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Hoone Aadress Kirjeldus

Biomeedikum Ravila 19, Tartu

Piiratud ligipääsuga hoone kuna kaldtee kalle on 12%. Hoones on kaks erivajadust arvestavat 

tualetti, 0- ja  I korrusel. II korrusel uksepaku kõrgus 5cm. Peatrepile on paigaldatud käsipuu. 0-

korrusele pääseb esimeselt korruselt liftiga, koridoris puuduvad lävepakud. Hoone ees on kaks 

parkimiskohta puudega inimeste sõidukitele.

TÜ õigusteaduskond, Iuridicum Näituse 20, Tartu

Peasissepääsul hoonesse on 10 trepiastet. Liikumisabivahendiga pääseb majja hoovist, kus on 

sissepääs lifti (I-III korrus, IV-le ei pääse). Majas on nõuetekohane erivajadust arvestav tualett. 

Tähistatud parkimiskoht puudega inimese sõidukile.

TÜ õigusteaduskond Tallinnas Kaarli pst 3, Tallinn
Ligipääs puudub. Asukoht teisel või kõrgemal korrusel. Ligipääsuks ainult trepid. Vajalik 

rohkem kui ühe inimese abi.

TÜ õigusteaduskond Näituse 13a, Tartu

Õppehoone peasissepääsu kõrval on nõuetekohaselt tähistatud parkimiskoht puudega 

inimese sõidukile. Sissepääsul 7%-se kaldega ja 6m pikkune metallkaldtee. Erivajadust 

arvestavat tualetti hoones ei ole. Pääsuks II-le korrusele on väikse platvormiga (65x80 cm) 

trepitõstuk, suuremad ratastoolid ei pruugi sinna mahtuda.

TÜ üliõpilasesindus Ülikooli 18b, Tartu
Hoonesse sissepääs on piiratud astme tõttu, vajalik abistamine. Tagumistesse ruumidesse 

uksepakk 4cm.

TÜ botaanikaaed Lai 40, Tartu

Hoone 1. korrus on praegusel kujul piiratud ligipääsuga, kuna sissepääsuks on vajalik ühe 

inimese kõrvalabi. Lisaks kitsad, kahe poolega topeltuksed ning kõrge lävepakk. Õppehoone 

ruumid paiknevad teisel korrusel, kuhu pääseb mööda treppi. Majas puudub lift ning 

parkimisvõimalus.



TÜ botaanikaaed Lai 38, Tartu

Botaanikaaia sissepääsul Laialt tänavalt on väravas neli astet, peahoone sissepääsul kolm 

astet. Liikumisabivahendiga pääseb Botaanikaaeda hoovi kaudu (sissesõit Vabadsuse pst-lt, 

sillast mööda ja vasakule hoovi). Tähistatud parkimiskohta puudega inimese sõidukile ei ole. 

Hoonesse pääsuks tuleb minna ümber hoone peasissekäigu juurde, kus on 9% kaldtee 

käsipuudega. Hoones on mitmeid kaldpindu kaldega 7-12%, kõrvalabi võib vaja minna. Hoones 

on tänapäevane lift, kuhu mahub korraga üks liikumisabivahend. Erivajadust arvestav tualett 

asub samuti maja tagumisel küljel (aia pool). WC on kohandatud (kuigi mitte täielikult), WC 

ukse ees on katmata vihmaveerenn, mis on takistuseks uksest sisenemisel. 

Liikumisabivahenditega liikumine aias on võimalik, kuid kõrvalabi on vajalik.

TÜ maailma keelte ja 

kultuuride kolledž
Lossi 3, Tartu

Hoonel kaks sissepääsu. Ratastooliga on sissepääs hoovist, kus on võimalik ka parkida. Majas 

sees liftini jõudmiseks 12%-ne kaldtee. Sinna kõrvale jäävate ruumide sissepääsu läved on 

ebaühtlaselt kõrged. Kitsas lift (ukse laius <70cm, liftikabiini ukseava peab olema 900 mm), 

olemas ka kaubalift mida saaks kasutada. Maja peasissekäigul kaks trepiastet ja majas sees 

veel 16 trepiastet, et jõuda esimesele korrusele, kus asub lift. Majas olemas erivajadust 

arvestav WC. 

Philosophicum Jakobi 2, Tartu

Parkimine on sisehoovis, eraldi tähistatud puudega inimese sõiduki parkimiskohta ei ole. 

Liikumisabivahendiga sisenemine on von Bocki maja sisehoovi küljeuksest. Sissepääsul on 7% 

ja 6m pikkune kaldtee. Hoones on kaks erivajadust arvestavat tualetti, I-e fuajees ja teine on 

IV-l korrusel. Korruste vaheliseks liikumiseks on hoones on nõuetele vastav lift.

von Bocki maja Ülikooli 16, Tartu

Hoonesse on kolm sissepääsu, millest ülikooli peahoone poolsele sissekäigule on paigutatud 

platvormtõstuk. Selle kasutamiseks tuleb ühendust võtta hoone valdajaga. Õpperuumid on 

esimesel ja teisel korrusel ning asuvad ühel tasandil. II-le korrusele pääseb nn tooltõstukiga, 

kuhu tuleb oma liikumisabivahendist ringi istuda. Puudega inimese sõiduki parkimise võimalus 

Jakobi tänaval sissepääsu ees.



Chemicum Ravila 14a, Tartu
Hoone on ligipääsetav. Kõnnitee kallak 6% ja pikkust 7m. Hoones on erivajadust arvestav 

tualettruum.  Hoone ees kaks parkimiskohta puudega inimeste sõidukitele.

TÜ Eesti mereinstituut Mäealuse 14, Tallinn Pääs ainult esimesele korrusele, korruste vaheline liikumine ainult treppidest. 

TÜ tehnoloogiainstituut Nooruse 1, Tartu

Parkimine maja taga, kaks tähistatud parkimiskohta puudega inimeste sõidukitele. Hoone 

fuajee on kahetasandiline, mis on eraldatud omavahel kolme astmega. Peauksest pääseb 

fuajeesse (seal on liftid), millega saab sõita kõrgemale ja teise liftiga alla tulles jõuab fuajee 

kõrgemasse osasse. Seal on kohvik ja erivajadust arvestav tualett. Sisehoovi kaldteed (10%) 

mööda pääseb kohvikusse ja tualetti otse ning liftidega mujale hoonesse. Veel on võimalik 

minna fuajee kõrgemasse osasse mööda majasisest 26% kaldteed pidi, kuid kõrvalabi on 

sellisel juhul vajalik. Kõrgematel korrustel on liikumine tagatud.

TÜ molekulaar- ja 

rakubioloogia instituut

Riia 23, Tartu

Riia 23b, Tartu

Hoonekompleks koosneb kolmest hoonest, nendest kõige uuemad Oomicum ja Citrina on 

madalate sissepääsulävedega ning täielikult ligipääsetavad. Vana hoone ei ole 

liikumisabivahendiga juurdepääsetav astmete ja kitsa tuulekoja tõttu. Kõik kolm hoonet on 

omavahel ühenduses, uutel hoonetel on kaks lifti. Erivajadust arvestav tualett on Oomicumi 

fuajees I-l korrusel. Fuajees on ka platvormlift madalamale nn puhketasemele. Kaks 

lisatahvlitega tähistatud puudega inimese sõiduki parkimiskohta kohta on samuti Oomicumi 

sissepääsu juurest ca 15 m kaugusel.

TÜ loodus- ja täppisteaduste 

valdkond
Vanemuise 21, Tartu

Hoone on mitteligipääsetav. Sõidutee äärekivi kõrgus sissekäigu ees 15cm. Sissepääsul 

hoonesse kaheksa astet.



TÜ loodus- ja täppisteaduste 

valdkond

TÜ loodusmuuseum

Vanemuise 46, Tartu

2013 aastal on hoone läbinud renoveerimise, mille käigus on tagatud ligipääs 

liikumisabivahenditega õppehoonesse. Sissepääsul on, 9% ja 12m pikk puhkeplatvormiga 

keskel, kaldtee. Pääsuks hoone tiibadesse on hoones kaks tavalifti ja kaks tõstukit. Elektrilise 

ratastooliga ei pruugi lifti mahtuda. Kummaski tiivas on üks erivajadust arvestav tualett. 

Tähistatud parkimiskohti puudega inimeste sõidukitele hoone läheduses ei ole. 

TÜ loodus- ja täppisteaduste 

valdkond
Vanemuise 46a, Tartu Sissepääs hoonesse kahe astme tõttu piiratud.

TÜ Narva kolledž
Raekoja plats 2, 

Narva

Parkimiskohti puudega inimeste sõidukitele lähiümbruses ei ole. Hoone on täielikult 

ligipääsetav, kuid sissesõidul on 5-6 m laiune haljasala ja ebatasane täringukivi (munakivi), sile 

kõnnitee puudub. Hoones on kaks lifti, nendest ühes tiivas olev on suur 2-3 ratastooli mahub 

sisse. Teine šahtlift teises tiivas on väga kitsas (80x160 cm) ning el.ratastooliga võib 

sissepääsemisel raskusi olla. Hoone erivajadust arvestav tualett asub keldrikorrusel lifti kõrval. 

II-l korrusel on ~20 m pikkune kaldpind 12% kaldega, tavaratastooli puhul on kõrvalabi vajalik.

TÜ peahoone Ülikooli 18, Tartu

Hoone on abivahendile ligipääsetav sisehoovi kaudu. Hoovi teekatteks on muna- ja täringukivi, 

liikumine ratastooliga raskendatud. Sissepääsul on 11% kaldtee, pikkusega 6-7 m. Tähistatud 

puudega inimese sõiduki parkimiskoht kaldtee kõrval. Teine tähistatud parkimiskoht on Jakobi 

tn alguses, peahoone küljel. Hoovisissepääsust sisenemiseks kasutada kutsunginuppu, uksed 

avatakse automaatselt töötaja poolt. Korruste vahel liikumiseks tänapäevane lift, kuhu mahub 

1 tavaratastool või elektriline. Lift teenindab põhikorpuse kolme korrust, hoone lõuna- ja 

põhjatiibade II korrusele ratastooliga juurdepääs puudub. I-l korrusel asub suur erivajadust 

arvestav tualett.



TÜ sotsiaalteaduste valdkond Lossi 36, Tartu

Õppehoone peasissekäigu ees on lisatahvliga tähistutud parkimiskoht puudega inimese 

sõidukile. Sissepääs I-le korrusele on astmeteta. Korrustevaheline liikumine on nõuetekohase 

liftiga. I-l korrusel ja raamatukogu juures on erivajadust arvestavad tualetid, kokku on neid 

kaks. Nendest esimene on ruumikas, teine kitsas ja sobiv tavalisele ratastoolile. Hoones on 

kaks platvormlifti. Raamatukogu oma on kahjuks kasutatav ainult kõrvalabiga ja tõenäoliselt 

elektrilise ratastooliga sinna ei pääse, segavad sein ja kõrge ~15 cm pealesõit.

TÜ psühholoogia instituut Näituse 2, Tartu

Liikumisabivahendiga sisenemine hoonesse toimub sisehoovist. Hoovi tee on munakivi- ja 

täringukivisillutisega kaetud ning kõrvalabi on vajalik. Hoovis on nõuetekohaselt tähistatud üks 

parkimiskoht puudega inimese sõiduki jaoks. Pääsuks hoonesse on 8% ja 13 m pikk kaldtee. 

Kaldtee alguses on ~5 m pikkune täringukivi teelõik, kivi paigutus äärmiselt ebatasane, suured 

ja laiad vuugivahed, kõrvalabi vajadus. Korrustevaheline liikumine liftiga. Hoone I-l korrusel 

hoovi sissepääsu lähedal erivajadust arvestav tualett.

TÜ haridusteaduste instituut Salme 1a, Tartu

Peasissekäigul on õues seitse ning sees veel kümme astet. Parkimiskohta puudega inimese 

sõiduki jaoks hoone ümbruses ei ole. Liikumisabivahendiga pääseb hoonesse sisehoovi 

sissepääsu kaudu. Ukse ees on 6 m pikkune ja 5% kaldtee. Sisenemisel (uks on lukus) ja 

platvormlifti juures on vaja kõrvalabi, mille saab väljast kutsunginuppu kasutades välja 

kutsuda. Tõstuki mõõdud 80x90 cm on sobivad ka elektrilisele tõstukile. Kohandatud tualett 

hoones puudub. Korrustevaheliseks liikumiseks tänapäevane lift, millega pääseb ka aula ja 

aula rõdu tasandile.

Vana Anatoomikum

TÜ Kunstide keskus

Lossi 38/Uppsala 10,

Tartu

Hoonesse sissepääsu takistab kaks trepiastet. Hoone vasakusse tiiba on ehitatud kaldtee ja 

erivajadust arvestav tualett. Teisele korrusele pääseb tõstukiga.

TÜ Tallinna esindus, 

Elukestva õppe keskus
Teatri väljak 3, Tallinn

Välisuksest pääseb sisse 0-korrusele, edasi korruste vaheline liikumine ainult treppidest. 

Õpperuumid asuvad II-l ja III-l korrusel.



TÜ Viljandi 

kultuuriakadeemia
Posti 1, Viljandi

Liikumisabivahendiga pääseb akadeemia hoonesse hoovi kaldteega sissepääsust (11%, 4 m). 

Samas on piktogrammiga tähistatud puudega inimese sõiduki parkimiskoht. Hoones on lift 1-le 

ratastoolile ning mitmeid järske kaldpindu (fuajees 15% ja 8 m, II-l korrusel 12%). Kohvik on 

keldrikorrusel, kuhu ei pääse, kaldtee (14% ja 8m) viib kööki. Erivajadust arvestavat tualetti 

hoones ei ole.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 

muusikaosakond

Jakobsoni 14, 

Viljandi

Hoonele piiratud ligipääs 12% kalde tõttu. Ligipääsetav on hoone esimene korrus, kus asuvad 

loenguruum, arvuti-, trummi- ja oreliklass. Kiibilugeja ukse kõrval 1,5m kõrgel. Suurest 

väravast tulles on takistuseks äärekivi 5cm. Kaldtee hoonesse lõppeb 2cm servaga.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

rahvusliku käsitöö osakond

Vilma maja

Turu 7, 

Viljandi
Olemas kaldtee, lift. Probleemiks võivad olla tuletõkkeuste uksepakud. Kontoriosasse ei pääse.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

tantsumaja (hoovimaja)

Turu 7, 

Viljandi
Ei ole ligipääsetav.

TÜ üliõpilasküla 

Narva mnt 25 ühiselamu
Narva mnt 25, Tartu

Maja on ligipääsetav kõikidest sissepääsudest. Kuna majas on kitsamate ustega liftid siis 

ligipääsmatuks võib osutada laiema (elektrilise) ratastooliga sisenemine lifti. Majas olemas 

rattahoidla, kuhu on võimalik jätta ka lapsevankrid. Liikumisraskustega tudengitele 

kohandatud ruume ei ole.

TÜ üliõpilasküla 

Narva mnt 27 ühiselamu
Narva mnt 27, Tartu

Kuna majas on kitsamate ustega liftid (~70cm), siis raskendatuks võib osutuda tavaratastooliga 

sisenemine lifti ja ligipääsmatuks elektrilise ratastooliga sisenemine lifti.  Liikumisraskustega 

tudengitele kohandatud ruume ega tähistatud puudega inimese sõiduki parkimiskohta ei ole.



TÜ üliõpilasküla 

Narva mnt 89 ühiselamu
Narva mnt 89, Tartu

Hoone vajab renoveerimist ja kohandamist. Hoone juures olemas parkimisvõimalus, kuid 

parklast sissekäiguni puudub korralik jalakäijate tee. Narva mnt kõnniteelt kaks astet maja 

sissepääsu juurde saamiseks, samas veidi eemal kõnniteeplaatidega kaetud ja ebaühtlane 

jalakäigurada. Sissepääsu lävepakk kõrge 5cm.

TÜ üliõpilasküla 

Nooruse 7 ühiselamu
Nooruse 7, Tartu

Hoone vajab renoveerimist, on ligipääsmatu. Olemasolevad relsid sissepääsutreppidel on 

ohtlikud ning pole sellisel kujul kasutatavad. Puudu on parkimisvõimalus puudega inimese 

sõidukile ja kohandatud toad liikumisraskustega tudengitele.

TÜ üliõpilasküla 

Pepleri 14 ühiselamu
Pepleri 14, Tartu

Hoone sissepääs ligipääsetav, aga fuajees neli trepiastet, lift paikneb astmete taga. Fuajees 

võimalik hoida jalgrattaid ja lapsevankreid. Maja juures ülekäigukoha kõnniteeserv 10 cm. 

Tähistatud parkimiskohta puudega inimese sõiduki jaoks ei ole, tavaparkla asub maja ees.

TÜ üliõpilasküla 

Purde 27 ühiselamu
Purde 27, Tartu Majja sisenemisel takistuseks 3-astmeline trepp. Korruste vaheline liikumine ainult treppidest.

TÜ üliõpilasküla 

Raatuse 22 ühiselamu
Raatuse 22, Tartu

Hoone mõlemad sissepääsud on ligipääsetavad. Parkla poolsel sissekäigul kalle 6% kõnnitee 

külgkalle 6%. Peasissekäigul kõnnitee äärekivi 6-7cm. Liikumisraskustega üliõpilastele 

kohandatud tubade sissekäigu uksepaku kõrgus 4cm.

TÜ üliõpilasküla 

Tiigi 14 ühiselamu
Tiigi 14, Tartu

Hoonesse neli sissepääsu, tegemist on trepikoja-süsteemiga ja majasisene ühendus 

trepikodade vahel puudub. Astmete tõttu hoonesse ligipääsu ei ole.

TÜ Narva 

kolledži ühiselamu
Kerese 14a, Narva Renoveerimisel.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 

ühiselamu Oma Kodu
Väike 6, Viljandi

Piiratud juurdepääs hoonesse kahe astme tõttu. Sissepääsu laius võimaldab paigaldada või 

ehitada nõuetekohase kaldtee hoonesse sissepääsul. Ligipääsetav on hoone I-e korrus. 

Äärekivi kõrgus 10 cm, mis on takistuseks kõnniteele pääsuks.



TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 

ühiselamu Tareke

Jakobsoni 41,

 Viljandi

Hoonele piiratud ligipääs teeolude ja kolme astme tõttu sissepääsul. Hoonele ligipääs killustik- 

ja pinnaseteed mööda. Ligipääsetav ainult esimene korrus. Koridor kitsas, tubade uksed 78 

cm, toad suhteliselt väikesed.

TÜ füüsika instituut, Physicum W. Ostwaldi 1, Tartu

Hoonet kaardistatud ei ole. Hoones on neli lifti. Nendest kaks A-korpuses, kus toimub põhiline 

õppetöö. Majas on neli erivajadust arvestavat tualetti A-korpuse erinevatel korrustel. Hoone 

peauks asub samal kõrgusel maapinnaga. Oma parklat ei ole. Kasutatakse Chemicumi (Ravila 

14a) parklat.

TÜ raamatukogu W. Struve 1, Tartu

Tähistatud parkimiskohti  lähiümbruses ei ole. TÜ raamatukogu hoone on täielikult 

ligipääsetav, olemas on kaldtee (7%, 8 m, käsipuud). Korrustevaheliseks liikumiseks 

tänapäevased liftid. Erivajadust arvestav tualett asub raamatukogu fuajees I korrusel.

TÜ Delta keskus Narva mnt 18, Tartu 2020. aastal valminud hoone.

TÜ Pärnu kolledž Ringi 35, Pärnu

Peasissekäigu juures (~20m) on 1 lisatahvliga tähistatud invaparkimise koht., Sissepääsul 9% ja 

4 m pikk kaldtee, millel on pealesõidul ohtlik 2 cm serv. Fuajees olev kaldtee on 11% ja 3 m 

pikk. Erivajadust arvestav tualett asub I-l korrusel. Korrustevaheliseks liikumiseks liftid. 

Raamatukokku minekul on 4 astet, trepile on paigutatud platvormlift, mis sobib ka elektrilisele 

ratastoolile. Hoones on mitmeid kaldpindu kaldega vahemikus 9-11%.

* aluseks on Primuse programmi toel läbi viidud kaardistamise tulemused ning hoonete halduritelt saadud info


