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V bbriikliku e staureerim1svali tsuse 

arva m 0. s. 

I 11ij: sv Sidcruin1~J CCriu.!l1i Pärml Sideter.nike 'kspluatat-
sioomsõlm 

Objek~: elamukvert ärnt .. l lülinnHS Kalevi, Vun - ullinns ja 

htu tän v:.;., e vehelizel alul, mille arvel plmeeritokse 

ärnu 'S la1€!nd amist. 

Alused: 1 • ....L;;V Sideministee~iumi P~l.'nu idetehnika :3kspluatat
sioonisõ~e kiri nr.8-~p, 30.augustist 1976.a. 

I 

2. 1.inistrite õukogu määr-us llr . 9l, 27 . veebrua:cist 
1~73. ~ . (ajaloolis e linnakeskuste kaitsetsooni 
jühil.l;~ärus) • 

3 . Pf::l.'nu. ko" ~ ..... inn,:'. planeer~ . SkOnku.1 si eri tingiml.lsed 
v~nalllUla kai ·se- ja ehitustegevuse reCUleerimis
t sooniIle piiros. • allinn, 1974. fl. (lmost tud VRV-s, 
si:ffer Pi:-74). 

Kõne al e väike kolmnurkne ela:nukvartaJ. paikneb Pärnu 

vanalinna rootsiae gses, s.o. XVII sujendi 2. 001e1 juurdepla-
, 

no ':d. ~u oa- , vollase l1.nna lUMepiiril. Kvartali esikülg jääb 

Pärnu vmlalinna keskse tän "va, _ r' eguse Kalevi, end. iiUtli 

tänava poole. Idast piirab teda Vana-Tallinna (end. Tallinna) 

tänav, mis toob XVII saj. lõpul ehittud linna peavärava -

Tallinna värava juurde. Kvartali edelapiirika on linnavall ja 

selle kiilj e all kulgev Õhtu. tänav. 

Rootsiaegsetest Pärnu linnakindlustustest on just nimeta

tud kvoxtali kahul säilinud peale Tallinna värava veelosa 

valli kuni bastion Vanuseni vastu jõge. Sellel vahemaaJ. on suh-
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teliselt 000 i alalho1dunu.d ka bastion Luna ku.ju, mida tunneme 

r- egu = o111kääru nime all. ScJll ..... s ulatuses on säilin ka 

vallikraav .. 

Pärnu vc.nc~inn .... läänepOOlses osas on .kõnealWle kvartal 

. -us, .eli' . ~.1 sõ - a.K.~ .. hj ust 1stest puutumata ning on säil1 tanud 

oma algse struktuu.ri j a saj andite v~:l t el lruju.nenlld hoonestu.se .. 

V tfeim P tnnmed kv ' 'ali hoo E. Gt U '1C koIita on juba 1696. 

aa st' .st: kolmeks kinnistuks j ugatud kyartal.i Rüü.tli tänavale 

avaneval kaJ](~l .kru..~dii märgillek -e puitelamut (praecuste Kalevi 

1 ja :3 koh ). 

reegune Kalevi t.l madal ühekorruseline puitelamu. On ehi

tatud XVIII saj. 2. 00]e1. Oma põhiplaanilt on hoone väga ise

loomulik Pä.rnu vanemale elamuti.iüoile~ leeslese mantõelkorsten-köö

gl iimber koon ub sümCllee tril13~ p .. d gu.tuse ga 4 tu a.. '!'aolise põ-

hipl. cIDiea nii väi rsemr,l ei vi- Jrt'i pui thooned es:i1 . E~'tJ~d Pärn.u.s 

XVII s aj. lõpust IX Sf' j. ::1.111 ; eri lii sagedasti aga 

.. III s lõ puvee andil kohalike hitLl.smeistrite Joh. Daniel 

Toepe!1 j aChristian croler1 j ooniste järg1 vulminud elamuis. 

~helcpanu. väärivone am.u. nikerdusto ~ vä.iisuks, mis on 

valmiste.tud arv. eelmisel j andil kohalike t i slermeistri te 

pool t ning on Pärnu. tialermeistr te koolJmnn a loomingU. ilmekaks 

näi teks. 

Ar es üdes hoone chi ~u ajaloolist j a iljöövliärt~st, on 

t võet d kohaliku k · i t se ulJ· nine k lulu.b perep ktiivaelt res

taureerimisele ja 0 alisele r konstrueerimisele elamuna. 

Praegune E;~ev:i t. d kdr ... 1. s >klil m~Ul ardkorrusega pll1t-

el amu on samu. t1 d ateeri tu.d III saQ. 2. poolue. Hoone on ee1-

kirj eldatust suurem j :1 kocr nk ::illa pl ~ e.nilahe.{ldusega, tundub, et 

hiliselned sajandid on teda nii põhiplaani kui väliskuju. osas 

mõnevõrr mautnud. 



- 3 -

Pärnttle eriti iseloomulik on tema Kalevi tänavaJ..e avaneva 

esif'assaadi mool;;ardkorxuse OS8 v~ljdehi ·Lus: kesk teljel kollllllurk

frontoon1gu ärkel, mi~lest ka.l-J.ele poole jäävad eegrnentviiluga 

katuf3ca1mud. Pärnu linnapildis kohteme taolist katQsekorrtlse 

väljaehi tust õi~.)e mi tmel nii XVIII kui XIX saj. ptlit- ja. kivi

elamu.l. 

Ka Kalevi t.3 elomu.l on arv. XIX s ...,jundi l. r>oolest pärit 

kellEl nikerdus eGa välisu.ks . ärkimisvaarsed on neli su.u.rt XVIII 

sajandist pärit sepistatud hinge ukse siseküljel. Viimased kuju

t"v'"'d endast baroki-?e-rioodil evinud ~ol"usur"h1nge keerukamat 

ja mõnevõrra hiliser"lat varianti, JJülle a~jbcl h rud on võtnud 

teravatipulise taimelehe kuju. Säilinud on sedatüüpi hingi suh

teliselt vähe. 

Hoone K310vi t.3 on eld~us~jaloolise dt kUljcst hinnatud 

eri ti väärtuslikuks, linna u.ld J ild i ü on t,' k~ kõr ·a mil.jööväär

tu • Hoone on võetnet ~Aot'õ t -:'U :0 ~lu, perspekt1iv

sel t kuulub tu restaureeriminele j c.. o9clisclc 'ekonstru.eerimi

sele , "Ajakirjandusle-yi" tarbeks (on ku pr~gu siin üheks valda

j eks) • 

Vane;;.-Tal.linnu tä.l1.ava pool on säili.."'1ud osa kinniato. piirde

müür1st kahe segmentkaarse väravaavaga: fJullrem veokitetarvis, 

väiksem aga ja.l{'VäT:1V. SamalaadRed ivist värc..vc.chitusedolid 

kWl: .. ei pea igal kinnis tul vnn inn(" .... o, nüüd on n e i s t säilinu.d 

v id. mõni. 

~a1evi t.3 I, Õh.~!L....t.7 tähistab k ohte X1X saj andist pärit 

kokku ehi auLla. pllitelan:ut k v tali mallinna värava poolses ot

sas. Vana Tallinna t. poole jääV madal. ühekorruseIme puitelamu 

on mõnevõrra varasem, ehitus~~s tilffisest külje~t erilist väär

tust ei oma; küll a li am b ta miljöövk~ä.rtust nillg on olu.lisi 

komponen te kvartali sj aloolisel t kL1.junennd stru.ktuu.ris. 
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Temaga kokk\1 Õhtu. t. poo~e on hiljem (mi tte enne ~867. 

aastat) ehitatud kahekorruseline väiksem puitelamu.. Tagasi

hoidliJmks kaunistaseks on sellel saj andi 1õp~e iseloomu.likua 

laadis pro!11eeringuga puitkarn11sid akende kohaJ. ja korruste 

vahelae j oonel, vortikaalsed pro:fileer1 tud nttrgaJ.au.ad ning 

l.'Õdll aZuux. e mct 1 võr . Elamu on e i u.saj aloolisest ktilj est 

ninna"liud väär uslikllks, samuti omab a milj ööväärtust. Per8-

pektiivsel t on ette nähtltd .enDlama hoone fe.ssuudide restaureeri

mine ja plaanilcllenduse osuline rc~rons '- rucer:unine elaJlltll'unkt

sioon! säili' amise ga. 

Aramär dmist väärivad ni" niljöö kui ehi t tlsaj aloolisest 

seisukoh3st ka kaks XIX S' j andi k"r dhoo 1 't - hu t. ääres: 

rõhtpalkseinte ning kivikal.usega ait ja la.u.t või tall. 

X'levi t.la näol on tegem1st Kvartali Kalevi ja õhtu t. 

nurgal po.ik..."'lova Pürnu linnaarbl tel;:ti O. Sii.l1Ll' <. projekteeri tud 

alamuga aastast 1932. lQone on omanüoline, moel iva e proport

sioonidegat kolmekümnendaia auotaid ja O.Siinm a loomin~t 

ioeloomuatavas ~unkt6ionalist11kt16 laadis ehi 1s, mis oma üld

kompositGioOlli ja kujWlQuse a suurepäraselt li1tub kvartaJ.1 

vana hoonestusega ning sam.~s kulgeva li:nn.6.v lliga. Hoone on 

arhi tektuurimälestisena vabariikliku kaitse all (kai sen1mekir

j as nr.I'7 ). ' r· agu r u"U~':> oone L 'un. pid . Jt.am, perspektiivis 

on taastoo a tema el ufunktsioon. 

II VRVaeisukoh 

Lähtudes ajalooliste linnakeskuste kaitsetsooni põh~ääru

S6frt ning silmas idades kõnealuse kvartali tüht, ust Pärnu. va

nalinna iUdpild1s ning ärnu linnaehi tusaj ...J.. 0 0 seisukohal. t, ei 

pea me võimalikuks Pärnu J\SS laien am1at nlmetatud kvartaJ.i ar

vel. Ajalooliste linnakeskuste kaitsetsooni põhimääru.s näeb 
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kaitsetsooni ülesannet ajalooliselt kujunenud keskuse kui ar

hitektuu.rians' blite planeeringu , tti.nuvote "õrgu ja topogruafi

liste iseär ~suste om~pära, samuti seal paiknevate eh1tusaja-

100118e j tt aj aJ.oolis-kultuurilisc v" ärt\1stega ehi tiiste säili

tamises, esi1elioomaes ja korrastwn1nos keos töö- ja olmetin-

!muste järk-järgulise ptU'U1demiscg nin olemasolevate kul

tuur1vääl.'tuote elanikkonnale ki:it· e~t~ i I f~VW{S toge.Iüisega. 

L·v t'ndttnvate jv.lL-rdeehitusteCa L.e"" hlivj.kc J.) tiks väheseid 

vun inn~ kv::.!' ",.leid , is terviklikun .... on säilitanud om pla

neerin~ isaäras sed, sisemise Su uk uuri ja ~jaloo11se hoones

tusa; 2) aj aloelisel t kujunenwl orc~a~il" e eos vanaJ..inna ja 

seda ümbri tscnud kin Ius I.:ltsvöönui ah 1., mis praegu. veel vaid 

nimetatud kv' rte~i ulatnsos jälti t<:..V on ninc; mille tõttu kvar

talil on ka eriIlsel t kõrge miljöüvi.",tirtus; 3) mi tu ehi tusaj 8-

looli t -" a J!liljööV:'tirtUG u OJll .... Vut hoonot, nende hulgas kaks ko

halik k i se ;,iil ol v' '" iJ,Oon t ( ru.evi 1 ja j) ning U.ks vaba

riikliku tähtsuseea arhitek~uurimtilcstis - Kalevi la. Viimase 

shili tamirle uusehi tisto kõrval tähendaks ·t mo hävitam1st kaud

sel teel: kVartali pra euse s ruk~uuri muu mi el kaotab hoone 

oma loogilise ~send' j a arh·tekt uurce lahenduse õigustuse; 3-4-

lwrruseli",,,e Guw.'c.mah.l"oto Ulf:.t~hi ... s e k-r .... ~ I:::i r'lundc ta enam 

auinna väl."av t XVII 

st.j andi kiüd uutun .}: 1 teIdjuuri silm paia LVc..'rlE .. .id nai teid ja ai

nu.s om~ taoliotc hulga säilinud ehi:' .. , al til!l tl el. Teda e1 

varjalcs juurdeehitusad mitte aint,llt k· udoeo, vc.dd ka otsenes 

tähenduses, kUlla I ja Il ~tap' juuldc!lii .... 6<1 on ette nähtud 

ü.hend~a Vana Tull.inlla tän.<:1va kohal (läbispiduga esimese kor

ruse ulatuses). 
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hitektuuri pärandig seotud küsi uste pe ~skaudse 1ahen-

dc.mi e t o;ajär e1;:0 ~õ'ajäresAil nu'tril oli ba.rokse Narva ja 

Piirnu. . j olooliso lir...nasüd "~U ning Jikol i kiriku havinIine. 

JJU amau. (n tookor ~ ceid vigu korrata nüad, kus 1 ahvus"1uhe11ses 

ulc;.;. tuses ;j~=j ..... t enam pöörat küe tähelepanu aj oolisto linna

de, ansamblite ja üksikehitiste k'i"nole, säilit8IJlisele ning 

neile lor.Jr ectse kusu. wnisväk" "tus le1dml.sele k aoaj a arenevas 

linnaliseE! ke 1 OnIl",S . 

Kui ei ole võimalik elekte ei e k OID leköi vb~jaehitrum1ne 

välj ::...poole l-ärnu analinn", piire, tUleb kõne alla 

RSS laiendamine üksnes 9r .... eg'.lcost hc ono t ""õhj'" oole jääv a 

kV"!l."tali ( Uttt eem.1""" eal vi, V:o.tl8.- all~nn~t htu-põi k tan. va

he1) põh' aJ..iku. rekons·t:rueer1rni e " Il.du.. 

J'uurde h· tiste proj okteerimise l tuleb arvostada väl j aku-

änree hoonestnoe [mn b iliou""o 'JC:. ( aht , äl kampa itsloon, 

olla iiksne s maa-aluna. 

1) ii esk1iside stu<;diumic projekt kui tema lõppvariant tu

leb kooskõlastada V V_go. Tööde algusest in armeerida VRV-d ja 

'heoloD,."l's't jür lv .v t. 

Yoo .. trcnud: 

/ A.Uurga./ a-/~Lv\l\-C1A---
. oJ.o010.ne U 

I.~. a:ie./ 11"..: .. 
III :il P L.TUOl. . ur! 

""el. 605-582 

ehitus-
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