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1 VÕISTLUSÜLESANNE 

Kaarsilla Kinnisvara OÜ korraldab arhitektuurivõistluse detailplaneeringu protsessi osana, et leida 

parim linnaruumiline lahendus Tartus Väike-Turu 7 krundi hoonestamiseks ja tervikliku linnaruumi 

lahenduse leidmiseks. 

Arhitektuurivõistlusega soovitakse saada parim lahendus atraktiivse, nüüdisaegse ja 

multifunktsionaalse linnaruumi loomiseks. Pakutu peab väärtustama jõge, olemasolevat keskkonda, 

kesklinlikku rütmi, kesklinnas elamist ja kvaliteetset keskkonda. 

Võistluse aluseks on Tartu linnavalitsuse korraldus 17. aprill 2018 nr 391 „Väike-Turu tn 7 krundi 

detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“. 

Arhitektuurivõistluse tulemuste põhjal jätkatakse juba algatatud detailplaneeringu koostamist, 

võistluse võitjatega asutakse läbirääkimistesse hoone või hoonete ja avaliku ruumi 

projekteerimislepingu sõlmimiseks. 

1.1 TAUST 
Võistlusala asub pulbitsevas ja mitmefunktsionaalses piirkonnas. Väike-Turu 7 krundi vahetus 

läheduses asuvad Tartule olulised turismiatraktsioonid AHHAA keskus ja Aura veekeskus, lisaks 

spordikool, kaubanduskeskus, ala asub ka bussijaama, avaturu ja jõe mõjuväljas; ala naabruses on 

toimunud katlamaja kvartali arhitektuurivõistlus ja sadama kvartali põhjapoolse osa 

arhitektuurivõistlus. Kõik see annab võistlusalale tohutu potentsiaali panustada Tartu 

nüüdisaegsesse linnaruumi. Selle potentsiaali vormimine ongi antud arhitektuurivõistluse eesmärk. 

Väike-Turu 7 krundil kehtib praegu Tartu linnavolikogu 20. novembri otsusega nr 230 kehtestatud 

sadama, Turu, Väike-Turu tänavate ja Emajõe vahelise alal detailplaneering, kuid see lahendus on 

võistlusala krundi arendamissoovide osas aegunud ning uue lahendusega kuulutatakse vana 

detailplaneering kehtetuks. 

 

Joonis 1. Võistlusala ümbritsevad olulisemad maamärgid avalik ruum.   Maaamet/Merle Karro-Kalberg 

 



1.2 VÕISTLUSALA 

 

Joonis 2. Väike-Turu 7 võistlusala.        Maaamet / Merle Karro-Kalberg 

Võistlusala pindala on 5663 m²  ja see asub Tartu Kesklinna linnaosas, krundile ulatub Emajõe kalda 

piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd.  Tegemist on linnaehituslikult olulise alaga, mille elustamine 

lisab Tartule atraktiivsust. 

Tartu üldplaneeringu kohaselt asub võistlusala asumis, kus on keskusele omased funktsioonid: 

vabaaja- ja spordihooned, bürood ning kaubanduspinnad. 

Võistlusala piirneb ühest küljest pooleldi väljakujunenud jalakäijate tsooni Kaluri tänavaga, mis 

moodustab potentsiaalse telje Tasku keskuse ja Zeppelini keskuse vahel, mille äärde jäävad nii 

AHHAA keskus, Aura keskus, spordihoone kui ka Väike-Turu 7 krunt. 

Teiselt poolt pigem autodele mugavaks kasutamiseks Väike-Turu tänavaga. Üle Väike-Turu tänava on 

ala praegu pigem visuaalses ühenduses jõega. Lõunaküljest on võistlusala krunt piiritletud 

kaubanduskeskuse ja selle teenindamiseks ette nähtud parklaga ning on praegu pigem autodele. 

1.3 VÕISTLUSÜLESANNE 
Kehtiv üldplaneering näeb alale ette ärimaa juhtotstarbe. 

Võistlusülesande üldpõhimõttelised raamid seab paika detailplaneeringu algatamise ja lähtekohtade 

seisukoha kinnitamise korraldus, mis sätestab, et: 

 krundile võib kavandada kaubandus-, toitlustus ja teenidusfunktsiooni, majutust, kontoreid 

ja büroohooneid; 

 kuni 40% ulatuses täisehitatud pinnast sisustada korteritega; 

 vähemalt 10% krundi pindalast peab olema kõrghaljastatud. Elamufunktsiooni kavandamisel 

peab krundi haljastatav osa olema suurem kui kõvakattega ala, ette tuleb näha 

mänguväljaku paik; 



 autode ja jalgrataste parkimine tuleb lahendada krundisiseselt. 

 
 

 
Joonis 3. Juurdepääsualad mootorsõidukile ja servituudiala.    Maaamet / Merle Karro-Kalberg 

Lisaks: 

 ette näha minimaalselt 15 000 m2 kasulikku pinda; 

 hoonestus kavandada 6-8 korruseline (maa-alust parkimiskorrust ei loeta korruste 

koosseisu), 90% ehitusalusest pinnast võib olla kuni kuuekorruseline, 10% ehitusalusest 

pinnast kuni kaheksakorruseline, alumised 3-4 korrust peavad olema ühendatud kogu 

hoonekompleksi alal, et tagada võimalus suuremate ettevõtete mahutamiseks ja 

toimimiseks ühel korrusel. Eelistatakse sihvakat hoonestust, mitte madalat suure 

koridoripinnaga mahtu; 

 keldrikorrusele tuleb kavandada parkla, vastavalt kesklinna parkimisnormile, kogu kinnistu 

ulatuses kavandada võimalikult suur maa-alune parkimiskorrus (vajalikus ulatuses võib 

keldrikorrusele paigutada ka tehnoseadmeid). Parkimiskohtade suurim lubatud arv (tellija 

eelistab maksimaalset kohtade arvu) 15000 m²-se pinna korral (pinna suurenemisel kohtade 

arv suureneb): 

o äripind 9000 m² →  100 parkimiskohta; 

o elupind 6000 m² → 75 korterit →  83 parkimiskohta; 

 tehnilised ruumid kavandada võimalusel keldrikorrusele; 

 kavandada tuleb ehitusjoon Väike-Turu ja Kaluri tänava äärde; 

 hoonestuse fassaad peab olema atraktiivne ja tänavatasapinnal juurdepääsetav, alumistele 

korrustele võib ette näha teenindusfunktsioonid; 

 juurdepääs hoonetele tuleb ette näha tänavatasapinnalt ja maa-alusest parklast; 

 mootorsõidukite sissepääs parkimiskorrusele lahendada Väike-Turu tänavalt ja/või Kaluri 

tänavalt, kaubanduskeskuse parkla küljest (vaata joonis 3). Kahe juurdepääsu tegemise 

korral peaks üks juurdepääs olema ühesuunaline. Korterite parkimisala peab saama 

vajadusel eraldi piirata; 

 kavandatud pandused ja trepid ei tohi ulatuda tänava maa-alale; 

 hoonesisesed kavandatud liftid peavad tagama juurdepääsu kõikidele korrustele; 



 hoone peab vastama ehitamisajal (pärast 2020. a) kehtivatele (liginull-) energiaklassi 

nõuetele; 

 katusekalde võib kavandada maksimaalselt 10 kraadi; 

 arvestada tuleb hoonestuse väljaehitamise etapilisusega. Arvestada tuleb kolme kuni nelja 

ehitusetapiga. Ehitusetappidele määrata eraldi krundid; 

 maksimaalselt tuleb ära kasutada päevavalgus ja vaated Emajõele; 

 koos tööga tuleb esitada hinnapakkumine arhitektuuri osa põhiprojekti 

projekteerimistöödeks kogu mahu peale arvestades etapiviisilisuse vajadust; 

 arvestada servituudiga Väike-Turu tn 7 krundi põhjaosas, mis tagab juurdepääsu AHHAA-

Keskusele Sadama tn 1 krundil (vt joonist 3 ja kaasasolevat alusefaili). Servituudiala kohale 

saab hoonet ehitada, tagada tuleb nõuetekohane läbipääs  

1.3.1 Hoonestusala 

Võistluse eesmärk on leida Väike-Turu 7 krundile Tartus hoonestuse paiknemine ja maht. 

Minimaalselt 15 000 m2 mahuga hoonestus peab olema nüüdisaegne, põnev, dünaamiline, 

funktsionaalne ja Tartu kesklinna piirkonda väärtustav. 

Pakkuda hoonestusega välja elav ning mitmefunktsionaalsesse kvartalisse sobiv kompleks 

kaubandusele, toitlustusele, teenindusele, majutamisele, kontoritele ja büroodele. Kuni 40% 

täisehitusalusest pinnast näha ette korteriteks, mis võimalusel paigutada eraldi hoonesse. 

Hoonestuse koosseisu kavandada mänguala. Mänguala võib olla  ka hoonestuse osa või mõni muu 

ebatraditsiooniline element, mis soodustab loovmängimist. Maksimaalsete võimaluste piires näha 

ette poolprivaatne õueruum elamisfunktsiooni laiendusena (katusel, rõdudena, siseõuena). Kaluri ja 

Väike-Turu tänava ääre kavandada tänavaga suhtlev tänavafront, st võimalused väikeäridele, kuhu 

on võimalik tänavatasapinnast siseneda. Eriti potentsiaalikas tänavatekohviku ala on Kaluri tänav. 

Kavandada ehitusjoon ümbritsevat hoonestust ja linnaehituslikku situatsiooni silmas pidades Väike-

Turu ja Kaluri tänava äärde arvestades väljakujunenud ehitusjoont. Hoonestuse ehitusjoone 

määramisel Väike-Turu tänava äärde arvestada üldplaneeringus esitatud ehituskeeluvööndi piiriga 

(esitatud eraldi lisas ja alusplaanil). Hoonete fassaad peab olema liigendatud, vältida monotoonseid 

pindu. Olulised on vaated Emajõele aga ka vaade Emajõelt hoonestusele. See tähendab, et hoonest 

peaks avanema maksimaalsete võimaluste piires vaated Emajõele ning Emajõge tuleb vaadata kui 

linasisest tänavat, mida ümbritseva hoonestuse fassaad peab olema atraktiivne ja materjalide ning 

mahtudega liigendatud.  

Hoonestusele pakkuda ruumide esialgne lahendus ja funktsioonide jaotus. 

1.3.2 Liiklus 

Võistlustööga tuleb välja pakkuda võimalikud ühendused linna ja ümbritsevate hoonetega nii 

kergliikleja kui mootorsõiduki seisukohast. Tuleb arvestada sellega, et Kaluri tänavast on kujunemas 

oluline kergliiklusühendus kesklinna, Tasku keskuse ja Zeppelini keskuse vahel. Kaluri tänav tuleb 

võistlusala piires kavandada atraktiivseks ja nüüdisaegseks kergliiklustänavaks. Võistlusala piirneb 

ühest küljest Emajõega, mille äärde on kavandatud promenaad –  võimalikele uue kvartali elanikele 

ja külastajatele tuleb ette näha kergliiklusühendused Emajõe kaldaga. 

Mootorsõidukiga juurdepääs kavandada hoonestusele Väike-Turu tänavalt ja Kaluri tänava Zeppelini 

kaubanduskeskuse parkla poolsest küljest. Mootorsõidukile lubatud juurdepääsud on toodud 

joonisel 3 täpsem keeluala on toodud võistlustingimustele lisatud geoalusel. 

Võistlusala parkimiskorraldus ja-põhimõtted: 



 sõidukite parkimine näha ette vastavalt standardile hoonestuse keldrikorrusele kogu kinnistu 

ulatuses võimalikult suures mahus. Sõidukite parkimiskohtade suurim lubatud arv 

(arvestusega et kogupind on 15000 m², pinna suurenemisel suureneb ka kohtade arv): 

o äripind 9000 m² →  100 parkimiskohta;  

o elupind 6000 m² → 75 korterit →  83 parkimiskohta. 

 jalgrataste parkimine näha ette krundisiseselt, vähemalt 70% jalgratta parkimiskohtadest 

peavad olema hoone mahus. Jalgrataste parkimiskohtade vähim arv (arvestusega et 

kogupind on 15000 m²): 

o äripind 9000 m² → 60 jalgratta parkimiskohta;  

o elupind 6000 m² → 75 jalgratta parkimiskohta. 

1.3.3 Avalik ruum 

Võistlustööga kavandada sidus ühendus ümbritseva linnaruumiga. Lahendada majadevaheline ruum 

ning anda avaliku ruumi tüpoloogia (park, skväär, taskupark, väljak vms). Tagada tuleb ka väliruumi 

multifunktsionaalsus ja linnaga seotus.  

Väliruumi lahendamisel arvestada erinevate  sihtgruppide väliruumivajadustega: elamud – privaatne 

õueruum ja/või mänguväljakud; bürood – puhkekohad töötajatele; kohvikute ja kaupluste tegevust 

soodustav väliruum. Osa väliruumi võib olla lahendatud hoone mahus (nt katuseaiad, siseõued, 

rõdud jne). Näha ette mänguväljaku paik, arvestada sellega, et mänguvahendid ei pea paiknema 

üheskoos ühel selleks ettenähtud platsil, neid võib hajutada, käsitleda hoonestuse osana ja kasutada 

väliruumi atraktiivsete elementidena, ankrupunktidena, mis moodustavad teekonna ühest vahendist 

teiseni. Mänguvahendite kavandamisel võib kaaluda ka seda, et mänguvahendid võivad olla 

abstraktsed ja loovat mängu soosivad ning edendavad. 

1.3.4 Haljastus 

Vähemalt 10% krundi pindalast tuleb kõrghaljastada. Haljastus tuleb kavandada mitmerindelisena (st 

mururinne, põõsas- või puhmarinne ja puuderinne). Kuna alale kavandatakse ka kortereid, peab 

krundi haljastatav osa olema suurem kui hooneväline kõvakattega ala. 

  



 

  

2 VÕISTLUSEESKIRI 

Võistluse korraldaja on Kaarsilla Kinnisvara OÜ. Kontaktisik on Viljar Jänes, tel 5331 1056, e-post 

viljar@kaarsilla.ee.  

2.1 VÕISTLUSE OBJEKT 
Väike-Turu tn 7, Tartus. 

2.2 IDEEVÕISTLUSE VORM JA KEEL 
Ideevõistluse vormiks on viie osalejaga kutsutud võistlus. Kui võistluse esimeses voorus ei leita 

ülekaalukat võitjat, valitakse viiest võistlustööst kaks, mille autoritel soovitakse tööd arendada 

vastavalt žürii tagasisidele. Võistlus toimub eesti keeles. 

2.3 AJAKAVA  
Võistluse väljakuulutamine: 9. juuli 2018. 

Küsimuste esitamise tähtaeg: 25. august 2018. 

Küsimused esitada aadressile: merlekar@gmail.com. 

Tööde esitamise tähtaeg: (postiga saatmisel postitempli kuupäev): 1. oktoober 

Žürii töö: 2-12. oktoober 

Võitjate väljakuulutamine: hiljemalt 16. oktoober 

2.4 VÕISTLUSE ŽÜRII 
Viljar Jänes (Kaarsilla Kinnisvara OÜ esindaja, žürii esimees); 

Tõnis Arjus (Tartu Linnavalitsus, linnaarhitekt); 

Karin Bachmann (maastikuarhitekt), EAL ja EMAL liige; 

Margit Mutso (arhitekt), EAL liige; 

Toomas Määrits (Kaarsilla Kinnisvara OÜ esindaja). 

Žürii sekretär: Merle Karro-Kalberg 

Žürii tööd juhib žürii esimees. Hääleõigus on ainult žürii liikmetel. Žürii sekretär korraldab žürii tööd, 

osaleb selles ja vormistab protokollid. Sekretäril ei ole hääleõigust. Žüriil on õigus kaasata eksperte, 

kes on erialaasjatundja. Ekspertidel ja juurde kutsutud spetsialistidel ei ole hääleõigust. 

2.5 VÕISTLUSE PREEMIAD 
Võistluse auhinnafond on 15 000 eurot. Igale kutsutud osalejale tasutakse 3000 eurot. Kui esimeses 

võistlusvoorus võitjat ei selgitata on õigus teha teine võistlusvoor, kuhu valitakse kaks tugevamat 

mailto:viljar@kaarsilla.ee


tööd. Võitja eelistatakse siiski leida esimeses voorus, teise vooru võimalus on sisse jäetud juhuks, kui 

žürii leiab kaks võrdselt head tööd, mille vahel võitjat ei suudeta valida. Võimaliku teise vooru 

maksumusi pole määratud, see on läbirääkimiste ja teise vooru töömahu küsimus. 

Žürii jätab endale õiguse preemiad ümber jagada. 

Nõuetele vastavate tööde auhinnad makstakse välja vähemalt ühe kuu aja jooksul peale 

võistlustulemuste teatavakstegemist nimekaardil märgitud isiku arvelduskontole. Auhinnad 

maksustatakse vastavalt EV seadusandlusele (füüsilistel isikutel tulumaksuga, ettevõttel on võimalik 

esitada arve). 

2.6 VÕISTLUSEST OSAVÕTT 
Võistlusest võivad osa võtta kutsutud arhitektuuribürood. 

Võistlusest ei tohi võtta osa žürii liikmed ja võistlusülesande koostamisse või hindamisse kaasatud 

eksperdid. 

Võistlusest ei tohi võtta osa ka žürii liikmete ning ekspertide lähikondsed (abikaasad, elukaaslased, 

otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad); äripartnerid, kes on osanikud või 

aktsionärid nendega samas projekteerimis- või planeerimisvaldkonnas tegutsevas äriühingus; 

tööalases alluvussuhetes olevad töökaaslased. 

Juriidiline isik ei tohi võistlusest osa võtta juhul, kui tema osanike, aktsionäride või töötajate hulgas 

leidub punktides eelnevalt nimetatud isikuid. 

Võistlusest ei tohi osa võtta võistlustingimuste koostaja.  

2.7 VÕISTLUSTÖÖ ESITAMINE 
Võistlustingimused saadetakse kutsutud osalejatele e-kirja teel.  

Töö tuleb saata aadressile: Tartu linnavalitsus arhitektuuri ja ehituse osakond, Küüni 5, 51004 Tartu. 

Ideevõistluse pakend ja selles asuv materjal peab olema varustatud osaleja nimega.  

Võistlustöö koosseisus tuleb esitada: 

● graafiline materjal esitatuna jäigal alusel A1 formaadis; 

● seletuskiri eraldi prinditult, köidetult ja A4-formaadis; 

● kavandi kõik osad tuleb esitada nii väljaprinditult paberil kui ka digitaalselt trükikõlbuliku 

failina; 

id: 

● võistleja nimi ja kontaktandmed; 

● võistlustöö autori(te) nimi (nimed) ja  kontaktandmed; 

●  võistluse auhinna või osalustasu jagunemine ning pangakontod nende väljamaksmiseks; 

● märge, kellele kuuluvad võistlustöö autori(te) varalised õigused. 

2.8 VÕISTLUSTÖÖ MAHT 
Joonised 

● Võistlusala sidumisplaan 1:2000 peab näitama maa-ala ja ümbritseva vahetu linnaruumi 

seotust ja logistilist sidusust; 



● Võistlusala plaan 1:500 peab näitama maa-ala üldist lahendust: 

o hoone asukohta; 

o avaliku ruumi proportsioone ja funktsioone (haljastud, pargid, väljakud, 

promenaad); 

o võimalikke katendeid; 

o kõrgusmärke, kaldteid, tugimüüre, treppe jne; 

o võimalikke väikevorme (tugimüürid, trepid, kaldaäärse avaliku ala inventar) 

paiknemine; 

o liikluslahendust; 

o avaliku, privaatse ja poolprivaatse ruumi piire ja toimimist; 

o juurdepääse hoonele (elanikele, promenaadi ja avalike äripindade kasutajatele, 

sõidukitele); 

 

● hoonestuse maht (kõrgus, liigendatus, materjalid ja proportsioonid, brutopind korruseti), 

1:400; 

● hoone funktsioonide skeem / mudel (millises osas asub elamise funktsioon, millises bürood, 

millises äripinnad, avalikkusele avatud kohvikud jne); 

● vajadusel lisada detailijoonised pakutavatest väikevormidest; 

● pakutud lahenduse etapiti väljaehitamise skeem; 

● visualiseerivad pildid (aksonomeetria või perspektiivvaated); 

● visualiseeriv materjal ja muud üldistatud skeemid. 

 

Seletuskiri  

● Köidetult eraldi A4 formaati; 

● peab selgitama võistlustöö kontseptsiooni ja põhilahenduste visiooni; 

● peab kirjeldama ja põhjendama lahendust; 

 

2.9 VÕISTLUSTÖÖ HINDAMINE 
Võistlustöö hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: 

● Terviklahenduse loogilisus, selgus, paindlikkus ja funktsionaalne loogilisus; 

● pakutud lahenduse sobivus linnaruumi, innovaatilisus ja olemasoleva keskkonna 

väärtustamine; 

● võistlusala loogiline ühendus ülejäänud linna ja jõega; 

● väljapakutud linnaruumi atraktiivsus ja nüüdisaegsus; 

● liiklusskeemi arusaadavus, loogilisus, nüüdisaegsus ja põhjendatus; 

● hoonestuse arvestamine piirangutega; 

● hoonestuse loogilisus ja sobivus multifunktsionaalsesse linnakeskkonda; 

● majanduslik otstarbekus, praktilisus ja paindlikkus; 

● hoonete ehitamise ja ekspluatatsiooni ökonoomsus. 

 

2.9.1 Žürii töö 

● Võistlustööde hindamisel (žürii istungitel) viibivad vaid žürii esimees, liikmed, varuliikmed, 

sekretär ja eksperdid. 



● žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes võistlusülesande sisust ja 

võistlustingimustes esitatud kriteeriumidest. 

● žürii võib esmasel ülevaatusel edasisest hindamisest koheselt kõrvaldada võistlustööd, mis ei 

vasta ilmselgelt võistlusülesandele. Ülejäänud võistlustöid hindab žürii nimetatud 

kriteeriumitele, tuginedes ekspertide seisukohtadele. 

● žürii otsustab võistluse tulemused viimasel istungil konsensuslikult. Kui konsensust ei 

saavutata, hääletatakse (igal žürii liikmel, kaasa arvatud esimehel, on üks hääl). Võitjad 

loetakse valituks, kui hääletamisele pandud võistlustööde poolt on üle poole žürii liikmetest. 

Žürii võib kasutada abivahendina mitmesuguseid hindamismeetodeid, kuid need ei asenda 

lõppotsuse tegemist konsensuse või hääletamise teel. Hääletamine on avalik ning 

hääletustulemused protokollitakse. 

● žürii sekretär koostab viimasel istungil lõpp-protokolli, milles on toodud kõigi võistlustööde 

üldiseloomustus, auhindade jagamise otsus koos põhjendusega, otsus võistluse võitja kohta, 

edasise tegevuse ettepanekud, žürii liikmete hääled ja eriarvamused. Lõpp-protokoll 

avalikustatakse võistluse korraldaja veebilehel. 

● žürii töö loetakse lõpetatuks pärast kõikide hinnatavate ideekavandite järjestuse 

väljaselgitamist konsensuse alusel ja selle otsuse fikseerimist märgusõnaliselt Žürii lõpp-

protokollis. 

 

2.10 VÕISTLUSE TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE 
Võistlustulemused avalikustatakse hiljemalt 16. oktoobril Kaarsilla Kinnisvara kodulehel. 

2.11 TÖÖDE TAGASTAMINE 
Võimalusel korraldatakse võistlustöödest näitus Ülikooli 2 hoones või Tartu kesklinnas avalikult 

kasutatava hoone avalikus ruumis. 

Auhindamata ideekavandid saab tagasi registreerimise, postitamise või kulleriteenuse vormi 

esitamisel alates 4 (neli) nädalat pärast ideekonkursi tulemuste väljakuulutamise päevast kahe 

nädala jooksul. Võistluse korraldajal on kohustus ideekavandid nimetatud ajani säilitada. Hiljem ei 

ole võistluse korraldajal enam kohustust kõnesolevate ideekavandite eest vastutada ja need 

kuuluvad hävitamisele. 

2.12 VÕISTLUSELE JÄRGNEV TEGEVUS 
Võistluse võitja kaasatakse edaspidi võistlusala detailplaneeringu koostamise protsessi. Võistluse 

korraldaja alustab pärast võistluse lõppu võitjaga läbirääkimisi hoone ja avaliku ruumi 

projekteerimisteenuse lepingu sõlmimiseks. 

2.13 VÕISTLUSTINGIMUSED KOOSKÕLASTATAKSE 
Tartu linnavalitsus 

Kaarsilla Kinnisvara OÜ 

2.14 LISADOKUMENDID: 
Planeeringu algatamise otsus. 



Piirkonna geoalus arhiivist, millele on märgitud Emajõe ehituskeeluvöönd, juurdepääsuservituudi ala 

ja krundi juurdepääsukeelualad mootorsõidukile. 

Väljavõte Tartu linna üldplaneeringust. 


