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Töö koosseis: 

Köide I Pärnu linnaplaanid ( PKM ja RAKA ) 

A. Tekstiline osa 

1. Sissejuhatus 

2. Uldosa 

3. Uksikplaanide ü~diseloomustus (sajandite kaupa) 

B. Graafiline osa 



.-

- 4 -

B.1. XVII sajand. 

1. Pärnu südalinna plaan 1678.a. P.v.Essen 

2. Grundt Riss von der st~ Pernau mit deren Platzen 

1696. September P.v.Essen 

J. Plaan über die ausgeteilte Plätze in der neuen 

Stadt Pernau 1696 9 Octobr P.v.Essen 

4, (Pärnu südalinna plaan) 1696 P.v.Ess en 

5. Geometrische Cnarte der neuen Stadt Pernau 

Nach der Messung vom Jahre 1696 

6. Geometrische Karte der alten Stadt Pernau 

~ten Octobr 1696 P.Prahm 1841 

B.-2. XVIII sajand~ 

1.7Grund-Riss von der Vestung Pernow nebst Ihren 

Situatmon (1704.a.) 

(2) 8. Pernau (pärast 1706.a.) 

(J) 9. TIepHaB'b 1710 

(4)10. Plan der Stadt und Festung Pernau, august 1710 
=- f~(Ä..; 

(5)11. ITepHaB'b (XVIII s. keskel) 

(6)12. Plan der alten und neuen Stadt Pernau ca 1760 

(7) 1J. Geometrische Karte des 1 ste Quartals der Stadt 

Pernau 1780 gezeichnet 1841 vom P.Prahm 

(8)14. Geometrische Charte des zweiten Quartals der 

Stad t Pernau Nach der IvIessung vom Jahre 1780 

(9) 16.(Pärnu kindlus koos Riia eeslinnaga) 1794 

(10)16.(Pärnu kindlus, Riia eeslinn ja Sloboda) 1997 

Märkus: Sulgudega on märgitud pealkirjata voi originaalis 
pealkirjata plaanimaterjal. Sama kehtib kaarti 
koostaja ja dateeringu osas. 
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B.-3. XIX sajand 

( 1 ) 17. Plan von der 
I 

Kre1$ Stadt Pernau 1804 E.J.Bohm 

( 2) 18. (Pärnu reid) 1806 

(3) 19. (Pärnu) 1810 

(4) 20. (Pärnu) -i821 

(5) 21. Die Stadt Pernau mit ihren Festungswerken (ca 1830) 

(6) 22. reHepa~bHU~ TI~aH~ ropo~a TIepHoro 1841 ABrye'T~ 

(7) 23. Charta von dem ~eichbilde der Kreisstadt Pernau 

J.Fowelin 1844 

(8) 24. Charte von der Kreisstadt Pernau 1844 J.Fowelin/ 

/1851 C.L.Braesch 

(9) 25. Plan von der Kreisstadt Pernau J.Fowelin 1844 

(10)26. Plan der Kreisstadt Pernau 1867 

(11)27. TI~aH~ y-~s.n.Haro ropo~ TIepHoro· A.rycTaBcoH~ 

)1870) 

(12)28. (Plan der Stadt Pernau 1870/85 W.Peters) 

(13)29. Plan der Stadt Pernau. 1889 H.v.Wollffeldt 

(14)30. Plan der Stadt Pernau 1898 H.v.Wollfeldt 

B.-4. XX sajand 

( 'I) 31. TI~aH~ TIepHoBcKoro TIopTa li r. TIepHoro 1900 
J 

(2)32. Paan der Stadt Pernau ~ . Rawassaar 1918 C.Ruhs 

(3)33. Stadtplan von Pernau (Pärnu) 1920 

(4)34. Pärnu linna plaan ( 1 920) C. Lõwe -
(5)35. Pärnu linna plaan 1922.a. Th. Thomberg 

(6)36. Pärnu linna plaan 1923.a. Th. Thomberg 

(7)37. Pärnu linna plaan 1928.a. Th. Thomberg 
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(8) J8. Pärnu linna plaan 1930.a. Th.Thomberg 

(9) 390 (Pernau = Pärnu 1942) 
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SELETUSKIRI 

1. Sissejuhatus 

Käesoleva töö tellijaks on ENSV MN Riikliku EK 

VAKI. Töö sisaldab Pärnu linna plaane ENSV ja Läti 

RM(A-, Pärnu KOduloomuuseumi-, Tallinnas ENSV Ajaloo

muuseumi-, ning Rootsi Sojaarhiivi fondidest. 

Rea plaanide puhul on allakirjutanu tehnilistel 

pohjustel kasutanud fotoreprosid, mis ei vasta origi

naalsuurustele. Need on materjalid Sojaajaloo Riiklikust 

Keskarhiivist Moskvas, milliseid autor pole veel origi

naalis näinud. Tulevikus on kavas ka nimetatute kop eeri

mine 'I: 1. 

Koik valguskoopias esitatu on originaalide k~mpiad 

1:1. Rootsi Soja-ajaloo Arhiivi materjalid on suuren

datud originaalsuurusesse 1:1 must-valge mikrofilmiIt, 

seetottu polnud nende koloreerimine voimalik (origi

naalid on värvilised). 

;::. Uldosa. 

Käesoleva köite eesmärgiks on kOigi autorile teada

olevate Pärnu linnaehituslikku tervikarengut iseloomusta

vate materjalide koondarnine. Spetsiifilisi küsimusi 

(näit.: linnakindlustuste areng ja likvideerimine; 

sadama-, raudtee-, samuti "Waldofi" jt. suurettevotete 

loomine ja ar:gg) iseloomustavat graafilist materjali 

pole käesolevalt esitatud. Sarnuti pole siin esitatud 

linnaehitusIikke üksikprobleeme holmavat plaanimater

jali (näit.: mereäärse ~illade rajooni teke ja areng; 



• 

- 8 -

samuti Audru, Rääma ja Raeküla linnarnaisade riigista

misest tekkinud ~larnurajoonide teke ja areng) . Pahju

seks on nimetatud teemasid sisaldava plaanimaterjali 

suur hulk ja eespool mainitult teemade suhteliselt 

lokaaIne iseloom linnaehituslikus mattes . Pealegi 

annab käesolev linnaplaanide valik autori arvates ka 

nendele küsimustele linnaarenguliselt piisava üldkäsit-

Iuse. 

Käesolev plaanide kogu on töömaterjal lokaliseerimis

ja identifitseerimisprobleemide lahendamiseks , kuna kopee

rim~s _ga 1:1 on välditud fototehnikast tulenevad moonu

tused . Fotoma~erjalidena on osa plaane dubleeritud 

(tehnilistelpahjustel fragmentaalselt) 1970.a. koosta

tud t ööd: "Pärnu linnaplaanid" VRV P-1289 aut:ajal . H. 

Sirel . 

Mru."kima peab, et 1879 . a . maamoatja W.Petersi val

mistatud Pärnu linna plaanist esitatakse käesolevalt 

vamd südalinna psa. Töömahust ja mahust tingituna on 

ullakirjutanul kavas koostada eraldi köide . 

3 . Uksikplaanide üldiseloomustus . 

3.-1. XVII sajand 

Joonis nr . 1 (Pärnu südalinna plaan 1678.a. P. voEssen)1) 

on sisuliselt uuslinnajao esimene krundinumbritega skeem 

RAKA- s säilitatava 1678 •. a . nimekirj a juures . Nimestikus 

on antud krundi suurus , pindala ja omanik, samuti hoo-

1) RAKA F "1000 , N- 1, SÜ- 8415 , lk . 4 . Varreldes skeemi 
joonistega nr . 3 ja 4 näib ka see olevat tehtud 
P. v . Esseni poolt (s& arne;- graafika, lc" aekiri) , kuid 
teiste krundinumbritega kui joonistel nr . 2, 3 ja 4 
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nestus koos materjali äranäitamisega. 

Joonis nr. 2. uGrundt Riss von der Stadt Pernau mit deren 

Platzen 1696, 4.september, P.v.Essen,,2)on esimene täpsem 

printsipiaalne uuslinna plaan, krundinumbritega - seotud 

on see RAKA-s säiluvate nimekirjadega;)) plaan on origi

naalis koloreeritud. Plaan on tegelikult igaaastase 

aruande graafiline osa Pärnu kindlustuste väljaehitamisest. 

Vanalinn on esitatud vaid kvartalikontuurina. Varem on 

originaal publitseeritud 1961.a. t undis C.ETmeri poolt 

tlDie Stadtplanung im Swedischel1 ostsee~ich 1600 - 1715n 

lk. 525, kuid tehniliselt ebakorrektselt: loigatud üla

ja allserva tottu puudub ülal pealkiri ja tänavate nimes

tik4) ning all on raskesti loetav koostaja allkiri, puu-

dub maasstaap. 

Joonised nr. ) "Plaan über die ausgetielte Plätze in der 

neuen Stadt Pernau 1696, 9.0ctobrPp.v. Essenn 5) ja nr. 4 

(Pärnu südalinna plaan 1696.a. P.v.Essen)b)on Rootsis 

säiluva originaali osalised koopiad, millest LätiS säi

litatav on koloreeritud nii kui originaal. MeIernaI koopial 

2) Rootsi Sojaajaloo Arhiiv, (vt. VRV arhiiv P-)598 joonis 
nr. 25) 

)) RAKA F-1000, N-1, sü-8417 ja SÜ-8415 
4) Siinkohal märgin, et seni kaigis ~ärnu keskaja rekonstrukt

sioonides, kirjanduses ja traditsionaalselt veel 19;0.a. 
säilinud tänavate nimistu on lähknev käesoleval origi-" 
naalil esitatust. Vardle: Nordgasse - Bachstrasse, Lange 
strasse - Schloss-strasse, Malmöe Strasse - Lan~ strasse, 
Hospital Gasse - Heil Geist-strasse, Heilige Geist Strasse
Compagnie Strasse, Gilden Gasse - Ri~ische Strasse, 
Nicolai Strasse - Nicolaij strasse,Monchen Strasse, Norder
stresse, Wasser strasse - Kleine Bachstrasse. Originaalil 
on Rootsis ~äiluvatest ainsana tänavate nimestike 

5) RAKA F-1000, N-1, SÜ-8417, lk.1 

6) Läti RAKA F-6828, N-4, sü-544 
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puuduvad kindlustusvöönd ja tänavate nimestik, samuti 

märkus end. ordulossi kavandatud kohandamisest akadee-

miaks. Erinevustena on koopial (joonis nr. 2) krundid 

nr.1, 2 ja 3 originaalil vastavalt nr. 2, 3 ja nr.1. 

J oonised nr. 5 ja 6 "Geometrische Charten der neuen (und 

t alten) Stadt Pernau nach der Messung vom Jahre 1696 

P.Prahm 1841 tt1 ) on retrospektiivsed skeem-plaanid male

ma linnajao kohta, millised seovad XIX sajandi linna 

pärusraamatu XVIII sajandiga. Malemad plaanid ei ühti 

eespoolkirjeldatud 1678 ja 1696.a. plaanidega, käesolevad 

2 on lihtsustatumad: PÜhavaimu, Nicolaij ja Vee tänavate 

launaosas on kolme krundi asemel 2. 

Kokkuvote. 

otsest graafilist materjali hoonestusega XVII saj. 

kohta pole, on vaid uuslinnajaos kruntide numbritega 

ja piiridega plaane, millised on korrelatsioonis RAKA-s 

säiluvate nimekirjadega. Vanalinnajaos on määratud vaid 

kvartali üldkontuur ja olulisemad hooned, kiri~d, rae

koda ja ~ptuur pr~Akadeemia koos kroonu magasini~a. 

1) RAKA F-4614, N-2, sü-27, lk.125 ja SÜ-26, lk.151 

"Grunderbebuch der Kreisstadt Pernau" (I und II Stadt 

-Theil). 
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J.-2. XVIII sajand. 

Joonis nr. 7 "Grund Riss von der Vestung Pernow nebSt Ihren 

Situation (1704)1) on uuslinnajao osas näidatud planeeritud 

kvartalisisene kinnistustruktuur, hoonestuse (eraldi 

kivi-puit) ja hoonestamata mahu~massi vahekord. Viimane 

on antud rohutatud kontuurjoonega. Samasuguse tehnilise 

valguse-varju modelleeringuga on esitatud ka eeslinna 

kvartalid pro. intensiivselt kasutatavad maa-alad. 

Joonis nr. 8 npernaun2 ) (pärast 1706.a.)J) valmistatud 

plaanil on erinevalt 1704.a. plaanist kvartalisisene 

krundistruktuur näitamata, kuid samas on kivihoonestus 

uuslinnajaos antud üksikhoonetena. Eeslinnade osas on 

näidatud kvartalisisene suur sisejaotus ning olulisemad 

hooned. Nende lokaliseerimine on allakirjutanul kavas 

lähemas tulevikus. Eelinn ise erineb moneti 1704.a. 

eeslinnaskeemist, kuid selle muutus - areng on siiski 

suhteliselt hAolpsasti analüüsitav. Käesoleval plaanil 

on erinevana 1704.a. plaanist pealekantud l oosi eeslinn, 

osaliselt ka Ulejoe kaluriküla. 

1 ) 

2) 

J) 

Rootsi Sojaarhiiv Stokholmis. VRV P-J598 foto nr. J2 

sama, VRV P-J598 foto nr. J5 

Autori korrektuur. Rootsi Sajaarhiivi empiiriline 

dateering ca 1704.a. on vale, kuna fotol nr. JJ 
W.G.Lõw poolt signeeritud ja 1706.a. dateeritud 
linna ja ümbruskonna plaan on rea detailide pohjal 
kindlalt varasem uurittJ.vast. Käesolev plaan on origi
naalis signeerimata Jc-. kindlalt uatee.t:imata. 
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Joonised nr. 8 t nr. 9 ja 10 on üksteisele väga lähedased -

koik on seotud 1710.a. augustikuu sündmustega ja esitatud 

võrdlemisi skemaatiliselt. Praktiliselt ei erine sellest 

ka XVIII saj. algusesse dateeritud Pickardt'i grafüür 

(Joonis nr. 11) Südalinna kvartalid on esitatud vaid 
.. .... 

tanavavorgu struktuurina, samuti on talitatud eeslinna-

dega. 

Joonis nr. 12 - (ca 1760 ~dateeritud südalinna skeem). 

"Plan der alten und neuen Stadt Pernauu on koopia 1969.a. 1 ) 

plaanidest, millele on kantud Eliisabeti kirik (läbi 3-e 

krundi) - seda graafilises mettes. Väidet kinnitab asja

olu, et kinnistu numbrid ja keskaegse linnarnüüriga seotud 

detailid langevad Ühte, puuduvad vaid Tallinna- ja Riia 

varava nimetused. 

Joonis nr. 1) ja nr. 14 kokku on esimene südalinna Hoones

tusega skeem 1780.a., koostatud retrospektiivselt XIX 

saj. Pärnu pärusraamatu2 ) tarvis, eesmärgiga siduda 

kruntide uus numeratsioon varasematega. Aluseks on veetud 

rida XVIII saj. II poole nimekirju ja kirjeldusi hoonestu

sest,samuti itGrunderbebuch der Kreisstadt Pernau 1751 -

1787,,3) Plaanid koostas P.Prabm 1841.a. Skeemil on rida 

ebatäpsusi, kuid hoonestuse dateerimiseks on ta väärtus 

siiski suur. 

Joonised nr. 15 ja 16 on skemaatilised plaanid Pärnu 

kindlustustest koos Riia eeslinna - Slobodaga vastavalt 

1) Pean silmas RAKA-s (F-1000, N-11 SÜ-8417, lk.1) säilu
vat P.v;Esseni originaali osalist koopiat "Plaan über 
die ausget~lle Platze in der neuen Stadt Pernau 1696 
-p 9.0ctobr P.v.Essen." vt.3-1 XVII sajand ja joonis nr.3 

2) RAKA, H-4614, N-2, sü-27 ja 28 "Das Erbgrundbuch der 
Kreisstadt Pernau" I ja II linnajagu 

3) RAKA F-1000, N-1, sü-8422 



- 13 -

1794 ja 1797.a. 4 ) Nende pehiväärtuseks peab lugema Pär

nu eeslinnade arengut täpsustavat iseloomu; südalinn on 

käitletud skemaatiliselt. 

Kokkuvetteks. 

XVIII sajandi plaanimaterjal lubab Küllaltki suure 

t~susega lokaliseerimisi eeslinnade osas ning täpsus

tab ka südalinna hoonestuse kujunemislugu (1780.a. skeem). 

4) 
urM[ ~-Br~, EE, XP-2I527 ].13 (I794) 

XP-21528, Q.6, ]=30 (1797) 
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3.-3. XIX sajand 

Joonis nr. 17. UPIan von der Kreis stadt Pernau 1804 

E.J.Bobm,,1) voimaldab täpselt jälgida eeslinnade aren

gut ning annab detailselt edasi südalinnas ja eeslinnades 

kroonule kuulunud hoonestuse paiknemise ja ulatuse. 

Joonis nr. 18, 19, 20 (pärnu reid 1806), (pärnu 1810 ja 

Pärnu 1821) on tunduvalt skemaatilisemad kui joon. nr. 17. 

Seda nii eeslinnade kui ka südalinna osas. Praktiliseks 
.. 

lokaliseerimiseks on need vähese väartusega. 

Joonis nr. 2'1 "Die Stadt Pernau mit ihren Festungswerken" 

(ca 1830) 3) on vanim ülitäpne eeslinnade struktuuriarengut 

fikseeriv linnaplaan. Voimaldab holpsasti lokaliseerida 

krunte ~a on korrelatsioonis RAKA-s säiluva linna ja ees

linnade kinnistute nimestikuga. 4 ) Viimane on seotus ana

loogse nimekirjaga 1783/1793.a. 5 ) 

Joonis nr. 22 "feHepaJIbHbIiiJ il naH'b UepHOBa 18~' 2) 

voimaldab eeslinnade üldistatud lokaliseerimist kvartali 

täpsusega. Esimene plaan, kus on ka linnalähedased moisad 

ja ühendusteede pohivork peal. Voimaldab Vana-pärnu lokali-

seerimist. 

1) RAKA 

2) 

F-1002, N-3, sü-16(1804) 

llfKA ~-BY~, EE, XP-22347, I , II (1810) 
) saMa XP;...zI562. 18 (1821) 

3 PKi~ korrastamata graafilise materjali fond 

(1806 ) 

4) RAKA F-100, N-1, sü-8432 "Verzeichnis der Grundbesit~h 
1837" 

5) RAKA F-1000, N-1, sü-9357 



• 

• 

- 15 -

Joonis nr. 23 ja nr. 24~) "Charta von dem Vleichbilden der 

Kreisstadt Pernau 1844. Fowelin. "Charte von der Kreisstadt 

Pernau 1844 J.Fowelin/1851 C.1!..Braesch" on malemad head 

eeslinnade kvartaliviisilise lokaliseerimisprobleemide 

lahendamist vaimaIdavad alused analoogselt joonisele 

nr. 22. Jooni~nr. 24 on Vana-Pärnu linnajagu hoonestusega, 

joonisel nr. 23 on RaekÜla poolBe osa detailne (hoonestu

sega). SUdalinnad on meIerniI antud skemaatiliselt kvarta

lite tänavavargus. 

Joonis nr. 25ti nPlan der Kreisstadt Pernau J.Fowelin/1844ti2 ) 

on esimene täpne hoonestusega (materjal, otstarve) kruntide 

nwneratsiooni ja kvartali struktuuriverguga südalinna plaan. 

Kruntide numeratsioon on korrelatsioonis XIX sajandi pärus-

raamatuga. 

Joon. nEe 26 "Plan der Kreisstadt Pernau 1867,,3) on teine 

ülit~pne hoonestusega (materjal, otstarve), südalinna plaan. 

Kruntide numeratsioon on sama mis joon. nr. 25, kuid reale 

kruntidele on märgitud nende kuuluvus nimekamatele kaupmees

tele vai firmadele (J.Jacke & Co, R.D.Schmidt & Co,~Barlehn, 

Sternberg & Co) • 

. Joonis nr. 27 "I1JIaH'b Y'b3,ll.aHOrO ropo,zr.a I1epHoro A.rYta.BCO~t)" 
1870 

on äärmiselt üksikasjalik kaigi eeslinnade ja südalinna 

1) Pru~ süstematiseerimata graafilise materjali fond 

2) Originaal säilis 1962.a. PKM-s, kuid fondide transporti
misega praegusesse asukohta kadus jäljetult. Tänu P.Rärmson: 
poolt osalt kalkeeritud koopiale ja E.P~reku erakogus oleva: 
osalisele fotokoopiale ning reale RAlt& materjalidele annestl 
allakirjutanul taastada nimetatud plaan bastionidega piira
tud osas. 

3) Läti RAKA F-6828, N-4, sü-552 

4) RAKA, F-298, N-5, SÜ-21/18 Dateering on allakirjutanult 
RAKA-s, samas f.qpdis säiluvate teiste A. Gustavsoni poolt 
koostatud ~ Jargi 

r [G(,,~ n : c.te 
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hoonestuse plaan, mis voimaldab väga täpset lokaliEeeri

mist ja identifitseerimisto Esmakordselt on siin peal ka 

Bremerseite ning Vana-Pärnu planeerimiskavand. 

Joon. nr. 28 !IPIan der Stadt Pernau \'l .Peters 1789n1 ) 

on ülitäpne linna alus detailse krundistruktuuri, hoo

nestuse iseloomu ja funktsiooni ning mater jali näitami

sega. Käesolevalt on loobutud tehnilistel pohjustel 

kinnistu piiride ja pindalade kopeerimisest, kuid need 

on originaalil korrelatsioonis RAKA-s, säiluva sama 

kaardi kirjelduse - nimekirjaga 18~9.a.-st (vaata viide2)). 

Plaanil on omanikud ja krundi numbrid/ viimased on vasta

vuses ülalmainitud nimestikuga. Kaart on koostatud geodee

tiliselt, aluseks on voetud rida reepertorne üle kogu 

linna, millistest pohipunktiks oli Nikolai kiriku torn. 

Vestlusest Parnu RSN TK Arh.os. geodeediga ilmnes, et 

koik hilisemad geodeetilised alused on koostatud nimeta

tud plaani alusel. Parnu RSN TK Arhitektuuri osakonna 

arhiivis sailitatakse w.Petersi poolt 1874/79 koostatud 

uksikkruntide detalseid aluseid, millised on samas mas

taabis kui kaesolev osaline plaanikoopiagi. See kaart 

vaimaldab vaga tapset lokaliseerimist. 
) ) 
1 PKM sustematiseerimata graafilise materjali fond.Plaan 

on halvas tehnilises seisundis, sellel puudub pealkit i 
ja dateering. Koosneb reast deformeerunud fragmentidest. 
Plaani on jarjest taiendatud uusehituste jms-ga. Datee
ring on allkirjutanult RAKA-s, F-~569, N-1, Sü-135"W. 
Peters. Beschreibung ä. Berechnung Zu der aus 36 Blat
tern bestehenden General=Charte von Pernau. 1879" jargi. 
Kaesolevalt on esitatud vaid sUdalinna osa. Vt. Sele

tuskiri p. 2 Uldosa. 
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Joonised nr. 29 ja 30 "Pi an der Stadt Pernau" 1889 3a 1898 
~ 

H.von WOllffeldt,,1 on mölemad nn. turismiplaanid. 

Sisuliselt voimaldavad nad jalgida XIX saj. lepul kujunenud 

linnaehituslikku situatsiooni kvartali-tanava struktuuris. 

Kvartalitele on margitud praegused tanava aadressid. 

3.-4. xx: sajand 

C. 

Joonis nr. 31 TI~aH~ ilepHoBCKoro TIopTa a ro TIepHoro (2 
I900 

Joonis nr. ~2 "Plan der Stadt Pernau n. Rawasaar 1918 

Ruhs.(? 
(2 

ttStadtplan von Pernau"1920 Joonis nr. 22 
Joonis nr. 34 "Parnu linna plaan (192o?) 

•• (2 
C.Lowe. 

Joonis nr. 35 "Parnu linna plaan 1922.a. Th. Thomberg.(2 

Joonis nr. 26 " 1923.a. " 
Joonis nr. ~7 " 1928.a. n 

Joonis nr. 38 tr 193o.a. n 

Joonis nr. 3ia38 on koik skemaatilised linnaplaanid, 

milliste abil on voimalik koige 

üldisem linnaarenguliste joonte 

jalgimine. 

(2 

ei 

Joonis nr. 39 (IIPernau-Parnu 1942") on M 1:2000 vaga 

tapne südalinna alusplaan varasemate aluste lokalisee

rimiseks. Selle plaani ettevalmistavate ülesmootmiste 

~kitside koopiad on allakirjutanu isiklikus kasiarhii

vis. Originaalid (skitsid ja alusplaan 1:2000) asuvad 

Parnu Linna RSN TK Arhitektuurios. arhiivis, 
1 melemad PI(M süstemaaiseerimata graafilise materjali fond 

2 - " 
_ 11 ... 
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