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Yellow Chilli restoran

Peo- ja sünnipäevalaudade
broneerimine!

Tel 55 888 11 • info@fekto.ee • www.fekto.ee

FEKAALIVEDU, SURVEPESU, 
TORUSTIKE VIDEOUURINGUD, 

RASVA- JA LIIVAPÜÜDURITE 
PUHASTUS, VEE VEDU 

Müüme lõhutud 
KÜTTEPUID

kask al 38 €/m³
lepp al 33 €/m³
Alates 5 m³ Tartu ja Elva 

piires vedu TASUTA!
Tel 5684 4554

www.sakkose.ee

KÄSITÖÖLEIVAD
JA MUUD PAGARITOOTED
Munga 10, Tartu
E–R 10–18, L 10–15
Info ja tellimine tel 518 3124
fb: Rosiine Leivad
www.rosiineleivad.com

Tere
tulemast!

E–R kl 9–18
L kl 9–16

E–R kl 9–18
L kl 9–16

Lai valik riideid koju, tööle, õue ja peole

UUS KAUP!



Tartu turuhoone on avatud E–L kl 7.30–16, P kl 9–15Nr. 11 Veebruar 2021

MIS ON TURUL UUT 

Turu Teataja
nuist. Ostjate rahulolu on seejuures olu-
liselt kasvanud (aasta varem 40%, nüüd 
77%). 

Turuhoone viimase aasta positiivsetest 
arengutest on enim märgatud uusi kaup-
lejaid (27%), puhtust ja mugavust (20%), 
muusikat ja meeldivat lõhna (6%). Uute 
külastajate meelitamiseks soovitati turul 
enam: korraldada sündmusi ja teha rek-
laami (13%), pikendada lahtioleku aegu 
(10%), panna rohkem kauplejate infot 
kodulehele ja müügikohta. Turu praegus-
te lahtiolekuaegadega ollakse siiski juba 
harjunud (2019. a soovis pikendamist 
36% vastanututest, nüüd juhtis sellele tä-
helepanu vaid 10%). Kindlasti on sellele 
kaasa aidanud turu igapäevane lahtiolek 
ka rasketel aegadel. 

Palju kõneainet ongi tekitanud küsimus, 
kui pikalt on turuhoone õhtuti avatud 
ja millal üks või teine kaupleja oma te-
gevuse lõpetab. Turu toimimine erineb 
kaubanduskeskuse omast. Kui näiteks 
sealihaga väikekaupleja alustab töö-
päeva sellega, et kell viis valib tapama-
jas sobivad lihakehad välja ning seejärel 
tükeldab need osavalt turuhoone keldris, 
et värske liha sobival kujul avamise ajaks 
letil olemas oleks, siis vaevalt jagub tal 
õhtul kell seitse veel iga ostja jaoks sära 
silmadesse. Samuti tunduks imelik, kui 
mesinik, kellel päevaks kaasa võetud ko-
gus meepurke on juba lõunaks uue oma-
niku leidnud, seisaks oma tühja leti taga 
veel õhtul. Seepärast on hetkeolukorrast 
tulenev kauplemine turule iseloomulik ja 
seda omapära soovime säilitada. Peale-
gi pakub turuhoone oma paindlikkusega 
tihti hoopis erilisemat sortimenti kui üks-
ki supermarket.

Küsitlusest selgus ka, et kauplejatelt oo-
datakse rohkem pakkumisi ja degusteeri-
misi (11% vastanutest) ning veelgi pare-
mat teenindust (9%).

Täname kõiki vastanuid ja kutsume ka iga-
päevaselt tagasisidet, ettepanekuid, küsi-
musi saatma: rene.kiis@tartuturg.ee. 

Teeb rõõmu, et tartlased, nende seas ka 
turu ja laada külalised, hoolivad enda 
ning teiste tervisest. Detsembris kesklin-
nas ja Turuhoone ümbruses toimunud 
Jõululaat näitas, et isegi õues kantakse 
maske ja hoitakse distantsi. Turu kauple-
jatel on ees visiirid ja maskid, hoonetes 
on desojaamad ja üldkasutatavaid pindu 
puhastatakse tihti. Ajalooline turuhoone 
on kõrge laega, mis tagab hea ventilat-
siooni ja värske õhu. Ülaltoodu suuren-
dab meile kindlustunnet, et korraldada 
enne vabariigi aastapäeva üks tore sünd-
mus: Eesti maitsed Turuhoones, 19.–23. 
veebruaril. Rikkaliku maitsevalikuga üri-
tuse käigus tutvustavad nii püsi- kui kü-
laliskauplejad pidulauale sobivaid toite 
ja jooke. Palju põnevat toimub nii hoones 
sees kui väljas. 

Vana-Võrumaa joogi- ja toidu kaubamärk 
Uma Mekk tutvustab mitmeid kohalikke 
jooke ja väiketalunike kaupu. Noored me-
hed Kastani Köögist tulevad Turuhoone 
ette grillima ja Taluturg pakub kuuma 
glögi. Loomulikult on igapäevaselt ole-
mas suitsuliha otse ahjust Siidrimõisa 
Lihaköögilt. Turuhoones sees teeb Kome
sushit kohalikust kalast, Kaimi Linnutalu 
tutvustab eestimaiseid vutimune, Talutu-
rul saab mekkida Nopri juustu ja erine-
vaid väiketootjate peojooke, Vasula Aed
müüb oma viimased õunad.

Uutest toidukohtadest avame Köömeni,
kus sulanduvad omavahel araabia ja ees-
ti maitsed ning Retro Köögi, kus pakutak-
se koduseid praade, pannkooke, vrappe, 
kulinaariat.

Kogu sündmuse raadiokanaliks on Ring 
FM, kelle esmaspäeva ja teisipäeva Hom-
mikuprogramm läheb eetrisse otse Turu-
hoonest ning kuulda saab sisukaid interv-
juusid meie kauplejatega.

Külastajatel palume järgida terviseohu- 
tuse reegleid ning haigustunnustega pü-
sida kodus.

MIS RAHVALE MEELDIB

Jaanuaris korraldatud turu jälgijate in-
ternetiküsitlusest selgus, et turgu külas-
tab kord nädalas 54% vastanutest, kord 
kuus 26%, paar korda nädalas 12% vas-
tanutest ning 8% inimestest külastab 
turgu harvem. Rõõm on tõdeda, et turu 
külastatavuse sagedus on püsinud 2019. 
aastaga samal tasemel. Turuhoone too-
tevaliku ja kauplejate teenuste ning ostu-
keskkonna kiitis heaks 77%, rahuldavaks 
20% ja mitterahuldavaks vaid 3% vasta-

MIS ON EESMÄRK

Ühiselt – koos kauplejate ja ostjatega – 
loome parema turu, mis meeldib meile ja 
meie lastele, omadele ja külalistele!

Erinevate sündmuste, toidukohtade ja 
põneva uue kaubaga kujundame turu-
hoones kaasaegse ostukeskkonna, mis 
ei jää alla muu maailma turgudele. Soo-
vime, et külastaja saaks ostuelamuse nii 

kohalikust kui ka Euroopast pärit erilisest 
kaubast, müüjate kasulikest näpunäide-
test, uutest põnevate maitsetega toidu-
kohtadest ning degusteerimistest. Noo-
remale publikule tutvustame kohalikku 
väiketootjat-kauplejat, keda poest ei leia. 

Turul toimub iga päev!
Rene Kiis, Tartu Turu tegevjuht

rene.kiis@tartuturg.ee

Turu külastamise sagedus

kord kuus

harvem

paar korda
nädalas

kord nädalas

Uuringus osalejate jaotus 
vastavalt külastussagedusele. 

Allikas: Tartu Turg AS, jaanuar 2021
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Fotod: erakogud
Tekstid koostanud: Rene Kiis ja
toidukultuuri edendaja Maria Aleksandrovna
Toimetanud ja kujundanud: Artwerk
info@tartuturg.ee
www.tartuturg.ee 
facebook.com/tartuturgas/

TURUHOONE  AVATURG TURUHALL
Vabaduse pst 1 Soola 10  Soola 10
E–L  7.30–16  E–L 8–16 E–L 8–16
P  9.00–15  P 8–15 P 8–15

RETRO KÖÖK

„Me alustasime veebruari keskpaigast 
ja hakkame avatud olema E–L, kl 
8.30–15.00,” räägib äsja avatud Retro 
köögi perenaine Maire Lass. „Meil on 
teised söögikohad ka – Eedenis Retro 
kohvik ja Variku 8 Retro saal, ja uuele 
kohale sobis hästi nimeks Retro Köök,“ 
muigab ta kavalalt. 

„Menüüsse tulevad jumala lihtsad iga-
päevatoidud – sardell hapukapsaga, 
kartulisalat viineriga, kindlasti sealiha 
praad, sealiha rulaad, kotletid, guljašš, 
heeringas hapukoore ja kartuliga – kõik 
kodune ja klassika.“

„Loomulikult pakume igasuguste eri-
nevate täidistega suuri pannkooke, nii 
soolaseid kui magusaid. Magusatest 
näiteks šokolaadi ja jäätisega!

Lisaks kodustele toitudele pakume ka 
vrappe ja kindlasti tuleb menüüsse ret-
roburger.

Otse loomulikult saavad valikus olema 
päevapraed ja päevasupid. Ja muidugi 
on võimalik tellida ka cateringi,“ loet-
leb Maire entusiastlikult.

„Mul oli juba ammu plaanis teha üks 
korralik kulinaarialett ja nüüd avame-
gi turul sellise. Kulinaarialetis pakume 
erinevaid salateid, nii vanematest kui 
uuematest aegadest. Kindlasti saab 
praetud maksa ja maksakotlette. Me-
nüüsse tulevad ka erinevate marinaa-
didega lihad – poolfabrikaadid, kuhu 
on marinaadid peale tehtud ja millega 
inimene saab ise kodus edasi tegutse-
da,” lausub juba 40 aastat toitlustus- 
äris tegutsenud Maire.

Kokkuvõtlikult – me pakume lihtsaid, 
koduseid toite,“ lausub Maire soojalt, 
nagu üks õige perenaine kunagi.

KÖÖMEN

„Turuhoones pakume Lähis-Ida maitse-
elamusi – klassikalisi roogasid ja ka 
kiirtoitu, mida mugav kaasa haarata – 
falafelid, shawarma-wrapid, pirukad. 
Näiteks süüriapärased paprikapirukad 
on väga maitsvad. Lisaks leidub muidu-
gi magusaid roogasid nagu baklavat ja 
qatayefi t. Magusroogade juurde saab 
araabia kohvi, kardemoniga,” räägib 
söögikoha Köömen eestvedaja Dan 
Prits. 
„Ja loomulikult on ka klassikalisemaid 
roogasid lisaks kohapeal nautimisele 
võimalik ka kaasa osta.
Avatud oleme esialgu reedel, laupäeval 
ja pühapäeval, ikka hommikust peale!“

„Minu enda lemmikud on baklava ja 
falafelid,” lausub Dan, „just sellised 
falafelid nagu Palestiinas – mahlased 
ja krõbedad. Ka festivalidel on meie kõi-
ge populaarsem valik falafel-wrap koos 
enda tehtud käsitöö lavašiga, seesami-
seemnekastme ja värskete falafelitega, 
ikka nii nagu Palestiinas. Mul tuleb kohe 
nostalgia peale,” õhkab Dan. 

„Me oleme sotsiaalne ettevõte – ühelt 
poolt pakume maitsvat toitu, aga teiselt 
poolt aitame tööd leida Eestis elavatele 
välismaalastele, kel on toidu peale kätt. 
Ma käisin Tartus elavatel süürlastel ja 
teistel välismaalastel külas ja sain üli-
maitsvat toitu, sama head, kui Palestii-
nas elades. 
Nii me rajasimegi Köömeni, et rakenda-
da seda, mis juba on – nii saavad nemad 
jagada oma kultuuri ja toitu, samal ajal 
aga meie õpetame eesti keelt ja kultuuri, 
kohe, läbi praktika, et saaks ühiskonda 
sisse sulanduda võimalikult hästi.“

„Me oleme tegutsenud juba paar aastat, 
alustasime linnaosa festivalidest, nagu 
Karlova ja Supilinna päevad. Kokkade-

le meeldis oma toidukultuuri jagada ja 
tutvustada ning kohalikele maitses toit 
väga ja meeldis ka uut kultuuri lähemalt 
tundma õppida. Me vaatasime, et meil 
on rohkem potentsiaali, kui vahel lihtsalt 
suviti kuskil festivalil käia.
Umbes 1,5 aastat tagasi hakkasime 
tõsisemalt tegutsema ja hakkasime ca-
teringi pakkuma ja toidukoolitusi tege-
ma.“

„Nii meil tekkis soov leida oma päris 
koht ja turuhoone on selleks sobiv oma 
avatud atmosfääri ja avatud köögiga. 
Turuhoone on kogukonna keskus ja meil 
on kogukonna teema väga tähtis, et ini-
mestele ennast tutvustada ja suhelda ja 
sulanduda.“

„Kindlasti hakkame ka kaasamüüki te-
gema, alustame klassikalise hummuse-
ga, mida saab kodus siis võileiva peale 
panna, aga eks me ajapikku laienda re-
pertuaari – kokkade pagas on suur.“

Köömeni roogasid saab varsti ka Wol-
tist kaasa tellida ja nende tegemiste 
kohta rohkem lugeda internetist: 
www.koomen.ee või 
fb/koomencatering.

Tule turule müüma
oma käsitööd, aiasaadusi,

toidukaupa või muud!
Pakkuda on suuremaid ja väiksemaid lette 

päevaks või kauemaks.

Info: tel. 5192 0480 või eiko.ilves@tartuturg.ee

MIDA FACEBOOK MEIST ARVAB?
Ajate siin isu peale kalamarjapannkookidega! ☺

Peab nüüd linna poole sammud seadma. Turgu! - Triin

Ostan kala alati pr. Lea käest. Lemmikmüüja! - Sirje

Peeter on legend! - Kudu

Pjotr on tõsine müügitalent. ☺
Aga mis seal salata, tema värske hapukurk on väga maitsev. ☺ - Kerli

Keerdo talu letist saab Eesti parimat suitsukana, nii mahlane ja maitsev. 
Lisaks sõbralik ja asjatundlik teenindus. 

Ühtehoidev ja tore pere, edu Teile! ☺ - Piret

Roosi on tõeliselt vahva tartlane. ☺ - Leelo (Roosi sünnipäeva puhul)

Oi kui lahe see turuelu ikka on. ☺ - Leelo

Turg on alati huvitavam kui pood. - Marika

Äge tegelane Pjotr! Ehe kaupmees, müügitöös 5+, 
kes tahab müügimeheks saada, võiks tema juurde praktikale minna ☺, 

ostan tema käest hääd kapsamahla. - Marek

Türgi kaubad. Väga maitsev halvaa ja imemaitsev Türgi tee. - Tiina

Käin tihti turult värsket kaupa ostmas. - Ülle

Ostsin minagi täna Luule käest maitsvaid piparkooke. - Külli

Tõesti väga maitsev mesi ja õietolm... 
tore soliidne härra... edu ja õnne!! ☺☺ - Sirje (Jakob Tammela kohta)

Ostsin soniga meesterahva käest, väga hea kartul. - Egle

Minu lemmik on turuhoonest Rakvere lihalett, kus saab tõeliselt hea hinnaga 
lihakraami. Vahel ka ostan õunu ja muud värsket kraami, 

mida vanaemadel ei ole või nad ei kasvatagi seda. ☺
Vahel harva ka maitsvaid saiakesi, mida Smør Tartu teeb. ☺ - Maarja

Kastani OÜ on minu lemmik, parimad tooted. 
Maasuitsusink, suitsuribi, suitsukana jne. - Tea

Alati Tartusse sattudes külastan turgu. - Griseldis

Turuhoonega meenub palju mälestus, nagu siis, kui peale kutsekooli olin pea-
kokaks saanud ja sealt käisin veise sisefi leed, seakarbonaadi ja aedvilju ostmas. 

Juhtus ka nii, et sai hommikul Turuhoonesse ennast otse peale pidu kohale 
“lohistatud” ning siis kaup nelja suure kotiga käeotsas kand ja varvas Gildi tänavale 

tööle mindud. Mõned aastad hiljem, kui juhatasin restoran Antlantise kööki – 
ka siis sai paljud asjad just sellelt turult ostetud. Nüüdseks on seal majas vägev 

remont tehtud, kuid see endine mõnus fl uidum on säilinud. Mulle jubedalt meeldib! 
Soovitan soojalt! - Tippkokk Tallinnast, Priit Toomits

Loe ikka Facebookist värskeid turu sõnumeid, 
naudi turgu ja avalda ka arvamust: FB/tartuturgas!
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Ostan korteri Tartus, kuni  
50 000 €. Tel 5326 4350.

Ostan maad. Tel 508 9565.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215,  
514 5215.

Ostame piimatõugu lehmikuid 
ning pullikuid 1,20–1,40 €/kg. 
Lihatõugu pullikud 1,80–2,20  
€/kg. Tel 5551 2929.

Ostan kombaini Niva, DT-75 
linttraktori ja Jumz kopa.  
Tel 5398 3595.

Ostan traktori T-25, T-40,  
MTZ 82 Zil haagise GKB-819, 
haagise 2PTS-6, Vene väetis-
elaoturi MVU, RMG, Saksa 
virtsapüti, E-302. Tel 5835 4991.

Ostan Vene tõstuki 5T või Zil 
kraana ja Jenissei kombaini.  
Tel 5606 2063.

Ostan seisma jäänud T-150 
ratastraktori, Saksa heina-
pressi ja Gaz või Zil kallaja.  
Tel 5604 0533.

Ostan seisva tehnika varu-
osadeks ja utiiliks: traktorid, 
kombainid, veoautod, haagised, 
seadmed jne. Tel 5360 6046.

Boilerite ja veemõõtjate 
vahetus, san-tehn tööd.  
Tel 5646 9025.

Ehitus- ja remonditööd. Tel  
522 6353, info@tellimeister.ee.

Kaardid ennustavad 24/7.  
Tel 900 1727.

Korterite remont, vannitubade 
ja saunade ehitus ja remont, 
torutööd, köögimööbli 
paigaldus. Garantii.  
Tel 5550 0192.

Katuse- ja plekksepatööd 
(korstnamütsid, katuseluugid, 
akna veeplekid jne), vihmavee-
süsteemid. www.goldre.ee,  
tel 5695 6885.

Katustelt lume lükkamine.  
Tel 5661 0574.

Mööbli restaureerimine.  
Tel 513 5904,  
moobelkorda@gmail.com.

Ohtlike puude langetamine.  
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Plekksepatööd: Ringtee 1 Tartu, 
tel 517 2156, plekksepp@hot.ee.

Polsterdame uksi. Tel 550 7679.

Salvkaevude kaevamine,  
puhastamine ja remont.  
Tel 5840 0240.

Tasuta äravedu: esemed 
uuskasutusse, vanametall,  
akud, raamatud. Tel 5365 6075.

Paigaldame tänavakive, 
parklate ja platside ehitus.  
Tel 524 7752.

Varikatuste müük ja paigaldus. 
Tel 5695 8750, Ringtee 26c 
Tartu.

Vedu jäätmejaama 15 €. 
Korterite, majade, äripindade 
puhastus kolast ja prügist.  
Tel 5365 6075.

Kuivad küttepuud.  
Tel 5330 8671.

Müüa sauna- ja suitsuahjud, 
boilerid. Vajadusel kaup koju 
kätte ja paigaldus, hinnad 
soodsad. Tel 505 4355.

Müüa kvaliteetset mett, kokku-
leppel ka kohaletoomisega.  
Tel 5191 3196.

Müüa Saksamaal toodetud 
punase korgiga eetrit.  
Tel 5351 5861.

Teenused:
• Maaklerteenus müüjale, ostjale, üürileandjale ja üürnikule
• Kinnisvara korrashoiu-, remondi- ja koristusteenused
• Kinnisvara dokumentide korrastus
• Pikaajaline töökogemus, sõbralikud maakleritasud:     
  1,5–3% müügihinnast, min 1500 €.

Kutseline maakler 
PEETER MEUS  
Tel 506 2212

Kutseline maakler 
SIRLE UIGA  

Tel 526 4198

Aadlivilla Kinnisvara OÜ,  Vanemuise 21a, Tartu 
www.aadlivillakv.ee

Müüa 3-toal mug korter Tõrvandis 
Ringtee 10 (ehit 1975. a, üp 63 m²,  
5/5, keskk, heas korras, D, www.kv.ee/ 
3289683, 61 900 €), Sirle Uiga 

Müüa 2-toal mug korter Annelinnas
Nõlvaku 11 (üp 45,9 m², 1/8, E, heas  
korras, www.kv.ee/3288915, 65 900 €) 
Sirle Uiga

Müüa 1-toal korter kesklinnas  
Aleksandri 16 (üp 32,8 m²,1/2, reno- 
veeritud, ahiküte + soojuspump,  
www.kv.ee/3300264, 68 400 €) 
Sirle Uiga

Müüa 4-toal mug korter Karlovas 
Kuu 9 (ehit 2015. a, üp 79,5 m², II–III 
k, C, renov, läbi 2 korruse,  keskküte, 
www.kv.ee/3292513, 199 000 €)  
Sirle Uiga

Aleksei Lavrinovitš
+372 5564 2096

Heli Aab
+372 5837 2562

Jaanika Taru
+372 5627 8566 

Skanton Kinnisvara  •  Turu 47/2, Tartu  •  tartu@skanton.ee  •  www.skanton.ee 

Jaanika Taru, +372 5627 8566, jaanika.taru@skanton.ee

Kui otsid kodu, kus on nii luksust, hubasust, isikupära 
ja kuhu kõik su sõbrad ning tuttavad alati tagasi tahavad tulla, 

siis oled jõudnud just õigesse kohta! 
www.skanton.ee/objektid/24779

499 000 €

7-TOALINE KOMPLEKS
Vahtriku tee, Tartu

Heli Aab, +372 5837 2562, heli.aab@skanton.ee

Kinnistul asub oma järv ja läbi krundi voolab Võhandu jõgi, 
mis on tuntud oma kalarikkuse poolest. Kinnistul on hoonete 

vundamendid, mis on kantud ka kinnistusraamatusse. 
www.skanton.ee/objektid/24775

38 000 €

7,6 ha KINNISTU
Osula, Võru vald, Võrumaa

Heli Aab, +372 5837 2562, heli.aab@skanton.ee

Müüa armas talu Tartumaal, rajatud 1926. a. Heas korras ja valmis 
kohe sissekolimiseks. Kolm tuba ja suur avar köök. Vesi on majja viidud 

kinnistul olevast kaevust. Amme jõe läheduses. Maad 11 735 m², kaunis 
koht - palju põlispuid, põõsaid, lilli ja oma isiklik väike vaarikaistandus. 

115 000 €

3-TOALINE MAAMAJA
Märdi talu, Väägvere küla, Tartu vald

Aleksei Lavrinovitš, +372 5564 2096, aleksei@skanton.ee

Müüa ilus, maitsekalt renov ja sisustatud korter liftiga majas 
VI korrusel. Toad eraldi. Eritellimusega köögimööbel, integreeritud 
köögitehnika, vannitoasisustus ning garderoobid. Hoovis on head 

parkimisvõimalused. www.skanton.ee/objektid/24621

85 000 €

3-TOALINE KORTER
Nõlvaku 17, Tartu

Jaanika Taru, +372 5627 8566, jaanika.taru@skanton.ee

Mõnusa planeeringuga korter Lõunakeskuse lähedal. 
Korter asub 5korruselise elamu I korrusel. 

Korter on läbi maja planeeringuga.
www.skanton.ee/objektid/24838

77 000 €

2-TOALINE KORTER
Kogre tee 4, Räni alevik, Tartumaa

Aleksei Lavrinovitš, +372 5564 2096, aleksei@skanton.ee

 Müüa maja Karlova linnaosas. 
Hea ost investeerimiseks. 

Lisainfo saamiseks võtke ühendust telefoni või e-kirja teel. 
www.skanton.ee/objektid/20913

300 000 €

7-TOALINE ELUMAJA
Kesk 17, Tartu

Jaanika Taru, +372 5627 8566, jaanika.taru@skanton.ee

Kauni sisustusega nelja eraldi magamistoaga maja asub 
Lõunakeskuse taga Räni alevikus. Võimalus kohe sisse kolida, 

ilma et peaks hakkama lisamööbli pärast muretsema. 
www.skanton.ee/objektid/24805 

255 000 €

5-TOALINE MAJA
Maarjatähe 6, Kambja vald, Tartumaa

Jaanika Taru, +372 5627 8566, jaanika.taru@skanton.ee

Müüa avar ja valgusküllane stuudiokorter Ülejõel Jaama ja Raatuse 
tänava ristmiku lähistel. Korteri koosseisu kuuluvad I korrusel eraldi 

sissepääsuga suur esik, II korrusel avatud köök-elutuba, duširuum-WC 
ja 2 magamistuba. Üldpind 93 m². www.skanton.ee/objektid/24711

172 000 €

3-TOALINE KORTER
Jaama 56c, Ülejõe, Tartu


