperioodis) olev väike
ühekorruseline viilkatusega elamu pikiküljega tänavale
Sobimatud avatäited.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.

SuurPosti 13

Väike
ühekorruseline
puitelamu, mis oma
asetusega õue
sügavuses eirab
täielikult piirkonna
hoonestustraditsioon
i. Võimalik, et
algselt täitnud
hoovielamu rooli.

Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
mis oma asetuse
tõttu ei oma rolli
piirkonna miljöö
kujundamisel.

Miljööväärtuslik
hoone, mis ei
oma rolli. Võib
asendada ka uue
parameetritelt
ümbritsevate
hoonetega
sobiva hoonega.
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SuurPosti 22

Võrreldes
ümbruskonnaga on
hoone oma
arhitektuurikeelelt
äärmiselt erandlik.
Seotud õigeusu
kiriku
ehitustraditsiooniga
– ehitatud 20. saja
algul kiriku
vaestemajaks. Äsja
korrastatud, igati
viisakalt.

Erandlik hoone nii
tüpoloogiliselt
(kuigi õigeusu kirik
nkasutas palju
kordusprojekte ei
tea sellele analoogi)
kui linnaruumiliselt.
Samas aktsendina
täiesti toimiv. Ohte
hetkel ei näe.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust.
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Suur-Sepa tänav
Aadress
Suur-Sepa 11

Suur-Sepa 12

Foto

Info
Kahekorruseline
juugenddekooriga
korterelamu.
Värskelt
renoveeritud.

Väärtused,hinnang
Kuulub kindlalt
Pärnu puitjuugendi
silmapaistvamate
esindajate hulka.
Arvestades head
seisundit ja äsjast
renoveerimist ei ole
ohte eriti näha.

Ettepanekud
Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust kandev
väga väärtuslik
hoone. Ohu
korral hoone kui
terviku või
fassaadide
säilimisele
kaaluda mälestise
staatust.

Pärnule iseloomulik hoonetüüp,
millel täieliku
haruldusena on
säilinud lopsakas
shveitsi stiilis
katusedekoor.
Sellises ulatuses
katusedekoori
säilimine (koos
profileeritud räästalaudade ja ehistornikestega) on
väga haruldane.

Väärtused:
arhitektuurne,
ajalooline,
miljööline,
ansambliline.

Kaaluda
mälestise
staatust
katusedekoori
säilitamise
restaureerimise
eesmärgil.
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Tammsaare
Aadress
Tammsaare
18

Tammsaare
64

Foto

Info
Promenaadile
sobivalt esinduslik
kahekorruseline
hoone, mis on
renoveerimise käi-gus
kaotanud osa oma
arhitektuurse-test
detailidest, säilinud ei
oma aga
fassaadikujunduses
mingit rolli tänu
ebaõnnestunud
värvilahendusele.
Trempelseinaga
väikeeleamu, mille
arhitektuurseks
aktsendiks on n.ö
nurgatorn, mis
rõhutab hoone
paiknemist
tänavanurgal.
Tüüpiline
„inseneriarhitektuuri”
esindaja. Väga hästi
säilinud.

Väärtused,hinnang
Piirkonnale
tüüpiline puitelamu,
omab toetavat rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis ja
Tammsaare puiestee
miljöö kujunduses.

Ettepanekud
Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Küllalt tavapärase
elamu erandlik
nurgalahendus,
omab arhitektuurse
aktsendi ambitsiooni
ja oma ajastu ning
keskkonna võtmes
saab sellega ka
hakkama.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
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Vingi tänav
Aadress
Vingi 12

Vingi ˇ17

Foto

Info
Teadaolevalt
kuulsa tsileri
G.F. Fincki
poolt elamuks
ehitatud hoone.
Arvukalt
muudtusi ja
ümberehitusi ei
lase hoone
algset ilmet
isegi mitte
aimata.

Väärtused,hinnang Ettepanekud
Väärtus: ajalooline, Märkida
miljööline.
miljööväärtuslikul
alal kui väärtuslik
hoone.

Esinduslik
korterelamu,
võiks oletada, et
1920. aastate
lõpust. Halvas
seisundis,
renoveerimisel.
Täheleapnu
väärib hoone
kõrval olev
ajalooline kiosk.

Huvitav näide Pärnu
elamuarhitektuuris.
Väärtused:
arhitektuurne,
ansambliline (koos
Jalaka 2/4/6-ga.

Elamu puhul
piirduda
arhitektuurselt
väärtusliku
hoonega
miljööalal. Kioski
ouhul tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatust kui
tüpoloogilist
haruldust.
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Väike-Kuke
Aadress
Väike-Kuke
11

Väike-Kuke
13

Foto

Info
Piirkonnale iseloomulik (ilmselt juurtega slobodaaperioodis) olev väike
ühekorruseline viilkatusega elamu pikiküljega tänavale
Hästi säilinud.

Väärtused,hinnang
Piirkonnale tüüpiline
puitelamu, omab
olulist rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Ettepanekud
Märkida miljööväärtuslikul alal
arhitektuurset
tervikut kujundav
väärtuslik hoone.

Väike ühekorruseline otsaviiluga
tänavale suunatud
maja. Esindab
slobodaa vanimat
kihistust. Mitmes
järgus renoveerimine
sobimatute võtete ja
materjalidega pooleli.

Piirkonnale tüüpiline
puitelamu, omab
toetavat rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.
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Väike-Kuke
15

Väike ühekorruseline otsaviiluga
tänavale suunatud
maja. Esindab
slobodaa vanimat
kihistust.
Renoveerimiste
käigus
originaaliväärtust
kõvasti vähendatud.

Piirkonnale tüüpiline
puitelamu, omab
toetavat rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui ala
arhitektuurset
väärtust toetav
miljööväärtuslik
hoone.

Väike-Kuke
17

Piirkonnale iseloomulik (ilmselt juurtega slobodaaperioodis) olev väike
ühekorruseline viilkatusega elamu pikiküljega tänavale .
Sobimatult
renoveeritud.

Piirkonnale tüüpiline
puitelamu, omab
toetavat rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui kui
miljööväärtuslik
ansamblit toetav
hoone.
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Variatsioon Pärnule
iseloomulikust
kahekorruselisest
korterelamust.
Tagasihoidliku
dekooriga. Avatäited
vahetatud, laudis
originaalne.

Väike-Kuke
19

Piirkonnale tüüpiline
puitelamu, omab
olulist rolli
piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
arhitektuurset
tervikut kujundav
väärtuslik hoone.

Väärtused,hinnang
Väga hea tüüpilise
Pärnu eeslinnaelamu
tüübi esindaja.

Ettepanekud
Välisel vaatlusel
vastab mälestise
tunnustele,
suunata
ekspertiisi.

Üksikud hooned
Aadress
Karjamaa
13

Foto

Info
Väike, ühekorruseline
viilkatusega maja
pikiküljega tänavale.
Hästi säilinud, originaallaudis, –aknad, -uks,
akanaluugid ja varikatus.
Piirkonnas erandlik
juugendliku
kujundusega välisuks.
Katusekiviimitatsiooniga
profiilplekk-katus
sobimatu.
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Laatsareti
14

Pärnule hästi tüüpiline
ühekorruseline fassaadi
keskosas katusekorruse
väljaehitusega hoone,
mis tulenevalt asukohast
on saanud erandliku
täienduse
nurgasissepääsu näol.
Detailides hästi säilinud.
Avatäited vahetatud,
erinevad variandid.

Paju 3

Mahult Pärnule
Erandlik hoone
tüüpliline ühekorruseline piirkonna
fassaadi keskosas
arhitektuuripildis.
katusekorruse
väljaehitusega hoone,
mis erandlikult on I
korruse ulatuses kivist.
Katusekate ajaloolisele
hoonele sobimatu. II
korrusel sobimatud
plastaknad.

Piirkonnale tüüpiline
puitelamu, omab
olulist rolli piirkonna
puitelamute
ansamblis.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.

Märkida miljööväärtuslikul alal
kui arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
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Rähni 22

Pärnule väga
iseloomulik „kikkis”
katusega väikeelamu.
Arhitektuurne teostus
vihjab, et tegemist on
tippatasemel arhitektiga.
Hoonele on paiagaldatud
sobimatu
plekkprofiilkatus, muus
osas silmapaistvalt hästi
säilinud.

Iseloomulik lahendus
Pärnu 1930. aastate II
poole väikeelamutele.
Tegemist teatud
tüpoloogiaga, seni
pole aga ühtegi
esindajat kaitse all.

Välisel vaatlusel
vastab mälestise
tunnustele,
suunata
ekspertiisi.

Suur-Kuke
24

Ilmselt algselt
kaupluseks kavandatud
hoone on
tellisarhitektuuri
silmapaistev esindaja.
Täna elamuks ümber
ehitatud. Väärtuslikuna
on säilinud vaid fassaad.
Avatäited asendatud,
sobimatu
katusekattematerjal jne.

Väärtuslik kui
tellisarhitektuuri
silmapaistev esindaja,
samuti tüpoloogilises
plaanis kui
spetsiaalselt
ärihooneks
kavandatud. Peamine
väärtus tänavapoolne
fassaad.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Oluline on
igal juhul säilitada
fassaad.
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Tellida ekspertiis
ka kaaluda
mälestise staatust
kui tüübi parim
säilinud esindaja.

Tulbi 8

Piirkonnale iseloo-mulik
(ilmselt juur-tega
slobodaa- perioodis)
olev väike
ühekorruseline viilkatusega elamu pikiküljega tänavale .
Rannarajooni lähedusele
viitab tagasihoidlik
pitsdekoor otsaviiludel.
Äsja vahetatud aknad.

Kuni
akendevahetuseni oli
kindel mälestise
kandidaat kui oma
tüübi parim säilinud
näide.

Jalaka
2/4/6

Traditsionalismi
sugemetega korterelamu
1930. aastatest. Erandlik
on kolm trepikoja
olemasolu. Huvitav
näide linna
elamuarhitektuuris.

Väärtused:
Märkida
arhitektuuriajalooline, miljööväärtuslikul
lokaalne linnapilt
alal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
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Riia mnt
Piki Riia maanteed kujunes välja Pärnu vanim eeslinn. 16. sajandil ulatus hoonestus umbes praeguse Henno tänavani, 17. sajandil
venis Liiva tänavani. Valdavalt käsitööliste ja kaupmeestega asustatud piirkond oli populaarne ja venis järgnevatel sajanditel õige
pikalt Riia suunas. 19. sajandi lõpul astati Riia mnt ja jõe vahele järjest uusi tööstusettevõtteid, sealhulgas 1899.a Euroopa suurim
tselluloosivabrik „waldhof”, mille tööliste ja teenistujate elamud tänagi Riia mnt ääres omaette ansambli moodustavad. Valdav osa
RRiia mnt äärsest hoonestustest pärineb 19. sajandist. Linna pool hooned esinduslikumad, tihti ka kivist ja esimesel korrusel
äriruumidega. Piirkond on säilitanud suure annuse ajaloolist hõngu ka täna. Ühelgi Eesti linnal pole sedavõrd pikalt ajaloolise
hoonestusega palistatud sisse- ja väljasõiduteed.

Riia mnt paarisnumbrid
Aadress
Riia mnt 24

Foto

Info
Varasemat tüüpi barokse
mahuga puitelamu. Silmapaistev klassit-sistlik uks.
Selgelt on tegemist pisut
esinduslikuma hoonega,
kus väärtuslikke detaile
tasuks otsida ka
interjööridest.

Väärtused, hinnang
Väga väärtuslik,
piirkonna vanimate
hoonete hulka kuuluv
maja.

Ettepanekud
Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
vastavust
mälestise
tunnustele.
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Riia mnt 32

Tüpoloogiliselt huvitav
hoone puitarhitektuuris.

Väärtused:
arhitektuuriajalooline,
ajalooline,
linnaruumiline,
ansambli- ja miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga
väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral
kaaluda
mälestise
staatust.

Riia mnt 48

Väärtused:
Historitsistliku
tellisarhitektuuri hea näide. arhitektuuriajalooline,
ajalooline,
linnaruumiline,
ansambli- ja miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga
väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral
kaaluda
mälestise
staatust
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Riia mnt paaritud numbrid
Aadress

Foto

Info

Riia mnt 3
Riia mnt 5

Hooned lammutatud, tühi.
Pärnule tüüpiline
kahekorruseline korterelamu.
Suhteliselt hästi korrastatud.
Siiski kahjuks enam kui
pooled on juba plastikaknad.
Võtmepositsioonil Riia mnt
eeslinna alguses.

Riia mnt 7

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Väga hästi
säilinud. Oluline positsioon
Riia mnt alguses, juhatab
sisse Riia eeslinna.

Väärtused,
hinnang
Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused:
arhitektuurne,
ajalooline,
linnaruumiline,
miljöö- ja
ansambliväärtus.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja ansambliväärtus. Ohustatus:
oma väiksuse
tõttu võib sattuda
arendusambitsioonide ohvriks.

Ettepanekud
__
Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatust kui
väga hea
tüübi
esindaja.
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Riia mnt 15

Esinduslik juugendelamu,
küllalt erandlik piirkonnas,
kuid sobitub valutult
piirkonna ajalooliste hoonete
ansamblisse. Võiks oletada,
et interjöörides on algselt
leidunud huvitavaid detaile
(küttekolded, vaheuksed jne).
Tasuks uurida.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust

Riia mnt 27

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Kehvade
proportsioonidega, ilmselt
juba nõukogude ajal üksjagu
kannatada saanud.

Väärtused: linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik hoone.

112

Riia mnt 29

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp.Kohutav
„euroremont”.

Väärtused: linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik hoone.

Riia mnt 35

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Väga hästi
säilinud.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja ansambliväärtus. Ohustatus:
oma väiksuse
tõttu võib sattuda
arendusambitsioonide ohvriks.

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatust kui
väga hea
tüübi
esindaja.
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Riia mnt 55

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp.Kohutav
„euroremont”.

Väärtused: linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik hoone.

Riia mnt 59

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Suhteliselt
mõistlikult korrastatud.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone.
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Riia mnt 61

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Kehvade
proportsioonidega, ilmselt
juba nõukogude ajal üksjagu
kannatada saanud (avatäited,
fassaadilaudis).

Väärtused: linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik hoone.

Riia mnt 65

Otsaga tänavale suunatud
historitsistliku
tellisarhitektuuri esindaja.
Hea näide Riia mnt-st kui
kaupmeeste ja käsitööliste
piirkonnale iseloomulikust
elustiilist. Hoovis endise
väiketööstuse hooned.
Moodustab koos nendega
väärtusliku ansambli, sobitub
hästi Riia t miljöösse.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja ansambliväärtus. Ohustatus:
oma väiksuse
tõttu võib sattuda
arendusambitsioonide ohvriks.

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatust kui
väga hea
hooneliigi ja
elustiili
esindaja.
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Riia mnt
65A

Selle numbriga kinnistu
puudub. Võib oletada, et on
silmas peetud Riia mnt 63
asuvat väiketööstust (pildil).
Moodustab koos eelpool
käsitletud Riia mnt 65-ga
tervikliku ja väärtusliku
ansambli. Kuna hoonetes
toimub jätkuvalt ettevõtlus
on avatäited ja katusekate
vahetatud (sobimatud!).

Riia mnt 73

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Suhteliselt hästi
säilinud v.a suletud
ukseavad.

Moodustab tervikliku ansambli.
Oludes kus säilinud on ülivähe
ajaloolisi tööstushooneid ja neist
kaitse all pole ühtegi , tuleks kindlasti lähemalt
uurida. Hoone
säilimine väljaspool muinsuskaitset ei pruugi
olla tagatud.
Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja ansambliväärtus. Ohustatus:
oma väiksuse
tõttu võib sattuda
arendusambitsioonide ohvriks.

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatust kui
väga hea
hooneliigi
esindaja.

Märkida
miljööalal kui
väärtuslik
hoone.
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Riia mnt 107

Liithoone, mis koosneb
kahekorruselisest otsaga
tänavale suunatud ja selle
kõrval pikiküljega ühekorruselisest historitsistlikest
tellishoonetest. Hooned on
ühendatud puidust
kangialusega. Hea näide Riia
mnt-st kui kaupmeeste ja
käsitööliste piirkonnale
iseloomulikust elustiilist.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust

Riia mnt 129

Linnaaedniku majana tuntud
puitelamu. Fassaadil eesti
puitarhitektuuri ajaloos
silmapaistvat positsiooni
omav neogoooti puitdekoor.

Riiklik
kultuurimälestis
nr
27830

__
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Riia mnt 203

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Suhteliselt
mõistlikult korrastatud. NB!
Säilinud vana, väikese
tahvliga plekk-katus!

Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väärtuslik
hoone.

Riia mnt 205

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Metallpitsiga
varikatus, parapett
„õilistamas” verandakatust.
Väga mõistlikult korrastatud.
Üks selle hoonetekogumi
väärtuslikumaid hooneid.

Suurepärane tüübi
esindaja.
Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone. Võib
kaaluda
mälestise
staatust, eriti
ohustatuse.

118

Riia mnt 207

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Kehvade
proportsioonidega, ilmselt
juba nõukogude ajal üksjagu
kannatada saanud (avatäited,
fassaadilaudis).

Väärtused: linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik hoone.

Riia mnt 209

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Suhteliselt
mõistlikult korrastatud.
Kiviimitatsiooniga
profiilplekk-katus.

Väärtused: linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väärtuslik
hoone.
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Riia mnt 235

Pärnule iseloomuliku
hoonetüübi variatsioon
mansardkatusega. Suhteliselt
hästi säilinud, osaliselt
korrastatud, üsna viisakalt.

Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väärtuslik
hoone. Võib
kaaluda
mälestise
staatust, eriti
ohustatuse.

Riia mnt
237

Põhjamaadele iseloomulik
trempelseinaga hoonetüüp,
mis eestis on kõige rohkem
rakendamist leidnud Pärnus.
Väga hästi säilinud.
Sobimatu katusematerjal.

Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone. Võib
kaaluda
mälestise
staatust, eriti
ohustatuse
korral.
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Pärnule iseloomuliku
hoonetüübi suheliselt hiline,
tõenäoliselt 1920. aastatest
pärinev versioon.
Renoveerimine
miljöösõbralik.

Riia mnt 239

Väärtused: arhitektuurne, ajalooline, linnaruumiline, miljööja
ansambliväärtus.

Märkida
miljööalal kui
väga väärtuslik
hoone.

Waldhofi tselluloositehase elamud
Aadress
Riia mnt 137

Foto

Info
Waldhofi
tselluloositehase
teenistujate elamud.
Kolm ühesuguse
projekti järgi ehitatud
hooned. Ainukordne
näide 19. sajandi
vabrikuelamutest.
Kahjuks kõigil juba
üksikuid sobimatuid
avatäiteid.

Väärtused, hinnang
Vabrikuelamute
hulgas erandlik
tüüp. Historitsistlik
puitelamuarhitektuuri hea näide.
Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.

Ettepanekud
Kindlasti moodustada miljööala Waldhofi teenistujate asulast
mis kulgeb kahel
pool Riia mnt.
Hooned Riia 137
-141 võiks kaitse
alla võtta. Tellida ekspertiis ja
otsustada siis,
kas kõik kolm
või üks parim.
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Riia mnt 139

Waldhofi
tselluloositehase
teenistujate elamud.
Kolm ühesuguse
projekti järgi ehitatud
hooned. Ainukordne
näide 19. sajandi
vabrikuelamutest.
Kahjuks kõigil juba
üksikuid sobimatuid
avatäiteid.

Vabrikuelamute
hulgas erandlik
tüüp. Historitsistlik
puitelamuarhitektuuri hea näide.
Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.

Riia mnt 141

Waldhofi
tselluloositehase
teenistujate elamud.
Kolm ühesuguse
projekti järgi ehitatud
hooned. Ainukordne
näide 19. sajandi
vabrikuelamutest.
Kahjuks kõigil juba
üksikuid sobimatuid
avatäiteid.

Vabrikuelamute
hulgas erandlik tüüp.
Historitsistlik
puitelamuarhitektuuri
hea näide. Oluline
roll Pärnu tööstuse
ajaloos, hävinud
Waldhofi tehase
viimased märgid
linnaruumis.

Kindlasti moodustada miljööala Waldhofi teenistujate asulast
mis kulgeb kahel
pool Riia mnt.
Riia 137-141
võiks ka kaitse
alla võtta. Tellida ekspertiis ja
otsustada siis,
kas kõik kolm
või üks parim.
Kindlasti moodustada miljööala Waldhofi
teenistujate
asulast mis
kulgeb kahel pool
Riia mnt. Riia
137-141 võiks ka
kaitse alla võtta.
Tellida
ekspertiis ja
otsustada siis,
kas kõik kolm
või üks parim.
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Riia mnt 94

Tüüpprojekt, mida
on rakendatud kuus
korda. Paraku on
kõik hooned saanud
tugevate
ümberehituste
osaliseks.

Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.
Pisut paremini
säilinud, kui nr 98102. Võib
kandideerida
mälestise staatusele.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väga
väärtuslik hoone.
Kaaluda
mälestise
staatust.

Riia mnt 96

Tüüpprojekt, mida
on rakendatud kuus
korda. Paraku on
kõik hooned saanud
tugevate
ümberehituste
osaliseks.

Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.
Pisut paremini
säilinud, kui nr 98102. Võib
kandideerida
mälestise staatusele.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väga
väärtuslik hoone.
Kaaluda
mälestise
staatust.
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Riia mnt 98

Tüüpprojekt, mida
on rakendatud kuus
korda. Paraku on
kõik hooned saanud
tugevate
ümberehituste
osaliseks.

Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.
Kahjuks ei võimalda
kapitaalsed
fassaadimuudatused
(avade kuju muutus!)
kaaluda mälestise
staatust.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väga
väärtuslik hoone.

Riia mnt 100

Tüüpprojekt, mida
on rakendatud kuus
korda. Paraku on
kõik hooned saanud
tugevate
ümberehituste
osaliseks.

Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.
Kahjuks ei võimalda
kapitaalsed
fassaadimuudatused
(avade kuju muutus!)
kaaluda mälestise
staatust.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väga
väärtuslik hoone.
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Tüüpprojekt, mida
on rakendatud kuus
korda. Paraku on
kõik hooned saanud
tugevate
ümberehituste
osaliseks.

Riia mnt 102

Oluline roll Pärnu
tööstuse ajaloos,
hävinud Waldhofi
tehase viimased
märgid linnaruumis.
Kahjuks ei võimalda
kapitaalsed
fassaadimuudatused
(avade kuju muutus!)
kaaluda mälestise
staatust.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väga
väärtuslik hoone.

Raeküla
Aadress
Kalevi pst
84

Foto

Info
Endine
talukompleks, täna
kinnistul valdavalt
uushoonestus.

Väärtused,hinnang
Ei vasta mälestise
tunnustele

Ettepanekud
--
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Lembitu 1A

Raeküla koolimaja

Riiklik
kultuurimälestis nr
27187

--

Merimetsa
96

Endine
talukompleks.
Hooned korrastatud
1980.-1990. aastatel
vastavalt tollastele
arusaamadele.
Lisatud ka uusi
hooneid.

Ei vasta mälestise
tunnustele

--
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Jõe ja Riia tänava vaheline ala
Piirkonda tekkis hoonestus juba keskajal, kui praeguse Suur-Jõe ja Väike-Jõe ning Henno tänavate piirkonda kujunes hõreda
hoonestusega eeslinn, kus jõe ääres asusid kalurite majad ja kõrgematel kohtadel tuulikud. Piirkonna arengut suunasid sinna rajatud
mitmed väiksemad tööstusettevõtted (rauatöökoda, saeveski jne). Möödunud sajandi alguseks oli piirkonnas ka päris mitu suuremat
ettevõtet (tikuvabrik, õlletehas jne). Selgelt on näha piirkonna teatud sotsiaalne klassifitseerumine – Riia mnt ääres on suuremad ja
esinduslikumad hooned, mida lähemale jõele, seda tagasihoidlikumaks üldpilt muutub. Vanimad hooned sellel alal pärinevad 18.
sajandist, neist mitmed on tänagi küllalt heas seisus, väga palju vanemat arhitektuuri on ka viimastel kümnenditel hävinud.
Henno tänav
Aadress
Henno 3

Foto

Info
EW ajal ehitatud
palvela. Täna
baptisti koguduse
käes. Lisatud
kapitaalne
juurdeehitus.
Viimase
renoveerimise
järel ei ole algne
välisilme loetav.

Väärtused,hinnang
Hoone on
renoveeritud 1990.te
euroremondi vaimus
ja minetanud sellega
valdava osa oma
arhitektuursest
väärtustest.

Ettepanekud
Ei vasta
mälestise
tunnustele.
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Henno 4

Henno 8

I korrus krohvitud,
akendel neorenessansslikud krohviraamistused, II
korrus puidust.
Pärnule tüüpilised
aknad kanneleeritud tuuleliistudega. Üsna harvaesinev versioon
eeslinna elamust.
Väga hästi
säilinud.
Pikiküljega
tänavale
paigutatud
barokliku
mahukäsitlusega
hoone.
Silmapaistvalt
hästi säilinud
klassitsistliku
dekooriga uks.
Hästi säilinud ka
aknad.

Hästi säilinud
harvaesinev näide
eeslinna
arhitektuurist.
Ohustatus:
teadmatusest,
oskamatusest ja
hoolimatusest
tulenevad sobimatud
renoveerimistööd
(eriti fassaadid,
avatäited jne).

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatus kui
hoonetüübi
väärtuslikku
esindajat.

Hea näide vanemast eeslinnaarhitektuurist.
Detailides hästi
säilinud. Võimalik,
et palju väärtusi ka
interjöörides. Ohud:
teadmatusest, oskamatusest ja hoolimatusest tulenevad
sobimatud renoveerimistööd (eriti fassaadid, avatäited
jne).

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatus kui
hoonetüübi
väärtuslikku
esindajat.
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Pikiküljega tänavale paigutatud
barokliku
mahukäsitlusega
hoone. Akende ja
ukse raamistus,
hammaskarniis
otsaviilude räästa
all viitavad
klassitsismile.

Henno 10

Hea näide vanemast eeslinnaarhitektuurist. Detailides hästi säilinud.
Ohud: teadmatusest,
oskamatusest ja
hoolimatusest tulenevad sobimatud
renoveerimistööd
(eriti fassaadid, avatäited jne). Suurepärane ansambel koos
Henno 8-ga.

Tellida
ekspertiis ja
kaaluda
mälestise
staatus kui
hoonetüübi
väärtuslikku
esindajat.

Kalamehe tänav
Aadress
Kalamehe 2

Foto

Info
Pikiküljega tänavale
paigutatud barokliku
mahukäsitlusega
hoone. Mahukäsitluse
järgi võiks dateerida
18. sajandi II poolde.
Ilmselt suurim
säilinud puitelamu
sellest perioodist.
Kahjuks renoveerimisega tugevalt
devalveeritud.

Väärtused,hinnang
Pärnu kontekstis
ainulaadne ühe varase puitelamu tüübi
esindaja. Oluline roll
ümbritsevate puitelamute ansamblis ja
miljöölooja piirkonnas. Tähelepanu ja
säilitamist väärivad
ka Kalamehe tänava
munakivisillutis ja
väike väljak kaevuga hoone ja SuurJõe tänava vahel.

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
Ohustatuse korral
kaaluda
kultuurimälestise
staatust.
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Kalamehe 5

Liithoone, mille
jõepoolne ots on
silmapaistvalt hästi
renoveeritud. Riia mnt
poolne hooneosa on
aga tulekahjus
tugevasti kannatada
saanud ja seisab
hetkel tühjana.

Suurepärane ja väga
hästi säilinud näide
19. sajandi
puitarhitektuurist.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
Ohustatuse korral
kaaluda
kultuurimälestise
staatust.

Kalamehe 18

Varasem puitelamu
tüüp, otsaviiluga
tänavale. Kapitaalselt
renoveeritud, hoone
algne välisilme pole
loetav.

Asetuselt, mahult ja
materjalikasutuselt
oluline roll
piirkonna ajaloolises
miljöös.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
miljööväärtuslik
hoone.
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Koidu tänav
Aadress
Koidu 1

Koidu 3

Foto

Info
Tn-lt eelmise
sajandivahetuse
paiku ehitatud
trempelseinaga
väikeelamu.

Väärtused,hinnang
Detailideni väga
hästi säilinud
Pärnule iseloomulik
tüüpiline eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll Koidu
tänava puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.

Ettepanekud

Tn-lt eelmise
sajandivahetuse
paiku ehitatud
väikeelamu.
Avatäited äärmiselt
sobimatud.

Tüüpiline Pärnule
iseloomulik eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll Koidu
tänava puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.
Väärtsed: maht,
asetus ja
materjalikasutus.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väärtuslik
hoone.
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Koidu 5

Tn-lt eelmise
sajandivahetuse
paiku ehitatud
väikeelamu. Küll
mõnevõrra
pseudoajalooliselt
renoveeritud,
silmatorkavat
sobimatu
katusekattematerjal.

Tüüpiline Pärnule
iseloomulik eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll Koidu
tänava puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.
Väärtsed: maht,
asetus ja
materjalikasutus.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui väärtuslik
hoone.

Koidu 7

Tn-lt eelmise
sajandivahetuse
paiku ehitatud
väikeelamu.
Renoveerimise
halvimaid näiteid.
Plastvooder!!
Imekombel on
säilinud uks.

Tüüpiline Pärnule
iseloomulik eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll Koidu
tänava puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.
Väärtsed: maht,
asetus.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
miljööväärtuslik
hoone.
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Pärnule iseloomulik
kahekorruseline
korterelamu,
piirkonnale
iseloomulikult
tagasihoidliku
välisilmega.
Renoveerimise
käigus paigaldatud
sobimatuid
avatäiteid
(plastaknad)

Koidu 9

Tüüpiline Pärnule
iseloomulik eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll Koidu
tänava puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.
Väärtsed: maht,
asetus,
materjalikasutus.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.

Sillutise tänav
Aadress
Sillutise 1

Foto

Info
Endine Pärnu
linnahaigla koos
surnukuuriga. Projekt
endine linnaarhitekt
A. Jung 1909-1912.
Manerismi
sugemetega
hilisjuugendlik
hoone.

Väärtused,hinnang
Riiklik
kultuurimälestis nr
27485

Ettepanekud
__
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Endine Pärnu vangla.
Teadaolevalt ainus
tsaariajal spetsiaalselt
vanglaks ehitatud
hoone Eestis.

Sillutise 6

Oluline hoone tüpoloogilisest ja ajaloolisest aspektist. Ka
ajaloo jälgedena linnaruumis. Kvartali
renoveerimisel säilitada vanglahoone ja
osaliselt müürid.
Hea võimalus
kõrgtasemel moodsa
arhitektuuri ja
pärandi ühenduseks.

Muinsuskaitseameti
peainspektorid kaalusid 2007. aasta
kevadel hoone vastavust mälestise
tunnustele ja leidsid, et sellise
ümberehituste
määra juures ei
vasta mälestise
tunnustele.

Suur-Jõe tänav
Aadress
Suur-Jõe 22

Foto

Info
Pikiküljega tänavale
paigutatud hoone tnlt tn 19. sajandist.
Tagasihoidlik, aga
stiilipuhas ja hästi
säilinud.

Väärtused,hinnang
Tüüpiline Pärnule
iseloomulik eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll tänava
puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtuslik
ul alal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
kultuurimälestis
e staatust.
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Suur-Jõe 31

Suur-Jõe 31A

Ilmselt on nimekirjas hoonena SuurJõe 29. Selline kinnistu aga puudub.
Barokse mahuga
stiilipuhas hoone.
Säilinud üks klassitsistlik välisuks, osaliselt lai rõhtlaudis.
Mõned aknad asendatud plastikakendega, sobimatu
katusematerjal.
Ilmselt mõeldud
nimekirjas hoonet
Suur-Jõe 31.
kahekorruseline
korterelamu. Küllalt
erandliku
fassaadikäsitlusega,
suhteliselt hästi
säilinud, v.a
avatäited.

Tüüpiline Pärnule
iseloomulik varane
eeslinna puitelamu.
Väga oluline roll
tänava puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.

Märkida
miljööväärtuslik
ul alal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
kultuurimälestis
e staatust.

Esindab küllalt
arhailises piirkonnas
mõnevõrra hilisemat
hoonestuskihistust.
Väärtused:
arhitektuurne,
miljöö.
Linnaruumiline.

Märkida
miljööväärtuslik
ul alal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
kultuurimälestis
e staatust.
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Suur-Jõe 32

Väike pikiküljega
tänavale hoone
eelmisest sajandivahetusest.
Silmapaistvalt hästi
säilinud tüübi
esindaja.

Suur-Jõe 40

Enamik hooneid
lammutatud.
Silmapaistvalt hästi
säilinud
hilisjuugendlik villa
tüüpi hoone (H.D.
Schmidti villa) 20.
sajandi esimestest
kümnenditest.
Hoovis kelder.
Paikneb
tööstushoonete
keskel.

Suur-Jõe 46

Tüüpiline Pärnule
iseloomulik eeslinna
puitelamu. Väga
oluline roll tänava
puitelamute
ansamblis ja miljööväärtuse kandjana.

Kaaluda
mälestise
staatust kui
tüübi
silmapaistev ja
hästisäilinud
esindaja.

Väga hea ja
silmapaistvalt hästi
säilinud näide
jõukamast
kodanlaseelamust
20. sajandi algul.
Miljöö puudub.

Et hoone
autentsena
säilimise
tagamiseks
puuduvad
muud
mehhanismid
tellida
ekspertiis ja
kaaluda selle
põhjal riikliku
kultuurimälesti
se staatust.
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Üksikud hooned
Aadress
Köie 6

Väike-Jõe 1

Foto

Info
Barokliku
hoonemahu,
poola laudise ja
klassitsistliku
piirdeliistude ja
uksega varasemat
tüüpi puidust
eeslinna-elamu.
Osaliselt uued,
vähesobivad
avatäited.

Väärtused,hinnang
Väga hea näide
varasemast
puitelamuarhitektuuri
st. Oluline roll tänava
puitelamute
ansamblis ja
piirkonna miljöös
tervikuna.

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse korral
kaaluda
kultuurimälestise
staatust.

Pärnule iseloomuliku elamutüübi esindaja. Hoone teevad silmapaistvaks joonia
kapiteeliga pilastriteks kujundatud
nurgaliistud. Fassaadil jooksevad
arvukad kaablid,
sobimatu uus
välisuks, plastikaknad jne devalveerivad hoonet.

Tüpoloogias
silmapaistev esindaja,
mis hoolimatute
renoveerimistöödega
paljugi oma
väärtustest kaotanud.
Oluline roll tänava
puitelamute
ansamblis ja
piirkonna miljöös
tervikuna.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
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Jõe ja Pika tänava vahelised hooned
Aida tänav
Aadress
Aida 5

Foto

Aida 7
Aida 9

Info
Lammutatud,
uusehitus.
Lammutatud,
uusehitus.
Lammutatud,
uusehitus. Osaliselt
säilinud müürid.

Väärtused,hinnang
__

Ettepanekud
__

__

__

__

__

Info
Sellise aadressiga
hoonet pole.
Juugendvilla 20.
sajandi algusest.
Jaamaülema elamu.
Pika tänava üks
atraktiivsemaid ja
stiilipuhtamaid
hooneid. Moodustab
ansambli koos Pikk
20 puitvillaga.

Väärtused,hinnang
__

Ettepanekud
__

Väheseid
juugendstiili
esindajaid
väljaspool
vanalinna.
Nõukogude
aegsetest
ümberehitustest
rikkumata Omab
märgilist rolli Riia
tänaval. Vastab
mälestise tunnustele.

Arvestades, et alternatiivsed võimalused (miljööala, muinsuskaitseala) hoone kaitsmiseks puuduvad
ja suurt ohustatust (kavandatavad renoveerimistööd) tellida
ekspertiis ja kaaluda mälestise
staatust.

Pikk tänav
Aadress
Pikk 8A
Pikk 16

Foto
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Pikk 20

Historitsistlik
suvitusvilla (omanik
Stael von Holstein,
ehitatud 1870.-tel).
Eksterjööris hästi
säilinud.

Hoonel on tähtis
koht eesti
puitarhitektuuri
ajaloos. Kuigi puude
taga omab küllalt
märgilist rolli Riia
tänaval. Moodustab
ansambli koos Pikk
16 juugendvillaga.
Vastab mälestise
tunnustele.

Arvestades rolli
arhitektuuriajaloos
tellida ekspertiis ja
kaaluda mälestise
staatust.

Info
Nimekirjas kannab
numbrit Riia 2k.
Endine elektrijaama
hoone.

Väärtused,hinnang
Huvitav ja
säilitamist vajav nii
tüpoloogilisest
vaatevinklist
(tööstushooned) kui
historitsistliku
tellisarhitektuuri
esindaja.

Ettepanekud
Kui oleks kindel, et
hoone säilimist
öaktiivselt erenevas
arenduspiirkonnas
miski ei ohusta
võiks leppida status
quo´ga.
Arvestades rolli
arhitektuuriajaloos
analüüsida ohte ja
kaaluda vajadust
mälestise staatuse
järgi.

Lai tänav
Aadress
Lai 14

Foto
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Rääma
Rääma mõis kuulus kuni 19. sajandini Audru kihelkonda ja kuulus von Drewnickutele. Pärnulinna ostis mõisa 1876. aastal ja see lõi
võimalused linnal mõisa aledel jõudsalt edasi areneda. Juriidiliselt ühendati mõisa alad Pärnu linnaga alles 1924. aastal. 1875 aastal
rajati Rääma rüütlimõisa maadele ühe koolitoaga Rääma valla koolimaja. Kuni I Maailmasõjani jäi hoonestamise rõhk siiski Tallinna
maantee äärsetele aladele, kust leiame ka täna vanima hoonestuskihistuse. Hoonestust vaadeldes on näha, et see ulatus pika kitsa
lindina Tallinna suunas ulatused maanteest vaid paar kvartalit kõrvale, praeguse Rohelise tänavani. Jõele lähemal oli hoonestus pisut
laiema frondina. Praegune Rääma kooli piirkond oli I MS eelsetel plaanidel regulaarsete kvartalitega tänavavõrgustikuga maha
märgitud, reaalne ehitustegevus (s.h tänavad) aga Rääma ojast kaugemale ei ulatanud, v.a jõeäärsel alal kus oli osaliselt rajatud
praegune Rääma (tollal Ravassaare) tänav. Puudusid ka sillad üle oja.
Aktiivsem ehitustegevus läks lahti pärast I Maailmasõda, kui piirkonda hakati rajama väikeelamuid ja jätkus ka nõukogude perioodi
saabudes.
Ilvese tänav
Aadress
Ilvese 10A

Foto

Info
Juugendlike dekooriga
korterelamu, esindab n.ö
tüüpilist
inseneriarhitektuuri.
Väga hästi säilinud,
valdavalt originaalis.

Väärtused,hinnang
Stiilipuhas ajastu
esindaja, väga hästi
säilinud. Moodustab
olulise aktsendi
Rääma ajaloolises
miljöös.

Ettepanekud
Tuleks uurida
ka interjööre,
kui ka seal
huvitavaid
leide võiks
kaaluda
mälestise
staatust.
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Piiri tänav
Aadress
Piiri 3

Foto

Info
Kuulub ilmselt piirkonna
vanimate majade hulka
otsustades küllalt arhailise vundamendi müüritise järgi. Samas on viimaste renoveerimistöödega hoone välisilme
tundmatuseni muutunud
ja algne arhitektuurikeel
ei ole enam loetav.

Väärtused,hinnang
Väärtusteks on
asend, mahud ja
matrjalikasutus.

Ettepanekud
Võib märkida
miljööalal kui
miljööväärtus
liku hoone.

Kaevu tänav
Aadress
Kaevu 11

Foto

Info
Fassaadiviimistlus
samas võtmes
hoonega Ilvese
10A,
arhitektuurne
vorm Pärnus üks
levinumaid.

Väärtused,hinnang
Tüübi erandlik
esindaja just oma
viimistluse tõttu.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise
staatust.
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Pärnule
tavapärase
elamutüübi
variatsioon
nurgalahendusega.
Hoone teevad
erandlikuks ka
ühel küljel olevad
väiksemad aknad.

Kaevu 12

Pärnule tüüpilise
hoone väga hästi
säilinud näide (sh
betoonkatusekivid,
avatäited, laudis
jne). Vastab
mälestise tunnustele

Tellida
ekspertiis
hoonele kui
tüübi
silmapaistvalt
hästi säilinud
esindajale.
Kaaluda
mälestise
staatust.

Roheline tänav
Aadress
Roheline 1B

Foto

Info
Rääma seltsimaja.
Ehitatud 1930.
aastatel. „Korralikult
euroremonditud”.
Kasutusel
noortekeskusena.

Väärtused,hinnang
Eelkõige ajalooline,
tüpoloogiline ja
kohaidentiteedi
väärtus. Arhitektuursed
väärtused
renoveerimiste käigus
minetatud.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
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Liithoone, varasem
osa on tüüpiline vanemat tüüpi väike viilkatusega puitelamu
pikiküljega tänavale,
jõepoolne tiib on selgelt hilisem ja
esinduslikum, vastates
samuti Pärnule
iseloomulikule
tüüplahendusele.

Roheline 2

Ajastule ja tüpoloogiale iseloomulik,
hästisäilinud hoone (sh
detailid, avatäited,
fassaadilaudis,
varikatus jne).

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise staatust.

Rohu tänav
Aadress
Rohu 2

Foto

Info
Väike, viilkatusega
paariselamu,
naabriga
tulemüüriga kokku
ehitatud.
Renoveerimise
käigus eemaldatud
algne laudis,
katusekattematerjal,
avatäited.

Väärtused,hinnang
Väärtused eelkõige
asetus, mahud,
materjalikasutus,
millega toetab
ümbritsevat miljööd.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone.
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Rohu 4

Väike, viilkatusega
paariselamu,
naabriga
tulemüüriga kokku
ehitatud. Ehitatud
tõenäolisel 191020. aastatel.

Rohu 6

Väike viilkatusega Väärtused: asend,
puitelamu.
mahud,
Suurepärane
materjalikasutus.
õppevahend sellest,
kuidas ei tohiks ühe
vana majaga ringi
käia.

Elamutüübi hea näide,
hästi säilinud.
Ümbritseval
miljööväärtuslikul alal
oluline kujundav roll.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone.
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Raba tänav
Aadress
Raba 3

Foto

Info
Projekteeritud 1927 a
linnaarhitekt Olev
Siinmaa poolt.
Valmis 1931.
1960.tel juurdeehitus.

Väärtused,hinnang
Riiklik
kultuurimälestis nr
27829

Ettepanekud
__

Rääma tänav
Aadress
Rääma 34 A

Foto

Info
Esinduslikkuse
ambitsioonidega
krohvitud
fassaadide ja
krohvraamistustega
akendel tellistest
korterelamu 20. saj
algusest. Avatäited
enamuses
asendatud.

Väärtused,hinnang
Sajandialguse
Rääma uhkemaid
hooneid, kindlalt
seotud piirkonnas
arendatud
tööstusega.
Linnaruumiline
aktsent. Väärtused:
ajalooline,
arhitektuurne,
linnaruumiline,
kohaidentiteediline.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
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Pärnu linavabriku
hooned.
Ajalooliselt olnud
neid kinnistul terve
hulk. Tänaseks osa
lammutatud ja osa
renoveeritud

Rääma 38

Oluline osa Pärnu
tööstuse ajaloos.
Väärtus: ajalooline,
linnaruumiline,
kohaidentiteediline.

Telliskivi
Aadress
Telliskivi 1

Foto

Info
Kolmest elamust
koosnev
puitelamute
ansambel
Telliskivi ja Pärja
tänavate ristmikul.
Ajastule ja
piirkonnale
iseloomulik
tagasihoidlik
vernakulaarne
hoonetüüp. Hästi
säilinud.

Väärtused,hinnang
Ajastule ja piirkonnale
iseloomulik
tagasihoidlik
vernakulaarne
hoonetüüp. Omab
ansamblis olulist rolli.

Ettepanekud
Märkida miljööalal kui
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
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Telliskivi 2

Telliskivi 3

säilinud.
Kolmest elamust
koosnev
puitelamute
ansambel
Telliskivi ja Pärja
tänavate ristmikul.
Esinduslikum
katusekorrusega
hoonetüüp. Hästi
säilinud.

Kolmest elamust
koosnev
puitelamute
ansambel
Telliskivi ja Pärja
tänavate ristmikul.
Esinduslikum
katusekorrusega
hoonetüüp. Hästi
säilinud.

Ajastule ja piirkonnale
iseloomulik
tagasihoidlik
vernakulaarne
hoonetüüp. Omab
ansamblis olulist rolli.

Märkida miljööalal kui
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.

Ajastule ja piirkonnale
iseloomulik
tagasihoidlik
vernakulaarne
hoonetüüp. Omab
ansamblis olulist rolli.

Märkida miljööalal kui
arhitektuurselt väga
väärtuslik hoone.
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Tallinna mnt
Aadress
Tallinna mnt 11,
13

Tallinna mnt
15

Foto

Info
Tüüpiline transiittänava
hoonestus, kus I korrusel
äriruumid ja II korrusel
eluruumid. Valdavalt
tsaariaegne, kuid juba
nõukogude perioodil
põhjalikult ümberehitatud
hoonetekogum.

Väärtused,hinnang
Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
miljööväärtus.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone.

Tüüpiline transiittänava
hoonestus, kus I korrusel
äriruumid ja II korrusel
eluruumid. Valdavalt
tsaariaegne, kuid juba
nõukogude perioodil
põhjalikult ümberehitatud
hoonetekogum.

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone.

147

Tallinna mnt
17

Vt mnt Tln mnt 11,13,15.
Eelmistest eristab hoonet
haruldase kujuga
mansardkatus.

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Tallinna mnt
19

Eelmistest mõnevõrra
kergemini pääsenud suur
puitelamu 20. saj algusest.
Omab ansamblis küllalt
dominantset rolli. Hea
näide peatänava
arhitektuurist, kus vaid
paar sammu edasi algavad
väikesed ühekorruselised
puitelamud.

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
ansambliväärtus,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.

Tallinna mnt
49A

Tuletõrjedepoo

--

Ei vasta
mälestise
tunnustele
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Tallinna mnt
81

Kahekorruseline
tagasihoidlik korterelamu.
Betoonkividest katus,
meeleolukas ovaalaken
trepikoja II korrusel.
Avatäited kõik asendatud.

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
ansambliväärtus,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Tallinna mnt
83

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp, küllalt
tagasihoidlik, hästi
säilinud

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
ansambliväärtus,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.
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Tallinna mnt
85

Tüüpiline puidust
väikeelamu oma väikeste
eripäradega. Suhteliselt
hästi säilinud v.a aknad,
mis kõik asendatud
sobimatutega.

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
ansambliväärtus,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Tallinna mnt
87

Vike puidust elamu,
selgelt juugendliku
joonega. Sellele viitavad
mansardkatus,
katusekorruse väljaehitus
plastilisem kuju, eriti aga
väärtuslik uks, mis
hoolimata fassaadil
toimunud sobimatutest
töödest (aknad, laudis) on
säilinud originaalis ja on
tänaseni heas korras.

Unikaalne miljöö,
kus linna sisenedes
kulgeb pikalt
mõlemat kätt
puidust eeslinn.
Väärtused:
linnaruumiline,
ajalooline,
ansambliväärtus,
miljööväärtus.

Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väärtuslik
hoone.

Tallinna mnt
89

Tühi kinnistu, hooned on
lammutatud.

__

__
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Ülejõe
Ülejõe piirkonna nimetus on pärit juba 18. sajandist kui Pärnu linna ostis salanõunik ja rüütel parun Balthasar Campenhausenilt
mõned talukohad selles piirkonnas. Piirkonna arengu juurde on Tallinna mnt-s, mis suunas selle olulise transiittee äärse piirkonna
arengut üsna jõuliselt. Asustus kujuneski välja eelkõige piki Tallinna maanteed, samuti mööda tänast Jannseni tänavat kust viis tee
Liivi sõjas purustatud Vana-Pärnu ja Haapsalu suunas. Enne I MS koonduski hoonestus paari kvartali laiuselt just selle kahe tee äärde.
Piirkonnas on praeguse seisuga vaid üks riikliku kaitse all olev kultuurimälestis 1850. aastal ehitatud Ülejõe koolimaja, kus elasid J.V.
Jannsen ja L. Koidula, ning anti alguses välja ajalehte „Postimees”.

Jaani tänav
Aadress
Jaani 11

Foto

Info
Pärnule tüüpiline
eeslinna hoone.
Hiljutise
renoveerimisega
algilme
minetunud.

Väärtused,hinnang
Tüpoloogia
esindaja,
miljööväärtus.

Ettepanekud
Märkida
miljööväärtuslikul
alal
miljööväärtusliku
hoonena.
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Jaani 11A

Tüüpprojekt 1950.
aastatest.

__

__

Jaani 26

Tõenäoliselt 1920.
aastatel ehitatud
elamu. Laudis ja
avatäited vahetatud, säilinud silmapaistva dekooriga uks.

Väga väärtuslik uks,
hoone ise pigem
miljöö- ja
ansambliväärtusega.

Märkida
miljööväärtuslikul
alal kui
arhitektuurselt
väärtuslik hoone.
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Jannseni tänav
Aadress
Jannseni 9

Jannseni 30

Foto

Info
Kahekorruseline
puitelamu, mille
avasid ja fassaadi
on korduvalt
muudetud, algne
ilme ei ole enam
loetav.

Väärtused,hinnang
Ei vasta mälestise
tunnustele, ei oma
teab mis olulist rolli
ka miljöö kujund
ajana. Võib asendada
mahtudelt ligikaudu
sarnase hoonega.

Ettepanekud
__

Väike lihtne
puitelamu.
Tõenäoliselt olnud
algusest peale
mõeldud mitme
perekonna tarbeks.
Korduvad
ümberehitused.

__
Miljööväärtus,
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.
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Jannseni 32

Otsaga tänavale
lihtne puitelamu.
Korduvad
ümberehitused.

Miljööväärtus,
__
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.

Jannseni 34

Pikiküljega
tänavale lihtne
puitelamu.

Miljööväärtus,
__
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.
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Jannseni 36

Pikiküljega
tänavale lihtne
puitelamu.
Korduvad
ümberehitused, või
on isegi täielik
rekonstruktsioon

Miljööväärtus,
__
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.

Jannseni 38

Lihtne puitelamu,
19. saj lõpust
ümberehitused.

Miljööväärtus,
__
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.
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Jannseni 40

Lihtne puitelamu,
19. saj lõpust
ümberehitused.

Miljööväärtus,
__
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.

Jannseni 50

Mitmest ehitusetapist koosnev pikk
hoonekehand.
Keskkondlikult
üsna irdne ja ebaveenev. Enne lõplikke otsuste tegemist (sh võimalik
lammutamine)
peaks kindlasti
põhjalikumalt uurima, sise-ruumides
võib olla ajaloolisi
väärtdetaile.

Miljööväärtus,
__
ansambliväätus
Haapsalu mnt
puitelamute
ansamblis. Mahtudel
sobiva alternatiivi
olemasolul või
kaaluda ka
lammutamist.Enne
viimast otsust vajab
ekspertiisi
võimalikest
väärtustest.
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Uus-Sauga tänav
Aadress

Foto

Info

Väärtused,hinnang

Ettepanekud

Uus-Sauga 4

Pärnule iseloomulik
n.ö kikkis katusega
väikeelamu. Väga
sttilipuhtalt teostatud
ja silmapaistvalt hästi
säilinud.

Silmapaistev tüübi
esindaja. Ka miljööja ansambliväärtus.
Vastab mälestise
tunnustele.

Tellida ekspertiis
ja kaaluda riikliku
kultuurimälestise
staatust.

Uus-Sauga 16

Pärnule hästi tüüpiline
väike ühekorruseline
viilkatusega hoone,
hoone keskosas
katusekorruse
väljaehitus. Suhteliselt
hästi säilinud.

Ajastule ja tüpoloogiale iseloomulik,
hästisäilinud hoone
(sh detailid,
avatäited,
fassaadilaudisne).
Väärtused:
ajalooline,
arhitektuurne,
linnaruumiline.

Märkida miljööalal
kui arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise staatust.
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Üksikud hooned
Aadress
Foto
Lubja 35

Mihkli 6

Info
Pärnu kontekstis
küllalt tavaline
kahekorruseline
korterelamu on
saanud erandlikult
efektse torni, mida
iseloomustavad
metaalist
voluudilaadsed
kaunistused, lisaks ka
nurgalahendus.

Väärtused,hinnang
Ajastule ja tüpoloogiale iseloomulik,
hästisäilinud hoone
koos ainukordsete
erilahendusega torni
näol. Väärtused:
ajalooline,
arhitektuurne,
linnaruumiline,
miljööline.

Ettepanekud
Märkida miljööalal
kui arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise staatust.

Pikiküljega tänavale
lihtne puitelamu.
Pärnule hästi
tüüpiline
eeslinnahoone.

Ajastule ja tüpoloogiale iseloomulik,
hästisäilinud hoone
(sh detailid,
avatäited,
fassaadilaudisne).
Väärtused:
ajalooline,
arhitektuurne,
linnaruumiline.

Märkida miljööalal
kui arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
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Noorteväljak
2

Koolihoone eelmisest
sajandivahetusest.
Tellisarhitektuuri hea
näide.

Vana-Sauga
2

Beti aidana tuntud
tööstushoone.
Rohkelt ümberehitusi. Huvitav
tüpoloogilisest
aspektist, aga ka
piirkonna ajaloo
olulise kandjana ja
ümbruskonna
linnaruumilise
märgina.

Hoone väärtus
eelkõige
tüpoloogiline
(koolihoone). 2005.
aastal kui Pärnu
linnavalitsus esitas
Päringu rea hoonete
võimaliku vastavuse
kohta mälestise
tunnustele, arvas
komisjon, et kaaluda
ajaloomälestise
staatust. Puudub
info, kas seda tehti.
Väärtused: tüpoloogiline, arhitektuurne, ajalooline,
linnaruumiline.
Kindlasti säilitada.
Täiesti
aktsepteeritav on
aga funktsioonimuutus.

Hoonel puuduvad
võimalused
alternatiivseks
kaitseks
(miljööala), samas
ohustatus olemas
mitte küll hoonele
tervikuna, küll aga
säilinud detailidele.
Kaaluda
ajaloomälestise
staatust.
Märkida miljööalal
kui arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone. Ohustatuse
korral kaaluda
mälestise staatust.
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Attemani veskina
tuntud hoone.
Tüpoloogiliselt väga
tähelepanuväärne
hoone. Ka
arhitektuurselt
vormilt. Osaliselt
säilinud ka sisustus.
Tehniline seisund
jätab soovida.

Voorimehe
5A

Väärtused:
tüpoloogiline,
arhitektuurne,
ajalooline.

Kindlasti tellida
ekspertiis, et
hinnata vastavust
mälestise
tunnustele. Kui
tehniline seisund
vm põhjused ei
võimalda kaitsta
mälestisena, siis
kindlasti
dokumenteerida

Tallinna mnt
Aadress
Tallinna mnt 14

Foto

Info
Transiittänava
äärde kujunenud
ärihoonetele
iseloomulik
lahendus, kus I
korrusel äri- ja
teisel eluruumid.
Esinduslikkust
lisab nurgatorn.
Juba nõukogude
ajal arvukalt
ümberehitusi.

Väärtused,hinnang
Oluline osa Tallinna
mnt puithoonete
ansamblist.
Väärtused:
ansambliväärtus,
miljööväärtus jne.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
arhitektuurselt
väga väärtuslik
hoone.
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Tallinna mnt 56

Traditsiooniline
väikeelamu 20.
sajandi algusest.

Moodustab
tagasihoidliku
puitelamute
ansambli, mis ei
mahult ega sisult ole
sedavõrd
tähelepanuväärne, et
tasuks kaitsta. Ei
vasta mälestise
tunnustele. Ka
miljööala võib selles
kohas
moodustamata jätta.

__

Tallinna mnt 60

Traditsiooniline
väikeelamu 20.
sajandi
algusest.Pärnule
iseloomulik
hoonetüüp.

Moodustab
tagasihoidliku
puitelamute
ansambli, mis ei
mahult ega sisult ole
sedavõrd
tähelepanuväärne, et
tasuks kaitsta. Ei
vasta mälestise
tunnustele. Ka
miljööala võib selles
kohas
moodustamata jätta.

__
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Tallinna mnt 64

Traditsiooniline
väikeelamu 20.
sajandi
algusest.Pärnule
iseloomulik
hoonetüüp.

Moodustab
tagasihoidliku
puitelamute
ansambli, mis ei
mahult ega sisult ole
sedavõrd
tähelepanuväärne, et
tasuks kaitsta. Ei
vasta mälestise
tunnustele. Ka
miljööala võib selles
kohas
moodustamata jätta.

Tallinna mnt 72

Väikeelamu, võib
dateerida nii 1930.
kui 1940.
aastatesse. Väga
hästi säilinud.

Tüpoloogiline näide. __
Asukoht ja kooslus
ei ole ka just
parimad tüübi
esindaja kaitseks.

__
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Suur-Jõekalda tänav
Aadress
Suur-Jõekalda 3

Foto

Suur-Jõekalda 9

Info
Kinnistu ,
hoone puudub.
Kinnistu ,
hoone puudub.

Väärtused,hinnang Ettepanekud
__
__
__

__

Väärtused,hinnang
Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Ettepanekud
Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone

Vana-Pärnu
Haapsalu mnt
Aadress
Haapsalu mnt 12

Foto

Info
Otsaga tänavale
suunatud. Mitmele
perele mõeldud
puitelamu.
Ümberehitused juba
nõuk perioodil.
Moodustab osa
Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

163

Haapsalu mnt 24

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Suhteliselt
hästi säilinud.
Moodustab osa
Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
väärtuslik hoone

Haapsalu mnt 26

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Suhteliselt
hästi säilinud.
Moodustab osa
Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone
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Haapsalu mnt28

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Moodustab
osa Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone

Haapsalu mnt 30

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Moodustab
osa Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone
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Haapsalu mnt 32

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Moodustab
osa Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone

Haapsalu mnt 34

Pärnule iseloomulik
varane hoonetüüp. Võib
oletada, et piirkonna
vanimaid maju.
Suhteliselt hästi
säilinud. Moodustab osa
Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
arhitektuurne
ajalooline, miljöö,
ansambel. Asend ja
tehniline seisund
näitavad, et hoone
elujõulisus on
küsitav.

Märkida
miljööalal kui
väärtuslik hoone.
Ilmselt tuleb
arvestada ka
võimaliku
lammutamisega.
Kindlasti
dokumenteerida!
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Haapsalu mnt 36

Kahekorruseline
korterelamu, koosneb
mitmest ehitusetapist.
Juba nõukogude ajal
ümberehitused.

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone

Haapsalu mnt 38

Pärnule iseloomulik
hoonetüüp. Väga kole
euroremont! Moodustab
osa Haapsalu mnt
miljööväärtuslikus
ansamblist

Ei vasta mälestise
tunnustele.
Väärtused:
ajalooline, miljöö,
ansambel.

Märkida
miljööalal kui
miljööväärtuslik
hoone
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