
ASUKOHT: TARTU 
TELLIJA: TARTU LINNAVALITSUSE LMO 

TÖÖ NUMBER: 007/ES 
 
 
 
 
 

 

 

TARTU ROOSI TÄNAVA (ROOSI TNT1, T31, T57, T71, T83 JA NENDEGA FUNKTSIONAALSELT SEOTUD LÄHIALAD/RISTMIKUD) ESKIISPROJEKT 
 

STAADIUM: ES 
 
 
 

TOOMAS PAAVER, TÕNU LAANEMÄE (OÜ PAIK Arhitektid); 
EDGAR KAARE, TERJE ONG (OÜ TajuRuum);  

MIRKO TRAKS, KARIN BACHMANN (OÜ Kino) 
 

MÄRTS 2014, TARTUS 
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