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Müürsepa maja 
Kirjeldus 
Kreutzwaldi 36 aadressil ajaloolisel krundil nr 116 (algselt nr VIII) asuva 

liithoone algkehand kuulub19 s II veerandil ehitatud ühekorruselisele 

klassitsistliku tüüpfassaadiga hoonele, mis 19 s lõpul ja 20 s algul puidust 

juurdeehitise ja kahekorruselised tiivad saanud. Eesti ajal lisandusid 

tsementkivist juurdeehitis (1929) ja arh E. Laasi kavandatud loodepoolse 

otsa neoklassitsistlik kujundus (1933) ning hoovipealne 

lihasuitsutusruumiga ait (1935). Nõukogude-aegsete kapitaalremontide 

käigus on asendatud aknad ja uksed, muudetud avade asukohti ning 

muudetud hoovipoolset trepikojamaastikku ning katuseuuke. 

 

Endiste äriruumide ukse- ja aknaavadega kõrge krohvitud maakivisokkel on 

fassaadi keskteljest nihkes. Puidust vööndsimssidega seintel on säilinud laiu 

siledaid voodrilaudu ja klassitsistlikke detaile: kolmnurkfrontoonid esi- ja 

tagaküljel, keskrisaliiti püstjalt liigendavad pilastrid, hammaslõikeline 

räästakarniis, nurgalaudade puitrustika ja viilude segmentaknad. Põhiaknad 

on rõhtimpostiga, kolmeosalised, tagasihoidlike piirdeliistude ja 

katteplekiga. Tahveldatud välisusteni viivad esiküljel betoonist, tagaküljel 

puidust trepid. Tähelepanuväärsed on tagafassaadi katvad erikaldeliste 

katustega hoonevälised puittrepikojad. (Kultuurimälestiste register. 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=heritage&action=view&id=

922) 

Plaanid Võrumaa muuseumi kogus: 
VK 484: 280 Ar 279:280 https://opendata.muis.ee/object/1116430 

VK 484: 281 Ar 279:281 https://opendata.muis.ee/object/1092339 

VK 484: 283 Ar 279:283 https://opendata.muis.ee/object/1104340 

VK 484: 284 Ar 279:284 https://opendata.muis.ee/object/1086438 

VK 484: 285 Ar 279:285 https://opendata.muis.ee/object/1086437 

VK 484: 286 Ar 279:286 https://opendata.muis.ee/object/1098293 

VK 484: 287 Ar 279:287 https://opendata.muis.ee/object/1104339 

VK 484: 288 Ar 279:288 https://opendata.muis.ee/object/1080593 

VK 484: 289 Ar 279:289 https://opendata.muis.ee/object/1074638 

 
Võrumaa Muuseum, VK 484:282 Ar279:282 Elumajale esiku juurdeehitamise ja elumaja 

fassaadi muutmine ning puukuuri ehitamise plaan https://opendata.muis.ee/object/1074639 

https://opendata.muis.ee/object/1116430
https://opendata.muis.ee/object/1092339
https://opendata.muis.ee/object/1104340
https://opendata.muis.ee/object/1086438
https://opendata.muis.ee/object/1086437
https://opendata.muis.ee/object/1098293
https://opendata.muis.ee/object/1104339
https://opendata.muis.ee/object/1080593
https://opendata.muis.ee/object/1074638
https://opendata.muis.ee/object/1074639
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Inimesed 
Kreutzwaldi tn 36 asuv hoone paikneb ajaloolisel krundil nr 116 selle 

aadress 20. sajandi alguses oli Riia tänav 42, 1920tel aga juba 36. Krundi 

arengulugu on võimalik jälgida mitmete linnaplaanide, arhiiviallikate, 

fotode, ajalehtedes ilmunud kuulutuste ning mälestuste abil.  

Kreutzwaldi tänava järvepoolne külg alates Tartu tänava idapoolsest küljest 

jagati kruntideks peale 1810. aastat. Seda kinnitab ka Võru 

kinnistusraamatusse 1815. aastal tehtud sissekanne, kus on kirjas, et 

kruntide nr 41 ja 116 esimeseks omanikuks sai sepp Johann Christoph 

Grohe. (Eesti Ajalooarhiiv, f. 298, n. 5, s. 18, l. 15). 1818. aastal müüs Grohe 

krundi lukksepp Johann Valentin Nadlerile. (Eesti Ajalooarhiiv, f. 298, n. 5, s. 

18, l. 16) Ostulepingu sõlmimise ajal oli krundile kerkimas ehitis, mida 

kahjuks ei täpsustatud. 1842. aasta linnaplaan kinnitab, et enamik 

Kreutzwaldi tänava järvepoolset külge on mõõdistatud, kruntideks jagatud 

ning hoonestatud. (Eesti Ajalooarhiiv, f. 298, n. 2, s. 1, l. 2) Krundil nr 116 on 

märgitud Vabaduse ja Kreutzwaldi tänavate nurgale elamu, mis paigutub 

pikiküljega Kreutzwaldi tänava poole. Seda hoonemahtu võib pidada 

tänapäevase hoone algkehandiks. 1842. aastal ostis kinnistu nr 6 organist 

Paul Siber. 1880. aastal teostati naaberkrundi nr 115 ülesmõõtmine. 

 

Sellel plaanil on lisatud ka naaberkruntide omanike nimed ja põhjapoolse 

krundi omanikuna on märgitud organist Paul Siberit. 1885. aastal müüs 

Siber kinnistu August Hallapile, kes omakorda juba 1888. aastal müüs 

kinnistu edasi David Mirwitzile. (Eesti Ajalooarhiiv, f. 3416, n. 1, s. 7, l. 30)  

7. mai 1911 ostis krundi 116 Andres Hindriku p Müürsepp (28.01.1865 

Erastvere – 14.05.1938 Võrus).  

 

 
Võrumaa Muuseum, VK 3791/Ar 1287:164 Mihail Charlamovile kuuluva krundi 115 

(varem XXI) plaan 1839. a. 

https://opendata.muis.ee/object/1100696 

https://opendata.muis.ee/object/1100696
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Võrumaa Muuseum, VK 564:1 Ar 308:1 Kinnisvarade register 1871-1940. a 

https://opendata.muis.ee/object/1091882 

 

Pärast isa surma päris kinnisvara poeg Jaan Müürsepp (19.08.1906-

30.04.1988). Andrese perekonna kohta on kirikuraamatutest võimalik välja 

lugeda järgmist: naine Liisa Müürsepp (Jaaska) (28.04.1883-?). Nende 

pojad: Villem Aleksander (3.05.1903 - ?); Voldemar (18.01.1905-?); Jaan 

(19.08.1906-?.04.1988).  

 

Andres Müürsepp oli olnud Tilsis või Tilleorus kõrtsmik. Teada on, et 

Tilleoru kõrts jäi peale Vabadussõda varemetesse. Poja sünnikandes 

kirikuraamatus on kirjas, et isa on Kaufmann (kaupmees) ja poeg Jaan andis 

Võrumaa muuseumi kogusse sellele viitava seadeldise - pulk 

seemneviljaproovi võtmiseks viljakotist (VK 4534:7 Aj 1456:7 

https://opendata.muis.ee/object/1106444) koos selgitusega - Kreutzwaldi t. 36 

elanud Jaan Müürsepa majast, kelle vanemad olid kõrtsmikud ja ostsid vilja 

kokku. Kirikuraamatus on nende pere kohta veel sissekanne, et lahkusid 

9.01.1922 Verro. 

 

Ajalehtedes ilmunud kuulutuste põhjal on Müürsepa majas aegade jooksul 

olnud palju ärisid, üks pikemaealisi alates 1921. aastast kuni 1930-te lõpuni 

mehaanik A. J. Eiche jalgrataste ja õmblusmasinate kauplus ja parandus.  

 
Kuulutus. Võru Teataja, 12.07.1924 

 

 
Kuulutus. Võrumaa Teataja, 07.06.1930 

 

https://opendata.muis.ee/object/1091882
https://opendata.muis.ee/object/1106444
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1930. aastatel tegutses tsementkivist juurdeehituse osas ning ilmselt ka 

hoovile ehitatud lihasuitsutusruumiga aidas Ludwig Arrase vorstitööstus ja 

lihaäri.  

 

 
Kuulutus. Võru Teataja, 20.03.1934 

 

 
Kuulutus. Võru Teataja, 1935 

 

 
Võrumaa Muuseum, VKF 1512. Aadressil Kreutzwaldi 36 asunud Arrase vorstitööstus 

Võrus 23. jaanuaril 1936. aastal. Vasakult Ronald Pettai, Osvald Põld, meister Karl 

Liiber, Värdi Kerstenson. https://opendata.muis.ee/object/1106214 

 

Samuti reklaamisid end majas asuvad vannutatud advokaat W. Kakko 1930. 

 
Kuulutus. Võru Teataja, 12.06.1930 

 

https://opendata.muis.ee/object/1106214
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Maks Kuuse habemeajamise ja juukselõikamise äri 1915. aastal ja V. Pajo 

juuksetööstus 1930. aastate keskel. 

 

 
Kuulutus. Wõru kalender 1915. S. Songi kirjastus, Wõrus. 

 

 
Kuulutus. Võru Teataja, 1935 

Mälestuste põhjal oli majas Kreutzwaldi tänavalt sissekäiguga kõrts-lokaal 

ka veel tema 1940-50. aastatel. Hoovipoolt sissekäiguga oli keldrikorrusel 

pesuköök. (Virve Otsa mälestused (sündinud 26. detsember 1942, Ella ja 

Paul Taalveldi tütar, elas esimesed 10 eluaastat Kreutzwaldi 25 majas. Paul 

Taalveld ja Jaan Müüsepp olid eluaegsed sõbrad)). 

 

Maja omanik Jaan Müürsepp oli gümnaasiumi haridusega rikas mees, kes 

nõukogude korra ajal jäi oma kinnisvarast ilma ja elas maja II korrusel 

asuvas ühiskorteri ühes toas, kööki jagati 3 perega. Müürsepad, nagu väga 

paljud teised, elasid väga pikka aega nii, et neil seisid korteris kohvrid 

pikaks reisiks pakituna nurgas. 

 

Vene ajal töötas Jaan Müürsepp teedevalitsuse töökojas remonditöölisena ja 

ta naine Salme oli kogu elu kodune, õmbles kodus kundedele rõivaid ja 

hoidis lapsi. Salmel oli maja taga ka aed ja peenramaa. Nõukogude ajal 

jagati maja korteriteks, kus elas palju perekondi, kes käisid omavahel 

tihedalt läbi. Veel kasutati maja loapinnana ja seal asus karbi tsehh ning 

liha- ja kalapood. 
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Võrumaa Muuseum, VKF 848:17 Teeninduskombinaat "Tamula" kartonaažitöökojas 

Kreutzwaldi tn. 36 mais 1964. a. Fotol tööline Linda Kuslapuu virnastab papptaarat 

https://opendata.muis.ee/object/1090553 

Võrumaa Muuseum, VKF 794:7. Vaade Kreutzwaldi tänava majadele 36 ja 34 12. juulil 

1976. aastal. Foto Einar Kaunis. https://opendata.muis.ee/object/1115188 

https://opendata.muis.ee/object/1090553
https://opendata.muis.ee/object/1115188

