
Väljavõte KRPI II osak. rest.nõukogu protokollist 
nr. 20.06.80.a. 

~~~~~~~EE~_E~E~!~~~E~_~ . Pärnu, Kalevi tn. heakorrastuse 
tj-d (Vee-Võidu tn.-te vaheline lõik). Autorid: M. Michleson 

L.Täheväli 
K.mos olid: II OSa p.arh. R. Raie 

" p.konstr. T.erilt 

" sektori juh. E.-J.Sedman 

" ajal. K.Alttoa 
v 

" arh. I.Vosu 

" arh. A.Buldas 
" arh. U.Tiirrnaa 
" proj.peains. · A.Joonsaar 

Mõlemad autorid P·UUdusid (~l . M . lahkus V '80 KRPI-st, L.T. oli 
komandeeringus 'artus). 
R.R. tutvustas tj-le eelnenud uurimistööde mahtu, eesmärki 
ja tulemusi ning andis ülevaate esitatud lahendusest, samuti 
kaalutlustest ja põhjendustest e/p·muutmiseks. E.-J . S. ja 
U.T. avaldasid kahtlust Kalevi-21 fassaadilahenduse suhteli
selt radikaalseks muutmiseks (ca 1880-sse dateeritud puit
ehisraamistuste ja rõdu likvideerimisega kaasneb praeguseks 
kujunenud tänavamiljöö oluline muutmine harjumatu suunas; 
liiga järsuks võib kujuneda üleminek tavapäraselt). 
R.R. vastab : siin väljasondeeritud värvilahendused on varem 
ilmnenud ka kõigil teistel uuritud Pärnu kiviehitistel, 
ka ajal. fotod (19. saj.) annavad sama tulemuse. Sp. tuleb 
avade värviraamistusi, maalitud rustikaid ja liseene lugeda 
Pärnu 17.-18.saj. barok~aga ka 19. saj. I poole klassitsis
mile valdavalt iseloomulikuks. L~s puudub seni ainuski 
reaalne näide sellest ajast, millega me nagu eitaksime ter
vet olulist ajajärku P. ehituskunstil. arengus. Peale Ka-21 
on .puitraamistuste ja rõdude häid näiteid 19. saj. lõpust 
hulgaliselt nii eeslinnas, kui südalinnas. Ka-21 on praeguseks 
teadaolevatel andmetel ainus nii ilmekas ja reaalselt taas
tatav obbjekt 19. saj. alguse-ilmeliseks. 
U.T.: tuleks veel kaaluda kaksikvapi andmist muuseumile. 
R.R.: tehniliselt pole võimalik vertikaalasendis polükroomia 

konserveerimine, mis on tsem.mördi all väga lahtine. Vapi 
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E~'1U, KAL!J~ .... 21 LOKAALSETE UUR.IMISTÕõDE ARUANUE JA 

~~ONSTRUKTSIOOnID 

1. SISSEJUHATUS ...... 
Kõ aoleva töö tel~i ENSV Sidem~isteeriumi Pärnu 

Rajooni Sidesõlm, kiri N° 4-202/758 16.06.1980.a. (Lisa 

nr. 1). E smärgiks on 1980.a.. ehitustööde käigus teostatud 

suhteliselt tulemusrikaste uurimistööde aruandlus ja 19.ssj. 

alguse varaklasBitsiatlikku aega restaureeritava fassaadi 

mõningat tööjooniste koostamine. 

Siinkohal on heameel tänada tellijat finantskÜsimuste 

operatiivse lah ndem1s eest ja. võimalus kÕig tunnustavamal t 

märkida asjasthuvitatud ning arusaavat suhtumist muinsuskait

ae küsimustesse. 

Kalev1 .... 19 hooneteansambel, mis asub Pärnu siidalinna 

peatänsvsl, linnaehitusl~muinsusalaaes kaitsetsoonis, on 

arhitektuurimälestisena nr. 172 riikliku kaitse all. Tänasni 

pole seda. tervik~ikult arhitektuurselt, konelemata juba. 

arhitektuur-arheoloogiliselt. üles mood tud. XVII saj. da

teeritud va.hvi.rk-puit-segakonstruktsioonis unikaaln ning 

äärmiselt tuleohtlik 3-korruseline ait, mis jäi pärast II 

aailmasoda ainsana omataolistest kahjustamata, on samuti 

praktiliselt fikaeerimata. Kogu ansambli kohta oli varas e

masj~sutada vaid 1947.s. koostatud inventariseer1m:i.se ~oo
nis m 1:100. 1978/79.a. koostatud fotogramm-meetriline 

moodistamine Kale~i-19 osas osutus ormistatud kuJul (KRPI 

arhiiv, U-409) ebatäpsemaks skeemiks kui 1947.a. pärit 

inventjoonis. 

1979.a. vormistamata ja fikseerimata kohtsõndaazi a.1u-
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sel koostatud värvikavand (J .Lass "Pärnu vi tn. hea ... 

korra.stuse elp ja. värvikavand, Kõid IV". I arhiiv. 

P-4293) ei paku käesolevat väliuurimistööde tulemuste 

v gusel uurijale enam huvi. Siia rakendat1 sondeer1m1sel 

ale t hnikat, mill st tulenes otsas lt ka metoodil1selt 

väär ärvilahendus. (E/p koosa laua esi,atud värvilahen

dus 3- g1 pra gu r aliseeritud fassaadi värvilahenduat 

~gi praesu realipceritu4 fassaadi v~vile5efta~ pol 

s 11el muinauskaitse-alua 1 objektil üh aki ärvikujunduse 

aJ:'engufaasis esinenud 1 ). KEl aolevale aruand 1 on lisa.tud 

tööjoonised fassseod1 rekonstru erim1aeks XIX saj. algusesa 

s lle arvestus ga, et tellija! jääks voimalus oma joudu

äega likvideerida lähemas tuleviku praegune stiilikihis

tuslik onglo era at täna avaates. 

2, KUSED ARUAlIDELE 

Käesol ad uurimis d on e imes d s 11el huvit val j 

pika arengu-kujunem1slooga objektil. Uurimistööd taostati 

itsendavatea tingimustes. Uurida sai vaid äljast, prakti

liseks värvimis k ep~tatud tellingut It. Algse portsali 

jundusega s.otud probleemid jää kuni rodu likvid eri

mis ni lahendamata. (Sellekohased kooskõlastatud tõõjoo-

nised esitati tellijale, Pärnu TK ommunaalosakonnale 

1980.a. var suvel). Piiratud aja-, finants- ja tööjõu 

õimalustest tulene t i saa käesolevaruanne astata 

100 ~lise+t ka oeahoone teisi fassaade puudutavatel küsi

mustele, kõnelemata juba plaanj.la.lmnduslik hi tusetappid 

d taileest reastamisest ning teiste t hoonet st. Aruanne on 

esmaste uurimiste hädavajalik kokkuvõte, millele on lisatud 

;fO 
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mõn~d jooksvad tähelepanekud. tulenevalt objekti vaatlus

t~ot ja analoogilistest säilinud hoonetes·, Pärnus. Põhirohk 

on aruandws asetatud v~'ilahenduste tikseerimisjoonistele. 

~SONDEERIMISTEST JA FOTOFIKSAA!IST 

v"arvisondaazid tehti kiht-kihilt rõhtsate- ja püstriba

d na, !llida laiendati vastavates kihtides ilmnenud värviku

junduslike detailide ilmsikstulekul (värvirustika, -liseenid, 

-raamistused). Tänavarassaadil sondeeriti läbi koik pinnad, 

kus vois veel eeldada vär ikujunduslikke detaile juba ilmsiks 

tulnud fragmentide al~sel. Otsatassaadidel puudusid tellingud. 

Siin ehti sondaazid redelilt II korruse vahelae jooneni. 

Viiluväljadel sai sondeerid vaid põõldnguakende kõige lähe

mat ümbrust. Ouefassaadil, mis on lõuna.päikese ja valdavate 

mer tuulte mõju all, olid varasemad krohvikihid enamjaolt 

mahe. arisGnud ja ulatuslikult parandatud tsementmõrt-kroh

viga. Vanu ärvikujunduelikke võtteid leiti siin vaid ä1keate 

fragmentidena. Raha., aja- ja tööjou defitsiidist ting~tuna 

on kõik värv odelleeringu variandid küll mGodetud skitsidele 

ja pildistatud. kuid vormistatult esitatakse Üksikaondaazid 

vaid t'otofiks8aZina ja värvilahenduaed Üldistatud rekonst-

ruktsioonidena. Akna-avade värviraam1stust rekonstruktsioo

nidel on esitatud koondmõ~dud (aritmeetiline keskmjne). 

mis konkree Bet kiviave.~e juures ~oiguvad esitatust t 0,5 cm. 

Kontuurjoonte paksused ja värviraamistuate nurgadetailid 

on kõikjal semamooduliaed, kattuvad. 

leamootmiste skitae säilitatakse KRPI I~ os. Pärnu grupi 

käsiarhiivis ja võimaluste avardumisel antakse Üle KRPI Üld-

arhiiVi. Samuti talitatakse värvi- ja krohviproovide origi-

41 
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naalniidetega. 

Hili~emad kindlad värvikujunduslikud raamiaiused pärinevad 

ca 1610-ndatest aastates~). (Dat ering on tehtud säilinU~ja
looliste ~otode kaudu rodu ja piirlaudade ning 4-jaotusega aken

de' a:r·V'atava.le ehitusajale - ca 1880.a. Easutatud on ka Tartus, ' 

RAKA-s, selletüübilise fassaadi ega ehitus- ja ümbr-
ehitusprojektice esinemise. ga Pärnu hoonet osas. Kaudselt 

viitavad nim tatud ajal a Pärnu XIX saj. Päruseraamstus 

jB. arvukates k1nnisvaranimekirjades toodud raltalised andmed 

meid huvitaval krundil). Ca 1870.a. oli fassaadi värvikujund. 

hallid 0 toonides. Akende ümbert sondeeriti välja tumehalli 

raamistust, mida aga nurkad s rustikana ei 1 itud. S ina Üld

pind oli helehall. (Joonis 8-7). 

e 186q.a. pärineb järgmine, bee~ikas-helepruun värvikiht, 
.. . . 

mis akende ümber on vaid tooni võrre tumedam. Ka selle kihi 

puhul ei esinenUd nurkades värv1rustike. või püstliseam motiivi. 

(Joonis 8-8). Sellest aja t (1866.a.) pärit fotol pole samuti 

märgata levi-21 hoonel kontra ts id värvitud kontut~jooni. 

õnel teisel sam at ajast fotol on ki ihoonGt 1 need joonad 

hästi jälgitavad C?t. oduloomuuseumi säilitatav "Album 

Photographischer Ans1chten on Per,tnau von L.Se1dlitz, 1SG6i •• 

p~u i 5S i; lk. 1,6,7,12,15,16,18,19,25). 

J~.aIId;se<l.. 2 ookri)r1,ht:!: (pealmin kiht tumedam alumiseet) 

tõid ilmsiks üsasi huvitavalt modell eritud fassaadilahenduse 

19.aaj" ejlime est poolest. imelt puhastat1 ulatuslikult välja. 

h~sti s;ilj.nud rustikae.ls d püatlis en1d ja pealt kaarjalt 

lõpetatud püstlis enid kahel pool peaust. 8el~ega sekundeeru-
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ad s t1 hoone nurksd ärvirustikad j a lihtsad aknaraam:i.s

tus d. oik lubi alged pinnad olid ook rkollasest eraldatud 

intensiivse punase kontuurjoonega. Eraldi vajavad märkimi t 

s li lahendus puhul ende raamjooned. imel t on siin kasuta

tud aknaraamistust valgete pindade siletostmisek s inapin

ns t r 1 n eal j - m e d u s g a värvijoont. 

Vasem püstjoon j Ülemine rOhtjoon on poole p en p empool-

B st püs kontuurist ja alumisest rohtjoon st. as -alumises 

- . ja parem-ülemises nurg s on punased kontuurjooned "1 0 iga -

t u dn 45 nur g all. ii, nagu tehnilisel joonis 

ka pra gu TalguS-Tarju modelleeritakse. Vaatamata värviraamis

tuse tas pinne.U.ausele on siin s :vutatud erakords It efektn 

ruumilisuse illusioon. Rustikaaleet pü tliseenide juur on 

samuti kasut tud erineva paksusega kontuurjooni. garustika 
.. !, .. -

kontuurjoone on aga ühej.dwedu ed ja "loikemat ". V el mergita-

gu, et lubi valget rääetaka.rn1isi ja tahmahalli sokli t aldab 

- . ookerkollasest Uldpinnast samuti punane rohtjoon. ii on lehen-

d tud ka järgmine, sajandivM tusse dateer1tav är ilehendu 

(Joonised 8-9 ja 8-10). 

Sajandivahetusse on dateeritud järgmin, helehallil foonil 

roheka pruuni kontuurjoonega modelle riiud fassaadi värvilahen

dus. ii nagu eelmisegi puhul, on ka siin t g st lubi alg ga 

värvitud nurgaru st ikat ega , mstikaalset - ja tavalist püstli

seenidega, korrustevaheliste rõhtliseen1dega ja akend värvi

raamistust ga. Kõigele lisaks on v el II korruse akende alla 

moodustatud värvitahvlid. Siin tuleb märkida aknaraamistust 

elavemai; lii endatust nurkades ja ak nde'" peals~etes ~~ 

Tirv1raami astm list tõstmist. Kogu Iahendu on, orr Id 

seni teist Pärnus sonde ritud obj tidega (Kingi s pa-1, 18 
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ja 24. Barbarus e-B , Vana-2/4 ja 3. e.lmi-19) - jÕulisem ja 

kannab endas veel mõningaselt baroklikku iseloomu. Siit ka 

kaudne dateering sajandivahetuese (Joonis 8-11). 
.. II·· .... Jargm;ne varvikiht. nuud juba ~ellukrohv11. asub ees-

pool kirj eldatud kihtide suhtes tüseda lubimõrt-tasanduskihi 

alla peit.ununa. See kiht on säilinud enamja.gu vaid fragmen

taaJ.aena. Akende juures märgi tegu, et siin on tegu ulatus

like samaaegsete gabariitide muutmisega. mida selgesti näi

tavad kellukorhvi murtud jäljed. I korrusel mindi (arvatavas

ti 18. saj. lopul) laialt püstristkÜlikult üle klasaitaiatli

kele kitsamatele ja kõrgematele püstristkÜlikutele akna-alus

te murretega. (Algsed avapealsed kergenduskaarsillused on 

säil.inud). II korrusel pikenda.ti algselt ruudukujulisi aknaid 

murdega Ül.espoole. (AJ.gse'test a~apealsetest kergenduska.a.rsil

lustest on säilinud vaid 11mased 3-4 põletatud sa itellist 

kaare kandades). Akende värviraamistused on modelleeritud 

nurkadest astmiktõusuga. Valkjaeooker-põhitoonil moodusta-
' \ 

vad hallid nurga.rustikad ja aknara.amistused, mis servadest 

on ilmestamisaks tumehallj.d (1), Pärnttl iseloomuliku laialt 

le inud barokk-kolo.retuuri. Samasugus d värvid ilmnesid koi-

821 Pärnus seni sondeeritud 17. saj. pärit hoonetel (Kingis

sepa.18 ja 24. Vana-J, Barbaruse-9. almi-19). Hall toon saa

vutati siin lubjapiimale tahma lisamisega. Siinkohal veel 

moned üldised märkused seoses 18. saj. lõpul hoone älis-

ja loomulikult ka s1selehandu läbi viidud radikaalset 

ümberehitustega. 1) Kõrge peatrepp, mis algselt pidi otsiti 

täna.vale ulatuma B oses lähedaJ. asuvate soklia.k.na ja -ukse

ga, asenda.ti tuulekojaa trep1astm tega, 2) Mantelkorsten-kõõk 

hoone keskelt likvideeriti ja muudeti vestibüÜliks. 3) Seos 

j/t 
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akende p1klikuks muutmisega said nii siseruumid, kui ka 

hoone välisilme radikaalselt teistsuguse - klassitsistliku -

01 uae. Barokile iseloomulik. ruumis suhteliselt kõrgel 

asuv lai ristkÜlfr voi ruudukujuline valgusava asendus täna

päevasel t tuttava akna proportsiooniga. 4) Barokne portasli

lahendus, mida m Pernus tunneme kÜll seni vaid välja sondee

ritud jÕlsede kaudu (K1ngl.ssepa-18 ja 24. Barbaruse-9, Vana 

3) ning ~eSkett Narva analoogiate alusel, asendus tänaseIt 

tuttava PQauksega. Seda on mõning~selt hiljemgi hkohendatud". 

Kalevi-21 algse portsali probleem jäi käesolevate provisoor

sete väliuurimistega lahendamata. Teame vaid, et praegusel 

fassaadi kolmnurk-frontoonil asunud hoone rajaja O.H. ahr'1 

polÜkroomne kaksikvapp tosteti sinna 18. saj. lõpul eelda

tavasti portselilt. 5} Frontoon, nii nagu praegused rääsia

k~niisidk:i, on ehitatud Üheaegsel tt algse katusekonst

ruktsiooni peale •. Sarnasuurt te111st ja sama lubimõrti on 

kasutatud ka kaarväreve ehitamisel. 

arh •. 

tel. 44-99-30 



Foto nr. 1. 

Pärnu, Kalevi 21. vlu 1980 V 
Tänavatassaadi II k. NO-nurga algse (hall valkjasookrl.l) 
kellukrohvile peale maalitud nurgamatika katked ja 19. 
saj. I poole klassitoistl1kud (lubivalge, punane kontuur
joon ookerfoonil) silekrohvile peale maalitud nurgaruetika 
fragmendid. . 

Vasema.l on 1902.8. täisehitatud ja 1930-nda:tel 2-kord
seks ehitatud, astmikfrontooni a kiviehitus. 
ft U.Selirand 'SO -20998/3 

Foto nr. 2. 
pä. Ka-21. v/u 19S0 V 
Tn.-fass. n k. o-nurk. Näha. algse (hall al.kjasookrll) 

ja klassitsistliku (valge, punane ookril) nurgerustika 
fragmendid, samuti akende ümber klassitsistliku aknaraa-

stuse (varasema) ja aknasluse "tahvli' peale alitud 

agmendid. 

f: U.Selirand 'SO -20994/1 

. Foto nr. 3. 

pä. Ka-21. vlu 1980 V. 
Tn.-fass. II k. O-nurga algse (hall valkjasookril) kellu
krohvile peale maalitud nurge.rt1stika fragment. 

al on punastest savitellistest klassitsistliku kar
niisi alaosa (laoti koos fassaadi kollnnurk-f'rontooniga 
Real algsele müürlsiUe ja sarikakonstruktsioonile ca 18. 
saj. lOpul). 

fs U.Selirand 'SO -20996/1 

oto nr. 4. 
pä. Ka-21. v/u 1980 v. 
Tn.-faas. II k. idatii a o-aken. älja on sondeeri tud klas-
sitaistlik (varasem, 18. saj. lopp) peale itud akne.raamis-

tUS, aknaalune "tahvelft ja korrustevahelinerõhtliseen). 
Seina. helehall1st eraldab lUbivalget punakaspruun kontuur
joon. 

ts U.Selirand '80 -20995/2 

i 

, 
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Poto nr. 5 

Pärnu. K levi 21. v/u 1980 V. - ~ Tanavaf'a.sseadi IIk. idatiiva o-akna ca. l8.saj lopust 
pärit 1,5 kivi kergenduskaarsillus punastest savi tel
Ustest (Üheaegne rääste.k:arniisi ja kolmnurk-frontoo
nign). .Akna. vasemas Ülanurgas j a keskel n~ klassi t
sistliku (hilisem, ca 19.saj. I pool) silekrohvile 
peale maalitud aknaraamistuse fragmendid. Ookripinnast 
eraldab lubiva Iget raamistust punane kontuurjoon. 
f: L.Tähe Eli 'SO -21022/1 

Foto nr. 6. 
pä. Ka-21. v/u 1980 V 
Tn.-fass. II k. idatiiva. o-akna vasetnp. üle jälg kJ.as-

~ " e1tsistlikuks ca 18. saj. lopust. Vorreldes algsega 
• laoti avad k~tsamaks ja murti korgemaks. 

tnal keskel on algse, 1681.a. pärit ruudukujuJ.ise 
akna 0,5-kivi punastest savitellistest kergenduakaar
silluse vasams kanna fragment neljast kivist. 
f: L.Täheväli 'BO N-21016/3 

Foto nr. 7. 

pä. Ka-21. v/u 1980 V 
Tn.-fass. II k. idatiiva o-akna välja sondeeritud oa 18. 
saj. lõpu Üle jälg. Aknad murti kõrgemaks ja ehitati kit
samaks. 

Keskel näha algse (1681.a.) ruud~ulise akna 0,5-
kivi punastest savitellisteat kergenduskaarsil1use parem
poolse kanna Viiest kivist sä~inud f~agment. 
f: L.Täheväli '80 -21016/4 

Foto nr. 8. 
pä. Ka~21. v/u 1980 V 
Tn.-:f'ass. Il k. idat1i a Q-akna parempoolne alanurk. 

Näha on ca 18.saj. lopu klassitsistlikuks ehitatud akna 
üle jälg. en laoti ki.tsamaks, JIltU'ti korgema.ks ja oa 10 
am võrra murti ka allapoole ttkorgemaksll=pikli.k:u.maka. 
f: L.Täheväli '80 -21016/2 





Foto nr. 9. 

Pärnu. Kalevi-21. v/u 1980 V 
Tänavufassaadi II k. idatiiva -akna vasemaJ. Ülanurgas 
sandeeriti vä.lja. klasz·· ts1stliku aknaraamistuse frag
ment nn. murtud nurkaeaga (vt. foto 11 tekst). Lubi
valget lihtsat aknaraamistust eraldab oo arkollssest 
pOhipinnast silekrohvile Beale maali tug punane kontuur
joon (samuti on modelleeritud ka nurgamatika, korruste
vaheline rohtliseen ja kahel pool portseli püstliaeenid). 
LubimÕrdist karn:lis värviraamistus te peal pärineb ca 
19. saj. keskelt, enne pui traamistuste perioodi (enne oa 
1880-ndaid aastaid). 
f 2 U. Selirand f 80 N-20989/3 

Foto nr. 10. 

pä. Ka-21. /u 1980 V 
Tn.-faas. II. k. idatiiva -akna vasemeJ. kÜlj el a.vati 
vahetp.lt puitraamietuste juures (fotol Ülal) hilisema 
klassi sistliku värviraamistuee katke (vt. foto 11 tekst). 
Akna Ülakolamndikul sondeeriti välja algse 1681.a. ruudu
kujulise barokk-a.kna kergenduakaarsilluse (o,5.kivi pu
nastest savitellistest) kanna iimased kellukrahvil algse 
halli värviraamistuse (valkjasooker-toonil) fragment. 
f: L.Taneväli t80 -2101813 

Foto nr. 11. 

pä. Ka-21. v/u 1980 V. 
Tn.-fass. II k. idatiiva -akrui. va.sem Üla.nurk klassit
aistl1m (hilisemad, cs 1830-ndad aastad) peale maali

tud värv.iraernis tudega. Ookerko'llases p~hi toonist eral
dab lubivalget punane kontuurjoon. Raamjoon on vaseroast 
ja Ülemisest poole peenem (parempoolne ja alum~m on 

jäme) ning vasem-aJ.umises ja parem-Ülemises nurga 45° 
'" all "loigatud". Sedasi modelleeri tud valgus- eri loob 

üllatavalt efektse ruumilisuse muidu tasapinnal1sest 
akende v ärvimodelleeringuat. 
f: U.Selirend '80 N-20989/2 

Foto nr. 12. 

pä. Ka-21. v/u 1980;V 
Tn.-rasa. Il k. idatiiva -akna algse (1681.8.) ellu
krohvile peale maaJ.i tud blU'okse aknaraamistuse värvi-
fragment (hall asookrll). Ca 18. saj. lõpul murti 
algsel ruudukujulised aknad Ülalt korgemaka ja laoti 
kitsamaks. Siin: krohvi alt aimat '!I algse kergendus
kaarsilluse (o,5-kivi punastest savitellistest) parema 
kanna säilinud osa. 
f: L.Täheväli '80 N-21016/1 

; 

.. 
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Foto nr. 13. 

pärnu. ala i-21. v/u 1980 V 
Seoses tellingute ehitamisega p"äses ligi täna afas
saadi k lmnurkf'rontoonile, mis on ehitatud räästalro.r
niisi Üheaeg 'el t, ca 18 oaj lõpus (karni1s ja fron
toon on 12eale. ~aotud algnele müürlatile j räästa.s 
sa.rikakonstruktsioonile). Frontoonile p . gu atud ma~a 

rajatja e.N 1 po1Ükroomne l:'a.idltivi-kaksik'vapp on 

hilisemait li; otud paksu taemen<limõrdi kihiga, mistõttu 
värvikihid olid SUUl't:!S ulatuses lahtised. Vapil on 
teks~: e.H. ahr. 1681 
f: U.Selirand '80 -20996/2 

Foto nr. 14. 

pä. Ke-21. v/u 1980. V. 
~.-fass. Il k. portsal1st asemel avati hilisemaklas
s1tsistliku peale maalitud (lubivalge, punane kontuu
joon, ookerkollasel foonil) püstli~een1 Ül80sa ka~ 
lõpetusega fragment, millega zekundeerub sellest vase
ma! rustikaalne püs liseen ja lihtsad aknaraamistuaed 
ning nur.kades mstika. 

Alt paistab arasama klassitsistliku peale maalitud 
rustikac.lse püstliseeni fragment 

f: U.Selirtmd '80 N-20998/1 

Foto nr. 15 

pä. Ka-21. v/u 1980 v. 
./ 

Ca 1980.a. ehitati majale neoklassitsistlik sepis orege. 
pui t õdu, mis kaunistati d oratiivaete S-~uliste 
~u1tkon oolidega. ~amaa gsel asetati akend le ümber ka 
dekora iivsed ka:rniisidega 3a profilee:t'itud raamlauad 
ning tehti Z!ll. mantelaknad. 
1': U.Selira.nd 'SO -20998/2 

Foto .nr. 16. 

pä. 21. v/u 1980. V. 
~.-t sa. II k. rõduukse li"anekÜljol sondeeriti välj~ 
algse aknaraamistuse barokne taimlehe fragmant (pru,\ll

nikaspunasega valkjasookril) ke11ukrohvis s :inapinn t. 
ujal. t ta.olist motiivi ei õnnestunudki leida "tänu" 

ukseava kõrvaJ. põ~alikele krohvi parandustele. 
f: U.Se1irand '80 -20994/2 





Foto nr. 17. 

Pärnu, Kalevi-2'1. v/u 1980 V. .. .. .. 
Tanavafassaadi II k. laanetiiva keskmise a.kn~ va.samal t 

kÜljelt 20ndeeriti vClja hilisema. (19.saj. I pool) klas
aitsistlihll värviraamistuse flagment. Seina pohdtoonist 
(ookerkollane) eraldab lihtsat lubivalgot aknaraamistust 
punane kontuurjoon. 
f: L. ~äheväli 

Foto nr 18. 

rä. Ka.-21. v/u 1980 v. 

N-21 020/1 

Tn.-fass. II k. läänetiiva keskmise akna vasenalt kÜljelt 
avati algse (1681.a.) peale maalitud halli aknaraamis
tuse fragrJent valkjasookri1; keilukrohv. Huvitavon mär
kida, et halli pinna ilmestamisAks on see servadest mus
taga Üle värVitud, millega moodustub nö. kahekordne vär
viraamistus. 
f: L. TReväli '80 N'-21017/1 

Foto n.r. 19 

Pernu Kalevi-21. v/u 1980 V. 
Vt. roto nr. 17 tekat 

i' : L. Tähovä1i t 80 

Foto nr. 20. 

Pärnu, Kalevi-21. v/u 1980. V. 

-21020/4 

Tänavafassaadi II k. läänetiiva O-akna vasemal kÜljel 
oll ulatuslik parandus tsementmÕrtkrohv1ga. Siin son
deerit:t välja vaid ea 18.saj. lopu ü/ehitusest pttr1t 
akna kitsamaka-korgema.ks ehitamist märkiv vertikaal
vuuk. 

f t L. Tähevä:ti • 80 N-21018/2 

, 
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Foto nr. 21. 

P~rnu. Ka.levi-21 .. , /U 1980. V 
Tär.o.vafassaadi II k. läätJ. .... tii:.ra. '-akna. vasemaJ. ülRtlur-
gas avat..;. hi isem C9.saj .. lool) laaaitsis·t1·k, lihjjne, 

pealA maali tud Vt l.Xaamiot'lts. Ool'er:rooni~t e altlRU lubi-
valget ~ tal:" •• IJun.L4"'l.6 kontuurjoo • 1880-ilda:'o i; asta-
teat pärit neoklassitslstlik akende puitraamituse peal 
on hj.1i am. lv.bikxohvict karniis. .. .. 
f: L.Tähevali '80 .1f-21 020/3 

Foto nr. 22. 

pä. Ka-21. v/v. 1930. V. 
Tn.-fass. II k. lääuetiiva - kna paremal kÜljel son" riti 
välja 0, S-kivi puna .... tsst savi ·~el1istest a.J.gsel ruudukujl-
lise b rok-gJme kergenduretas.rsilluse ,fragl eHt neljast 
kivia~. (Ca. 18.saj. lopul ehitati aklle,d kitsamaks ja murt:t 

/!fo korgemeka niug lrujundati 

fr L. ~eväll '80 

klaasitsistlikeKs). 

-21017/2 

Foto nr. 2,3. 

pä. Ka-21. v/u 1980. V. 
Tn.-faes. II k. ....akna paremaJ. ülaosas avati hilise 
klaasiteist1ik, lihtne, peale mAalitud vä...-virqamiatua 
lubivalgega. mida ookerkollaaeat pohitoonist eraldab 
punane kontuurj'Jön. See on nn. murtud nurkadega .värvi
raamis-!:n.a (vt. foto nr. 11 tekst). 
f: L.Tal1eväli t80 -21020/2 

Foto nr. 24 
Pärnu. Kalev:t-21. v/u 1980. V. 
(tekst vt. fotalt nr. 22) 

-21017/3 

.. 
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Foto nr. 25. 

Pärnu, Kalevi-21. lu 1980. V. 
Tänavafes aadi Il k. lääne 1ive -akna juures avati ula-
tuslit vajumispragu akna paremast alanurgast allpool. 
VasemaJ. Ülal on Il k. läänepoolaeima akna algse ava. k1n
xdlaotud osa ca 18.saj. lõpust. 

~o.rv1kih1d on hi tustõõde käigus maha kraabitud. 
tt L.Täheväli tSO N-21017/4 

Foto nr. 26. 

pä. Ka-21. v/u 1980. v. 
!m.-fass. II.k. läänetiiva ~-akna alune korrustevaheline 
vajumispragu. V-arvikihid on ehitustööde käigus maha kraa
bitud. 

Fotol va.semaJ. all on I k. akna algse kergenduskaar
sUluse parempoolne kanna.-o sa. 
f f L. Täheväli ' SO -N-21018/1 

Foto nr. 27. 

Pärnu. Kalevi-21. 1/u 1980. V. 
Peattka enne algse v~vilahenduse värvisondaaze. - ass~. -
sistlik vs.lgrnik (1~. saJ_ . pool) on välja vahetatud 
viimases, 19'(O-nda~e aastate remondis. 
f: U.Selirand '80 N-I.:. 989/1 
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Foto nr. 28. 

Pärnu, Xalevi-21. v/u 1980. V. 
Peaukaest väeema! söndeeriti välja 2 kihti klassitsist
likke vä.rvtii t~eene I k,orruste ahelised rõhtliseenid ja 
kahel pool portaal1 rus ikaaJ.sed ja tavalised püst11-
seenid. 
f aU. Selirand t 80 N-20995/1 

Foto nr. 29. 

pä. Ka-21. v/u 1980. V. 
Rõhtsad ja püstIiseenid sondeerit1 älja ka paremal pool 
portsali, samuti 2 kihti. Siin olid need hästi säilinud 
ja värvidekoor avati praktil. räästa karniis1st kuni 
soklini. 

Foto tehtud sondeerimise käigus, alguses. 
t: U.Selirand 'BO. N-20993/2 

Foto nr. 30 .. 

pä. Ka-21. v/u 1980. V. 
!m.-fass. portaalist I'er ~ vülja sO:!1deerJ. iill.d .rtlst:i..

kaalaete püa~liaeenide (2 ihti) fregmer..dj.d. AJumite, 

ca. 18.aaj. lopust, onvä.rvitud helehallile alu.&i.:.,l~ 
rohekaspruuniga; rustikapinnad on lub1valged. Teine, 
samuti klassitsistlik lahendus (19.saj. I poolest), 
on ookerfoonil punase kontuurjoonega; rustikapinnad 
on lubivaJ.ged. 
f: U.Selirand t80 N-20990/1 



( 

( 

,. 



Poto nr. 31. 

Pärnu, Kalevi-21. v/u 1980. V. 
Tänav osasadi It k. läänetiiva o-aken. Välja on sondee
ritud 2 klassitsistlikku akna värv1raamistuse kihti. 
Alumine on helehallil foonil rohekaspruuni kontuurjoo
nega, pealmine on ookerkollasel punase värvikjoonega 
(nn. lcigatad nurkadega). olemal juhul on aknaÜInbris 
lubivalge. 
fl U.Selirand '80 -2099"r/1 

Foto nr. 32. 

p~. ~21. lu 1980. V. 
Tn.-fass. I k. läänetiiva O-akne vasemal kÜljel ~On
deeriti välj 2 kihti klaasitsistlikke värViraamistusi, 
nende all avati ka algeet berokset värviraamistust. 
(Tehn.põhjustel, murenea maha, ei onnestunud seda 
fotografeeridaf ainult mõõdeti üles). Siin klassit-
__ istliIt hiliaem (pe nike) punane kontuUl'joon eraldamaos 
lubivalget ookerpinnast. Selle alt aimatav varasem 
(jämedam) lubiva..lget aknaraamistust helehall1st pi~ast 
eraldav roheksspruun värvi j oon. Puitraami stuse rl11a 
jääb (osaliselt) hilisem, ca 1870-ndatest p5.rine -cume
hal.l värviraamistua ümber akende 

f: U. Selirand '80 -20997/2 

Foto nr. 33. 
pärEu, Kalevi-21. v/u 1980. • 
TänaVafaas. 1: k. läänetiiv:;.. C-akn parmntü kÜljel väl;J3. 
sondeeritud szitai~tlikud värviraamistuste ko~~uur-
jooned (vt. ka foto nr. 31). 
f: U.Selirand '80 11-20997/3 
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Foto nr. 34. 

Y-arnu, Kalevi-21. v/u 1980 V. 
LääneviiIul sondeeriti värviraamistus1 redelilt. Aknad 
olid siin suures ulatuses parandatud tDementmõrdiga. 

Tänavapoolne II k. e.ken. Kahel pool ava; keskkohas 
ava~i klasaitaiotlikud värviraaIDistused Ding korruste 
vahe~ räästakarniisi kõrgusel rdhtliseen mSlemist klas
sitsistlikust lahendusest. 
f'; U. Selirand t 80 111-20995/.3 

Foto nr. 35. pä. Ka-21. v/u 1980 V. 

Lääneseina I k. tänavapoolsema akna. punastest savitel
listest 1-kivi kergenduskaarsillus. MantEÜl."aa.nide panemisel 
(1960-date~ aastatel) parandat! akna ümbrust ulatual:Lkult 
tsementmõrtkrohviga. 
t: U. Selirand '80 N-20995/4 

Foto nr. 36. 

pä. Ka-21. v/u 1980 V. 
Lääneseina I k. õuepoolsemat akent on ulatusliltul tparan
datud 1960-ndatel seoses uute mantelraamide paigaldami
sega. Siin: Punastest 'saVitellisteat i9.saj. kergendus
kaarsillus' 0,5-kiv1 kõrgune. 
f: U.Selirand '80 

Foto nr. 37. 

Pärnu KaleTi-21. v/u 1980 V. 
(vt. foto nr. 36 tekat) 
f: U.Sel:!r and '80 

N-20988/1 

N.,. 20988/2 

... 
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Foto nr. 38 

Pärnu, Ke.levi-21. v lu 1980 V. 
etaasaadi Il k lüCnatii~a lääneosa. Ouafasaaadilt on 

valda.vate tuulte ja päikese majuJ. ulatuslikult algsed 
krohvikihid varisenud ja krohvi tud tsemen'tmÕrt-krohviga. 
1S.saj. lopul on koik II k õueakende Ülaosad äl3a va
~etatud 1-kivi punastest savi ellist6st kergendusksar~ 
ailIustega. pxviraam:f.atused on säilinud aid fragmen
taalseIt. 

SW-nurgarust a on enamuses tahutud dolomiitplokk~
dest. , kuid pealt värvitud !p algSeltl säilinud on tume~ 
halli nurgarustika fragmendid ülao as. Ca 1 m räästaosaa 
on nurk laotud sa.vitellisteat. 
f: U.Selirand '80 -21015/3 

Foto nr. 39. 

pä. ~21. v/u 1980 V. 
efess. lk. läänetiiva lääneosa. Korruste vahel on 

algselt erinevat tuüpi (t ) napiaiatud müüriankrud. 
I k. aknad on 18. saj. lopul nihutatud laene suunas 
ja ülehitatud klasaitsistlikuks. 
f: U.Selirand '80 N-21015/5 

Foto nr. 40. 

pä. Ka-21. v/u 1980 • 
Ouefass. II k. lä;netiiva 'idaosa. Aknad on uute, klaa
sitsistlike ca 18. saj. lSpp) 1-kivi punastest tellis
teat kergenduskaarsillustega. Seinapind e:kende Ülbert 

on ultua ikul t parandatud tsementkrohViga. 
fJ U.Selirand '80 -21015/2 

Poto nr. 41. 

pä. Ka-21. v/u 1980 V. 
Ouefass. läänetiiva korrasta aheline keskosa. 
üiiriankrust Üleval en • keskmise akna alune) on min 

ulatuslikult lap1 ud punaste savitellistega tsement
lubiltrohviga. 
f: U. Selirand t 80 -2101~ 
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Foto nr. 42. 

Pärnu, Kalevi-21. v/u, 1980 V. 
Ouefassasdi I k. läänetiiva. -akna. ülaosa. algse kuz'g, -

duskaarsillusego. 1 t 5 kiVi punas'~eet savl. tel is es-,_ 
Aken on ca 18. sa:). lop LlUudetud klM-sitsistlikuka 
ninb ulatualikll~t nibutatud ~da suunas. Seda märgib 
ulatuslik vertikaal vuuk, mis on muutullud ajumi.s
praoka. 
ft U.Seli 

loto nr. 43. 

rä. Ka-21. v/u 1980 • 

-20988/ 

Ouefao3. I k. läänetiiva I-akna e.ls.osa. SUurem rohtne 
lll.vakivi nmrgib algze barokk-akna kõrgust. ka on .... --... ... 
algne akna alune punastest savite1llstes-:; täide ja 
ca 1B.saj. lõpul klassitaiatlikuka muudetud akna n.ih» 
ta.tuae ulatus idasuunas (vt. vertikaalvuuk). 
ft ü.Selirand 'SO N-2098S/5 

Fo 0 nr. 44. 

pä. Ka-21. v/u, 1980 V. 
Ouefass. I -. läänetiiva -akna paremas alaosas sondee
riti välja fragment hilisemast (murtUd nur adega) klas
sitsistliku akna värviraamistuses1; ookerkollasel; 
lubivalget eraldab punane kontuurjoon. 11 algne valk
jasooker, kui ka assitsistlik on värvitud kellukrohvi
tehnikas pinnale ( , ) • 
~ : U. SeJ.irand '80 -20992/1 
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Foto nr. 1\""5. 

Pärnu, Kalevi-21. ~/u, 1980 v. 
Ouefassaadi I k. läänetiiva keakroiae akna Ülaosa kOl~USe
vahelise algse sepistatud müüriankruga. 

Akna peal on 0, 5-kiv:~ puna.stest tellisteet e.lgne (1681.a) 
l~ "I kergELduskaarsillua. Praegune aknaava on ca 18. sa;]. opu u 

ehituB€.st ja n:i.huJ~a;tud algsest sillusest asemale, läände. 
Mantelrae.m1d on 1970-ndate ümberehitueest. 
f: U .Svl1ra..11.d '80 -20992/3 

Foto nr. 4-6. 

pa. Y~-21. v/u 1980 V. 
Ouefuss. I k. lä2 .. netiiva ke~se akna vasem alaosa koos 
algse (18.saj. lopp) aknaloogi aepll:rtatuü ki!mi-"usklamb

riga (~uefasSe.a.d;~.ill). 
1970-ndate remondia vehetati neok1assitsist~ikud aknad 

uute mantelraamidaga ja parandati ulatuslikult tsement
roÖrdige akna ümb~~st. 
f: U.Selirand 'SO N- 20992/2 

Fo:bo nr. 47. 

pä. Ka-21. v/u 1980 Y. 
Ouefas~aadi I k. läänetiiva idaosa. Keskmine (fotol 

äsem) aken on -võrreldes algsega (1681.a.) - nihutatud 
vasemale (lääne suunas) ja idapoolne (fotol parem) 
müüritisse murtud O.5-ldVi punastest savit€ll1stest sirge 
sUlueega. Algseltasus aken pra.eguste vahel. 
,~ende ümbrusedon ula1uslikul t parandatud tsementmõr
diga. 

ft U.Selirand 'SO N-20991/1 

/ra 

, 



l 

4'7 

46 



/ 

]loto nr. 48 

pärnu. Kalevi-21. v/u 1980 V. 
Ollejuurdeehi tuse algne 1-kivi punastest santellistest 
kergenduskaaraillusega sokliava on kinni müüritud 
1970-ndatel ü/ehi use käigus tssmentmõrdiga. 
Säilinud on luukide sepistatud hingetapid kahel pool ava. 
fl U.Selirand '80 N-21 025/4 

\ ,. 





Foto nr. 49. 

1-21. v/u 1980 V. 
idatiiva I k. -aken alga (1981) 1-ki i 

puna est savitell1st st kergendus aarsiIlus ga. 
Aknaava on ca 18. saj. lopu klass1tsist1iku proport
siooniga ja ulatuslikult parandatud viimase (1970-
ndad) remondi käigus tsementkrohviga. 

t. U.Selirand t80 -21025/3 

oto nr. 50 

pä. Ka-21. v/Ut 1980. V. 
Ouefasa. idatiiva I k. W-akna algne (1681) 1-kivi pu
nastest savitellistest kp~genduskaars111uBet vasem 
kanna-osa. 
( t. foto nr. 49). 
fs U.Selirand 980 ll-20999/2 

, 

, 
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Poto nr. 51. 

Pärnu, alevi-21 vlu, 1980 V. 
Ouefas aadi I k. idatiiva o-akna algn (1681) kollastest 
ja punast st aavitell1st st 1--1vi kergenduskaarsillus, 
m1l.1e ~l ca 18. saj. lbPul klassitsistli1m kuju (kit
sam, kõrg) omandanud aken. Viimas s ül h:ltuaes (1970-
ndad) . on pandud need mantalraomist ja akna lähemat 
ümbrust ula tuslikul t t sementmõrdiga parandatud. 
fl U.S l1rand '80 N-21 000/2 Foto nr. 52. 

Pärnu, Kale i-21 lu, 1980 V. 
Ollefassaadi I k. :ldstiiva liitmiseks 19.8 j. lopul 

hitatud (algselt 1-kordse) kiviossga on peahoone 
alga (1681) SQ-nurga dolomiitplokid Üle Ühe välja 
mDrtud ja täidetud punaste aavitellist ga, mis aga 
erinevate vajumiste tottu on pooleka murdunud. 
fs U.Selirand '80 -21000/3 





oto nr. 53. 

Pärnu, Kalevi-21. v/u. 1980 V. 
efasStlaiii idatiiva II k. -alen s 1,5-kivi punast st 

savitellist st kergenduskaars:Lllus on ehitatud ca 19. 
saj. millega on jäljetult hävitatud alga (1681) ruudu
kujulise barokkakna jäljed. Ka iin on aknaümbrus ula.tus
l1kul t tsementmõrdiga parandatud. 
fe U.Selirand '80 N-21 025/2 

Foto nr. 54. 

Pärnu. Kalevi-21, v/u 1980 V. 

Ouefassaadi II k. :Lda.tii va Q.-akna uus (19. saj • ) 

1,5-kivi punastest sa~it llistest k~genduskaar
sil1use ehitamisega on hävitatud algse (1681) 
barokkakna ehitus~äl.jed. Akila. ümbrust on ulatus
likul t parandatud t sementmõrdiga. 
f: U.Selirand t80 N-21 025/1 





oto nr. 55. 

pärnu, Kalevi-21 v/u 1980 V. 
Idaviilu uuriti vaheehituse katus It. ViilukÜlg~del son
deeriti katuseJoonel välja klassitsislikud kaldlis enid, 
samuti pööninguakende juures lubivalg värviraamistuse 
fragmendid.pohieesmärk oli siin algset sepistatud müü
riank:rute fiksaazi- samuti ahvärkviilu akende ü/m. 
f: L.Täheväli '80 N-21 024 

Foto nr. 56. 

pä, Ka-21. v/u 1980 III. 
Idaviilu Il tasandi ouepoolne viiluaken ja laokorruse
vaheline sepistatud algne (1681) muliriankur. 
f: L.Täh väli '80 -21019/4 

Foto nr. 57. 

pi, Ka-21. v/u.1e80 III. 
Idaviilu I leokorruse vab lae ouepoolne sepiatatud 
algne (1681) mUu.r18lJ.kur. 
f: L.TBheväli 'SO N-21019/3 

Foto nr. 58. 

pä. Ka-21, v/u 1980 III. 
Idaviilu I lakor~use ahelae tänavapoolne sepistatud 
algne (1681) müürie.nku.r, 
fs L.Täheväli '80 N-21Q19/1 

.50 
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Foto nr. 59. 

Pä~nu, Kalevl-21. v/u, 1980 III. 
Idaviilu I laokorms vahelae algne (1681) aepistatud 
keskmine müüriankur. 
~ I L. Täheväli a' 0 N-21019/2 

Foto nr. 60. 

pä, Ka-21. v/u, 1980 III. 
Idaviilu II leoltorruse tänavapooln pööninguaken ja ko%'
rusevabeline algne (1681) sepistatud lTlU.Uria.nkur. Akna 
~ -umbrust on paranda.tud tsementmordiga. 
il L.Täheväli -80 N-21019/s 

y' -

.. 
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Foto nr. 61. 
Pärnu, KaJ.evi-21, v/u, 1980 III. 
Seni on Pärnu unikaalne 17.aaj. dateeritud seg onst
tuktsioonis ait, (kivi, ahvärk, puit) arhitektuurselt 
moõdistamata. Käesolevate väJito<>de maht SimeIdas po
gusat fotoiikssaZi. 
Siin: aida Ülemine galerii peahoone tellingutalt, 
kirdest. 
f: L.Taneväli tBO N-21Q21/2 

Foto nr. 62. 

pä. Ka-21. v/u, 1980 III. 
Aidahoone altmliBe, II k. puust galerii. Avatud, Pärnus 
unikaalne ja äärmiselt tuleohtliIt puitgalerii. 
oto peahoono tellingutelt, kirdest. 

f: L.Täheväli '80 N-21021/3 

l'oto nr. 63. 

pä. Ka~21. v/u 1980III. 

Aidahoone v1ntskap pe~o?ne tellingutalt, kirdest. 
Mansardkatuse ja. III k.,rruse sai a.it arvatava.lt 
18. saj. keskel (vrd. Vana-3 ait , mille IDanssrdkatus 
dateernb koos portaeliga 1763.a., siis - elamuna). 
is L.Täheväli t80 N-21021/1 

Foto nr. 64. 

pä, Ka-21, v/u, 1980 III. 
Aidaukse baro~~e, s~pistatud võtmekilp arvatavasti 
18. ~ajand.ist. 

fa T.Erilt '80 N-21010/2 
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