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I. Seletuskiri
I a. Üldist
Käesoleva töö tellijaks on Võru linnavalitsus. Töö initsiatiiv tuli 2006. aastal
Muinsuskaitseametilt, seoses vajadusega inventeerida kõik Eesti väikelinnade
muinsuskaitsealad. Antud töö käsitleb Vabariigi Valitsuse 16. veebruaril 2006. a. määrusega
nr 47 kehtestatud Võru vanalinna muinsuskaitseala. Uuringute ettevalmistavaks tööks on
autori Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna Muinsuskaitse ja restaureerimise
osakonnas 2008. aastal kaitstud bakalaureusetöö „Võru muinsuskaitseala linnaruumi analüüs
ja inventeerimismetoodika“.
1976. aastal on koostatud Võru vanalinna muinsuskaitseala detailplaneering ja läbi viidud
uurimistööd. Töös on põhjalikult kirjeldatud linna ajalugu, detailselt uuritud linnaruumi ja
hinnatud hoonestuse väärtusi. Nimetatu ja selle 1982. aastal koostatud korrektuur on ainuke
mahukam inventeerimine, mis linna kohta on tehtud. Lisaks on koostatud mitmeid ajaloolisi
ja detailplaneeringumuudatustega seonduvaid uuringuid, kus on käsitlust leidnud ka
muinsuskaitseala.
Välitööd teostati kahes järgus 2010. ja 2011. aastal vastavalt bakalaureusetöös ette nähtud
põhimõtetele, mida on vastavalt vajadusele praktilise töö käigus kohandati. Ettevalmistava töö
põhimõte oli vanalinna uurida printsiibil ala → krunt → hoone1. Ala ja osaliselt krunte on
analüüsitud bakalaureusetöös, kusjuures inventeerimise ülesandeks jäid väliuuringud, milles
on uuritud krunti ja sellel olevaid hooneid, nende tänapäevast olukorda. Sellest lähtuvalt on
inventeerimise põhiülesanne fikseerida muinsuskaitseala hetkeolukord. Lisaks on toodud välja
nimekiri väga väärtuslikest objektidest, mille riikliku kaitse alla võtmist võiks kaaluda.
Suuremaid muudatusi uuringute juures on väärtushinnangute määramine, mida
bakalaureusetöö ette ei näinud. Tegemata on arhiiviuuringud, peale mida oleks algsete
plaanide kohaselt pidanud antama vanuse ja muinsusväärtuslikud hinnangud. Selle tingis
praktiline vajadus kiireks töö väljundiks. Sellega seoses on kasutatud ankeetidelt eemaldatud
arhiiviuuringute osa. Vajalikud andmed on leitud olemasolevatest muinsuskaitselistest
eritingimustest
Muinsuskaitseameti
arhiivis,
1982.
aasta
Võru
vanalinna
2
detailplaneerimisprojekti korrektuurist , autori käsutuses oleva plaanimaterjali võrdlemisel ja
Ehitusregistri andmete hulgast3. Tarvilikud oleks täiendavad uuringud hoonete vanuse
määramiseks. Hoonete ehitusaega võib tõeselt võtta ainult objektidel, mille kohta on
koostatud eritingimused, ülejäänud on suhteliselt provisoorsed. Ankeetide ja nende andmete
publitseerimisel on oluline jätta võimalus neid hiljem korrigeerida.
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Täpsem selgitus alapunktis I b. Metoodilised juhised hoonestuse uurimisel
Vanalinn. Detailplaneerimisprojekti korrektuur. Kd I. Seletuskiri. E.-J. Sedman, T. Skolimowski. Tallinn
1982, MKA P-5850; ERA, f. T-76, n. 1. s. 5864
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Ehitusregistri E-rakendus, www.ehr.ee
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I b. Metoodilised põhimõtted hoonestuse uurimisel
Valitud metoodikast
Linnaruum koosneb kolmest osast – krundid, tänavad ja väljakud. Parki võib käsitleda
haljastatud väljakuna. Nende osade erinev kasutusviis tingib ka neile omased arhitektuursed,
plaanistruktuurilised ja miljöölised eripärasused. Erinevate osade vaatlusel tuleb jälgida neile
omaseid väärtusi, mida kannavad suuresti sellel paiknevad objektid:
 Krundid (pea- ja abihooned, haljastus, muud objektid)
 Tänavad (sõiduteed, kõnniteed, haljastus, muud objektid)
 Väljakud/pargid (liikumisteed, haljastus, dekoratiivsed detailid, muud objektid)
Kõige tähtsam on fikseerida, uurida ja hinnata hooneid. Hinnangute andmiseks on oluline
omada ülevaadet nende ajaloost. Seetõttu on uuringutel lähtutud suuremast väiksemaks
printsiibist – ala → krunt → hoone. Selliselt lähenedes on võimalik süstemaatiliselt luua
ülevaatlik pilt kogu alast. Enne hoone vaatlust tuleb saada ülevaade selle ümber oleva krundi
ajaloost, et oleks võimalik seda võrrelda hoone ehitusajalooga. Muinsuskaitseala vaatlusel on
oluline uurida kõiki hooneid, mitte ainult väärtuslikke. Ala üldväärtuse moodustab selle
objektide väärtuste kogum. Tööde käigus tuleb koostada iga krundi kohta eraldi ankeet, kus
on andmed nii krundi, kui sellel olevate ning olnud märkimist väärivate hoonete ja ehitiste
kohta, sealjuures vähemtähtsad märkida loetelus.
Käesolev inventeerimine uurib linnaruumi kruntide osa. Nagu eelpool mainitud on
uurimisobjekt krunt, mille kaudu on lähenetud muinsuskaitsealal olevale hoonestusele. Iga
krundi kohta on koostatud inventeerimisankeet, millel on neli alajaotust: ankeedi päis,
krundi üldandmed, väliuuringud, praegune olukord ja foto- ja koopiamaterjal.
Inventeerimiskaartide andmed on kokku võetud koloreeritud väärtushinnangute tugiplaanidel,
mis annavad ülevaate hoonete tehnilisest seisukorrast, umbkaudsest vanusest poole sajandi
täpsusega, stiilist ja muinsusväärtustest.
Inventeerimiskaart
Kaart on jaotatud kolme suuremasse andmetegruppi –
1. Krundi üldandmed;
2. väliuuringud, praegune olukord;
3. foto- ja koopiamaterjal.
Need on jaotatud alatabeliteks, kus käsitletakse kõigepealt krunti ja siis sellel asuvaid
mainimisväärseid hooneid. Inventeerimiskaart on alus uuringute tegemiseks. Vajadusel võib
seda täiendada, kuid selle mahtu ei tohiks vähendada. Kui andmeid lahtri täitmiseks ei ole
võib selle tühjaks jätta.
Blanketi päises on toodud käsiteldava krundi aadress ja muinsuskaitseala riikliku registri
nurmber. Selle all sissejuhatav foto krundi põhihoone esifassaadist ja skeem maa-ameti
kaardiserverist.
4

Krundi üldandmed. Krundi kohta käivas tabeliosas on toodud selle ametlikud andmed
põhiliselt Maa-ameti kaardirakenduse kultuuriväärtuste osast4 ja krundi number läbi ajaloo.
Viimase jaoks on käesoleva töö lisana koostatud joonised Võru 1785, 1947 ja 2006 aasta
krundipiiride võrdlustest. Vajadusel on lisatud märkuste lahter. Andmete taga olev lahter
viitab kasutatud allikale, millede nimistu on andmetegrupi lõpus.
Märkimist väärivaid hooneid võib krundil olla mitu, seega peab täitma kõigi kohta eraldi
tabeli. Põhimõtteliselt on tabeli ülesehitus sarnane krunditabeliga, kuid andmed
iseloomustavad kindlat hoonet krundil. Siin on ametlike andmetena kasutatud põhiliselt
ehitusregistri andmeid5. Võimalikult täpselt on püütud leida hoonete ehituse aega. Andmed
selleks on leitud olemasolevatest muinsuskaitse eritingimustest Muinsuskaitseameti arhiivist,
1982. aasta koostatud Vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuurist ja autori käsutuses
oleva plaanimaterjali võrdlemisel. Nagu eelmises tabelis on ka siin viimane tulp allikate viide
allikmaterjalidele.
Hoonete tabelitele järgneb kasutatud allikmaterjalide nimistu. Seal on märgitud kõik
arhiivis leiduvad andmed, mitte ainult need, mida kasutatud on. Kui allikmaterjalide andmed
on ilmselgelt väärad, on nende taha märgitud sulgudes küsimärk (?). Kui õigeid andmeid pole
leitud on sulgudes küsimärk jäetud koos valede andmetega lahtrisse. See võimaldab hiljem
valed andmed ülesse leida.
Väliuuringud, praegune olukord. See osa on tehtud peale põhiliste krundi üldandmete
tabelisse märkimist. Nii on võimalik krundist ja sellel asuvatest objektidest saada eelnev
teave, neid on lihtsam leida, eristada ja kirjeldada. Väliuuringute tabelid on selgitav, saatev ja
analüüsiv infokogum fotomaterjalile.
Krundi tabeli esimeses lahtris on kõik sellel olevad hooned ja ehitised nimetatud nende
tänapäevaste nimetustega, nii kuidas inventeerijale tundub. Hoonenimed kirjutatakse
ükshaaval välja ning nende abil on võimalik kontrollida, kas need langevad kokku eelneva osa
uuringutega. Haljastus, liikumisteed ja tarastus märgitakse lühidalt seda kirjeldades. Fotodelt
ei tarvitse üldpilti ja konstruktsioonimaterjale alati mõista. Kindlasti tuleb märkida
väliuuringute tegemise kuupäev.
Märkimist väärivate hoonete kohta on koostatud eraldi tabelid, mis on nimetatud vastavalt
krundi tabeli lahtri „hoonete nimetused krundil“ lahtris loetletutele. Hoone otstarve näitab
milleks seda hetkel kasutatakse – eramu, kortermaja, abi- või ühiskondlik hoone. Kui hoonel
on mitu kasutusotstarvet on valdav püütud märkida esimesena.
Korruselisust märgitakse hoone kõrgeima osa järgi. Katusekorrust ei loeta korruseks, vaid
kirjeldatakse sõnaga (1-korruseline katusekorrusega).
Arhitektuurne lühikirjeldus on seletus fotodele ja sisaldab põhiliselt andmeid, mida
fotodelt raske lugeda (hoone elementide materjalid, varjatud väljaehitused, korstnate arv jne).
Kui tarindi materjali või muud uuritavat väärtust ei suudetud visuaalselt tuvastada on selleks
märgitud suure tõenäosusega esinev, ent tähistatud kirja sulgudes küsimärgiga (?). Maapinna
kaldest tulenevalt on hoonete harja ja räästa kõrgused antud soklijoonest ja mõõtmise kohast
võetud sokli kõrgus liidetud sellele. Harja ja räästa kõrguseid eraldab kaldkriips. Kohati on
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Maaameti kaardirakendus, http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html
Ehitusreistri E-rakendus, www.ehr.ee
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võetud ka juurdeehituste kõrguseid, mis on eraldatud semikooloniga. Põhikehandi kõrgused
on alati esimesed. Vajadusel on juurdeehituste kõrgustele lisatud sulgudes selgitus.
Säilinud dekooridetailidena käsitletakse hoone ehitusajale omaseid säilinud
kujunduselemente. Hoone stiil on määratud valdavate stiilielementide kaudu. Väikelinnade
arhitektuur pole enamasti stiilipuhas, kuid ajastu stiilile vastavaid dekoorielemente on
kasutatud rohkesti. Kesiste arhiiviuuringute tõttu on lisatud sellesse lahtrisse ka visuaalselt
tunnetuslik põhikehandi ehitusajastu, mida on ehitusaja selgumisel korrigeeritud.
Foto- ja koopiamaterjalid. Fotode all mõeldakse väliuuringute käigus tehtud ankeetides
kasutatud fotosid. Digitaalselt tuleb ankeedikogule lisada fotomaterjal hea kvaliteediga täies
mahus. Ankeedis olevad fotod on väiksemamõõdulised ja ülevaatlikumad. Need on tähtsuse
järjekorras grupeeritud hoonete kaupa.
Väärtushinnangutest
Igale hoonele on omistatud 4 väärtushinnangut – tehniline seisukord, vanus, stiil ja
muinsusväärtus. Need on kokkuvõetud töö lõpus olevatel koloreeritud tugiplaanidel.








Tehniline seisukord (hea, rahuldav, halb, vare). See väärtushinnang on antud
välise vaatluse põhjal. Heas seisukorras hoonel on katus vettpidav,
vihmaveesüsteem, avatäited ning välisviimistlus korras. Rahuldavas seisukorras
hoonel võib olla mõni kattetarind kulunud või pikemat aega hooldamata. Defektne
võib olla ka vihmaveesüsteem. Katus on siiski vettpidav ja elutegevus võimalik.
Halvas seisundis on hoone, mille katus laseb läbi või on kohati sisse langenud,
vihmaveesüsteem on puudulik või puudu ja/või seinaviimistlus on tugevalt
kahjustunud või kulunud. Elutingimused on raskendatud ja hoone vajab remonti.
Vare on hoone, mille katvad või kandvad konstruktsioonid on osaliselt või täielikult
lagunenud.
Vanus. Hoonetele on võimalusel leitud täpne ehitusaasta. Vajalikud andmed on
leitud olemasolevatest muinsuskaitselistest eritingimustest muinsuskaitseameti
arhiivis, 1982. aasta Võru vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuurist, autori
käsutuses oleva plaanimaterjali võrdlemisel ja Ehitusregistri andmete hulgast. Iga
hoone ehituseaeg on dateeritud vähemalt poole sajandi täpsusega. Samuti on
väliuuringute käigus antud hoonetele ajastu millisena nende ilme visuaalsel
vaatlusel paistab – tsaariaegne (1784-1918), eestiaegne (1918-1944),
nõukogudeaegne (1944-1991), kaasaegne (1991-2011).
Stiil. Hoonetele on omistatud nende proportsioonide ja dekoorielementide järgi
stiil. Väikelinnades on vähe stiilipuhtaid hooneid, kuid ehitusmeistrid on enamasti
kasutanud omas ajas kaasaegseid dekooridetaile. Seetõttu on võimalik ka hoonete
stiililine liigitus. Stiil ei tarvitse olla ehitusaegne, kuna suurem renoveerimine võib
hoone ilmet oluliselt muuta. Stiil on määratud hetkemulje järgi. Hoonete stiililine
liigitus on järgmine: varaklassitsistlikud, klassitsistlikud, historitsistlikud,
juugendlikud,
traditsionalistlikud,
funktsionalistlikud,
stalinistlikud,
ratsionalistlikud, traditsioone järgivad moodsad, moodsad hooned.
Muinsusväärtus. Selle väärtushinnangu kujunemisel omavad rõhku eelnevatest
hinnangutest vanus ja stiil, kuid samamoodi kohapealne tunnetuslik hoone
6

miljööline sobivus hoonestusstruktuuri, tsaariaegsesse linnapilti. Väärtushinnangud
on väga väärtuslik, väärtuslik, struktuuri eirav ja vähese väärtusega hoone.
I c. Võru vanalinna muinsuskaitsealal asuvate mälestiste nimekiri
Arhitektuurimälestised
1. Võru Katariina kirik, 1788-1793 – kultuurimälestise riiklik reg nr 14139,
Jüri tn 9.
2. Võru Jekateriina kirik, 1789 – kultuurimälestise riiklik reg nr 14140,
Lembitu tn 1a.
3. Pangahoone, Võru, 1938 – kultuurimälestise riiklik reg nr 14141,
Tartu 25.
Ajaloomälestised
4. Võru kreisikooli hoone – kultuurimälestise riiklik reg nr 15065,
Seminari 1.
5. Hoonete kompleks, kus aastail 1833-1877 elas ja töötas Friedrich Reinhold
Kreutzwald – kultuurimälestise riiklik reg nr 5744,
F. R. Kreutzwaldi 31
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II. Võru vanalinna muinsuskaitseala skeem
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. veebruari 2006. a. määruses nr 47 (Võru vanalinna
muinsuskaitseala põhimäärus) 2. peatükis §3 alalõikes (2) kirjeldatud muinsuskaitseala piirid
on järgmised:
Muinsuskaitseala hõlmab ala, mis piirneb Karja 40a krundi edelapiiriga, kruntide Karja 40a, 38a, 36, 34a, 34,
32a, 30a, 30 ja 28 loodepiiridega kuni Roosi 35 krundi lõunanurgani, Roosi 35 krundi kagu- ja kirdepiiridega
kuni Roosi tänavani, Roosi tänavaga kuni Karja 22 krundi põhjanurgani, Karja 22 krundi kirdepiiriga kuni Karja
20 krundi läänenurgani, kruntide Karja 20, 18b, 18a, 18, 16 ja 14 loodepiiridega kuni Jüri 2 krundi edelapiirini,
Jüri 2 krundi edelapiiriga Karja 14 krundi põhjanurgast edela suunas ja sama krundi loodepiiriga, viimati
nimetatu mõttelise pikendusega üle Jüri tänava Jüri 3 krundi läänenurgani, Jüri 3 krundi loodepiiri ning kruntide
Jüri 3 ja 5a kirdepiiridega kuni Karja tänavani, viimati nimetatute mõttelise pikendusega üle Karja tänava kuni
Karja 9 krundi läänenurgani, Karja tänavaga kuni ristumiseni Väikese tänavaga, Väikese tänavaga ja selle
mõttelise pikendusega üle Tartu tänava kuni Tartu 11 krundi loodepiirini, Tartu 11 krundi loode- ja kirdepiiriga,
kruntide Tartu 11 ja 11a kagupiiridega, Tartu 11a krundi edelapiiriga kuni Tartu 13 krundi kagupiirini, kruntide
Tartu 13, 15, 17 ja Mäe 1 kagupiiridega kuni Mäe tänavani, viimati nimetatute mõttelise pikendusega üle Mäe
tänava, Mäe tänavaga kuni Lembitu 1 krundi idanurgani, kruntide Lembitu 1 ja 1a kagupiiridega ning viimase
mõttelise pikendusega üle Jüri tänava kuni Jüri 18 krundi kirdepiirini, Jüri tänavaga kuni Vabaduse tänavani,
Vabaduse tänavaga kuni Vabaduse 7 krundi põhjanurgani, kruntide Vabaduse 7 ja 7b kirdepiiridega, kruntide
Vabaduse 7b ja Jüri 15a kagupiiridega kuni Jüri 17 krundi põhjanurgani, kruntide Jüri 17, 19, 21, 23, 25 ja 27
kirdepiiridega kuni Liiva tänavani, Jüri 27 krundi idanurka Liiva 5a krundi läänenurgaga ühendava mõttelise
joonega, Liiva 5a krundi edela- ja kagupiiriga, kruntide Jüri 29 ja 31 kirdepiiridega, Jüri 31a krundi loode-,
edela- ja kagupiiriga, kruntide Jüri 33b ja 35 kirdepiiriga ning Jüri 35 krundi kagupiiriga kuni Jüri 37 krundi
põhjanurgani, kruntide Jüri 37 ja 39 kirdepiiridega kuni Petseri tänavani, Petseri tänavaga kuni Jüri 42 krundi
lõunanurgani, kruntide Jüri 42, 40 ja 38 edelapiiridega kuni Liiva 9a krundi kagupiirini, Liiva 9a krundi
kagupiiriga, Liiva 11a krundi kirde- ja loodepiiriga, Liiva 11 krundi edelapiiriga ja selle mõttelise pikendusega
üle Liiva tänava, Liiva tänavaga kuni F. R. Kreutzwaldi 39 krundi kirdepiiri mõttelise pikenduseni üle Liiva
tänava, F. R. Kreutzwaldi 39 krundi kirdepiiri ja selle mõttelise pikendusega F. R. Kreutzwaldi 41 krundi piirini,
F. R. Kreutzwaldi 41 krundi loode- ja kirdepiiriga, kruntide F. R. Kreutzwaldi 43 ja 43b kirdepiiriga ning viimati
nimetatu kagupiiriga kuni F. R. Kreutzwaldi 45a krundi põhjanurgani, kruntide F. R. Kreutzwaldi 45a, 47 ja 49
kirdepiiriga kuni Petseri 14 krundi põhjanurgani, Petseri 14 krundi loode- ja edelapiiriga kuni Petseri tänavani,
Petseri tänavaga kuni F. R. Kreutzwaldi 60 krundi lõunanurgani, kruntide F. R. Kreutzwaldi 60, 58a, 56a, 56 ja
54 edelapiiridega ning viimati nimetatu mõttelise pikendusega F. R. Kreutzwaldi 52a krundi kagupiirini,
kruntide F. R. Kreutzwaldi 52a ja 50, Liiva 17b, 19 ja 21 kagupiiriga kuni Vabriku tänavani, sellest punktist
Liiva 23 krundi idanurka kulgeva mõttelise joonega, kruntide Liiva 23 ja 23a kagupiiridega ning viimati
nimetatud krundi edelapiiriga kuni Liiva tänavani, Liiva tänavaga kuni Liiva 18b krundi edelapiiri mõttelise
pikenduseni üle Liiva tänava, kruntide Liiva 18b ja Vee 31 edelapiiridega, Vee 29 krundi kagupiiriga, kruntide
Vee 29, 27, 25, 23, 21 ja 19 kirdepiiridega ja viimati nimetatu mõttelise pikendusega Vabaduse 23 krundi
kagupiirini, kruntide Vabaduse 23 ja 21 kagupiiridega ja viimati nimetatud krundi kirdepiiriga ning selle
mõttelise pikendusega üle Vabaduse tänava, F. R. Kreutzwaldi 34 krundi loode- ja edelapiiriga, F. R.
Kreutzwaldi tänavaga kuni F. R. Kreutzwaldi 19 krundi läänenurgani, F. R. Kreutzwaldi 19 krundi edela- ja
kirdepiiriga, kruntide F. R. Kreutzwaldi 21 ja 21a edela-, kirde- ja kagupiiridega, kruntide F. R. Kreutzwaldi 23,
25 ja 25a kirdepiiridega ning viimati nimetatu pikendusega üle Vabaduse tänava, Vabaduse tänavaga kuni
Vabaduse 17 krundi põhjanurgani, Vabaduse 17 krundi kirde- ja kagupiiriga, Vabaduse 17a krundi kagupiiriga,
F. R. Kreutzwaldi 29 krundi kirdepiiriga, F. R. Kreutzwaldi 31 krundi loode- ja kirdepiiriga, kruntide F. R.
Kreutzwaldi 33 ja 35 kirdepiiridega, kruntide Liiva 12, 12a, 10a ja Jüri 34 loodepiiridega, kruntide Jüri 32a, 32,
30 ja 28 edelapiiridega, Vabaduse 15 krundi kagu-, edela- ja loodepiiriga, Vabaduse 10 krundi edelapiiri
mõttelise pikendusega üle Vabaduse tänava, kruntide Vabaduse 10, Jüri 24 ja 22c edelapiiridega ning viimati
nimetatud krundi loodepiiriga, kruntide Jüri 22b, 20, 20a, 18a ja 18 edelapiiridega ning viimati nimetatud krundi
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loodepiiriga, Jüri 16 krundi edelapiiriga kuni Tartu tänavani, sellest punktist üle Tartu tänava Jüri 14 krundi
lõunanurka kulgeva mõttelise joonega, viimati nimetatud krundi edelapiiriga, kruntide Katariina allee 1, 3 ja 5
kagupiiridega, Tartu 42 krundi kirdepiiri ja selle mõttelise pikendusega üle Tartu tänava, Tartu tänavaga kuni
Tartu 35 krundi põhjanurgani, Tartu 35 krundi kirde- ja kagupiiriga ning F. R. Kreutzwaldi 15 krundi kagupiiriga
kuni F. R. Kreutzwaldi tänavani, seda punkti üle F. R. Kreutzwaldi tänava F. R. Kreutzwaldi 20 krundi
idanurgaga ühendava mõttelise joonega, F. R. Kreutzwaldi 20 krundi kagu- ja edelapiiriga ning F. R.
Kreutzwaldi 18 krundi edelapiiriga kuni Tartu tänavani, Tartu tänavaga, F. R. Kreutzwaldi tänavaga, Katariina
alleega, Kalevipoja tänavaga ja Karja tänavaga kuni Karja 40a krundi lõunanurgani vastavalt muinsuskaitseala
plaanile.

Sama määruse §4 on toodud muinsuskaitseala kaitsevööndi piirid:
Muinsuskaitseala kaitsevöönd koosneb muinsuskaitsealaga külgnevatest aladest, mis väljastpoolt piirnevad
Roosi tänava mõttelise pikendusega Tamula järve kaldajooneni ja Roosi tänavaga kuni Roosi 1 krundi
põhjanurgani, kruntide Roosi 1 ning Väike 14, 12, 12a, 10, 8, 6, 4, 2 ja Tartu 20 kirdepiiriga, Tartu tänavaga kuni
Jõe tänavani, Jõe tänavaga kuni Vabaduse 4b krundi loodepiirini, Vabaduse 4b krundi loode- ja kirdepiiriga,
Vabaduse tänavaga kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljaku kirdepiiri ja selle mõttelise pikendusega Oja
tänavani, Oja tänavaga kuni Uue tänavani, Uue tänavaga kuni Petseri tänavani, Petseri tänavaga ja selle mõttelise
pikendusega Tamula järve kaldajooneni ja Tamula järve kaldajoonega kuni selle lõikumiseni Roosi tänava
mõttelise pikendusega.
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III. Võru ajaloolised plaanid
III a. Võru linna hoonestuse kavandatav planeering 1785. aastast6

6

EAA, f. 308, n. 6. s. 434
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III b. Võru linna hoonestusega plaan 1842. aastast7

7

EAA, f. 298, n. 2. s. 11
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III c. Võru linna kruntide plaan 19478
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ARM, f. 3, n. 1. s. 406
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