
Alates 25. juulist 1990 anti 
rektori käskkirja alusel MRI 
käsutusse õppehoone Riia 23. 

OMA MAJA –  RIIA 23

Vastremonditud saalis peab peokõnet prof Toivo Maimets

Riia 23 pidulik avamine emakeelse ülikooli 75. aastapäeva ürituste raames 30. novembril 1994

TÜMRI direktorit prof Ain Heinaru õnnitleb TÜ prorektor prof Jaak Aaviksoo

Peokõne samas saalis nõu-
kogude armee aastapäeval 
1980

„Sõjalise kateeder välja ja maja molekulaarbioloogidele…“ Üliõpi-
laste näljastreik 13. aprillil 1989. Streigivad Indrek Kannik ja Ivo Rull

Paremal: 
Edasi, 8. september 1990

1967ndast aastast kuni selle ajani oli 
majas asunud ülikooli sõjalise õpe-
tuse kateeder. Kateedri väljakolimine 
ja maja vabastamine ei läinud sugugi 
libedalt ning võttis oodatust kauem 
aega. Renoveerimistöödega sai üli-
kooli ehitusosakond alustada 1991. 
aastal. Väga rasketes majanduslikes 
tingimustes suutis MRI direktor prof 
Ain Heinaru renoveerimise lõpuni 
viia ning 1994. aasta sügisel said kuus 
õppetooli kolida oma uude hoonesse.

 Linti lõikavad TÜ rektor prof Peeter Tulviste ja TÜMRI direktor prof Ain Heinaru



Aastad enne ülikooli
Aastatel 1828–1889 tegutses Riia tänaval riiklikul ülalpi-
damisel seisev Tartu Elementaarkooliõpetajate Seminar. 
Sisseastujatelt nõuti teadmisi 2-klassilise kreiskooli kursuse 
ulatuses. Õppetöö seminaris kestis kaks aastat ja toimus 
saksa keeles. Kogu tegevusaja jooksul sai seminaris hariduse 
505 noormeest. Seminaristid pärinesid põhiliselt talupoe-
gade ja käsitööliste perekondadest.

Esialgne koolihoone oli madal maja, mis ehitati 19. saj II 
poolel kahekorruseliseks.

Linnakool Riia tänaval aastatel 1903 ja 1912

Linnakool oli vene õppekeelega ja andis rakendusliku iseloomuga teadmisi. Õpingud lõpetanud poisid 
leidsid kergesti tööd eraettevõtetes ja riigiasutustes. Linnakoolist pääses edasi õppima rakendusliku 
suunaga koolidesse (kommertskool, sõjakool, õpetajate instituut jms). Õppetöö kestis tavaliselt neli 
aastat. 1913. a muudeti linnakool Tartu Kõrgemaks Algkooliks.

Tartu Linnamuuseumi fotod

Pärast Vabadussõda sai seoses algkoolide võrgu korrasta-
misega kooli nimeks XV algkool. Koolis õppisid endiselt 
ainult poisid. 1920. aastal vastu võetud „Avalikkude algkoo-
lide seaduse” kohaselt oli algkool 6-klassiline, emakeelne, 
maksuta ja ilmalik.  

30-ndatel aastatel tegutses samas majas ka Õhtune Ühisgümnaasium

Pärast II maailmasõda oli maja tehnikumide käsutuses. 1951–1967 asus seal Tartu Raudteetranspordi 
Tehnikum.

Tartu Linnamuuseumi foto

Kasutatud allikad:
Tartu: ajalugu ja kultuurilugu. Tartu Linnamuuseum : Ilmamaa, 2005
Tartu vanadel fotodel : fotosid Tartu Linnamuuseumi kogust. Tallinn : Tänapäev, 2009

Oo… kingitused

Mälestustahvel Riia 23 saali seinal

Elagu!

       Tartu Ülikooli Raamatukogu, 2010


