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2018 jaanuar, olukorraga tutvumine



Ida sein suurte kahjustustega

Vahelaed osaliselt sisse kukkunud





Keldrikorrusel suured niiskuskahjustused

Mäepoolne vundamendi müür surutud hoonesse – vajas 

uuendamist



Järgnesid avariitööd



Projekt





Tartu tn31 – alguses mängid 

võimalikke lahendusi. Üks eskiis 

Artes Terrae, autor Sulev Nurme



Tartu tn 31 – arhitekt Laur Pihel, 

sisekujundust nõustab Annika Pakk



Tööde järjekord: palkosa taastamine
*Hoone kirde külg oli kõige suuremate kahjustustega                           

ja palksein tuli uuendada pea suuremas osas.

*Teistel külgedel lokaalsemad parandused, alumine 

palgirida+lõuna nurgas ülemised palgid (katus oli läbi 

jooksnud)

*pööningu vahelaetalad tuli ka mäepoolsel küljel enamuses 

uuendada









Tööde järjekord: vundament
*Hoone läänenurgas oli läbiv mõra ja tuli nurk avada ja uuesti 

laduda

*Vaheseinte lammutamine ja Columbia kivist uute kandvate 

seinte tegemine

*Vahelagede valamine pooles majaosas

*2 etapis mäepoolse külje avamine ja uue vundamendi 

tegemine



































Tööde järjekord: katus ja välisseinad
*Katusekivi – traditsiooniline savikivi, lamedad osad käsitsi 

valtsitud plekk. Plekitööd Sven Andreson





Tööde järjekord:välisseinad
*seina soojustuseks 50mm tselluvilla välja

*tuuletõkkeks 30mm isover plaat



Tööde järjekord:välisseinad
*seina soojustuseks 50mm tselluvilla välja

*tuuletõkkeks 30mm isover plaat



Tööde järjekord:välisseinad
*laudis- tänavapoolse fassaadile saime panna vana laudise, teised 

küljed koopia lauad. Värv - linaõlivärv



Tööde järjekord: aknad
*Akendest- ühe originaalakna saime taastada, teised 

koopiaaknad. 





Tööde järjekord: välisuks
*Välisuks – koopia oru tn uksest.



Tööde järjekord: välisuks
*Välisuks – foto leidis natuke liiga hilja Juhan



*Siseuksed - koopiauksed



Kahepoolsed uksed

*Ühe komplekti saime 

restureerida 

* Kaks üksikut poolt-

vannitoa usteks



Tööde järjekord: trepikoja uksed. EI 30 nõue.

Põltsamaa uksetehas



Tööde järjekord: küte
*Küte- kaugküte. Selleks trass tänavalt ja soojasõlm



Tööde järjekord: Jahutus
*kahes korteris väliseadmega 

jahutus



Tööde järjekord: Ventilatsioon
*lihtne, freshklappidega värske

õhk sisse ja vannitoast väikse 

ventilaatoriga kasutatud õhk välja



Tööde järjekord: sokli taastamine
*maakivi sokliosa kohendamine. Krohv maha, liivapritsiga puhastus, 

lubimördiga vuukimine, osade telliste asendamine. Oü Säästvad 

ehituslahendused





Välistrepp. VMT Betoon AS. Valmis 

tehases, kohale kraanaga.



Tööde järjekord: 

kuuri tegemine
*Pruss-sõrestik konstruktsioon. 

Tarmo Tammekivi

*Kerge mätaskatus











Tööde järjekord: sisetööd
*katuslagi seest poolt aurutõkkega kaetud

*fermacell plaat+krohv või laudis



Tööde järjekord: sisetööd
*Seinte tugevdamine püstise laudisega

*Ahju läbiviik schiedeli toruga (krt 3)



Tööde järjekord: ahju taastamine
Ahjule karniisikivide koopiate tegemine

Vanast kivist teed puust koopia, mis on 8% suuremate 

mõõtmetega

Seejärel teed kipsist vormi, millega saad teha uusi koopia kive



Tööde järjekord: sisetööd
*Krt 3 pottahju ehitamine. Pottsepp Tiit Toomel



Tööde järjekord: sisetööd
*Krt 4 veranda aknalaud ja püstine laudis

*Krt 3 tuulekoja lae tegemine, külm lahendus



Tööde järjekord: sisetööd
*Krt 3 suure toa savikrohvimine. Sisseviske kihi järel 

dzuudivõrk armeerimiseks.

*Krt 3 köök krohvitud savikrohviga, 50% sinep



Tööde järjekord: sisetööd
*Krt 3 esiku krohvimine, sisseviskekiht

*Krt 3 esiku lambrii



Tööde järjekord: sisetööd
*Trepikoja trepi restaureerimine puidukojas



Tööde järjekord: sisetööd
*Trepikoja trepi restaureerimine puidukojas



Tööde järjekord: sisetööd
*Pööningu trepp restaureeriti koha peal. Piit ja Pross Oü



Tööde järjekord: sisetööd
*Vana laudise puhastamine vannutajaga. Laudis seinas 

vannitoas.



Hetkeseis
*Omadel poistel on kulunud ća 11000 töötundi

Põhitööd teinud: puusepp Clemet Janke

Puidukojas: tislerid Tarmo Narrusk ja Tauno Lepp



Enne ja pärast



Enne ja pärast



Enne ja pärast



Enne ja pärast



Enne ja pärast



Enne ja pärast


