
Nr etak_id Tüüp Aadress

Kaitse-

kateg.

1 201355

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lahe tn 16a B

Vanalinna miljöösse sobituv uus elamu.  Näide arh Tõnu Kulli poolt 80-90-ndatel 

Haapsalusse projekteeritud postmodernistlikest elamutest (1985).

2 200746

Elu- või ühiskondlik 

hoone P. Tšaikovski pst 4 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik miljööväärtuslik 19 saj keskpaiku rannaalele 

ehitatud lihtne puitelamu. EHR-i andmetel esmane kasutus 1854. (1866 kaardil)

3 5619413

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 2 C Uus abihoone

4 197010

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 1 B

Kena näide funktsionalistlikus stiilis puitmajast (ehitas Theodor Rõuk eesti 

advokaat, poliitik, seltskonnategelane ja sõjaväelane, alamkapten). Maja valmis 

1933. 1938. a. ostis kinnistu Lida Citron). Hästi säilinud ja remonditud (taastatud 

siksakilise ornamendiga välisuks) puidust funkvilla terviklikkust toetab sobiva 

lahendusega piirdeaed.

5 201012

Elu- või ühiskondlik 

hoone Vaikne kallas 10 B

Miljöösse sobituv lihtsa mahuga puitelamu 50-ndate lõpust, remonditud, 

laiendatud 2010-ndatel. (algne hoone hävis 23.09.1944.a. õhurünnakus).



6 7139217

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 9 C Uus abihoone (puukuurid)

7 204283

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 12 B

Tüüpiline lihtne 50-60-ndate viilkatusega puitelamu (EHR-i andmetel esmane 

kasutus 1956.a.), sobitub piirkonna miljöösse. Remonditud hoone algset lahendust 

arvestavalt.  (algne hoone hävis 23.09.1944.a. õhurünnakus).  

8 201503

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lahe tn 16 C Uus elamu (1997), arh. Vallo Valge

9 199643

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 23 C Uus kõrvalhoone.

10 197009

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 9a B

Haapsalu vanalinnale iseloomulik, tüüpiline 19.saj keskpaiga lihtne puitelamu. 

Väärtuslik mahu ja välisilme poolest. Ühel viilul säilinud vana laudis.  Sama 

asukohaga hoone 1866a. Linnaplaanil.



11 738911

Kõrval- või 

tootmishoone Sadama tn 1a C Pumpla

12 200643

Elu- või ühiskondlik 

hoone Vaikne kallas 4 B

Muinsuskaitsealale iseloomulikul suure miljööväärtusega viigi äärsel puitmajal on 

säilinud algupärane viimistlus laudisest varikatusteni (rikkalik saelõikeline 

puitdekoor, saelõikelised sarikaotsad, rõdu sepispiire, varikatuste sepistoed jms). 

19.saj lõpul ehitatud hoonet on remonditud algupära säilitavalt.

13 201411

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 27 B

Puithoone on ehitatud naaberkrundil paiknenud, tänaseks lammutatud, aida 

tulemüüri vastu 20 sajandil. Viilkatusega hoonel on muinsuskaitse alale 

iseloomulik lihtne maht. Fassaadilahenduses puudub täna terviklikkus, on erinevat 

tüüpi aknaid, uksi, varikatuseid, katusekatteid jms. Hoone välisilmet saab 

järgnevate remontidega parandada.

14 5621432

Kõrval- või 

tootmishoone Sadama tn 4 C Abihoone (puukuurid)

15 738892

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 10 B

Krunt on hoonestatud 19.saj. lõpul.  Algset hoonet on ümber ehitatud.  EHR-i 

andmetel on praegune hoone pärit 1955.a. Välisviimistlus uus v.a. plekk-katus. 

Tänavajoonel paiknev elamu sobitub piirkonna miljöösse.



16 5619526

Kõrval- või 

tootmishoone Lembitu tn 10 C Abihoone  

17 200918

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 21 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik piki tänavajoont paiknev 19.saj. lõpu puitmaja 

(1895.a. kaardil sama kujuga hoone). Välisviimistlus on tervikuna uus. Järgitud on 

vana maja materjalikasutust, säilitatud avad jms.

18 197472

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 19 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik kõrvalhoone (1895.a. linnaplaanil samal krundil 

Suur-Lossi 21 elamuga), mis on elamuks ümberehitatud järgides hoone algset 

paiknemist, mahtu, avade asukohti.

19 200200

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 21a B

Muinsuskaitsealalale iseloomuliku mahuga puitelamu. Vanast hoonest säilinud 

katus, ka vintskap, ülejäänud hoone välisviimistlus (laudis, aknad, uksed, piirlauad) 

uus. Maja ehitati peale kaldaala täitmist (20.saj.alguses), seega hiljem, kui kõrval 

paiknevad kui Suur-Lossi 19 ja 21.

20 8250696

Kõrval- või 

tootmishoone Supeluse tn 5 C Amortiseerunud abihoone



21 5620116

Elu- või ühiskondlik 

hoone Supeluse tn 7 C Uus elamu (2006), arh. Vallo Valge

22 525473 Katusealune <Null> C

23 199060

Elu- või ühiskondlik 

hoone Vaikne kallas 6 B

Miljööväärtuslik uhke spiraalpostidega puitvilla, kaunistatud saelõikelise dekooriga 

eristub Haapsalu tavapärastest vanalinna puitmajadest. Kastinina eeslinna 

ehituskrundile oli 1861.a. ehitatud puust uus elumaja, mida 1860.a. plaanil veel 

pole.  (1860.a. plaanil on juba väljamõõdetud Hunniuse krunt 385 rs. 1894 3 puust 

elumaja. Omanik Carl Abraham von Hunnius.)

24 199644

Elu- või ühiskondlik 

hoone Vaikne kallas 8 C Pooleli jäänud 20 saj ehitis.

25 7042087

Kõrval- või 

tootmishoone                          Seda kõrvalhoonet enam krundil ei ole.



26 5619383

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 4 C Uus elamu (1998.a.) arh Tõnis Padu

27 198429

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 4/1 C

1985.a. linnplaanil on lihtsa plaaniga maja antud asukohas  olemas.                                                                 

Tagasihoidliku lahendusega puitelamu on ümberehituste käigus kaotanud algse 

mahu ja viimistluse (eterniidist katus, kitsas laudis, ümber ehitatud aknad, jms), 

vaid viiludel vanem laudis.  Lisandunud on väiksemaid juurdeehitusi.

28 8250697

Kõrval- või 

tootmishoone Supeluse  tn 7 C

29 197508

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 1 B

Üks vanemaid hooneid linnas (1783.a.linnaplaanil). Kastinina vanima tänava, Liiva 

tänava,  äärde ehitatud hoones oli algselt kõrts.  Vana maja on osaliselt paekivist, 

osa puidust. Garaažiosa on hilisem juurdeehitus. Ehitisregistri andmetel esmane 

kasutus 1782. Muinsuskaitsealale iseloomulik hoone, väärtuslik mahu ja välisilme 

poolest.

30 198709

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 3 B

Puumaja on ehitatud 1852.a., naaberhoone (Suur-Lossi 5) 1860.a.  

Muinsuskaitsealale iseloomulik miljööväärtusega poolmurdkelpkatusega hoone on 

remonditud arvestades algset lahendust. Õuepoole on elamut laiendatud 

(veranda, rõdu, vintskap).



31 200973

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 3 C Uus elamu (2015), arh. Reet Valk

32 206056

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 15 B

19.sajandi II poolel ehitatud kõrge kivisokliga elamu (Väikese Viigi äärde oli Johann 

Selmar ehitanud 1861.a. märtsiks puust elumaja.1882 krundil on juba 2kordne 

puust elumaja). Säilinud hoone üldmaht, akna piirlaudade ehisosa. Remondi käigus 

on hoonele juurde ehitatud vintskapid, viigi poole veranda, rõdu. (Sama kujuga 

hoone 1866.a. kaardil)

33 477823

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 2 B

19.saj keskpaigas oli krundil hoone, mille asemele ehitati 1864.a. uus puust 

elumaja. 1873.a linna poolt ära ostetud majja rajati linna hospidal, mis töötas 

haiglana kuni 1979.aastani.  Vanalinnale iseloomulikku viilkatusega puithoonet on 

remonditud ja vähesel määral ümberehitatud 2017.a. Välisilme ja mahu poolest 

väärtuslik hoone asub linnaehituslikult olulises kaugvaatega asukohas (Sadama – 

Suur-Lossi – Neidude tänavate ristmikul).  

34 202735

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 5 B

1866.a. kaardil samas kohas hoone. Ehitisregistri andmetel esmane kasutus 1861. 

2014 alustati rekonstrueerimistöödega. Algse mahuga hoone sai uuesti 

puitlaudise, ajastule iseloomulikud aknad, valtsitud plekktahvlitest katuse. Säilinud 

üks vana korsten. Suur-Lossi ja Lembitu tänavate ristmiku äärne hoone on 

väärtuslik mahu ja taastatud välisilme poolest.

35 197078

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 2 B

19.saj lõpuaegne  (1895.a. kaardil) vanalinnale iseloomuliku mahuga puitelamu. 

Hoone algne välisviimistlus ei ole säilinud. Katusekorruse ümberehituse käigus on 

nii tänava kui õue poole ehitatud laiad uugid.



36 201991

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 6/1 B

19.saj. lõpuaastail ehitatud viigiäärne hoone on suure miljööväärtusega (maht, 

välisilme). Kivist esimesele korrusele toetub puidust teine korrus, millel 

saelõikeline dekoor  (saelõikelised sarikaotsad, aknapiirded, jms) ja Viigile vaatav 

konsoolne veranda. Hoone on 1985.a. kaardil.

37 197171

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 5 B

1848.a. kaardil veel krunti ei ole. 1859.a. kaardil on esimene maja, mida hiljem on 

õuepoole laiendatud. 1913.a. sai ehitusloa uus elumaja. Tänavapoolsel  fassaadil 

on säilinud vana lai laudis, aknad, piirlauad, luugid jms. Hoonet on 2000.a. ümber 

ehitatud (juurde ehitati torn ja õuepoole suurem vintskap, asendati osa 

õuepoolseid aknaid). Muinsuskaitsealale iseloomulik hoone on väärtuslik mahu ja 

välisilme poolest.

38 199093

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 5 C Uus abihoone

39 5619382

Kõrval- või 

tootmishoone Lembitu tn 4 C Uus abihoone

40 5619416

Kõrval- või 

tootmishoone Lembitu tn 1 C Abihoone



41 7241145 Vare Sadama tn 2 B

Sakkidena laotud paekivist tulemüür vana (19.saj.lõpp), tuleb säilitada. 

Tänavaäärne müür on uus.

42 7474111

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 8 C Uus maja (2017).

43 446347

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Mere tn 17 B

Suur-Mere, Supeluse ja Suur-Lossi tänava äärne hoonetekompleks koosneb eri 

aegadel ehitatud erineva väärtusega hoonetest. Vanim maja on Supeluse ja Suur-

Lossi tänavate nurgale ehitatud paekivist ait (1846.a. linnaplaanil); piirkonna vanim 

hoone, puust aidahoone, on asunud samas kohas 1783.a. plaanil). Tsaariaegse 

(1905) punasest tellisest maja jätkuna valmis 1964 a. saal-võimla. Viimane 

juurdeehitus (hoovipoolne internaadihoone) on aastast 2008.

44 190832

Kõrval- või 

tootmishoone Lembitu tn 1/1 C

Tüüpiline krundipiirile vastu tulemüüri ehitatud madal puidust abihoone. Läänest 

külgneb nüüdseks lammutatud hoone betoonist seinaosaga. Hoonel ei ole säilinud 

algset terviklikkust (erinevad aknad, laudised jms).                                            

45 199855

Elu- või ühiskondlik 

hoone Neidude tn 8 B

1895.a. kaardil on sama kuju ja asukohaga hoone, millele lisandub praeguse 

abihoone maht. Ehitisregistri andmetel on elamu esmaseks kasutuseks märgitud 

1936, mis võib olla ümberehitamise aasta. Hoone on muinsuskaitsealale 

iseloomuliku mahu ja välisilmega (remontide käigus on asendatud aknaid, 

välisvoodrit jms).



46 193931

Kõrval- või 

tootmishoone Neidude tn 8 B

Lihtsa mahuga paekivist üle krohvitud abihoone, ilmselt krundi vanim ehitis 

(märgitud 1895 -96 kaartidele). Väärtuslik maht.

47 201148

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 1 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik miljööväärtuslik elamu, väärtuslik maht ja 

välisilme. Hoone on linna kaardil 1860. 1895.a. kaardil u praeguse kujuga hoone. 

Ehitisregistri andmetel esmane kasutus 1912 (võimalik ümberehitamise  aasta). 

Tänaseks säilinud vana välisuks. Algsele mahule on juurde ehitatud rõdudega 

verandad.           

48 199282

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lembitu tn 6 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik hästi säilinud 19.saj. Puitelamu, väärtuslik mahu ja 

välisilme poolest, on kinnistu vanim hoone (esmakordselt linnaplaanil 1860.a., 

1895.a. praeguse kujuga). Tänavapoolsel fassaadil säilinud vana laudis, akendel 

uhked saelõikeliste kaunistustega piirlauad. Elamul on saelõikeliste otstega 

viilulauad. Õuepoole on alustatud ebaproportsionaalsete vintskappide ehitamist. 

Ehitisregistriandmetel esmane kastus 1866.

49 197176

Elu- või ühiskondlik 

hoone Supeluse tn 5 B

Kinnistu hoonestatud 19.saj lõpul (samas asukohas hoone 1866.a.kaardil).  

Ehitisregistri andmetel esmane kasutus 1917.Väga halvas tehnilises seisukorras 

puitmaja. Seni on alles mõned uste-akende piirlauad. Välisust saab võtta eeskujuks 

uue ukse  tegemisel. Oluline on säilitada ristmiku äärne hoonemaht.

50 196705

Elu- või ühiskondlik 

hoone Väike-Lossi tn 3 B

19.sajandi lõpul ehitatud tüüpiline väike vanalinna miljööväärtuslik puitmaja (linna 

1895.a. kaardil; ehitisregistriandmetel esmane kasutus 1900,). Remontide käigus 

asendatud laudis, avatäited. Alles üks vana korsten.



51 201361

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 9 B

Muinsuskaitsealale iseloomuliku mahu ja välisilmega miljööväärtuslik 19.saj 

keskpaiku ehitatud puitelamu, millel on säilinud üksikuid vanu detaile, laudist.  

Hoone on 1859a.a kaardil, üks piirkonna vanematest majadest.

52 197584

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 23 B

Tüüpiline vanalinna tänavaäärne 19.sajandi lõpu puitelamu, ilus näide oma aja 

arhitektuurikeelest. 2005.a. remonditi hoone järgides hoone algset mahtu ja 

fassaadikäsitlust. Õuepoole ehitati uus veranda, rõdu, vintskap (hoone 1866.a. 

kaardil; ehitisregistriandmetel hoone esmane kasutus 1895.a.).

53 205623

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 2 B

Miljööväärtuslikku elamut on remonditud säilitades hoone vanalinnale 

iseloomuliku mahu ja kasutades traditsioonilisi materjale, kuid välisviimistlus 

tervikuna on uus (uksed, aknad, laudis, katus). Korsten on vanemast ajast. 

Varasemad (1860) kinnistule ehitatud hooned asusid tänase Lahe tänava alal.

54 199853

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 10 B

1866.a. kaardil on sama kujuga hoone. Elamul on vanalinnale iseloomulik 

tänavaäärne maht. Avatäited on uued.

55 491975

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Mere tn 17/1 B

Ehr-i andmetel hoone esmane kasutus 1890 (1846 a. samas kohas puithoone). 

Lihtsa vanalinnale iseloomuliku mahuga puithoone on nüüdseks ümberehitatud 

kooli käsitööruumideks. Uuendatud on kogu välisviimistlus. Säilinud on vanalinna 

hoonetele iseloomulik maht.



56 196708

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Mere tn 17 C  

57 495326

Elu- või ühiskondlik 

hoone Supeluse tn 4 B

Muinsuskaitsealalale iseloomulik suure miljööväärtusega 18.saj. keskpaiga 

esinduslik puithoone (maja on 1866 kaardil). 2010 õnnestunult restaureeritud 

elamul taastati fassaadid. Säilitati vanu puitdetaile (akna piirded, korstnad jms), 

paekivist võlvitud keldrid. Otsaviilul taastati suur kaaraken. Viigi poole on 

lisandunud kaks verandat. Väärtuslik maht ja välisilme.

58 203528

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 13 B

Üks piirkonna vanemaid puitmajasid 19. sajandi  keskpaigast (1858 kaardil) 

soliidne hoone, mida on aegade jooksul ümberehitatud, laiendatud. Hoonet on 

õnnestunult remonditud, arvestades mahtu, materjale, avade algseid asukohti ja 

lahendust. Viigi poole on lisandunud kaks verandat. Väärtuslik maht ja välisilme.

59 199813

Elu- või ühiskondlik 

hoone Lahe tn 14 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik 20.saj. alguse puithoone. Väärtuslik on elamu 

säilinud algne maht  ja välisilme. Maja kagu seinal on säilinud vanad aknad 

tuuleliistudega, uhkete saelõikeliste piirlaudadega.

60 201704

Kõrval- või 

tootmishoone Sadama tn 5 B

Vanalinnale iseloomulik lihtsa vormiga paekivist abihoone, võis olla pesuköök. 

(hilisem kui elamu, oletatavalt 20 saj algusest). Väärtuslik maht ja välisilme.



61 203846

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 7 B

Uuem hoone kui enamik teisi Suur-Lossi  tänava maju, (1896.a. kaardil hoonet veel 

ei ole). Kõrgel soklil elamut on 2004 laiendatud ja ümberehitatud, fassaadid on 

vaesustunud, vanu detaile säilinud ei ole. Väärtuslik muinsuskaitsealale 

iseloomulik maht.

62 201166

Kõrval- või 

tootmishoone Lembitu tn 2 C

63 195673

Kõrval- või 

tootmishoone Vaikne kallas 4 C

64 199899

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 27 C

65 202363

Elu- või ühiskondlik 

hoone Neidude tn 8 C Garaaž



66 198263

Kõrval- või 

tootmishoone P. Tšaikovski pst 4 C

67 521676

Kõrval- või 

tootmishoone Supeluse tn 9 C Alajaam

68 5621430

Elu- või ühiskondlik 

hoone Suur-Lossi tn 25 B

Muinsuskaitsealalale iseloomulik suure miljööväärtusega kahekorruseline  

puithoone, ehitatud viigist täidetud maale  20 saj.alguses (1896.a. kaardil oli 

maaala veel täitmata). 2006.a rekonstrueeritud vana fassaadikäsitlust ja mahtu 

järgivalt.

69 5619543

Kõrval- või 

tootmishoone Lembitu tn 6 C Uus varjualune

70 7042088

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 5 B

Muinsuskaitsealale iseloomulik,algse mahuga tänavajoont järgiv,  kohaidentiteeti  

kandev abihoone, Hoonel on säilinud osaliselt vana laudist, vana korsten, aken, 

piirlauad, paekivist tulemüür.



71 5620118

Elu- või ühiskondlik 

hoone Sadama tn 4 B

19.saj. lõpust pärit ehitis on väärtuslik mahu ja välisilme poolest. 1882-83 a. ehitati 

krundile kahekordne torniga puitelamu, mis tänaseks on kaotanud küll algselt 

uhket väljanägemist, kuid säilinud on üldine maht, otsaseintel veidi algset 

saelõikelist puitpitsi. Hoone väärib terviklikku fassaadide restaureerimist.

72 6978295

Kõrval- või 

tootmishoone Suur-Lossi tn 21 C

73 202179 Katusealune Suur-Lossi tn 25 C Suur-Lossi tn 25 remonditud ärihoonele juurdeehitatud klaasitud varjualune


