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Sissejuhatus
„Pärnu vanalinna ja muinsuskaitseala koosneb Pänu vanalinnast ning seda ümbritsevast
endisest muldkindluste vööndist koos mereäärse rannapargiga ning nende vahel paiknevast
ajalooliselt kujunenud villade maa-aladest. Kokku hõlmab kirjeldatud maa-ala 136.4
ha.”1(kaart 1)
Käesoleva töö eesmärk oli saada ülevaade Pärnu vanalinna ja muinsuskaitsealal paiknevate
hoonete avatäidetest. Statistika põhjal teha kindlaks, millised aknatüübid on kõige
tüüpilisemad iga kvartali tasandil ning välja tuua arhitektuuriväärtuslikud aknad. Kogu töö
võib jaotada kahte ossa – inventeerimiskaardid ja lõpparuanne.
Inventeerimine toimus visuaalse vaatluse tulemusena ja 2008. aasta suvekuude jooksul. Iga
üksikobjekti kohta on koostatud inventeerimiskaart, millele on kantud üldinfo hoone ja selle
avatäidete kohta ning illustreeritud fotodega. Statistika eesmärgil on täidetud ankeedid ka
hoonete kohta, mille avatäited on kogu hoone ulatuses välja vahetatud. Välja on jäetud ainult
mõningad uusehitised, mille aknad on enamasti PVC-raamiga ning ei oma arhitektuurilist
väärtust.
Lõpparuanne on koostatud inventeerimiskaartide põhjal ning sisaldab kokkuvõtet tüüpilistest
avatäidetest iga kvartali tasandil eraldi. Lisaks on välja toodud arhitektuuriliselt
väärtuslikumad avatäited ning illustreeriva materjalina on kasutatud fotosi. Abistava
materjalina akende ajastu ja stiili määramisel on kasutatud järgmisi teavikuid:
Antell, Olof; Jan Lisinski 1997. Aknad. Ajalugu ja nõuanded parandamiseks.
Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet
Eesti arhitektuur 2, Läänemaa. Saaremaa. Hiiumaa. Pärnumaa. Viljandimaa.
Peatoimeteja Villem Raam. Tallinn: Valgus, 1996
Akende tüüpjoonised: Muinsuskaitse täiendkoolitus 2009 Tõnu Sepp; ettekanne: Akende ja
uste restaureerimine. Lisa 1
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Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala avatäidete inventeerimise
kokkuvõte kvartalite kaupa
Pärnu vanalinna muinsuskaitse alal saab välja tuua kaks dominantset tänavat, mille ümber
moodustuvad kvartalid. Nendeks on Rüütli tänava ja Kuninga tänav. Põhilise hoonestuse
vanalinna alal lõpetab Lõuna tänav. Ringi tänav on piiriks kuurordi muinsuskaitse alale.
Ning Ringi ja Lõuna tänava vahelist ala saab tinglikult nimetada pargi alaks, kuhu jäävad
üksikud ehitised. Kaks punastest tellistest historitsistliku koolihoonet ja endine püssirohu
hoidlal, nüüdne kesklinna koolide võimla.
Avatäidete ja arhitektuurist johtuvat saab Kuninga tänava kohta leida koondnimetuse
barokne ning Rüütli tänav on pigem historitsistlik koos Põhjamaade tagasihoidliku
juugendiga. Akende peamine vanus on siiski 1970’ndatest, kui toimusid linnas ulatuslikud
restaureerimistööd, mille käigus omandas enamus hooneist oma tänase ilme. Seega
vanalinna alal on enam jaolt tegemist koopiatega varasematest akendest, kuid oma stiililt
on need ajastu truud. Seda kahjuks enamasti vaid hoone fassaadidel, hoovi poolel on nii
mõnigi hoone saanud endale uude plastik aknad, mis tihtipeale ei lähtu algsest jaotusest.

Rüütli tänava äärsed kvartalid Vee ja Aia tänava vahel.
Rüütli – Nikolai – Kuninga – Vee

Kvartali moodustab 13 ehitist, millest kolm pole antud inventeerimise jaoks olulised.
Uusehitis Kuninga tänava kohtumaja hoovis, korterelamu Rüütli ja Nikolai tänava nurgal,
ning kunagine taara vastuvõtu punkt Kuninga tänaval. Kindlat domineerivat akna tüüpi
sellel alal välja tuua pole võimalik, kuna Kuninga tänava majade aknad on baroklikud ning
Rüütli tänava küljel on tegemist klassitsistliku jaotusega akendega. Erandiks 13. sajandi
kivist ait, mille avasid on korduvalt muudetud. Selgelt eritub kogu kvartalist Rüütli tänav
19 aadressiga kohtuhoone, mis on neorenessanss stiilis. Antud hoone akna jaotus on
korruseti erinev. Neid võib nimetada historitsistlikeks. Järgnevate tänava-äärsete hoonete
aknad on klassitsistliku jaotusega: piklik aken, mis on kuueks ruuduks jaotatud. Samuti on
klassitsistlik ruudu jaotus Rüütli tänava hoovimajas. Akna luukide traditsiooni on nedel
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hoonetel veel osaliselt märgata. Luugid on olemas Rüütli 19, 21, 21a. Rüütli 19 hoonel on
need küll seina vahele lükatavad. (pilt 1)

Pilt 1 Rüütli 19 kohtuhoone esimene korrus, Rüütli 2 klassitsistliku jaotusega aken ja Rüütli 23 historitsistlik aken.

Nikolai tänavale jääb nõukogude aegne korterelamu ja Kuninga tänav 22 kohtuhoone tiib.
Antud kohtuhoone puhul on tegemist historitsistliku akna jaotusega. Järgnevalt on Kuninga
tänaval kaks barokse välimusega kaupmehe elamut. Hoonetele on antud 1970’ndate
restaureerimise käigus tagasi barokne välimus, mille tõttu akende ruudu jaotus on barokne,
kuid aknaavade suurus pigem klasitsimi kuuluv. Barokseid aknaid iseloomustab tihe ruudu
jaotus (pilt 2). Märkimisväärsed uksed on Rüütli tänav 19, Rüütli tänav 23 ja Kuninga 18
hoonetel. Vee tänava hoonestuse moodustavad kunagine tall, vahepeal olnud siseturg, kuhu
nüüd on ehitatud ööklubi. Hoone aknad on kaasaegsed ja ilma jaotuseta. Teiseks hooneks
on Rüütli tänav 19 kohtumaja tiib, mis on historitsistlike akendega.

Pilt 2 Kuninga tänava barokse ruudu jaotusega aknad. Lisaks historitsistlik uus aken kohtumajal Kuninga 22.
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Rüütli – Pühavaimu – Kuninga – Nikolai

Kvartali moodustab 12 hoonet, millest 10 hoonet on antud inventeerimise jaoks
väärtuslikud, ülejäänud kaks hoonet on hoovimaja Pühavaimu tänaval ja nõukogud aegne
korterelamu Nikolai tänaval. Rüütli tänaval alustavad seda kvartalit kas juugendstiilis
ehitust, millele järgnevad historitsistlikud hooned. Rüütli tänav 31 hoonest on järel vaid
hoone fassaad, mille taga on kahe hoone mahtu omav 5 korruseline hoone uute akendega.
Rüütli tänaval domineerib fassaadil juugend- ja historitsistliku akna jaotus. Hoovi poolel
on aknad ja karniis tunduvat tagasihoidlikum kui fassaadil. Domineeriv akna tüüp on
historitsistlik. Historitsistlikud on Rüütli 31, 33, 35 ning juugendlikud Rüütli 27 ja 29 (pilt
3).

Pilt 3 Juugendlikud aknad Rüütli tänaval. Näiteks Rüütli 27 ja 29.

Pühavaimu tänaval on samuti tegemist historitsistliku aknaga. Kuninga tänava ja
Pühavaimu nurga hoone omab klassitsistliku ruudu jaotusega aknaid teisel korruse ja
esimesel on historitsistlik akende jaotus (pilt 4). Järgnevad Kuninga tänav hooned on
algselt olnud baroksed kaupmehe elamud, nagu seda oli näha juba eelmises kvartalis.
Antud

hoonetest

on

barokse

ruudujaotusega

väikeste

avadega

aknad

saanud,

restaureerimistööde käigus, vaid Kuninga tänav 24 hoone. Kuninga 26 hoonel on tegemist
klassitsistliku aknaga. Nikolai tänava hoonestuse moodustab juba algul mainitud
korterelamu ja Rüütli tänava aadressi omav juugendlik hoone. Väärtuslikud uksed on
Kuninga tänaval kahel hoonel, 26 ja 28 ning Rüütli tänav 27 ja 31.
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Pilt 4 Historitsistliku akna näidis ja kaks klassitsistliku jaotusega akent.Pildid järjekorras: Kuninga ja Pühavaimu nurk
fassaadi ja hoovi aken. Kuninga 26 fassaadi aknad.

Rüütli – Hospidali – Kuninga – Pühavaimu
Kvartal moodustub 9 hoonest, millest üks paikneb kvartali keskel. Rüütli tänava
tänavapildi moodustavad kaks funktsionalistliku hoonet. Alumisel korrusel suurte
vaateakendega äri pinnad ja ülemisel korrusel elu- ja äriruumid. Aknad on
funktsionalismile omased lintaknad. Aknad on jaotatud, vastavalt ruumi suurusele, kaheks
ja kolmeks osaks (pilt 5).

Pilt 5 Rüütli tänava funktsionalistlikud lintaknad.

Hospidali tänavale jääb üks piklik hoone, millel on klassitsistlikud aknad, mis on
prossipulkade abil jaotatud kuueks ruuduks. Sarnase jaotusega aknad on lisaks Hospidali 7
hoovis oleval uusehitisel. Klassitsistlik ruudu jaotus jätkub Kuninga tänaval. Kuid Kuninga
32 hoone esimese korruse aknad barokile iseloomuliku tiheda ruudu jaotusega (samuti
iseloomulik ka varaklassitsismile) (pilt 6). Pühavaimu tänavale jäävad kaks korterelamut
omavad historitsistliku jaotusega aknad. Nende vahele jääval pisikesel ärihoonel on tänava
küljel suurde jaotuseta aknad. Hoovis on funktsionalismile omased kaheks osaks jaotatud
aknad. Silmapaistev uks asub Pühavaimu tänav 16 hoonel. Originaal uksed on Rüütli
tänava funktsionalistlikel hoonetel.
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Pilt 6 Näited klassitsismile omasest akna suurusest ja jaotusest. Hospidali 7, Kuninga 30 ja 32. Viimane baroklik tihe
ruudu jaotus.

Rüütli – Hommiku – Kuninga – Hospidali
Kvartal moodustub 5-6 hoonest, mis oleneb kuidas jaotada Rüütli tänaval olevaid hooneid.
Rüütli tänava fassaadi moodustavad kolm hoonet: historistlik puit elamu koos
äriruumidega, keskel juugend stiilis elamu ning Hommiku tänava nurgale jääv
historitsistlik punasest tellistest hoone. Kahe viimase hoone hoovipoolne külg on liitunud
üheks hooneks ning sinna on tehtud juurdeehitis. Kõigil hoonetel on esimese korruse
tasandil suured vaateaknad, mis mingil määral järgivad hoone stiili. Hoone teise korruse ja
hoovi domineeriv aken on historitsistliku jaotusega (pilt 7), v.a keskmine hoone, millel on
selgelt juugendile vastav aken: ülal tihe ruudu jaotus ja all suurem jaotuseta klaas pind.
Kõiki kvartali hoonete aknad on vahetatud koopiate vastu.

Pilt 7 historitsistlikud aknad, keskmine gooti sugemetega. Rüütli 41 ja 43 fassaad ja hoov.

Hommiku tänava moodustab pikk ühekordne hoone, millel on suured vaateaknad.
Vaateakende idee iseenesest läheb kokku Rüütli tänava esimese korruste suure
vaateakendega. Algselt pole antud hoone avad olnud nii suured ja jaotuseta akna pinnaga.
Hoone hoovis on kasutusel historitsistlik aken. Aken on jaotatud rõhtimpostiga nii, et
alumises osas tekib suurem pind kui ülaosas. Moodustades ülemises osas pikliku

8

horisontaalse ristküliku, mis on tihti jaotatud kaheks võrdseks ruuduks. Lisaks on antud
kvartalis näha sarnast akent, kuid see on jaotatud kuueks ruuduks. Jaotus on loodud
prossipulkadega. Esimene variant on historitsistlik aken, millega kõrvuti kasutati
hilisklassitsistliku akent (antud töös nimetatud enamasti klassitsistlikuks vt. lisa 1).
Kuninga tänava ja Hospidali tänava hoonestuse moodustavad kaks kolme korruselist ehitist.
Kuninga tänav 34 hoonel on näha rohelisi suuri tiheda ruudujaotusega aknaid ning
Hospidali tänaval on nõukogude ajastu tüüpprojektile omased aknad. Väärtuslikest usest
on esile tuua vaid Rüütli 41 a juugend stiilis sissekäik.
Rüütli – Ringi – Kuninga – Hommiku
Kvartali moodustavad 9 hoonet. Rüütli tänaval asub üks historitsistlik punastest tellistes
kahe korruseline hoone, millel on gooti sugemeid. Hoone esimese korruse aknad on suured
vaateaknad, teisel korrusel on tegemist lihtsa variandiga historitsistlikust aknast: puuduvad
ilustavad detailid. Ülejäänud hoonestuse moodustavad valdavalt puidust 1,5 korruselised
hooned. Erandiks Hommiku tänaval asuv pikk madal hoone, millel on ruudukujulised
aknad koos ruudujaotusega ja -ilma. Kogu ülejäänud kvartali aknad on historitsistliku
jaotusega ja detailides ajastu truud. Olemas on tuuleliistu alguses ja lõpus olevad profiiliga
klotsid ning enamusel akendel nurgikud (pilt 8). Akna luuke enam kasutusel pole.

Pilt 8 Historitsistlikud aknad koos detailidega.Näited on Ringi 9, Kuninga 38 ja 36 aknad.

Rüütli – Aia – Kuninga – Ringi

Kvartali moodustavad 10 hoonet, millest kaks hoonet ei oma antud inventeerimises olulist
rolli( Rüütli 51 a ja Ringi 2). Kvartali valdavaks akna tüübiks on historitsistlik aken koos
detailidega: profileeritud tuuleliist, nurgikud ja tuuleliistu lõpetavad ning alustavad
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klotsisid. Leidub ka moderniseeritud varianti, millel puuduvad eelpool loetletud detailid.
Akna jaotus on siiski mõlemal juhul sama. Rõhtimpost jagab akna alumise osa on
kõrgemaks kui ülemise. Ülaossa tekkinud piklik ristkülik on jaotatud kaheks võrdseks
ruuduks prossipulkadega. Hilisemal variandil võib jaotus ülaosas puududa. Selline akna
jaotus on levinud 19. sajandi II poolest. Aknaluugid on säilinud Aia tänav 1 hoonel (pilt 9).
Aia tänava ja Kuninga nurgal asub Õigeusu kirik koos kõrvalhoonega. Hoonete aknad on
klassitsistliku jaotusega koos ajastule iseloomulike detailidega.

Pilt 9 Aia tänav 1 historitsistlikud aknad koos aknaluukidega. Aia 5 lihtsam variant historitsistlikust aknast.

Rüütli – Munga – Uus – Vee
Antud krundi moodustab park, kus asub 1,5 korruseline pisike kohvik ja nõukogude
perioodist ehitatud kiosk, mis antud inventeerimise kohaselt ei kuulu vaadeldavate
objektide alla. Tegemist on puidust hoonega, millel esimesel korrusel on jaotuseta piklikud
ristküliku kujulised aknad ning katusekorrusel kaaraknad, mis on jaotatud kaheksaks osaks
( pilt 10 ).

Pilt 10 Munga 13 kohviku hoone jaotuseta vaateakendega.
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Rüütli – Nikolai – Uus – Munga
Tegemist on pisikese kvartaliga, mille moodustavad kaks hoonet. Munga 2 hoone, mis jääb
osaliselt Uuele tänavale ja Rüütli 14 hoone, mille tiib Nikolai tänaval omab aadressi
Nikolai 7. Hoone moodustab stiililt terviku. Selle hoone Rüütli tänava ja Munga nurgal
olev osa on modernse vormi keelega. Aknad on modernsed ja meenutavad
funktsionalistlike aknaid. Üle jäänud maja osa on historitsistlike akendega (pilt 11), mis on
koopiad varasematest akendest. Ajaloolisele aknale iseloomulikud ilu detailid puuduvad
täielikult, kuid säilinud on ajalooline akna jaotus.

Pilt 11 vaateaken juugendliku jaotusega ja teise korruse historitsismile sarnased uued aknad. Rüütli 14/Nikolai 7

Rüütli ja Nikolai tänavate nurgale jääva hoone esimesel korrusel on suured vaateaknad,
mille ülaosas on juugendile sarnane tihe jaotus. Kolmanda korruse vintskappidel kohtab
mõõtmetelt pisikesi kuuese ruudu jaotusega aknaid. Munga tänava hoone omab nii
klassitsismile omaseid kuueks ruuduks jaotud aknaid kui ka suuri aknaid, millel on tihe
ruudu jaotus (pilt 12). Munga tänava poolsel küljel on esimesel korrusel olemas aknaluugid.
Uue tänav ja Munga nurgal oleval osal domineerib suur jaotustega vaateaken. Kogu
kvartalil on ühtne sisehoov. Aknad seal on lihtsad ja ajastule vastav jaotus puudub.

Pilt 12 Munga 2 ja Uue tänava hoone aknad.
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Rüütli – Pühavaimu – Uus – Nikolai
Kvartali moodustab 17 hoonet, millest 3 on uusehitised. Üks Nikolai tänaval ning teised
kaks Uuel tänaval. Kvartali domineeriv akna tüüp on historitsistlik. Mõnel juhul on
akendel näha klassitsismile omast kuuest ruudu koosnevat akna pinna jaotust. Rüütli tänav
24 hoone on juugendstiilis akendega. Rüütli tänava äärsetel hoonetel on esimesel korrusel
äriruumid, mis toovad kaasa suured vaateaknad, mitmel juhul ülaosas jaotusega, mis on
omane juugendile (pilt 13).

Pilt 13 Juugend aknad ja suur vaateaken, mis on oma Rüütli tänava äri pindadele. Näited Rüütli 24 hoonelt

.
Uuel tänaval olevaid hooneid iseloomustab fassaadile joonistatud akna piirded. Uus tänav
3 hoone aknad on omased klassitsismi algusele, kui aknad on kõrged aga tiheda ruudu
jaotusega (pilt 14). Märkimisväärne uks, mis on mitmel hoonel Pärnu vanalinnas säilinud,
on Uus tänav 3 hoonel.

Pilt 14 Näited erinevatest akendest. Esimene Uus 3 joonistud piirdega tigeda ruuduga aken. Järgmised historitsistlikud
aknad. Uus 5 ja Pühavaimu 9.
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Rüütli – Hospidali – Uus – Pühavaimu
Kvartal koosneb 5 hoonest. Hospidali tänaval olev nõukogude ajast pärit hoone ei oma
antud inventeerimise jaoks väärtust. Kvartali aknad on historitsistlikud, mille detailides
peegelduv vastav neostiil. Rüütli 28 on neorenessans stiilis ja Rüütli 30 neoklassitsism
(pilt 15). Pühavaimu 10 hoonel on aknad vahetatud plastik akende vastu, mis on jaotuselt
originaali lähedased, kuid oma suurustega ja materjaliga jätavad võltsi mulje. Esimese
korruse äriruumidel on suurde vaateaknad, mis on tüüpilised Pärnu vanalinnas asuvatele
äripindadele. Tisleritöö näiteks uksena on Pühavaimu tänav 10 olev välisuks.

Pilt 15 Rüütli 28 neorenessanslikud aknad. Rüütli 30 klassitsistlik hoone historitsistlike akendega.

Rüütli – Hommiku – Malmö – Hospidali
Kvartal koosneb 12 hoonest, mille hulka kuulub kunagise kindluse üks osa - Punane torn.
Punasel tornil on avad täidetud jaotuseta akendega. Üle jäänud kvartali valdav aken on
historitsistlik, mitmel juhul on kasutatud prossi pulkade abil akna pinna kuueks ruuduks
jaotamist. Olemas on ajastule iseloomulikud detailid: profileeritud tuule liist, tuuleliistu
otsades olevad klotsid ning veelaud (pilt 16).

Pilt 16 historitsistlikud aknad. Hommiku 5, Hospidali 6 hoovis ja Rüütli 38.
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Rüütli tänav on erandlik oma juugend stiili ja funktsionalismiga. Esimese korruse
vaateaknad on suured jaotuseta klaaspinnaga. Juugendhoonel on põhjamaade juugendile
iseloomulikud aknad: ülal tihe jaotus ja ülejäänud aken jaotuseta klaaspind.
Funktsionalistlikul hoonel on ruudujaotuseta lintaknad, mis võivad olla jaotatud kaheks
kuni kolmeks osaks vastavalt ruumi suurusele. Hospidali tänava puitelamu omab osaliselt
juugendile sarnaseid aknaid, ülaosas tiheda jaotusega (pilt 17), millest suur enamus on
originaalid. Hotelli esimesel korrusel on akna luugid, mida omab samuti Hommiku tänav 7
asuv hoone. Enamus kvartali aknad on asendatud koopiatega.

Pilt 17 Juugend aknad. Rüütli 36 ja Hospidali 8.

Rüütli – Ringi – Malmö – Hommiku
Antud kvartali moodustavad 4 hoonet. Rüütli tänaval üks ja Ringi tänaval kolm hoonet.
Ringi tänav 5 on uusehitis, mis ei ole tänavapildis domineeriv. Kvartali akna tüüp on
historitsistlik. Rõhtimpost jaotab akna alumise osa kõrgemaks ja ülemise madaldamaks.
Ülemine piklik pind on omakorda jaotatud kaheks võrdseks ruuduks, mis oli valdav 19.
sajandil. Lisaks on kvartali aknad mõjutatud hoone arhitektuursest lähenemisest. Ringi 3
hoone on neorenessans stiilis. Esimesel korrusel on ilma ruudu jaotuseta aknad, ülemisel
korrusel on näha kuuest ruudujaotust, mis on tekitatud prossipulkade abil. Ringi 1 hoone
aknad on vahetatud, kuid akende algne jaotus on kinnistele avadel maalitud. Rüütli tänav
36 hoone aknad on sama jaotusega, mis Ringi tänav 3 teise korruse aknad. Esimesel
korrusel on lisaks akna ülaosas ümara kaar (pilt 18).
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Pilt 18 Kvartalile iseloomulikud aknad. Esimesel kahel pildil uuem, vahetuse järgne, variant. Näited hoonetelt Rüütli 40
ja Ringi 3.

Rüütli – Aia – Pikk – Ringi
Kvartal hõlmab Rüütli platsi ja Pärnu autobussijaama. Hoonestuseks on uhke
esindustraditsionalismis hoone, milles asub pank. Hoone külgedel on keskelt kaheks
jaotatud aknad. Fassaadil on suured läbi korruseti ulatuvad aknad, mis on jaotatud kuueks.
Esimesel korrusel on aknad jaotatud kolmeks osaks ning ülemisse kolmandiku on tekitatud
prossipulkade abil jaotus (pilt 19). Panga hoone taha jääb ebaolulise ehitisena
cargopakkide väljastus ja toaletihoone.

Pilt 19 näited Rüütli 40 a hoonelt.

Kuninga tänava, Lõuna tänava ja Vee tänava vahelised kvartalid
Kuninga – Nikolai – Lõuna - Vee
Kvartalil paikneb aadresside järgi 11 hoonet. Hoonestusena saab neid kokku 2-3 võrra
rohkem. Valdavaks akna tüübiks on historitsistlik aken, mis Kuninga tänaval on
klassitsistliku kuuese ruudu jaotusega ning sama jaotus jätkub Nikolai tänaval (pilt 20 ).
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Enamus hooned on saanud uued aknad, mis kopeerivad varasemaid. Lõuna tänavale jääb
üks historitsistlik uusehitis ja üks kaasaegne ehitis. Samuti leidub alal lihtsaid nõukogude
aegseid aknaid.

Pilt 20 historitsistlikud aknad, kaks viimast koopiad. Lõuna 16, Kuninga 13 ja Lõuna 12.

Eraldi saab välja tuua Vee tänaval asuva Postipoisi. Hoonel on keskelt pooleks jaotatud
tiheda ruudujaotusega aknad, millel on sepistatud hinged. Postipoisi aknad pärinevad
viimaste restaureerimistöödega samast ajast. Kvartalis on olemas aknaluugid Postipoisi
hoonel ja mitmel majal Kuninga tänaval. Märkimisväärsed välisuksed on kuninga tänava
hoonetel: Kuninga 11, 13 ja 15.
Kuninga – Pühavaimu – Lõuna – Nikolai
Kvartalil asub 5 hoonet, lisaks uusehitisena Elisabeti koguduse hoone ja nõukogude ajal
ehitatud tänav joonelt eemal olev hoone. Domineerivaks ehitiseks on Elisabeti kirik
Nikolai ja Kuninga tänava nurgal. Barokse ehitisena on kiriku aknad suured tiheda ruudu
jaotusega aknad, millest enamusel on säilinud nurgikud. Nikolai tänavat jätkavad pisikesed
linnakodaniku elamud, millel on kuuese ruudu jaotusega aknad (pilt 21), millel on olemas
aknaluugid. Nikolai 24 a omab juurdeehitist, mille aknad oma stiililt ühilduvad eelmiste
hoonete omadega. Kuninga tänaval on neoklassitsistlik ehitis, millel on kuuese
ruudujaotusega historitsistlik aken. Historitsistlikud aknad võiksid olla Pühavaimu 17
hoonel. Hetkel avad suletud või kinni ehitatud. Lõuna tänaval otsene hoonestus puudub.
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Pilt 21 Linnakodaniku elamu tüüpilised aknad ja juurdeehitise sarnased uued aknad. Nikolai tänav 24 ja 24 a.

Kuninga – Pühavaimu - Lõuna
Kvartali moodustavad 4 hoonet. Pühavaimu ja Kuninga nurgal olev hoone on kinni löödud
avadega ja 1960’nedatest pärit hoone Kuninga tänaval. Lisaks juugend stiilis hoone
Kuninga ja Lõuna nurgal ning historitsistlik koolimaja Lõuna tänaval. Juuged stiilis hoones
paikneb hotell, mille enamus akendest on, omaniku sõnul, originaalid. Paljud aknad olid
2008 a suvel restaureerimisel. Tegemist on tüüpiliste juugendakendega (pilt 22), millele
lisaks on kasutatud historitsistliku lahendusega aknaid, mille ülaosa on jagatud kaheks
võrdseks ruuduks. Sellise kooslusega on raske välja tuua kvartalile iseloomuliku akna tüüpi.
Pühavaimu 22 hoonele soovitaks hitsoritsistliku akent, mida on kasutatud koolimajal ja
osaliselt hotellil. Koolihoone aknad on koopiad varasematest.

Pilt 22 Hotelli aknad ja sissepääs. Juugend ja historitsistlik aken. Kuninga 25. Lõuna 20.

Vee tänava, Uue tänava, Hospidali tänava ja Pika tänava vahelised kvartalid
Uus – Munga – Pikk – Vee
Kvartal koosneb 6 hoonest. Pika tänava äärne hoone ei kuulu inventeerimise objektide alla.
( Nagu ka kõik järgnevad pikal tänava ääres asetsevad korterelamud.) Vee tänava ääres
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asub õigeusu kirik. Kirikul on baroksed tiheda ruudu jaotusega kõrged aknad. Lähtuvat
kiriku arhitektuurist domineerib antud kvartalis kuuese ruudujaotusega aken, mille jaotus
on loodud possipulkade abil. Akna konstruktsiooni moodustab rõhtimpost, mis jagab akna
kaheks. Selle tulemusena on akna alumises osas kõrgem pind kui seda on ülemises osas.
Ülaosa on tihti kaheks võrdseks ruuduks jaotatud. Akendel on olemas ilustavad detailid
(pilt 23). Erandina Vee tänav 6 hoone, millel on korduvate vahetamiste käigus ette pandud
historitsistliku jaotusega aknad (sama konstruktsioon, kuid puudub jaotus prossipulkadega).
Originaalne aken kvartalis on klassitsistlik kuueks ruuduks jaotatud pinnaga.

Pilt 23 klassitsistlikud prosside abil kuueks ruuduks jaotatud aknad. Munga 11, 9 ja Vee 6.

Uus – Nikolai – Pikk – Munga

Kvartal koosneb 4 hoonest, millest 3 kuluvad inventeeritavate hoonete alla. Kvartali
hooned moodustavad ühtse siseõue. Akna tüüp on klassitsistlik kuuese ruudu jaotusega
aken. Uus tänav 2 fassaadil on akendel olemas kõik iseloomulikud detailid. Raekoja hoonel
on kohati ruudu jaotus tihedam (pilt 24). Antud jaotust ei ole kasutatud Uus tänav 2 hoone,
millel on nõukogude ajale iseloomulikud aknad: horisontaalne jaotus on tehtud akna all
osas, lisaks on kasutatud historitsistliku akna tüüpi lihtsustatud varianti.

Pilt 24 Raekoja aknad. Klassitsistlikud ja historism: barokk koos klassitsismiga.

18

Uus – Gildi – Malmö – Nikolai
Kvartali moodustavad kaks hoonet. Nikolai tänava poole jääb parkla. Malmö tänav 19
hoone on 1970’natel taastatud elamu, millel on klassitsistlikud aknad koos aknaluukidega
esimesel korrusel. Uus tänav 6 hoone omab samuti kuuese ruudu jaotusega aknaid, millel
on luugid (pilt 25). Malmö 19 uks on stiili näide Pärnu tisleritööst.

Pilt 25 Koopiad klassitsistlikust aknast ning linnakodaniku maja akende koopiad. Malmö 19 ja Uus 6.

Uus – Hospidali – Malmö – Pühavaimu
Kvartali moodustavad neli hoonet asetsevad tänava ääres, moodustades kogu kvartalile
ühise siseõue. Malmö 21 on uusehitis ja ei kuulu inventeeritavate objektide alla. Kvartali
aknad on valdavalt hilisklassitsistliku jaotusega. Akna jaotus on saadud kasutades
rõhtimposti, mis jagab akna alumise osa kõrgemaks, kui ülemise. Akna ülemine osa on
jaotatud kaheks võrdseks ruuduks ning alumine osa neljaks võrdseks ruuduks. Jaotus on
saadud kasutades prossipulki. Ning kvartalile omane klassitsistlik jaotus on saadud prossi
pulkade abil. Erandiks Pühavaimu tänav 8 hoone algus, kus on tegemist barokliku tiheda
ruudujaotusega aknaga. Sama akent on kasutatud ka Hospidali tänav 1 hoonel. Aknad on
enamjaolt detailides ajastutruud (pilt 26).

Pilt 26 koopiad ajaloolistest aknast. Pühavaimu 6 ja 8 ning Hospidali 1.
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Aia tänava, Pika tänava ja muinsuskaitse piiriala vahelised kvartalid
Antud piirkonnas on kaks hoonestusega kvartalit. Üle jäänud kvartalid on pargid, mille
ääres kohtab osaliselt hoonestust. Enamus hoonestusest jääb muinsuskaitse piiri alale.
Silmapaistvateks objektideks antud piirkonnas on historitsistlik puidust villa Pikka tänav
ääres ja nüüdseks hävinud juugendvilla politsei maja juures. Lisaks Jala tänava ja Vingi
tänava nurgal olev villa, mis paikneb kaitsevööndi piiril. Nimetatud hoonetele lisaks leidub
lihtsaid kahekorruselisi korterelamuid, mille aknad on valdavalt vahetatud plastik akende
vastu. Pika tänava äärse puitvilla aknad on vahetatud koopiatega originaalist, mis on oma
detailides ajastutruud (pilt 27).

Pilt 27 Pikk 22 klassitsistlikud aknad ( koopia)

Rüütli – Pargi – Pikk – Aia
Hoonestuse antud kvartalis moodustavad Pärnu hotell, nõukogude ajast pärit võimla ja
Pargi 1 koolimaja koos sinna hiljem juurde ehitatud kutsekooli kompleksiga. Ajaloolised
aknad on vaid Pargi 1 hoonel, tegemist on historitsistliku telliskivist hoonega, mille on
kasutatud historitsistlike aknaid: ülal ümarkaar ja aknad kaheksaks ruuduks jaotatud (pilt
28).

Pilt 28 ümarkaarega ajaloolisest akende koopiad Pargi 1 hoonel.
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Rüütli – Vanapargi – Aia
Kvartal koosneb 6 hoonest. Rüütli tänava äärsed hooned ei kuulu inventeeritavate
objektide alla. Aia tänaval asuvate hoonete aknad on historitsistliku jaotusega, kuid uued.
Ilmselt on tegemist koopiatega varasematest akendest. Osaliselt on kasutatud ajastule
iseloomulike detaile. Vanapargi tänaval asuval majal on nõukogude aegsed erineva
jaotusega aknad.

Lõuna tänava ja Ringi tänav vahelised kvartalid
Antud piirkonda iseloomustab parkide rohkus, mis juhatab sisse kuurordi muinsuskaitseala.
Hoonestatud on vaid kaks kvartalit. Lõuna – Nikolai – Ringi – Vee tänava kvartal ja Lõuna
Pühavaimu – Ringi – Nikolai kvartal. Kokku kahe kvartali peale viis hoonet, millest kolm
esimese ja kaks teises kvartalis.
Lõuna – Nikolai – Ringi – Vee
Kvartali moodustavad kolm hoonet, millest kaks on olulised antud inventeerimsitöös.
Mõlemal hoonel on ilmselt nõukogude ajast pärit aknad. Ringi 13 hoone aknad on keskelt
kaheks osaks jaotatud. Nikolai 17 hoonel on aknad sama jaotusega nagu historitsistlik aken.
Rõhtimpost jagab akna alumise osa suuremaks pinnaks ja ülemise osa väiksemaks. Ülaosas
moodustub horisontaalne ristküliku kujuline pind, kuid aknal puuduvad ilustavad detailid,
mis on iseloomulikud ajaloolistele akendele.
Lõuna – Pühavaimu – Ringi – Nikolai
Kvartali moodustavad kaks hoonet. Kool ja kunagine püssirohu hoidla. Mõlema hoonel on
historitsistlikud aknad, mis on mõjutusi saanud hansa gootikast ja barokist (pilt 29).
Mõlemal hoonel on aknad asendatud koopiatega. Nikolai tänav 26 hoone aknad on ülal
ümarkaarega, mida on märgata ka Pühavaimu tänav 19 hoone juures. Aknad on jaotatud
rõhtimposti kasutades nagu eelnevates kvartalites on juba märgitud. Klassitsismile omane
kuueks ruuduks jaotatud pind on saadud prossi pulkade abil. Akende piirded on laotud
punasest tellisest.
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Pilt 29 Hansagootika mõjutustega aknad. Nikolai 26 ja Pühavaimu 19.

Ringi – Võimlemise – Aia – Kuninga
Kvartali hoonestuse moodustab Kuninga põhikool koos sinna juurde kuuluva võimlaga,
mis on uus ehitis. Koolihoonel on peamiselt kolme tüüpi historitsistlike aknaid. Suured
aknad kerge kaarega ülaosas ning suured aknad tugeva ümara kaarega akna ülemises osas.
Ülejäänud aknad omavad samuti ülaosas kerget kaart. Aknad on jaotatud klassitsismile
omaselt peamiselt kuueks ruuduks. Suurtel akendel ruute rohkem. Akna konstruktsioon on
sama, mis juba varem mainitud historitsistlike akende puhul. (pilt 30). Uusehitis võimla on
tänav külgedel diskreetset avadega konteksti sobituv.

Pilt 30 Kuninga 29 koolimaja aknad, mis on koopiad originaal akendest

Vee tänava ja Vallikraavi vahelised kvartalid
Antud piirkonnas on palju hooneid, mis selle töö seisukohalt ei ole olulised. Nende
hoonete hulka kuuluvad Endla teater, Vee ja Akadeemia külgedel paiknevad korterelamud,
uus raamatukogu hoone ja sellele järgnevad korterelamud ning maksuameti hoone. Rüütli
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ja Kuninga tänav vahele jääb postkontori kompleks, mis samuti ei kuulunud
inventeeritavate objektide nimistusse.
Akadeemia – Kuninga – Vee – Lõuna
Kvartali moodustab 9 hoonet, millest kaks paiknevad kvartali keskel. Ühtne nimetaja
akendel on historitsism. Lisaks leidub funktsionalistlike akendega hooneid ja nõukogude
tüüpaknaid. Kuninga ja Akadeemia nurgal olev hoone ei kuulu inventeeritavate hoonete
hulka. Enamik kvartali ajaloolisest akendest on koopiad. Historitsistliku jaotusega aknad
on Kuninga ja Vee tänava nurgal oleval hoonel, Akadeemia ja Lõuna tänava nurgal ning
Lõuna tänav 6 oleval klassitsistlikul elamul (pilt 31). Selle hoovis oleval väikesel hoonel
on klassitsistlikud aknad. Enamus historitsistlikest akendest omavad iludetaile:nurgikud,
tuuleiist, veelaud ja klotsid tuuleiistu alguses ja lõpus.

Pilt 31 koopiad ajaloolisest aknast. Kuninga 5. Lõuna 6 ja 2

Akadeemia – Lõuna – Mere pst – Kuninga
Kvartalisse kuulub 5 hoonet, millest üks on uusehitis Akadeemia tänaval. Kaks
funktsionalistliku hoonet (korterelamu ja villa) ning üks neoklassitsistlik hoone. Aknad on
valdavalt funktsionalistlikud (pilt 32). Kuninga tänav 1 hoone aknad on klassitsistlikud
kuuese ruudu jaotusega, millel on olemas ilustavad detailid. Tegemist on koopiatega
varasematest akendest, mitmed avad on kinni ehitatud, kui seintele maalitud akende suurus
ja jaotus. Kvartalisse kuuluvad lisaks Tallinna väravad, millel enamus avadest on uksed
ning pärit 1907’ndatest.
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Pilt 32 funktsionalistlik lintaken. Lõuna 2 a ja Kuninga 1 a

Õhtu – Vana-Tallinna – Rüütli
Kvartal koosneb 6 hoonest, millest üks on funktsionalistlik villa. Villal on ees
funktsionalismile omased lintaknad, mis on jaotatud kuni kolmeks osaks vastavalt ruumi
suurusele. Ülejäänud hoonetel on historitsistlikud aknad koos vastavate detailidega
( tuuleliist jne). Aknad konstruktsiooni moodustab rõhtimpostiga, mis jagab akna ülemise
osa väiksemaks pinnaks, kui alumise. Alumine aknapind on lahtikäiv. Ülaossa jääb piklik
ristkülik, mis võib olla jaotatud kaheks võrdseks ruuduks.. Rüütli tänav 1 hoonel on aknad
jaotatud prossipulkadega kuueks ruuduks (pilt 33). Tegemist on klassitsistlike akendega.
Õhtu tänava ja Vana-Tallina tänav hoonetel on esimesel korrusel olemas aknaluugid. Kõik
aknad antud kvartalis on välja vahetatud koopiate vastu. Originaal uks on säilinud Rüütli
tänav 1 hoonel.

Pilt 33 Rüütli tänav 1 hoone aknad

Õhtu – Rüütli – Vana-Tallina – Õhtu põik
Kvartali moodustab üks hoone koos selle taga asetsevate garaažidega. Historitsistliku
hoone kaks osa eristuvad fassaadi toonidega. Akna jaotus ja kuju on kogu hoonel ühtne.
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Akende jaotus on saadud kasutades rõhtimposti, mis jagab akna alumise osa suuremaks
pinnaks kui ülemise. Ülemine ristküliku kujuline pind on jaotatud kaheks võrdseks ruuduks.
Klassitsismile omane kuueks ruuduks jaotatud pind on loodud prossipulkadega. Esineb ka
lihtsamaid variante, millel ilu detailid puuduvad ja lisatud on ühte ülemisse ruutu
õhutusaken. Õhtu põik 3 aadressiga hoone osa hoovis on originaalile sarnased aknad koos
kõikide detailidega. Sisehoovi akendel puudub ülaosas kaar. (pilt 33). Hoone Õhtu tänava
poolse külje ja fassaadi aknad on lihtsad ning jaotust järgivad. Fassaadil on akende ümber
joonistatud piirded.

Pilt 33 Koopiad koos detailidega ja ilma. Õhtu põik 3

Vana-Tallinna – Rüütli – Akadeemia – Õhtu põik

Kvartal koosneb kahest sarnasest korterelamust ja maksuameti hoonest, mis ei kuulu
inventeeritavate objektide hulka. Tegemist on kahe stalinismiaegse korterelamuga, mille
on alles osaliselt originaal aknaid. Enamus neist säilinud Rüütli tänav 4 hoonel. Rüütli
tänav 6 hoone avade suurusi on muudetud ja enamus aknad on

vahetatud sarnaste

koopiatega.

Vallikraavi pealsed hooned Kalda ja Õhtu tänaval
Alale jäävad neli puidust 1,5 kordset hoonet, tuletorn ja WC hoone Akadeemia tee ääres.
Õhtu tänav 1 orus oleva hoone avad on kinni löödud. Teised kolm elumaja on valdavalt
originaal akendega. Akna jaotus on saadud kasutades rõhtimposti, millega akna alumine
pind on kõrgem, kui ülemine. Ülemine osa on jaotatud kaheks võrdseks ruuduks. Kalda
tänava äärsetel hoonetel on olemas aknaluugid. Õhtu tänav 1 hoonel säilinud kaks originaal
akent koos detailidega, kuid piirdedlauad on lihtsad. Kalda tänav 5 hoonel säilinud mitmel
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aknad originaal piirded koos karniisiga (pilt 34). Kõigil kolmel hoonel on mõned aknad
välja vahetatud plastikust akende vastu. Tuletornil on tiheda ruudujaotusega aknad, mis
ilmselt pole originaalid. Wc hoonel on hoone arhitektuurile vastavad aknad (koopiad).

Pilt 34 Õhtu 1, Kalda 3 ja 5

Sadama – Lootsi – Kapteni – Lootsi põik – Ringi
Antud kvartalisse jääb Viikingi kompleks, lisaks Pärnu kolledž, Jahisadam ja üks uus
korterelamu. Üle jäänud hoonestuse moodustavad peamiselt 1,5 korruselised puitvillad.
Valdavalt on tegemist historitsismi vaimu kandvate akendega, mille osaliselt olemas
ajastule iseloomulike detaile. Üks originaalseid aknaid omav hoone on Sadama tänav 7.
Hoone aknad on klassitsistlikud, mis on loetav ka arhitektuurist. Säilinud on enamus
aknaluuke ja -piirdeid koos karniisiga.. Sadama tänav 11 hoone aknad on juugendi
mõjutustega: allosas suur klaaspind ja ülaosas tihe ruudujaotus (pilt 35). Samuti on sellel
hoonel näha villadele iseloomulikud veranda aknaid, kuid sellel hoonel on need teisel
korrusel. Lootsi põik tänaval on paljud originaal akendest asendunud plastikust akendega.
Akende jaotuses on selles kvartalis samasugune kui kõigis eelnevates. Konstruktsiooni
seisukohalt on oluline rõhtimpost, mis jagab akna alumise osa suuremaks pinnaks kui
ülemise. Ülaosa on enamasti ilma jaotuseta, mis on iseloomulik 19. sajandi lõpule ja 20.
sajandi alguse historitsistlikule aknale.

Ringi tänaval asuva puidust elamu avad on

laudadega kinni löödud.
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Pilt 35 Sadama 7 ja Sadama 11 aknad

Pika tänava äärne hoonestus
Pika tänava äärset hoonestust iseloomustavad nõukogudeaegsed tüüpprojekti järgi ehitatud
korterelamud, mis bussijaama läheduses asenduvad uusehitistega. Hommiku tänava ja
Ringi tänava vahelisel alal domineerivad suured klaaspinnad. Pika tänava ja Laia tänava
vahelisel ala, kus paiknevad punasest tellisest laohooned, on nüüdseks domineerimaks
muutunud mitmekordsed uusehitised, mis omavad modernseid aknaid. Erandina Aida 7
hoone, mille vanal fassaadil on hilisklassitsistlikud akna koopiad. Järgnevad kas punasest
tellistest laohoonet on oma funktsiooni kaotanud. Üks varisemisohtlikus seisukorras ja
teisel on avade suurust pidevalt muudetud. Kummalgi hoonel pole originaal aknaid
säilinud (pilt 36).

Pilt 36 Aida 7, Aida 3 ja Põhja 1 hooned
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Mere pst–Suvituse-P. Kerese-Esplanaadi
Kvartal on hoonestatud erinevatel ajajärkudel ning sellest tulenevalt leidub ka erinevat tüüpi
avatäiteid. Valdavaks on 1930ndatel funktsionalismiga esile kerkinud aknatüüp – madal aken,
mis sõltuvalt ruumi suurusest jaotatud ühte, kahte või kolme ossa. Klaasipinnad on suured
ning kadunud on funktsionaalsuse seisukohast tarbetud prossid ja ehisdetailid ning
lihtsustunud puitosade profileeringud (pilt 37). Erandina selle kvartali tasandil võib välja tuua
Mere pst 12 ja 14 ning Esplanaadi 30 hoonete avatäiteid (pilt 38).

Pilt 37. 1930ndatel esile kerkinud aknatüüp, mis olenevalt ruumi suurusest jaotati ühte,
kaht või kolme ossa. Näitena on toodud Esplanaadi 24 ja 22A hoonete aknad.

Kuigi Esplanaadi 30 hoone aknad pole originaalid, võib need stiililiselt paigutada 20. sajandi
algusesse. Rõhtimposti kohal olev aknaraam on liigendatud vertikaalsete prossidega ning
alumine osa koosneb sõltuvalt akna suurusest ühest, kahest või kolmest raamist. Prossidel
puudub praktiline või konstruktsiooniline funktsioon, motiiv on puhtalt arhitektuuriline.
Mere pst 12 hoone aknad võib stiili poolest paigutada 1920ndatesse, mil ehitiste fassaadid
muutusid rahulikumaks ning eeskujusi otsiti 19. sajandi alguse klassitsismist. Sõltuvalt akna
asukohast koosneb see ühest, kahest või kolmest raamist, kuid läbiva ühisjoonena on nende
klaasipinnad jaotatud põikprossidega võrdseteks ruutudeks.
Mere pst 14 avatäited on kogu hoone ulatuses välja vahetatud uute PVC-raamide vastu ning
tänu sellele kaotanud oma originaalläheduse. Uute akende puhul on kaudselt järgitud nende
algset raamjaotust, mille põhjal saab hoone originaalaknad stiililiselt paigutada 19. ja 20.
sajandi vahetusse, mil raamidest kadusid prossid.
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Tavaline oli rõhtimpost, mille kohale tehti üks terve raam või kaks püstimposti vastu sulguvat
raami. Erandina on veranda, mille klaasipinnad on liigendatud väga tihedalt prossidega. Suurt
tähelepanu on pööratud ehisdetailidele: sandrik akende kohal, freesitud piirdeliistud.

Pilt 38. Näiteid Esplanaadi 30, Mere pst 12 ning Mere pst 14 hoonete akendest.

Mere pst-Eha-Suvituse
Peaaegu kõik selle kvartali hooned on saanud uued originaalidest lähtuvad aknad. Selgesti
võib täheldada ühiseid jooni kvartalil paiknevate hoonete akende raamistiku tüübis ja
detailides. Tavalisemaks aknatüübiks on kuueruuduline aken, mis koosneb kahest või kolmest
väljapoole avanevast raamist. Suvituse 4 ja 6 hoonete puhul on akna konstruktsioonis
rakendatud ka rõhtimposti (pilt 39).

Pilt 39. Mere pst-Eha-Suvituse kvartali aknad on sarnased nii raamistiku tüübi kui ka detilide poolest.
Vastavalt piltide järjekorrales: Mere pst 4, Suvituse 2, Suvituse 4, Suvituse 6.

Peaaegu iga kvartalil paikneva hoone juurde kuulub ka veranda. Veranda aknad erinevad
ülejäänud hoone akendest tiheda klaasipinna jaotusega, mis on teostatud prossidega. Teise
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tähelepanekuna võib verandade juures välja tuua uksega kaarakna kasutamist (pilt 40).
Detalidest on selle kvartali akende juures kasutatud freesitud piirdeliiste, sandrikut, pilastriks
kujundatud tuuleliiste, karniise.

Pilt 40. Suvituse 2 ja 4 verandad, kus os sarnaselt kasutatud uksega kaarakent.

Kvartali teistest hoonetest erinevad aknad on Mere pst 18 hoonel, kus on säilinud ka
originaalaknaid (pilt 41). Stiililiselt kuuluvad selle hoone aknatüübid 19.sajandi II poolde ja
20. sajandi algusesse. Akna konstruktsioonis on kasutatud rõhtimposti, mille kohal on üks
terve raam ning all kaks väljapoole avanevat raami. Detalidest on kasutatud pilastriks
kujundatud tuuleliiste, profileeritud piirdeliiste ning karniise akende kohal ja all. Sarnaselt
kvartali teistele hoonetele on ka selle hoone verandaaknaid enam esile tõstetud.
Konstruktsioonilt koosnevad need rõhtimpostist ning neljast raamist. Ülemine raam on
vertikaalsete prossidega liigendatud viieks võrdseks osaks. Verandaaknaid ühendab hoone
ülejäänud akendega sama kujunduse ja profileeringuga tuuleliistud.

Pilt 41. Näiteid Mere pst 18 originaalakendest.
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Eha-Mere pst-Supeluse-Suvituse
Kvartalil asub kaks hoonet, mille avatäiteid võib arhitektuurliselt

väärtuslikeks pidada.

Aadressil Supeluse 20 asuva hoone puhul on tegemist Ammende villa suvepansioniga, mis
ehitatud 19. sajandi lõpul. Kogu hoone ulatuses võid täheldada valdavalt nelja tüüpi aknaid
(pilt 42).

Pilt 42. Näiteid Supeluse 20 hoone aknatüüpidest.

Esimene tüüp on kolmeraamiline ning rõhtimpostiga. Kaks alumist raami on vertikaalse
formaadiga ning väljapoole avanevad. Rõhtiposti kohal asuv aken on horisontaalse
formaadiga. Tuuleliistud on kujundatud pilastriks ning ülemise klotsi peal on lilleõiemotiiv.
Samasugune motiiv esineb ka Supeluse 1 hoone tuuleliistude juures.
Teine tüüp aken on sarnane esimesega, kuid suurema formaadiga. Akna konstruktsioonis on
samuti kasutatud rõhtimposti, kuid selle all olev osa koosneb kolmest raamist.
Kolmas tüüp. Akna konstruktsioonis on sarnaselt eelmiste aknatüüpidega kasutatud
rõhtimposti. Rõhtimpostist all pool asub neli vertikaalse formaadiga aknaraami ning selle
kohal üks horisontaalse formaadiga aknaraam. Erinevalt eelmistest aknatüüpides, on selle akna
puhul ülemine raam jagatud prossidega kuueteistkümneks võrdseks ruuduks. Ühiselt teiste
akendega on samuti kasutatud pilastriks kujundatud tuuleliiste.
Neljas tüüp aknaid esineb nurgatorni osas. Aken on üheraamiline, kuid liigendatud nii, et
eemalt vaadates jääb mulje kolmeraamilisest aknast. Akna ülemine osa on omakorda
liigendatud prossidega väikesteks ruutudeks. Kõikidele hoone avatäidetele on iseloomulik
rikkalikult kaunistatud piirdeliistud ning pilastriks kujundatud tuuleliistud.
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Teise hoonena samast kvartalist väärib ära märkimist Supeluse 25. Tegemist on Bööchenhofi
suvemõisa peahoonega, mis stiililiselt kuulub hilisklassitsismi perioodi. Põhikorruse aknad
koosnevad kahest raamist ja kolmest ruudust. Erinevalt vintskapidest on need varustatud ka
aknaluukide, sepisdetailide ning sandrikuga (pilt 43). Kuigi hoone avatäited pole originaalid,
on need taastatud lähtudest hoone klassitsistlikust stiilist.

Pilt 43. Supeluse 25 esimese korruse aken koos detailidega. Vasakult vaadates:
aknaluugid, aknaluukide sepistatud hing ning karniisi profileering.

Muru-Seedri-Remmelga-Esplanaadi
Kvartal on hoonestatud peamiselt 1932-34 aastatel. Valdavaks aknatüübiks on madal aken,
mis sõltuvalt toa suurusest jaotatud ühte, kahte või kolme ossa. Ühe hoone puhul on esindatud
erineva suuruse ja jaotusega aknad, mille asukoht ja formaat sõltub ruumi suurusest. Uue
aknatüübina on esindatud ümmargune (Seedri 1) või poolkaarekujuline aken (Seedri 3 ja 5).
Peamiselt on sellist aknatüüpi kasutatud katuseviilu või esimese korruse esiku osas.
Sarnaselt ülejäänud kvartalil paiknevate hoonete akendele, on ka Esplanaadi 38 hoone aknad
madalad, ühe-, kahe- või kolmeraamilised nind suure klaasipinnaga. Kuid erinevalt teiste
hoonete avatäidetes on siin kasutatud ka ehisdetaile. Vinstkapi osas on säilinud pilastriks
kujundatud tuuleliistud ning esimese korruse akende ümber freesitud piirdeliistud (pilt 44).
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Pilt 44. Esplanaadi 38 vintskapi aknad koos pilastriks kujundatud tuuleliistudega.

Söödi-Seedri-Muru-Toominga

Sarnaselt eelmisele, on ka see kvartal hoonestatud esimese Eesti Vabariigi ajal. Valdavaks
aknatüübiks on samuti suure klaasipinnaga aknad, mis sõltuvalt suurusest jaotatud ühte, kahte,
kolme või nelja ossa. Erineva formaadi ja raamiarvuga akende kasutamine on otseses seoses
ruumide suurusega, kus need paiknevad. Ühisjoonena võib välja tuua üksiku põikimposti
kasutamist, mis jaotab suured klaasipinnad nii, et alumine osa on kõrgem kui ülemine (pilt
45).

Pilt 45. Näiteid Söödi-Seedri-Muru-Toominga kvartali akendest.
Vastavalt piltide järjekorrale: Seedri 7, Toominga 7, Toominga 5.
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Muuli-Seedri-Söödi-Toominga

Kvartalil esinevad aknad on madalad, suure klaasiformaadiga ning ainult Muuli 4 hoone
juures on kasutatud prosse. Muuli 4 hoone on saanud uued puit-alumiinium raamiga aknad,
mille klaasipindade jaotus lähtub omanike sõnul originaalidest. Lisaks on akende ümber
taastatud profileeritud piirdeliistud.
Uued aknad on ka Seedri tänava hoonetel, kuid PVC-raamiga. Kasutatud on erineva formaadi
ning jaotusega aknaid, mis oli omane ka hoone algsetele akendele. Seedri 13 hoone puhul võib
välja tuua katuseviilu alused aknad, mis on eripärase kujuga. Kujult meenutavad need ruutu,
mis on liidetud selle kohal oleva poolkaarega. Samasugune motiiv kordub ka portaali osas (pilt
46).

Pilt 46. Esimesel fotol on Seedri 13 hoone viilualune aken. Teistel fotodel vaated sama hoone eeskojast.

Muuli-Seedri-Remmelga
Tegemist on uue kvartaliga ning seetõttu ei leidu seal arhitektuuriliselt väärtuslikke avatäiteid.
Hoonete aknad on suureformaadilised, sõltuvalt ruumi suurusest jaotatud ühte, kahte või
kolme ossa. Aknaid on ühtlasi kasutatud fassaadi kujundamisel, nende abil on ilmestatud
valgeid siledaks krohvitud pindasi ( Seedri 2a ja 2c).
Aadressil Seedri 6 asub 20. sajandi II poolel ehitatud sanatoorium „Tervis”. „Põhiliselt 3korruseline, lihtsa vormigeomeetria ja rikkalike klaasipindadega. Hoone askeetlikke vorme
mitmekesistab trepisõlme õhuline klaaskarp ja tugevasti eenduv varikatus
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sissepääsu kohal. Peafassaad on ajastuomases vaimus: mustade rõhtsate klaasvöödega, mida
elustab pilasterjoonestiku püstine rütm.”1

Roosi-Pärna-Nikolai-Esplanaadi
Valdavalt kuuluvad selle kvartali avatäited stiililiselt 19. sajandi II poolde. Säilinud on ka
üksikud nurgikuid, piirde- ning tuuleliiste sellest perioodist. Akna konstruktsioonis on
kasutatud rõhtimposti nii, et akna alumine osa on kõrgem kui ülemine. Akna alumine osa
koosneb kahest väljapoole avanevast raamist. Sõltuvalt hoonest koosneb akna ülemine osa kas
ühest horisontaalsest või kahest ruudukujulisest raamist. Juhul kui see koosneb ainult ühest
horisontaalsest raamist, siis on see vertikaalse prossiga jagatud pooleks nii, et jääb mulje
kahest raamist. Erandina selle kvartali tasandil võib välja tuua kolm näidet.
Esplanaadi 14 aadressil asuva hoone aknad kuuluvad stiililiselt 18. ja 19. sajandi vahetusse.
Sel ajajärgul oli tavalisemkas aknatüübiks kuueruuduline aken, mis koosnes kahest väljapoole
avanevast raamist. Tubade õhutamiseks varustati aknad väikese õhuaknaga, mis sageli
paigutati ruumi poolt vaadates akna paremasse raami. Akna konstruktsioonist on kadunud oma
tähtsuse minetanud rõhtimpost. Akna juurde kuuluvad ka ajastule vastavad nurgikud,
piirdeliistud, aknaluugid ja viimaste hinged. Kuigi tegemist pole peamiselt originaalakendega,
on uute akende puhul järgitud ajastu tõetruudust ja sobivust hoone tervikuga (pilt 47).

Pilt 47. Kahel esimesel fotol on kujutatud esifassaadi akent ning aknaluugi hinge. Teistel fotodel on
kujutatud originaal akent koos selle juurde kuuluva nurgikuga.
1

Eesti arhitektuur. 2, Läänemaa,. Saaremaa. Hiiumaa. Pärnumaa. Viljandimaa/ Villem Raam. Tallinn: Valgus,
1996.
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Esplanaadi 18. Enamik hoone aknaid vastab kvartali üldkirjedusele, kuid Roosi tänava poolses
otsaküljes on säilinud üks erand. Tegemist on aknatüübiga, mis muutus tavaliseks 18. sajandi
II poolel. Rõhtimpost jagab akna kaheks, nii et akna alumine osa on kõrgem kui ülemine.
Akna alumine osa koosneb kahest väljapoole avanevast raamist, mille klaasipinnad on
põikprossidega jagatud kaheks võrdseks ruuduks. Ühes originaal aknaga on säilinud ka
piirdeliistud ning karniis selle kohal. Ülejäänud hoone akende juures on säilinud nurgikuid 19.
sajandi teisest poolest ning aknaluukide sulgureid (pilt 48).

Pilt 48. Esplanaadi 18 hoone aknad. Esimene aknatüüp on iseloomulik ka kogu kvartalile.

Roosi 4 puhul on tegemist on funktsionalistliku hoonega. Hoone aknad on väga erineva
suuruse ning raamikujuga, kuid ühisjoonena võib välja tuua suurt ning liigendamata
klaasipinda. Erineva suuruse ja kujuga aknad liigendvad fassaadipinda ning ühtlasi aitavad ka
seda luua.
Muuli –Toominga – Muru – Esplanaadi – Ringi
Kvartalil esineb erinevatest stiiliperioodidest aknaid. Kõige varasemast perioodist on
Esplanaadi 42 aknad, mis võib stiililiselt määrata 19. sajandi II poolde. Ringi tänava poolses
otsaküljes on säilinud ka originaalaknaid koos detailidega. Kaks suuremat akent on
kolmeraamilised ning rõhtimpostiga. Rõhtimposti kohal olev raam on horisontaalse
formaadiga ning tuuleliistuga jagatud kaheks võrdseks ruuduks. Parempoolse akna ülemine
raam on muudetud avatavaks ning selle käigus on see kaotanud ehisdetaili.
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Rõhtipostist all pool koosneb aken kahest väljapoole avanevast raamist. Akende juures on
säilinud ka profileeritud piirdeliistud, karniisid, pilastriks kujundatud tuuleliistud ning osaliselt
nurgikud ning aknahinged. Väiksemad originaalaknad on üheraamilised ning liigendatud
prossidega. Samuti on need ümbritsetud profileeritud piirdeliistude ning karniisidega. Algselt
on esifassaadil olnud kaaraknad, millele vihjab kaarejuline sillus nende kohal. Nüüdseks on
need välja vahetatud uute puitakende vastu, mille eeskujuks on võetud Ringi tänava otsaküljes
paiknevad originaaaknad (pilt 49).

Pilt 49. Kolmel esimesel fotol on Esplanaadi 42 originaalaknad koos detailiga tuuleliistust.
Viimasel fotol on kaarsillusega esifassaadi aken.

Stiiliselt veidi hilisemasse perioodi kuuluvad Ringi 44 hoone aknad. Tihe aknaklaasi jaotus
ning prosside kasutamine lubab need stiililiselt paigutada 19. ja 20. sajandi vahetusse. Kuigi
hoone kõik aknad on välja vahetatud uute PVC-raamide vastu, järgivad need originaal
klaasiformaati ning jaotust. Hoone korruste aknad erinevad üksteisest klaasijaotuse ning
raamiarvu poolest. Esimese korruse akende konstruktsioonis oli algselt kasutatud rõhtimposti,
kuid uute PVC-raamide puhul ei oma enam tähtsut. Akna ülemine osa on endiselt jaotatud
väikesteks ruududeks ning alumine koosneb kahest või kolmest pilklikust raamist Teise
korruse aknad koosnevad kahest väljapoole avanevast raamist ning 8-ruudust. Aknad tõusevad
fassaadil esile tumedaks värvitud raamide tõttu.
Toominga tänava aknad kuuluvad stiililiselt juba 20. sajandisse - aknad on madalad ning
klaasiformaadid suured. Osade akende puhul on kasutatud veel prosse ( Toominga 4 ja 8) ning
konstruktsioonis rõhtimposti (Toominga 2). Detailidest võib Toominga 8 hoone akende kohal
ning all näha karniise.
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Esplanaadi-A. Adamsoni-Aia
Kvartalil paiknevate hoonete aknad võib stiililiselt jagada kaheks: 19. sajandi II pool ning
nõukogudeaegsed aknad. 19. sajandi II poole akna konstruktsioonis on kasutatud rõhtimposti,
mis jaotab akna nii, et alumine osa on kõrgem kui ülemine (pilt 50). Olenevalt hoonest
koosneb rõhtimposti kohal asuv osa kas ühest või kahest raamist. Valdavalt koosnevad aknad
kokku kolmest või neljast raamist, kui Aia 5a hoone puhul esineb ka rõhtimpostiga
neljaraamiline

aken.

Esplanaadi

6

hoone

puhul

on

säilinud

originaalkremoonid

verandaakendel, piirdeliistud ning üksikuid pilastriks kujundatud tuuleliiste.

Pilt 50. Kvartali aknad kuuluvad stiiliselt valdavalt 19. sajandi II poolde.
Vastavalt piltide järjekorrale: Esplanaadi 2, Aia 7, Esplanaadi 6 ja Esplanaadi 5A.

Aadressil A. Adamsoni 2 ja 4, Esplanaadi 2a ning Aia 7a asuvad hooned on ehitatud
nõukogudeajal ning nende puhul on kasutatud rõhtimpostita aknaid. Tulenevalt ruumi
suurusest on aken jagatud ühte, kahte või kolme ossa.

Hospidali-Esplanaadi-Võimlemise-Ringi
Kogu kvartali ulatuses esineb suhteliselt palju originaal, või siis ajastutruult taastatud
avatäiteid. Stiililiselt kuulub valdav enamik neist ajavahemikku, mis hõlmab 19.sajandi II
poolt kuni 1920ndad.
Esplanaadi 1 ja 7 hoonete aknad koosenvad vastavalt kolmest ja neljast raamist. Akna
konstruktsioonis on kasutatud rõhtimposti nii, et selle alumine osa on kõrgem kui ülemine.
Sellist tüüpi aknad muutusid tavaliseks 19. sajandi lõpus.
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Ehisdetailidest on akende juures kasutatud pilastriks kujundatud tuuleliiste, profileeritud
piirdeliiste, karniise. Esplanaadi 1 fassaadi esimesel korrusel on säilinud ka originaal
aknaluugid. Mõlema hoone juurde kuulub ka veranda, mille klaasipinnad on tihedaruudulise
jaotusega (pilt 51).

Pilt 51. Kahel esimesel fotol on Esplanaadi 1 ning teistel Esplanaadi 7 avatäited.

20. sajandi algusele omast akent võib näha Võimlemise 6 ja Esplanaadi 5 hoonete juures.
Aknaid on kasutatud fassaadikujunduses esteetilistel kaalutlustel - kas lähtudes juugenstiili
ideedest või rahvusromantika ideaalidest - väikeste prossidega raamid ilmusid taas kasutusele.
Erinevalt varasematest perioodidest ei oma prossid enam praktilist kaalutlust. Esplanaadi 5
hoone krohvitud osa aknad on konstruktsioonilt sarnased teiste, samal tänavajoonel asuvate
hoonete omadega. Need koosnevad neljast raamist ning rõhtimpostist, ehisdetailina on
kasutatud pilastriks kujundatud tuuleliiste. Kuid hoone tagaküljel asub kahekorruseline
puitveranda, mille aknapinnad on liigendatud väikeste prossidega. Sarnaselt Võimlemise 6
hoonega on prossipulgad aknaraamides ristatud (pilt 52).

Pilt 52. Esimesel fotol on Esplanaadi 5 esifassaadi aken. Kahel järgneval pildil on näha kuidas prossid on
sarnaselt ristatud Esplanaadi 5 ja Võimlemise 6 aknaraamides.
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Erinevalt teistest kuurordi piirkonna kvartalitest, esineb sellel suheliselt palju hooneid, mille
fassaadide kujundamisel on kasutatud klassitsismist laenatud elemente – sambad, pilastrid,
kolmnurkfrontoon.

Ka

akende

kujundamisl

on

leitud

väljendusvahendeid

samast

ajalooperioodist. Kuigi Võimlemise 8 aknad on saanud uued PVC-raamid, järgib nende
ruutudeks jaotatud klaasipind endiselt 19. sajandi alguse ideaale. Hospidaali 22 hoone puhul
on akende ümbrisdekoori kujundamisel kasutatud detaile antiikarhitektuurist. Sarnaselt Ringi
12 hoonega on korrused esifassaadil üksteisest eristatud erinevate aknatüüpidega ja detailidega
nende kohal. Fassaadi esimesel korrusel on kaarakand, mille kohal ehisdetailina lukukivi.
Teise korruse aknad on nelinurksed ning ehisdetailina nende kohal on kasutatud karniisi (pilt
53).

Pilt 53. Hospidali 22 aknad vastavalt piltide järjekorrale: esimene ja teine korrus. Kolmandal fotol olev
aknatüüp esineb otsakülgedes nii esimesel kui ka teisel korrusel.

Vee-Esplanaadi-Nikolai-Ringi
Kvartalil paiknevate hoonete aknad on stiililiselt väga sarnased. Ühise läbiva joonena võib
välja tuua rõhtimposti kasutamist kõikide akende konstruktsioonis. Rõhtimpost jaotab akna
nii, et akna alumine osa on kõrgem kui ülemine. Sõltuvalt akna asukohast välisfassaadil ning
ruumi suurusest, koosneb see kas kolmest, neljast või kuuest raamist. Stiililiselt võib selle
kvartali avatäited määrata 19. sajandi II poolde ning 1920ndatesse.
Esplanaadi 11 ning Ringi 22 hoonete puhul võib täheldada eeskujusi 19. sajandi alguse
klassitsismist, mil pöörati rõhku ruudujaotusele. Tavaliselt koosnesid aknad sel ajajärgul
kahest raamist ja kolmest ruudust.
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Nikolai-Supeluse-Esplanaadi
Kvartalil paiknevate hoonete aknad võib stiililiselt paigutada 19. sajandi II poolde. Kogu
kavartali akende puhul saab ära tuua kolm ühist punkti.
1. Akna jaotus
Akna konstruktsioonis on kasutatud rõhtimposti, mis jaotab akna nii, et alumine osa on
kõrgem kui ülemine. Olenevalt hoonest koosneb rõhtimposti kohal olev aken kas ühest või
kahest raamist. Valdavalt koosneb rõhtimposti all olev aken kahest suure klaasiformaadiga
raamist. Säilinud ka üksikuid näiteid, kus alumiste raamide klaasipinnad on põikprossidega
jagatud kaheks võrdseks ruuduks (Nikolai 32, Supeluse 1). Nikolai 30 hoone puhul on
vertikaalsete prossidega liigendatud rõhtimposti kohal olev raam (pilt 54).

Pilt 54. Näiteid kvartalile omasest aknatüübist. Vastavalt piltide järjekorrale:
Nikolai 28, Nikolai 30, Nikolai 32 ja Supeluse 1.

2. Gooti kaared
Nikolai 28 peasissepääsu kõrval asetseb peenelt töödeldud detailidega aken, mida
iseloomustavad gooti kaared, pilastriks kujundatud tuuleliistud, puitpitsääris ning rikkalikult
dekooritud piirdeliistud. Sarnased gooti kaared esinevad ka Supeluse 1 tuulekoja klaasidel (pilt
55).
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Pilt 55. Nikolai 28 ja Supeluse 1 hoonete aknad, mille juures on sarnaselt kasutatud gooti kaari.

Nikolai 28 hoone Esplanaadi tänava poolses otsaseinas, teisel korrusel on puitkonsoolidele
toetuv veranda, mille aknad on ülevalt teravatipulised. Samasugust aknatüüpi võib täheldada
ka Nikolai 32 hoone veranda juures.
3. Detailid
Kogu kvartali ulatuses on hoonete akendele iseloomulik rikkalik ehisdetailide kasutamine:
pilastrik kujundatud tuuleliistud, karniisid, puitpits, profileeritud piirdeliistud. Iga hoone puhul
esineb väikesi erandeid ning erinevusi teostuses (pilt 56).

Pilt 56. Detailid akende tuuleliistudest.
Vastavalt piltide järjekorrale: Supeluse 1, Nikolai 28, Nikolai 30, Nikolai 32.

Supeluse-Karusselli-Aia-A.Adamsoni
Vähesed hooned sellel kvartalil kuuluvad Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitealasse,
jäädes piirialasse. Kvartalil esineb palju uut hoonestust ning vanemate hoonete aknad on välja
vahetatud nõukogudeajal uute puitakende või hiljuti PVC-raamiga akende vastu (Aia 9).
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Kvartali tasandil võib välja tuua kaks hoonet - Karusselli 2 ja Supeluse 8.
Karusselli 2 hoone enamik aknaid on nõukogudeajal välja vahetatud uute puitakende vastu,
kuid Supeluse tänava poolses otsaküljes on säilinud üks väga halvas olukorras originaalaken.
Hoonel olid algselt väljapoole avanevad kahe raami ja kolme ruuduga aknad. Aknast paremini
on selle ümber säilinud profileeritud piirdeliistud ning karniis selle kohal ja all.
Supeluse 8 puhul on tegemist 1921. aastal ehitatud hoonega. Akende konstruktsioonis on
kasutatud rõhtimposti ning sõltuvalt ruumi suurusest koosneb see neljast või kuuest raamist.
Peasissekäigu kõrval asetsev koridoriaken ning teise korruse rõduuksed on tiheda
klaasijaotusega. Hoone akende üldolukord on väga halb, enamik neist on pehkinud (pilt 57).

Pilt 57. Kahel esimesel fotol on tihedaruuduline koridoriaken ning rõduuks. Teisel on näha fassaadiakendele
omast ümbrisdekoori.

Supeluse-Auli-Aia-Karusselli
Kogu kvartalist kuulub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealasse vaid kaks hoonet –
Karusselli 1 ja Supeluse 12 -, mis jäävad piirialasse.
Karusselli 1 hoone aknad kuuluvad stiililiselt 19. sajandi II poolde. Kõige paremini on säilinud
teise

korruse

verandaaknad

koos

katuseviilualuse

puitpitsdekooriga.

Tegemist

on

üheraamiliste akendega, mille klaasipinnad on tihedalt liigendatud prossidega.
Supeluse tänava poolses küljes, teisel korrusel on säilinud kõige paremini üks näide ülejäänud
hoonele omastest akendest. Tegemist on neljaraamilise aknaga, mille kostruktsiooni kuulub
rõhtimpost. Aknal on säilinud originaalnurgikud ning ülemistel raamidel pilastriks kujundatud
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tuuleliist. Sama profileeringuga tuuleliiste on kasutatud ka esimese korruse tahvelukse juures.
Akent ümbritsevad originaal profileeritud piirdeliistud, karniis selle kohal ja all. Enamik
hoone aknaid on välja vahetatud, kohati on säilinud üksikuid karniise, profileeritud piirdeliiste
(pilt 58).

Pilt 58. Esimesel kahel fotol on Karusselli 1 originaalaknad. Kolmandal on kujutatud ukse tuuleliiste, mille
profileering on sarnane orginaalakna tuuleliistuga.

Supeluse 12 hoone aknad on välja vahetatud nõukogudeajal uute puitakende vastu. Tänu
sellele puuduvad akende juurest ehisdetailid nagu profileeritud piirdeliistud, karniisid,
tuuleliistud. Esifassaadi viilu all on ühe akna juures säilinud originaal piirdeliistud ja karniisid.

Supeluse-Roosi-Aia-Auli
Sarnaselt eelmise kvartaliga kuulub ka siia ainult kaks hoonet, mis mahuvad Pärnu vanalinna
ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse.
Supeluse 14 hoone kuulub nn varajasse kuurordi perioodi. Tõenäoliselt on hoone avatäiteid
mitu korda välja vahetatud uute stiiliperioodidega, sest esineb mitmeid erinevaid aknatüüpe.
Aia tänava poolses küljes, esimesel korrusel, on aknatüüp, mille konstruktsiooni kuulub
rõhtimpost. Rõhtimpost jaotab akna nii, et alumised raamid on kõrgemad kui ülemised.
Alumised väljapoole avanevad raamid on jagatud põikprossidega kaheks ruuduks. Detailidest
on säilinud pilastriks kujundatud tuuleliistud.
Teise aknatüübina on esindatud kahe raami ja kolme ruuduga aken. Kirjeldatud aken paikneb
samuti Aia tänava poolses küljes, kuid teisel korrusel. Sellel aknal on säilinud ka originaal
piirdeliistud ning karniisid. Samast ajaperioodist pärinevad ka esifassaadi rõduuksed ning
aknad nende kõrval, kuna karniisid on samasuguse profileeringuga.
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Hoone ulatuses esineb ka teisi aknatüüpe, kuid stiililiselt ning konstruktsioonilt juba
hilisemaid (pilt 59).

Pilt 59. Näiteid Supeluse 14 aknatüüpidest koos detailidega.

Supeluse 18 hoone puhul pole säilinud ühtegi arhitektuuriliselt väärtuslikku avatäidet.
Veranda osas on säilinud algset puitdekoori. Tõenäoliselt olid selle aknad sarnase formaadi
ning jaotusega kui Nikolai 32 verandal.

Supeluse-A.H.Tammsaare-Aia-Roosi
Kogu kvartalist kuulub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse Supeluse
tänava äärsed hooned. Viimaste puhul on tegemist

ehitistega, mille avatäited ei ole

arhitektuuriliselt väärtuslikud. Mitmed hooned on saanud uued PVC-raamiga aknad.
Pärna-Roosi-Supeluse-Nikolai
Kvartalil paiknevad hooned ja vastavalt ka nende avatäited võib ajaliselt jaotatada kahte
gruppi.
Esimesse gruppi kuuluvad puithooned, mille avatäited pärinevad stiililiselt 19. sajandi II
poolest. Akna konstruktsiooni kuulub rõhtimpost, mis jaotab selle nii, et alumine osa on
kõrgem kui ülemine. Sõltuvalt hoonest koosneb rõhtimposti kohal olev aken kas ühest või
kahest raamist. Supeluse 7 hoone akende puhul on ülemine raam poolitatud tuuleliistuga nii, et
jääb mulje kahest erinevast raamist. Valdavalt koosnevad rõhtimpostiga aknad kas neljast või
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kolmest raamist, kuid esineb ka suurema formaadiga aknaid (Pärna 2). Erinevalt teistest
kvartalitest, kus iseloomulikud on profileeritud piirdeliistud, on sellele freesitud piirdeliistud.
Kuigi väga vähe on säilinud aknadetaile üksiku hoone ulatuses, siis kvartali tasandil suhteliselt
palju. Pärna 2 ja Supeluse 7 hoonete akende kohal on säilinud originaalsandrikke. Supeluse 7
akende all lisaks ka puitpitsdekoori ning pilastriks kujundatud tuuleliiste. Samasuguse
profileeringuga tuuleliistud esinevad ka Supeluse 9 hoone akende juures. Originaalnurgikud
on säilinud Supeluse 7 ning Pärna 4 hoonete akendel (pilt 60).
Originaalaknaid ning detaile on säilinud iga hoone puhul üksikult, tihti esineb erinevaid stiile
koos ning kohati ka PVC-raamiga aknaid.

Pilt 60. Näited Pärna-Roosi-Supeluse-Nikolai kvartali puithoonete akendest.
Vastavalt piltide järjekorrale: Pärna 2, Pärna 4, Supeluse 7, Supeluse 9.

Teise gruppi kuuluvad kivihooned, mille avatäited stiililiselt omased funktsionalismile.
Akende formaat, raamide arv ning liigendatus on otseses seoses ruumide suurusega. Selle
grupi parimaks näiteks on Nikolai 27 aadressil asuv funktsionalistlik villa. Kogu hoone
ulatuses ei leidu peaaegu ühtegi sarnast akent, kõik erineavd üksteisest formaadi või
liigendatuse poolest (pilt 61).
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Pilt 61. Nikolai 27 aknad.

Nagu puitakende puhul, on ka kivimajade originaal aknaraame välja vahetatud PVC-raamiga
akende vastu. Uued raamid on rohmakad ning sageli imiteerivad vaid kaudselt algset
aknajaotust.
Sääse-Supeluse-Roosi
Paljud kvartali avatäited on välja vahetatud nõukogudeajal uute puitraamide vastu, või siis
hiljuti taastatud originaalide eeskujul (Supeluse 21).
Stiililiselt esineb kvartalil väga erinevaid aknatüüpe, kuid enamik originaale 19. sajandi II
poolest ja 20. sajandi algusest. Akede konstruktsioonis on tihti kasutatud rõhtimposti nii, et
selle alumine osa on kõrgem kui ülemine. Sõltuvalt hoonest koosneb rõhtimposti kohal olev
aken ühest horisontaalse formaadiga raamist või kahest ruudukujulisest raamist.
Originaal aknadetaile on kogu kvartali tasandil säilinud suhteliselt vähe ning üksikhoone
puhul osaliselt. Näiteks Sääse 2 esimese korruse hoovipoolsel aknal on säilinud originaal
tuuleliistud, kuid mitte karniisid ning piirdeliistud. Originaalkarniise ja piirdeliiste võib näha
Supeluse tänava poolsete akende ümber.
Esineb ka näiteid, kus ühe hoone puhul võib täheldada erinevat tüüpi aknaid. Näiteks Roosi 9
tänavapoolsed aknad on ühes stiilis ning hoovipoolsed teises. Tänavapoolsed aknad pärinevad
stiiliselt 19. ja 20. sajandi vahetusest. Akna konstruktsioonis on kasutatud rõhtimposti ning
selle kohal asuv raam on liigendatud vetikaalsete prossidega.
Hoovipoolsete akende konstruktsiooni kuulub samuti rõhtimpost, kuid selle kohal olev aken ei
ole liigendatud prossidega, vaid koosneb kahest ruudukujulisest raamist. Ühe näitena esineb
ka aken, mille alumised raamid on jagatud põikprossidega kaheks võrdseks ruuduks. Erinevalt
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veel tänavapoolsetest akendest, esineb hoovipoolsetel pilastriks kujundatud tuuleliistud (pilt
62).

Pilt 62. Roosi 9 hoone erinevad aknatüübid koos detailiga tuuleliistust.

P. Kerese-Pärna-Roosi
Kvartalil paiknevate hoonete avatäited on enamasti kõik välja vahetatud nõukogudeajal.
Erandina on välja tuua ainult Pärna 7, kus on säilinud originaalaknad kogu hoone ulatuses.
Tegemist on funktsionalistlikku hoonega ning ka avatäited vastavad selle ajastu stiilile. Kogu
hoone ulatuses on kasutatud sõltuvalt ruumi suurusest erineva formaadi ning jaotusega aknaid.
Akende klaasipinnad on suured ning kadunud on funktsionaalsuse seisukohast tarbetud
prossid.
Kuigi Pärna 5 hoone aknad on välja vahetatud, on säilinud üksikud originaalkarniise P. Kerese
ja hoovipoolsete akende kohal ning all.
Pärna-Suvituse-Sääse
Kvartali vanemad hooned asuvad Sääse ja Pärna tänava ääres. Sääse 5A on kahjuks tänaseks
oma ajaloolise väärtuse sobimatu ümberehitustega kaotanud, kuid teiste puithoonete puhul on
veel määratav nende akende ajaline kuuluvus. Stiililiselt kuuluvad need 19. sajandi lõppu, kui
akna konstruktsioonis kasutati veel rõhtimposti. Kõige paremini koos detailidega on säilinud
Sääse 1 ja Sääse 5 hoone aknad. Sääse 5 tänavapoolses küljes on säilinud kaks originaalakent
koos profileeritud piirdeliitudega, karniiside, aknaluukide ja sinna juurde kuuluvate sulgurite
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ning hingedega. Ka Sääse 1 hoone puhul võib näha samasi ehisdetaile, välja arvatud
aknaluugid (pilt 63).

Pilt 63. Sääse 1 ja 5 origiaalaknad koos detailidega aknaluukide hingedest.

Teised kvartalil paiknevad hooned on ehitatud 20. sajandi II poolel ning nende avatäited ei
oma arhitektuuriliselt nii suurt väärtust.
Aia - Väike-Posti – Suur-Sepa – Karja
Kogu kvartalist jäävad Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse vaid Aia
tänava äärsed hooned. Aia tänava aknad kuuluvad stiililiselt 19. sjandi lõppu, mil
konstruktsioonis kasutati veel rõhtimposti. Sõltuvalt hoonest koosneb rõhtimposti kohal olev
aken ühest või kahest raamist. Rõhtimposti alumine osa koosneb kahest kremoonidega
suletavast raamist. Aia 12 Karja tänava poolses otsaküljes esineb ka suuremaid, kuueraamilisi
aknaid. Aia 14 hoone teise korruse Karja tänava poolses otsaküljes on säilinud kuueruuduline
rõhtimpostiga aken.
Aknadetailidest esineb kõigi hoonete puhul karniisid, pilastriks kujundatud tuuleliistud,
profileeritud piirdeliistud. Aia 14 hoone akende kohal on lisaks ka puitpitsäärisega sandrikud.
Hoonete detailid erinevad üksteisest tuule- või piirdeliistude profileeringu poolest (pilt 64).
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Pilt. 64. Ülemistel fotodel on näited kvartalile omastest aknatüüpidest.
Alumitel fotodel on detailid nende kohal olevate akende tuuleliistutest.
Vastavalt piltide järjekorrale: Aia 12, Aia 14, Aia 16

Lehe-Ranna pst-Kuuse-Papli
Kvartali hoonete avatäited on stiiliselt väga ühtsed ning kuuluvad ajaliselt valdavalt 19.
sajandi lõppu. Aknad on suured ning valgusküllased, konstruktsioonis on kasutatud
rõhtimposti.
Rõhtimpost jaotab akna nii, et alumine osa on kõrgem kui ülemine. Sõltuvalt hoonest koosneb
rõhtimposti kohal olev aken ühest või kahest ruudukujulisest raamist. Esineb ka näiteid, kus
ülemine raam on vertikaalse põikprossiga jagatud kaheks ruuduks. Alumine akna osa koosneb
kahest piklikust raamist. Suuremate ruumide puhul on ka aknad avaramad ning nende
konstruktsioonis on kasutatud rohkem raame.
Kvartali ilmekamaid näiteid on Kuuse 3. Tegemist on sajandivahetuse puitvillaga, kus
fragmentaalselt veel säilinud puitdekoori. Originaalakendest on säilinud teise korruse
verandaaknad ning enamik esimese korruse aknaid. Aknadetailidest on kasutatud freesitud
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piirdeliiste, pilastriks kujundatud tuuleliiste (säilinud ainult ühe Lehe tänava poolse akna
juures), karniise.
Freesitud tuuleliiste on kasutatud ka Papli 9 hoone akende juures, lisaks veel sandrikke,
puitpitsi. Ainukese hoonena sellel kvartalil, on Papli 9 mõningatel akendel säilinud ka luugid
ning sinna juurde kuuluvad hinged (pilt 65).
Ranna pst 2 aadressil asub 1985. aastal valminud staadioni tribüün.

Pilt 65.Kahel esimesel fotol on Kuuse 3 originaalaknad, viimasel näide Papli 9 hoone aknast.

Lehe-Papli-Kuuse-A.H. Tammsaare pst
Tegemist on vana suvemajade kvartaliga, mille esiduslikumad villad pärinevad 19. ja 20.
sajandi vahetusest. Teise kihistusena esineb kvartalil 30ndate aastate funktsionalistlikku
arhitektuuri. Vastavalt sellele saab periodiseerida ka kvartali avatäited.
1. Sajandivahetuse villad
„19. ja 20. sajandi vahetusel tulid prossid uuesti kasutusele, ent mitte praktilistel kaalutlustel
ega konstruktsiooni pärast - suuri aknaklaase oli saadaval. Motiiv oli puhtalt arhitektuuiline.”2
Puitvillade akende puhul võibki täheldada sagedast prosside kasutamist, mis liigendavad suuri
klaasipindasi. Akende konstruktsioonis on kasutatud rõhtimposti.
Selle stiiliperioodi paremini säilinud näited kvartalil on Tammsaare pst. 11 ja Papli 6.
Tammsaare pst 11 hoone eksterjöör on säilinud valdavalt originaalkujul, kaasa arvatud aknad.
Peamiseks aknatüübiks on rõhtimpostiga neljaraamiline aken. Veranda ning tornide aknad on

2

Antell, Olof. J. Lisinski.. Aknad. Ajalugu ja nõuanded parandamiseks. Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet, 1997
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tõusevad enam esile tihedaruudulise jaotusega. Aknaid piiravad freesitud piirdeliistud (pilt
66).

Pilt 66. Näiteid Tammsaare pst 11 originaalakendest.

Ka Papli 6 hoone puhul esineb samat tüüpi aknaid -tihedaruudulisi ning lihtsamaid
kolmeruudulisi-, kuid originaale on säilinud vähem ning nende seisukord on halb. Erinevalt
Tammmsaare 11 villast piiravad Papli 6 hoone aknaid profileritud piirdeliistud.
2. Funktsionalistlikud villad
Nende hoonete aknad on valdavalt madalad ning tulenevalt toa suurusest jaotatud valdavalt
ühte, kahte või kolme ossa. Funktionalistliku ideaali tõttu määras kõike klaasiformaat ning
prossid kadusid. Lisaks prossidele kadusid akende ümbert ka karniisid, piirdeliistud ning
muud ehisdetailid. Parima näitena võib tuua Tammsaare pst. 1a hoone, kus on säilinud
originaal tammepuidust aknad.
Teise aspektina kvartali avatäidete juures võib täheldada, et paljude hoonete aknad on välja
vahetatud uute PVC-raamide vastu. Uued aknad kaudselt imiteerivad originaal aknajaotust,
kuid sageli jätavad rohmaka ning arhitektuuriliselt sobimatu mulje. Leidub ka häid näited, kus
hoone on saanud uued arhitektuuriliselt sobivad aknad (Papli 2B).
Pühavaimu-Esplanaadi-Hospidali-Ringi
Kvartalil esineb hoonestust mitmest erinevast ajajärgust, kuid arhitektuuriliselt väärtuslikke
avatäiteid leidub vähe. Välja võib tuua vaid kaks näidet, kus avatäited on kooskõlas ülejäänud
hoone tervikuga ning ühtlasi ka arhitektuuriliselt väärtuslikud.
Ringi 12 on kahekorruseline hoone, mille fassaad on kujundatud klassitsislikus stiilis.
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Akendel on väga tähtis osa kujundamaks fassaadi üldtervikut, sest nende abil on eristatud
kaht erinevat korrust. Esimesel korrusel on valdavalt kaaraknad ning ehisdetailina lukukivi
nende kohal. Teise korruse aknad on nelinurksed ning ehisdetailina on kasutatud karniisi
nende kohal. Üldiselt on akendele omane suur klaasipind, väheste prosside kasutamine ning
pilastriks kujundatud tuuleliistud (pilt 67).

Pilt 67. Näiteid Ringi 12 hoone akendest.

Teise näitena võib tuua kõrvalhoone Ringi 14, kuid mille fassaad on kujundatud
funktsionalismi ideaalidele vastavalt. Hoone avatäited on originaalid ning stiililt madalad,
ruumi suurusest tulenevalt jaotatud ühte, kahte, kolme või nelja ossa. Erinevalt Ringi 12
hoonest pole akende juures kasutatud ehisdetaile. Aknad pääsevad ülejäänud fassaadist esile
vaid punase-valgeks värvitud raamide tõttu.

Nikolai-Ringi-Pühavaimu-Esplanaadi
Kvartal on vähehoonestatud ning enamiku sellest hõlmab tenniseväljak koos abihoonetega.
Kvartalil asub kaks puithoonet, kuid mis mitmete remontide käigus on kaotanud oma algse
ilme. Hoonete originaalaknad on välja vahetatud nõukogude ajal uute puitraamide või siis
hiljuti PVC-raamide vastu.

P.Kerese-Esplanaadi-Vee-Ringi
Kvartalile on omased 19. ja 20. sajandi vahetuse aknad (pilt 68). Rõhtimposti kohal olev aken
koosneb tihedaruudulisest raamist või raamidest. Alumised osad koosnevad sõltuvalt akna

53

suurusest ühest, kahest või kolmest piklikust raamist. Detailidest on kasutatud profileeritud
piirdeliiste, karniise akende kohal ja all, pilastriks kujundatud tuuleliiste. Paljud selle kvartali
avatäited on välja vahetatud nõukogudeajal uute puitakende (Esplanaadi 17), või siis hiljuti
PVC- ning puit-alumiinium (Vee 21) raamide vastu.

Pilt 68. Näited kvartalile omastest aknatüüpidest (Vee 21 ja Esplanaadi 15).

Mere pst – Esplanaadi – P. Kerese – Ringi

Kvartali moodustavad neliteist hoonet. Enamuse kvartalisse kuuluvate hoonete akendest on
välja vahetatud uute vastu. Peamiselt järgivad need originaal akende jaotust. Esplanaadi
tänava hoonete iseloomulik märksõna on funktsionalism. Enamuse hoonete aknad on lihtsad
jaotuseta lintaknad, mis on kasutusel 30’ndatest aastatest. Ringi tänava äärsed hooned on pea
kõik saanud uued avatäited, mis lähtuvad varasemast jaotusest, mis on pärit 20. sajandi
algusest. Originaal aknad on Mere pst 2 hoonel. Tegemist on klassitsistliku ruudu jaotusega
akendega, mille on olemas ajastule vajalikud detailid.
Muru-Esplanaadi-Mere pst-Ringi
Enamik kvartali avatäited on 30ndates, mil uue aknatüübina kerkis esile madal suure
klaasiformaadiga aken. Tulenevalt ruumi suurusest on see jaotatud ühte, kahte või kolme ossa.
Aknaraamidest on kadunud funktsionaalsuse seisukohast tarbetud prossid. Erandina võib välja
tuua Mere pst 1, mille mõningaid esimese korruse aknaraame on veel liigendatud prossidega.
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Lisaks on kvartalile iseloomulik väikeste kaarakende kasutamine viilu all või katuse
piirkonnas. Sellised kaaraknad esinevad Mere pst 1, Esplanaadi 29, Ringi 40 ja 42 hoonete
juures. Mere pst 1 puhul on erineva kuju ja suurusega kaaraknaid kasutatud ka esimesel
korrusel siledate fassaadipindade ilmestamiseks (pilt 69).

Pilt 69. Kvartalile omased väikeseformaadilised kaaraknad. Vastavalt piltide järjekorrale:
Esplanaadi 29, Ringi 40, Ringi 42, Mere pst 1.

Detailidest on kvartalile omane lukukivi, mida võib näha Ringi 42, Esplanaadi 29 ning Mere
pst 1 akende kohal. Kahe viimase hoone puhul on lisaks kasutatud ka karniise akende all, mis
eristuvad ülejäänud fassaadist erineva värvitooni poolest. Üldiselt on sellel kvartalil kasutatud
vähe, või siis üldse ära jäetud ehisdetailid akende juurest .
Enamik selle kvartali hooned on saanud uued PVC- või puit-alumiinium raamid, kuid
seejuures on järgitud originaalakende suurust ning jaotust. Ainult Ringi 40 hoonel on algsed
puitaknad. Vastavalt kvartali üldkirjeldusele on need madalad ning suure klaasipinnaga, mis
tulenevalt ruumi suurusest jaotatud ühte, kahte või kolme ossa. Aknad tõusevad fassaadil esile
punase-valgeks värvitud raamidega, mis algselt avaldas kindlasti suuremat mõju, kui fassaad
oli ühetooniline.
Muuli-Ringi-Pärnu jõgi
Kvartalil ei esine arhitektuutiliselt väärtuslikke avatäiteid. Peaaegu kogu kvartalil on
uushoonestus ning varasemate hoonete originaal aknad on saanud uued raamid (Muuli 4).
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Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kvartalite nimekiri
Pärnu vanalinna muinsuskaitseala kvartalite nimekiri
Vee – Rüütli – Munga – Uus
Munga 13
Suur park
Munga – Rüütli – Nikolai – Uus
Munga 2
Rüütli 14/Nikolai 7
Nikolai – Rüütli – Pühavaimu – Uus
Nikolai 8
Nikolai 10
Nikaoli 12
Rüütli 16
Rüütli 18
Rüütli 20
Rüütli 22
Rüütli 24
Rüütli 26
Pühavaimu 7
Pühavaimu 9
Pühavaimu 11
Uus tn 1
Uus tn 3
Uust tn 3a (hoovimaja)
Uus tn 5
Pühavaimu – Rüütli – Hospidali – Uus
Pühavaimu 10
Pühavaimu 12
Rüütli 28
Rüütli 30
Hospidali 3
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Hospidali – Rüütli – Hommiku – Malmö
Hospidali 6
Hospidali 6a
Hospidali 8
Hospidali 10
Rüütli 32
Rüütli 34
Rüütli 36
Rüütli 38
Hommiku 5
Hommiku 7
Hommiku 9 – hoonestus puudub
Hommiku 11
Hommiku 13
Hommiku – Rüütli – Ringi – Malmö
Hommiku 4a hoonestus puudub
Rüütli 40
Ringi 1
Ringi 3
Ringi 5
Malmö 23 hoonestus puudub
Vee – Uus – Munga – Malmö
Vee 6
Vee8
Munga 9
Munga 11
Malmö 15
Munga – Uus – Nikolai – Pikk
Uus tn 2
Uus tn 4
Nikolai 3
Pikk tn 3 – ei kuulu inventeeritavte hoonete hulka
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Nikolai – Uus – Glidi – Malmö
Uus 6
Malmö 19
Gildi – Uus- Pühavaimu – Malmö
Steineri aed, park
Pühavaimu – Uus – Hospidali – Malmö
Pühavaimu 8
Pühavaimu 8/Malmö
Uus 10
Hospidali 1
Malmö 21
Vee – Kuninga – Nikolai – Rüütli
Vee 10
Kuninga 16 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Kuninga 18
Kuninga 20
Kuninga 22
Nikolai 9 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Rüütli 19
Rüütli 21
Rüütli 21a
Rüütli 21b
Rüütli 23
Rüütli 25
Nikolai – Kuninga – Pühavaimu – Rüütli
Nikolai 18 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Kuninga 24
Kuninga 26
Kuninga 28
Pühavaimu 13
Pühavaimu 15
Rüütli 27
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Rüütli 29
Rüütli 31
Rüütli 33
Rüütli 35
Pühavaimu – Kuninga – Hospidali – Rüütli
Pühavaimu 16
Pühavaimu 18
Pühavaimu 20
Kuninga 30
Kuninga 30a (hoovimaja, uusehitis)
Kuninga 32 ( tühi krunt)
Kuninga 32a
Hopspidali 7
Rüütli 37
Rüütli 39/39b
Hospidali – Kuninga – Hommiku – Rüütli
Hospidali 14 ei kuulu inventeeritatavate objektide hulka
Kuninga 34 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Hommiku 17
Rüütli 41
Rüütli 41 a
Rüütli 43
Hommiku – Kuninga – Ringi – Rüütli
Hommiku 8
Hommiku 10
Kuninga 36
Kuninga 38
Kuninga 40
Ringi 7
Ringi 9
Ringi 11
Rüütli 45
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Vee – Lõuna – Nikolai – Kuninga
Vee 12
Lõuna 10
Lõuna 12
Lõuna 12a
Lõuna 14
Lõuna16
Lõuna 18
Nikolai 15
Kuninga 9 hoonestus puudub
Kuninga 11
Kuninga 11 (hoovimaja)
Kuninga 13
Kuninga 15
Kuninga 15 (nurgahoone)
Nikolai – Lõuna – Pühavaimu – Kuninga
Nikolai 22 kirik
Nikolai 24
Nikolai 24a
Lõuna 18a hoonestus puudub
Lõuna 18b uus hoone
Pühavaimu 17
Kuninga 19
Pühavaimu – Lõuna – Kuninga
Pühavaimu 22
Lõuna 20
Lõuna 22 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Kuninga 23
Kuninga 25
Vee – Ringi – Nikolai – Lõuna
Vee 15 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Ringi 13
Nikolai 17
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Nikolai – Ringi – Pühavaimu – Lõuna
Nikolai 26
Pühavaimu 19
Pühavaimu – Ringi – Kuninga – Lõuna
Pargi ala
Lõuna – Ringi – Vee
Park
Akadeemia – Rüütli – Vee – Keskväljak
Keskväljak 1 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Akadeemia – Kuninga – Vee – Rüütli
Park
Akadeemia – Lõuna – Vee – Kuninga
Akadeemia 2 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Lõuna 2
Lõuna 4 (lisaks hoovi hooned)
Lõuna 6 (hoovimaja lisaks)
Lõuna 8
Kuninga 3
Kuninga 3a
Kuninga 5
Vallikraav – Lõuna – Akadeemia – Kuninga
Vallikraavi 1
Lõuna 2a
Akadeemia 9 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Kuninga 1
Kuninga 1a
Vana-Tallinna – Kuninga – Akadeemia – Rüütli
Akadeemia 7 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
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Rüütli 5 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Õhtu – Vana-Tallina – Rüütli
Õhtu tn hoone
Õhtu 7/Vana – Tallinna nurk
Vana – Tallinna tn
Rüütli 1a
Rüütli 1
Rüütli 3
Õhtu – Rüütli – Vana-Tallina – Õhtu põik
Õhtu 5 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Rüütli 2
Õhtu põik/Vana - Tallina 3
Vana-Tallinna – Rüütli – Akadeemia – Õhtu põik
Rüütli 4
Rüütli 6
Õhtu põik 5 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Õhtu(koos vallikraavipealset hoonetega) – Õhtu põik – Akadeemia
Õhtu 1 (orus olev lagunenud maja)
Kalda 1
Kalda1a t
Kalda 3
Kalda 5
Kalda 9
Akadeemia 1 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Akadeemia 3 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Akadeemia 5 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Õhtu põik 2 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Õhtu põik 4 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Õhtu põik 6 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Vee – Pikk – Munga mõtteline pikendus – Lai
Vee 2 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Vee 4 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
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Vee – Pikk – Hommiku – Lai vahele jääv ala
Pikk 4 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk 6 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk 8 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk10 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Hommiku 1 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Aida 1 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Aida 3
Aida 5 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Aida7 vana+uus hoone
Aida 4 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Põhja 1a (tühi krunt)
Põhja 1
Põhja 3
Põhja 5a (tühi krunt)
Põhja 5 (tühi krunt)
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse
Hommiku – Pikk – Vingi – Lai vaheline ala
Hommiku 2 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Hommiuku 2a parkla, hoonestus puudub
Pikk 12
Pikk 12a/b
Pikk 16 a ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk 16 b ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk 16 – põlenud villa
Pikk 18 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk 20
Pikk 20 a ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pikk 22
Pikk 24
Pikk 26 uusehitis
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse

Pärnu kuurordi muinsuskaiteala kvartalite nimekiri
Mere pst- Suvituse-P. Kerese-Esplanaadi
Esplanaadi 8 (tühi krunt)
Esplanaadi 22 (tühi krunt)
Esplanaadi 22a
Esplanaadi 24
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Esplanaadi 26
Esplanaadi 28
Esplanaadi 28 a
Esplanaadi 30
Esplanaadi 32 (tühi krunt)
Esplanaadi 34 (tühi krunt)
Mere pst 10
Mere pst 10a
Mere pst 12
Mere pst 14
P. Kerese 5
P. Kerese 7
P. Kerese 11
P. Kerese 15
P. Kerese 17
Suvituse 1
Suvituse 5
Suvituse 7
Mere pst-Eha-Suvituse
Mere pst 16
Mere pst 18
Mere pst 20
Suvituse 2
Suvituse 4
Suvituse 6 ja 6a
Suvituse 8 (tühi krunt)
Eha 1 (tühi krunt)
Eha 3 (tühi krunt)
Eha-Mere pst-Supeluse-Suvituse
Eha 2 Spa Hotel Sõprus
Supeluse 23
Supeluse 25
Supeluse 27
Supeluse 29
Supeluse 31
Suvituse 10
Suvituse 14 Turuhoone
Mere pst 22 Kuursaal
Mere pst 24
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Muru-Seedri-Remmelga-Esplanaadi
Esplanaadi 38
Esplanaadi 40
Esplanaadi 40a
Esplanaadi 42a
Muru 2
Remmelga 1
Seedri 1
Seedri 1a
Seedri 1b
Seedri 3
Seedri 5
Muuli-Seedri-Remmelga
Seedri 2
Seedri 2a
Seedri 2b
Seedri 2c
Seedri 4
Seedri 6
Remmelga 2
Remmelga 3
Remmelga 5
Söödi-Seedri-Muru-Toominga
Seedri 7
Seedri 9
Seedri 11
Toominga 5
Toominga 7
Toominga 9

Muuli-Seedri-Söödi-Toominga
Muuli 4
Seedri 13
Seedri 15
Söödi 2
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Toominga 1
Roosi-Pärna-Nikolai-Esplanaadi
Esplanaadi 10
Esplanaadi 14
Esplanaadi 16 (tühi krunt)
Esplanaadi 18
Esplanaadi 18 hoovimaja
Esplanaadi 20
Pärna 1
Pärna 1a (tühi krunt)
Roosi 2
Roosi 4
Roosi 4a (tühi krunt)
Muuli-Toominga-Muru-Esplanaadi-Ringi
Esplanaadi 42
Muru 1
Muuli 2
Ringi 44
Ringi 44a
Ringi 46 (tühi krunt)
Ringi 46a
Ringi 48 (tühi krunt)
Ringi 48a (tühi krunt)
Toominga 2
Toominga 4
Toominga 6
Toominga 8
Esplanaadi-A. Adamson-Aia
A. Adamsoni 2
A. Adamsoni 4
Aia 5a
Aia 7
Aia 7 hoovimaja
Esplanaadi 2
Esplanaadi 2a
Esplanaadi 4
Esplanaadi 6
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Hospidali-Esplanaadi-Võimlemise-Ringi
Esplanaadi 1
Esplanaadi 3
Esplanaadi 5
Esplanaadi 7
Hospidali 20
Hospidali 22
Hospidali 22a (tühi krunt)
Ringi8
Ringi 10
Võimlemise 2
Võimlemise 4
Võimlemise 6
Võimlemise 8
Vee-Esplanaadi-Nikolai-Ringi
Esplanaadi 9
Esplanaadi 11
Ringi 18
Ringi 18-13
Ringi 20
Ringi 22
Vee 14
Nikolai-Supeluse-Esplanaadi
Esplanaadi 8
Nikolai 28
Nikolai 30
Nikolai 32
Supeluse 1
Supeluse 3
Supeluse 3a
Supeluse 5
Supeluse-Karusselli-Aia-A. Adamsoni
Aia 9
Aia 9 hoovimaja
A. Adamsoni 1
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A. Adamsoni 1a (tühi krunt)
A. Adamsoni 3
Karusselli 2
Supeluse 2/ 2a
Supeluse 2b (tühi krunt)
Supeluse 4
Supeluse 6
Supeluse 8
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse
Supeluse-Auli-Aia-Karusselli
Karusselli 1
Auli 2/ Supeluse 12
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse
Supeluse-Roosi-Aia-Auli
Supeluse 14
Supeluse 16 hoovimaja
Supeluse 18
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse
Supeluse-A.H. Tammsaare-Aia-Roosi
Supeluse 20 Nõukogudeaegne korterelamu
Supeluse 22
Supeluse 24
Supeluse 26
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse
Pärna-Roosi-Supeluse-Nikolai
Nikolai 27
Pärna 2
Pärna 4
Pärna 4a hoovimaja
Pärna 6
Roosi 6 (Nõukogudeagne silikaattellistest korterelamu)
Roosi 8
Roosi 10
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Supeluse 7
Supeluse 9
Supeluse 11
Supeluse 13 (Nõukogudeaegne korterelamu)
Sääse-Supeluse-Roosi
Roosi 5
Roosi 7
Roosi 9
Roosi 11
Roosi 11a
Roosi 13
Supeluse 15
Supeluse 17
Supeluse 17 hoovimaja
Supeluse 19
Supeluse 21
Säääse 2
P. Kerese-Pärna-Roosi
P. Kerese 4
Pärna 5
Pärna 5a
Pärna 7
Roosi 1 (tühi krunt)
Roosi 3
Pärna-Suvituse-Sääse
Pärna 8
Pärna 10
Pärna 12 Pärnu Mudaravila Hotell
Sääse 1
Sääse 3
Sääse 5
Sääse 5a
Sääse 7 Pärnu Mudaravila Hotell
Sääse 9 (tühi krunt)
Suvituse 9 (tühi krunt)
Suvituse 11 (tühi krunt)
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Aia - Väike-Posti - Suur-Sepa – Karja
Aia 12
Aia 14
Aia 14 hoovimaja
Aia 16
Ülejäänud hooned ei kuulu Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala piiridesse
Esplanaadi-A. Adamsoni-Aia
Aia 5a
Aia 7
Aia 7 hoovimaja
A. Adamsoni 2
A. Adamsoni 4
Esplanaadi 2
Esplanaadi 2a
Esplanaadi 4
Esplanaadi 6
Lehe-Ranna pst-Kuuse-Papli
Kuuse 1 (tühi krunt)
Kuuse 3
Lehe 3
Lehe 3a
Lehe 5
Papli 3
Papli 3a hoovimaja
Papli 5
Papli 7
Papli 9
Papli 9a
Papli 9. 1890. a.-l ehitatud hoone
Papli 13
Papli 13 hoovimaja
Papli 15
Ranna pst 2 Staadioni tribüün
Lehe-Papli-Kuuse-A. H. Tammsaare pst
Lehe 1
Lehe 1a (tühi krunt)
Lehe 1b
Papli 2

70

Papli 2b
Papli 2c
Papli 4
Papli 6
A. H. Tammsaare pst 1a
A. H. Tammsaare pst 3
A. H. Tammsaare pst 5
A. H. Tammsaare pst 5a
A. H. Tammsaare pst 7
A. H. Tammsaare pst 9
A. H. Tammsaare pst 11
A. H. Tammsaare pst 11 hoovimaja
A. H. Tammsaare pst 11 hoovimaja II
Pühavaimu-Esplanaadi-Hospidali-Ringi
Esplanaadi 7b
Hospidali 11
Pühavaimu 26
Ringi 12
Ringi 12a
Ringi 14
Nikolai-Ringi-Pühavaimu-Esplanaadi
Pühavaimu 21
Pühavaimu 23
Ringi 14a
P. Kerese-Esplanaadi-Vee-Ringi
Esplanaadi 15
Esplanaadi17
P. Kerese 2
Ringi 24
Ringi 26
Vee 21
Vee 23
Muru-Esplanaadi-Mere pst-Ringi
Esplanaadi 25a
Esplanaadi 27
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Esplanaadi 29
Mere pst 1
Mere pst 3
Mere pst 5
Ringi 40
Ringi 42
Pargi – Vanapargi – Pikk
pargiala, hoonestus puudub
Vanapargi – Pargi – Jalaka – Vingi
Pargiala
Jalaka – Vingi – Suursepa – Pargi
Jalaka 2
Jalaka 4
Jalaka 6
Jalaka 6a – alajaama hoone
Jalaka 8
Vingi 17a
Vingi 17
Ülejäänud hooned ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Vingi – Suursepa – Riia mnt – Pikk
Vingi 6/Vanapargi 6
Vingi 8
Vingi 10
Ülejäänud hooned ei kuulu inventeeritavte objektide hulka
Muuli-Ringi-Pärnu jõgi
Seedri 17
Muuli 1
Muuli 3
Muuli 5
Ringi 50
Ringi 52
Ringi 54
Ringi 54a
Ringi 54b
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Ringi 56
Ringi 58
Aia-Vanapargi-Rüütli
Aia 4 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Aia 6
Aia 8
Rüütli 53 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Rüütli 55 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Vanapargi 7
Sadama-Lootsi-Lootsi põik-Ringi
Kapteni 1
Kapteni 2
Kapteni 4
Ringi 31 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Ringi 33
Ringi 35
Ringi 37 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Sadama 1
Sadama 3
Sadama 5
Sadama 7
Sadana 11
Sadama 15 Vikingi kompleks
Sadama 17 Vikingi kompleks
Lootsi 2
Lootsi 2a
Lootsi 4
Lootsi 6 jahi sadam
Lootsi põik 6
Lootsi põik 8
Lootsi põik 10
Ringi-Võimlemise-Aia-Kuninga
Kuninga 29 (Pärnu Kuniga tävava Põhikool)

Ringi-Kuninga-Aia-Rüütli
Aia 1
Aia 3
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Aia 3 uusehitis hoovis
Aia 5
Aia 5
Ringi 2 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka
Ringi 4
Ringi 6
Ringi 6a (tühi krunt)
Rüütli 49
Rüütli 51
Rüütli 51a
Ringi-Rüütli-Aia-Pikk
Pikk 13 ei kuulu inventeeritavate objektide hulka.
Rüütli 40a
Aia-Rüütli-Pargi-Pikk
Aia 2 ei kuulu inventeeritavate objektide alla
Pargi 1
Rüütli 44 Hotell
Mere pst-Esplanaadi-P. Kerese-Ringi
Esplanaadi 19
Esplanaadi 21
Esplanaadi 21a
Esplanaadi 23
Esplanaadi 25
Mere pst 2
Mere pst 4
Mere pst 6
P. Kerese 1
P. Kerese 3
Ringi 28
Ringi 30
Ringi 32
Ringi 34
Ringi 34
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Kokkuvõte
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsukaitsealal kõige levinum avatäde on 19. sajandi II
poolel ja 20. sajandi alguses kasutusel olnud akna tüüp. Aken koosneb kolmest ristküliku
kujulisest raamist. Üks raam on piklikult kahe keskelt lahtikäiva raami kohal. Ajalooliselt
nimetatakse sellist akent historitsistlikuks aknaks. Antud juhul on tegemist hilisema
variandiga. Varasemal variandil oli ülemine osa jaotatud kaheks võrdseks ruuduks (vt lisa
1). Samal ajal oli kasutusel lisaks veel hilisklassitsistlik akna tüüp, mida on samuti
kasutatud inventeeritavas piirkonnas. Viimase akantüüpi puhul on akna alumine osa
jaotatud ruutudeks. Ruudu jaotus on loodud prossipulkade abil. Ajalooliselt on kõigi nende
akende juurde kuulunud ilustavad detailid. Profileeritud tuuleliist koos klotsidega, veelaud
ning sepistatud nurgikud. Kuid sama konstruktsiooni on akna juures ka edaspidi kasutatud,
kuid aken on oma detailides läinud järjest lihtsamaks. Puuduvad eespool nimetatud detailid
(vahel kasutatud lihtsat tuuleliistu). Koos hügeeninõuetega lisandub aknale õhuaken, mis
on tihti otse vaadates akna ülemises vasakus nurgas.
Ajalooliselt järgneb eelnevale aknatüübile juugendlik aken, mis tuli kasutusele 20. sajandi
alguses. Selliseid aknaid on kasutatud puitvilladel inventeeritavas piirkonnas. Tegemist on
aknaga, mille ülaosas on tihe jaotus (lisa 1). Kas pisikesed ruudud või kitsad pisikesed
ristkülikud. Juugendile omased aknaid leiab villade alat ja loomulikult Rüütli tänava
juugendstiilis villadelt. Enamjaolt on nende akende juures samuti kasutatud eespool
nimetatud detaile: profileeritud tuuleliist ja teisi iseloomulike detaile. Kuid hiljem
vahetatud akendel on tihti säilinud vaid jaotus.
Kolmanda aknatüüpina tuli esile funksionalistlik aken, mis oli kasutusel alates 30’ndatest
aastatest. Tegemist on madalama aknaga, kui varasemad, kuid ilma ruudujauseta pinnaga
(lisa 1). Eriti populaarsed olid lintaknad, mis võisid olla vastavalt ruumi suurusest jaotatud
kaheks kuni kolmeks osaks. Sellist tüüpi aknaid on enamuses villade alal, kuid mõnigal
määral ka vanalinnas.
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LISA 1

Akende tüüpjoonised

Märkused:


Töös on mõeldud enamasti klassitsistliku akna all ka hilisklassitsistlikut akent.



Historitsistliku akna puhul on mõeldut mõlemat varianti.

