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SISSEJUHATUS 

 

Aruanne  “Tartu  linna  ettevõtluskeskkonna  arendamine”  analüüsib  Tartu  linna  arengukava 

aastani  2025  koostamise  raames  kehtiva  arengukava  ettevõtluse  peatükki  "Nutikas 

ettevõtluslinn"  ning  teeb  ettepanekud  selle  täiendamiseks.  Vaatluse  all  on  ettevõtluse 

ruumiline  keskkond  Tartu  linnas  ja  Tartumaal  ning  ka  laiemalt  Lõuna‐Eestis.  Fookuses  on 

eksportivad ettevõtted ja nende toetusvõimaluste välja selgitamine: mis takistab toimivate ja 

uute  eksportivate  ettevõtete  arengut  ning  milliste  meetmetega  saaks  linn  nende  kasvu 

soodustada. 

Tartu linna üldplaneeringu 2030+ koostamisega seonduvalt tehakse planeerimisettepanekuid 

ettevõtluskeskkonna arendamise  ja ettevõtete  territoriaalse paiknemise ning alade  fookuste 

osas.  Töös  kasutatakse  koostatavaid  planeeringuid  (Tartu  linna  üldplaneering,  Tartu 

maakonnaplaneering) ja kehtivaid lähivaldade üldplaneeringuid. Aruanne: 

 esitab  Tartu  linna,  maakonna  ja  Lõuna‐Eesti  peamiste  majandusharude  ettevõtete 

paigutuse hetkeseisu ja paigutumise prognoosi linnaosade tasandil; 

 teeb ettepanekud ettevõtluse ruumilise arengu suunamiseks ja hoogustamiseks: 

o ettevõtete asukohavaliku, ruumivajaduse ja ‐tingimuste kohta ning  

o ruumilise arengu meetmeteks ettevõtluskeskkonna edendamisel. 

Aruanne koosneb kuuest osast. Esimeses käsitletakse töö koostamise metoodikat. Teine toob 

välja peamised  trendid  linnastruktuuride muutustest  Euroopas  loomaks  vajalikku  konteksti. 

Kolmandas  käsitletakse  Tartu  linnaregiooni  planeeringuid.  Dokumendi  neljas  osa  annab 

ülevaate Tartu linna majandusstruktuurist ja selle muutustest Statistikaameti andmete alusel, 

viies keskendub konkreetselt ettevõtluse ja eriti eksportivate firmade põhinäitajate muutustele 

ajavahemikul 2010–2015, kasutades äriregistri kõikseid andmeid Kuues osa esitab konkreetseid 

soovitusi  ettevõtluse  arendamiseks  Tartus  refereerides  muu  maailma  kogemust,  Tartus 

ettevõtete  ja  oluliste  asutuste  esindajate  intervjuusid  ning  töörühma  ning  linnavalitsuse 

töötajate tööseminaride tulemusi. 

Töö  koostasid  19.  detsembrist  2016  30.  jaanuarini  2017  OÜ  Irbis  konsultatsioonid  (Garri 

Raagmaa ja Maria Metsaorg), OÜ Cumulus Consulting (Jaan Urb), Positium OÜ (Laura Altin ja 

Jaak  Asser)  ning  allhankijatena  Sotsiaalteaduslike  rakendusuuringute  keskus  RAKE  (Uku 

Varblane) ja Jaak Kliimask. Keelekorrektuuri tegi Helje Kaldaru.   
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1 METOODIKA 
 

Töö metoodika lähtub tellija hinnapäringus nr. 9‐3.2/UP‐14‐003 10.11.2016 esitatud eesmärgist 

ja etteantud küsimustest. Töö koostati viies osas. 

1) Kirjanduspõhine ülevaade linnastruktuuride muutustest Euroopas ja ettevõtluse arengu 

meetmetest  loob  ettevõtluse  arendamiseks  Tartus  vajaliku  konteksti  ja  kaardistab  olulised 

mujal kasutusel olevad praktikad. Selgitatakse, millised on olnud  linnastu arengu erinevates 

etappides  toimivad meetmed.  Etapi  väljundiks  on  kontsentreeritud  kokkuvõte  peamistest 

leidudest. 

2) Tartu  linna  ja  lähiomavalitsuste  planeeringudokumentide  ja  kaardimaterjali  analüüs, 

millega selgitatakse olemasolevate ettevõtlusalade maht, koosseis ning profiilid.  

3) Statistikakaameti andmete analüüs hindab Tartu, Tartumaa ja Lõuna‐Eesti maakondade 

ettevõtlusstruktuuri ja ekspordi muutumist. Statistika ülevaade võimaldab ka andmete võrdlust 

(triangulatsiooni).  Samas on  Statistikaameti  andmestiku oluliseks puuduseks  asjaolu, et  see 

kajastab  vaid 20  ja enama hõivatuga ettevõtteid,  seega ülevaade ei hõlma  väikeettevõtete 

majandusnäitajad.  Analüüsi  tulemusena  esitatakse  ülevaatlikud  tabelid  ja  joonised  ning 

tuuakse välja olulisemad trendid ning põhijäreldused. 

4) Äriregistri värskeimate (2015) kõiksete andmete statistiline ja GIS analüüs lubab hinnata 

ettevõtete ning töökohtade ajalist (võrreldes 2011) ja ruumilist ümberpaiknemist linnaosade ja 

kohalike  omavalitsuste  lõikes. Ühtlasi  sai  võrrelda  agregeeritud  kõiksete  andmete  tulemusi 

statistika andmetega. Analüüsi aluseks võeti Eesti äriregistri andmestik, mis sisaldab ettevõtete 

majandusaasta aruannete andmeid, sh müügitulu nii tervikuna kui ka erinevate turgude lõikes. 

Äriregistri andmestikust leitud Tartu ettevõtete ekspordimahtude, nende jaotuse ja vajadusel 

ka  teiste asjakohaste  taustatunnuste  (nt ekspordi osakaal või kasvu kiirus) alusel määratleti 

olulised eksportivad ettevõtted. Seejärel jaotati ettevõtted nende registreerimise aadressi järgi 

linnaosade  kaupa.  Analüüsi  tulemusena  saadud  andmetabeleid  sisaldavad  ettevõtluses 

töötavate  inimeste  arvu, müügitulu  jms  näitajaid  linnaosade  kaupa.  Analüüsiti  ettevõtete 

paiknemist,  töötajate  arve  ja  ekspordikäibe  mahte  Tartu  linnas  ja  selle  lähiümbruse 

omavalitsustes. Tulemused visualiseeriti kaartidel ja esitati andmekihtidena ka *.shp formaadis. 

Ettevõtete  paiknemine  on  äriregistrisse  kantud  aadresside  alusel  geokodeeritud  ning 

vormistatud intensiivsuskaartidena. Lähteandmestiku puuduseks on info puudumine ettevõtte 
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asukoha asumi kohta, mistõttu ei olnud võimalik esitada kaartidel ettevõtete paiknemist  ja 

muutusi ekspordimahtudes asumite/linnaosade lõikes. 

5) Ettevõtete probleemid  ja vajadused selgitati välja ettevõtjate esindate  ja ettevõtluse 

arengu organisatsioonide ning Tartu suurte maakasutajate intervjuudega. Selgitamaks, mis võib 

takistada eksportivate ettevõtete arengut ja mis võiks olla linna roll nende arengu tagamiseks 

ja  hoogustamiseks  (uurimisküsimus  1.2)  ning millest  tuleneb  uute  ja  laienevate  ettevõtete 

asukohavalik, ruumivajadus ja ‐tingimused (uurimisküsimus 2.2), ei ole võimalik tugineda vaid 

teisestele/olemasolevatele  materjalidele,  vaid  on  vajalik  saada  vahetut  infot  ettevõtetelt 

endilt.  Seejuures  on  lisaks  peamiste  probleemide/kitsaskohtade  selgitamisele  oluline 

kaardistada  ära  ettevõtete  ettepanekud  väljakutsetega  toime  tulekuks.  Uurimisküsimusele 

vastamiseks sobib kõige paremini fookusgrupi intervjuu meetod, mis võib luua osalejate vahel 

täiendavaid sünergiaid ning osaliselt täidab ka valideerimisinstrumendi rolli. Kokku korraldati 

kolm  fookusgrupi  intervjuud  peamiste  sihtgruppidega, millele  lisanduvad  intervjuud  Tartu 

oluliste avalike maakasutajate, tööandjate ja teenuste tarbijatega nagu kõrgkoolid, kliinikum ja 

ettevõtete  tugistruktuurid,  selgitamaks  välja  nende  ruumilisi  arenguplaane  ja  võimalikke 

koostoime  sünergiaid.  Uurimisetapi  tulemuseks  on  Tartu  ettevõtete  ja  asutuste  tulevase 

ruumivajaduste  kokkuvõte.  Intensiivse  infokorje  meetmed,  analüüs  ja  interpretatsioon 

korraldati järgmiselt kolme tegevuse põhiselt. 

1.1 Fookusgrupid 

Otsustati kasutada fookusgruppi intervjuu meetodit, esmaseks eesmärgiks saada teavet valitud 

sihtrühmade  tegevuse  ja  selle  laiendamise  takistustest,  sh.  asukohapõhistest.  Teisalt  ka 

kommentaare  töörühma  poolt  välja  pakutud  soovitustele  ja  ettepanekutele.  Intervjuud 

valmistas ette, valimi koostas  ja vestust  juhtis Jaak Kliimask. Kommunikatsiooni  ja salvestuse 

korraldas Maria Metsaorg. 

Grupiintervjuule valiti ettevõtted kolmest valdkonnast: 

1) IT‐ettevõtted (eeldatavasti‐loodetavasti kiiresti kasvavad/arenevad kõrgepalgalised 

eksportöörid, nö linna tulevik, pealegi üsna spetsiifiliste asukohaeelistustega, olles 

juba teatud määral muutnud kesklinna ilmet ja ruumikasutust); 

2) suuremad tööstusettevõtted (suurimad ruumikasutajad, eksportöörid ja tööandjad; 

samas võimalikud ümberkolijad); 
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3) kõrgtehnoloogiliste tegevusalade väikesed tööstusettevõtted (loodetav tulevik uue 

tööstuse näol eeldatavalt spetsiifiliste arenguprobleemide ja asukohaeelistega). 

Igast  valdkonnast  kutsuti  ca  8–10  ettevõtet,  kasutades  valiku  tegemisel  ettevõtteregistri 

andmebaasi. Helistati nimeliselt ja saadeti kinnitav kutse e‐postiga. Kohtumise asukohaks valiti 

raekoda, eeldades, et see soosib osalust. Grupiintervjuul osalejaid oli kohale tulla  lubanutest 

oluliselt vähem: vastavalt 2 + 1 + 0. Kolmanda grupi esindajad olid seega osalemisvajalikkuse 

üle eriti kõhklevad. 

Intervjuude kvaliteediga võis rahule jääda, kahel päeval kujunes vestlus plaanitud 1,5‐tunnise 

asemel  kahetunniseks,  samuti  oldi  valmis  vastama  täiendavate  küsimustele.  Üldiselt 

eeldatakse,  et  transpordiühendused,  parkimine  ja  heakord  on  linna  ülesanded, nii  nagu  ka 

ümber‐/juurde‐ jm ehituslubade andmine. Muus osas ei loodeta linnalt erilist tuge. Intervjuul 

osalenud  ettevõtetega  saaks  edasi  sidet  hoida.  Linnavalitsus  võiks  neile  saata  järeldused‐

soovitused  ja  paluda  neid  kommentaarida,  võimalusel  ka  täiendavalt  kokku  saada  ja/või 

personaalselt intervjueerida. 

 

1.2 Intervjuud  Tartu  ettevõtete  tugiorganisatsioonide  ja  suurasutuste 
esindajatega  

Küsitletavate  valik  tehti  lähtudes  nende  juhitavate  asutuste  ruumiliselt  mõjust:  ülikoolid, 

kliinikum,  ettevõtete  tugi‐  ja  katusorganisatsioonid,  Tartumaa  omavalitsused.  Intervjuu  kui 

meetodi  valikul  lähtuti  eeldatava  info  mahust,  eeltöö  võimalikkusest,  varasema  kontakti 

olemasolust ning intervjueeritavate ajalistest võimalustest.  

Intervjueeriti  järgmisi  inimesi: Martin Kikas,  Fred Koppel, Vaido Mikheim, Toomas Noorem, 

Antti  Roose  (26–30.  detsember  2016);    Aivar  Aleksejev,  Aare  Anderson,  Volli  Kalm, Mait 

Klaassen, Rein Kokk, Andres Liinat, Priit Lomp, Andres Metspalu, Tõnu Muru, Erik Puura, Aivar 

Soop (2–6. jaanuar); Lemmit Kaplinski, Reigo Kuivjõgi, Urmas Siigur, Piia Vettik‐Leemet (9–13. 

jaanuar);  Margus  Hendrikson  (30.  jaanuar).  Ligi  pooli  intervjueeritavaid  küsitleti  vahetult, 

usutlused kestsid 5–20 minutit, mahukamad intervjuud salvestati, telefoniintervjuud (kaldkirjas 

nimedega  isikutega) kestsid 5–15 minutit.  Intervjuud valmistas ette, viis  läbi  ja  saadud  info 

interpreteeris Garri Raagmaa.  
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1.3 Tartu linnavalitsuse ja ekspertgrupi tööseminarid ning ajurünnakud 

Projekti  koostamise  raames  korraldati  neli  tööseminari:  20.  detsembril,  10.  jaanuaril  koos 

linnavalitsuse  esindajatega,  19.  jaanuaril  ja  30.  jaanuaril.  Lisaks  infovahetusele  korraldati 

igakordselt  ekspertide  vestlusringid‐ajurünnakud  infokorje  ja  analüüsi  tulemuste 

interpreteerimiseks, ideede ja lahenduste leidmiseks. Seminaride põhitulemused ja järeldused 

protokolliti ja salvestati ning need on koondatud kokkuvõtvasse peatükki. 
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2  ETTEVÕTLUSE RUUMILISE ARENGU SUUNDUMUSED JA MEETMED 

EUROOPA LINNADES 

 

Alljärgneva ülevaate esimene pool on koostatud meeskonna üldteadmiste baasil. Valdavalt ei 

ole otseselt viidatud konkreetsetele allikatele, vaid on keskendatud mujal kogetud muutuse 

interpreteerimisele Tartu konteksti. Lisatud on Tartuga suuruse poolest võrreldavate ja sarnase 

profiiliga ülikoolilinnade ettevõtluspoliitika kirjeldused vahetute linkidega, kust on võimalik osa 

saada nende linnade strateegilise ruumiarengu kogemusest.  

 

2.1 Üldised muutused, mida tuleks arvestada Tartu ettevõtete ruumilises 

arengus  

Tartu tööstuse ja hõive struktuur on möödunud kümnendil teinud läbi Läänes juba 1980ndatel 

alanud deindustrialiseerimise, millega raske ja saastav ning üldjuhul ka tööjõumahukas tööstus 

on  lahkunud  linna  äärealadele, mujale  Lõuna‐Eestisse  või  odava  tööjõuga maadesse mujal 

maailmas.  Tartu  kesklinna  piirkonnas  on  tootmisettevõtete  asemele  rajatud  ennekõike 

jaekaubandus‐ ja teeninduspindu. Tartust on saanud terve Lõuna‐Eesti ja mõningal määral isegi 

ka Pihkva teeninduskeskus. 

Ülikoolid on üha kasvava tähtsusega ettevõtluse arengus ja innovatsioonis ning toodangu ja 

teenuste  teadmusmahukuse  kasvatamisel.  Üldlevinud  praktika  on  teadus‐  ja  tehnoparkide 

rajamine ülikoolide vahetusse lähedusse, et tuua piirkonda teadmiste kasutamisest huvitatud 

ettevõtteid. Teadlas‐ ja üliõpilaskonna ettevõtjastumine ning ülikoolide ja ettevõtete hoonestu 

põimumine  linnasisestes  klastrites  on  omavahel  seotud  protsessid.  Samas  on  teadlaste  ja 

ettevõtjate  eesmärgid  ja  käitumiskultuurid  väga  erinevad, mistõttu  on  oluline  soodustada 

ettevõtjate ja ülikooli töötajate füüsilist kokkupuutumist ning sotsiaalset suhtlust.  

Näiteks  võiks  käivitada  ettevõtete  ja ülikoolide  ja  tippjuhtide  regulaarsed  kohtumised   ning 

sarnaselt (Rotary ja Lions) klubidega initsieerida ettevõtete spetsialistide, ülikoolide töötajate,  

üliõpilaste  ja  linnaregiooni  arendusametnike  valdkondlike  kohtumispaikade  (à  la  Garage48 

HUB) sisseseadmist söögikohade juures.  
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Nagu kogu Euroopas nii ka Tartus on masskõrghariduse rakendamise tõttu kordades kasvanud 

(aga siin jälle ka kahanemas) üliõpilaste arv ja osakaal elanikkonnas. Tudengkonnal on oluline 

mõju  kohalikule  töö‐  ja  kinnisvaraturule,  samuti  ettevõtlusele.  Ülikoolid  toimivad  kui 

immigratsioonipumbad ja ahvatlevad (ja üha enam ka välismaalt) uusi elanikke, kes loovad siin 

pere,  hakkavad  tegelema  ettevõtlusega  või  leiavad  endale  töö.  Seni  on  vähe  tegeletud 

üliõpilaste sihipärase suunamisega tööturule ja veel vähem ettevõtlusse. Kuna Eestis on noorte 

vanusgruppide  osakaal  rahvastikus  oluliselt  kahanenud  ja  samas  toimub  Tartus  ees‐  ja 

kauglinnastumine,  siis  on  hädavajalik  nii  Eestist  kui  ka  mujalt  maailmast  sisse  rännanud 

võimekad  noored  linnaga  siduda.  Töökohad  IT,  bio‐meditsiini  ja  loovettevõttete  klastrite 

idufirmades, hea ja turvaline elukeskkond, uued elamispinnad ja teenused kesklinnas aitaksid 

sisserännanuid kinnistada. 

Uus  tööstus  on  märgatavalt  „puhtam“.  Paljudes  Euroopa  linnades  on  toimunud  vanade 

kesklinnas asuvate tööstusalade ümberehitamine kontori‐, teenindus‐ elu‐ ja tootmisaladeks. 

Tööstus‐ ja teenustöökohtade koondumispiirkondi täiendatakse liiklusvoogude vähendamiseks 

elamualade  ja  isikuteenustega ning vastupidi. Uuele  tehnoloogia‐  ja  tarkvaraettevõtetele on 

sageli  oluline  omada  läheduses  ettevõtteid,  kes  suudavad  ehitada  ja  remontida  „rauda“. 

Mittesaastava tööstuse ja teenindusettevõtete paigutamine suurtesse elamupiirkondadesse 

või nende vahetusse  lähedusse,  so peaasjalikult Annelinna või  selle  lähialale, kannaks  sama 

eesmärki. 

Uutes arendustes ja planeeringutes saab vältida ainuüksi kaubandus‐, elamu‐ ja tootmisalade 

kujunemist.  Arvestada  tuleks  kesklinna  lähialade  Karlova,  Tiigi‐Vaksali  ja  Supilinn  edasist 

gentrifitseerumist1  ja miljööväärtuse  suurenemist, mistõttu  on mõttekas  reserveerida  seal 

pindu loov‐ ning teadus‐arendusettevõtete tarvis. 

Paljudes  Lääne‐Euroopa  ja USA  linnades  üritatakse  autode  hulka  linnaruumis  vähendada. 

Kesklinna  annab  siduda  tootmispiirkondade  ja  äärelinna  elamualadega  ühistranspordi  ja 

kergliiklusteedega  vähendamaks  autoliiklust.  Tartus  oleks  heaks  näiteks  Kesklinna  ja 

Maarjamõisa ühendamine kergliiklustee ja raudteealuse tunneli või seda ületava sillaga. 

Muutumas  on  transpordi  ruumstruktuur.  Logistikakeskused  ja  suuremahulise  toodanguga 

tööstused  kolivad  linnade  äärealale,  sest  suurveokitega  ei  saa  kesklinnas  liigelda.  Paljud 

                                                 
1 Kehvapoolse maine  ja odava  rendiga vanade majade piirkonna asustamine  linnasisest elamispinda otsivatele 
loome‐ ja teadmusvaldkonna noortega, kes hakkavad maju korrastama ning käivitavad linnaosa keskklassistumine. 
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Euroopa  linnad  on  kesklinnas  olevad  raudtee‐alad  ümber  kujundanud  kontori‐  ja 

tootmisaladeks  või  siis  ühiskasutuses  olevateks  pindadeks.  Euroopas  kasvanud  reisirongide 

kiirus ja avalik poliitika suunab liiklemisel autokasutust reisirongidega asendama. Tartu raudtee 

kaubajaama  ja  eriti  ohtlike  veoste  ümberlaadimise  linnast  väljaviimine  (Koidula  ja  Kärkna 

jaamades on transiidimahtude vähenemise tõttu palju vaba ruumi) ning Tartu  linnaterminali 

rajamine raudteejaama juurde oleksid otstarbekad sammud.  

Tulenevalt nii inimeste ja ettevõtete liikuvuse kasvust kui ka spetsialiseerumisest suurenevad 

keskuste turualad. Tartu kui Lõuna‐Eesti keskuse ruumiline areng on vastastikuses sõltuvuses 

tagamaa  elanikkonna  ja  ettevõtluse  arenguga.  Tartule  on  iseloomulik  kogu  Lõuna‐Eestile 

vajalike tööstusdisaini, ‐turunduse ja teiste analoogiliste teenuste koondumine ja areng . Seoses 

rahvusvahelistumisega on kasvavalt olulised Tartu ühendused Euroopa, Tallinna ja Riiaga. Tartu 

toimib üha enam kui Lõuna‐Eesti „hub“. Seetõttu on oluline taastada Tõrvandi lennuvälja kaudu 

ühendus Euroopa suunas (nt üle Riia) ja lihtsustada reisijate ümberistumisi lennuk‐rong‐buss‐

auto/ratas  skeemides  koordineerides  sõiduplaane  ja  luues  mugavaid  parkimisvõimalusi 

terminalides. 

Arvestada  tuleks  ka  kodus  töötamise  kasvavat  trendi.  Kui  ettevõtted  paiknevad  või 

kaugtöötajad  tegutsevad  kodus,  kasvab  vajadus  piirkondlike  suhtluskohtade  järele.  Selleks 

täiendatakse  elamualasid  ettevõtlus‐  ja  sotsiaalruumidega.  Üheks  võimaluseks  Tartus  ja 

lähiümbruses liiklemist vähendada oleks üle Lõuna‐Eesti kaugtöö‐ ja IT‐keskuste (Elva, Otepää, 

Räpina, Valga, Viljandi Võru, …) aga ehk ka seniste ettevõtluskeskuste, kõrg‐  ja kutsekoolide 

baasil tervikliku innovatsioonisüsteemi väljaarendamine. 

Lõuna‐Eestist rändas 2000ndatel välismaale suurusjärgus 15000 parimas tööeas elanikku, kes 

on  hakanud  tagasi  tulema.  Esmaseks  valikuks  on  naasmine  kodukanti,  kuid  kui  seal 

töövõimalused  ja vastuvõetav elukeskkond puuduvad,  tullakse  sageli  lähimasse  suuremasse 

keskusesse.  See  annab Tartule  võimaluse  ahvatleda  täiendavat üha defitsiitsemat  tööjõudu 

inimeste näol, kes on pärit samast kultuuriruumist. Uued korterid Kesklinnas ja Maarjamõisa 

piirkonnas  vähendaksid  kõrgtehnoloogilise  tootmise  ja  ülikoolide  jaoks  vajalike  inimeste 

elamispinna defitsiiti ja lubaksid vähendada survet ees‐ ja kauglinnastumisele2 ning liiklusele.  

 

                                                 
2  Linliku asustuse rajamine Tartust kaugemates vööndites. 
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2.2  Heidelberg 

Ligi  150  000  elanikuga  Heidelberg  on  Baden‐Württembergi  liidumaa  suuruselt  viies  linn. 

Heidelberg moodustab  koos  piirkonna mitmete  teiste  sarnase  suurusega  ja  ka  väiksemate 

linnadega  ligikaudu  2,4  mln  inimesega  Rhine‐Neckari  metropoolse  ala.  Heidelberg  on 

suuremate keskustega hästi ühendatud, nt Frankfurti rahvusvahelisse lennujaama jõudmiseks 

kulub rongiga u 40 minutit.  

Linna uhkuseks on 1386. a asutatud Heidelbergi ülikool (vanim Saksamaal), üks tipp‐ülikoolidest 

Euroopas,  mille  12  teaduskonda  pakuvad  ligi  30  000  üliõpilasele  ja  noorteadlasele 

kõrgharidusprogramme  rohkem  kui  100  erialal.  Traditsiooniliselt  saksakeelne  ülikool  on 

nüüdisajaks  oluliselt  rahvusvahelistunud:  arvestatav  hulk  kraadiõppeprogramme  on 

ingliskeelsed, üliõpilastest 20% ja doktorikraadi saanutest kolmandik on välismaalased.  

Ruumiliselt  paikneb  ülikool  peamiselt  kahes  kämpuses.  Nn  vanas  kämpuses,  mis  asub 

Heidelbergi  vanalinnas,  on  koha  leidnud  ülikooli  administratsioon  ning  humanitaar‐  ja 

sotsiaalteadustega seotud tegevus. Suurem osa ülikoolist paikneb aga nn uues Neuenheimer 

Feld piirkonda rajatud kämpuses, mis on keskendunud  loodusteadustele  ja meditsiinile olles 

ühtlasi Saksamaal suurim selles valdkonnas.3  

Uues kämpuses tegutsev Heidelbergi tehnoloogiapark  (asutatud 1984. a Heidelbergi  linna  ja 

Rhine‐Neckar  kaubandus‐  ja  tööstuskoja  poolt)  on  ideaalseks  asukohaks  nii  tegutsevatele 

tööstusettevõtetele  kui  ka  idufirmadele  tegevuse  alustamiseks.  Park  pakub  ettevõtetele 

laborite  ja  kontorite  rendipindu  (80  000  m2),  maad  ettevõtte  rajamiseks  (17  ha)  ja 

tugiteenuseid. Alustavatele ettevõtetele on mõeldud inkubatsioonikeskus. Kämpuses tegutseb 

üle 90 kõrgtehnoloogilise firma, lisaks on tehnoloogiapargiga assotsieerunud üle 100 ettevõtte. 

Mitmed  tuntud Saksa päritolu üleilmsed  tööstusettevõtted  (BASF, Merck, Roche  jt) on parki 

toonud  oma  teadustegevuse.  Asukoha  valikul  on  neile  olnud  oluline  ligipääs  maailma 

juhtivatele teadusasutustele ning kahele tugevale klastrile, mis tegutsevad biotehnoloogia  ja 

orgaanilise elektroonika valdkonnas.4  

Ülikool ja ülikooli haigla on Heidelbergi linna suurimad tööandjad (16 000 töötajat). Samas on 

Heidelbergis  ka  elujõuline  VKE  sektor,  samuti  kohalikku  päritolu  tööstusettevõtted  nagu 

Heidelberg  Cement,  Heidelberger  Druck  jpt  ning  tärkav  loomemajandussektor.  Linn  pakub 

                                                 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Heidelberg_University 
4 http://www.technologiepark-heidelberg.de/en/why-heidelberg-tp/ 
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ettevõtetele erinevaid arenguprogramme ja individuaalset nõustamist.5 

Linna  suurim  ja kogu Saksamaa üks  suurimatest  linna uusarendusprojektidest on Bahnstadt 

kämpuse rajamine endise raudtee kaubajaama asemele. Uuest kämpusest peab saama teaduse 

ja äri rahvusvaheline tõmbekeskus. Bahnstadti ehitatakse säästva linnaehituse mudeli järgi, kus 

uus keskus tekitatakse selliselt, et kõik oluline paikneks inimeste töökohtade läheduses.6 

2.3  Oulu 

Oulu linn asub Helsingist 600 km põhja suunas. Oulust edasi Soome kõige põhjapoolsemasse 

punkti on samuti 600 km. Linnas elab ligi 200 000 elanikku, piirkonnas 250 000. Elanike arvult 

on  Oulu  Soome  viies  linn.  Tegemist  on  suurima  linnaga  Põhja‐Soomes,  samuti  Põhja‐

Skandinaavias. Linna nimetatakse ka “Põhja‐Skandinaavia pealinnaks”.  

Oulus  asub  Soome  reisijate  arvult  teine  lennujaam.  Lend Helsingisse  kestab  1  tund.7 Oulu 

Sadam on üks tihedama liiklusega sadamaid Botnia lahe ääres. Rong Oulust Helsingisse sõidab 

veidi  alla  6  tunni.8  Oulu  on  kuulus  oma  mootorita  sõidukitele  orienteeritud 

linnatranspordisüsteemi  poolest.  Linn  paikneb mitmel  saarel, mis  on mugavalt  ühendatud 

jalakäijatele  mõeldud  sildade  ja  rattateedega.  2010.  aastal  oli  linnas  enam  kui  600  km 

kergliiklusteid, üle 100  silla  ja  tunneli. Oulu  rattateede  võrgustik on üks  Euroopa parimaid. 

Liikumisvõimalusi  kergliiklusteedel  kasutatakse  aastaringselt  ja  ratturite  osakaal  on 

linnatranspordis 20%. 

Oulu  on  oluline  tööstus‐  ja  tehnoloogialinn,  ülikoolides  koolitatakse  maailmatasemel  IT‐ 

spetsialiste ja linna servas paiknevates tehnoloogiaparkides töötab inimesi üle maailma. Oulut 

peetakse Euroopas „eluslaboriks“, kus elanikud eksperimenteerivad terve kogukonnana uute 

tehnoloogiate kasutamist, nagu NFC (lähiväljaside) märgised ja ubi‐ekraanid.9 

Oulu  linna  ruumiline  areng  on  olnud  viimastel  kümnenditel  väga  kiire.  On  ehitatud  uusi 

elamupiirkondi ning vanemaid renoveeritud. Oulusse tööle ja elama tulnud välismaalaste laste 

jaoks on Oulus  rahvusvaheline  kool, mis on üks üheksast  ingliskeelsest üldharidust andvast 

koolist Soomes. 

                                                 
5 http://www.heidelberg.de/english,Len/Home/Business/Technology+Park.html  
6 http://www.heidelberg.de/english,Len/Home/Study+and+Research/The+Bahnstadt+campus.html  
7http://www.ouka.fi/documents/50085/0/Information+about+Oulu+2016.pdf/012cbaab‐fc02‐4028‐b3bb‐
87e8111fb3fd  
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu 
9 http://www.lonelyplanet.com/finland/north‐central‐finland/oulu/introduction#ixzz4VTtD5iMz 
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Oulus on kaks kõrgkooli (The University of Oulu ja Oulu University of Applied Sciences), kus õpib 

üle 30 000 tudengi ja seal asub Soome riiklik teaduskeskus VTT. Oulu Ülikooli suurim Linnanmaa 

kämpus  asub  linnakeskusest  5  km  põhja  suunas  ja  hõlmab  lisaks  õppehoonetele  ja 

ühiselamutele veel kirikut ja spordihalli. Aastatel 2019–2020 liitub Linnanmaa kämpusesse ka 

Oulu Rakenduskõrgkool.10 Oulu Rakenduskõrgkoolis õpib  ligi 8 500 õpilast. Hooneid asub ka 

lähiümbruse  haldusüksustes.11  Väiksemas  Kontinkangase  kämpuses  asuvad  meditsiini, 

biokeemia ja molekulaarmeditsiini teaduskonnad ning Oulu Ülikooli Haigla.12 Oulu on koduks 

ka  maailma  kõige  põhjapoolsemale  arhitektuurikoolile,  mis  on  tuntud  eelkõige  oma 

regionaalsete ideede poolest.  

2009.  aastal  sõlmisid  Oulu  kaks  kõrgkooli,  Oulu  linn,  Soome  teaduskeskus  VTT  ja 

tehnoloogiaparkide  arendaja  Tehnopolis  Plc.  strateegilise  koostöölepingu  Oulu  Innovation 

Alliance.  Koostööpartnereid  seob  soov  fookustada  tegevused  kokkulepitud 

innovatsioonialadele, investeerides infrastruktuuri arendamisse ja ühiskasutusse.13 

Oulu  on  maailmas  juhtival  kohal  mitmetes  valdkondades  nagu  andmekaitse, 

kaugidentifitseerimis‐sensorid  (NFC/RFID),  tuleviku  raadiotehnoloogiad  (RF),  3D  internet  ja 

arvutimängud.  Oulu  “The  Wireless  Valley”,  on  üks  juhtivaid  juhtmevabade  tehnoloogiate 

kompetentsikeskusi  Euroopas.  Siin  tegeldakse  nii  prototüüpide  arenduste  kui  ka 

masstootmisega.14 Oulus asub veel ainulaadne  meditsiini‐ ja biotehnoloogiaettevõtete keskus 

Medipolis. Suurettevõtetest asuvad Oulus Nokia, Orion Farmos (meditsiinitooted), StoraEnso 

(tselluloosi ja paberitootja), Kemira Chemicals (loomasööda lisandid, meditsiinitooted). Soome 

suurim  kõrgtehnoloogine  töökeskkond  Technopolis  pakub  Oulus  pinda  enam  kui  200 

kõrgtehnoloogilisele ettevõttele.15 

2.4  Tampere 

Tampere asub 170 km Helsingist põhja pool ja on Soome suuruselt teine linn 215 000 elanikuga. 

Koos  naaberomavalitsustega  elab  Tampere  piirkonnas  kokku  ligi  pool  miljonit  inimest. 

Tamperes on Soome suuruselt teine lennujaam, autosõit Helsingisse kestab 1,5 tundi. 

                                                 
10 http://www.oulu.fi/university/node/43585  
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu_University_of_Applied_Sciences  
12 http://www.oulu.fi/university/ 
13 http://www.ouluinnovationalliance.fi/ 
14 http://www.haltian.com/Company/Blog/Post/why-oulu 
15 http://www.onboard-technology.com/pdf_giugno2005/060510.pdf 
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Tampere on üks kiiresti arenevaist  teadus‐,  tehnoloogia‐, haridus‐, kultuuri‐  ja ärikeskustest 

Soomes. Viimase kümnendi jooksul Soomes läbi viidud kuvandiuuringutes on Tampere Soome 

suuremate linnadega võrdluses kõige atraktiivsem linn.  

Tampere regioonis tegutseb umbes 17 500 ettevõtet, sh 80% neist on vähem kui 10 töötajat. 

Piirkonna  peamiseks  tugevuseks  peetakse  haritud  ja  mitmekülgsete  oskustega  inimeste 

olemasolu, keda paindlikult tööturu vajadustele vastavalt täiendavalt ja ümber koolitatakse (nt 

viimasel ajal NOKIAst vabanevaid insenere). 

Tööstusega  koostöö  poolest  üleilmselt  tuntud  Tampere  Tehnoloogiaülikool  (TUT)  paikneb 

Tampere äärelinnas Hervanta’s. Tegu on Soome suuruselt teise tehnoloogiaülikooliga, kus õpib 

üle 10 000 tudengi, kellest üle 10% on välismaalt, ja kus on ametis üle 2000 töötaja.16  

TUT kämpuses  tegutseb regiooni olulisim  tehnoloogiakeskus,  teaduspark Hermia, mis pakub 

kontoripindu  (100  000  m2)  nii  väikestele  tehnoloogia  idufirmadele  kui  ka  suurematele 

ettevõtetele  (kokku  130  ettevõtet  ja  teadusarendusasutust).  Fookuses  on  IKT  ja 

mobiilirakendused, intelligentsed masinad, eluteaduste materjalid jmt. Ajalooliselt on Hermia 

tuntud kui NOKIA suurima T&A üksuse asukoht.17  

Meditsiini  ja eluteaduste  valdkonna  innovatsioon on  koondunud Tampere Ülikooli haigla  ja 

Tampere  Ülikooli  läheduses  asuvasse  Finn‐Medi  teadusparki.  Parki  arendab  ettevõtluse  ja 

kliiniliste uuringute teenuseid meditsiini valdkonnas pakkuv rahvusvaheline ettevõte FinnMedi 

OY.18 

Tampere  uusimaks  targa  linna  projektiks  on  Soome  suurima  puhaste  tehnoloogiate  öko‐

tööstuspargi KOLMENKULMA arendamine.19 

Lisaks TUT‐ile on Tamperes veel kaks kõrgkooli: Tampere Ülikool ja Tampere Rakenduskõrgkool 

(10 000 tudengit). Hiljuti on käivitatud nende ühendamine uueks ülikooliks Tampere 3. Lisaks 

õppekavadele  ühendatakse  ka  Y‐kampuse  poolt  pakutavad  ettevõtluse  ja  innovatsiooni 

tugiteenused.  Ühinemise  tulemusena  tekib  24  000  üliõpilasega  ülikool.  Sellest  protsessist 

loodetakse väga suurt positiivset mõju Tampere linna ja kogu piirkonna arengule. 20  

                                                 
16 http://eunivercitiesnetwork.com/city-of-tampere-university-of-technology/  
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Hermia_(Finland) 
18 http://www.finnmedi.com/in-english/news/?x26540=29940  
19 https://kolmenkulma.fi/  
20 http://tampere3.fi/  
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2.5  Jena 

Ligi 110 000 elanikuga Jena on Tüüringi liidumaa suuruselt teine linn ja üks Saksamaa keskmise 

suurusega  linnadest.  Koos  Erfurti  ja  Weimari  linnaga  moodustab  Jena  umbes  0,5  miljoni 

elanikuga  Tüüringi  piirkonna.  Jena  asub  Saale  jõe  kaldal  ja  on  ümbritsetud  väiksematest 

mägedest. Teise maailmasõja järel kuulus Saksa Demokraatliku Vabariigi (DV) koosseisu. 

Jena on teaduse ja hariduse keskus. Siin asub 1558. aastal rajatud Friedrich Schilleri Ülikool (21 

000  üliõpilast),  Ernst‐Abbe  rakenduskõrgkool  (5000  õpilast)  ja Max  Planck’i  ja  Fraunhofer’i 

instituudid.21 Üle 1/5 linna elanikest on üliõpilased.22  

Jena  tugeva  tööstustraditsiooniga areng  toimub peamiselt  kõrgtehnoloogilise ettevõtluse  ja 

teaduse  pinnalt. Optika‐  ja  täppisinstrumentide  tootmise  juured  Jenas  ulatuvad  eelmisesse 

sajandisse, mil  linn oli maailma optikatööstuse keskus  (Carl Zeiss, Schott,  Jenoptik). Kuigi ka 

praegusel ajal on see linna peamine tööstusharu, kasvab teiste IT ettevõtete ja biotehnoloogia 

tähtsus. 1950‐ndatel aastatel pani tollane Saksa DV valitsus aluse farmaatsiatööstusele – loodi 

ettevõte Jenapharm, mis on praegusel ajal Bayer’i osa. Lisaks on Jena ümberkaudsele regioonile 

teenuseid pakkuv keskus.23 

Beutenbergi kämpus on koduks üheksale Jenas paiknevale olulisemale uurimisinstituudile ning 

ettevõtluse  kahele  tugistruktuurile  tehnosiirde  ja  idufirmade  valdkondades.  Beutenberg  on 

interdistsiplinaarse teadusarendustöö ja innovatsiooni keskus, mis ühendab pädevused füüsika 

ja eluteaduste aladel. Kämpuses töötab üle 2300 inimese, sh 1000 teadlast.24 Kämpuses paiknev 

Jena  Tehnoloogia‐  ja  Innovatsioonipark  (TIP)  asutati  1991.  aastal.  TIP  pakub  ettevõtjatele 

soodsaid  rendiruume, mida  saab  enda  äranägemise  järgi  kohandada  nii  teadusarendustöö 

alustamiseks kui ka selle arendamisega tegelemiseks.25 2014. aastaks oli pargist välja kasvanud 

üle  90  ettevõtte,  mis  on  loonud  üle  1000  uue  töökoha  ja  moodustavad  arvestatava 

tööstusklastri JenArea21. Seda klastrit kutsutakse ka tehnovabrikuks.26 Teine kämpuses paiknev 

innovatsiooni  tugistruktuur  on  Bioinstrumentation,  mis  keskendub  uute  seadmete 

                                                 
21 https://en.wikipedia.org/wiki/Jena 
22 https://www.uni-jena.de/en/History.html 
23 https://en.wikipedia.org/wiki/Jena 
24 https://en.wikipedia.org/wiki/Beutenberg_Campus 
25 http://www.tip-jena.de/Our-Locations.254.0.html?&L=2 
26 http://www.tip-jena.de/About-us.252.0.html?&L=2  
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arendamisele.  Keskuse  inkubaator  pakub  erinevatele  nõuetele  vastavaid  laboreid  ja 

kontoripindu, mis on paindlikult kohandatavad kliendi vajadustele.27  

Jena nõrkuseks on transpordiühendused. Linnal puudub oma lennujaam, lähimad lennujaamad 

on  50  km  ja  80  km  kaugusel ning  teenindavad peamiselt puhkusereise.  Jenast  suurlinnade 

(Berliin,  Frankfurt  või  München)  lennujaamadesse  jõudmiseks  kulub  üle  3  tunni. 

Rongiühendustega linna sees (puudub nn keskjaam) ja linnade vahel (2017. aastal avatava uue 

kiirrongiliini  tõttu  kaotab  Jena  oma  sideme  pikamaarongide  võrgustikuga)  on  samuti 

probleeme.28 

2.6  Cluj 

Cluj‐Napoca, mis on üldiselt tuntud lihtsalt Cluj nime all, on elanike arvult Bukaresti järel teine 

linn Rumeenias. Siin elab ligi 325 000 elanikku, koos äärelinnadega 420 000. Lisaks sellele tuleb 

linna igal aastal väljastpoolt ligi 20 000 üliõpilast ja muud mittealalist elanikku. Cluj on kunagi 

olnud ajaloolise Transilvaania piirkonna pealinn.  

Mägedest  ümbritsetud  Cluj  asub  riigi  ja  naaberriikide  suurematest  linnadest  (Bukarest, 

Budapest, Belgrad) 300–400 km kaugusel. Linnal on kompleksne piirkondlik transpordisüsteem, 

mis hõlmab kiirteid  (oluline Euroopa kiirteede sõlmpunkt), õhuliiklust  (oma  lennujaam) ning 

raudteid, mis on kõik ühendatud Rumeenia olulisemate  linnade, Budapesti  ja Euroopa teiste 

keskustega.  

Pärast 90‐ndate aastatel toimunud langust on Cluj’st praeguseks ajaks saanud Rumeenia kõige 

olulisem  teaduse,  tööstuse,  IT,  kultuuri  ja  äri  keskus,  mida  on  nimetatud  ka  Rumeenia 

tehnopoliks  või  ränioruks.  Strateegilise  asukoha,  heade  ühenduste  ja  oskustööjõu 

kättesaadavuse  (100  000  üliõpilast)  tõttu  on  mitmed  rahvusvahelised  tehnoloogiafirmad 

valinud Cluj  oma  piirkondliku  peakorteri  või  tootmise  asukohaks. Näiteks Nokia  investeeris 

2008.  aastal  200  mln  eurot  mobiiltelefonide  tootmise  ja  uurimiskeskuse  rajamiseks  Cluj 

tööstusparki Tetarom, mille 2011. a sulges ja müüs tehase edasi Itaalia kodumasinate tootjale 

De’Longhi. Samasse tööstusparki on tootmise rajanud ka Bosch jt elektroonikatootjad.29  

                                                 
27 http://www.henn.com/en/projects/science/bioinstrumentation-centre 
28 https://en.wikipedia.org/wiki/Jena  
29 https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca 
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Linnas tegutseb 10 avalik‐õiguslikku‐ ja eraülikooli. Neist olulisim on riigi suurim Babeș‐Bolyai 

Ülikool (u 50 000 üliõpilast). QS maailma ülikoolide edetabelis 601. kohal (2012. a andmetel) 

olevas  ülikoolis  on  võimalik  haridust  omandada  rumeenia,  ungari,  saksa  ja  inglise  keeles. 

Ülikooli  peamine  kämpus  on  linna  südames,  õppehooned  paiknevad  linnas  laiali.30  Linnas 

asuvad ka tööstuskolledžist väljakasvanud tehnikaülikool (20 000 üliõpilast), meditsiiniülikool, 

majanduskool, muusikaakadeemia, kunstiülikool jpt.31  

15‐aastase ajalooga Tetarom on Rumeenia suurim tööstusparkide arendaja (180 ha maad), kes 

opereerib kolme tööstusparki ja arendab uut Cluj tehnoloogia‐ ja teadusparki.32 Lisaks asutas 

Cluj linn mikroettevõtluse ja loometööstuse (sh filmitööstuse) klastrite administreerimiseks ja 

arendamiseks innovatsioonipargi. 33 

Erakapitali  poolt  arendatud  Liberty  Technology  Park  on  kohaks,  kuhu  on  oodatud  info‐  ja 

kommunikatsioonitehnoloogia,  teadusarendusala  ja meditsiini valdkonna ettevõtted. See on 

esimene  tehnoloogiapark  Rumeenias,  kus  on  nii  ideeliselt  kui  ka  arhitektuurselt  loodud 

dünaamiline ökosüsteem nii kohalike kui ka rahvusvaheliste ettevõtete jaoks, et ideid teostada 

ja äri edendada.34  

2.7  Vahekokkuvõte Tartuga sarnastest ülikoolilinnadest  

Järgnevalt  on  toodud  mõned  Tartu  jaoks  olulised  tähelepanekud  keskmise  suurusega 

ülikoolilinnade käsitletud juhtumite põhjal. 

 Asukoht on tegur, mida muuta ei ole võimalik. Mõnel juhul on ainuüksi strateegiliselt 

hea asukoht Euroopa südames olnud arenguks piisav, ääremaalistes piirkondades nagu 

Cluj või Tartu puhul peab lisanduma soodsa hinnaga oskustööjõu pakkumine.  

 Väikeste ja keskmise suurusega linnade arengu jaoks on oluline ühenduste kvaliteet, sh 

sagedus suuremate keskustega.  

 Kõik  vaadeldud  piirkonnad  ja  linnad  konkureerivad  omavahel  välistudengite, 

oskustööjõu  ja  välisinvesteeringute  nimel.  Kohaturunduses  kasutavad  linnad  ja 

ülikoolid  äravahetamiseni  sarnaseid  argumente,  väga  vähe  on  positiivses  mõttes 

                                                 
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Babeș-Bolyai_University  
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_University_of_Cluj-Napoca 
32 http://clujbusiness.ro/business-support/industrial-parks/  
33 http://clujinnovationpark.ro  
34 https://www.libertytechpark.com/concept/ 
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üllatavat või eristuvat. Tartul ei tasu seega end tutvustada analoogsete argumentidega. 

Kui ei kuuluta maailmas kolme või vähemalt 10 hulka, siis ei ole vahet kas ollakse mõnes 

reitingus 357s või 492s.  

 Linnade  tänane edu on  raskesti kopeeritav, sest see põhineb aastakümnete või  isegi 

sajandite pikkusel arengul. Käsitletud näidete enamik eristub Tartust töötleva tööstuse 

ja  inseneriteaduste  pikaajalise  traditsiooni  poolest,  aga  ka  suurte  kohapeal  välja 

arenenud  firmade  poolest, millele  nende  linnade  IT‐  ja  äriteenuste  areng  suuresti 

tugineb. See tähendab, et tulemused ei saabu kiiresti, tarvilik on pikaajaline järjepidev 

töö. 

 Kõigis vaadeldud  linnades on  lisaks klassikalisele ülikoolile ka  tehnoloogiaülikool või 

rakenduskõrgkool.  Linna  ruumilises  arengus,  nt  uute  kämpuste,  tehnoparkide  jms 

arendamisel,  proovitakse  luua  keskkondi,  kus  erinevate  kõrgkoolide  pädevused 

füüsilises ruumis kokku saaksid (interdistsiplinaarsus).  

 Ettevõtluse  ja  idufirmade  tugistruktuurid  on  kõik  väga  sarnase  väärtuspakkumisega 

(infrastruktuuriga varustatud tootmismaa, kliendi vajadustele paindlikult kohandatavad 

kontorid  ja  laborid,  äriarendusteenused).  Tärkava  trendina  võib  täheldada,  et  uued 

tehno/teadusparkide arendused proovivad eristuda sellega, et on ise targa linna, öko‐, 

rohe‐, nullenergia vms tehnoloogiliste ja arhitektuursete uute lahenduste testkohaks ja 

arendavad terviklikku elukeskkonda, mitte pelgalt töökohta või laborit. 

 Kõik  linnad  rõhutavad  rahvusvahelisust,  avatud  ja  suurlinlikku   ettevõtlusmiljööd, nt 

ülikoolide  välistudengite  ja  ‐õppejõudude  osakaalu,  välisinvesteeringuid.  Samas  oli 

vähestel linnadel (nt Oulu) spetsiifiliselt välja toodud ümberpaiknevatele talentidele (ja 

nende peredele) pakutavad komplekssed teenused. 

 Oluline oleks toimiva ülikoolilinna puhul sünergia erinevate ettevõtete, ülikooli ja linna 

vahel  (triple  helix).  Linna  poolt  kujundatav  miljöö  on  oluline,  et  ettevõtted  üldse 

tahaksid seal paikneda. Linn peaks moodustama tervikliku organismi35 mitte koosnema 

segregeerunud linnaosadest, kus kõigis on erinevad tegemised ja atmosfäär. 

   

                                                 
35 Edgar Kant  (1925) Tartu: asula  ja rahvastik  : arvustikuline, maadeteadusline  ja  tulundusline ülevaade. Tartu: 
Postimees 



20 

 

 

3 TARTU LÄHIOMAVALITSUSTE PLANEERINGUDOKUMENTIDE JA 

KAARDIMATERJALI ÜLEVAADE 

3.1 Tartu maakonnaplaneeringu logistika‐, äri‐ ja toomisalad 

Tartumaa  uus  planeering36  algatati  18.07.2013  Vabariigi  Valitsuse  korraldusega  nr  337. 

Maakonnaplaneering  näeb  ette 

järgmised  tootmis‐,  äri‐  ja 

logistikaalad:  Ropka,  Veeriku‐

Vaksali,  Lõunakeskus,  Kesklinna, 

Raadi, Õssu‐Räni,  Räni,  Soinaste, 

Tõrvandi,  Reola,  Lohkva, 

Tähtvere,  Vahi,  Tila,  Lennuvälja, 

Kärkna, Elva, Nõo, Kallaste. 

Maakondlikult  olulisemad 

logistika‐,  äri‐  ja  toomisalad 

paigutuvad  põhiliselt  Tartu  linna 

ja  selle  lähiümbrusesse  ning 

enamikul  neist  tegutsevad    juba 

ettevõtted. Eraldiseisvate aladena 

omavad  maakondlikku  tähtsust 

Ülenurme  valda  jääv  Tartu 

lennuväli  ning  Tartu  vallas  Tila 

külas  (Kõrvekülast  läänes)  paiknev  tööstusala.  2017.  aasta  jaanuaris  avalikustatud  projekti 

kohaselt  saab uus  suure  ruumilise  ja keskkonnamõjuga objekt olema hinnanguliselt miljardi 

euro maksumusega ning 200 töötajaga puidukeemia tööstus Emajõe ääres (esmase valikuna 

Emajõe ja raudteeliini läheduses). 

Tänase seisuga (30.01.2017) ei ole teada, milline saab olema maakonnaplaneeringu staatus ja 

kui see peaks ka kehtestatama, siis mis institutsioon hakkab selle elluviimist koordineerima. 

                                                 
36 http://tartu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneeringu-uuendamine 

 
Joonis 3.1. Tartu maakonnaplaneeringu Tartu ja lähikonna 
tootmisalad.  
Allikas: Tartu maakonnaplaneering. 
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3.2 Haaslava valla tootmisalad 

Haaslava valla üldplaneering kehtestati37 2007. 

Vallavanema  sõnul  ollakse  „Emajõe  taga“  ja 

suurematest teedest eemal, mistõttu valda on 

tulnud  vaid  üksikuid  uusi 

tootmisinvesteeringuid  ja pole ka kavandatud 

suuremaid tootmisalasid. 

Üldplaneeringu järgi säilitatakse olemasolevad 

tootmis‐ ja ärimaad. Praeguse seisuga on farmide ta 

ettevõtete  kasutuses  tootmisalad  Roiu  alevikus. 

Täiendavad  tootmismaad  on  planeeritud  eelkõige 

olemasolevate tootmishoonete lähipiirkondadesse, 

kasutades ära olemasolevat infrastruktuuri.  

Üldplaneering  kavandab  täiendavat  tootmis‐  ja 

ärimaad järgmistesse piirkondadesse: 

1) Roiu  alevikus  olemasolevate 

tootmishoonetega piirneval alal ca 4 ha; 

2) Koke  külas  vahetult  Roiu  lähedal  Kuuste 

alajaama  ja  riigimaanteega piirnev maa‐ala 

tehnopargi rajamiseks ca 5 ha; 

3) Tõõrastes,  nn.  gaasibaasipiirkonnas. 

Viimane  sulandub  Tõrvandi‐Reola 

tööstuspiirkonnaga. 

3.3 Tähtvere valla tootmisalad 

Tähtvere  valla  tootmis‐  ja  ärimaad  on  määratletud  2006.  aastal  heakskiidetud 

üldplaneeringus38.  

                                                 
37 Kehtestati 31. august 2007 otsusega nr 83.  
http://www.haaslava.ee/?page=21 
38  Kehtestati 21. juulil 2006 Tähtvere Vallavolikogu poolt määrusega nr 14.  
http://www.interest.ee/ilmatsalu/?Planeeringud/Yldplaneering/ 

 
Joonis  3.2.  Haaslava  valla  Roiu  aleviku 
tootmismaad. Allikas: valla üldplaneering. 

 
Joonis  3.3.  Tähtvere  valla  Tartuga 
piirnevad  tootmis‐ärimaad.  Allikas: 
valla üldplaneering. 
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Tähtvere ja Vorbuse külade Tartu linna ja raudteega piirnevasse Tamme, Vorbuse‐Tähtvere ja 

Palsa  äri‐  ja  tootmispiirkond  piirneb  vahetult  Tartu  linna  üldplaneeringuga  reserveeritud 

tööstus‐,  äri‐  ja  väiketootmismaaga,  millel  asuvad  seni  peamiselt  laohooned  (Kemotari 

väetiseladu, AS Epler ja Lorenz ohtlike jäätmete kogumispunkt jmt). Ümbritsevast johtuvalt on 

tootmismaaks  reserveeritud  linnaga  piirnev  ning  raudtee  ja  maanteede  lähedusse  jääv 

piirkond. Ala on tootmistegevuseks logistiliselt sobilik, arvestades linna ja suurte transiitteede, 

sh Tallinn‐Tartu‐Võru‐Luhamaa põhimaantee, lähedust. Piirkonna äärealadele jäävad Tähtvere 

küla Tedrela ja Tiksoja majade grupid. 

Uue‐Peetsokilgi tootmispiirkond asub Tartu‐Viljandi‐Kilingi‐Nõmme põhimaantee ääres Pihva 

külas.  Reserveeritud  AS  Glaskek 

(nüüd Lasita maja) ja AS Tartu Agro 

Seemnekeskuse  tootmismaade 

laiendusena. 

Haage  küla  äri‐  ja 

tootmispiirkonnas  on 

tootmistegevus  lubatud  ligikaudu 

13  ha  suuruse  kogupindalaga 

käesolevalt  tootmismaa  sihtotstarbega  ja  jäätmehoidlate  maa  (perspektiivis  likvideeritava 

biopuhasti alune maa) kinnistutel. 

Kandiküla küla äri‐  ja  tootmispiirkond piirneb  idast Tallinn‐Tartu‐Luhamaa  ja  lõunast Tartu‐

Ilmatsalu‐Rõhu maanteega. Põhimaanteest tuleneva võimaliku müra‐ ja saasteohu tõttu pole 

ala, erinevalt Kandiküla külakeskusest, atraktiivne elamuehituseks. Linna 

ja transiitteede lähedus soosivad elamuala lähedusse sobiliku (müra‐ ja saastevaba) äri ja 

tootmistegevuse planeerimist. 

Haldusreformi praeguste kavade kohaselt liitub Tähtvere vald Tartu linnaga. 

   

 
Joonis  3.4.  Tähtvere  valla  Viljandi  maantee  Tartuga 
piirnevad tootmis‐ärimaad. Allikas: valla üldplaneering. 
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3.4 Luunja valla tootmisalad 

Luunja  valla  üldplaneering  kehtestati39  2008.  Prognoositakse  täiendava  tööstuse  ja  äride 

tekkimist, eelkõige kasutusest välja  langenud endiste põllumajandushoonete  ja endise Raadi 

lennuvälja  territooriumile.  Arvestatud  on  tootmismaade  kasv  1,2  protsendini  üldisest 

maafondist (u 170 ha, 2008 aastal 0,5%) ja ärimaade 

osatähtsuse  kasv  kuni  0,2  protsendini  valla 

üldpindalast.  Reserveeritud  ressursside  kasutusele 

võtmist  on  raske  prognoosida,  kuna  see  sõltub 

konkreetse  tegevusvaldkonna  vajadustest. 

Planeeringu  koostamisel  ei  olnud  teada,  mis  liiki 

ettevõtteid  Luunja  valda  juurde  rajatakse. 

Keskkonnale ohtlike tööstushoonete rajamise korral 

on kohustuslik viia  läbi  keskkonnamõju hindamine 

seadusega ettenähtud korras. Kabina piirkonda on 

tekkimas puhkemajanduslik äritegevus.  

Haldusreformi praeguste kavade kohaselt liidetakse 

Luunja vald Tartu linnaga. 

 
3.5 Tartu valla tootmisalad 

Tartu  valla üldplaneering40  koostati 2008. aastal. Planeeringus  reserveeriti  järgmised  äri‐  ja 

tootmismaa juhtfunktsiooniga41 maad:  

1) olulise ruumilise mõjuga objekti, koostootmisjaama maa‐ala Raadil; 
2) keskuse maadel ärimaa kõrvalfunktsioonina; 
3) elamumaadel ärimaa kõrvalfunktsioonina;  

                                                 
39 Luunja vallavolikogu 26.juuni 2008.a. määrusega nr 8‐1 ja muudeti Kavastu külas paikneva Unimudila 
maaüksuse osas Luunja vallavolikogu 23. aprill 2009.a otsusega nr 31 „Unimudila maaüksuse detailplaneeringu 
kehtestamine Kavastu külas. 
http://www.luunja.ee/ehitus‐ja‐planeeringud/uldplaneering 
 
40 http://www.tartuvv.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=127 
41 Äri- ja tootmismaa all mõeldakse selle planeeringuga: kaubandus-, teenindus-, toitlustus- ja majutushoonete 
maad, büroo- ja kontorihoonete maad ning tootva ja ümbertöötleva tootmisega seotud hoonete, neid teenindavate 
abihoonete ja rajatiste maa, mille puhul tuleb arvestada tootmisprotsessi võimaliku mõjuga ümbritsevale 
keskkonnale. 

 
Joonis  3.5.  Luunja  valla  Tartuga 
piirnevad tootmis‐ärimaad.  
Allikas: valla üldplaneering. 



24 

 

4) tootmis‐ ja ärimaa segafunktsiooniga: 
o Kõrveküla alevikus, Vahi, Kärkna ja Tila külades; 
o Lähte alevikus ning Vasula, Võibla, Sootaga ja Kukulinna külades. 

Keskuse juhtfunktsiooniga maad42 reserveeriti: 
1) Kõrveküla alevikus; 
2) Kõrveküla aleviku  ja Tartu  linna vahelisel alal Tila külas  (sh Raadi endise nõukogude 

sõjaväelennuvälja maa‐ala) ja Vahi külas. 
3) Äksis. 

 

Tartu  valla  tootmis‐  ja  keskusmaadele  on  koostatud  arvukalt  detailplaneeringuid,  mille 

läbianalüüsimine  ja  kogu  tootmismaa  pinna  kokku  arvutamine  on  käesoleva  töö  jaoks  liiga 

mahukas ja ka ebaotstarbekas.  

 

3.6 Ülenurme valla tootmisalad 

Ülenurme  valla  üldplaneeringut  koostati  alates  2003.  aastast  erinevates  etappides.  Tartu 

maavanema 04. veebruari 2009 kirjaga nr 2‐1‐6/561 anti üldplaneeringule heakskiit  ja  tehti 

                                                 
42 Keskuse maa all mõeldakse selle planeeringuga: asula keskust või segaehitusala küla piires, kus on elamud, 
ameti- ja valitsusasutused; äri- ja büroohooned; kultuuri- ja kogunemisasutused haljasalad ning aladel, kus 
funktsioonide eristamine ei ole käesoleva planeeringu täpsustusastet arvestades otstarbekas ning kus on soovitav 
teostada täpsem planeering kas kogu ala hõlmava detailplaneeringu või valla osaüldplaneeringu näol. 

  
Joonis 3.6. Tartu valla linnaga piirnevad  
tootmis‐ärimaad.  
Allikas: valla üldplaneering. 
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ettepanek  üldplaneeringu  osaliseks 

kehtestamiseks.  Ülenurme  valla 

üldplaneering  kehtestati  osaliselt 

Ülenurme  Vallavolikogu  10.veebruari 

2009 otsusega nr 1, v.a. kuus ala. Valla 

detailplaneeringutes on  suurim osakaal 

tootmis‐ ja ärimaadel, mistõttu vallas on 

välja  kujunenud  ka  rida 

konfliktipiirkondi. 

Ülenurme  vallas  on  koostatud  arvukalt 

tootmismaade detailplaneeringuid, mille 

läbianalüüsimine  ja  kogu  tootmismaa 

pinna kokku arvutamine oleks käesoleva 

töö  jaoks  liiga  mahukas.  Peamiselt 

asuvad  tootmismaad  suuremate  teede 

ja lennuvälja vahetus läheduses. 

 

3.7 Vahekokkuvõte ja järeldused 

Tartu lähivaldade planeeringud koostati ja kinnitati valdavalt kas majanduskriisi eelselt või selle 

ajal.  Sellele  perioodile  oli  iseloomulik  üleplaneerimine,  kus  ennekõike  elamualasid,  kuid  ka 

tootmispiirkondi  kavandati  kaugelt  rohkem  kui  neid  pärast majanduskasvu  pidurdumist  ja 

kohalike  eelarvete  olulist  kahanemist  on  võimalik  realiseerida43.  Tartus  saaks  kehtestatud 

detailplaneeringute alusel rajada 4722 uut eluruumi ligikaudu 10 000 elanikule, eeslinnas 8500 

uut  eluruumi  25  500  elanikule.  Tartu  elanikkond  on  seetõttu  arvestatavalt  ees‐  ja 

kauglinnastunud, lisandunud on 8500 uut eeslinlast: seega ka arvukalt pendeldajaid ja autosid. 

Tartu linnapiirkonda on koondunud 87% Tartu maakonna töökohtadest. Linnapiirkonna 46 000‐

st  töökohast  asub  juba  kümnendik  eeslinnas.  Linnapiirkonnas  tervikuna  on  jätkuvalt  kõige 

rohkem  töökohti  Ropka  tööstusalal,  Vanalinna  ja  Riiamäe  asumis  (vastavalt  4531,  4246  ja 

                                                 
43 Roose, A., Kull, A., Gauk, M., Tali, T. (2013). Land use policy shocks in the post‐communist urban fringe: a case 
study of Estonia. – Land Use Policy, No 30(1), pp. 76–83. 

 
Joonis  3.7.  Ülenurme  valla  linnaga  piirnevad  tootmis‐
ärimaad. Allikas: valla üldplaneering. 
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3582)44. Tartus töötab 32 800 tartlast ja 5600 eeslinlast (14% linnapiirkonna töötajatest), 3000 

(7%) käib Tartusse tööle kaugemalt.  

Tartu  toimepiirkonna  lähivöönd  (üle  30%  hõivatutest)  on  hõlmamas  enamikku maakonna 

suurematest maa‐asulatest ning on laienenud juba ka üle maakonna piiride Jõgeva, Põlva ning 

Valga maakonda. Tartu on saanud töörände esmaseks sihtkohaks Viljandile, Valgale, Põlvale, 

Jõgevale, Põltsamaale ja Mustveele. Tööjõuareaal väljendab mitte ainult Tartu linnapiirkonna 

laienemist, vaid kogu Lõuna‐Eesti suurregiooni funktsionaalset tugevnemist45 (joonis 3.8). 

Valglinnastumise käik on näidanud, et linnapiirkonna planeerimispoliitika vajab täpsustamist: 

maakasutuse  funktsioonide  kohta  tehtud  otsused  tuleks  teha  keskkondlikke  ja  sotsiaal‐

majanduslikke mõjusid hinnates, arvestades  realistlikult  rahvastikuprotsesside, autostumise, 

sotsiaalkulude,  arengutega  tööturul  jne.  Linnapiirkonna  juhtimisel  tuleb  tasakaalukalt 

mitmekesistada  eeslinnaruumi,  arvestades  seejuures  funktsionaalseid  seoseid  keskuslinna, 

kohalike keskuste  ja  tagamaade vahel ning olemasolevaid  ja muutuvaid  teenusevõrgustikke. 

See  aitaks  tugevdada  eeslinnalisi  keskusi,  näiteks  Ülenurmet.  Linnaregioon  on  Eesti 

asustusmustrit  ja  elanike  liikuvust  arvestades  optimaalne  funktsionaalne  planeerimisala,  et 

siduda  elamu‐  ja  tööpiirkondi,  teenuste  kasutamise  ja  vaba  aja  veetmise  võrgustikke  ning 

arendada sotsiaalseid, tehnilisi ja rohetaristuid.  

Seetõttu  on  esmaselt  vajalik  nii  Tartuga  liituvate  kui  ka  mitte  liituvate  linna  praeguse 

territooriumiga  piirnevate  valdade  ruumistrateegiate  ja  ka  planeeringute  ühine  või  siis 

vähemalt sünkroniseeritud menetlemine. Senine praktika Euroopa vahendite kasutamisel on 

olnud vahendeid pihustav: Tartu maakonna konkurentsivõime tugevdamise meetme46 ja Tartu 

linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava47 just töökohti loov mõju saab olema ilmselt 

enam  kui  tagasihoidlik.  Tartu  kaotab  jätkuvalt  parimaid  töötajaid  Tallinnale  ja  välismaale, 

mistõttu kogu Tartumaa ja terve Lõuna‐Eesti huvides on kriitiline kõrgepalgalisi töökohti juurde 

luua. Initsieerides kogu Lõuna‐Eesti arenguplaneerimise protsessi ja kujundades ühiselt siinset 

innovatsioonisüsteemi  ja  tööstuspoliitikat,  lubaks  see  investeeringuid  jaotada  üle  terve 

regiooni ning seeläbi vähendada pendeldamisele kuluvat aega. 

                                                 
44 Tartu linna ja lähiümbruse töökohtade uuring (2012). TÜ RAKE. 
45 Antti Roose, Rivo Noorkõiv, Martin Gauk Tartu eeslinnastumine. Eesti statistika kvartalikiri. 1/15.  
http://www.stat.ee/valjaanne‐2015_eesti‐statistika‐kvartalikiri‐1‐15 
46 http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/Tartumaa_PKT_tegevuskava.pdf 
47 http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/11/Tartu-linnapiirkonna-tegevuskava.pdf 
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Joonis 3.8. Tartu toimepiirkonnad ja tööränne. Allikas: Eesti statistika kvartalikiri. 1/15 

Omavalitsuseti tuleks leppida kokku ja ühtlustada Tartu linnapiirkonna ja ehk ka kogu Lõuna‐

Eesti omavalitsuste planeeringute leppemärgid‐ ja värvid48. Praeguse praktika kohaselt on isegi 

                                                 
48 Rahandusministeeriumi planeeringute osakond on selleks ka välja töötanud vastavad juhendid, vt 
http://www.fin.ee/ruumiline-planeerimine.  
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Tartu  linna  planeeringud  koostatud  erinevate  leppemärkide‐  ja  värvidega.  Ühtsete 

leppemärkide  kasutamine  tagaks  ka  eeldatavasti  ettevõtjate  ja  elanike  parema  osaluse 

planeerimisprotsessides.  Kaalumist  vääriks  ehk  ka  idee  luua  Tartu  ja  sellega  piirnevate 

omavalitsuste ühine planeerimisamet.  

Viimastes Tartu üldplaneeringutes on kasutatud ainult värve ja lühendeid, mida on igapäevaselt 

planeeringuga  mitte  tegevatel  inimestel  raske  meelde  jätta.  Soovitada  võiks  (eri  värvi) 

sümbolpiltide, mis iseloomustaksid hoone‐rajatise‐maakasutuse esmast otstarvet, kasutamist 

lühendite asemel.  
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4 TARTU LINNA MAJANDUSSTRUKTUURI JA MAAKASUTUSE 

MUUTUSED STATISTIKA PÕHJAL 
 

4.1 Majandusstruktuuri muutused 

Tartu on viimase veerandsajandi jooksul läbi teinud olulise struktuurimuutuse: nõukogulikust 

tööstuslinnast on saanud teenindussektori domineerimisega ehk siis nüüdisaegne linn (joonis 

4.1). Suurimad muutused toimusid väga kiiresti 1990ndate aastate alguses, mil tööstussektor 

„kuivas“  järsult  kokku,  moderniseerudes  ja  muutudes  efektiivsemaks  (vähem  tööjõudu 

vajavaks). Teenindussfääris tekkisid seevastu uued teenused ja uusettevõtlus kompenseeris ka 

varasema  defitsiidi  eelkõige  kaubanduse,  kuid  ka muude  olmeteenuste  osas.  Lisaks  hakkas 

senist majandust  ühe  enam  toetama  äriteenuste  sektor  (finantsteenused,  konsultatsioonid 

jms). Praeguseks on  teenindussektori osatähtsus püsima  jäänud ca 75%  juures. Eeldatavasti 

suureneb see rohkem kui 80%‐le nagu on toimunud analoogilistes  linnades ümberkaudsetes 

Euroopa riikides. 

 

Joonis 4.1. Tööhõive struktuur Tartu linnas kolme põhilise majandussektori lõikes, % 

Sekundaarsektori (siia kuuluvad lisaks töötlevale tööstusele veel ka ehitus ja insener‐tehnilised 

kommunikatsioonid)  osatähtsus  tööhõives  on  kukkunud  pea  poolelt  osatähtsuselt  20–25% 

kanti ja  ilmselt on edaspidi vähenemas. Kuigi, nn halva stsenaariumi kohaselt – kui Tartu roll 
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teeninduskeskusena on ammendunud ja enam ei arene (tarbijate arv Lõuna‐Eestis väheneb ja 

märgatavat teenuste eksporti ei toimu) võib see selles suurusjärgus ka püsima jääda.  

Tartu linna tööstuse kohta võib tuua järgmised põhijäreldused. 

• Osatähtsus tööhõives varasemate aastatega võrreldes pigem tagasihoidlik (14,1% 
2011. a, alla Eesti keskmist). 

• Tähtsuselt kolmas tegevusala (vahetult peale haridust ja kaubandust). 

• Senine dünaamika: osatähtsuse mõõdukas vähenemine (–5,6%), mõõdukas  

• Ettevõtted on väikesed ja tööstusharude vahel killustunud; 

• Tartu  linna  tööstusettevõtete  struktuuris  on  valdavad  madaltehnoloogilised 

tööstusharud: toiduainete‐, puidu ja rõivatööstused, tehnoloogiline areng on aeglane. 

• Linnaruumile on mõju vähenev, seda läbi geograafilise de‐industrialiseerumise; 

• Uus  kasv  võimalik  läbi  tehnoloogia  arengu,  juhul  kui  digitaliseerimine  siseneb 

jõulisemalt tootmisettevõtetesse.  

Primaarsektori (põllumajandus  ja metsandus) osatähtsus tööhõives on muidugi marginaalne, 

sest tootmist linnaruumis ei toimu (see on küll kohe haldusreformi tulemusel muutumas). Siiski 

tuleb  arvestada  suundumust,  et  põllumajandus  on muutunud  töö mõttes  keerukamaks  ja 

mitmekülgsemaks majandusharuks ning paljud, kes on selles majandusharus tegevad, elavad 

linnas  ja käivad mujale maakonda  igapäevalt tööle. Samuti võib primaarsektor osutuda  linna 

jaoks oluliseks juhul, kui piirkonnas levivad  majandussektorite vahelise uued koostöömudelid. 

Tartu  linn paistab Eestis  silma  avaliku  sektori  keskmisest  suurema osatähtsusega  tööhõives 

(joonis 4.2). Avalikus sektoris on ametis kolmandik töötajaist  ja siin hõivatute osatähtsus on 

umbes 10% võrra suurem kui Tallinnas (kuigi viimases asub suur osa põhilisi valitsemisasutusi). 

Üheltpoolt on see turvaline (vähem kriisitundlik) olukord, teisalt aga arengu seisukohalt küsitav. 

Tegemist  ei  oleks  nõrkusega,  kui  avaliku  sektori majandus mingil  tuntaval  viisil  erasektori 

arengut  toetaks  (mitte  ainult  läbi  tööjõu  hariduse, mis  on  küll  oluline,  vaid  ka  näiteks  läbi 

teadmiste  siirde). Näiteks  on  Tartus  tervishoiusektori  osatähtsus  hõives  suur  ,  kuid  see  on 

põhiliselt avaliku  sektori  tervishoid  sest hõivatus  ravimite  ja meditsiinitehnika  tootmises on 

tagasihoidlik. 



31 

 

 

Joonis 4.2. Avaliku sektori osatähtsus tööhõives, % 

 

Joonis 4.3. Hõivatute jagunemine haridustaseme järgi Tartu linnas, % 

Inimkapitali  tagavarast  lähtudes  võib  üldjoontes  väita,  et  linna  konkurentsivõime  on  olnud 

selgelt  tõusuteel,  sest üha  suuremal osal hõivatutest on kolmanda  taseme  (kõrgharidus,  sh 

rakenduslik ja enam) haridus (joonis 4.3). Seejuures just eelmise kümnendi lõpul, kriisiperioodil 

toimus oluline murrang, mil kolmas  ja teine (üldkesk‐  ja kutseharidus) haridustase vahetasid 

kohad  hõivatute  osatähtsuse  alusel.  Üldjuhul  pole  esimese  taseme  (kuni  põhiharidus) 

haridusega inimestel Tartus tööturul enam võimalik hakkama saada. Erinevalt näiteks paljudest 

maakohtadest‐väikelinnadest. Praeguseks on iga teine Tartus hõivatu kõrgharidusega. 
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Töötajate haridustase on Tartus kõrge, see selgub ka võrdlusest ülejäänud Eestiga (joonis 4.4).  

Tallinnas on kolmanda haridustasemega töötajate osatähtsus hõives enam‐vähem samasugune 

ja erinevalt paljudest teistest kohtadest Eestis ei ole Tartus vaja töötajate  haridustaseme pärast 

pikemas perspektiivis muretseda. 

 

Joonis 4.4. Kolmanda haridustasemega hõivatute osatähtsus, % 

 

Joonis 4.5. Kõrge kvalifikatsiooniga „valgekraede“ osatähtsus erasektoris töötajate hulgas, % 

Küll  aga  tuleb  tähelepanu  juhtida,  et  vastavuses  on  teatud  ebakõlad,  kui  võrrelda  3. 

haridustaseme  osatähtsust  hõivega  ametirühmade  osatähtsuses  (joonis  4.5).  Nimelt  on 

põhiosa kõige kõrgemat kvalifikatsiooni eeldavatest  töökohtadest  (tipp‐  ja keskastme  juhid, 

tipp‐ ja keskastme spetsialistid) kõrgema või rakendusliku kõrgharidusega.  
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Joonis 4.6. Kõrge kvalifikatsiooniga „valgekraede“ osatähtsus töötajate hulgas, % 

Tartu linna spetsialistide‐juhtide osatähtsus avalikus sektoris töötajate hulgas on peaaegu kaks 

korda  suurem  kui  erasektoris  (joonis  4.6).  Ehk  siis  töö  erasektoris  ei  ole  Tartus  kuigi 

teadmusmahukas. Konkurentsis Euroopa  teiste  arenenud  regioonidega ei  taga  see pikemas 

perspektiivis suuremat SKP per capita loomist ja paraku ka kõrgemat palka.  

4.2 Ehitustegevus Tartu linnas ja lähitagamaal 

Ettevõtlus  ja  tööhõive nagu ka muu  inimtegevus  leiab kõige selgema  (linna)ruumi mõjutava 

väljundi  läbi ehitustegevuse. See puudutab nii ehitiste kvaliteeti  (funktsioon) kui kvantiteeti 

(mahud).  Järgnevalt  on  vaadeldud  ehitustegevust  (ehitiste  väljastatud  kasutuslubade  alusel 

hinnatuna)  Tartu  linnas  viimase  15  aasta  vältel, mis  iseloomustab  piisavalt  jagunemist  ja 

suundumusi (vt ka joonis 4.7). Üldistatult saab välja tuua järgmised tähelepanekud. 

Umbes  pool  ehitusmahtudest  langeb  elamuehitusele,  selle  osatähtsus  on  perioodi  jooksul 

mõnevõrra suurenenud. Paljuski tuleneb see uute industriaal‐ (tööstus‐, laomajandus‐) ja üha 

enam ka  teeninduspindade  rajamisest  linnaäärsetesse paikadesse  teiste omavalitsusüksuste 

territooriumile.  Seega  elamine  linnas,  töökohad  väljaspool?  Ehk  siis  seni  täheldatud 

valglinnastumine ei väljendu üksnes uuselamuehituse kiiremas tempos väljaspool linna piire.  

Industriaalsfääri ehitiste (siia alla kuuluvad nii tööstus kui energeetika, laomajandus) osatähtsus 

on  alla  viiendiku  ehitusmahtudest  ja  siin  on  ka  kõige  selgem  suundumus  ehitustegevuseks 

väljapoole  linna  piire.  Eelkõige  puudutab  see  traditsioonilisi,  palju  ruumi  nõudvate 

tegevusalade  keskmisest  suurema  pinnaga  tootmishooneid,  mille  rajamine  linna 
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territooriumile on  suhteliselt harv. Mõningaid muutusi võib  tulla  seoses kõrgtehnoloogiliste 

(väiksema  ruumikasutusega)  tööstusobjektide  rajamisega,  kuid  ülelinnalist  ruumikasutust  

need eriti ei mõjuta. 

Erateenuste  (kaubandus,  olmeteenused,  majutus,  siia  on  loetud  ka  nn  muud  äripinnad) 

pakkumisega seotud ehitiste rajamisel järgitakse üha enam industriaalsfääri paigutusloogikat, 

st uued kaubandus‐teeninduskeskused ehitatakse linna äärde ja nii mõnelgi korral satuvad nad 

paiknema ümbritsevate valdade territooriumile.  

Avalike  teenuste pakkumiseks püstitatud ehitiste osatähtsus  jääb samuti alla viiendiku kogu 

ehitusmahust,  siin  jääb  linnaruum  eeldatavasti  ka  tulevikus  domineerima  lähitagamaa  üle. 

Viimasel  kolmel  vaadeldud  aastal  (2013–2015),  on  industriaalehitiste,    avalike  teenuste  ja 

erateenuste  pakkumiseks mõeldud  ehitiste  osatähtsused  ehitusmahus  peaaegu  võrdsed  ja 

need kolm kokku umbes sama suur kui elamuehituse maht. Siit võib  järeldada, et   elamis‐  ja 

tööpinda on lisandunud umbes samas tempos.  

Ehitusmaht Tartu  linnas  (ja  linnapiirkonnas kokku) eristub päris selgesti Tallinna  linnastust – 

maht  tervikuna ning suhtarvuliselt elaniku  ja pindalaühiku kohta on märgatavalt väiksemad. 

Samas eristutakse märgatavalt ka ülejäänud Eestist, kus paljudes kohtades on uusehitus pigem 

harv nähtus. Ruumikasutuse surve ja võimalikud ebakõlad on seega nö Eesti keskmised, kuid 

arvestades Tartu linna arengusoove, võiksid olla pigem suuremad. 

 

Joonis 4.7. Ehitiste väljastatud kasutusload Tartu linnas otstarbe järgi, osatähtsus %  
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Tartu  linna  ja  lähitagamaa  (linnaga  külgnevad  Luunja,  Tartu,  Tähtvere  ja Ülenurme  vallad) 

mitteeluruumide ehitusmahtude võrdlusest nähtub, et need on seni linna kasuks (kuigi mitte 

palju):  Tartu  linnas  on  viimase  kümnendi  vältel  ehitatud  ca  40%  kogu  Tartu  maakonna 

mitteeluruumide  ehitusmahtudest  ja  see  suurusjärk  on  olnud  suhteliselt  stabiilne  (kui,  siis 

üksnes mõnevõrra  langev)  (vt  ka  joonis  4.8).  Üldse moodustab  Tartu  linna  ja  lähitagamaa 

osatähtsus selles osas ca 75% kogu maakonna omast. Kriisiperioodi (2010–2012) vähenenud 

tagamaa  osatähtsus  tulenes  paljuski  tööstusinvesteeringute  kokkukuivamisest  sel  perioodil, 

ülejäänud maakonna osa suurenes põhiliselt avaliku sektori arvelt. 

 

Joonis  4.8.  Tartu  linna  ja  lähitagamaa  osatähtsus maakonnas  väljastatud mitteeluruumide 

kasutuslubades, % 

Kui lähtuda elanike arvust, siis on see linna ja lähitagamaa võrdluses enam‐vähem 5:1, seega 

selles osas on suhtarvud kõik kindlalt tagamaa kasuks. Samas, võrreldes ehitusmahte pindala 

kohta, on need jällegi umbes paarikümnekordselt Tartu linna kasuks. Ehk siis: kui jätta kõrvale 

suhteliselt  palju  maad  vajavad  töömahukad  tööstusettevõtted  ja  laod/logistikakeskused, 

kohalikest  vajadustest  tulenev  avalike  teenuste  pakkumine  ja  mitte  niivõrd  omavalitsust 

kuivõrd linna hõredamalt täisehitatud äärt silmas pidavad uued teeninduskeskused, võib väita, 

et Tartu linna ruum on jätkuvalt atraktiivne ka töökohtade asukohana. 
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4.3 Vahekokkuvõte 

Tartu  linnas on majandus muutunud  ja edaspidigi muutumas  teenustekesksemaks,  tööjõud 

haritumaks,  töökohad  kõrgemat  kvalifikatsiooni  eeldatavaks.  Selles  osas  on  Tartu  sarnane 

Tallinnaga, areng on olnud märgatav.  

Tartu  linn  on  majandustegevuse  asukohana  endiselt  konkurentsivõimeline  ja  atraktiivne, 

muutunud  on  vaid  majandustegevuse  iseloom:  tööstus  ja  üha  enam  olmeteenuseid‐

kaubandust  kolib  linna  äärde  või  väljapoole  linna  piire,  asendudes  IT‐  ja  äriteenuste 

töökohtadega. 

 Probleemideks on ettevõte väiksus ja majandusstruktuuri killustatus. Hea võimalus nn 

uue majanduse  ja majandusmudelite  edendamiseks  on majandussektorite  vaheliste 

koostöösidemete soodustamine.   
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5 TARTU ETTEVÕTLUSE ÜLEVAADE: ÄRIREGISTRI ANDMETE 
STATISTILINE ANALÜÜS  

 

Regiooni iga majandusharu jaoks on väga tähtis konkurentsivõime säilitamine ja suurendamine 

ajas.  See  eeldab  võimet  muutuda  ja  kohaneda  vastavalt  keskkonnale  ja  konkurentide 

tegevusele. Piirkonna ettevõtlusstruktuuri  ja selle dünaamikat on võimalik hinnata erinevate 

indikaatoritega. Käesolevas ülevaates on kirjeldatud Tartu linna ettevõtlust kolmest aspektist: 

lähtuvalt  kohanemisvõimest,  müügivõimest  ja  ligitõmbamisvõimest.  Piirkonna 

kohanemisvõime hindamisel on aluseks ettevõtluse mahulised näitajad – ettevõtete koguarv 

ning aktiivsete ettevõtete arv. See võimaldab hinnata, kuivõrd edukalt on regiooni ettevõtlus 

suutnud kohaneda muutnud raamtingimustega. Müügivõime hindamisel on analüüsitavateks 

näitajateks realiseerimise netokäive ja eksporditulu. Realiseerimine netokäivet määratletakse 

kui  kõigi  põhi‐  ja    kõrvaltegevusena  valmistatud  toodete  ja  teenuste müügist  saadud  või 

saadaolevat  tulu, mis  ei  sisalda  käibemaksu  ega  aktsiise. Müügitulu  võrdub  kaupade  eest 

saadud või saada oleva tasuga ja arvestatakse tekkepõhiselt. Uuringuaruandes esitatud näitaja 

‘Realiseerimise  netokäive’  sisaldab  üldjuhul  dotatsioone  (tegevuskulude  sihtfinantseerimine 

riigi‐ ja kohalikust eelarvest või Euroopa Liidu institutsioonidelt saadud finantsabi). Eksport on 

Eestis  toodetud kaupade väljavedu, välismaalt  sisse  toodud kaupade väljavedu  (re‐eksport), 

kaupade  ajutine  väljavedu  nende  töötlemiseks  välisriigis,  kaupade  taasväljavedu  pärast 

töötlemist Eestis ning välisriikide vee‐ ja õhusõidukite varude tarned. Eksport ei hõlma transiiti. 

Ettevõtete  ligitõmbamisvõime  hindamisel  on  uuritavaks  näitajaks  töötajate  arv.  See 

iseloomustab, kas piirkonna ettevõtted on suutnud töökohti juurde luua ning olla tööandjatena 

atraktiivsed või on tööjõud liikunud mujale. Samuti peegeldavad töötajate arvu muutused eri 

sektorites majanduse struktuurseid nihkeid. 

 

5.1 Ettevõtete ja töökohtade arv 

Tartu  linnas  oli  2015.  aastal  registreeritud  kokku  8282  äriühingut  (vt  tabel  5.1),  neist 

tegutsevateks  ehk majanduslikult  aktiivseteks  saab  lugeda  6829  äriühingut49.  Kõige  enam 

ettevõtteid olid tegevad loodud hulgi‐ ja jaekaubanduse valdkonnas (1177 äriühingut), samuti 

kutse‐, teadus‐ ja tehnikaalase tegevuse kategoorias (1160). Viimasesse gruppi kuulub arvukalt 

                                                 
49 Majandusaasta aruande kohaselt olemas vähemalt käive või märgitud töötajate arv 



38 

 

erinevaid  konsultatsiooniettevõtteid,  mis  sageli  on  nö  üheinimesefirmad.  2010.  aastaga 

võrreldes  on  äriühingute  arv  suurenenud  praktiliselt  kõigis  majandussektorites,  eelkõige 

paistavad  silma  kutse‐,  teadus‐  ja  tehnikaalane  tegevus  (võrreldes  2010.  aastaga  üle  600 

ettevõtte rohkem), info ja side valdkond (+291), ehitus (+279) ning ka töötlev tööstus (+165)50. 

Ettevõtete  arv  on  kahanenud  spetsiifilistes  sektorites,  nt  elektrienergia,  gaasi,  auru  ja 

konditsioneeritud õhuga varustamise alal kaks ettevõtet vähem. Et ettevõtete arv suureneb on 

majanduskriisi  järgselt  iseloomulik  trend kogu Eestis. Samas  seeläbi pigem  langeb keskmine 

töötajate arv ühes äriühingus .  

Tabel 5.1. Tartusse registreeritud äriühingute ja töökohtade arv nendes aastal 2015 

 

Äriühingute arv  Töökohad äriühingutes 

EMTAK  Kokku
Majandus‐

likult 
aktiivsed 

Kokku  Keskmine  Suurim 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  321  318  437  1,4  39 

Mäetööstus  7  7  22  3,1  12 

Töötlev tööstus  446  445  5 784  13,0  394 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine  5  5  20  4,0  12 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme‐ ja saastekäitlus  25  25  262  10,5  88 

Ehitus  716  710  3 408  4,8  263 

Hulgi‐ ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont  1 181  1 177  4 427  3,8  421 

Veondus ja laondus  257  254  1 977  7,8  472 

Majutus ja toitlustus  179  175  1 486  8,5  99 

Info ja side  460  450  1 804  4,0  542 

Finants‐ ja kindlustustegevus  70  56  479  8,6  426 

Kinnisvaraalane tegevus  811  797  707  0,9  30 

Kutse‐, teadus‐ ja tehnikaalane tegevus  1 171  1 160  1 832  1,6  143 

Haldus‐ ja abitegevused  323  320  1 176  3,7  309 

Haridus  157  155  301  1,9  86 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  204  202  787  3,9  54 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  236  235  268  1,1  51 

Muud teenindavad tegevused  341  339  563  1,7  35 

Määratlemata  1 372    48  0,0  3 

Kokku  8 282  6 829  25 788  3,2    

 

                                                 
50 Osaliselt saab ettevõtete arvu kasvu üksikutes valdkondades selgitada ka sellega, et vähem on neid ettevõtteid, 
millel tegevusvaldkond on määratlemata.  
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Erasektoris oli 2015. aastal kõige rohkem töökohti (5784)   ootuspäraselt töötlevas tööstuses 

tegutsevates äriühingutes, järgnesid kaubandus (4427) ja ehitustegevus (3408). Ootuspäraseks 

saab pidada ka seda, et töötleva tööstuse ettevõtted on kõige suurema keskmise töötajate 

arvuga (13 töötajat). Töökohtade arv töötlevas tööstuses on perioodil 2010–2015 märgatavalt 

kasvanud  (635  inimese  võrra51),  samas  on  keskmine  töötajate  arv  tööstusettevõtte  kohta 

kahanenud  ligikaudu 5 töötaja võrra. See viitab, et tööstuses on  loodud rohkem väiksemaid, 

kuid  ühtlasi  paindlikumaid  äriühinguid  ning  tööstuse  struktuur  on  seeläbi  mõnevõrra 

muutumas.  

Võrreldes  2010.  aastaga  on  oluliseks  muutuseks  märgatav  töökohtade  arvu  vähenemine 

kaubanduses  (926  töökohta vähem), samas on oluliselt suurenenud  töökohtade arv  (+709) 

ehituses.  Viimasel  juhul  on  põhjuseks  eelkõige  majanduskriisi  järgne  ehitussektori 

kontraktsioon, mistõttu aastal 2010 oli baastase võrdlemisi madal. Samas on töökohtade arv 

kinnisvaraalases  tegevuses  märgatavalt  kahanenud  (–494),  mis  viitab,  et  fookus  on 

arendustegevusest  liikunud  pigem  ehitusse.  Lisaks  eelnevalt  nimetatutele  on  oluliselt 

suurenenud  töökohtade  arv  veonduses  ja  laonduses  (+526).  Kasvanud  on  ka  finants‐  ja 

kindlustustegevuse valdkond.  

Järgneval joonisel on toodud ülevaade Tartusse registreeritud ettevõtetes loodud töökohtade 

ruumilisest paiknemisest ja selle muutumisest. Selgelt eristuvad nö ruumilised klastrid, kuhu on 

koondunud arvukalt töökohti. Suuremad neist on järgmised: 

 Kesklinn – kaubandus‐isikuteenindus ja IT‐klaster; 

 Ropka tööstusala, kus on väga erinevaid tööstusettevõtteid; 

 Vahi‐Kruusamäe tööstustsoon; 

 Lohkva energeetika ja tööstusala; 

 Räni – teaduspark ja Lõunakeskus 

 Ülenurme‐Reola logistika‐ ja tootmispiirkond. 

 

Võrreldes  2010.  aastaga  on  töökohtade  osas  rohkem  esile  tõusnud  Ropka  tööstuspiirkond, 

kuhu  on  koondunud  mitmeid  töötleva  tööstuse  ettevõtteid,  aga  ka  neile  tugiteenuseid 

osutavaid  äriühinguid.  Kasvanud  on  ka  töökohtade  arv  Ees‐ja  Taga‐Karlova  piiril  asuvates 

                                                 
51 http://skytte.ut.ee/sites/default/files/ec/tartu_linna_ja_lahiumbruse_tookohtade_uuringu_raport.pdf 
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ettevõtetes. Kasvanud töökohtade arv Lõunakeskuse piirkonnas, kuid mõnevõrra vähenenud 

töökohtade arv vanalinnas paiknevates äriühingutes. 

 

Joonis 5.1. Tartu ettevõtetes asuvate töökohtade paiknemine 2015. aastal 
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Joonis 5.2. Töökohtade paiknemise ja hulga muutus aastatel 2010–2015 
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5.2 Käive ja eksport 

Suurima summaarse realiseerimise netokäibega majandusvaldkonnad olid Tartus 2015. aastal 

hulgi‐  ja  jaekaubandus  (1,3 mld),  töötlev  tööstus  (595 mln)  ja  ehitus  (468 mln). Ka  kõige 

suurema  käibega ettevõtted  tegutsevad neis  kolmes  valdkonnas.  Sellist  jaotust  võib pidada 

ootuspäraseks. Võrreldes 2011. aastaga on käibed kasvanud sisuliselt kõigis valdkondades52. 

Absoluutnumbrites suurim on kasv olnud ehituses (+262 mln), mis on selgitatav taas madala 

baastasemega  –  ehitussektori  olulise  kokku  tõmbumisega  2008–2009  aasta majanduskriisi 

järgselt  –  ja  asjaoluga,  et  tänaseks  on  käive  taastunud.  Ka  suhteliselt  on  käive  ehituses 

kasvanud perioodil 2011–2015 väga oluliselt – algtasemega võrreldes üle 1,2 korra. Oluliselt 

on suurenenud käibed ka kaubanduses (+166 mln) ning töötlevas tööstuses (+140 mln) käibed. 

2011.  aasta  käibega  võrreldes  on  suhteliselt  kõige  rohkem,  enam  kui  seitsmekordseks, 

kasvanud realiseerimise netokäive veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme‐ ja saastekäitluse alal. 

See seondub otseselt Cronimet Nordic OÜ ja CRONIMET Eesti Metall OÜ tegevuse alustamisega. 

Arvukamalt  on kasvanud ettevõtteid olnud töötlevas tööstuses ning samuti teenuste sektori 

ühes allharus – info ja side valdkonnas, mis on üheks edukamaks tegevusvaldkonnaks Tartus.  

Tabel 5.2. Tartusse registreeritud ettevõtete realiseerimise netokäibed aastal 2015 

EMTAK 
Müügitulu kokku 

(mln) 

Keskmine 
ettevõte 
(mln) 

Suurim 
ettevõte 
(mln) 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  103  0,3  24,9 

Mäetööstus  2  0,3  1,0 

Töötlev tööstus  595  1,3  77,1 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine  25  5,0  23,2 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme‐ ja saastekäitlus  108  4,3  46,2 

Ehitus  468  0,7  99,4 

Hulgi‐ ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont  1 300  1,1  223,5 

Veondus ja laondus  134  0,5  17,7 

Majutus ja toitlustus  51  0,3  4,7 

Info ja side  134  0,3  26,4 

Finants‐ ja kindlustustegevus  86  1,5  80,1 

Kinnisvaraalane tegevus  131  0,2  8,3 

Kutse‐, teadus‐ ja tehnikaalane tegevus  80  0,1  3,5 

Haldus‐ ja abitegevused  45  0,1  3,7 

Haridus  9  0,1  2,9 

                                                 
52 http://www.teaduspark.ee/UserFiles/Projektid/CCIC/Tartu%20ja%20L%C3%B5una‐
Eesti%20konkurentsiv%C3%B5ime%20ja%20kasvualade%20anal%C3%BC%C3%BCs.pdf 
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EMTAK 
Müügitulu kokku 

(mln) 

Keskmine 
ettevõte 
(mln) 

Suurim 
ettevõte 
(mln) 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  31  0,2  2,1 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  11  0,0  2,7 

Muud teenindavad tegevused  13  0,0  1,2 

Kokku  3 221       

 

Käesoleva ettevõtluse lühiülevaate üheks fookuseks on eksporttegevus. Aastal 2015 oli Tartus 

registreeritud kokku 1031 eksportivat ettevõtet. Enim eksportööre oli kaubanduses (299), kus 

oli suurim ka summaarne eksporttulu (210 mln). See on suhteliselt ootuspärane tulemus, sest 

selles  valdkonnas on palju  re‐eksporti  (nt  sõidukite), mis  viib  summaarsed mahud  suureks. 

Suurimateks  eksportöörideks  olid  selles majandusvaldkonnas  OÜ  Eesti  Viljasalv  ja Manoir 

Energy OÜ (mõlemad enam kui 50 miljonilise eksportkäibega).  

Ülikoolilinnale  kohaselt  oli  arvukalt  eksportööre  (143)  ka  kutse‐,  teadus‐  ja  tehnikaalane 

tegevuse  valdkonnas.  Samas  on  nende  ettevõtete  ekspordimahud  summaarselt  suhteliselt 

väikesed  (kokku  16,2 mln).  Enam  kui  ühemiljonilise  ekspordituluga  oli  vaid  viis  ettevõtet: 

Backoffice  Services  Estonia,  OÜ  Quintiles  Estonia,  AS  Egeen,  OÜ  Tbd‐Biodiscovery  ja 

Patendibüroo Käosaar OÜ.  

Kaubanduse  järel  on  summaarselt  kõige  suurem  eksportija  töötlev  tööstus  (207 mln),  kus 

eksportimisega tegeles 139 ettevõtet. Suurimaks eksportööriks oli 39,5 mln ekspordikäibega 

AS  HANZA  Mechanics  Tartu.  Samas  võib  eeldada,  et  mõned  konsortsiumettevõtted  on 

summaarselt veelgi suuremate ekspordimahtudega  (nt 30 suurima eksportööri hulka kuulub 

kolm  Tarmeko  grupi  ettevõtet),  kuid  omandistruktuuri  keerukuse  tõttu  ei  ole  siin  tulemusi 

konsolideeritud.  

Ka  ehitussektor  on  2015.  aastal  andnud  olulise  panuse  eksporti.  Kokku  on  101  eksportivat 

ettevõtet suutnud luua 67,8 mln eurot eksportkäivet. Selle sektoris on eksport kontsentreeritud 

üksikute  suurettevõtete  juurde.  Kaks  suurimat  eksportööri  ehituse  valdkonnas  kuuluvad 

Kodumaja  AS  gruppi  (KM  Element  OÜ  ja  Kodumajatehase  AS  –  mõlemad  üle  25  mln 

eksportkäibega),  mis  on  spetsialiseerunud  eluruumide  ehitusele  tehases  toodetud 

ruumelementidest. Arvestades Kodumaja AS grupi ettevõtete paigutust on ehituse valdkonna 

eksportöörid ka ruumiliselt väga lähestikku. Ülejäänud eksportöörid ehituses on juba oluliselt 

väiksemad ning nende ekspordimahud ei ületa poolt miljonit. 
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Oluliseks eksportijaks on kahtluseta ka infotehnoloogia ja side valdkond, kus Tartus tegutseb 

mitmeid edukaid ettevõtteid. Valdkonnas eksporditi kokku 64,3 mln euro väärtuses ning oma 

teenuste eksportimisega  tegeles 102 ettevõtet. Seega on eksport  selles valdkonnas oluliselt 

laiapõhjalisem  kui  nt  eelnevalt  käsitletud  ehituses.  Tartusse  registreeritud  ettevõtetest  on 

suurim  eksportöör  OÜ  Playtech  Estonia  ekspordikäibega  enam  kui  26  mln.  Olulisteks 

eksportöörideks  on  ka  Fortumo  ning Nortal.  Paraku  on  viimane  ettevõte  on  registreeritud 

Tallinnasse ning selle eksport Tartu näitajates ei kajastu, sest ning on keeruline eristada, kui 

suur osa ettevõtte eksportkäibest luuakse just Tartus. Infotehnoloogia ja side valdkonnale on 

omane väga suur ekspordile orienteeritus – suur osa ettevõtete müügitulust tuleb ekspordist. 

Tartus oli 2015. aastal 10 enam kui ühemiljonilise ekspordikäibega ettevõtet infotehnoloogia ja 

side valdkonnas.  

Olulisteks  eksportijateks  on  ka  veevarustus,  kanalisatsioon,  jäätme‐  ja  saastekäitlus 

(kogueksport 47,7 mln), kus valdava osa kogu ekspordikäibest annab üks ettevõte – Cronimet 

Nordic  OÜ  (46,2 mln), mis  tegeleb  sorteeritud materjali  taaskasutusele  võtmisega.  Teised 

suuremad eksportöörid on AS Epler & Lorenz, DP Recycling OÜ ja Eesti Vanapaber OÜ. Nende 

ekspordikäibed jäävad 0,25 – 0,6 miljoni vahemikku.  

Ka veonduse ja  laonduse tegevusvaldkond paistab silma kõrge summaarse ekspordiga (34,2 

mln).  Suurim  eksportöör  on  selles  valdkonnas  Finsterwalder  Transport  &  Logistik  AS 

ekspordikäibega  ca  7,6 mln,  järgnevad   OÜ Alpter Grupp,  Euroopa  Transpordi OÜ  ja  Erste 

Transport OÜ.  

Suhteliselt  suur  summaarne  ekspordikäive  põllumajanduse,  metsamajanduse  ja  kalapüügi 

valdkonnas tuleneb peaasjalikult ühe ettevõtte – Lemeks Wood Supply AS majandustegevusest. 

Metsavarumisega tegelev ettevõte suutis 2015. aastal eksportida enam kui 7,6 mln väärtuses 

toodangut.  

Teenuste  sektoris  on  Tartu  asukohapõhiseid  tugevusi  silmas  pidades  huvipakkuvaks 

tervishoid  ja  sotsiaalhoolekanne.  Selle  valdkonna  ettevõtted  suutsid  oma  teenuseid 

eksportida 1,1 mln euro väärtuses. Suuremad eksportöörid olid Supilinna Piltdiagnostika OÜ, 

OÜ PRE CURA, OÜ Kognitio ja Jaansoni Psühhiaatriakeskus OÜ. Samas võiks sellel valdkonnal 

olla tugev potentsiaal ekspordikäivet suurendada.  
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Tabel 5.3. Tartusse registreeritud eksportööride ja ekspordimahtude ülevaade aastal 2015 

EMTAK 
Eksportivate 

äriühingute arv 
Eksport kokku 

(mln) 

Suurim 
eksportöör 

(mln) 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük  18  8,5  7,6 

Töötlev tööstus  139  207,0  39,5 

Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme‐ ja saastekäitlus  9  47,7  46,2 

Ehitus  101  67,8  30,5 

Hulgi‐ ja jaemüük; mootorsõidukite ja mootorrataste remont  299  210,0  58,8 

Veondus ja laondus  68  34,2  7,6 

Majutus ja toitlustus  9  4,8  4,7 

Info ja side  102  64,3  26,4 

Finants‐ ja kindlustustegevus  3  0,0  0,0 

Kinnisvaraalane tegevus  20  0,8  0,6 

Kutse‐, teadus‐ ja tehnikaalane tegevus  143  16,2  3,3 

Haldus‐ ja abitegevused  57  8,1  1,5 

Haridus  9  0,1  0,1 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  16  1,1  0,4 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  14  1,7  1,6 

Muud teenindavad tegevused  24  0,9  0,3 

Kokku  1 031  673    

 

Tabel 5.4. Eksportivate ettevõtete jaotus, protsentiilid 

Protsentiil  Eksport (EUR) 
1%  90 

5%  325 

10%  770 

25%  4 241 

50%  27 921 

75%  155 618 

90%  730 240 

95%  1 727 286 

99%  14 100 000 

Ülevaate  ekspordi  intensiivsusest  Tartu  ettevõtetes  saab  uurides  ettevõtete  jaotust 

ekspordimahtude  järgi  (vt  tabel  5.4).  See  ilmestab  veelkord,  et  ekspordi mahust  annavad 

valdava osa üksikud  suurettevõtted. Nähtub, et veerand eksportivatest ettevõtetest müüb 

oma  toodangut  välisresidentidele  vähem  kui  5000  euro  väärtuses  ning  75%  eksportööride 

ekspordikäive jääb alla 160 000 euro. Seega kehtib suhteliselt hästi nö Pareto reegel, et väike 

arv ettevõtteid annavad valdava osa ekspordist. Selle  ilmestamiseks veel mõned arvud: 102 

suurimat eksportivat ettevõtet (10% eksportööridest) annavad kokku 89% koguekspordist, 51 
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suurimat eksportivat ettevõtet (5% eksportööridest) 80% koguekspordist ja 11 kõige suuremat 

eksportivat ettevõtet (1% eksportööridest) annab 51% koguekspordist. See viitab veelkord, et 

praeguste  tugevate  eksportööride  tegevust  tuleb  tunnustada  ning  püüda  võimaluste  piires 

nende tegevusele kaasa aidata, vähendades  ja kõrvaldades arengu väliskeskkonnast tingitud 

takistusi.  

 

Joonis 5.3. Tartu suuremate eksportööride ruumiline paiknemine ja jaotus ekspordikäibe alusel 

2015. aastal. 



47 

 

 

Joonis 5.4. Tartu suuremate eksportööride ruumilise paiknemise muutus ekspordikäibe alusel 

aastatel 2010–2015. 

Eraldi annab huvitava  lisadimensiooni ekspordi  sihtriikide geograafia analüüsimine  (vt  tabel 

5.5). Nii mõnegi Tartu jaoks olulise valdkonna puhul on ekspordi sihtturgude geograafia väga 

kitsas. Näiteks ehituse valdkond, kus valdava osa ekspordist annavad puitmajatootjad. Selle 

valdkonna ekspordist valdav osa  (78%)  läheb ühte  riiki, Norrasse. Kuigi ühelt poolt  ilmestab 
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selline kontsentreeritus valdkonna ettevõtete tugevat turujõudu selles sihtriigis ning seda saab 

seetõttu  pidada  positiivseks,  siis  teisalt  kaasneb  sellise  kontsentreeritusega  ka  oluline  risk. 

Juhul,  kui  sihtriigis  toimuvad mingid  regulatiivsed  vms muudatused, mis halvendavad Tartu 

ettevõtete  ekspordivõimalusi,  on  tõenäoline,  et  ühele  sihtturule  keskendunud  ettevõtted 

satuvad  raskustesse.  Lisaks  ehitusele  on  ekspordi  sihtriikide  geograafia  väga  kitsas  ka 

veevarustuse  valdkonnas  (89%  ekspordist  moodustab  Türgi)  ning  ka  põllumajanduse, 

metsamajanduse  ja kalapüügi valdkonnas (56% ekspordist  läheb Saksamaale). Viimasel  juhul 

on  tegemist  eelkõige  puitmaterjali  müügiga,  põllumajandussaadusi  eksporditakse  Tartu 

ettevõtete poolt võrdlemisi vähe. 

Tabel 5.5. Ekspordi sihtturgude jaotus majandusvaldkondade kaupa, 2015. 

EMTAK 
Eksport 
kokku 
(mln) 

Nr 1 sihtriik  Nr 2 sihtriik  Nr 3 sihtriik  Suurima 
sihtriigi 
osakaal 
(%) 

Riik  mln  Riik  mln  Riik  mln 

Põllumajandus, metsamajandus ja 
kalapüük 

8,5  Saksamaa  4,72  Soome  1,21  Taani  1,17  55,8% 

Töötlev tööstus  207,0  Rootsi  77,50 Soome  32,90 Taani  15,40  37,4% 

Veevarustus; kanalisatsioon; 
jäätmekäitlus 

47,7  Türgi  42,20 Maroko  2,06  Muu EL  1,95  88,5% 

Ehitus  67,8  Norra  53,10 Rootsi  9,68  Soome  3,38  78,3% 

Hulgi‐ ja jaemüük; 
mootorsõidukite remont 

210,0  Šveits  44,60 Saksamaa  26,30 Läti  23,10  21,2% 

Veondus ja laondus  34,2  Holland  7,92  Soome  7,35  Norra  4,08  23,2% 

Majutus ja toitlustus  4,8  Muu EL  4,76  Soome  0,01 
Väljapoole 
ELi, muud 

0,01  99,5% 

Info ja side  64,3 
Väljapoole ELi, 
muud 

28,50
Ameerika 
Ühendriigid 

11,20
Briti 
Neitsisaared 

4,81  44,3% 

Finants‐ ja kindlustustegevus  0,0  Venemaa  0,02  Soome  0,00  Läti  0,00  87,5% 

Kinnisvaraalane tegevus  0,8  Norra  0,56  Läti  0,08  Muu EL  0,08  72,0% 

Kutse‐, teadus‐ ja tehnikaalane 
tegevus 

16,2  Soome  4,14  Muu EL  3,76 
Ameerika 
Ühendriigid 

2,22  25,6% 

Haldus‐ ja abitegevused  8,1  Soome  2,83  Rootsi  1,65  Muu EL  1,21  34,8% 

Haridus  0,1  Holland  0,06  Norra  0,06  Soome  0,02  42,7% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  1,1  Soome  0,48  Rootsi  0,20  Muu EL  0,15  42,2% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg  1,7  Muu EL  1,60  Soome  0,04 
Ameerika 
Ühendriigid 

0,02  95,0% 

Muud teenindavad tegevused  0,9  Rootsi  0,31  Soome  0,15  Itaalia  0,12  36,2% 

Kokku  673  Rootsi  102  Norra  76,3  Soome  59  15,2% 
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5.3 Vahekokkuvõte 

Tartu  linnas  oli  2015.  aastal  registreeritud  kokku  8282  äriühingut,  neist  majanduslikult 

aktiivseid oli 6829. Sarnaselt kogu Eestile  iseloomuliku  trendiga on ka Tartus ettevõtete arv 

pidevalt suurenenud. 2015. aastal oli erasektoris kõige rohkem töökohti oli töötlevas tööstuses 

(5784  töökohta)  tegutsevates äriühingutes, kus  töötajate arv on võrreldes 2010. aastaga ka 

oluliselt kasvanud. Järgnesid kaubandus 4427 ja ehitustegevus 3408 töötajaga. Võrreldes 2010. 

aastaga  on  oluliseks  muutuseks  ka  märgatav  töökohtade  vähenemine  kaubanduses  (926 

töökohta vähem), samas on oluliselt suurenenud töökohtade arv ehituses (+709).  

Suurima  realiseerimise  netokäibega majandusvaldkonnad  olid  Tartus  2015.  aastal  hulgi‐  ja 

jaekaubandus  (1,3 mld),  töötlev  tööstus  (595 mln)  ja  ehitus  (468 mln).  Ehituses  on  käive 

kasvanud viimastel aastatel väga kiiresti. Märgatav käibe kasv on olnud ka töötlevas tööstuses 

ning samuti teenuste sektori ühes allharus – infotehnoloogia ja side valdkonnas.  

Aastal 2015 oli Tartusse registreeritud kokku 1031 eksportivat ettevõtet, enim oli eksportööre 

tegutses  kaubanduses  (299),  kus  oli  ka  suurim  summaarne  eksporttulu  (210 mln).  Oluline 

eksportija  oli  ka  töötlev  tööstus  (207 mln),  kus  eksportimisega  tegeles  139  ettevõtet  ning 

ehitus,  kus  peamisteks  eksportöörideks  on  puitmajatootmisega  tegelevad  ettevõtted. 

Teenusmajanduse harudest on oluliseks eksportijaks infotehnoloogia ja side valdkond – Tartus 

tegutseb  mitmeid  edukaid  programmeerimisega  tegelevaid  äriühinguid.  Tartu  ettevõtete 

eksport ei ole väga laiapõhjaline, valdava osa ekspordi mahust annavad üksikud suurettevõtted. 

Näiteks  11  kõige  suuremat  eksportivat  ettevõtet  (1%  eksportööridest)  annab  51% 

koguekspordist. Samuti on mitmes valdkonnas ekspordi sihtturgude geograafia kitsas, mis võib 

regulatiivete muutuste  korral  sihtriigis  põhjustada  ettevõtetele  raskusi.  Vaadates  töötajate 

arvult ning ekspordi mahult suurimate ettevõtete paiknemist ruumis, eristuvad nö ruumilised 

klastrid, kuhu on koondunud arvukalt töökohti.  
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6 TARTU ETTEVÕTLUSKESKKONNA ARENDAMISE ETTEPANEKUD 
 

Tartu  linna, maakonna  ja kogu Lõuna‐Eesti ettevõtlus on olnud kriisijärgselt märkimisväärses 

kasvus. Tööpuudus on kiiresti vähenenud ja eksport jõudsalt (joonis 6.1), eriti muu Eesti taustal 

kasvanud.  Tartu  ja  Tartumaa 

tööpuudus  on  väikseim  Eestis 

olles  vastavalt  3,2  ja  3,6%  (Eesti 

keskmine  oli  6,2%), mis  on  juba 

allpool  soovitatavat  taset.  Ehkki 

ettevõtlus  on  kosunud  ka  teistes 

Lõuna‐Eesti maakondades, on seal 

siiski  tööpuudus  suurem 

(keskmiselt  koos  Tartuga  4,8%). 

Maakonniti  on  töötuid  ja 

välismaal  töötavaid  elanike  2‐3 

korda Tartust enam. 

Lõuna‐Eestis on  jätkuvalt olulisimad 

puidu‐  ja toiduainete tööstus. Erilist 

kasvu  on  näidanud  puitmajade  ja 

mööbli tootjad ning üksikud metalli‐

masinatööstuse ettevõtted. Tartu on 

kasvanud  harudeks 

programmeerimine,  T&A  ja 

kaubandus.  Eksportivate  ettevõtete 

paiknemispiirkond on aastaks 2015 oluliselt laienenud. 

Tartumaa on Eestis  ainuke maakond,  kus  tänu  tudengite  suurele osakaalule  rahvastikus on 

elanikkonna struktuur jätkusuutlik (joonis 6.2). Seda siiski vaid juhul, kui üliõpilastele leitakse 

piisavalt  rakendust  –  nii  tööandjate,  ettevõtjatena  kui  ka  töövõtjatena.  Omavalitsusel, 

käesoleval  juhul  Tartul,  on  seda  eelist  jätkusuutliku  majandusarengu  huvides  võimalik 

rakendada. 

 
6.1. Eesti, sh. Tartu linna ja Lõuna‐Eesti ekspordi kasv. 2004 = 100%. Allikas: 
Eesti Statistika 2016. 

Joonis  6.2.  Eesti  maakondade  tööturusurveindeks  ja  selle 
muutumine.  Allikas: Eesti Statistika 2016. 
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6.1 Ettepanekud  ettevõtluskeskkonna  arendamiseks  Tartus  Euroopa 
kogemus põhjal 

Kohalik  omavalitsus  saab  ettevõtluse  arendamiseks  astuda  mitmeid  samme53,  millest 

olulisematel on lähemalt peatutud. 

6.1.1 Investeerimisalade arendamine 

Meetme  hulka  kuuluvad  nii  “kõvad”  (investeeringualade  määratlemine  ja  planeerimine, 

tehnovõrkude  rajamine)  kui  ka  “pehmed”  tegevused  (ettevõtjate  vajaduste  monitooring, 

aktiivne  turundustegevus  uute  potentsiaalsete  klientide  leidmiseks  jms),  mis  on  vajalikud 

tööstus‐ ja ettevõtlusalade toimimiseks. 

Oluliseks märksõnaks on proaktiivne turundus. Piirkonda uute ettevõtete toomiseks ja seeläbi 

töökohtade  loomisele kaasaaitamiseks ei piisa üksnes kodulehest  ja/või trükisest. Oluline on 

aktiivne suhtlus potentsiaalsete investoritega läbi erialaliitude, messide jms. 

Samuti  on  oluline  käsitleda  regiooni  tervikuna,  mitte  üksnes  ühte  omavalitsust.  Selline 

lähenemine aitab vältida omavalitsuste omavahelise konkurentsi  teket. Seega on oluline, et 

Tartu suurima omavalitsusena piirkonnas võtaks kokkulepete sõlmimisel (nt millises piirkonnas 

millele keskenduda)  juhtrolli. Et Vabariigi valitsus on otsustanud maavalitsused senisel kujul 

kaotada, muutub kohalike omavalitsuste vaheline koostöö piirkonnas veelgi olulisemaks. 

Investeerimisalade  (tööstus‐  ja  tehnopargid) arendamise puhul on oluline maa olemasolu  ja 

valdkondlik suunitlus. Sageli piirab uute ettevõtlusalade loomist (munitsipaal)maa puudumine. 

Selle  saamine  eeldab  aktiivset  koostööd  riigiga,  sh  järjepidevat  suhtlust,  kuna  riigivara 

võõrandamise protsessid on äärmiselt aeglased.  

Efektiivseks  turundustegevuseks  on  vajalik  määratleda  arendatavate  alade  (põhi)fookus. 

Kõigile kõike ei ole võimalik pakkuda (väga erineva profiiliga tööstusettevõtted ei pruugi koos 

hästi  toimida).  Tartu  puhul  seab  enamasti  lisapiirangud  elamualade  lähedus, mis  välistab 

                                                 
53 Kokkuvõtte tegemisel on kasutatud järgmiste analüüse: 
“Kaubandus‐, meelelahutus‐  ja teeninduspindade ning büroopindade arendamise sotsiaal‐majanduslike mõjude 
hindamine ja ettepanekute tegemine Riia tn ‐ Ringtee tn piirkonna hoonestusmahtude ja ‐funktsioonide osas”, OÜ 
Cumulus Consulting, Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku‐uuringute Instituut, 2013. 
“Kohalike omavalitsuste ettevõtluse arendamise  ja  töökohtade  loomise meetmete ning  võimaluste analüüs  ja 
ettepanekud teiste riikide põhjal”, OÜ Cumulus Consulting, 2013 
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mürarikka ja õhu kvaliteeti ohustava tootmise. Samuti on nii olemasolevatel kui ka tulevastel 

ettevõtetel huvi teada, millisena kujutab kohalik omavalitsus ala arengut ette tulevikus. 

Seniseid trende arvestades on mõttekas keskenduda pigem suuremat  lisandväärtust  loovate 

ettevõtete meelitamisele piirkonda. Selleks on aga  tarvis eeskujulikku  investorteenindust  ja 

proaktiivset  müüki  (osalemine  välismessidel,  otsepakkumiste  tegemine,  suhtlus  läbi 

erialaliitude jms). Ajalugu näitab, et ettevõtjad teevad otsuse uues paigas oma tootmine avada 

sageli isikliku kogemuse ja kontakti baasil. Seejuures on oluline ka omavalitsuse tugi ettevõtja 

otsuse  langetamise  järel  (projekteerimine,  ehitusload,  soovitused/nõuanded  asjaajamisel). 

Lisaks  ettevõtte  tegevuse  kiiremale  alustamisele  toimib  see  kaudselt  ka  turundusena  uute 

tootjate ligimeelitamisel. 

6.1.2 Järjepideva mitteformaalse suhtlemise initsieerimine  

Meetme  alla  kuulub  laialdane  mitteformaalne  suhtlemine  ja  selle  soodustamine,  näiteks 

ettevõtjate hommikusöökide korraldamine, kohalike ettevõtlusklubide  tegevuste  toetamine, 

ettevõtjate  tunnustamine  jms.  Välisriikide  praktika  näitab,  et  need  on  olulised  hea 

ettevõtluskliima loomisel. Eduteguriks on omavalitsusepoolne eesmärkide selge defineerimine 

– milleks  suhtlemist  initsieerida.  Samuti  vajab  lahti mõtestamist  saadav potentsiaalne  kasu 

ettevõtjatele, vastasel korral meede ei toimi. 

Kohaliku  omavalitsuse  esindajad  mängivad  erinevate  osapoolte  suhtluses  väga  olulist 

vahendaja rolli viies omavahel kokku eri vajadused ning huvid. Selleks tuleb aga järjepidevalt 

suhelda ja kohal olla. Näiteks Rootsis kulub omavalitsusjuhtidel ca 60% ajast koostöövõrgustike 

arendamisele. Pikemas plaanis võib sellise suhtluse baasilt kujuneda välja kõigile kasulik PPP‐ 

suhe (nt Arlanda Ekpress Stockholmis). 

6.1.3 Süsteemne kohaturundus 

Meetme  alla  kuuluvad  komplekssed  ja  süsteemsed  võtted  kohaturunduse  arendamisel,  sh 

kohaliku  ettevõtluskeskkonna  turundamisega  seonduv  (nii  investeerimisvõimalused  kui  ka 

olemasolevate  ettevõtete  tutvustamine).  Oluline  on  märkida,  et  ainuüksi  omavalitsuse 

kodulehel esitatud ettevõtjate nimekiri seda eesmärki ei täida. 

Visiooniks võiks olla piirkondade koostöö ja kokkulepete saavutamine, et erinevate piirkondade 

tugevusi kasutades koondada ressurssi, teha ühiseid plaane ning võimalusel tegutseda ühiselt 

Tartu linna ja selle ümbruse turundamisel elu‐, töö‐ ja tootmispaigana. 
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 Eestis ei kuulu turundus olemuslikult kohaliku omavalitsuse põhitegevuste hulka. Seega 

tuleks  Tartu  puhul  kaaluda,  kas  ei  võiks mõni  olemasolev  organisatsioon  (nt  Tartu 

Ärinõuandla) seda funktsiooni täita või tuleks selleks luua eraldi agentuur. 

 Viimasel  juhul  pole  tõenäoliselt mõttekas  seda  teha  ainult  Tartu  linna  vajadustega 

arvestades  vaid  vaadata  regiooni  laiemalt.  Näiteks  Soomes  tegelevad  turundusega 

peamiselt piirkondlikud arendusorganisatsioonid. 

6.1.4 Valdkondliku koostöö arendamine haridusasutustega 

Meetme  alla  kuulub  koostöö  ja  seda  võimaldavate  võrgustike  arendamine,  et  kohalikes 

üldhariduskoolides/kutsekoolides/kolledžites/ülikoolides  oleks  paremini  korraldatud 

ettevõtluse,  ettevõtlikkuse,  eelkutseõppe  jms  õpetamine.  See  loob  eeldused  kohaliku 

ettevõtluse arenguks. 

Üldiselt  on  Eestis  probleemiks  formaalhariduse  tagasihoidlik  sidusus  kohapealsete 

majandusharude  profiili  ja  kohalike  ettevõtjatega.  Tagada  tuleks  kindel  ja  järjepidev  tugi 

kohaliku  omavalitsuse,  koolide  ja  ettevõtjate  koostöö  arendamisele,  sh  konkreetsete 

õppeainete (‐kavade) sidumiseks ettevõtlusega praktika jms vormides. 

 Teadusarendusasutuste,  kohaliku  omavalitsuse  ja  ettevõtete  koostöö  jääb  tihti 

olemuselt  deklaratiivseks.  Tõelise  kasu  saamiseks  võiks  omavalitsus  võtta  selgelt 

initsiaatori rolli ning kõrgkoolide ja ettevõtete esindajad omavahel kokku viia. Olulised 

märksõnad  on  ka  süsteemsus  ja  järjepidevus.  Selle  tagamiseks  on  otstarbekas  luua 

mingi koostööplatvorm. 

o Näiteks  Rootsis  on  ülikoolide  juurde  loodud  nn  innovatsioonikontorid,  et 

uuringuid kommertsialiseerida. 

o Tartus võiks omavalitsus kaaluda ka idufirmades osalemist, et neist sobival ajal 

väljuda. 

 Ettevõtjad osalevad üritustel  siis, kui näevad  selles enda  jaoks otsest  kasu. Kaudselt 

kehtib sama ülikoolide kohta. Tartu  linna roll on mõlemale osapoolele see kasu  lahti 

mõtestada ja osapooled ühisesse (info)ruumi kokku tuua. 

 Kõrgkoolidel on oluline roll ettevõtluse  inkubaatorite käitamisel. Näiteks on TTÜ toel 

hästi  käivitunud  Tehnopol,  kus  pakutakse mitmeid  äriarendusteenuseid  ja  kust  on 

saanud alguse palju edukaid ettevõtteid. Samuti tegutseb üle‐eestilist tuntust kogunud 

stardirahastu Prototron. Oluline märksõna on fokusseeritus – tuleb täpselt määratleda, 
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kellele ja mida pakutakse. 

6.1.5 Planeerimise seisukohalt olulised tähelepanekud 

 Planeerimistegevustes tuleks juurutada uut planeerimiskultuuri, mis põhineb avaliku ja 

erasektori  koostööl  ja  koosloomisel  (co‐creation).  See  on  vajalik  ka  konkreetsete 

arendusprojektide  tasandil,  et  saavutada  pikaajaline  säästlik  areng  teeninduses  ja 

kaubanduses. 

 Kui  (investeerimis)alade  detailplaneeringute  elluviimisega  kaasneb  oluline  eeldatav 

mõju  liiklusele,  tuleks  seda  hinnata  transpordimudelite  abil. Nii  on  võimalik  vältida 

transpordisõlmede üle koormamist. 

 Suuremahuliste planeeringute osas peaks omavalitsus selgelt defineerima avaliku huvi 

ja selle seotud osapooltele selgelt kommunikeerima. 

 Ettevõtluse  arendamise  seisukohalt  on  olulised  ühendused,  seda  nii makro‐  kui  ka 

mikrotasandil. Viimase all tuleb silmas pidada linnaosade omavahelist ühendamist, kus 

olulisel  kohal on  ka  kergliiklusteed.  Samuti on oluline  tähelepanu pöörata erinevate 

ettevõtus‐ ja tööstuskomplekside omavahelisele ühendamisele (“et nad ei oleks rajatud 

linna  äärde  keset  põldu”).  Siis  tekib  sünergia  ettevõtete  vahel  ja  piirkonda  saavad 

lisanduda mitmesuguste teenuste pakkujad. 

 

6.2 Ettepanekud  Tartu  ettevõtluskeskkonna  arendamiseks  intervjuude, 
ekspertseminaride ja ajurünnakute põhjal 

Ühendused välismaailmaga on Tartu eksportööridele esmajärguliselt olulised. Väga tahetakse, 

et reisimisele Tartusse ja Tartust kuluks ettevõtjatel ja äripartneritel vähem aega ja et üha enam 

rahvusvahelistuvad  ettevõtted  saaksid  suhelda  muu  maailmaga.  Ehkki  uued  ja  paremad 

transpordiühendused ei pruugi koheselt anda suurt arenguhüpet  (pigem tuleks neile mõnda 

aega ilmselt peale maksta), takistab nende puudumine majanduse arengut oluliselt. Soovitus 

võib siinkohal olla väga  lihtne: „kasutada sama taktikat, mida ERM‐i  ja Haridusministeeriumi 

puhul,  st.  niikaua  suhelda  ja  pinda  käia,  kui  tulemus  käes  ja  probleem  lahendatud“. 

Rahvusvahelise  majanduse  arenguks  on  oluline  rahvusvahelise  lennuühenduse  toetamine, 

Tartu  lennujaama  olemasolu  tutvustamine  välispartneritele,  lennuühenduste  toetamine 

investeeringute  näol  ning  läbirääkimised  lennufirmadega,  et  soodustada  uute  ühenduste 
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loomist  Tartuga.  See  suurendab  Tartu  ja  kogu  Lõuna‐Eesti  atraktiivsust  välispartnerite  ja 

rahvusvaheliste ettevõtete jaoks. 

Üliõpilased on linna suurim arengueeldus (‐ressurss), sest nendelt võib saada uusi edu toovaid 

ideid. Selle eeltingimuseks on aga põhimõtteline muutus arusaamades. Ülikoolid on seni liiga 

oma kinnisvara haldamise, reitingute ja kitsa põhikirjalise tegevuse kesksed. Tartu linn on aga 

järjest rohkem „mitte enam ülikoolilinna, vaid rajooni kaubanduskeskuse nägu“. „Üliõpilased 

justkui „on kusagil““. 

Oluline  on  sotsiaalkapitali  kujunemine:  linnavalitsus,  kõrgkoolid,  ettevõtted  peaksid 

moodustama  nn  kolmikheeliksi.  Linna  (majanduslik)  heaolu  sõltub  positsioonist 

rahvusvahelises  tööjaotuses,  aga  linn  ja  eelnevalt  nimetatud  subjektid  on  liiga  väikesed  ja 

eripalgelised.  Viimane  pole  just  ilmtingimata  miinus,  v.a.  juhul,  kui  iga  subjekt  toimetab 

eraldiseisvalt.  „Tartu  linn  saab  pakkuda  kõrgepalgalisi  töökohti  juhul,  kui  subjektid 

moodustavad majandusliku terviku, suudavad koos kujundada uusi tooteid ja teenuseid, muidu 

mitte. Selliste koostöövõrgustike ja ‐mudelite tekitamine on aeganõudev, aga ilma selleta saab 

toimuda vaid mõningane arengu „timmimine“ ehk siis „peenhäälestamine“.“ 

Tööstusettevõtted eelistavad järk‐järgult kolida uutesse asukohtadesse, kus on rohkem ruumi, 

parem  juurdepääs  ja odavam maa. Eriti  siis, kui vana kinnisvara vajab  suuri  investeeringuid 

renoveerimisele  ja  ettevõttel  on  laienemissoov.  Sellisel  juhul  saab  vähemalt  osa  Tartu 

tööstusalasid  ümber  kujundada  segafunktsioonidega  elamis‐teenindus‐äripiirkondadeks. 

Sarnast trendi on võimalik täheldada ka mujal Euroopas. 

Kesklinnast on kujunemas ülelinnalise teenindusekeskuse kõrval IT‐ettevõtete poolt eelistatud 

asukoht. See on positiivne, aidates kompenseerida  teeninduse osalist  lahkumist Kesklinnast 

äärelinna (Lõunakeskusse). Kui eeldada ja loota, et IT‐ettevõtteid tuleks juurde palju, on vaja 

Kesklinna kontoripindu laiendada. Seda saaks teha raudtee kaubajaama arvel. 

Raudteejaamast saab kujundada kaasaegse linnaterminali. Kuna raudteejaama ümbruses on 

palju  alakasutatud maad,  siis  annaks  see  ruumi  kontoriarendusteks  toimimaks  sünkroonis 

Ülemiste City ja Tallinna lennujaamaga. Raudteejaama uusarendusega saab siduda Kesklinna ja 

Maarjamõisa, aidates kaasa Kesklinna mõjuala laiendamisele kättesaadavuse parandamisele. 
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6.3 Tartu uue ettevõtluse arengu SUUR idee 

Tartu linnas võiks ja saaks tekkida uus ning uudse miljööga, Kesklinna‐Maarjamõisa tervishoiu‐ 

ettevõtlusala, mille arendus kätkeks enda ka uut elamuehitust, olmeteenuseid, meelelahutust 

ja äriteenuseid (tootearendus, disain, konsultatsioonid, ekspordiabi  jne) – uusi arendusalasid 

nii tootjatele kui teenindusettevõtetele. 

Tervishoiu valdkonnas on Tartu linnal suured arengueeldused: kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud, 

pikaajalised  kogemused  ja  head  koolitusvõimalused,  arvestatav  kriitiline mass  töötajaid  ja 

teenuse  tarbijaid,  kasvav  jõukus  ja hoolimine  (rahvastiku  vananemisest  tulenevalt  rohkema 

teadmiste  ja  raha  suunamine  tervisesektorisse).    Sellega  haakuvad  ka  arenguvõimalused 

muudes  sektorites:  IT‐lahendused,  aparaatide‐  ja  täppistehnika  tootmine,  bio‐  ja 

toitumisteadused, mööblitootjad, põllumajandus ja tervislik toit jne. 

Tervishoiust  saaks  kujuneda  Tartu  linna majandusarengu  „vedur“, mis  omaks  arvestatavat 

kordusefekti  (multiplicator),  st  sinna  hakkaks  lisanduma  klastrisse  sobituvaid  ettevõtteid  ja 

teenusepakkujaid (äriteenused), sest tasuks ära spetsialiseeritud fookusega ja piisava kriitilise 

massiga klastri teenindamine. 

Terviseettevõtluse arendamise põhjendused, eeldused ja probleemid. 

‐ Senise Ropka‐Annelinna  vana  tööstuse‐magala, Kesklinna  kaubanduse‐teeninduse,  ja 

äärelinnakaubanduse  asemele  on  vaja  uut  linna  ettevõtlust  kujundavat  ja  vedavat 

ideed, seda juhul, kui eesmärgiks on kasv ja kõrgepalgalised töökohad. 

‐ Tartule  analoogset  kompaktset  ülikooli‐,  kliiniku‐,  IT‐,  biotehnoloogia‐  ja 

aparaadiehituse‐  ja  tervishoiuklastrit ei ole olemas mitte ainult Eestis, vaid ka  terves 

maailmas, lähedasteks näideteks on ehk Lund ja Heidelberg. 

‐ Väljakujunenud Maarjamõisa  tervishoiulinnak paikneb  teistele  teeninduskohtadele  ja 

transpordisõlmedele  väga  lähedal.  Lähedus  ja  kompaktsus  võimaldab  seal  luua  hea 

ettevõtlusmiljöö. 

‐ Maarjamõisa linnakus on piisavalt maad uuteks arendusteks ning maa kuulub ülikoolile 

ja kliinikumile, mis muudab asjaajamise tõenäoliselt lihtsamaks kui mitme väikeomaniku 

puhul. 

‐ Tartus on olemas  väga  tugev  robootika  alane  teaduskompetents ning  selle baasil  ja 

sünergias saab tekitada mitmeid ärilisi väljundeid, sh mitte ainult seadmete tootmise 

vaid ka tehnoloogia väljaarendamise ja turundamise alal. 
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‐ Meditsiiniseadmete  (aparaadiehitus,  meditsiinirobotid  jms)  tootmisega  Tartu  linna 

piires  haakub  hästi  ka  tööstus  4.0  kontseptsioon54  –  lähiaastatel  on  ette  näha 

kontseptuaalseid  muutusi  tootmise  korralduses,  näiteks  väiksemad  paindlikumad 

tootmisüksused, tootmisetappide ühendamine IKT abil jne.  

‐ Eri majandusharude koostöö soodustamine võimaldaks rohkem innovatsioonide teket, 

mis omakorda on vajalik edukaks majandusarenguks. 

‐ Arendusstruktuuride paljusus (ülikoolid, kõrg‐ ja kutsekoolid, ärinõuandla, teaduspark, 

biopark, tehnoloogiainstituut, loomemajanduskeskus jt) tähendab ka mõningast huvide 

killustatust, mida ehk annaks ületada koondumisega ühtse ja paljulubava idee ümber. 

 

6.4 Soovitused ettevõtluse ruumiliseks arenguks Tartus  

Tartu linna sisestruktuuri vana mudel55 oli teeninduse ja ka tootmise paigutuselt kontsentriline. 

Sellele  järgnes muutumine polütsentrilisemaks  (uued kaubanduskeskused äärelinnades), mis 

on  tipnenud Lõunakeskuse mastaapse  laienemisega. Sellega on ühelt poolt  laienenud Tartu 

turuala üle Lõuna‐Eesti ja isegi üle riigi piiride, kuid teisalt on kahanenud mõnevõrra kesklinna 

kui keskuse roll ja oluliselt on kasvanud liikluskoormus Riia‐Ringtee ristmikul. 

Tartu  sisestruktuuri  uus  mudel  võiks  olla  sektoraalne,  millega  Kesklinn  laieneks 

raudteejaamani  ja sealt edasi Maaramõisa  linnakuni. Tartu  linna ettevõtluse ruumistruktuuri 

kujunemine võiks lähtuda kolmest tasandist:  

a) linna  arenguveduri,  uue  strateegilise  kasvupiirkonna  (Maarjamõisa  linnak) 

proaktiivne väljaarendamine; 

b) tööstus/ettevõtlusalade  mõõdukas  kaasajastamine  (linnapoolsed  hädavajalikud 

kulutused taristule); 

c) tootmise  üldine  ülelinnaline  hajutamine  (et  elukohad‐töökohad‐teenused 

paikneksid üksteisele lähemal vältides nii ka ülemäärast kulu transpordile ja tagades 

mõõdukama  liiklustiheduste),  sest  enamik  ettevõtteid  on  väikesed  ja  sobivad 

asukoha poolest senisest märksa enamatesse kohtadesse. 

                                                 
54 Lasi, Heiner; Fettke, Peter; Kemper, Hans-georg; Feld, Thomas; Hoffmann, Michael. Business & Information 
Systems Engineering; Berkeley6.4 (Aug 2014): 239-242. 
55 Vt. nt Edgar Kant  (1925) Tartu: asula  ja  rahvastik  : arvustikuline, maadeteadusline  ja  tulundusline ülevaade. 
Tartu: Postimees. 
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Ettepanekud ettevõtete asukohavaliku,  ruumivajaduse  ja  ‐tingimuste kohta ning ettevõtluse 

ruumilise arengu suunamiseks jaotuvad kaheks: strateegilised ning kohalikud ettevõtlusalad.  

Kolmel strateegilisel ettevõtlusalal (Kesklinn, Maarjamõisa ja raudteejaam) on toimumas või 

peaks  toimuma  oluline  ruumilise  ja  ettevõtluse  struktuuri  muutus.  Nende  piirkondade 

tasakaalustatud arengust ja lähikümnendil tehtavatest avalikest ja erainvesteeringutest sõltub 

olulisel määral  Tartu  ja  kogu  Lõuna‐Eesti  konkurentsivõime  ning  uute  tasuvate  töökohtade 

loomise võime. Seega saab soovitada linnal nende alade arendamisega tegeleda proaktiivselt. 

Kohalikel  ettevõtlusaladel  on  välja  kujunenud  või  kujunemas  ettevõtete  valdkondlik 

kontsentratsioon  ja  sellest  tingitud  lähestikku  paiknemise  positiivne    efekt.  Edasiste 

maakasutusotsustega saab klasterdumist soodustada  linna otsustest  johtuvaid kitsakohti  (nt 

teid, energiavarustust, avalikku transporti) ümber korraldades.  

Joonis 6.3. Tartu ülikooli uue IT‐ ja majandusteaduse õppehoone DELTA kavand56. 

6.4.1 TARTU STRATEEGILISED ETTEVÕTLUSALAD 

1) Kesklinn – kaubandus‐isikuteenindus ja IT‐klaster  

Kesklinnad kui rahvarohkeimad linnatuumad on ajalooliselt äri‐ ja isikuteeninduse asukohaks. 

Tartus lisanduvad siin oluliste tööandjate ja tarbijatena veel Tartu Ülikool ja teised haridus‐ ning 

riigiasutused. Et Tartus on hõive struktuuris olnud seni suur osakaal avaliku sektori töökohtadel, 

                                                 
56 http://www.ut.ee/et/uudised/narva-mnt-4-oppehoone-nimeks-saab-delta 
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siis on positiivne kesklinnas viimasel kümnendil toimunud ettevõtluse kasv IT‐ ja idufirmades. 

Sellise arengu üheks eelduseks on lähedus ülikooli informaatika‐ ja majandusteaduse üksustele.  

 

Joonis 6.4. Tartu linnapiirkonna ettevõtlusalad ja arengutelg (valge katkendjoonega). 

Elus  (vibrant)  ja nö sumisev kesklinn on oluline hea  linnamiljöö  tagamisel ning eeldus ka nii 

loovmajanduste kui ka erinevate teiste ettevõtlusvaldkondade interaktsiooni tagamisel. Praegu 

on  Tartu  kesklinnas  füüsiliselt  kattumas  IT,  biotech  ja  loovmajanduse  ettevõtete  inimeste 
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igapäevase  tegevuse  trajektoorid.  Kui  ülikooliga  vahetult  seotud  ettevõtluse  harud,  mida 

üldjuhul  saab  ka  paigutada  elamispiirkondadesse,  kesklinnas  kasvavad,  siis  on  võimalik 

kontoripindu  laiendada  raudtee  piirkonda  ning  jaekaubandusel  lasta  kasvada  ka  linna 

äärealadel  (Lõunakeskus).  Nii  väheneks  kesklinnas  (just  auto)liikluse  koormus,  paraneks 

elukeskkond ja miljöö. 

Toimima  saab  kolmnurk  Garage48‐HUB  (sTARTUp)  SPARK    DELTA  (TÜ  uus  IT‐  ja 

majandusteaduse  õppehoone),  kus mõnesaja meetri  raadiuses  paiknevad  uue  ettevõtluse 

olulised tugistruktuurid, ettevõtted ise ja suhtluskohad – koodikirjutajail ja ideede arendajail on 

vaja tihti omavahel koos olla. Kasvu arvestades on vajalikud nii täiendavad IT‐firmade pinnad 

kui  ka  kohtumiskohad:  restoranid,  kohvikud,  klubid.  Aga  ka  uued  korterid  ja  elukondlikud 

teenused  IT‐klastri  töötajaile.  Rahvusvaheline  lasteaed  ja  põhikool  suurendaksid  omakorda 

kesklinna  atraktiivsust  elukeskkonnana.  Uute  investorite  kaasamine  ja  mahtude  lisamine 

kesklinna uue üldplaneeringu kohaselt vähendaksid senisest defitsiidist tulenevat hinnasurvet. 

Äärelinna  elamupiirkonnad  saaks  kesklinnaga  veelgi  paremini  ühendada  kergliiklusteedega. 

Keskkonnateadlikud IT‐spetsid peavad seda oluliseks.  

2) Maarjamõisa – TÜ meditsiini‐ ja tehnoloogialinnak ning uus teaduspark 

Maarjamõisasse on koondunud valdav osa TÜ arsti‐, loodus‐ ja tehnoloogiateaduskonna ning 

kliinikumi korpustest. Mõlemad valdkonnad ja nendega seotud ettevõtlus on lähikümnenditel 

kindlasti  kasvavamas:  tervisetehnoloogiad  ja  e‐tervis,  raviturism  ja  hooldusteenused,  uued 

keskkonnatehnoloogiad jms.  

Maarjamõisa ongi olnud viimasel kümnendil suurima hõive kasvuga piirkond Tartus, kuid seda 

ennekõike  tänu TÜ  ja Kliinikumi uutele hoonetele. Seni on seal suhteliselt vähe ettevõtteid. 

Erinevalt  analoogsetest  Lääne‐Euroopa  ülikoolilinnakutest  ei  ole  suured  rahvusvahelised 

kõrgtehnoloogia  ja  farmakoloogia  ettevõtted  Tartusse  jõudnud. Maarjamõisa  oleks  ilmselt 

parim koht uute suurte kõrgtehnoloogiliste ettevõtete sisenemiseks, mistõttu on ühelt poolt 

oluline reserveerida säärastele arendustele maa, kuid teisalt parandada piirkonna miljööd ning 

teenustega varustatust. 

Maarjamõisa  miljöö  ei  ole  seni  eriti  kutsuv:  keskkonnas  domineerivad  suured  parklatega 

ümbritsetud majakarbid ja napib isikuteenuseid. Piirkonnas ja selle lähialal elab ka vähe sealseid 

töötajaid.  Valdav  autokasutus  põhjustab  tipptundidel  liiklusprobleeme  ja  kõlestab  suurte 

parkimisaladega piirkonda. Et suured maa‐alad kuuluvad Kliinikumile  ja TÜ‐le siis võimaldaks 
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see  linnal  saavutada  parima miljöö  saavutamiseks  ning  ka  elamusarenduseks  häid  leppeid 

eeldatavalt  lihtsamalt  kui  eraomanikega.  Ülikooli  Ravila  14  kinnistule  on  kohe  valmimas 

detailplaneering,  mis  kavandab  uusi  korrusmaju  ja  krundi  keskele  roheala.  Osa  uusi 

arendusmahte  on  võimalik  reserveerida  sisenevatele  suurinvestoritele.  Täiendavat 

laienemisruumi oleks ka Sanatooriumi tänava ja Ringtee vahelisel alal.  

 

Joonis 6.5. Maarjamõisa Ravila 14 detailplaneeringu skeem.57 

Mitmed  intervjueeritavad  rõhutasid  mõtet  tuua  teaduspark  Riia  185st  üle  Maarjamõisa 

linnakusse,  loomaks operaatori Realia  et Medicina uute  idufirmade  ja  võimalike  sisenevate 

investorite  tarvis.  Teaduspargil  on  praegu  9000  ruutmeetrit  rendipindu,  millelt  laekub 

Teaduspargile ca pool miljonit renditulu aastas. Idee teostamine eeldaks ilmselt osaliste poolset 

senise strateegia olulist muutmist.  

Piirkonda  või  selle  lähialale  võiks  (nt  Ülikooli  Ravila  või  Kliinikumi  seni  hoonestamata 

kinnistutele)  kavandada  uusi  (korter)elamuid.  Lähikonna  elamupiirkondades  on  toimumas 

eeldatavasti 10‐20 aastaga elanike põlvkonnavahetus, mistõttu sealsed majad lähevad müüki 

ja asustatakse üsna suure tõenäosusega linnakus töötajate poolt. 

Piirkonnas võiks olla hotelli‐pansionaadi vm majutusasutuse nõudlus patsientide  ja töötajate 

tarbeks. Sobivaks renoveeritavaks hooneks võiks asukoha poolest olla praegune lastehaigla. 

Maarjamõisas töötab palju noori peresid. Ainuüksi Kliinikumi töötajatel on 1200 eelkooliealist 

last.  Lasteaed,  sh  ööhoiu  võimaluse  lisandumisega  vähendaks  linnasisest  liiklust.  Peale 

                                                 
57 http://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP‐15‐014 
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õppehoonete siseste kohvikute napib piirkonnas isikuteenuseid, eriti kooskäimiskohti õhtusel 

ajal. Pärast tööd sureb piirkond välja – see ei soodusta suhtlust ja sünergiate teket. Lõunaste ja 

õhtuste  tegevuste  tarvis,  aga  ka  üldise miljöö  parandamiseks,  oleks  oluline  välja  arendada 

piirkonna  tarvis  terviklik  parkide  ja  puhkealade  ning  selles  olevate  restoranide,  kohvikute, 

spordiruumide  jms.  kooslus.  Piirkonnas  on mitu  ajaloolist  hoonet, millel  oleks  potentsiaali 

söögikohtade ja majutusasutustena ning mis kordatehtuna muudaksid piirkonna hubasemaks. 

Parkimisprobleemid on eriti teravad kliinikumi põhihoonete ümbruses. Kavandatav Kliinikumi 

parkimismaja  ei  pruugi  seda  lahendada.  Tänava  ja/või  kergliikluse  otsetee Maarjamõisast 

Kesklinna  ning  tunneli/silla  rajamine  raudtee  alla/üle  parandaks  oluliselt  just  kergliiklejate 

ühendust ja vähendaks autokasutuse vajadust. 

3) Raudtee ala – linnaterminal ja uute kontorite piirkond 

Paljudes  Euroopa  (ülikooli)linnades  (nt  Heidelberg,  Delft)  on  kesklinnades  olnud  raudtee 

kaubajaamad arendatud kontoriteks, raudteeala sealjuures oluliselt kitsendades või raudteed 

osaliselt maa  alla  viies.  Riia  ja Näituse  tänavate  vahele  jääb  üle  30  hektari  raudtee  juurde 

kuuluvaid hooneid ja rööpaid. Sellest vähemalt 20 ha võiks olla märksa intensiivsemas ja hoopis 

teistsuguses majanduskasutuses. Probleemiks on aga maa ja sh veoteede jagunemine mitme 

eraomaniku  vahel, mistõttu  võiks  alustada omanike  kavatsuste  välja  selgitamise ning ühtse 

vastastikku kasuliku visiooni loomisega.  

Arvestades  vähenenud  transiidimahte  ning  vaba  ruumi  Koidula  uues  piirijaamas  ja  Kärkna 

haruteedel,  oleks  õigustatud  suurema  osa  ja  eriti  just  ohtlike  veoste  töötlemine mujal  kui 

Tartus. Raudtee  ala on praegu  suurim  takistus  kesklinna  ja Maarjamõisa,  aga  ka  viimase  ja 

Maaülikooli kämpuste ühte sidumisel. Linnulennult on vahemaa Kliinikumi peahoonest Ülikooli 

raamatukoguni 1,4 ja peahooneni 1,6 km.  

Raudtee  alal  võiks  olla  linna  reisiterminal,  kuhu  saabuvad  rongid  ja  bussid  ja  saaks  rajada 

parkimisalad, mille tulemusena: 

a. lüheneks oluliselt ümberistumise aeg rongidelt Lõuna‐Eestisse suunduvatele bussidele; 

b. lüheneks bussisõit Tartusse 5–10 min võtta; 

c. väheneks oluliselt kesklinna liikluse koormatus suurte bussidega, sest enamik reisijaid ei 

suundu kesklinna vaid mujale linnas või Lõuna‐Eestis (NB! kontrollida!); 
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d. Tartu bussiterminal paikneks Maarjamõisa tehnoloogialinnakule ja Kliinikumile märksa 

lähemal;  

e. vaksalist  Kesklinna  ja  Annelinna  suunal  saaksid  bussid  (või  tramm?)  sõita  tihedama 

graafikuga;  

f. saaks võimalikuks rajada suured (tasuta) parkimisalad/majad Tartumaa  ja Lõuna‐Eesti 

elanikele; 

g. oleks  loodud  võimalus  kontorikinnisvara,  sh  nn  „riigi maja“  arendamiseks  (Haagi  jt 

Euroopa linnade analoog);  

h. linnaterminali  rajamise  orgaaniline  osa  oleks Maarjamõisa  ja  kesklinna  ühendamine 

kergliiklustee(de)ga ja tänavaga. 

Raudtee alal saaks arendada kontorikinnisvara, mis võiks sobida nii IT, biotehnoloogia kui ka 

avaliku sektori asutustele. Vanade ja väärtuslike hoonete loov arendamine ja kombineerimine 

uue arhitektuuriga aitaks parandada ka Tartu visiitkaarti.  

Raudtee  ala  koomaletõmbamine  annaks  ruumi  ka  tee ehituseks, et  autoliiklus  kesklinnast 

mööda viia. 

 

6.4.2 MUUD ETTEVÕTLUSALAD 

4) Kesklinna‐Tiigi‐Kastani loovmajanduse ja biotehnoloogia piirkond  

Kesklinnast  lõuna  poole  jääv  ala  on  huvitav  segu  vanast  tootmisest  (Samelin), 

loomeettevõtetest ja kõrgtehnoloogilisest ettevõtlusest.  

Karlova,  Vaksali‐Tiigi  ja  Filosoofia‐Kastani  gentrifikatsiooniala  on  samas  kasvava 

populaarsusega  elamispiirkond.  Piirkonnas  tugevalt  esindatud  haridus‐  ja  kultuuriasutused. 

Isikuteenuste,  sh majutus‐  ja  söögikohtade  areng  on  arvestatava  intensiivsusega.  Piirkonna 

ilmseks probleemiks on kujunemas parkimisvõimaluste vähesus. 

Kesklinnas, Kalevi, Antoniuse ja Aparaaditehase kolmnurgas, on nii ettevõtete kui ka töötajate 

arvu  poolest  kasvav  loomemajanduspiirkond.  Loomeinkubaatoritesse  Kalevi  tänavas  ja 

Antoniuse hoovis siseneb aastas ca 20 firmat. Loomeettevõtlus vajaks suuremaid tootmispindu, 

kuhu ka euroalusega  saaks  sisse. Aparaaditehases on 14000 m2 pinda viies hoones  ja ca 70 

üürnikku, peamiselt kontorid, sest arendajad ei soosi teatud põhjusel (väike)tootmist 
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Tartus  on  arvestatav  filmi‐reklaamitootmine.  Eesti  filmi  grandid  on  seda  allhanketegevust 

arvestatavalt elavdanud. IT‐ ja disainiettevõtete linke tavatootmisega seni eriti ei ole, kuigi on 

potentsiaali pakkuda tööstusettevõtetele häid disainilahendusi, toota neile reklaami jms. 

Olulised tööandjad on piirkonnas  ka Biokeskus, Biotehnoloogia park ja Vanemuise õppehoone‐

muuseum (loodus‐ ja tehnoloogiataduskonna dekanaat) ning mitmed bio‐ ja keskkonnafirmad. 

Biotehnoloogia park on kujundamas oma uut ruumiplaani. 

Kastani‐Võru tööstuskvartal, kus on praegu väga erineva profiiliga ettevõtteid, vajaks ühtsema 

visiooniga restruktureerimist: võimalik on fokuseerida areng loome‐ ja biotehnoloogia firmade 

laienemisele. 

5) Maaülikooli bioettevõtluse piirkond 

Maaülikooli  maaomandiks  Tartus  on  12  kinnistut  kogupindalaga  33,8  ha.  Kujunemas  on 

biomajanduse  ja  toiduettevõtete  paiknemise  piirkond,  kuhu  on  koondunud  Eesti  suurte 

joogitootjate  logistikakeskused  ning  mitmeid  toidu‐  ja  maamajanduse  sektori  ettevõtteid. 

Piirkonda on  loogiline paigutada Lõuna‐Eesti toiduklastri teadus‐arendusteenuseid pakkuvaid 

ettevõtteid ning ruumid Maaülikooli iduettevõtete tarvis. 

6) Ropka tööstusala 

Suurim  vana  tööstuse  piirkond,  kus  on  väga  erinevaid  tööstusettevõtteid,  aga  ka 

teenusepakkujaid  (nt  autoteenindus).  Piirkond  vajab  valdavalt  vanade  hoonete  ja  rajatiste 

renoveerimist,  mida  on  ka  jooksvalt  tehtud.  Kesklinna  lähistel  on  tööstushoonete  ümber 

ehitamist ning asendamist peamiselt jaekaubanduse ja kontoritega olnud rohkem.  

Piirkonna traditsioonilist väljanägemist võiks uuendamisel, aga ka praeguste maaomanike poolt 

rohkem arvestada. Elamuehitus Siilis võtab enda alla jõeääre, Karlovas toimub gentrifikatsioon 

ja eri suurusega kortermajade renoveerimine, kuid ilmselt ei ole kohane elamuehitusele Ropkas 

täiendavaid pindu eraldada. Emajõe  luhale uute  tööstuste  rajamine on kulukas kuna  turba‐

savipinnas vajab asendamist‐täitmist või vaiamist. Tööstustööjõu kasvavat defitsiiti arvestades 

võiks ehk vanglatööstuse laienemine olla üks piirkonna võimalus. 

7) Vahi‐Tila‐Kruusamäe‐Raadile tööstustsoon  

… on Tartu põhjapiiril laienenud valdavalt viimastel kümnenditel ja sel ei ole kindlat profiili. Vahi 

tööstuspark  (http://www.vtp.ee/) on  juba arvestatavalt hõivatud. Arvestades aga  lennuvälja 

ala tühermaid ning tuulteroosi, siis võiks just see piirkond olla sobiv suuremat pinda vajavate ja 
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laiema  sanitaartsooniga  ettevõtetele.  Lisandumas  ongi  kummitöötlustehas  ja  päikese‐

elektrijaam Raadil. Tarvilik oleks piirkonna kompleksne planeerimine, mis arvestaks elamute 

profiili ning tekkivate tööstuste iseloomu, Vahi kiiresti kasvavat elamupiirkonda ja Raadi ERMi 

uusi arenguid. 

8) Lohkva energeetika‐ ja tööstusala  

Luunja  suunal  Lohkvas  on  kujunenud  Tartu  peamine  energeetikakeskuseks,  kus  jõujaam 

kasutab  valdavalt  taastuvaid  energiaallikaid.  Lohkvas  on  kasvuhoonekompleksid  ja  laieneb 

Tarmeko  spoonitehas.  Uue  ringtee  taha  ja  jõujaama  vahetusse  lähedusse  sobikski 

energiamahukas ja puidujäätmeid tekitav‐kasutav tootmine. Et Annelinnas on töökohti ca 5000, 

tööealisi aga  ca 16000,  seega 3 korda  rohkem,  ja arvestades, et  suur osa annelinlastest on 

sinikraed, siis oleks tööstuse arendamine Lohkvas oluline ka täiendava hõive loomisel. 

9) Räni teaduspark ja Lõunakeskus 

…  on  Lõuna‐Eesti  suurim  kaubanduskeskus.  See  on  juba  põhjustanud  teenuste 

ümberpaiknemist  ja mõningate  teenuste  täielikku ümberkolimist Tartu kesklinnast. Koht on 

Lõuna‐Eesti ettevõtete ja elanike teenindamiseks parim, vähendades kesklinna liikluskoormust. 

Samas oleks asjakohane  Lõunakeskuses pigem  tartlastele mõeldud  jaekaubanduse‐teenuste 

piiramine ning ettevõtteteenuste  (masinate  remont,  robootika  ja  IT‐teenused  jms)  lisamine. 

Selliseks kompleksiks võiks kujuneda pragu  tühjana  seisev endine Füüsika  instituudi maja  ja 

juhul kui teaduspark paikneb ümber Maarjamõisa, siis ka selle hooned. 

10) Betooni‐Veeriku ehitusettevõtluse piirkond 

...  on  raudtee  läheduse  tõttu  hea  asukoht  betooni,  puitkonstruktsioonide  ja metalliga,  so 

peamiselt ehitusega tegelevatele ettevõtetele. Siin asub ka Tartu üks suuremaid eksportööre 

Kodumaja. Ehitus‐ ja keskkonnafirmadele võib kasuks tulla ka Maaülikooli ja TÜ füüsika‐keemia  

teadurite  ja  nende  laborite  lähedus.  Piirkonna  pikaajaliseks  arendamiseks  tasuks  pärast 

Tähtvere  valla  Tartuga  liitumist  olulised  osalised  kokku  kutsuda,  et  logistlised  (raudtee)  ja 

teadmuspõhised eelised paremini välja mängida. 

11) Ülenurme‐Reola logistika‐ ja tootmispiirkond 

Ülenurmest  ja  Reolast  on  juba  kujunenud  Lõuna‐Eesti  tootmis‐kaubanduslogistika  piirkond 

(raudtee‐maantee‐lennuväli),  sinna  on  ringtee  jätkuna  paigutatud  ridamisi  hulgiladusid  ja 
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suuremahuliste  kaupade  tootmist.  Lennujaama  lähedusest  tingituna  on  perspektiivi  ka 

elektroonikatööstusel. 

12) Elva  

Elvas annavad tooni seni ikka veel laienevad elektroonika‐ ja klaasitööstus. Elva linnas ei ole 

oma kindlat ettevõtlusprofiili välja kujunenud ja pärast liitumist saab Elva suurvallas paiknema 

mitmeid erinevaid tootmisettevõtteid. Ühtlasi võib eeldada, et väiksemaid tööstusettevõtteid 

tekib  ja  laieneb  mitmetes  Tartumaa  asulates‐suurkülades,  kus  leidub  töötajaid, 

kasutuskõlblikke  hooneid  ja  energiavõimsusi.  Tartu  võiks  koos  Elvaga  osaleda  vastavate 

tootmisalade fookuse määratlemisel ja töötajate transpordi korraldamisel. 

13) Tootmine ja ettevõtluse tugistruktuurid Viljandis, Võrus ja Valgas 

Lõuna‐Eesti  maakonnalinnad  on  tööjõupuudusest  ajendatuna  viimastel  aastatel  saanud 

arvestataval  tööstusinvesteeringuid. Uued  tootmised vajavad  täiendavaid  teenuseid.  Lõuna‐

Eesti  arenduskeskustel,  mis  juba  kenasti  koostööd  teevad,  tasuks  koostöös  vajadused  ja 

pädevused (nt puidutehnoloogia Väimelas, metsandus Luual ja EMÜs) kaardistada ning liikuda 

Lõuna‐Eesti ühtse  innovatsioonisüsteemi suunas, et pakkuda spetsialiseerumise läbi paremat 

teenust  ja seeläbi oma ettevõtete konkurentsivõimet kasvatada. Ettevõtluskeskuste  juhid on 

maininud, et minimaalseks töötajate arvuks, mis võimaldab spetsialiseeruda on 12. 
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KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED 

Nagu  Eestis  tervikuna  on  ka  Tartus  ettevõtete  arv  suurenenud,  kuid  töökohtade  hulk  on 

muutunud  vähem.  Tartu  linna  majandus‐  ja  ruumistruktuur  on  kujunenud  sarnaseks 

euroopaliku  teeninduskeskusega:  (1)  põhiosa  hõivest  ja  ettevõtlusest  on  teenindussektoris, 

tööhõives on valdavad kõrgharidusega valgekraed, (2) tootmine ja laomajandus liigub äärelinna 

või linna piirest välja, (3) toomine muutub keerulisemaks, kuigi ka allhankel on jätkuvalt pigem 

suur osatähtsus. Võrreldes 2010. aastaga on töökohti märgatavalt lisandunud ehitussektorisse 

ja töötlevasse tööstusesse, kahanenud aga kaubanduses. Kiiresti kasvavad programmeerimise 

haru ettevõtted. 

Teiste  linnade  edumudelid  on  raskesti  kopeeritavad,  sest  paljuski  tugineb  nende  IT  ja 

äriteenuste  tänane  areng  tugevale  töötleva  tööstuse  ja  inseneriteaduste  traditsioonile  ja 

kohapealsetele suurfirmadele.  

1. Tartu ettevõtluses tuleks arendada  inseneriteadmisi vajavat tööstust, seda nii (Lõuna‐

Eestis) olemasolevate firmade klasterdamise kui ka firmade väljastpoolt sissetoomisega.  

2. Tartu linna ruumistruktuuri kujundamisel tuleks lähtuda tulevaste ettevõtete ja töötajate 

ruumilise käitumise muutustest ning kujundada Tartu ettevõtluspiirkonnad nende 

eelistuste järgi.  

3. Ettevõtlusalade tegevusruumi arendamisel tuleks arvestada ja luua (sotsiaalseid) 

keskkondi, kus inimesed (kõrg)koolidest ja ettevõtetest (nende pädevused ja ideed) 

saaksid füüsilises ruumis kokku ja looksid interdistsiplinaarseid sünergiaid. 

Euroopa  linnade  edukogemuses  on  oluline  koht  uu(t)e  kasvupiirkonna(/ndade)  –  linna 

arenguveduri(te) – väljaarendamisel. Arenduse põhiraskus on seal erakapitalil, mis koondub 

avaliku sektori koostatud pikaajalise visiooni ja tuuminvesteeringu(te) ümber. Mitu ettevõtjat 

ja konsultanti ütlesid: „Raha laialipihustamisega uut kvaliteeti ei loo – arengu tagamiseks tuleb 

fokusseerida  parimate  kasvueeldustega  valdkonnale.“  Tartul  ja  kogu  Lõuna‐Eestil  on  vaja 

SUURT arendusideed, mille abil kaasata kordades enam nii kodu‐ kui ka välismaist kapitali. Kas 

see võiks olla raportis pakututud terviselinna ettevõtlusklaster, milleks Tartul on suurepärased 

eeldused  ja nii otseses kui ka kaudses mõttes piisavalt  ruumi Kesklinna‐Maarjamõisa  teljel? 

Sellest  küsimusest  võiks  ehk  kujuneda  lähenevate  kohalike  valimiste  oluline  teema. 

Strateegilisteks  investeeringuteks  on  Tartus  parimad  eeldused  Kesklinna,  raudteejaama  ja 

Maarjamõisa piirkonnal. 

4. Kesklinna arenduste põhifookus saab IT‐ettevõtete vajaduste põhjal olema uue Delta maja 

ümber. Juba praegu ruumikitsikuses olevate IT‐ettevõtetele soodsate asukohatingimuste 

tagamiseks on aga vaja Kesklinna tsooni laiendada. Selleks sobiv mudel võiks olla aga 

radiaal‐sektoraalne – raudteejaama suunal ja sealt edasi Maarjamõisa 

tehnoloogialinnakuni. 

5. Raudteejaamast võiks kujundada uue linnaterminali, mis  

5.1. kindlustaks Tartu kasvupiirkondade kiired ühendused Ülemiste City ja Tallinna 

lennujaamaga,  
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5.2. seoks linnaruumis Maarjamõisa Kesklinnaga ning  

5.3. saaks Lõuna‐Eesti reisijate logistikakeskuseks, mis looks lisaeelduse voogude kasvuks 

ja uuteks kontoriarendusteks. 

6. Maarjamõisas on Kliinikumi ja TÜ meditsiini‐ ja loodusteaduste kämpuste ümber võimalik 

planeerida uudse miljööga ettevõtlusala.  

Ettevõtlus on muutumas  rahvusvaheliseks  ja  teadmismahukamaks.  Tartu  linna  kriitilisteks 

arengutakistuseks  hinnati  ettevõtete  ja  asutuste  poolt  (1)  transpordikorraldust  Kesklinnas 

(parkimiskohtade nappus), (2) ebapiisavaid piiriüleseid transpordiühendusi (lennuliiklus, kiire 

rongiühendus Euroopasse ja Tallinna), (3) linna maksubaasi liigset sõltuvust tööhõivest avalikus 

sektoris,  (4) oskustööliste nappust ning  (5) ettevõtete  väiksust  ja majandusstruktuuri üldist 

killustatust, mis  takistab mastaabi‐  ja  klastriefekti  saavutamist. Ülikoolide  seni  tagasihoidlik 

vahetu  osalus  ettevõtluses,  tudengkonna  vähenemine  ning  lõpetajate  vähesed  võimalused 

tööturul märgiti samuti ära.  

7. Euroopa transpordiühenduste parandamine (esmalt lennuk Riiga ja kiirrong Ülemistesse) 

olgu prioriteet.  

8. Kesklinna annab siduda ääre‐ ja eeslinna elamualade ning tootmispiirkondadega 

ühistranspordi ja kergliiklusega vähendamaks omakorda autoliiklust ja parkimisdefitsiiti. 

8.1. Esmaseks ülesandeks oleks Kesklinna ja Maarjamõisa ühendamine kergliiklustee ja 

raudteed ületava tunneli/sillaga. 

8.2. Teiseks bussiliinide ümberkorraldamine arvestamaks viimastel kümnenditel kerkinud 

linnaäärseid tootmis‐ ja elamualasid. 

9. Nähakse vajadust ettevõtteid ja ülikoole tundva operaatori, näiteks laienenud tegevuse ja 

ehk ka ärinõuandlaga integreerunud teaduspargi järele, mis võiks asuda eest vedama 

Maarjamõisa uusi arendusi.  

Tartus  on  arvukalt  eksportivaid  ettevõtteid,  kuid  valdava  osa  ekspordi  mahust  annavad 

üksikud  suurfirmad:  51  suurema  eksportööri  osakaal  on  80%.  Oluliste  eksportööride 

määratlemisel  tuleb  vaadata  lisaks  ekspordi  kogumahule  lisandväärtust,  mis  on  enamasti 

suurem rahvusvahelistes väärtusahelates tugevama positsiooniga ettevõtetes. Mitmes olulises 

ettevõtluse valdkonnas Tartus (nt puitmajade tootmises) on ekspordi sihtturgude geograafia 

väga  kitsas, mis  võib  teatud  regulatiivete muutuste  korral  sihtriigi  põhjustada  ettevõtetele 

raskusi. Ettevõtete keskmine suurus on kahanemas, arvukalt on tekkinud väikeettevõtteid ka 

töötlevas tööstuses (industry 4.0 levik). Ettevõtluses tunnetatakse vajadust uue tootearenduse 

ja  IT‐lahenduste  järele,  kuid  kurdetakse  ka  väheste  kontaktide  üle  loomemajanduse  ja  IT‐

firmade ning tootmisettevõtete vahel. 

10. Linna juhtidel tasuks seada sisse rohkem otsesuhtluse kanaleid Tartu suuremate 

ettevõtete, aga ka haridus‐arendusasutuste liidritega. On kasulik tihendada just 

mitteformaalset sotsiaalkapitali kasvatavat suhtlust: näiteks  

10.1. Kaubanduskoja juba levinud praktikana ettevõtjate hommikusöökide korraldamine,  

10.2. piirkondlike‐valdkondlike ettevõtlusklubide tegevuste toetamine,  

10.3. ettevõtjate tunnustamine jms. 
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11. Oluline on leida ka täiendavaid suhtlusvõimalusi kiiresti arenevate väikeettevõtetega. 

Tuleks leida sobilik platvorm (nt mõttehommik, mitteformaalne õhtusöök vms), kus eri 

tüüpi ettevõtete‐asutuste (nt. loov‐, IT‐, tootmisettevõtted ja avaliku sektori asutused) 

arendustöötajad puutuksid tihedamini kokku.  

12. Ehkki on selge, et linn ei saa ettevõtjaid sundida oma eksportturge laiendama, saab siiski 

vahendada kontakte, kogemusi, (ettevõtjaid erinevate projektidesse kaasates) laiendada 

võimalusi välispartnerluseks, et sihtturgude valik laieneks.  

Linna  ruumistruktuur  muutub.  Üha  enam  ettevõtteid  on  väikesed  ja  minimaalse 

keskkonnamõjuga,  mistõttu  need  sobivad  ka  elamupiirkondadesse.  Erinevalt    tootmis‐  ja 

elamualade  (Ropka–Annelinn)  lahutamisest  1960ndatel,  on  tänapäeval  toimumas 

majandustegevuse  (ettevõtete  ja  töökohtade)  üle‐linnaline  hajutumine.  Kui  elukohad‐

töökohad‐teenused  paiknevad  üksteisele  lähemal,  väheneb  transpordikulu  ja  paraneb 

linnakeskkond.  Tartus  uus  nähtus  on  IT‐ettevõtluse  segunemine  kõrghariduse  ja 

isikuteenindusega Kesklinnas, mis ilmselt saab oluliselt mõjutama Kesklinna arengut järgmistel 

aastakümnetel.  Eeldada  võib  mõnede  äärelinnas  paiknevate  seniste  tööstus‐  või 

elamupiirkondade muutumist  segafunktsioonidega  elamis‐,  teenindus‐  ja  ettevõtlusaladeks. 

Uued suuremat pinda vajavad tööstused paigutuvad (kolivad) linnalähistele praeguste valdade 

maadele. 

13. Uutes arendustes ja planeeringutes saab vältida ainult kaubandus‐, elamu‐ ja tootmisalade 

kujunemist.  

14. Asumite planeerimisel võiks ruumistruktuuri tasakaalustamiseks reserveerida täiendavaid 

tootmis‐ või elamualasid, samas lisades nappivad teenuseid.  

15. Mõned (hetkel täpselt fikseerimata, millised) põhilised tööstusalad Tartu linnas tuleks 

järk‐järgult ümber kujundada segafunktsioonidega elamis‐teenindus‐äripiirkondadeks. 

16. Uued korterid Kesklinnas ja Maarjamõisa piirkonnas vähendaksid kõrgtehnoloogilise 

tootmise ja ülikoolide jaoks vajalike inimeste elamispinna defitsiiti ja survet ees‐ ja 

kauglinnastumisele.  

17. Arvestada tuleks Kesklinna lähialade (Karlova, Tiigi‐Vaksali ja Supilinna) edasist 

gentrifitseerumist, reserveerides seal samas aga pindu loov‐ ja teadusarendusasutuste 

ning teenindusettevõtete tarvis ning miljööväärtust suurendavaid elukeskkonna‐ ja 

arhitektuurilahendusi. 

18. Omavalitsuste vahel tuleks koordineerida tööstuse paigutamist linna piirile ja lähialadele, 

et arvestada võimalike keskkonnaprobleemidega (nt. tuulte roos), olemasolevate 

elamualadega, potentsiaalsete töötajate kvalifikatsiooniga ning (ühis)transpordi 

võimalustega. 

Linna tervikmiljöö on oluline. Ühelt poolt peab linn moodustama tervikliku organismi – mitte 

koosnema erinevatest segregeerunud linnaosadest. Teisalt on Tartu kogemus asumiseltsidega 

näidanud, et piirkondade sisemine organiseerumine tekitab kahesuunalise infovoo, mis lubab 

ettevõtjaid  ja  elanikke  hoopis  tõhusamalt  kaasata  ning  leida  kaalutletud  ja  paremaid 

planeeringulahendusi.  
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19. Seetõttu kaasata olemasolevate ettevõtluspiirkondade võtmeisikud (seda ka senistest 

naabervaldadest), et leida ettevõtjaid ja elanikke rahuldavad tulevikuvisioonid ning 

arendada välja vastavad spetsialiseerumised. 

20. Määratleda ja jooksvalt lahendada eri piirkondade taristu‐ ja keskkonnaprobleeme ning 

kaasajastada tööstus/ettevõtlusalasid. 

Tartu  linnas käib  tööl kogu maakond. Kiiresti on kasvanud ka  töine pendelränne ning äri‐  ja 

isikuteenuste  hankimine  üle  Lõuna‐Eesti.  Tartu  on  kujunemas  üha  selgemalt  Lõuna‐Eesti 

tööturu ja teeninduskeskuseks. Ettevõtluse arendamine, toodete‐teenuste ja kogu piirkonna 

turundamine  Lõuna‐Eesti  omavalitsuste  ühisrahastamisel  ja  arendusorganisatsioonide 

koostöös oleks kindlasti tõhusam, sest lubaks suurendada nii tugistruktuuride kui ka ettevõtete 

omavahelist  spetsialiseerumist.  Uute  volikogude  valimised  2017.  sügisel  peaks  koostööks 

looma senisest märksa paremad eeldused.  

21. Visiooniks võiks olla koostöö ja kokkulepete saavutamine Lõuna‐Eestis, et kasutada eri 

piirkondade tugevusi, koondada ressursse ning korraldada ühisturundust. 

22. Tartu linn võiks võtta Lõuna‐Eesti arenguplaneerimise protsessi eest vedada, et  

kujundada ühine innovatsioonisüsteem, tööstuspoliitika ja ettevõtluse tugisüsteem. 

23. Kui arvestada, et struktuurfondide vahendite hulk tõenäoliselt aastast 2020 kahaneb 

oluliselt, siis oleks ehk viimane aeg alustada Lõuna‐Eesti arengufondi loomisega.  

Maavalitsuste staatus planeeringute koostaja ja järelvalvajana on ebaselge. Luunja ja Tähtvere 

liitumine Tartuga  loob maakasutuse planeerimises niikuinii uue olukorra. Et  linnaregioon on 

Eesti  asustusmustrit  ja  elanike  liikuvust  arvestades  optimaalne  planeerimisala,  siis  Tartu 

huvides  oleks  koordineerida  kogu  linnaregiooni  ruumilist  planeerimist,  vähemalt 

tootmisealade spetsialiseerimist, arendamist ja turundamist.  

24. Esmaselt vajalik on nii Tartuga liituvate, aga ka praeguse linna territooriumiga piirnevate 

mitteliituvate valdade ruumistrateegiate ja üldplaneeringute ühine või siis vähemalt 

sünkroniseeritud menetlemine. 

24.1. Seda kas Tartu linnapiirkonna omavalitsuste koostööorganina või konkreetsema 

ühishuvi korral ka ühise planeerimisameti moodustamisega. 

24.2. Asjakohane oleks vähemalt Tartu linnaregioonis välja kujunenud ja jõudsalt 

laienevate tootmisalade spetsialiseeritud arendamine ja ühine turundus.  

25. Omavalitsuseti saaks ehk leppida kokku ja ühtlustada Tartu linnapiirkonna, aga ehk ka 

kogu Lõuna‐Eesti omavalitsuste planeeringute leppemärgid‐ ja värvid. 

 

 

 


