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LISA 1: SKEEMID 

 

Hoone asukoha skeem, ajaloolised plaanid ja kultuuriväärtusega hooneosade 

paiknemise skeemid: 

1) elamu ja krundi asendiplaanid 

2) elamu projekt (1923) 

3) elamu esifassaad (K. E. v. Baeri tn) 

4) elamu hoovifassaad 

5) elamu otsafassaad (Jakobi tn) 

6) elamu otsafassaad (hoovilt) 

7) elamu keldrikorruse plaan 

8) elamu esimese korruse plaan 

9) elamu teise korruse plaan 

10) elamu kolmanda korruse plaan 

11) elamu ristlõige 

 

LISA 2: FOTOD 

Inventeeritud kultuuriväärtusega hooneosade fotod. 
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SISSEJUHATUS JA ALLIKMATERJALID    

 

 

Käesolevad muinsuskaitse eritingimused on koostatud Tartu vanalinna 

muinsuskaitsealal (reg. nr. 27006) asuva elamu K. E. v. Baeri 1 küttesüsteemi 

rekonstrueerimiseks ning fassaadide restaureerimistöödeks.  

Mälestist haldava korteriühistu esmaseks sooviks on elamu soojapidavuse 

parandamine, millega seoses soovitakse täpsustada ka nõudeid elamu 

fassaaditöödeks. Eritingimuste eesmärgiks on ühtlasi edasiste ehitus- ja 

restaureerimistööde aluseks jääva restaureerimiskontseptsiooni väljatöötamine. 

  

Töö koostamisel on kasutatud: 

 

1) Eesti Ajalooarhiiv (EAA) F. 2381, N. 2, S. 827 – Tartu Kinnistusamet. I 

Hüpoteegiringkond, Kroonuaia (Botaanika 10, 12 ja 14). kinnistutoimik nr 

167g; 

2) Eesti Ajalooarhiiv (EAA) F.402, N.11, S.22 – Tartu Ülikool. Ülikooli 

valitsus (1802-1918) Aktid, lepingud ja plaan põlise rendikrundi nr 23 

asjus; 

3) Eesti Ajalooarhiiv (EAA) F.2100, N.6, S. 219 – EV Tartu Ülikool. 

Ülikooli põlise rendikrundi nr 23a kohta käivad ostu-müügi avaldused, 

lepingud ja plaanid (1893-1932);  

4) Eesti Arhitektuurimuuseum (EAM) F. 2, N. 2, S. 250 – arhitekt E.-J.  

Kuusiku koostatud hoone originaalprojekt   (1923. a.); 

5) KÜ Baeri 1 poolt edastatud elamu energiaauditi aruanne (2013) ja 

küttesüsteemi rekonstrueerimise kavand.  
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I AJALOOLINE ÜLEVAADE       

 
Hoone Baeri 1 asub Tartu Ülikooli ajaloolisel toomekrundil nr 23, hilisema 

numbriga 23a. Toomekrundid moodustati 19. sajandi algul, eesmärgiga rajada 

eraaedadest haljasvöö Ülikooli Toomevalduste kaitseks. Krundid renditi 

ülikooli professoritele ja teenistujatele või selleks soovi avaldanud 

linnakodanikele, kes võtsid endale kohustuse neid korras hoida ja haljastada. 

1830. aastatel loovutas ülikool rendikrundid linna jurisdiktsiooni alla, linna 

ehitus- ja muud määrused hakkasid ka ülikooli maadel kehtima ning kinnisvara 

kanti linna kinnistusraamatutesse. 1920. aastatel alustati kruntide päriseks 

müümist kuid enamasti jäi ülikool kruntrendipidajaks (nn major domus´eks) 

kuni Teise Maailmasõjani. Vallikraavi äärsed krundid praeguse Baeri tänava 

ääres kuulusid Kroonuaia (hiljem Botaanika) tänava alla ja kandsid 

majanumbreid 2-16. Majade numeratsioon paarisnumbritega algas Oru (varem 

Katoliku) tänava nurgalt.
1
  

1802. a. on viimase Vallikraavi äärse rendikrundi nr 23 rentnikuks märgitud 

Löwensterni kokk (Löwenstern´s Koch). 1811.a. linnaplaanil on näha elamut 

krundi Jakobi tn poolses osas, tänava ääres. Kuna tänav enne ristumist Jakobi 

tänavaga oli tol ajal praegusest tunduvalt kitsam, asuks see hoone ligikaudu 

keset praegust Baeri tänavat.  

1814. aastal omandab rendikrundil asuva kinnisvara - poolelioleva puust 

elumaja kokk Jaanilt (Jahn) viimase ametivend George Johann Busch.
2
  

1818 ja 1822 on rentnikuks sama mees - Jurry Busch. 

1835.a. läks Buschi kinnisvara Sub No 167g all linna jurisdiktsiooni alla.   

1837.a. hoonete nimistus loendatakse Buschi pärijate krundil kolm 

ühekorruselist puumaja, üks neist kahe korstnaga ja kaks ühe korstnaga. 

1857. aastal ostab Buschi pärijatelt (proviisor Rudolf Busch jt) kinnisvara, mis 

koosneb isalt päritud puust elamust, kõrvalhoonetest, aiast ja muust 

juurdekuuluvast põllumees Johann (Juhhan, Jaan) Teppan.
3
 

Hiljem loovutab Teppan pool kinnistust  tütrele Elisa Reinschlüsselile, 

filoloogiakandidaat Hugo Wilhelm Reinschlüsseli abikaasale.  

1893. aastal on koostatud uus krundiplaan. Samal aastal müüvad Teppan ja 

Reinschlüssel 318 ruutsülla suuruse osa 684,9 ruutsülla suurusest krundist 

kaupmees Johann Püssile, kes järgnevalt ehitab sinna kaks kahekorruselist 

puumaja, praegused Baeri 3 ja 5. Allesjääva krundi suuruseks jääb 360 

ruutsülda.
4
 

1899.a.  läheb kinnisvara koos puust elumajaga Elisa Jaani t Reinschlüsseli (snd 

Teppan) ainuvaldusse. 

 

                                                 
1
 Tartu Toomemäe piirkond. Ajalooline ülevaade. Koostaja Mart Siilivask. Tartu 1999, lk 56jj.  

2
 EAA 2381-2-827, L.2. 

3
 EAA 402-11-22, L.4 

4
 EAA, F.402, N.11, S.22, L.13. 
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1912. aastal otsustab Tartu Linnavalitsus määrata osa krundist Kroonuaia 

tänava laienduse alla, et laiendada tänavat ehitusmääruste kohase 6 süllani. 

Omanikud teevad järgnevalt linnale ettepaneku omandada kogu kinnistu 7700 

rubla eest. Linnavolikogu nõustub ettepanekuga ja 10.sept 1915 omandab 360 

ruutsülla suuruse krundi Tartu linn.  

Veel 1910. a. toimunud pandilepingu tagatisena on märgitud kinnistul asunud 

puust hooneid 10, 12 ja 14 Botaanika tänava ääres. Ükski nimetatud hoonetest 

ei ole säilinud.  

1925. aasta septembris kinnitab Tartu Linnavalitsus, et krundi nr 167g peal 

Kroonuaia uul on Tartu linn endise puuehituse asemele üles ehitanud ühe 

kahekordse telliskivi elumaja mansardkorraga ja ühekordse maa sisse ehitatud 

betoon-pumbamaja ning esitab Tartu-Võru krepostijaoskonnale taotluse vastava 

kande tegemiseks kinnistusraamatusse.
5
  

  

Hoone Baeri 1 ehitusloost ja arhitektuurist  

 

Baeri 1 oli üks kahest Tartu linna poolt ehitatud esinduslikumast üürimajast, 

mis olid mõeldud linnas valitsenud korteripuuduse leevendamiseks - Tartu linn 

taotles selleks riiklikku eluasemelaenu
6
. Elamu projekti koostas arhitekt Edgar 

Johan Kuusik, kes 1920. aastate algul oli lühemat aega ka Tartu linnaarhitekti 

ülesannetes.  

Elamu projekt kinnitati linna poolt 1923. a. veebruaris
7
 ja hoone valmis ilmselt 

samal või järgmisel aastal. Ehitusdokumentatsiooni Tartu LV 

Planeerimisosakonna tehnilisest arhiivist ei õnnestunud leida.  

Elamus oli kokku kuus kolmetoalist korterit, lisaks kahetoaline kojamehe korter 

keldrikorruse lõunatiivas. Igas korteris oli koridorsüsteem, vannituba klosetiga, 

köök- sahvri ja teenijatoaga, tubades kaks ahju ja köögis pliit. Tolle aja kohta 

on tegemist üsna lihtsa kuid küllaltki moodsa lahendusega. Tuleb meenutada, et 

linna ühisveevärgi sai Tartu alles 1927. aastal ning  sisseehituatud vannituba 

klosetiga oli sel ajal uudne lahendus. Esiletoodud kõrgem trepipüstak hoone 

keskteljel on lahendus, mis leidis hiljem kasutamist nii Tallinna kui ka Tähtvere 

funktsionalistlikel kortermajadel.  

Väliselt meenutab kortermaja Tartule iseloomulikke varaklassitsistlikke 

linnaelamuid - kaks sarnast mansardkatusega elamut asusid enne sõda ka hoone 

vahetus naabruses Jakobi tänava tõusul - eristudes neist vaid kõrguse ja 

suurema mahu poolest ning sobitus sellisena üsna hästi Tartu vanalinna 

traditsioonilisse linnapilti. Teemantkvaadrite ja lukukiviga kaunistatud 

peaportaal mõjub esmapilgul Tartu jaoks liiga monumentaalsena, ent selle 

eesmärgiks oli ilmselt hoone fasaadikompositsiooni optiline tasakaalustamine, 

murtud keskteljega hoone mõjub vähem massiivsena.  

 

                                                 
5
 EAA 2381-2-827, L.158. 

6
 Teine elamu kerkis Ülejõe linnaossa Liiva tänava äärde. Jalutaja Teejuht. Tartu I (2009), lk 164.  

7
 EAM 2-2-250, L3p. 
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II ELAMU INVENTEERIMINE 

2.1. Hoone kirjeldus, tehnilise seisukorra hinnang ja väärtuslike 

hooneosade loetelu 

Baeri 1 on kolmekorruseline täiskeldrikorrusega elamu, mille ülemine korrus 

on mansardkorrus. Hoonet katab kõrge murdkelpkatus, mis algselt oli 

projekteeritud kivikatusena, praegu on katusekatteks tsingitud terasplekk. 

Seinad on krohvitud, säilinud on välisseinte algupärane silekrohvviimistlus, 

räästa all ja mõlemal otsaküljel krohvkarniisid, esiküljel ukseava raamistus ja 

muud krohvdekoori elemendid.  

Säilinud on trepikoja algupärased avatäited nii hoone esi- kui tagaküljel, ning 

mõned keldriaknad. Korterite aknad mõne üksiku erandiga on vahetatud uute 

sobimatu kujuga plastraamidega tehaseakende vastu.  

Säilinud on ka algupärane peatrepp ja hoovitrepp koos algupäraste metallist 

trepipiirete ja käsipuudega. Trepikodadesse avanevad korteriuksed on valdavalt 

asendatud uutega, mis enam- või vähem täpselt järgivad algsete uste 

tahvlijaotust. Erandina on korterile nr 1 paigaldatud algupärasest erinev 

metallist turvauks.  

Elamu ja korterite algupärane plaanistruktuur on üldjoontes säilinud. Erandiks 

on korter nr 1 elamu esimese korruse vasakus tiivas, mille algupärased 

puitvaheseinad omanik 2007-2009. a. toimunud remondi käigus lammutas
8
 

Samuti on ulatuslikumalt rekonstrueeritud keldrikorruse paremas tiivas asuvaid 

kaupluseruume.  

Ülejäänud korterites on piirdutud remondi ja väiksemate ümberehitustega, mille 

käigus on asendatud üksikuid uksi, lammutatud ahje ja ehitatud kaminaid, 

paigaldatud uusi põrandakatteid jms.  

Hoone on valdavalt rahuldavas seisundis, välispiirdetarinditel esineb 

väiksemaid krohvi- ja niiskuskahjustusi sadeveetorude ning räästa- ja 

soklitsoonis.  

Säilinud algupärased avatäited vajavad restaureerimist ja viimistlemist.  

Fassaadide värvkate on kulunud ja vajab värskendamist.  

 

Järgnevalt antakse ülevaade hoone kultuuriväärtusega tarinditest ja detailidest 

hooneosade kaupa. 

 
A. VÄLISED HOONEOSAD JA TARINDID 

1. VÄLISSEINAD (FOTOD  1-21) 

KIRJELDUS: krohvitud tellisseinad; 

SEISUND: rahuldav kuni halb, räästa ja soklitsoonis esineb krohvi- ja värvikahjustusi; 

VAJALIK TEGEVUS: restaureerimine: krohviparandused koos krohvdetailide 

restaureerimisega ja värvkatte uuendamine (lubivärv); 

2. KATUSETARINDID, KATUSEKATE (FOTOD  13-24, 65-68) 

                                                 
8
 korteri valdajalt saadud suulised andmed. 
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KIRJELDUS: algupärane katusekandmik puitkandjatel; tsingitud terasplekist katusekate  

SEISUND: rahuldav; 

VAJALIK TEGEVUS:  regulaarne üldhooldus, katusekate ja puitkarniisid vajavad värvimist.  

3. KORSTNAD JA KORSTNAPITSID 

KIRJELDUS: kuus algupärast telliskorstent (FOTOD  8, 10, 13) 

SEISUND: halb, korstnapitside ülaosa lagunenud, ebakvaliteetsed parandused silikaadiga; 

VAJALIK TEGEVUS:  Korstnapitside ülaosad laduda uuesti keraamilistest tellistest, 

taastada korstende servakarniisid ja paigaldada piisava ülekattega katteplekid 

 

4. SADEVEESÜSTEEM (FOTOD 13-17) 

 

KIRJELDUS: räästarennidega sadeveesüsteem, paigaldatud üheaegselt uue katusekattega; 

SEISUND: halb, ilmselt ebakvaliteetse plekksepatöö tulemusel (lehtrite vale diameeter jms) 

jookseb vesi katuselt karniisidele ja seintele;  

VAJALIK TEGEVUS: korrastada karniiside katteplekid ja sadeveesüsteem, sadeveelehtrid 

ja -torud vahetada suurema diameetriga lehtrite ja torude vastu 

 

5. VUNDAMENT JA SOKKEL (FOTOD 15-16, 20-21) 

 

KIRJELDUS: maakivi-tellisvundament ja sokkel; 

SEISUND: rahuldav kuni halb, kohati esineb krohvikahjustusi, edelapoolsel otsaseinal sokli 

vuugid lagunenud; 

VAJALIK TEGEVUS: remontida ja vuukida sokli lagunenud osad, eemaldada 

tsementkrohv, taastada krohvviimistlus algupärasele sarnase koostisega lubi-või lubi-

tsementkrohvil. 

 

6. AKNAD (FOTOD 25-40) 

 

Algupärased puitaknad A01,  (vt SKEEM 3-9, FOTOD 25-40); 

SEISUND: rahuldav kuni halb, vajavad restaureerimist; 

VAJALIK TEGEVUS:  säilinud algupärased aknad restaureerida; hilisemad aknad vahetada 

algupäraste akende eeskujul valmistatud topeltraamiga uute puitakende vastu, uute akende 

siseraamid võib projekteerida koos kolmekordse raami või klaaspaketiga.  

7. VÄLISUKSED 

7.1.Välisuks VU1(FOTO 11): KIRJELDUS: Algupärase eeskujul 1990. aastatel 

valmistatud kahe poolega puituks, ülemises jaotuses klaasid pealekleebitud 

diagonaalliistuga. Ukse kohal hästi säilinud algupärane valgmikaken (FOTO 7) 

Ukselehed on teostuselt kehvema kvaliteediga ja ei vasta detailidelt algupärasele 

uksele; SEISUND: rahuldav; VAJALIK TEGEVUS: Uks restaureerida, kusjuures 

taastada kahe ülemise ruudu raamijaotus algupärase eeskujul. Valgmikaken 

säilitada ja korrastada - kittida traditsioonilise linaõlikitiga ja värvida 

linaõlivärviga; 

7.2.Välisuks VU2 (FOTO 12): Algupärane puidust sissepoole avanev tahveluks, 

ülemises tahvlijaotuses klaasid; SEISUND: Rahuldav, värvkate ja lengi alaosa 

kulunud, vajab restaureerimist; VAJALIK TEGEVUS: restaureerida, kulunud 
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lävepakk proteesida, värvida linaõlivärviga. 

8. MUUD VÄLISED HOONEOSAD 

8.1.KIRJELDUS: Ühe astmega betoontrepp ukse VU1 ees (FOTO 11); SEISUND: 

halb, lagunenud; VAJALIK TEGEVUS:  restaureerida, taastada kahjustatud 

astmenina; 

8.2.KIRJELDUS: Betoonaste välisukse VU2 ees (FOTO 12); SEISUND: rahuldav-

halb, vajab korrastamist; VAJALIK TEGEVUS: säilitada ja restaureerida, 

taastada astmepind 

 

B. SISEMISED HOONEOSAD JA TARINDID 

9. LAED 

 

KIRJELDUS: puit- ja betoonvahelaed, trepikodades stiilse kujundusega krohvlaed (FOTO 

45); SEISUND: Trepikojas rahuldav, antud töö raames lagede seisukorda üksikasjalikult ei 

hinnata; VAJALIK TEGEVUS: Uus viimistlus lubivärviga. Pööningu vahelae 

lisasoojustamine on soovitav. 

 

10. SISESEINAD 

 

KIRJELDUS: Algupärased tellis- ja puitvaheseinad, krohvviimistlus; 

SEISUND: Säilinud seintel rahuldav. Mõnes korteris on algseid vaheseinu lammutatud (vt 

SKEEM 6-9). Enamasti uus viimistlus. Korterivaheseinte seisukorda ja säilivust antud töö 

raames üksikasjalikumalt ei hinnata; 

VAJALIK TEGEVUS: Säilinud algupärased seinad ja nende viimistluskihid tuleb säilitada. 

Teha vajalikud krohviparandused, seinad viimistleda lubi- või kaseiinvärviga. Värvilahendus 

uuringute (värvisondaažide) alusel.  

 

 

11. PÕRANDAD 

 

KIRJELDUS: Korterites algselt olnud laudpõrandad linoleumkattega ja parkettpõrandad, 

trepikodades betoonpõrandad. Korterites on valdavalt paigaldatud uued põrandakatted 

(parkett, laminaat) algsete põrandate peale. Algupärased laudpõrandad on nähtavad Korteri 3 

esikus (FOTO 61), mujal arvatavalt hilisemate põrandakatete all; 

SEISUND: trepikojas rahuldav, põrandate seisukorda korterites ei hinnata; 

VAJALIK TEGEVUS: Hilisemate põrandakatete all säilinud algupärased põrandad kuuluvad 

säilitamisele. 

 

 

12. TREPID (FOTOD 41-44, 46-51) 

 

KIRJELDUS: Kaks lihtsa vormiga betoontreppi TR1 ja TR2 algupärase käsipuu ja 

metallpiirdega; SEISUND: Rahuldav, käsipiuude viimistlus kulunud, vajab uuendamist; 

VAJALIK TEGEVUS:  Säilitada ja korrastada, käsipuud võib nõukogude aegsest õlivärvist 

puhastada ja viimistleda puiduõli või õlilakiga algsele lähedases toonis. 
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13. SISEUKSED (FOTOD 48, 49, 52-64) 

KIRJELDUS: Trepikodades säilinud puidust algupärased tahveluksed U1 ja U2 ja U3 ja 

uued puituksed algsele enam-vähem sarnase tahvlijaotusega - erandiks on korteri nr 1 

välisuks, mis on asendatud metallist turvauksega; korterites on osalt säilinud ühe- ja kahe 

poolega algupärased tahveluksed ning hilisemad puituksed (vt SKEEM 6-9). Antud töö 

raames säilinud uksi ükshaaval ei inventeerita;  

SEISUND: rahuldav, säilinud uksed on enamikus värvist puhastatud ja restaureeritud. 

VAJALIK TEGEVUS: Säilitada, vajadusel restaureerida 

 

15. TEHNOSÜSTEEMID 

15.1. KIRJELDUS: Algupärase küttesüsteemi osad, korstnad, ahjulõõrid, messingist 

ventilatsioonirestid;  

SEISUND: rahuldav kuni halb, korstnad vajavad remonti;  

VAJALIK TEGEVUS:  Korstnad, õhulõõrid ja muud algse küttesüsteemi osad 

säilitada, hoida töökorras ja vajadusel remontida (vt p. 3), säilitades võimaluse 

kasutada neid lisakütteallikana. 

15.2. Algse ventilatsioonisüsteemi osad, sh korterite seintel olevad algupärased 

ventilatsioonirestid – säilitada ja korrastada. 

15.3. Muud sisseseade osad (elekter, veevärk, sanitaarsisseseade) on valdavalt 

asendatud ja hilisemat päritolu. 

 

C. KAITSEVÖÖND 

1. ÜLDHOOLDUS 

Krunt, järsult tõusva reljeefiga Jakobi tn pool. Väike haljastatud krundiosa krundi lääne ja 

edelaküljel, ülejäänud odsas valdavalt kasutatav parkimisalana; SEISUND: rahuldav kuni 

halb: krunt on põhiosas hooldatud kuid nõlv krundi läänepiiril on võsastunud; 

VAJALIK TEGEVUS: Nõlv hoone taga kinnistu läänepiiril vajab võsast puhastamist.  

 

2. HALJASTUS 

Üksikud põlispuud hoone tagusel nõlval, väike haljastatud krundiosa, osa krundist kasutatav 

parkimisalana; VAJALIK TEGEVUS: soovitav on  läbi viia dendroloogiline inventeerimine 

ja tellida krundi heakorrastus ja haljastusprojekt.  

 

14. KÜTTEKOLDED 

 

KIRJELDUS:   Säilinud viis algupärast ja 20. sajandi esimesest poolest pärinevat kahhelahju: 

AHI 1 korteris nr 2, AHI 2 ja AHI 3 korteris nr 3, AHI 4 ja AHI 5 korteris nr 6 (vt SKEEM 

7-9, FOTO 55-60); 

SEISUND: valdavalt rahuldav, Korteris nr 3 säilinud algupärane ahi AHI 2 vajab 

restaureerimist; VAJALIK TEGEVUS: Ahjud ja muud algupärase küttesüsteemi osad 

säilitada, hoida korras ja vajadusel restaureerida. Restaureerimisel on lubatud ahjude 

kohandamine kaminateks (uue ahjusuu rajamine elutoa poole).  
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3. HOONED JA RAJATISED 

3.1. Kahekorruseline puukuur koos pesuköögiga (FOTO 29a-29c), osalt maakivi ja 

tellisseinad (tulemüür), osalt puit-sõrestikkonstruktsioon, uus plekk-katus, hästi säilinud 

algne telliskorsten (FOTO 29c); SEISUND: rahuldav; VAJALIK TEGEVUS: säilitada hoone 

kui muinsuskaitsealale iseloomulik abihoone, säilitada korsten, korrastada tulemüüri 

katteplekk. 

2.2. Hoone ja hooneosade väärtushinnangud 

Tegemist on arhitekt Edgar-Johann Kuusiku loomingu varase näitega, mille 

tõttu omab hoone arvestatavat arhitektuuriajaloolist väärtust. Samuti on hoonel 

kultuurilooline väärtus, siin elas 1939-1941 eesti laulupeo- ja koorikultuuri 

rajajaid, Eesti esimene naisdirigent ja helilooja Miina Härma. Peaukse kõrval 

asub 1942. a. juunis avatud mälestustahvel.  

Arhitektuursetest detailidest on eriti väärtuslikud hoone sissepääsu 

krohvviimistlus ja säilinud algupärased stiilse prossijaotuse ja raamiprofiilidega 

puitaknad. Algupärasel kujul säilinud ja seetõttu väärtuslikud on mõlema 

trepikoja interjöörid koos kahe lihtsa betoontrepiga. Samuti on väärtuslik 

korterite algupärane ruumistruktuur (kolme eluruumi, köögi, vannitoa, sahvri ja 

teenijatoaga, mis viies korteris on tänaseni säilinud. Omapäraseks detailiks on 

trepikoja TR1 keldritrepi seinal säilinud majalipu hoidja (lukustatav), mis siiani 

täidab oma funktsiooni. 
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2.3. Hinnang kavandatule 

Hoonet haldav korteriühistu kavandab hoone lisasoojustamist KREDEXi 

rahastatavast toetusmeetmest. Pööningu soojustamisega on alustatud ja lisaks 

sellele kaalutakse täiendavaid meetmeid hoone energiatõhususe parandamiseks, 

eelkõige hoone keldris oleva soojasõlme rekonstrueerimist ja hoone viimist 

kaugküttele. Ühtlasi kavandatakse ka fassaadide ja avatäidete restaureerimist 

ning osalist asendamist samast toetusmeetmest. 

Tööde teostamine käesolevate eritingimuste kohaselt aitaks kaasa 

ajaloolise hoone säilimisele ja muinsuskaitseala ilme parandamisele.  

Tööde kavandamisel tuleb arvestada, et üheaegselt fassaaditöödega on nõutav 

2000. aastatel paigaldatud muinsuskaitsealale sobimatute korteriakende 

(ühekordsed plastraamidega pakettaknad) asendamine sobivatega. See taastaks 

elamu arhitektuurse terviklikkuse ning aitaks ühtlasi parandada korterite 

sisekliimat ja hoone energiatõhusust.  

Ühistu poolt varem kaalutud lisasoojustusmaterjali paigaldamine 

fassaadidele rikuks muinsuskaitsealal asuva hoone arhitektuurse ilme ja ei tule 

seetõttu kõne alla. Elamu energiatõhusust on võimalik parandada vahelaele 

lisasoojustuse paigaldamise, küttesüsteemi rekonstrueerimise ja ka 

asendamisele kuuluvate uute avatäidete abil. Restaureeritavatele akendele saab 

paigaldada aknatihendid ja lisaraami.  

Algupäraste puitakende restaureerimine on samuti säästlik ning kuna 

antud juhul on tegemist mitte ainult kõrge kunstiväärtusega vaid ka väga 

kvaliteetsete arhitektuuridetailidega, siis aitab nende korrastamine kaasa nii 

kultuuriväärtuse säilimisele kui ka hoone energiatõhusamaks muutmisele.  
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III  ERITINGIMUSED EHITUS JA 

RESTAUREERIMISTÖÖDEKS 
 

1. NÕUDED PROJEKTDOKUMENTATSIOONILE 
Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 3 on ehitus- ja restaureerimistööde 

tegemiseks vajalik järgmise projektdokumentatsiooni koostamine: 

 

1) Elamu restaureerimise põhiprojekt, mis sisaldab: 

- fassaadi- ja kultuuriväärtusega hooneosade uuringute aruannet (krohvi 

koostis, värvisondaažid);  

- fassaaditöödel kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni ja tööde 

metoodilist kirjeldust; 

- taastatavate detailide, sh korstnapitside, sadeveelehtrite, sadeveetorude ja 

uute avatäidete  tööjooniseid;  

- kaugkütte, elektrisüsteemi jm eriosade lahendust koos toodete 

eksplikatsiooni ning kultuuriväärtusega hooneosi käsitleva tööde 

kirjeldusega; 

- siseruumide (trepikodade) restaureerimistööde puhul viimistluskihtide 

uuringute aruannet, kasutatavate materjalide spetsifikatsiooni ja tööde 

metoodiline kirjeldust; 

2) Hoone ümbruse ja hoovi vertikaalplaneerimise projekt, soovitavalt koos 

krundi heakorrastus- ja haljastusprojektiga; 

3) Korterites ehituslike muudatuste tegemiseks, sealhulgas san. sõlmede või 

elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks, tuleb igakordselt koostada vastavaid 

muudatusi käsitlev ehitusprojekt. 

 

2. ÜLDISED KAALUTLUSED JA ETTEPANEKUD HOONE 

RESTAUREERIMISEKS: 
Elamu fassaadide restaureerimist tuleb alustada varem paigaldatud 

sobimatute avatäidete asendamisest nõuetekohastega. Uued topeltraamiga 

puitaknad valmistada säilinud algupäraste akende (FOTO  24-35) eeskujul.  

Korstnapitside jt hooneosade restaureerimisel lähtuda hoone 

originaalprojektist.  

Algselt hoonele kavandatud kivikatuse taastamine oleks ilmselt liialt 

töömahukas ja seda lähemas tulevikus ei kavandata. Algupärase katusekatte 

taastamine oleks põhjendatud praeguse katusekatte amortiseerudes. 

Küll tuleks koos fassaaditöödega korrastada ja värvida katus ja 

mansardkatuse laudkarniisid ning seada korda sadeveesüsteem, asendades 

olemasolevad sadeveelehtrid ja sadeveetorud sobivamatega - praeguste 

sadeveetorude ja sadeveelehtrite diameeter on hoone katusepinnalt valguva 

sadevee koguse äravooluks liiga väike, mis on põhjustanud 

fassaadikahjustusi just sadeveetorude piirkonnas. Kontrollida tuleb ka 

sadeveerenne ning karniiside kateplekke ja nende kinnitusi. 
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3. NÕUDED FASSAADIDE RESTAUREERIMISEKS 

 
1) Säilitada ja restaureerida hoone algupärane krohvviimistlus ja taastada 

algupärane värvilahendus uuringute (vt 1.1.) alusel. Fassaadilt tuleb enne 

restaureerimist eemaldada kõik varasema küttesüsteemi osad ning vanad 

elektrijuhtmed, juhtmed, mida ei eemaldata tuleb süvistada krohvipinda;  

2) Fassaaditöödel kasutada ainult kvaliteetset, kodumaise ehituslubja baasil 

valmistatud lubimörti või lubikrohvisegu, krohvpindade viimistlemisel 

naturaalset lubivärvi ja puitpindade viimistlemisel naturaalset linaõlivärvi; 

3) Säilitada ja restaureerida hoone algupärase krohvdekoori elemendid: 

ukseava krohvirustika, vahekarniisid akende kohal, räästakarniisid ja nende 

krohvviimistlus (FOTO 17); 

4) Remontida ja vuukida kahjustatud soklimüüritis (FOTO 15). Maakivisokli 

ja vundamendi remontimisel tuleb kasutada üksnes traditsioonilisi materjale 

(maakivi+keraamiline tellis, lubikrohv) ja töövõtteid. Vundamendi katmine 

või soojustamine kaasaegsete materjalidega ei ole lubatud; 

5) Säilitada ja restaureerida algupärase kujuga räästalaudis (FOTO 18-19); 

6) Säilitada ja restaureerida telliskorstnad (FOTO 8, 10), eemaldades 

hilisemad silikaadist osad ja taastades keraamilistest tellistest korstnapitsid 

ja katteplekid vastavalt originaalprojektil kujutatule. Korstnad krohvida 

lubikrohviga; 

7) Sadeveesüsteem rekonstrueerida nii, et sadeveelehtrite ja sadeveetorude 

diameeter oleks piisav katuselt vee ärajuhtimiseks. Sadeveesüsteemi osad 

valmistada 1920.-1930. aastatele analoogdetailide eeskujul; 

8) Sadevete äravool lahendada nii, et sadeveed juhitaks otse tänavale ning 

hooviküljel hoone vundamendist ja soklist eemale, tagades selleks vajadusel 

hoovipinna vertikaalplaneerimise abil vajalikud pinnasekalded. 

Sadeveetorude alla paigaldada graniit- või betoonkivirennid; 

9) Elektripaigaldis ja välisvalgustid (elektri jaotus- ja sisestuskilp, 

sisestuskaablid jms.) lahendada hoonele sobivalt ja esitada 

kooskõlastamiseks koos arhitektuurse projektiga. Elektriseadise osade (v. a. 

välisvalgustid) paigaldamine fassaadile või selle ette ei ole lubatud.  

10) Säilitada ja restaureerida mõlemal trepikojal, keldrikorrusel ja 

hooviküljel säilinud algupärased puitaknad A01, A010, A20, A28, A29, 

A31, A36, A46, A47, A49 (SKEEMID 3-5a ja 6-9, FOTOD 28-40) ja 

nende originaalsulused. Puuduvad või kahjustatud akende osad ja detailid 

taastada säilinud originaaldetailide eeskujul. Aknad puhastada, klaasida, 

kittida naturaalse linaõlikitiga ja värvida linaõlivärviga; 

11) Hilisemad algupärastest erineva kujuga aknad (vt SKEEM 3-5a ja 6-9) 

asendada algupäraste akende eeskujul valmistatud topeltraamiga 

puitakendega. Akende viimistlemisel kasutada linaõlivärvi, klaasid 

kinnitada kitiga. Uute akende sisemises raamis võib vajadusel kasutada 

kolmekordset klaasi või klaaspaketti; 
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12) Välisukse VU1 kõrval olev majanumber ja välisvalgusti (FOTO 11) 

paigutada ümber või asendada hoonele sobivatega, uue numbri ja valgusti 

võiks paigutada välisukse kohale, hoone keskteljele. 

 

 

4. NÕUDED TREPIKODADE JA KELDRIRUUMI 

RESTAUREERIMISEKS 

 
1) Sälitada trepikoja lagede algupärane kujundus (FOTO 45) ning  seinte ja 

lagede krohvviimistlus. Krohviparandused teha sobiva koostisega 

lubikrohviseguga, värvimiseks kasutada lubi-või kaseiinvärvi. Elektri jm 

sisseseade osad paigaldada seintesse süvistatult; 

2) Säilitada ja restaureerida algupärased betoontrepid TR1  ja TR2  koos 

piiretega (FOTOD 46-47, 50-51); 

3) Soojasõlme rekonstrueerimisel lammutada hilisem vahesein ja taastada pääs 

trepikojast TR1 keldrikorrusele (vt SKEEM 6). Kaupluse poolse hilisema 

ukseava võib sulgeda. Restaureerida algupärane keldriuks U1 (FOTO 49), 

ülejäänud trepikodadesse avanevad vaheuksed taastada algupäraste uste 

eeskujul. Vajadusel võib uste keldri poolsele siseküljele lisada nõutava 

tulepüsivusastmega tuletõkkeukse; 

4) Säilitada ja restaureerida olemasolevad algupärased korteriuksed U1 , U2 ja 

U3 (FOTOD 43, 48-49), uued uksed teha algupäraste eeskujul. Vajadusel 

võib ukse siseküljele lisada nõutava tulepüsivusastmega topeltuksed; 

5) Pööning (FOTOD 44-47) korrastada ja soojustada. Pööningu 

valgustamiseks kasutada olemasolevaid pööninguaknaid. Lubatav on 

pööninguakende siseküljele topeltakende paigaldamine. Katuseakende 

paigaldamine ei ole lubatud. 

 

 

5. NÕUDED ELAMU KÜTTE- JA VENTILATSIOONISÜSTEEMI 

REKONSTRUEERIMISEKS 

 

1) Elamu viimisel kaugküttele tuleb säilitada korterites asuvad algupärased 

küttekehad (ahjud, kaminad) ja nendega seotud algupärase küttesüsteemi 

osad. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemid tuleb projekteerida nii, et see ei 

välistaks ega takistaks ahjude ja kaminate kasutamist lisakütteallikana; 

2) Uue kaugküttesüsteemi küttekehadena kasutada stiililt sobivaid  

malmradiaatoreid  (http://radiaatorikeskus.ee/malmradiaatorid/ – sobivad 

näidised antud tootevalikust: bohemia ja kalor); 

3) Kaugkütte sisseseade ja selle osade paigaldamisel ei tohi kahjustada 

algupäraseid hooneosi ja hoone originaaltarindeid, vajalikud läbiviigud 

vahelagedest ja vaheseintest teha sobivatest kohtadest minimaalse 

diameetriga ja läbipuurimise teel; 

http://radiaatorikeskus.ee/malmradiaatorid/
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4) Läbiviik hoone ühendamiseks kaugkütteküttetrassiga puurida läbi 

keldrikorruse välisseina altpoolt maapinda originaaltarindeid kahjustamata. 

Kaevendi rajamisel hoone vundamendi äärde tuleb kaevendi seinad ja 

vundament toestada, et välistada pinnase varisemist või vajumist. 

Võimalikud kahjustused tuleb koheselt remontida; 

5) Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi osad trepikodades ja korterites ning sisse- 

ja väljapuhkeavad fassaadidel lahendada hoone algupärase arhitektuuriga 

sobivalt, vastavalt pädeva arhitekti koostatud projektile ja muinsuskaitselise 

järelevalve teostaja ettekirjutustele (vt p 1). 

 

6. ERITINGIMUSED MÄLESTISE KAITSEVÖÖNDI 

PLANEERIMISEKS JA HEAKORRASTAMISEKS 

 
1) Planeerida pinnasekalded hoone ümbruses selliselt, et see tagaks sadevete 

äravoolu hoonest eemale; 

2) Säilitada ja korrastada hoovil asuv kahekorruseline abihoone (puukuur-

pesuköök, FOTO 62-64), soovitav on leida hoonele kohane funktsioon; 

3) Eemaldada võsa krundi Jakobi tänava poolselt läänenõlvalt; 

4) Korrastada piirdeaed (plank) ja taastada hoovivärav; 

5) Säilitada haljastatud krundiosa tänaseni säilinud piirides (vt SKEEM 1, 

plaanid a ja c), soovitavalt taastada viljapuuaed. Krundi planeerimiseks ja 

heakorrastamiseks koostada haljastusprojekt.  

 

Tulenevalt Muinsuskaitseseaduse § 35 lg 2 ja §40 tuleb muinsuskaitsealal 

restaureerimis-, ehitus- või kaevetööde teostamisel tagada sõltuvalt töö 

iseloomust vastava pädevusega erialaspetsialisti (arheoloogi või arhitekt-

konservaatori) muinsuskaitseine järelevalve.  



SKEEM 1  

 K.E.v. BAERI 1 ELAMU JA KRUNDI ASENDIPLAANID: 

a) 1893. aastast - (EAA 2381-2-827, L.56); b)  1923.a., koos 

planeeritud tänavalaiendusega (EAM 2-2-250); c) Maa-ameti 

põhikaardil 
 



SKEEM 2 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1 ORIGINAALPROJEKT (ARHITEKT EDGAR-JOHAN KUUSIK, 1923): 
EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM: EAM 2-2-250. 



SKEEM 3 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

ESIFASSAAD. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST:  EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 



SKEEM 4 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

TAGAFASSAAD. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST: EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 



SKEEM 5 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KÜLGFASSAAD (KIRDEST). ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST: EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 



SKEEM 5a 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KÜLGFASSAAD (EDELAST). ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST:  EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 



SKEEM 6 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1 KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KELDRIKORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST: EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 

VU3 

A07 A08 A09 A010 A011 A012 

A013 

U1 

TR1 

TR2 

A18 

VAHESEINAD  LAMMUTATUD 
LAMMUTATAV 

VAHESEIN 
TAASTATAV 

UKSEAVA 



SKEEM 7 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

ESIMENE KORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST:  EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

A1 VU1 

A12 

A2 A3 A5 A6 A7 

A8 A9 A10 A11 A13 A14 A15 A16 

A17 

A18 

TR2 

TR1 VAHESEINAD JA AHJUD   

   LAMMUTATUD 

A4 

VU1 

AHI 1 

UUS 

KAMIN 

KRT 1 KRT 2 

U2-1 

U2-2 

UKSED UUTEGA ASENDATUD 



SKEEM 8 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

TEINE KORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST:  EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 

A26 A27 A28 A29 A31 A32 A33 A34 

A30 

TR1 

TR2 

U2 

U3 

AHI 3 

AHI 2 UUS 

AHI 

U3-1 

U3-2 

U3-3 

U3-4 U3-5 

U3-6 

LP 
KRT 3 KRT 4 

UKSED UUTEGA ASENDATUD 



SKEEM 9 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

KOLMAS KORRUS. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST: EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

A35 A36 A37 
A38 

A39 A40 A41 

A42 

A43 

A44 
A45 

A46 
A47 

A48 

A49 
A50 

A51 
A52 

A53 

A54 TR1 

TR2 

AHI 5 

KRT 5 KRT 6 

AHI 4 
U5-1 

U5-3 

U5-2 

U5-5 U5-4 

U5-6 

U6-1 

U6-2 

U6-3 
U6-4 



SKEEM 10 

ELAMU TARTUS K. E.v. BAERI 1KULTUURIVÄÄRTUSEGA HOONEOSADE JA KAHJUSTUSTE INVENTEERIMINE: 

ELAMU RISTLÕIGE. ALUSPLAAN: KOOPIA ORIGINAALPROJEKTIST: EAM 2-2-250. 

- AUTENTSENA SÄILINUD ALGUPÄRANE HOONEOSA 

- ALGUPÄRASE EESKUJUL TAASTATAV HOONEOSA 

 

 

 

 

 

 

TR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR 2 



1) Vaade Baeri 1 elamu esiküljele Baeri 2/4 hoovilt.  

2) Vaade Baeri 1 elamu hooviküljele . Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

1 

2 



3) Vaade Baeri 1 elamule kirdest; 4) Vaade Baeri 1 elamule lõunast; 5) Räästakarniisi ots 

hoone kirdenurgal; 6) Räästakarniisi ots hoone loodenurgal krohvikahjustusega. Fotod:  

Mart Siilivask, 17.10.2014. 

3 4 

5 6 



Hoone fassaadidetaile: 7) Krohvraamistuses algupärane valgmikaken A4 välisukse kohal;  

8) Hoovitrepikoja frontoon ja aken A48. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

7 

8 



9) Trepikoja frontoon karniisidega hoone esiküljel; 10) Korsten ja katuseuuk hoone 

hooviküljel; 11) Hoone tänavapoolne välisuks VU1—uksetahvel on eelmisel kümnendil 

asendatud kehvapoolse ja lihtsustatud koopiaga. 12) Hoovipoolne välisuks VU2—hästi 

säilinud algupärane uks koos betoonist trepiastmega vajab restaureerimist. Fotod:  Mart 

Siilivask, 17.10.2014. 

10 9 

11 12 



13) Vaade hoone hooviküljele läänest; 14) Vaade hoone hooviküljele edelast; 15) 

Kahjustatud sokliosa sadeveetoruga hoone edelanurgal. 16) Sadeveetoru ebaloomulik ja 

arusaamatu lahendus hoone kagunurgal— õige oleks juhtida sadeveed sirge äravoolutoru 

ja kivirenni kaudu otse tänavale. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

14 13 

15 16 



17-19) Krohvkarniis ja mansardkatuse laudkarniis hoone idaviilul — laudkarniisid 

vajavad värvimist. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

17 
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20) Hoone esifassadi alaosa, näha keldrikorruse aknad A04-A06; 21) Hoone esifassaadi 

alaosa keldriakendega A01-A03. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

20 

21 



22) Uukaknad A45-A47 hoone hooviküljel—säilinud algupärased vannitoa ja sahvri 

aknad; 23) Uukaken A45; 24) Aken A33—teise korruse korteri nr 3 sahvri akna säilinud 

algne aknaraam veeliistuga. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

22 

23 
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25) Trepikoja aken A48 elamu hooviküljel; 26) Hoovitrepikoja teise korruse aken A30; 27) 

Säilinud algupärane keldriaken A010 veeliistuga; 28) Hoovitrepikoja esimese korruse 

aken A12. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

25 
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29) Hoovitrepikoja akna A30 sisekülg; 30) Aken A30 raamiprofiilid ja aknalaud; 31) 

Kremoon aknal A30; 32) Aken A48 sisekülg. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 
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33) Akna A12 sisekülg kremoonidega; 34) Aken A12 hooviküljel 35) Aken A22 

tänavaküljel; 36) Kremoon akna A22 siseraamil 1920. aastaist. Fotod:  Mart Siilivask, 

17.10.2014. 
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37) Aken A4 siseküljelt; 38) Akna A4 pöördhaak; 39) Aken A38 seestvaates; 40) Korteri 

nr 6 hooviküljel säilinud akgupärane sahvriaken A45 seestvaates. Fotod: Mart Siilivask, 

02.12.2014. 
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41) Trepi TR1 ülemine podest; 42) Trepp TR1 teisele korrusele ja aken A4; 43) Korteri nr 

3 välisuks trepikoja TR1 teisel korrusel; 44) Trepi TR1 alumine podest ja keldripääsu 

sulgev hilisem vahesein. Fotod:  Mart Siilivask, 02.12.2014. 
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45) Trepikoja TR2 teise korruse algupärane krohvlagi; 46) Trepi TR2 astmeprofiil; 47) 

Trepi TR2 originaalpiire. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 

45 

46 
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48) Algupärane tahveluks U2 hoovitrepikoja teisel korrusel; 49) Algupärane tahveluks U1 

hoovitrepikoja keldrikorrusel ; 50) Trepi TR2 piire ja käsipuu; 51) Trepi TR2 alumine 

podest ja otsadetail käsipuu keldrikorrusel. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 
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52) Algupärane siseuks korteris 6; 53) Kahe poolega algupärane siseuks korteris 2; 54) 

Algupärane siseuks korteris 2 koos piirdeliistuga; 55) Algupärane ahi korteris 6; 56) 

Algupärane ahi korteris 6; 57) Originaalkividest taastatud algupärane ahi korteris 2. 

Fotod:  Mart Siilivask, 02.12.2014. 
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58) Algupärane ahi AHI 2 korteris 3; 59) Kahe poolega algupärane siseuks U3-1 Korteris 

3; 60) Algupärane ahi AHI 3 Korteris 3; 61) Algupärane laudpõrand Korteri 3 esikus; 62) 

Algupärase tahvelukse U2 sisekülg Korteris 3; 63) Algupärane uks U3-3 koos 

piirdeliistuga Korteris 3; 64) Algupärane sahvriuks U3-6 koos lingiga. Fotod: Mart 

Siilivask, 8.12.2014. 
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65) Vaade pööningule ; 66) Vaade katusetarinditele ja korstnatele pööningul kirde suunas; 

67) Vaade pööningule pööninguaknaga A56 kagu suunas; 68) Vaade katusetarinditele 

pööningul trepi poolt edela suunas. Fotod:  Mart Siilivask, 17.10.2014. 
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69) Vaade kaupluseruumi hoone keldrikorrusel; 70) Hilisem uks keldrikorrusel, 

kaupluseruumi tagaseinas; 71) Trepikoja TR1 vaheseinaga poolitatud alumine osa 

keldrikorrusel (hetkel kaupluse laoruum, persp. Soojasõlme asukoht. Fotod: Mart 

Siilivask, 02.12.2014. 
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72) Vaade hoone välisuksele ja akna1e 1942. aastal, pärast mälestistahvli avamist—näha 

ukse klaasitud framuugiosa algupärane kujundus. Foto: Karl Hintzer, 1942: http://

www.herder-institut.de/bildkatalog/bilder/herder_bilder/bilder_hintzer/150664.jpg; 73) 

Stseen mälestustahvli avamiselt. Foto: Karl Hintzer, http://www.herder-institut.de/

bildkatalog/bilder/herder_bilder/bilder_hintzer/150664.jpg; 74) Lipuhoidja trepikoja TR1 

seinal. Foto: Mart Siilivask, 02.12.2014. 
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