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Tartu Turg on koht, kust linlased leia-
vad värskeid vilju ja taimi, et keha ning 
vaimu vitamiinidega kosutada. Talupi-
dajatele ja väikekaupmeestele on turg 
üks vähestest müügikanalitest, kus ise 
oma toodetega kaubelda. Väiketootjale 
on see esmane lihtne müügikoht ostja-
ga kohtumiseks ja ostjale mõnus paik 
kauplejaga suhtlemiseks. Turu missioon 
on toetada väiketootjat-kauplejat ja või-
maldada neile igapäevane töö igas olu-
korras. 

Turul on kaubale nõuetekohased laod 
ja kauplejatele mugavad olmetingimu-
sed. Kaks aastat tagasi renoveeritud 
turuhoone keldris on sobiva tempera-
tuuriga ruumid nii värske liha lõikuseks 
kui ka aedviljade hoidmiseks. Uued letid 
on mahukad ja tagavad kauba säilimise. 
Turul võib saada kauplemisloa nii üheks 
päevaks kui ka oluliselt pikemaks ajaks. 
Nädalavahetustel käivad külaliskauple-
jad müümas värskeid tooteid, mida ja-
gub vaid päevaks-paariks.

TURG PAKUB 
LINNAINIMESELE 
TOIDUPOOLIST JA 
TALUPIDAJALE TÖÖD

Turuhoone parima teenindusega müügi-
leti valime igal kevadel ja sügisel heade 
ostjate abiga. Turg premeerib asjatund-
likke ja aktiivseid müüjaid ning annab 
neile Turu Päikese märgi. Hetkel oma-
vad Turu Päikese märki Leopoldi Lihaleti 
müüjad, kes selle auga välja teenisid.

Igal laupäeval on Tartu Avaturu tagumi-
ses müügireas kohalikud käsitöökauple-
jad. Ostja saab uudistada rahvariideid ja 
ehteid, looduskosmeetikat ja seepe, kalt-
suvaipu ja lõikelaudu – midagi põnevat 
igale maitsele. Selline omanäoline kau-
bavalik ja huvitavad kohalikud valmis-
tajad on käesoleval suvel esmakordselt 
turul.

Kodumaise talutoodangu propageerimi-
seks on loodud Turu Tempel, kvaliteedi-
märk eeskujulikele kauplejatele, kes ise 
toidukraami kasvatavad või valmistavad 
ning seda turul müüvad. Tervislik toi-
tumine tähendab ju ka seda, et sööme 
meie lähemas ümbruskonnas kasvata-
tut ja toodetut. Igaüks meist saab ühist 
elujärge parandada, kui pruugib kohalik-
ke toiduaineid. Hoiame loodust ja anna-
me tööd oma naabrile.

Külastades ise Lõuna-Eesti köögiviljakas-
vatajaid, olen mõistnud, et see on nende 
elustiil, mitte äri. Tartu Turul on suurim 
heameel seda järjepidevust toetada ja 
linlastele sedakaudu maaelu tutvustada.

Turg osaleb ka Autovabaduse puiesteel, 
mis alustab juulis, ning korraldab Turu 
festivali augustis. Avaturul alustab Eesti 
esimene maasikaostu drive-in neljapäe-
viti ja reedeti kell 16 – 18. Rohkem infot 
leiad: https://www.facebook.com/tartu-
turgas/

Turg on alati olnud hinnatud ja väärtus-
lik partner väiketootjale, vastutustund-
likule kauplejale ja värskust hindavale 
kliendile. Turg on Eesti toidu visiitkaart 
Tartus, mis ise küll midagi ei müü, vaid 
koondab kvaliteetse ja teadaoleva pä-
ritoluga kauba ning aitab kaasa selle 
vahetule pakkumisele linlastele. Turg on 
olnud ja jääb Tartu linnakeskkonna olu-
liseks osaks ja linnakodaniku meelispai-
gaks.

Oleme avalik ettevõte ning meile läheb 
väga korda tartlaste arvamus ja konst-
ruktiivne tagasiside. 

Turul toimub iga päev!
      Tule turule!               

Turu Teataja

Turg ise ei müü, vaid annab kauplejatele 
müügikoha. Turuhoones endas on iga-
päevaselt ligi 60 kauplejat ja tuhandeid 
tooteid. Kodumaise aedvilja hooajal on 
Tartu Avaturul üle 200 erineva kohaliku 
kauba müüja. Turul toimuvate laatade ja 
muude aktsioonide raames lisandub küm-
neid külaliskauplejaid. Müüakse nii Eestist 
kui ka Euroopast pärit värsket toidukau-
pa. Avaturul asuvatest kioskitest leiab ka 
kodukaupa, riideid, käsitööd, jalanõusid, 
kardinaid ning tooteid, mida tõepoolest 
mujalt ei leia. 

Turg erineb poest – meie müüjad on le-
gendaarsed ja pika kogemusega, nende 
soovitused on kulda väärt. Paljud kaup-
lejad on ise ka toodete valmistajad, kas-
vatajad. Palju kaupa müüakse lahtiselt ja 
pakendivabalt, millega hoiame keskkon-
nasõbralikku joont. Paljud väikekauplejad 
varuvad tooted ainult päevaks, et kauba 
värskus oleks maksimaalne. Turg on ka 
mõnus ajaveetmise koht, kus saad koha-
likus kohvikus süüa, kauplejaga suhelda, 
hankida ehedat ja erilist toodet otse toot-
jalt. Sellist suhtlusvormi on tavakaupluses 
raske leida. 

TURULT LEIAD KÕIKE



MORANGO AED JA AASA TALU

Morango Aias ning Aasa Ta-
lus tegutsevad kõrvuti kaks 
generatsiooni pererahvast, 
kes tegelevad maasika- ning 

lillekasvatusega. Kasvuhoonetes ning 
põldudel toimetab nii ema, isa kui ka 
tütar perega ning maatöö pole võõras 
ka kõige noorematele. Tegeletud on 
ka kartulikasvatusega, kuid tänaseks 
on see minevik ning peremehe meenu-
tustest võiks lausa raamatu kirjutada! 
Praegu on valikus ka tomati- ja kurgit-
aimed, mida pakutakse müügiks avatu-
rul. Turulkäimine pole pererahvale võõ-
ras, käsi saadi valgeks juba Leningradi 
aegadel. Morango Aed ning Aasa Talu 
on head näided sellest, kuidas erinevad 

generatsioonid võivad tunda kirge sa-
made asjade vastu ning koostööst sün-
nib midagi imelist.

Fotod: erakogud
Tekstid koostanud Rene Kiis, Tartu Turu tegevjuht
info@tartuturg.ee
www.tartuturg.ee 
facebook.com/tartuturgas/
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Tartu Turu saadikud tegid Tartu ümber tiiru ning astusid läbi talunike juu-
rest, kes oma toodangut Tartu Turul pakuvad. Käisime nii suurtes kui ka 
väikestes taludes, igaüks neist oli omanäoline ja imetlusväärne. Tahame 
neid omalt poolt tänada Turu Templiga, austamaks talunikke ning nende 
kasvatatud kodumaist ja maitsvat kaupa.

TONTOLI MARJATALU

Tontoli Marjatalu asub Põl-
vamaal, looduskaunis Pi-
kareinu külas. Tontoli Mar-
jatalu valdusi on tegusas 

perekonnas pärandatud edasi juba 
põlvest põlve. Perenaine Tiina ja pere-
mees Kaido koos poegadega harivad 
maasikapõlde maaliliste voorte vahel, 
kus marjapõõsad looklevad nii kaugele, 
kui silm seletab. Põhiliseks müügiartik-
liks on maasikad, mida nad kasvatavad 
lausa 13 hektari suurusel pinnal. Lisaks 
kahele maasikasordile leiab Tonto-
li Marjatalust ka nelja sorti vaarikaid. 
Väiksemas mahus kasvatatakse ka to-

matit, kurki ja hernest, mis oma hea-
duses maasikatest maha ei jää. Tontoli 
Marjatalu lett on leitav Tartu avaturul.

OJAVEERE AED

Ojaveere Aed asub Naha 
külas, Räpina vallas. Talu 
peremees, õppinud agro-
noom Ülar Liiv, on tegele-

nud taime-, köögivilja- ja marjakas-
vatusega juba alates 1992. aastast. 
Sellest ajast alates on talu varustanud 
toorainega ka Salvestit, kuid väga palju 
erinevat toodangut jõuab selle kõrvalt 
ka Tartu turule. Ülari talus on mitu-mi-
tu kasvuhoonet, kus võrsuvad kaunid 
kevadlilled ning laiuvad lopsakad lille-
ampliväljad. Pihlaka talu põldudel kas-
vavate maasikate- ning köögiviljade 
põllud laiuvad ümber Ülari maja igas 

ilmakaares. Sealt võib leida veel uba, 
hernest, kapsast, tomatit, kurki, kõrvit-
sat ja igal aastal katsetab Ülar ka uusi 
sorte, mida klientideni viia.

LAARI TALU

Laari Talu näol on tegu pe-
retaluga. Särav perenaine 
Kadri kõnnib oma isa jälge-
des ning maasikakasvatu-

sega on siin tegeletud juba 11 aastat. 
Alustati tagasihoidlikult – vaid 8 maa-
sikavaoga. Nüüdseks on vagusid oluli-
selt rohkem ning maasikameetreid tu-
leb põldudel kokku suisa 50 000! Kadri 
keskendub vaid maasikakasvatusele, 
neid on võimalik osta nii värskena kui 
ka kuivkülmutatult, niisama söömiseks 
kui ka moositeoks, erinevaid sorte on 
mitmeid. Kadri teab maasikate fi losoo-
fi at täpselt – mari PEAB olema maitsev!

JOOSEPI TALU

Joosepi Talu on pereettevõ-
te, mis asub Põlvamaal Ahja 
alevikus ning on tegutsenud 
juba ligi 20 aastat. Joosepi 

talu maasikaväli laiub kokku 30 hektari 
suurusel pinnal ning lisaks kasutatakse 
esimest aastat ka kasvutunneleid. Pe-
repoeg Ranet Roositalu süda tuksub 
maasikatele, selles pole kahtlust. Tänu 
tulihingelisele pühendumisele on Joose-
pi Talu maasikad klass omaette! Pea-
le maasikakasvatuse tegeleb Joosepi 
talu rahvas ka külmutatud frigotaime-
de müügiga, mis kannavad vilja juba 
esimesel aastal. Tartu avaturul asu-

vad Joosepi talu maitsvad ja magusad 
maasikad müügilettides 205 ja 206, lett 
asub ka Turuhoone kõrval. Heida pilk 
ka Joosepi Talu Facebooki kontole.

LUUNJA MAASIKAS JA LUUNJA KÖÖGIVILI

Luunja Maasika ning Luunja 
Köögivilja valdused laiuvad 
100 hektari suurusel maa-
alal ning peaaegu sama 

palju, kui on maad, on ka seal kasva-
tatavaid kultuure. Nagu nimigi ütleb, 
asuvad ettevõtted Luunja vallas, Tar-
tumaal. Perepoeg Mart koos isaga on 
positiivsed ja hakkajad mehed, kellele 
meeldib käia ajaga kaasas, katseta-
da uusi taimekultuure ning tegeleda 
just sellega, mis silma särama paneb. 
Nende jaoks ei eksisteeri mitte prob-
leemid, vaid lahendused, ning viimas-
te otsimisega peab korralik põllumees 

tegelema hommikust õhtuni. Luunja 
meeste käest on võimalik soetada nii 
maasikaid, vaarikaid, kui ka kõikvõima-
likku köögivilja. Nende leti leiad avatu-
rult.

LÄTTE TALU

Viljar Varrik on Vasula ale-
vikus asuva Lätte Talu pe-
remees ning tema maasika-
põldude lõppu silmaga näha 

ei ole, ühe vao pikkus on lausa 350 
meetrit ning kokku on selliseid vagusid 
10 hektarit. Kahel hektaril on maas ka 
hernes. Maasikakasvatusega alustas 
Viljar tegelikult juba põhikoolis käies 
ning aasta-aastalt on see ettevõtmi-
ne kasvanud, arenenud ning ka tead-
misi on selle aja jooksul ohtralt juurde 
tulnud. Praeguseks on kasvatatavaid 
maasikasorte kokku kolm ja need on 
selekteeritud ülima hoolega.

Turuhoones saab süüa!
Tartu Turuhoones ei ole kellelgi tühja kõhtu vaja kannatada - 

selle eest hoolitsevad Emajõe Pruulikoda ning Urve Köök. 

Emajõe Pruulikoja Õllekeldrist leiab tõeline õllesõber 
külma keelekastet ning maitsvaid snäkke. 

Vaata lähemalt Pruulikoja FB lehelt.
Avatud E-P, päevapakkumised saadaval alates kella 11:00st.

Urve Köögi perenaine pakub igapäevaselt 
erinevaid koduseid toite nii kohapeal nautimiseks kui ka kaasaostuks. 

Avatud E-P, päevapakkumised kell 12-14.

Eelpool mainitud tootjad müüvad oma kaupa Avaturul ja Turuhoone ees. Lisaks 
omavad Turuhoones auväärset templit ka Taluturg, Kalatalu Härjanurmes, Kuu-
siku talu, Pajumäe. Juulis on kohal ka Aiandi talu, kes kasvatab mõnel hektaril 
maasikat, kartulit, hernest, sibulat ja muud.
Avaturul kauplevad Turu Templi märgi alt alates eelmisest aastast: Langemäe, 
Wiira, Kuusiku, Ääre, Kenaste, Järve, Lohu, Aia talud.


