
REKONSTRUEERIMISE KÄIGUS TEHTU-AVASTATU 
Väljavõte tööst “Täiendusi Aleksandri 41 hoonete ajaloole” (SRIK Tartu Ühendus, A. Elken, 07.2013) 

 
 

Kuupäev Tegevus Tegevuse kirjeldus ning selle käigus avastatu Tegevuses osalejad Tööde rahastaja 
2007 
25-26.06.2007 Hooldustööd Maja koristati olmeprahist. Ruumides 3 ja 11 eemaldati tapeedikihid, et krohvikihid saaksid 

kuivada. Samuti eemaldati mitmes ruumis liigniiskusest pudedaks läinud krohvi seintel, 
ruumis 11 lisaks välisseina äärest märg vahelae täidis. 

SRIKi, Tartu Restauraatorite Klubi ja Karlova 
Seltsi liikmed 

- 
 

02.07.2007 Dokumendid Tartu Linnavalitsus väljastas arhitektuursed ja ehituslikud tingimused Aleksandri 41 hoone 
rekonstrueerimiseks ja abihoone laienduseks (läbi täiendava abihoone püstitamise). 

Kristina Kurm - 

27.08.2007 Dokumendid Valmis arengukava „Säästva renoveerimise ja restaureerimise koolitus- ja infokeskuse 
rajamine Tartu Aleksandri 41 kinnistule“ 

SRIKi, Tartu Restauraatorite Klubi ja Karlova 
Seltsi liikmed 

- 

13.09.2007 Dokumendid Tartu Linnavolikogu lisas SRIKi, Tartu Restauraatorite Klubi ja Karlova Seltsi ettepanekul 
ning Tartu Linnavalitsuse toetusel linna arengukavasse 2007-2013 punkti 1.8.6 „Hoone 
Aleksandri 41 renoveerimine säästva renoveerimise koolitus- ja infokeskuse tarbeks“ 

SRIKi, Tartu Restauraatorite Klubi ja Karlova 
Seltsi liikmed 

- 

25.09.2007 Konsultatsioon Seeneekspert nõustas seenkahjustuste likvideerimise osas. Soovitas jälgida, et liigvesi sisse 
ei tilguks. 

Kalle Pilt (Puleium OÜ) - 

25.09.2007 Hooldustööd Maja katus kaeti kattekilega, et peatada sadevee läbijooksud. Haspo AS Tartu LV LVO 
28.09.2007 Dokumendid Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond sõlmis SRIKiga Aleksandri 41 hoone ja selle 

juurde kuuluva territooriumi (ca 700 m2 osas) tasuta kasutamise lepingu. 
Kristina Kurm - 

28.09.2007 Uuringud Puiduproovilt leiti seen majamädik, mis tekitab pruunmädanikku. EMÜK (Kristel Pau, Jane Oja) EMÜK 
06.10.2007 Hooldustööd Ruumide 11 ja 12 vahelagede välisservades avati laed ja eemaldati vahelaetäidis. Maja 

uksed ja värav seati lukustatavaks. 
SRIKi, Tartu Restauraatorite Klubi ja Karlova 
Seltsi liikmed 

SRIK 

2008 
04.05.2008 Hooldustööd Alustati piirdeaia ümberehitustöödega, kuna olemasolev piirdeaed pidevalt ümber kukkus. 

Paigaldati piirdeaia poste. Ruumis 12 eemaldati välisseinast niiskunud krohvikihi osa.  
SRIKi ja Karlova Seltsi liikmed  

17.05.2008 Hooldustööd Viidi lõpule piirdeaia ümberehitustööd. SRIKi ja Karlova Seltsi liikmed SRIK 
23.11.2008 Hooldustööd Piirdeaiale paigaldati täiendavad tugipostid, et see püsti püsiks. SRIKi liikmed SRIK 
2009 
   nov.2009 Dokumendid Valmis ehitusprojekt „Hoone ja abihoone arhitektuurne projekt“ (eelprojekti staadiumis). Marko Männik (OÜ M Ruudus Projekt) Tartu LV 
01.12.2009 Dokumendid Tartu Linnavalitsus väljastas ehitusload ehitiste (nii endise elamu kui abihoone) 

rekonstrueerimiseks. 
Kristina Kurm SRIK 

 
2010 
02.06.2010 Dokumendid Valmis „Aleksandri 41/43 krundi hoonestuse info- ja külastuskeskuseks renoveerimise 

sisekujundusprojekt ja ekspositsioonikontseptsioon“. 
Reesi Soodla, Ave Elken - 

29.07.2010 Infopäev Maja esifassaadile paigaldati kinnistuga seonduvat tutvustavad infoplakatid (eelmised olid 
vandaalide poolt lõhutud) ning tutvustati maja tulevikuplaane huvilistele. Valmis postkaart 
maja tutvustamiseks. 

24 osalejat KOP 

06.08.2010 Ehitusmaterjalid Soetati eterniitplaate maja katuse hoovipoolse osa ajutiseks katmiseks. Jüri Reemann  
07.08.2010 Ehitustööd Võeti lahti maja juurdeehituse ümbervajuv sillapoolne külgosa. Laudis ladustati 

seinaosadena, amortiseerunud karkassi ei säilitatud. 
SRIKi liikmed KOP 

 
10.08.2010 Dokumendid Tartu Linnavalitsus otsustas osaleda partnerina projektis „Säästva Renoveerimise Info- ja 

Külastuskeskuse rajamine“, mis esitati rahastamiseks Piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamise meetme programmi raames. 

 - 

10.08.2010 Dokumendid Valmis Säästva Renoveerimise Info- ja Külastuskeskuse teostatavusanalüüs. SRIKi liikmed  
   aug.2010 Dokumendid Valmis Säästva Renoveerimise Info- ja Külastuskeskuse tasuvusanalüüs. Rait Talvik (OÜ MindWave)  
11 ja 
18.08.2010 

Hooldustööd Eesõue alal eemaldati minikopaga pinnase pealiskiht, kuna see kahjustas hoone 
konstruktsioone. Pealiskihi eemaldamisel ilmnes, et alal on säilinud kunagine 

SRIKi ja Karlova Seltsi liikmed  KOP 
 



munakivikate. Munakivikate paiknes ca 10 cm mullakihi all, soklijoonest mõõdetuna -
43cm. Enamus munakivikattest säilitati olemasolevas asukohas, lahtised kivid ladustati 
tänavaäärse plankaia äärde, et need hiljem tagasi laduda. Kuuride eest leiti kanalisatsiooni 
lampkasti juurest puidust renn (ca 60cm pikk) ja veel ühe eraldiseisva renni jäänused kuuri 
äärest. Selgus, et juurdeehitus oli püstitatud suurtest maakividest nurgakividele. 

 
 
 
 
 

27.08.2010 Ehitustööd Võeti lahti maja juurdeehituse linnapoolne külgosa, kuna see hakkas kaasa tõmbama ka 
trepikoda. Osa fragmente säilitati hiljem taastamisel näidisena kasutamiseks. 

SRIKi liikmed KOP 
 

04.09.2010 Ehitustööd  Aknaluukide valmistamise koolituse käigus tehti aknaluugid ühele aknale. Sepiseid luukide 
kinnitamiseks piiratud eelarve tõttu hankida ei saanud, mistõttu luuke ei paigaldatud. 

Koolitaja Jüri Reemann, 9 osalejat Eesti Kultuurkapital ja 
KOP 

24.09.2010 Ehitusmaterjalid Soetati puitroovide materjal (Helia Puit AS-ist) eterniitplaatide paigaldamiseks. Jüri Reemann  
25-28.09.2010 Hooldustööd Katuse hoovipoolse osa neelud kaeti kilega ja paigaldati roovitis. Paigaldati eterniitplaadid 

nii maja katuse hoovipoolsele osale kui juurdeehituse katusele. 
Jüri Reemann (Kolm Kuud OÜ) KOP 

 
23.11.2010 Dokumendid Tartu Linnavalitsus pikendas tasuta kasutamise lepingu tähtaega 31.märtsini 2018. a. Kristina Kurm - 
2011 
 märts.2011 Uuringud Intervjueeriti Aleksandri 41 endisi elanikke ja koguti muud ajaloolist infomaterjali. Tea Jänes, Mart Siilivask, Ave Elken KOP 
30.03.2011 Infopäev  SRIKi maja ajaloopäeval tutvustati majas läbi viidud värvi- ja materjaliuuringuid, anti 

ülevaade kinnistut puudutavatest arhiivimaterjalidest ja vahendati endiste elanike mälestusi. 
Lektorid Ave Elken, Mart Siilivask, Tea Jänes  
20 osalejat 

KOP, Eesti 
Kultuurkapitali 
arhitektuuri sihtkapital 

16.05.2011 Uuringud Seeneuuringu käigus leiti majast harilikku majavammi, keldriseent ja hallitusseent. Urve Kallavus (UKonsult), Karin Kirtsi, 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilased 

- 
 

   dets.2011 Avariitööd Maja katuse tänavapoolne osa kaeti tugevama kattepresendiga (eelmine kattekile oli juba 
hakanud sadevett läbi laskma). Tehti tugevamad toestused vahelagedele, et vältida talade 
läbivajumist.  

Haspo AS SRIK 
 
 

2012 
03.04.2012 Hooldustööd Katuselt ja majaesiselt kõnniteelt eemaldati ohtlik lumi ja jää. OÜ Jeerum SRIK 
06-10 ja 
16.04.2012 

Ehitusmaterjalid Et saada tellismaterjali maja vundamenditöödeks, osaleti Lille 10 asunud ajaloolise hoone 
lammutustöödes ja võeti lahti tulemüür. Kogutud tellised ladustati ja transporditi SRIKi 
maja territooriumile. 

Jüri Reemann ja sõbrad SRIK, Tartu LV 
reservfond 
 

20.04.2012 Ehitustööd Maja hoovifassaadi linnapoolses osas eemaldati fassaadilaudis, et oleks võimalik hinnata 
palkkonstruktsioonide seisukorda. Ilmnes, et vahelaetalade avade sulgemiseks oli 
tuulepidavuse saavutamiseks kasutatud tõrvapappi, kinnitamiseks oli kasutatud sepanaelu. 

Jüri Reemann ja Karin Kirtsi TERTSi 
liikmetega 

- 
 

22.04.2012 Konsultatsioon Ökoehituse ekspert andis majavaatluse käigus nõu, mida tuleb ökoehituse seisukohast 
hoone korrastamisel silmas pidada. 

Koolitaja Peeter Puna (Ökomaja OÜ) 
Kristina Kurm 

Tartu LV (toetus 
keskkonnaalasele väikeprojektile) 

25.04.2012 Konsultatsioon Põhjamaade kultuuriväärtusliku arhitektuuri spetsialistid tutvusid põgusalt hoone ja loodava 
infokeskuse loomisega, mida igati toetati. 

Põhjamaade spetsialistid 
Kristina Kurm 

projekt SuHiTo 

26.04.2012 Konsultatsioon Arutati ehitusprojekti tehnilist teostatavust ja Aavo Ossipi ettepanekul leiti, et otstarbekas 
oleks olemasolev vundament ca 20cm kõrgemaks kavandada. 

Konsultant Aavo Ossip (Haspo AS) 
Jüri Reemann, Mart Siilivask, Juta Vallikivi, 
Ave Elken 

- 

04.05.2012 Ehitusmaterjalid Soetati puitmaterjal ajutise varjualuse tegemiseks ja tubade vahelagede toestamiseks. Jüri Reemann Raitwood, SRIK 
05-06.05.2012 Ehitustööd Ruumis 2 võeti põrand tänavapoolse seina äärest lahti, et hinnata põrandalaudade 

seisukorda ja et kas need jõuavad kanda vahelagede tugesid. Ilmnesid algsed põrandaaluse 
õhutuse lõõrid. Toestati I korruse ruumide 2, 3, 11 ja 12 vahelaed. Akende 
vineerplaatkatted asendati lähtudes viimase seeneuuringu soovitustest hõreda laudisega. 
Hoovis püstitati ajutine varjualune taaskasutatava ehitusmaterjali ladustamiseks.  

Talgujuht Jüri Reemann, 25 + 7 talgulist (sh 
TERTSi liikmed ja linnarahvas) 

KOP 
 
 

10.05.2012 Konsultatsioon Sepp Alar Tamm käis hindamas majas säilinud sepisdetailide seisukorda.  Alar Tamm 
Kristina Kurm 

- 

14.05.2012 Infopäev Praktiline õppepäev „Puitmaja hooldamine. Küttekolded“. Taavi Tiidor käis hindamas 
korstnaid ja korrastamas korstnapitse. Korstnate osas leiti, et neid saab säilitada. 

Jüri Reemann (OÜ Kolm Kuud), Taavi Tiidor 
(OÜ Taatsi) 

KOP 
 

18.05.2012 Infopäev Karlova Päevad 2012 rattaringkäigu raames tutvustati Karlova kogukonnale maja ja Ca 50 osalejat - 



infokeskuse loomisega seonduvat. 
31.05.2012 Ehitustööd Palkseinte restaureerimise praktika käigus eemaldati esifassaadi linnapoolselt osalt laudis ja 

toestati linnapoolne otsasein. Esifassaadi laudise eemaldamisel koguti kokku erinevate 
aegade numbrimärgid. Palkkonstruktsiooni lahtivõtmist alustati majanurga lahtilõikamisest. 
Palkide tappseotised olid sedavõrd pehkinud, et tappide algset tehnoloogiat ei olnud 
võimalik tuvastada. Samuti oli kõdunenud esimese palgirea all olnud kasetoht.  

Juhendajad Jüri Reemann ja Ott Kilusk, 4 
õpilast Tartu Kutsehariduskeskuse puit- ja 
kiviehitiste restaureerimise erialalt + 2 
õppejõudu + 2 TERTSi liiget 

HMN 

01.06.2012 Ehitustööd Palkseinte restaureerimise praktika käigus jätkati esifassaadi linnapoolse osa 
palkkonstruktsioonide lahti võtmist akende AA-1 ja AA-2 piirkonnas. 

Juhendajad Jüri Reemann ja Ott Kilusk, 5 
õpilast Tartu KHK ehitusviimistluse erialalt + 
1 õppejõud + 2 TERTSi liiget 

HMN 

12-13.06.2012 Ehitusmaterjalid Peedult soetati palkmaterjal (ca 1,5tm) esifassaadi palkseina taastamiseks. Jüri Reemann, Lemmo Randoja  Tartu LV reservfond 
16-18.06.2012 Ehitustööd Esifassaadis eemaldati pinnas vundamendi äärest, et hinnata vundamendi seisukorda. 

Samuti eemaldati kogu hoonel veel eemaldamata alumised voodrilauad. Alumistes 
palgikordades ilmnes, et proteesimisi on varemgi tehtud. Samuti oli näha, et avade asukohti 
on muudetud. Alumistes palgikordades ilmnesid nii tahutud kui saetud palgid, tihendamist 
oli tehtud nii taku kui samblaga. 

Jüri Reemann  
 

16.06.2012 Konsultatsioon
  

Andres Uus jagas tehnilisi näpunäiteid palkkonstruktsiooni erinevatest 
taastamisvõimalustest. 

Konsultant Andres Uus (Vanaajamaja OÜ) 
Jüri Reemann, Ave Elken 

- 
 

18.06.2012 Ehitusmaterjalid Soetati tenderpostide puitmaterjal Helia Puit ASst esifassaadi jaoks. Jüri Reemann Tartu LV reservfond 
19.06.2012 Konsultatsioon  Arutati ehitusprojektis vajalikke muudatusi vundamendi tõstmise (sh korstnate kõrgemaks 

ladumise) osas. 
Arhitekt Marko Männik 
Jüri Reemann, Ave Elken 

- 

19.06.2012 Ehitustööd Palkseinte restaureerimise praktika raames valmistati tenderpostid akendele ja esiuksele. 
Alustati esifassaadi alumiste palgiridade ettevalmistamist, tehti tahumistöid. 

Juhendaja Jüri Reemann, 3 õpilast ja 2 
õpetajat Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolist 

HMN, Tartu LV 
reservfond 

20.06.2012 Ehitustööd Palkseinte restaureerimise praktika käigus lõigati ava hoovifassaadi linnapoolsesse nurka, et 
tuvastada tappseotise (tuuletapi) algne lahendus (mõõtmed jms). Jätkati esifassaadi alumiste 
palgiridade ettevalmistamist, alustati tappide tegemist. 

Juhendaja Jüri Reemann, 2  õpilast + 1 
õpetaja Viljandi ÜKK-ist 
 

HMN 
 

28.06.2012 Hooldustööd Keeduvärvi valmistamise koolituse raames valmistati erinevates toonides keeduvärvi ja 
värviti ära kuuri plankuksed. 

Koolitaja Hea Maja Pood, 7 osalejat Eesti Kultuurkapitali 
arhitektuuri sihtkapital 

30-31.08.2012 Ehitustööd Puitseotiste valmistamise töötoas lõpetati esifassaadi alumiste palgiridade tappide tegemine. Koolitaja Jüri Reemann, 14 + 9 osalejat Tartu LV (toetus 
keskkonnaalasele väikeprojektile) 

03.09.2012 Konsultatsioon Kivimüüritise spetsialistid kontrollisid vundamendi ja kivide seisukorda ning jagasid 
nõuandeid vundamendi korrastamisvõimaluste kohta. 

Konsultandid Trebinet OÜst 
Jüri Reemann 

- 

14, 28, 30.09, 
11-12, 18-
19.10, 
18.11.2012 

Ehitustööd Ruumis 12 võeti välisseinte äärest põrand lahti ja kaevati välja täide. Vundament puhastati 
survepesuga (esifassaadi linnapoolses osas) lahtisest prahist ja kiviklibust, 
kasutamiskõlblikud kivid sorditi tugevuse järgi. Vundamendi säilinud osa peale taastati 
vundamendi pealisosa (algsest ca 20cm kõrgemana) kasutades nii algseid kive kui 
loodusmaja tulemüürist saadud telliseid. Vundamendi lahtikaevamisest tekkinud 
muldmaterjal kasutati tagaõue pinnase tasandamiseks. 

 Jüri Reemann (Kolm Kuud OÜ) ja Trebinet 
OÜ 

SRIK, Tartu LV 
reservfond 

14.12.2012 Ehitusmaterjalid Soetati vanu põrandalaudu K.A.Hermanni 2 majast. Jüri Reemann - 
2013 
13.02.2013 Ehitusmaterjalid Soetati juurde vanu põrandalaudu K.A.Hermanni 2 majast. Jüri Reemann - 
04.05.2013 Hooldustööd „Teeme Ära“ talgutööde käigus krunti korrastades leiti juurdeehituse trepikojaosa alt 

eestiaegne ratsaväelase mõõk. 
Talgujuht Jüri Reemann, 12 osalejat SRIK 

 
03.07.2013 Hooldustööd Maja teise korruse ruumides 17 ja 14 kaldlaed ja ruumis 17 ka hoovipoolne sein puhastati 

niiskunud ja pooleldi irdunud krohvist, et vähendada koormust konstruktsioonidele ja 
võimaldada niiskusest kuivamist. 

SRIKi liikmed jt KOP 
 

08.06.2013 Uuringud Hoone mõõdistamise koolituse raames mõõdistati üles maja mõningad puitdetailid. Koolitaja Lea Täheväli-Stroh, 6 osalejat KOP 
 


