
SRIK-i maja väärtustest 

 
Aleksandri 41/43 krundil asuv maja on üks miljööalade hoonestuse ehe näide. Juba  1896.  aastal  
koostatud  kinnisvara hindamisprotokolli põhjal asusid nimetatud  krundil  kaks  elumaja  (praegune  
Aleksandri  41  ja  2007.  a. lammutatud  Aleksandri  43)  ja varjualused. Aleksandri 41/43 krundi 
hoonete puhul on tegemist suures osas ehitamisaegsel kujul säilinud hoonetega, mida ei ole rikutud 
plastikakende, kipsplaatide ja muude kaasaegsete sobimatute materjalidega.  Säilinud on algupärane 
krundiplaan (väiksem eesõu ja suurem tagaaed)  ning hoonetel palju arhitektuurseid detaile 
(profileeritud voodrilauad, aknad-uksed koos manustega jpm). 
 
19.  sajandi  lõpuveerandist  pärinev  Aleksandri  41  elamu  on  põhimahus ristkülikulise 
põhiplaaniga. Korruseid on hoonel koos katusekorrusega kaks, kelder  puudub.  Vundament  on  
maakividest  ja  keraamilistest tellistest. Seinad  on  rõhtpalkidest,  välisviimistluseks  profileeritud 
laudis. Hoone katusekonstruktsioonid  on puidust, katusekatteks nõukogudeaegne tõrvapapp. 
Hoonel   on   puidust   nurgaliseenid   ning   otsakülgedel   profileeritud katusekarniisid.   Hoonel   on   
säilinud   mitmeid   erinevaid  aknatüüpe. 
 
Tänavapoolne  välisuks  on  nõukogude  perioodist,  algselt on selle asemel olnud  kahetiivaline  
profileeritud  tahvlitega uks. Nii aknad kui uksed on säilinud  koos  manustega  (hingede, suluste jms). 
Siseruumides on säilinud erinevaid  (nii  palgipealseid kui krohvipealseid) siseviimistluskihte koos 
triipude  ja  trafarettbordüüridega.  Elamus  on  ahiküte.  Hoonel on  kaks punastest tellistest korstnat 
ja 7 pliidiga lihtpottahju. Kanalisatsioon ja veevarustus hoones puuduvad. Maja on kasutuses olnud 7 
eraldi korterina. 
 
Hoovifassaadil  on suhteliselt varane (tehtud varsti peale hoone ehitamist, kuna  1886.  aasta  plaanil  
on see juba olemas) juurdeehitus, mis võimaldab pääsu katusekorrusele.   Juurdeehitus   on   1  akna  
ja  2  sissepääsuga sõrestikkonstruktsioonis ehitis, mida katab osaliselt püstlaudadest vooder, 
osaliselt horisontaalne vooder. Mõlemad välisuksed on valgmikuga. 
 
Kuur-pesuköök   (ehitatud  1938)  on  lihtsa  ristkülikulise  põhiplaaniga, ühekorruseline   ja   madala  
kaldkatusega.  Seinad  on  telliskividest  ja püstlaudadest,   telliskiviosad   on   nii  seest  kui  väljast  
krohvitud. Katusekonstruktsioonid on puidust, katusekatteks on valtsplekk. Põrandad on käimlate  ja  
pesuköögi  osas valatud betoonist, muus osas on muldpõrandad. Pesuköögis   on   ahiküte   ja   katel.  
Pesuköögi  seinal  jookseb  lihtne bordüürmaaling. 
 
SRIK-i maja asub Karlova linnaosas Aleksandri miljööväärtusega hoonestusalas. Hoone on tähtsate 
liikumisteede, Turu ja Riia tänavate, vahetus läheduses. Jalgsi on sinna Raekoja platsist lihtne jõuda - 
kesklinna jalutuspromenaad Küüni tänav jätkub Aleksandri tänavaga, nii et tuleb minna ainult otse 
kuni kohale jõuab. Kaugus Raekoja platsist on veidi üle kilomeetri. 
 
SRIK Tartu Ühendus on kontakteerunud  mitmete  maja  endiste  elanike ja naabritega ning kogunud 
neilt mälestusi ning dokumentatsiooni  maja ajaloo, endiste elanike jm kohta. 
 
Maja koos abihoone ja õuega moodustab hubase ja agulimiljööle omase koosluse. Maja korrastamine 
ja SRIKi tegevuseks kasutamine annaks võimaluse võluvast keskkonnast osa saada kõigil linnaelanikel. 
 
 


