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 SISSEJUHATUS 

Säästva arengu eesmärkide täitmiseks (UN SDG) on linnadel keskne roll. Selleks, et saavutada päriselt 
terviklik, sotsiaalse sidususega, mitmekesine, väikese süsiniku jalajäljega tulevik, peame me uuesti 
mõtestama, millised on need põhimõtted ja meetodid, millega me linnasid loome ja uuendame.  

Selle raames on oluline mõista:  

• Millised on olulised välised mõjuteguri ja trendid kestliku linna planeerimisel rahvusvahelises 

ja kohalikus mastaabis (jätkusuutliku linna planeerimise komponendid); 

• Mis on Tartu linna(piirkonna) suurimad demograafilised, sotsiaalsed või majanduslikud 

väljakutsed (nt rahvastiku vananemine, eeslinnastumine jne); 

• Millised kehtivates Tartu linna arengudokumentides kokkulepitud arengueesmärgid 

puudutavad ruumilist planeerimist; 

• Mis on tänased ruumi planeerimise kitsaskohad Tartus ja valdkonnas üldisemalt, mis 

takistavad arengueesmärkide elluviimist (õiguslikud ja poliitilised); 

• Milliseid parimaid praktikaid on töötatud välja kestliku ruumilise planeerimise 

kitsaskohtade ületamiseks. 

Tartu linn on seadnud eesmärgiks analüüsida Kestliku linnaosa planeerimise juhendis riiklike ja 
kohaliku taseme arengudokumente ja planeerimismeetodeid laiemalt, viia läbi seotud osapoolte 
kaasamine ning hinnata, kuivõrd on tänastes tingimustes strateegilise ja operatiivse planeerimise 
tasanditel realistlik kogu elukaart arvestava säästva linnaruumi loomine. Peamised ruumilise 
planeerimise hetkeseis ja kitsaskohad kaardistati tihedas koostöös seminaride ja intervjuude käigus 
kaasatud osapooltega, probleemide mõistmise järel kirjeldati, milline on soovitud olukord Tartus 
(tulevikuvisioon), mis oleks saavutatav nii uusasumite kui ka olemasolevate linnaosade baasil, mille 
rakendamisel saab tugineda olemasolevatele arenguplaanidele ning millised on Tartu prioriteetsed 
teemad ja valikud tulevikunägemuse kujundamisel. Vastused küsimusele, kuidas kujundada 
kestlikku linna, on vormistatud üldiste põhiteeside ning detailsete tegevuste maatriksina. Eraldi on 
toodud välja soovitused rakendamiseks Jaamamõisa linnaosa edasiarendamiseks. 

Töö osaks oli ka senise kestliku linna planeerimise parimate praktikate ülevaate loomine ning kahe 
Tartu tingimustes edukalt rakendatava näite kirjeldamine. Analüüsi põhjal valmisid ettepanekud 
muutusteks nii test-piirkonnas Jaamamõisa linnaosas kui laiemas plaanis, mis on tulevikus aluseks 
olemasolevate linnaosade ümberplaneerimisel ja seni hoonestamata alade uushoonestuse 
planeerimisel.  

Tartu üheks test-piirkonnaks, mida Tartu linn soovib kujundada kooskõlas eeltoodud põhimõtetega, 
on Jaamamõisa linnaosa. Vaadeldav osa jääb Tüve tn, Lääne tn ja linna piiri vahelisele alale. 
Jaamamõisa teeb unikaalseks test-site alaks Jaamamõisa munitsipaalmaa kõrge osakaal 55% enda 
pindalast (Joonis 1. Jaamamõisa linnaosa munitsipaalmaa) ning ka fakt, et tegemist on linna südamele 
kõige lähemal paikneva arendamata alaga. Olulise osa territooriumist moodustab juba täna kasutuses 
olev linnaaianduse maa-ala, üha levinum maakasutusviis, mida ka käesolevas piirkonnas linnalikku 
keskkonda integreerida. 
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JOONIS 1. JAAMAMÕISA LINNAOSA MUNITSIPAALMAA 

Kestlik linn ei arene vaakumis, vaid koosloomes, ning Tartu Linnavalitsus ning Civitta Eesti AS tänavad 
suure panuse eest oluliste partneritena juhendmaterjali väljatöötamise protsessi kaasatud 
Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Tartu 
Regiooni Energiaagentuuri, Riigi Kinnisvara AS, Tartu Ülikooli, Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, 
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Planeeringute Ühingu, Eesti Metsa- ja 
Puidutööstuse Liidu, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja, Eesti Omanike Keskliidu esindajaid ja Liginull 
projekti eestvedajaid. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi tasakaalu leidmine linnaruumi eri keskkondade vahel on aega ja 
ressurssi nõudev, on Tartu Linnavalitsus astunud juba täna kindlaid samme jätkusuutliku tuleviku 
suunas organisatsiooni struktuuri ümberkujundamisega, Tartu energia- ja kliimakava „Tartu 
2030+“ kehtestamisega, 100 kliimaneutraalse linna aastaks 2030 initsiatiivi toetamisega. Selleks, et 
planeerida ruumi kestlikult nii linna test-aladel kui läbivalt, on vaja tegeleda terviklahenduste 
kujundamisega nii riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil, alates seadusandluse täiendamisest kuni 
sihitud poliitikakujundamise ja kompetentsikeskuste loomiseni.  
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 KESTLIKU LINNA PLANEERIMISE KOMPONENDID 

Selleks, et panna paika täpsem teekaart kestliku linna planeerimisel, on oluline täpsustada, mida 
käsitletakse kestliku ruumi kujundamise komponentidena. Üldine arvamus on, et jätkusuutlik linn on 
linn, mis vähendab sisendeid ja väljundeid. Samuti tuuakse esile, et jätkusuutlikku linna saab 
organiseerida selliselt, et ei pea ülieliigselt lootma ümbritsevate maapiirkondadele ja on võimalik luua 
autonoomne energiasüsteem1. International Telecommunication Union (ITU) on analüüsinud 116 
erinevat jätkusuutliku linna definitsiooni ja tuvastanud kokku 30 märksõna, millega kirjeldada 
jätkusuutlikku linna: 

TABEL 1. ITU JÄTKUSUUTLIKKU LINNA DEFINEERIVAD MÄRKSÕNAD 

▪ Info- ja sidetehnoloogia ▪ Elatustase ▪ Veemajandus  

▪ Kohanemisvõimelisus ▪ Tööhõive ▪ Kommunaalteenused ja energiavarustus 

▪ Usaldusväärsus ▪ Kodaniküühiskond ▪ Kaugside  

▪ Mõõdetavus ▪ Heaolu  ▪ Tööstus 

▪ Ligipääsetavus ▪ Arstiabi 
▪ Looduslikud ja inimtegevusest 

põhjustatud õnnetused 

▪ Turvalisus ▪ Füüsiline ohutus ▪ Õigusmaastik 

▪ Ohutus ▪ Haridus  ▪ Valitsemine  

▪ Kliimariskide leevendamine ▪ Keskkond ▪ Poliitika ja selle elluviimine 

▪ Majanduslik tõhusus ▪ Füüsiline ja teenuste taristu ▪ Standardiseerimine  

▪ Kasvuvõimelisus ▪ Transport ja liikuvus  

 

Jätksuutliku linna kujundamise kontseptsiooni on käsitletud sealhulgas näiteks Linnapeade paktis2, 
raamdokumendis “UN Sustainable Cities” 3  ning näiteks ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga (EBRD) roheliste linnade kontseptsioonis4. 

Näiteks on linnapeade pakti rõhuasetus seatud energiatõhususe suurendamisele, heitkoguste 
põhitasemete kaardistamisele ning taastuvenergiaallikate kasutuselevõtule.  

EBRD roheliste linnade kontseptsioon on jätkusuutlike linnade kujundamisel seadnud sihiks järgmised 
prioriteedid: hea õhukvaliteet ning süsiniku madal/alanenud kontsentratsioon õhus, piisavad 
investeeringud taristusse ja toetav poliitiline maastik (initsiatiivid), edukas toimetulek 
kliimamuutustega ja ekstreemsete ilmaoludega (valmisolek ekstreemseks kuumuseks/külmaks jne),  
targa linna lahenduste arendamine, ringmajanduse põhimõtete rakendamine, aktiivsete 
transpordiviiside tutvustamine, autovabad tsoonid, era- ja avaliku sektori partnerlus, ulatuslik 
huvigruppide kaasamine otsuste vastuvõtmisel, võrdõiguslikkus strateegilises planeerimises ja 
finantseerimises. 

EBRD roheliste linnade käsitlus tõstab esile järgmised valdkonnad, mille sees tuleb lahendada olulised 
väljakutsed: 

• Transport/liikuvus, sh elektrifitseerimine, kergliiklusteed, sõidujagamisteenused, parkimine 

 

1 Siemens: What is urban sustainability? <link> 
2 Linnapeade pakt <link>  
3 UN Sustainable Cities <link>  
4 Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) roheliste linnade kontseptsioon <link>  

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1560756617.90627521-4620-4b1d-9dc6-d94563b93a46.what-is-urban-sustainability-v1.pdf
https://www.linnapeadepakt.eu/et/
https://www.unido.org/sites/default/files/2017-03/CITIES_22.06.2016_WEB_0.PDF
https://www.ebrdgreencities.com/
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• Maakasutus, sh kompaktsed linnad ja asulad, rohealad, erikasutusega arendused (tööstus + 

elurajoon), kaasamisega maakasutuse planeerimine (ülikoolid, huvigrupid jne), universaalne 

disain (ligipääsetavus) 

• Energia ja hooned, sh riigi ja avaliku sektori hooned, hoonete energianõuded, stiimulid vanade 

hoonete renoveerimiseks, hinnastamine ja mõõtmine (elekter, küte jne), keskkütte 

dekarboniseerimine, taastuv elektrienergia (päike) 

• Vesi, sh vihmavee kasutus, kampaaniad teadlikkuse tõstmiseks, seadusandlus, lepingute 

sõlmimine (nt kohalike omavalitsuste mõju ühisveevärgi teenuste pakkujatele), vee kui 

kommunaalteenuse osade reformimine, ressursisäästlikud teenused, tariifid (nt reoveele) 

• Jäätmed, sh taaskasutus ja jagamine, jäätmete sorteerimine ja töötlemine, jäätmete 

kogumisteenused, mitteformaalsed teenused, hinnastamine, planeerimine ja reguleerimine 

• Valitsemine, sh poliitiline ja fiskaalne detsentraliseerimine, vastutus ja läbipaistvus, 

valitsusasutuste ülene integratsioon, efektiivne osapoolte kaasamine, võimekuse kasvatamine, 

võrdsed võimalused, kaasavad hanked, sooline eelarvestamine (gender budgeting) 

• Finants, sh tulud ja finantsiline autonoomsus, finantsvastutus ja läbipaistvus, krediidivõime 

parandamine, finantsstiimulid rohelisteks investeeringuteks. 

United Nations Environment programme5 on jätkusuutlike linnade kujundamisel tõstnud fookusesse 
järgmised teemad: 

 

JOONIS 2. ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOONI KESKKONNA PROGRAMMI VÕTMETEEMAD 

  

 

5 https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/sustainable-cities 
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United Nations Industrial Development Organisation (UN) tõstab jätkusuutlike linnade kujundamisel 
esile järgmised valdkonnad: 

 

JOONIS 3. UN JÄTKUSUUTLIKE LINNADE VÕTMEVALDKONNAD 

Kokkuvõttes võib märkida, et käsitlused erinevad eelkõige valikute tegemise vaatest – erinevad 
analüüsid on prioriteediks seadnud erinevad tegurid, mis on kas asukoha, analüüsi vm spetsiifikast 
tulenevalt olulised. 

Antud töös käsitletakse läbivalt eelkõige alltoodud teemavaldkondasid, mille komponentide tähtsuse 
määravad ära Tartu linna prioriteetsed vajadused. Teemade  olulisuse valideerimine toimus 
05.10.2021 linnavalitsuse esindajate ja partneritega peetud seminari raames. Seminari osalejad 
määrasid teemade prioriteetsuse järjekorra anonüümse hääletuse käigus, hääletamise tulemused on 
toodud sulgudes. 

 

           Maakasutus, sh kompaktsed linnaosad, (91%) 

 

           Liikuvus (sh aktiivsed liikumisviisid ja autokasutuse vähendamine) (64%) 

 

           Sidus puhke- ja rohealade võrgustik ja Emajõe ning selle kallaste aktiivne kasutus (45%) 

 

           Energia, sh taastuvenergiale üleminek, enegriahaldus (36%) 

 

           Ehitatud keskkond (sh hooned ja rajatised, süsiniku emissioon elukaare ulatuses, säästvad               

          ehitusmaterjalid) (36%) 

 

           Kliimamuutustega kohanemine (18%) 

 

           Ringmajandus, sh jäätmete liigiti kogumine (11%) 

 

           Veemajandus (0%)*  
            *Veemajanduse olulisus kerkis esile hilisemate kaasamisseminaride käigus 
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Läbivate teemadena on jätkusuutliku linna kujundamisel oluline arvestada järgmiste 
teemavaldkondadega: 

• Kliimakindlus (resilience) 

• Valitsemine, kaasamine, finantseerimine 

• Targa linna lahendused, sh nutikad võrgud 

• Rohelised tarneahelad 

Seega on Tartu kui jätkusuutliku linna põhimõtete kirjeldamisel oluline keskenduda prioriteetsetele 
suundadele, mis aitavad lahendada olulisi arenguvajadusi. 
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 KESTLIKU LINNA PLANEERIMISE VÄLJAKUTSED 

Jätkusuutlikku linna planeerimine on globaalses vaates kriitilise tähtsusega. Linnaelanike arv on 
kasvanud eksponentsiaalselt tööstuse industrialiseerimisest alates. Rohkem kui pool maa elanikest 
elavad linnades ja aastaks 2050 prognoositakse kasvu 2/3 elanikkonnast. Samas on linnade areng 
aidanud kaasa ka keskkonnaprobleemide kasvule – näiteks transpordist ja fossiilse küttematerjali 
kasutamisest põhjustatud õhusaaste6. Soojenev kliima toob linnadesse kaasa oma probleemid, alates 
kuumasaarte tekkest kuni üleujutusteni välja. 

Samas on linnad ka põhilised tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedajad, kus töötatakse välja lahendusi 
keskkonnaprobleemidega võitlemiseks. Näiteks on võimalik kompaktse linnaplaneerimisega 
vähendada autostumist ja transpordile kuluva energia kulu. Kombineerides nutikaid lahendusi ja 
soovitusi jätkusuutlike linnade planeerimiseks, on võimalik vähendada nii negatiivset mõju kliimale 
kui ka elanike tervisele. Lisaks aitab see lahendada kasvava linnastumise tagajärgi ning vähendada 
kulusid linnade majandamisel. Linnaplaneerimise kvaliteet mõjutab elukvaliteeti muuhulgas ka läbi 
teenuste hea kättesaadavuse. 

Järgneval kokkuvõtval joonisel on toodud ülevaade Tartu kontekstis olulistest ruumiloome takistustest.

 

JOONIS 4. TARTU RUUMILOOME VÄLJAKUTSED 

 

 

6 Frontiers in sustainable cities <link> 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frsc.2019.00007/full
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Alljärgenavas tabelis on koond eri taseme väljakutsetest, mis on ajendanud erinevaid kohalikke 
omavalitsusi otsima jätkusuutlikke lahendusi linnaruumi planeerimisel. Väljakutsed on kirjeldatud 
nelja teemaploki lõikes ning  üldisest globaalsest probleemistikust liigutakse Tartu linnakontekstis 
aktuaalsete ruumilise planeerimise väljakutseteni. Töö järgnevas osas keskendutakse Tartu kontekstis 
oluliste kitsaskohtade lahenduste otsimisele, s.h analüüsitakse teiste linnade parimaid praktikaid. 
Teiste linnade parimate praktikate sobivuse hindamiseks on aga oluline mõista, milliseid probleeme 
esineb jätkusuutliku ja kestliku linna planeerimises. Tartu linna prioriteetsete ja asjakohaste 
kitsaskohtade väljaselgitamine toimus tööseminaride raames koostöös  linnavalitsuse esindajatega ja 
ekspertide koguga. 
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TABEL 2. VÄLJAKUTSED JÄTKUSUUTLIKU LINNARUUMI PLANEERIMISEL 

GLOBAALSED VÄLJAKUTSED EESTI VÄLJAKUTSED TARTU VÄLJAKUTSED 

Liikuvus ja planeerimine. Planeerimata 
eeslinnastu- 

mine ja ääremaa kahanemine. 
Linnaplaneerimine mõjutab teenuste 
kättesaadavust ja transpordi planeerimist. 
Negatiivsete tagajärgedena kasvab õhusaaste, 
istuv eluviis, müratase jm elanike tervist 
mõjutavad faktorid. Liikumisviiside 
ümberplaneerimisel on võimalik tõsta elanike 
liikuvust, ja vähendada transpordi 
energiatarvet. 

Süsteemitu ja killustunud avaliku ruumi loome. Riikliku 
visiooni ja strateegia puudumine seab meid olukorda, kus 
on vastamata küsimused, milline on see ruum ja 
keskkond, mida enda ümber soovime, kuhu suunas 
liigume.  Strateegiliste arengudokumentide koostamisel 
(valdkonna  ja KOV eluked) ei käsitleta ega arvestata 
arengudokumendiga kaasnevat ruumilist mõju, 
koostamisse ei kaasata ruumivaldkonna spetsialiste, riigi 
ruumilise arengu eesmärgid on erinevatesse 
arengudokumentidesse laiali pillutatud.7 

Kehtiv seaduse ruum ei toeta pikaajalist ruumilist 
planeerimist. Planeeringud kajastavad valdkonnaga 
seotud kitsendusi, omamata võimalusi valdkondade 
ruumiliste või ruumilise mõjuga regulatsioonide 
muutmiseks. 8  Kehtiv ehitusseadustik on 
tuleohutusnõuete keskne ning ei sisalda esteetilise 
väärtuse mõistet ja nõudeid planeerimises. Lisaks 
ajamahukas ja keeruline standardiseerimine 
planeerimises, standardid ei toeta kehtivate eesmärkide 
elluviimist.9  

Tartu arengudokumentide ja üldplaneeringu sihtide 
realiseerimiseks puudub elluviimist toetav ühenduslüli. 
Sihid ei jõua reaalsusesse 17 . Realiseerimist keeruline 
suunata/juhtida. 

Poliitilistel otsustel põhinev planeering, mis  alati ei toeta 
planeerimise pikaajalist vaadet. 18  Nt poliitiline seisukoht 
muutub ning varasemalt tehtud kokkulepped muutuvad 
kehtetuks. Lisaks ei tugineta otsuste põhjendamisel piisavalt 
ekspertteadmistele.19 

Planeerimine ei ole teenuste paiknemist piisavalt arvestav, 
tulemuseks teenuste paiknemise ebaühtlane tihedus 
linnaruumis (eriti eeslinnaaladel).  Regulatsioonid ei sisalda 
ühtseid teenuse disainimise põhimõtteid ja ka tagasisidel 
põhinevat mõjude hindamist.20  

Ebaefektiivne ja ajakulukas kaasamine. Ebapiisav koostöö 
eri osapooltega Ei osata kaasata, koos luua, kaasamisega 
kaasnev kommunikatsioon ebaefektiivne 21 . Lisaks jääb 
kaasamine etappi, kus tagasisidega arvestamine on 
keerulisem.22 

 

 

7 Ruumilise planeerimise roheline raamat <link> 
8 Ruumilise planeerimise roheline raamat <link> 
9 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
17 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
18 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
19 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
20 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
21 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
22 Väljakutse kaasamisseminaridelt 

https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf
https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf


 

12 
 

Teenuste osutamise keskse vaate puudumine regionaalsel 
tasandil  

Planeeringute koostamine n-ö soovunelmate pinnalt. 
Reaalsete protsessidega kooskõlas mitteolevad 
planeeringud ja planeeringute pikk menetlusaeg ning 
formaalsus raskendavad ruumilise arengu tegelikku 
suunamist, mille tagajärjel ei kajasta jõustunud 
planeeringud enam reaalseid vajadusi.10  

Vähene osalusdemokraatia, osapoolte erinevad ootused 
kaasamisele, ajakulukas kaasamispraktika11 

Krundiviisiline arendustegevus suurlinnades loob hajusa, 
hõreda, killustatud ja keskuskohtadeta asustuse, milles 
avaliku ruumina on kasutuses kergliiklusteed, 
mänguväljakud, parklad ja tühermaad. Eeslinnaasumites 
on  üheülbastunud elukeskkond ja katkendlik 
asustusstruktuur. 12  Lisaks on probleemiks 
tehnosüsteemide omandipõhine rajamine13 

Keerulised omandisuhted. Kui planeerimisseadus 
baseerub põhjamaade eeskujul, siis reaalsuses on 
eraomand püha ja puutumatu. Antud konflikt takistab 
KOVil oma eesmärkide elluviimist täies mahus. 
Planeerimisseaduses on vaeslapse osas eraomandis oleva 
maa kasutamine avalikuks hüveks 

Projektipõhine rahastamine planeerimises 

 

 

 

 

 

Krundipõhine planeerimine. Kasutusel valdavalt üks mudel 
– linn kui krundi omanik ja tellija. Keerulised omandisuhted 
ja koostöö omanikega (eriti tiheasustusega aladel)23 Üldine 
olukord, et KOV ei saa ja ei „julge“ eramaale planeerida24 

Äärelinnastumine eeslinnavaldade maale. Struktuurne 
defitsiit suurte pereelamute järgi suunab elanikud kolima 
äärelinna25 

Linnalise piirkonna planeerimine toimub eri KOV lõikes, 
Tartu infrastruktuur ülekoormatud. Kuna taristu 
arendamine ei käi tihedas koostöös Tartu linnaga, samas 
asuvad naabervaldade elanike töökohad, laste 
haridusasutused jne linnas, on ühendused ebapiisavad 
toimiva struktuuri toetamiseks. Eraldiseisvad 
ühistranspordisüsteemid linnas ja maakonnas26 

Kiire linnade ja põhimaanteede üleautostumine, mille 
tõttu kasvab aja- ja keskkonnakulu. 27  Autod kasutavad 
teiste liiklejatega võrreldes ebaproportsionaalselt palju 
tänavaruumi ning takistavad jalakäijate, ratturite ja 

 

10 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
11 Ruumilise planeerimise roheline raamat <link> 
12 Eesti Inimarengu aruanne 2019-2020 <link> 
13 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
23 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
24 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
25 Tartu rahvastiku ja elamuprognoos 2040 <link>; väljakutse kaasamisseminaridelt 
26 Tartu LV intervjuu “Ehituse pikk vaade” 
27 Tartumaa 2040 arengustrateegia <link>  

https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf
https://inimareng.ee/planeerimisvabaduse-v%C3%B5iduk%C3%A4ik-eeslinna-eestis.html
https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-rahvastiku-ja-elamuprognoos-2040
https://media.voog.com/0000/0046/8927/files/tartumaa_2040_arengustrateegia.pdf
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Rahalise tulu osaline laekumine KOV eelarvesse, mis 
tuleneb planeeringuga maa väärtuse suurenemisest, 
praktikas ei taga huvitatud isikute võrdset kohtlemist. 14 

Autostumise kiire kasv, inimeste vähene füüsiline 
liikuvus15 

Suurenev distants elukeskkonna osade vahel (kodu, töö, 
puhkus)16 

ühistranspordi liikumist, samuti tänavate hooldust. Järjest 
kasvav vajadus parkimispindade järele vähendab linnaruumi 
atraktiivsust ja muudab asumisisesed hoovid puhkealadest 
parklateks. Kasvav autokasutus linnas muudab liikluse 
jalakäijatele ja ratturitele tajutavalt ohtlikumaks ja 
vähendab sellega liiklejate valmisolekut aktiivseks 
liikumiseks linnaruumis28. 

Ühekülgsus linna piiriüleses liikuvuses.  „Pargi ja sõida” 
ning „Pargi ja kõnni” lahenduste vähesus linna piirialadel ei 
soosi säästlike transpordiviiside kasutust29 

Liiklejate teadlikkus ja liikluskultuur on ebapiisavad 
säästlike transpordiviiside kasutamise toetamiseks30 

Kesklinna arengu peatumine ja tõmbekeskuse rolli 
vähenemine. Elamumaade tulevik ja liikluskorraldus tuleb 
siduda kesklinna arenguga. On oluline soosida kesklinnas 
elanike arvu kasvu, väikeettevõtluse laienemist ja 
linnaruumi aktiivset kasutamist sündmuste korraldamiseks 
eri sihtrühmadele31 

Ehitatud keskkond 
Suurem osa elust möödub siseruumides, mis 
määrab inimeste kokkupuute keemiliste ja 
bioloogiliste saasteainetega, haavatavuse 
äärmuslike ilmastikutingimuste suhtes (külm, 

Vajadus suurendada linnade vastupidavust 
kliimamuutustele (nt kuumalainete mõju, üleujutused ja 
tormid linnades, mis karmistab  nõudeid taristu ja ehitiste 
vastupidavusele)32 

Vee halvenev kvaliteet paduvihmade ja põuaperioodide 
mõjul (paduvihmadega võib vette kanduda ohtlikke 

Senisest suurem turvalise elukeskkonna tagamise vajadus 
läbi kliimamuutustega kohanemise ja kliimakahjude 
leevendamise linnaruumis 41 . Nt linna sadevee äravoolu 
süsteemi suutmatus tulla toime suurte vihmadega, mille 
tõttu uputab sadevesi uute kortermajade maa-aluseid 

 

14 Ruumilise planeerimise roheline raamat <link> 
15 Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035, <link>  
16 Eesti Inimarengu aruanne 2019-2020 <link>  
28 Tartu linna energia ja kliimakava 2030 <link>  
29 Tartu linna energia ja kliimakava 2030<link> 
30Tartu linna arengukava 2018-2025  <link>  
31 Tartu arengustrateegia 2030 <link>  
32 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 
41 Tartu arengustrateegia 2030 <link> 

https://planeerimine.blogi.fin.ee/wp-content/uploads/2021/05/Ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf
https://mkm.ee/sites/default/files/transpordi_ja_liikuvuse_arengukava_2021-2035_en.pdf
https://inimareng.ee/planeerimisvabaduse-v%C3%B5iduk%C3%A4ik-eeslinna-eestis.html
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnavarad/SECAP/Tartukliimakava2030.pdf
https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnavarad/SECAP/Tartukliimakava2030.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/arengukava2025_eelarvestrateegia2025.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf
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kuum, üleujutused) ning inimeste üldise 
heaolu. Elukvaliteeti võivad langetada nt kehv 
ventilatsioon, ülekütmine, halb valgustus, 
hallitus, müra jne.  Hoonestuse juures on 
oluline silmas pidada kvaliteetsete 
ehitusmaterjalide kasutamist, ventilatsiooni ja 
energiakasutust 

aineid, parasiite ja liigseid toitaineid, põuad võivad 
madalad salvkaevud jätta joogiveeta)33 

Ebapiisav keskkonnasäästlikkus. Ei arvestata ehitiste ja 
objektide tervikliku eluringi käsitlusega. Materjalide 
vähene tehaseline tootmine, energiakasutusega ei 
tegeleta süstemaatiliselt34 

Keskkonnasäästlike ehituslahendusi pärsivad 
regulatsioonid. Ranged nõuded tuleohutusele ei toeta 
puitmajade konkurentsivõimeid – tõestamine eeldab 
ekspertide kaasamist ja on aja- ning ressursikulukam. 
Ehitusmaterjalide keskkonnamõju hindamise süsteemi 
puudumine regulatsioonides. Eitusmaterjalide 
infohaldussüsteemide puudumine pidurdab 
ehitusmaterjalide taaskasutamist35 

Vähene innovaatilisus. Vähene koostöö 
teadusasutustega, kasutusel traditsioonilised 
töövõtumeetodid ja madala kvalifikatsiooniga tööjõud, 
digitehnoloogia tagasihoidlik juurutamine, hangitakse 
madalat hinda. Lühike ehituslepingute planeerimis- ja 
realiseerimisaeg 36 

Energiavaesus. Suutmatus renoveerida eluaset 
energiasäästlikuks, soetada energiasäästlikke 
kodumasinad, võtta majapidamises kasutusele taastuvaid 

korruseid (Jaamamõisa uusarenduste probleem). 
Ülekuumenemine ja külmakahjud.42 

Elukaarepõhine mõtlemine ja CO2 jalajälje hindamine ei 
ole juurdunud. Süsinikueelarve  ei ole finantseelarve osa, 
otsustamine ei ole CO2 jalajäljega seotud43  

Innovatsiooni realiseerimise keerukus – 
arengudokumentide tasemel sees, kuid praktikas keerukas,  
kulukas ja riskantne44  

Vähene kohaliku toorme kasutamine ehituses. Vähe 
kohalikke materjale, kõrgem toote omahind. Eluaseme 
rajamisel ja renoveerimisel tuleb võtta suund 
loodussõbralikke lahenduste ja materjalide eelistamisele45 

Elamufondi renoveerimissuutmatus ning madal 
energiasäästlikkus sh linlaste ebapiisav energiateadlikkus 
46. Renoveerimist pärsib omanike (KÜ ja korteriomanikud) 
madal teadlikkus keskkonnasäästliku renoveerimise 
võimalustest ja kasudest47.   

Amortiseerunud elamufondi renoveerimine ei ole 
prioriteet, kuna lihtsam ehitada ääremaal ja 
finantsvõimalused piiratud (koormus omanikel)48 

 

33 Kliimamuutused.ee: <link> 
34 Ehituse pikk vaade 2035 <link> 
35 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
36 Ehituse pikk vaade 2035 <link > 
42 Väljakutse seminaridelt 
43 Tartu LV intervjuu “Ehituse pikk vaade” 
44 Väljakutse kaasamisseminaridelt 
45 Tartu arengustrateegia 2030 <link> 
46 Tartu linna arengukava 2018-2025  <link> 
47 Väljakutse seminaridelt 
48 Väljakutse seminaridelt 

https://www.kliimamuutused.ee/pohjused-ja-tagajarjed/tagajarjed/moju-naiteid-eestis
https://eehitus.ee/wp-content/uploads/2021/08/Ehituse-pikk-vaade-2035-v1_7.pdf
https://eehitus.ee/wp-content/uploads/2021/08/Ehituse-pikk-vaade-2035-v1_7.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/arengukava2025_eelarvestrateegia2025.pdf
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energiaallikaid37. Eestis ootab järgmise 30 aasta jooksul 
rekonstrueerimist 141 000 hoonet, 54 mln m2 (100 000 
üksikelamut kogupindalaga 14 mln m2, 14 000 
korterelamut kogupindalaga 18 mln m2  ja 27 000 
mitteeluhoonet kogupindalaga 22 mln m2)38 

Jätkusuutlik, koostöös toimuv linnaplaneerimine 
ebapiisavalt juurdunud. Takistuseks  tellija ajaliselt ja 
ruumiliselt piiratud mõtlemine, mitteandmepõhisus, 
arendajate majanduslik mõtlemine, halvad praktikad 
ehituses39 

KOV asutuste ning ettevõtete ebapiisav kompetents ja 
teadlikkus kliimamuutuste mõjudega kohanemisel40 

Renoveerimisega seotud dokumentide menetluse pikk 
aeg. Keskmiselt võtab  kortermaja toetustega 
renoveerimise ettevalmistamine ja elluviimine 2 aastat49  

Ebapiisav koostöö erasektoriga, linn annab ainult 
projekteerimistingimused. Ei ole alati ülevaadet nõudlusest, 
ostjate nõudlusest, trendidest ja teadmisest, kus ja mis 
peaks paiknema50 

“Roheline” infrastruktuur ja linna 
toiduahel. 
Rohealad ja veekogud linnapildis omavad suurt 
mõju inimeste tervisele ja heaolule. Rohealad 
ja veekogud aitavad puhastada õhku, 
vähendada ülekuumenemist, vähendavad 
müra, puhastavad vett, vähendavad 
üleujutuste ohtu ja tõstavad inimeste füüsilist 
aktiivsust. Suurim potentsiaal on ühendada 
linnaline ja linnalähedase maapiirkonna toidu 
tootmine ja tarbimine. Kuigi linnapiirkonnas 

Linnarohealade erinev kvaliteet ja mõju vähene 
arvestamine linnaplaneerimises 

Arendussurvega kaasnev rohevõrgustiku killustumine 
linnaruumis51  

Killustatud rohe- ja puhkealade võrgustik ja selle 
potentsiaali alakasutus.  Väärtuslike maastike säilimise 
tagamise vajadus 52  

Tänavaid rekonstrueeritakse vajaduspõhiselt, s.t 
tänavaruum ei ole osaks rohevõrgustikust ja vaba aja 
veetmise aladest  53  

Puudub ülevaade rohealade kättesaadavusest ja 
vajadustest linnas54 

Rohealade ja haljastuse kvaliteedi erinevused arendustes. 
Haljastustingimuste nõuete eiramine ning ebapiisav 

 

37 Tartu linna energia ja kliimakava 2030 <link> 
38 Hoonete rekonstrueerimise pikaajaline strateegia, <link>  
39 Väljakutse  kaasamisseminaridelt 
40 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050 
49 Väljakutse seminaridelt 
50 Väljakutse seminaridelt 
51 Eesti Inimarengu aruanne 2019-2020<link> 
52 Tartu linna arengukava 2018-2025  <link> 
53 Tartu linna arengukava 2018-2025  <link> 
54 Väljakutse seminaridelt 

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnavarad/SECAP/Tartukliimakava2030.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ee_ltrs_2020.pdf
https://inimareng.ee/planeerimisvabaduse-v%C3%B5iduk%C3%A4ik-eeslinna-eestis.html
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/arengukava2025_eelarvestrateegia2025.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/arengukava2025_eelarvestrateegia2025.pdf
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toidu kasvatamisel on teatud riskid, on mõistlik 
analüüsida valdkonna potentsiaali 

järelevalve rohealade rajamise üle. Erinevused jõukamate ja 
tavaarenduste rohestamisel.55  

Keerulised omandisuhted ja krundihaaval arendamine 
takistavad sidusa puhke- ja rohevõrgustiku arendamist56 

Linnaaiandusmaa edasiarendamise vajadus. Linnaruumi 
planeerimisel ja kujundamisel tuleb leida  võimalusi 
linnaaiandusega tegelemiseks57  

Jätkusuutlik energia ja jäätmemajandus 

Linnastumine on toonud kaasa püsiva 
enegriavajaduse kasvu ja jäätmete tekke. 
Energialahendused vajavad elukaareülest 
analüüsi, võttes arvesse nii otseseid kui ka 
kaudseid mõjusid, mis kaasnevad 
taastuvenergia kasutuselevõtuga. 
Ringmajanduse põhimõtete rakendamisel on 
suurim potentsiaal jäätmete tekke 
vähendamiseks 

Energiakasutusega tegelemine pole süstemaatiline 

Juurdunud mitte-keskkonnasõbralikud energia  
tarbimisharjumused 

Ringmajanduse tagasihoidlik käivitamine riiklikul 
tasandil. Suunised ja toetusmeetmed on alles 
väljatöötamisel 

Suurenenud on emissioon elektrienergia ja fossiilkütuste 
tarbimisest (autokasutuse kasv ja energiatarbimise 
suurenemine ärisektoris) 

Ebapiisav  linna, teadusasutuste ja ettevõtete koostöö  

Ringmajanduse käivitamiseks ebapiisav  keskkonna- ja 
kliimasõbraliku ettevõtluse toetamine  

Ringmajandus pole juurdunud, kuigi vajalik on 
keskkonnasõbralikum jäätmete kogumine, sorteerimine ja 
ladustamine. 58 Puuküttega eramute rohkus Tartus 
(Karlova) 59  ning välisõhus sisalduvate peenosakeste  
negatiivne mõju inimtervisele60  

 

55 Väljakutse seminaridelt 
56 Väljakutse seminaridelt 
57 Tartu arengustrateegia 2030 <link> 
58 Tartu arengustrateegia 2030 <link> 
59 Väljakutse seminaridelt 
60Artikkel “Mõju õhukvaliteedile” <link > 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf
https://energiatalgud.ee/M%C3%B5ju_%C3%B5hukvaliteedile
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 KESTLIKU LINNA EESMÄRGID TARTU 
ARENGUDOKUMENTIDES 

Antud peatükki on koondatud Tartu arengudokumentides kirjeldatud kestliku linnaga puutumuses 
olevad eesmärgid. 

Tartu arengut juhivad arengustrateegia, arengukava ning valdkonna arengukavad. Ruumilist 
arengut suunab üldplaneering. Selleks, et lihtsustada orienteerumist arengudokumentide võrgustikus, 
on järgnevalt selgitatud antud töö kontekstis käsitletud arengudokumentide hierarhiat ja seost. 

 

JOONIS 5. TARTU ARENGUDOKUMENTIDE HIERARHIA61 

Tartu 2030 arengustrateegia on linnajuhtimise strateegiline alusvisioon, mille põhjal koostatakse Tartu 
linna arengukava ja nelja aasta eelarvestrateegia. Neid dokumente uuendatakse igal aastal. Strateegia 
seosed linnaruumi funktsionaalsusega luuakse läbi planeeringute. Linna arengustrateegia ja 
üldplaneering vaadatakse läbi iga kord pärast volikogu korralist valimist. Järgmisel joonisel on toodud 
linna ruumilise planeerimise eesmärkide koond Tartu arengudokumentidest. 

 

61 Tartu koduleht: <link> 

https://tartu.ee/et/tartu-linna-arengukavad
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JOONIS 6. RUUMILISE PLANEERIMISE EESMÄRGID TARTU ARENGUDOKUMENTIDES 



 

19 
 

TARTU ARENGUSTRATEEGIA 2030 

Tartu 2030 arengustrateegia on linnajuhtimise strateegiline alusdokument, visioon ja tegevusjuhis 
kõigile Tartu heast käekäigust hoolijatele, et teha õigeid asju, õiges järjekorras ja õigel ajal, mis sisaldab 
pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi aastani 2030. Tulevikuvisiooni saavutamine toimub viie 
allvisiooni kaudu 62 . Kestliku Tartu allvisiooniks on: “linn inspireeriva elukeskkonnaga” ja sihiks 
„inspireeriv, koostoimiv ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkusuutlikkuse 
printsiibil. Strateegias ei täpsustata, mida tähendab linnaruumi arendamine jätkusuutlikkuse 
printsiibil ning kuidas toimub selle elluviimine. 

Arengustrateegias kirjeldatud asjakohased tegevussuunad, millega on arvestatud ka antud töö teeside 
ja tegevuste väljatöötamisel, on loetletud antud töö Lisas 8. 

Kuigi jätkusuutliku linnaplaneerimise mõistet ei ole strateegias (ja ka teistes arengudokumentides) 
üheselt defineeritud, rõhutatakse antud tegevussuundadega tervikliku ja kompaktse linnapiirkonna 
arengut suunavale planeerimise, rohevõrgustiku edasiarendamise vajadust, liikuvuses senisest 
suurema säästlikele liikumisviisidele fookuse seadmise tarvidust ning taaskasutamise ulatusliku 
integreerimise vajadust. 

TARTU LINNA ARENGUKAVA 2018-2025  

Tartu linna arengukava on pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv dokument, mis sisaldab linna 
majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsil põhinevaid meetmeid ja tegevusi 
vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks ning mis on aluseks linnaeelarve koostamisele, 
investeeringute kavandamisele63.  Arengukava ülevaatamine ja vajadusel korrigeerimine toimub iga-
aastaselt. Oktoobris 2021 kinnitatud arengukava allvisiooni „Tartu on inspireeriva elukeskkonnaga 
linn” kestliku linna arendamisega puutumuses olevateks eesmärkideks on: 

• inspireeriv, koostoimiv ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse 

jätkusuutlikkuse printsiibil; 

• tehniline taristu on ökonoomne ja kommunaalteenused kasutajakesksed; 

• keskkonnasõbralik liikumiskeskkond, mis arvestab kõiki liikumisviise ja on integreeritud 

rahvusvahelisse transpordivõrku. 

Inspireeriva elukeskkonnaga linna planeerimisel on peetud tähtsaks kesklinna elavdamist, sidusa rohe- 
ja puhkealade võrgustiku loomist ning keskkonnasäästliku ühistranspordi ja sujuva ning sidusa 
kergliiklusvõrgustiku väljaarendamist. Liiklusruumi planeerimisel on prioriteediks jalakäijate ja 
jalgratturite huvid, seejärel ühistransport ning autoliiklus. Linnakeskkonna kujundamisel tuleb lähtuda 
„15-minuti linn“ põhimõtetest ning arvestada Tartu linna üldplaneeringus kehtestatud võimalustega. 

Olulise läbiva teemana on esile toodud koostöö Tartu kõrgkoolide, valdkondlike 
mittetulundusühingute ja sihtasutustega, aga ka kodanikuühenduste ja naabervaldadega ning avatus 
teiste riikide positiivsetele praktikatele.  

Eesmärgi saavutamiseks on kavandatud tegevustesse oktoobris 2021 integreeritud mitmed tegevused, 
mis toetavad kestliku linna arendamist ning millega on arvestatud ka antud töö teeside ja tegevuste 
väljatöötamisel. Täpsem loetelu on toodud Lisas 8. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tänaseks on uuendatud arengukavasse lisatud mitmeid konkreetseid 
kestliku linnaruumi loomisele suunatud tegevusi, mida on käsitletud antud töö raames toimunud 
ideekorje seminaridel. Jätkuvalt pole arengukavas selgitatud jätkusuutlikkuse printsiibil linnaruumi 
arendamise toimemehhanismi – nt millised osapooled ja kuidas viivad planeeritud tegevusi ellu, 
kuidas toimub seire jne.  Jätkusuutlikkuse näitajate all on arengukavas peetud silmas eelkõige 

 

62 Tartu linna arengukavad: <link> 
63 Tartu linna arengukavad <link>  

https://tartu.ee/et/tartu-linna-arengukavad
https://tartu.ee/et/tartu-linna-arengukavad
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finantsjätkusuutlikkust, ehk võimet pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid nii praegu kui ka 
tulevikus.  

TARTU ENERGIA- JA KLIIMAKAVA “TARTU ENERGIA 2030”  

Aprillis 2021 vastu võetud Tartu energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030+" on oluline Tartu arengut 
suunav arengukava, mille eesmärk on luua tegevuskava Tartu säästva arengu tagamiseks ja hinnata 
erinevate energiatarbimise ja tõusvate tehnoloogiatega seotud trende, et suuta hinnata nende mõju 
mitte ainult keskkonnale ja kliimale, vaid ka Tartu arengul.64 Kava võtab kokku erinevate valdkondade 
tegevused: valitsemine, energiajuhtimine, hoonete haldus, energia tarbimine, elamumajandus, 
soojusenergia tootmine ja jaotamine, taastuvenergia tootmine. Lisaks käsitletakse kavas elanike 
teadlikkuse tõstmist, kaasamist ning avaliku ja erasektori tegevusi. Kliimakavas on tegevustele seatud 
tähtajad ning vastutajad, ehk tegemist on olulise töödokumendina nii linnavalitsuse osakondadele kui  
partneritele. Kava eesmärkide täitmiseks on kõige olulisema tegevusena tõstetud esile kogukondliku 
kokkuleppe saavutamist, kuid dokument ei sisalda selleks vajalikke tegevussuuniseid. Rapordi 
koostamise hetkel ei olnud teada, mis on kliimakava seire tulemused ning elluviimise kitsaskohad. 

Energia ja kliimakava kohaselt on olulisteks sihtideks seatud: 

• Vähendada süsihappegaasi heitkogust 2030. aastaks 40% võrra (216 320 tonni võrra aastas) 

võrreldes 2010. aastaga.  

• Minna munitsipaalsektoris (linnale kuuluvad hooned, tänavavalgustus, ühistransport, 

transpordivahendid) üle taastuvenergiale.  

• Jõuda uuele tasemele taastuvenergia tootmises ja tarbimises.  

• Kohaneda kliimamuutustega. 

• Süvendada koostööd teiste Euroopa linnadega kliimaneutraalsuse saavutamisel ja võtta osa 

erinevatest Euroopa initsiatiividest, sh „100 kliimaneutraalset linna aastaks 2030. 

Valdkonniti on kliimakava seadnud eesmärkideks: 

• Taastuvatele energiaallikatele üleminek. 

• Liikuvuse arendamine ja selle keskkonnamõju vähendamine, sh säästlike liikumisviiside 

osakaalu suurendamine kõikides liikumistes, aktiivseks liikumiseks vajaliku taristu loomine, 

autostumise vähendamine, tagamaa kiire ja säästlik ühenduvus. 

• Teenuste toomine inimestele lähemale. 

• Haljastuse parandamine kliimamõjude vähendamiseks. 

• Vältida ja vähendada jäätmeteket ning võtta jäätmed ringlusse. 

• Hoonete renoveerimine. 

Oluline on rõhutada, et kava kohaselt peab Tartu arvestama kliimakohanemisega kõigil ruumilistel 
tasanditel (linn, linnaosa, asum, kvartal, hoone) nii tervikuna kui ka üksikult. Jaamamõisa piirkond on 
kliimakavas märgitud pilootprojekti alana ilmastikukindla asumiplaneeringu elluviimisel ja 
kohanemisvõtete rakendamisel (2030). 

TARTU ÜLDPLANEERING 2040 

Üldplaneering on linna ruumilise arengu suunamise olulisim dokument, mis seab Tartu linna ruumilise 
arengu suunad lähimaks paarikümneks aastaks. Planeeringuga määratakse nii linnaruumi 
pikemaajalised strateegilised suundumused, kui detailne kava – siin kajastuvad sillad, tänavad, 
hoonestusalad, metsad, põllumaad, haljasalad, ülikoolid, lasteaiad, spordihallid65. 

 

64 Kliima ja energiakava koostamise protsess <link>  
65 Üldplaneering <link> 

https://tartu.ee/et/kliima-ja-energiakava-koostamise-protsess
https://www.tartu.ee/et/uldplaneering2040
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• Vastutustundlik maakasutus, mis arvestab kõigi ühiskonnaliikmete huve ja toetab 

keskkondlikku jätkutusuutlikust. 

• Linna ruumiline planeerimine linnasüdamest lähtuvate erineva juhtfunktsiooniga maa-alade 

sektoraalse arendamise kaudu, kus arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna suundumuste ja vajadustega (ehk kompaktse 

linnaruumi areng). Maalise asustuse areng ja elanikele puhkealade tagamine linna 

territooriumil asuvate haljasalade ja puhkemetsade baasil. 

• Ruumisäästlik tehnovõrkude kavandamine, tagatud on kliimaeesmärgid ja säästlikkus; 

• Kõikide liikumisviisidega liiklejatele ohutute liikumisvõimaluste tagamine ja ühendusteguri 

vähendamine. Prioriteediks keskkonnasõbralikud ja tervislikud liikumisviisid ja 

transpordivahendid (CO2, müra ja saaste vähendamine). 
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 KESTLIKU LINNA TULEVIKUVISIOON 

Järgnev visiooni sõnastuse ettepanek kirjeldab soovitud tulevikuolukorda Tartu linna kestliku 
linnaplaneerimise tagamisel. Visiooni sisendiks on linnavalitsuse sisedokument “Tartu 
arengudokumentide eesmärkide analüüs linnaruumi vaates” ning tulevikuolukorra valideerimise 
seminar linnavalitsuse esindajate ja partneritega. 

 

JOONIS 7. VISIOONI SÕNASTUSE ETTEPANEK 

Visiooni paremaks sisustamiseks on järgnevalt toodud visioonis sisalduvate oluliste märksõnade 
selgitus. 

KOMPAKTNE LINNARUUM | 15 minuti linn, teenuste ja linnaruumi objektide kättesaadavus kodu ja 
töö lähedal. Laiali valgumisest hoidumine. 

KÄTTESAADAV LINNARUUM | ligipääsetav töö ja elukohast, ilma lisakuludeta transpordile, 
mitmekesisuse kättesaadavus. 

SIDUS LINNARUUM | võrgustikuna toimiv, tihedalt seotud, väiksemate katkestustega (mitte 
katkematu). 

ROHELUSSE INTEGREERITUD LINNARUUM | sidusa rohevõrgustikuna toimivad puhke- ja pargialad. 

KOOSLOOMES ARENEV LINNARUUM | linnaosa elanike reaalseid vajadusi ja ootusi arvestav, kõigi 
osapoolte heas koostöös arendatav.  Osapoolte kõrge teadlikkus. 

ELANIKE AKTIIVSUST JA HEAOLU TOETAV LINNARUUM | aktiivseid liikumis- ja eluviise soosiv, elanike 
vajadusi rahuldav. Aktiivselt kasutuses olev linnaruum ning hea koht elamiseks. 

KÕRGE EHITUSKULTUURIGA EHITATUD KESKKOND | kvaliteetne, visuaalselt nauditav avalik ruum. 
Kultuuripärandi  ja “linnanäo” säilitamine. 

ESTEETILINE EHITATUD KESKKOND | visuaalselt meeldiv, avalikus ruumis viibimise soovi stimuleeriv. 

MADALA ÖKOLOOGILISE JÄLJEGA EHITATUD KESKKOND | keskkonnasäästlik tarbimine, 
energiatarbimine, transport ja ehitusmaterjalid, taristu taaskasutus. 

KLIIMARISKE LEEVENDAV EHITATUD KESKKOND | kliimamuutustega kohanev, muutustele vastupidav 
ja iseloomu hoidev linn. 

TARK RESURSSIKASUTUS | kaalutletud ja argumenteeritud otsustamine, ekspertteadmiste kaasamine. 

KESTLIKUD LAHENDUSED | tulevikku vaatav lähenemine, jätkusuutlikud vahendid, energiatõhusad 
hooned, kogu elukaare arvestamine.
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 KESTLIKU LINNA KUJUNDAMISE TEESID 

15 MINUTI TARTU | 15 minutiga ruumilise üksuse lõikes (linnaosa, kvartal) elu- või töökohast jalgsi või jalgrattaga kättesaadavad põhiteenused. Põhiteenuste 
hulka kuuluvad arsti- ja sotsiaalabi ning hoolekanne, eelkooli-, kooli- ja huviharidus, esmatarbekaubad, rohealad. 

TABEL 3. TULEVIKUOLUKORD: 15-MINUTI TARTU 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

1.1. Ebaühtlane põhiteenuste paiknemine 
linnaosades (eriti eeslinna aladel). Ei ole tagatud 
15 min jalutuskäigu või rattasõidu kaugusel 
põhiteenuste kättesaadavus kõikides 
linnaosades  

1.1.1. Riiklike ja kohaliku omavalitsuse 
taseme arengudokumentide ja 
regulatsioonide kujundamine 15-
minuti linna loomiseks  

1.1.1.1.Osavõtt poliitikakujundamisest riiklikul tasandil 

Sisendi andmine kvaliteetse elukeskkonna arengukava väljatöötamisel ja 
arengukava elluviimine.  

Sisendi andmine PlanS’i ja teiste regulatsioonide täiendamiseks (nt 
hoonestuskava või struktuuriplaani taseme sisseviimine). 

Aktiivne osavõtt ruumiloome riiklikes ekspertrühmades,  komisjonides, Tartu 
kui City lab 66püsiva ekspertkomisjoni algatamine ja  juhtimine. 

1.1.1.2. Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Kestliku ruumiplaneerimise ja avalike teenuste paiknemise põhimõtete 
laialdasem integreerimine ning lahti kirjutamine arengudokumentidesse ja 
haldusaktidesse ning nende põhimõtete elluviimine, pidev eesmärkide ja 
elluviimisinstrumentide inventuur, proaktiivsuse kasvatamine ja üleminek 
nõudmistelt suunamisele ja juhendamisele. 

1.1.2. Otsuste andme- ja 
ekspertteadmiste põhine 
kujundamine 15-minuti linna 
loomiseks 

1.1.2.1. Linnaruumi planeerimise otsuste senisest suurem sidumine 
andmetega 

Andmepõhise ettevaatava planeerimise metoodika väljatöötamine ja 
elluviimine (sh 15-minuti linna põhimõtete kirjeldamine, teenuste disainimise 
kriteeriumite kirjapanek, teenuste kättesaadavuse kaardistuse läbiviimine ja 
tulemuste kasutamine otsuste kujundamisel, mõjude hindamise tulemuste 

 

66 Bloomberg <link>  

https://www.bloomberg.com/citylab
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kasutamine otsuste kujundamisel, kinnisvaraturu regulaarse ülevaate ja 
eluaseme nõudluse uuringu tulemuste integreerimine otsustusprotsessi, 
sihtgruppide vajaduste, linnaosade ja linnaelanike käitumisharjumiste 
uuringute (nt Antropoloogia Keskus) integreerimine otsustusprotsessi, 
andmeseire ja eesmärkide saavutamise monitoorimise metoodika loomine). 

1.1.2.2. Linnaruumi planeerimise otsuste senisest suurem sidumine 
ekspertotsustega.  

Uue praktika kasutuselevõtt – keeruliste otsuste kollegiaalne vastuvõtmine 
koostöös ekspertidega. Senisest ulatuslikum ekspertide kaasamine 
planeeringute põhjendamise protsessi, test-alade arengusuundade 
määramisse (nt Jaamamõisa piirkond).  

1.1.2.3. Tööriistakast 15 minuti linna kujundamiseks  

Toetavate metoodikate väljatöötamine ja elluviimine pilootprojektide kaudu 
(pt 8.2) sh elamisviiside fikseerimine üldplaneeringus hoonegruppide ja 
teenuste ristkasutamine, parkimispoliitika, linnatänava standardid, mobiilsete 
töökohtade ja kaugtöökohtade edasiarendamise toetamine jne. 

1.1.2.4. Siseriiklikes ja rahvusvahelistes linnaruumi arendamise 
organisatsioonide töös osalemine 

Linnaruumi arendamisele keskendunud organisatsioonide liikmelisus ja 
osalemine ühisprojektides (nt Euroopa partnerlused, URBACT ja 
siseriiklikud/linnadevahelised City lab67). 

1.1.2..5 Ametnike kompetentside tõstmine 

Ametnikust spetsialistiks programmide käivitamine - koolitused kaasaegsete 
süsteemide ja tööriistade kasutuselevõtt (BIM, GIS), IT lahendused, uute 
lahenduste ja innovatsiooni konsultatsioon (sh osavõtt EL initsiatiivist „100 
kliimaneutraalse linna aastaks 2030“).  

1.1.2.6. Kohaliku omavalitsuse töökorralduse ja/või struktuuri muutus 
rohepöörde algatamiseks 

 

67 Bloomberg <link> 

https://www.bloomberg.com/citylab
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Olemasolevate struktuuriüksuste ümberkorraldamine ja/või horisontaalsete 
teemade elluviimiseks elluviimismudeli loomine, et tagada valdkondade üleste 
protsesside toimimine ning toetada teadmiste siiret. 

2.1 Keeruliste planeeringute ja 
ehitusdokumentatsiooni pikk menetlusaeg. 
Valminud planeeringute mittevastavus 
reaalsetele vajadustele ning kõrged 
planeeringute realiseerijate majanduslikud 
riskid 

2.1.1. Planeeringute ja 
ehitusdokumentatsiooni koostamise 
protsessi optimeerimine ja 
kiirendamine 

2.1.1.1. Detailplaneeringute ja üldplaneeringute vahepealse täpsusastmega 
dokumendi sisseviimine 

Praktiseerida planeeringu vahepealse taseme (hoonestuskava, struktuurplaan 
(pt 8.3) koostamist, mis arvestab ka sotsiaalse taristuga. Linnaosa 
osaüldplaneering väiksemale territooriumile menetluse ja ehitusega 
alustamise kiirendamiseks. Erinevates mõõtkavades sekkumiste kavandamine. 

2.1.1.2. Jätkusuutlike lahenduste lihtsustatud menetlus 

Keskkonnasäästlike ja eelistatud objektide lihtsustatud menetlusnõuete 
kujundamine (kompetentsikeskuse arendamine , sh TREA võimendamine). 

2.1.1.3. Ehitusloa lahenduste põhine menetlus  

Juurutada planeeringute kiirendamise praktikat (märkuste asendamine 
suuniste andmisega, tüüplahenduste väljatöötamine jne). Miljööalade 
ehituslubade menetluse kiirendamine. Keskkonnasäästlike lahenduste  
katsetamine miljööaladel. 
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KOOSLOOMES RUUMILISELT ARENEV TARTU | Ruumilise planeerimise osapooled on kaardistatud ja õigeaegselt kaasatud. Kaasamine on juurdunud. 
Kaasamise kommunikatsioon on efektiivne. 

TABEL 4. TULEVIKUOLUKORD: KOOSLOOMES RUUMILISELT ARENEV TARTU 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

3.1. Ebaefektiivne kaasamine. Ebapiisav koostöö eri 
osapooltega. Ei osata kaasata, koos luua, kaasamisega 
kaasnev kommunikatsioon ebaefektiivne. Lisaks jääb 
kaasamine etappi, kus tagasisidega arvestamine on 
keerulisem 

3.1.1. Ruumiloome 
muutused toimuvad 
kogukondlikus 
kokkuleppes koosloomes 

3.1.1.1. Osavõtt PlanS täiendamisest riiklikul tasandil 

Kohaliku omavalitsuse ettepanekud PlanS täiendamiseks kaasamise põhimõtete 
ümbervaatamiseks, et oleks võimalik arvestada kohaliku piirkonna eripärade ja 
vajadustega. 

3.1.1.2. Ruumiloome ameti loomise toetamine riiklikul tasandil, Ruumiloome 
institutsiooni vajaduse põhjendamine ja toetamine 

3.1.1.3. Ühtse kaasamise metoodika väljatöötamine ja elluviimine kohaliku 
omavalitsuse tasandil ruumilises planeerimises. 

Kaasamisprotsessi ajastamise lahtimõtestamine ja ruumiloome otsuste jaoks 
parima kaasamise ajalise raami leidmine, sh kaasamine ideede kogumiseks, 
kriitilised teemad jms. Kaasamise uute lahenduskäikude katsetamine 
väiksemamahuliste algatuste juures68. Kaasatavate osapoolte harimine 
(Jaamamõisa piirkond kui kaasamispraktikate katsepolügoon). 

3.1.1.4. Kaasatavate osapoolte kaardistamine ja koostöövõrgustiku loomine (sh 
õppe- ja teadusasutused, ruumiplaneerimisega seotud ühingud ja liidud, arendajad, 
ehitajad, linnaosad, linlased jne) ja juhtimine/eestvedamine. 

3.1.1.5. Uute koosloome mudelite kasutuselevõtt 

Erinevate osapoolte (sh T&A, kunstnike, erasektori, finantsasutuste, arendajate ja 
ehitajate, linnaosade ja kodanike) kaasamine linnakujundamisse test-site, living-
lab69 formaadis, visuaalsete  ideekavandite, üldplaneeringu ideekorje, 
mitteformaalsete planeeringute jne. 

3.1.1.6. Ruumiplaneerimise kommunikatsiooniplaani väljatöötamine 

 

68 Bloomberg <link> 
69 Stockholm: The Urban Game as a neutral platform for policy coordination <link> 

https://www.bloomberg.com/citylab
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/mlg_cs5.pdf
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Proaktiivne ja kahepoolne kommunikatsiooni kui kaasamise oluline tööriist. 
Elektrooniliste vahendite eelistamine pabermeediale. 

 
TARTUS ON TERVIKLIKU LINNARUUMIGA LINNALINE PIIRKOND | Ühtlane ja terviklik linnaruum Tartu linnas ja vahetult külgnevate linliku arenguga 
omavalitsusüksustes (Tartu vald, Luunja vald, Tähtvere vald ja  Ülenurme vald). Linnaruumi arendamine toimub omavalitsuste tihedas koostöös ja baseerub 
ühtsetel põhimõtetel. 

TABEL 5. TULEVIKUOLUKORD: TARTUS ON TERVIKLIKU LINNARUUMIGA LINNALINE PIIRKOND 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

4.1 Krundipõhine planeerimine. 
Kasutusel valdavalt üks mudel – 
kohalik omavalitsus kui krundi 
omanik ja tellija. Valdavalt 
arendab omanik erakrundil. 
Keerulised omandisuhted ja 
koostöö omanikega (eriti 
tiheasustusega aladel) 

4.1.1 Otsuste kujundamine 
tervikliku linna loomiseks  

4.1.1.1 Omandisuhete erinevate mudelite kasutuselevõtt linnamaal 

Sõltuvalt ruumilise üksuse taustast kaalub kohalik omavalitsus  läbi erinevad omandisuhete 
mudelid ning valib asjakohaseima: linn kui tellija ja omanik, linn kui pikaajalisele rendile andja, 
linn kui eraarendaja, liikuvvara mudel. Hoonestusõiguse laialdasem kasutamine, avaliku huvi 
julgem realiseerimine eramaale (nt Jaamamõisa alal). 

4.1.1.2. Eriosapoolte huvide kokkutoomine arenduste tasandil 

Ruumiloome meistri ametikoha loomine. Tervikliku linnaruumi põhimõtete ja kokkulepete 
vahendamine omavalitustele, partneritele. 

4.1.1.3. Kohalik omavalitsus kui kestliku tervikliku ruumiloome visionäär  

Ulatuslikum pilootprojektide (nt Jaamamõisa ala) ja test-site kavandamine linnamaale ja 
elluviimine (pt 8.2). Nt hoonete fassaadid kui avaliku linnaruumi osa. 

4.2 Linnalise piirkonna 
planeerimine toimub eri KOV 
lõikes, Tartu infrastruktuur 
ülekoormatud. Töö- ja 
teenuskohad on Tartu linnas, 
elama kolitakse linnalähedasse 
maapiirkonda, ühendused on 
ebapiisavad toimiva sujuva 
liikuvuse tagamiseks. 

4.2.1. Regionaalsete ruumiloome 
otsuste vastuvõtmine ning 
elluviimine 

4.2.1.1. Osavõtt terviklikust regionaalsest planeerimisest 

Tartuga piirnevate kohalike omavalitsuste ootused ja vaade, sidusa taristu väljaarendamine ja 
liikumisviiside planeerimine tihedas omavalitsuste koostöös, ruumiplaneerimine eesmärgiga 
katta linnaline piirkond ühtlaselt teenustega ning kujundada inimeste harjumusi 
keskkonnasäästlikumaks. 

4.2.1.2. Sotsiaalmajanduslike mõjude tasandamine konkurentsivõimelise hoonefondi 
kujundamisel linnas, sh näiteks uute lahenduste juurutamine, teenuste maksumuse alandamine 
linna üürikorterite, hooldekodude, lasteasutuste viimisega naaberpiirkonda madalama 
kinnisvara väärtusega; väiksema pindalaga ja majandamiskuludega objektide planeerimine. 
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TARTU KESKLINN ON AKTIIVSES KASUTUSES LINNASÜDA | Elamumaa, liikuvuse (Tartu linnaosadest jõuab kesklinna 15 minutiga) ja ettevõtluse areng toetab 
kesklinna elavdamist. Kesklinn on visuaalselt nauditav kokkusaamiskoht. 

TABEL 6. TULEVIKUOLUKORD:  TARTU KESKLINN ON AKTIIVSES KASUTUSES LINNASÜDA, KUS ON TEGEVUSED JA KOKKUSAAMISKOHAD ERI VANUSES LINLASTELE 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

5.1. Kesklinna arengute 
seismajäämine. Tartu puhul on 
oluline soosida kesklinnas 
elanike arvu kasvu, 
väikeettevõtluse laienemist ja 
linnaruumi aktiivset kasutamist 
sündmuste korraldamiseks eri 
sihtrühmadele. Elamumaade 
tulevik ja liikluskorraldus tuleb 
siduda kesklinna arenguga70. 

5.1.1 Ruumiloome otsuste 
sidumine kesklinna tõmbekeskuse 
rolli suurendamisega 

5.1.1 1. Kesklinna elavdamise tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine 

Nt kesklinna kuraatori ameti loomine aastaks 2023 

5.1.1.2. Kesklinnale suunatud rendihinnapoliitika väljatöötamine ja elluviimine   

5.1.1.3. Erivanuses linlaste vaba aja veetmise võimalusi pakkuvate sise- ja välistingimustes 
objektide edasiarendamine kesklinnas 

Ülelinnalise mõjuga teenusasutuste kesklinnas paiknemise soodustamine 

5.1.1.4. Esteetilise arhitektuuri nõuete senisest suurem sidumine ruumiplaneerimise otsustega 

Nt arhitektuurikonkursi korraldamise praktika laialdasem kasutamine linnaruumi kujundamisel, 
nt nõude sisaldumine üldplaneeringus 

  

 

 70 Tartu arengustrateegia 2030 <link>  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4210/4201/5011/Lisa%202.pdf
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TABEL 7. TULEVIKUOLUKORD: TARTUS JA LINNALISES PIIRKONNAS ON SOOSITUD AKTIIVSED LIIKUMISVIISID, AUTOKASUTUS ON VÄHENENUD 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

6.1. Kiire linna ja linnalise 
piirkonna põhimaanteede 
autostumine ning  õhukvaliteedi 
langus. Inimeste vähene 
füüsiline liikuvus. Autod 
kasutavad teiste liiklejatega 
võrreldes palju tänavaruumi, 
takistavad jalakäijate, ratturite ja 
ühistranspordi liikumist, 
tänavate hooldust. Järjest kasvav 
vajadus parkimispindade järele 
vähendab linnaruumi 
atraktiivsust ja muudab 
asumisisesed hoovid 
puhkealadest parklateks71. 

6.1.1. Taru linnalise piirkonna  
liikuvuse otsused toetavad 
aktiivseid säästlike liikumisviise 

6.1.1.1. Regionaalsete liikuvuse andmebaaside väljatöötamise toetamine riiklikul tasandil 

Vajaliku sisendi andmine andmebaaside loomise algatamiseks riigi poolt 

6.1.1.2. Liikumisviiside  strateegiline planeerimine üle Tartu linnalise piirkonna 

Keskkonnasäästlike liikumisviiside, taristu võrgustiku ja vahendite edasiarendamine linnalises 
piirkonnas tihedas omavalitsuste koostöös. S.t piirkonnaülesed analüüsid, liikuvusmudelid ja 
liikuvuskeskused. Rattaparkimise maja ja selle juhise toetuse loomine. Ühistranspordi ja muude 
säästlike liikumisviiside kasutamise soodustamine transpordikulude vähendamisega ja 
maksusoodustustega, kogukondliku vastutustunde kasvatamine jms. „Pargi ja liigu“ lahendused 
linna sisenevatele maanteedele. Linnalisest piirkonnast tööle/koju tulijate linnasisese liikumise 
alternatiivid. Liikuvuskeskuste ühendamine keskkonnasäästlike liikumisviisidega. Uued 
lahendused raudteejaamast ja bussijaamast linnaosadesse ja kesklinna jõudmiseks 
(elektriautode laadimisjaamade ja elektrijalgrataste võrgustiku laiendamine, eakatele sobilikud 
elektrirattad ja tõkerattad, transpordi jagamismajanduse soodustamine). Jaamamõisa ala 
kujundamisel oluline.  

6.1.1.3. Sihtrühmade vajadustepõhine aktiivsete liikumisviiside soodustamine 

Koostöö erinevate sihtgruppide esindajatega (nt ülikoolide akadeemilise ringkonna ja 
tudengitega, suurtööandjatega, koolidega koolinoorte liikuvusharjumuste kujundamiseks). 
Asutuste liikuvuskavad. 

6.1.1.4. Tarbimisharjumuste kujundamine teadlikkuse tõstmisega 

Säästvate liikumisviiside eelistustega sihtgruppidele suunatud andmepõhine aktiivne 
kommunikatsioon, nügimisvõtted 

  

 

71 Tartu energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030+" <link>  

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Linnavarad/SECAP/Tartu_Energia_2030.pdf
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TABEL 8. TULEVIKUOLUKORD: TARTU ROHE- JA PUHKEALAD PAIKNEVAD SIDUSALT NING EMAJÕE KALDAD ON AKTIIVSES KASUTUSES 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

7.1. Rohe- ja puhkealade 
killustatus ja potentsiaali 
alakasutus. Liikumisbarjäärid 
elustikule ja inimestele linnas ja 
kontaktkohtade puudumine 
linnalise piirkonnaga 

Rohevõrgustik Tartu linnas 
koosneb metsadest, 
veekogudest, märgaladest 
puhkealadest, põllu- ja 
rohumaadest, parkmetsadest, 
tänavahaljastusest, kalmistutest, 
supelrandadest, puhke-, spordi- 
ja kultuurirajatiste maa-aladest, 
linnaaiandusmaadest, 
looduslikud haljasmaadest, 
kaitsehaljastuse maa-ala 
elurajoonide kaitseks, haljastus 
hoonestatud kruntidel72. 

7.1.1. Ruumiplaneerimise otsuste 
kujundamine rohe- ja puhkealade 
sidususe loomiseks 

7.1.1.1. Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Rohestamise strateegia loomine, metoodika ja elurikkuse süstemaatiline integreerimine 
kõikidesse linnaplaneerimise valdkondadesse (s.h linnaruumi elurikkuse indeksi rakendamine 
(pt 8.1), rohealade kättesaadavuse nõuete väljatöötamine (0,5 km elu- või töökohast)). Rohe- ja 
puhkealade loomise senisest ulatuslikum sissetoomine planeeringutesse (rohevõrgustiku 
reaalset rajamist soodustavad planeerimisvõtted), alade terviklik vaade jne 

Krundi roheväärtuse metoodika ja kasutamise juhendmaterjalide loomine krundiroheväärtuse 
kasutamise toetamiseks reaalses elus. Jaamamõisa ala oluline arendamise komponent. 

7.1.1.2. Linnaruumi rohe- ja puhkealade analüüside teostamine ja tulemuste sidumine 
otsustega 

Rohealade kättesaadavuse kaardistamine (s.h hajaasustusega aladel, sihtgruppide põhiselt), 
ökoloogilise kvaliteedi ja ökosüsteemi teenuste piisavuse hindamine, rohe- ja puhkealadega 
seotud regulatsioonide mõjude analüüs ja tulemuste sidumine planeerimisotsustega. 
Ressursside ümberjaotus (suunamine piirkondadesse, kus rohealasid napib).  

7.1.1.3. Inimeste liikuvuse sidumine rohealadega 

Inimeste liikuvustrajektooride (jala ja rattaga) suunamine rohe- ja puhkealadele, rohelise 
terviseradade võrgustiku sidususe loomise meetmete väljatöötamine. Jaamamõisa kui test-ala 

7.1.1.4. Linnaaiandusmaa suuremahulise levitamise meetmed 

Linnaaedade edasiarendamine erinevates linnaosade (s.h vajaduse täpsem väljaselgitamine ja 
uute võimaluste leidmine, nt rohekatused). Jaamamõisa kui test-ala 

7.1.1.5. Linnalise piirkonna perspektiiv pikaajalises strateegilises planeerimises 

Standardid regionaalsele haldusüksusele, omavalitsuste koostöö arendamine, linna ja maa  (nt 
puhkealade) ühendamine kontaktkohtade kaudu. Jaamamõisa kui test-ala  

 

72 Tartu Üldplaneering 2040+ <link>  

https://gis.tartulv.ee/yldplaneering2040/loodus/?page=page_5
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7.2. Tänavaid rekonstrueeritakse 
vajaduspõhiselt, s.t tänavaruum 
ei ole osaks rohe -ja 
puhkealadest  

7.2.1. Rohe- ja puhkealade 
integreerimine tänavaruumi 
ruumiplaneerimise otsustega  

7.2.1.1 Rohealade integreerimine tänavaruumi elukeskkonna osana  

Tänavate rekonstrueerimisel rohe – ja puhkealade sidumine elukeskkonnaga (s.h süsteemne 
lähenemine terves linnas, kiired sekkumised, taskupargid). Kõvakattega alade vähendamine 
linna tihendamisel (teadlikud valikud) 

7.3. Rohealade ja haljastuse 
kvaliteedi erinevused 
arendustes. Haljastustingimuste 
nõuete eiramine arendamisel 
ning ebapiisav järelevalve 
rohealade rajamise üle. Suured 
erinevused jõukamate ja 
tavaarenduste rohestamisel. 
Hinnasurve ja lõpptarbija 
juurdunud elu- ja ärikeskkonna 
tarbimisharjumused ei soosi 
rohealade arendamist. 

7.3.1. Ruumiplaneerimise otsused 
toetavad rohealade väljaehitamist 
ja ühtlast kvaliteeti arendustes 

7.3.1.1 Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Tänavastandardi ja asjakohaste määruste ülevaatamine ja kaasajastamine, rohttaimestiku 
nõuete kehtestamine nii planeerimise kui rajamise staadiumis. 

7.3.1.2 Rohe- ja puhkealadega arendustele soodsamate tingimuste väljatöötamine ja 
rakendamine 

Kiiremad menetlusajad, rohealade spetsialistide tugi linna poolt jne. 

7.3.1.3 Järelevalve ja linnavalitsuse töökorralduse tõhustamise meetmed 

Operatiivse taseme võimendamine s.h järjepidev kontroll rohealade rajamise tingimuste 
täitmise üle arendustes, linnavalitsuse tööprotsesside ülevaatamine (nt hoonete projektide 
kooskõlastamine haljastusteenistuse poolt). 

7.3.1.4 Rohe- ja puhkealade väljaarendamine linna test-site aladel   

Rohe- ja puhkealade loomise kohustuslikud tingimused ehitamisel munitsipaalmaal või 
linnamaa võõrandamisel. Jaamamõisa kui test-ala 

7.4. Emajõe ja selle kallaste 
potentsiaal on alakasutatud 

7.4.1. Ruumiplaneerimise otsuste 
kujundamine Emajõe ning selle 
kallaste aktiivseks kasutamiseks 

7.4.1.1 Emajõe kallaste kasutamise soodustamise meetmete loomine ja kasutuselevõtt 

Meelelahutuse ja kokkusaamiskohtade Emajõe kallastele  toomise soodustamise meetmete 
väljatöötamine ja aktiivne kasutuselevõtmine (sh kasutamise põhimõtete lisamine 
detailplaneeringusse, soodsamad rendihinnad partneritele jne). 

7.4.1.2 Emajõe kallastele ligipääsu tagamise meetmete  loomine ja kasutuselevõtt 

Inimeste ligipääsu võimaldamine Emajõe kallastele (sh Emajõe matkaraja planeeringu 
elluviimine, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi optimaalse ulatuse säilitamise toetamine jne) 
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TABEL 9. TULEVIKUOLUKORD: TARTUS ON MADALA ÖKOLOOGILISE JALAJÄLJEGA ENERGIASÄÄSTLIK KLIIMARISKE LEEVENDAV EHITATUD KESKKOND, MILLE 
KUJUNDAMISEL ARVESTATAKSE ELUKAAREPÕHISE LÄHENEMISEGA 

VÄLJAKUTSE TEES TEGEVUSED 

8.1. Elukaarepõhine mõtlemine 
ja CO2 jalajälje hindamine ei ole 
ruumiplaneerimises juurdunud. 
Süsinikueelarve  ei ole 
finantseelarve osa, otsustamine 
ei ole CO2 jalajäljega seotud 

8.1.1. Riiklike ja kohaliku 
omavalitsuse taseme 
regulatsioonide ja 
arengudokumentide kujundamine 
elukaarepõhiseks ja CO2 jalajälje 
hindamispõhiseks ruumiloomeks 

8.1.1.1 Osavõtt poliitikakujundamisest riiklikul tasandil 

Sisendi andmine planeeringute juhendi, riikliku hoonete kliimamõju regulatsioonide 
täiendamiseks. 

8.1.1.2 Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Emissiooni miinimumnõuded ja emissioonifond keskkonnasäästlike lahenduste 
mittekasutamise tasandamiseks. Üldplaneering kui kestliku ehituse põhiregulatsioon, kus 
hoonete olelusringi nõuded on linna haldusüksuse planeerimise osa 

8.1.2 Ruumiloome otsuste 
kujundamine elukaarepõhise ning 
madala ökoloogilise jalajäljega  
ehituskeskkonna loomiseks 

8.1.2.1. Linnaruumi planeerimise otsuste senisest suurem sidumine elukaarepõhise ja madala 
süsinikujäljega ehitusega  

Linnaobjektid kui test-site ja linn kui visionäär seab eeskuju, eelistades madala jalajäljega 
ehitamist ning seades vastavad ehitustingimused linnaobjektidele (sh nõuded 
ehitusmaterjalidele,  ehitusplatsile). Jaamamõisa kui test-ala 

8.1.2.2. Koostöövõrgustike arendamine 

Eri osapooltest koosnevate koostöövõrgustike arendamine innovaatiliste lahenduste 
kasutuselevõtmiseks, rohkem rahvusvahelisi kontakte ja eduka praktika sissetoomist. 
Jaamamõisa kui test-ala 

8.2. Vähene kohalike ja kestlike 
materjalide kasutamine ehituses 

8.2.1. Kohalike materjalide, 
teenuste ja tehnoloogiate 
eelistamine ruumiloomes 

8.2.1.1 Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Modulaarsete hoonete, biogeensete materjalide ja tehalise tootmise eelistamine planeeringu 
tasandil (nt erinevate arhitektide kaasamine, materjalide kirjeldused, standardkomponentide 
ringlus), nõuded materjalidele hangetes. Jaamamõisa kui test-ala 

8.2.1.2.Materjalide taaskasutamise edendamise meetmed 

Infohaldussüsteemide väljatöötamise toetamine materjalide kohta (materjalide koostise 
teadmine lihtsustab taaskasutamist). Jaamamõisa kui test-ala 
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8.3. Elamufondi renoveerimise 
aeglane tempo  ja madal 
prioriteetsus 

8.3.1. Amortiseerunud elamufondi 
renoveerimist soodustav poliitika 

8.3.1.2. Poliitikakujundamine riiklikul tasandil 

Renoveerimise kuludelt maksusoodustuste algatamise toetamine, elamufondi renoveerijale 
riigipoolse tagatise algatamise toetamine  jne 

8.3.1.2. Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Tervikliku piirkonna lahendused üldplaneeringu tasemel  ning linnaosaülesed 
renoveerimisplaanid (kobarrenoveerimine), mille aluseks on perioodiliselt uuenev elamufondi 
seisukorra hindamise ülevaade. 

Kortermajade ja üksikelamute standardlahenduste väljatöötamine ja elluviimine (materjalide ja 
tehnosüsteemide kirjeldus). 

8.3.1.3. Uute, elamufondi renoveerimist soodustavate partnerlusmudelite ja 
finantsmehhanismide kasutuselevõtt 

Suurem koostöö riigiga, KredEx ja EAS’iga, pankade ja kindlustusandjatega. Tehnosüsteemide 
renoveerimisel energia- ja soojusetootja või veevärgi kaasamine pilootprojektide kaudu 
kaasinvestoritena. Renoveerimislaenud jätkusuutlikuks elamufondi renoveerimiseks soodsatel 
tingimustel (KredEx ja EASi tagatis pankadele), linna toetus renoveerijale jne (pt 8.2). Oluline 
Jaamamõisa arendamisel! 

8.3.1.4. Kohaliku omavalitsuse elamufondi järelevalve tõhustamine  

Senisest suurem järelevalve elamufondi seisundi üle ning ulatusliku amortiseerumise 
tuvastamisel omanike nügimine  renoveerimise algatamiseks. 

8.3.1.5. Renoveerimise tellija tugisüsteemi väljatöötamine ja kasutuselevõtt  

Linnapoolne tugi koostöös TREA-ga asjaajamisel KÜ-le  ja üksikelamute omanike võimekuse 
tõstmiseks, tehnilise ekspertiisi teenus, standardhoonete renoveerimise projektide infopank, 
usaldusväärsete koostööpartnerite nimekirjad, abi finantseerimise leidmiseks. 

8.3.1.6. Renoveerimise tellija teadlikkuse tõstmise meetmed 

Näidisrenoveerimised kohaliku omavalitsuse eestvedamisel, edulugude jagamine, 
renoveerimise kasuteguri selgitamine, renoveeritud hoonete elanike tagasiside renoveerimise 
tulemustele, „pehmed“ kampaaniad. Tarbijad teavad, kust tuleb ja kuhu kulub energia. 

8.3.1.7. Kortermajade ümbruse korrastamise meetmete väljatöötamine  ja kasutuselevõtt 



 

34 
 

8.3.1.8. Elamumajanduse toetusmeetmete väljatöötamine  ja kasutuselevõtt energiasäästlikkuse 
toetamiseks 

Senisest suurem tehnosüsteemide renoveerimise toetamine. 

8.4. Ehitatud keskkonna madal 
energiasäästlikkus ehk 
energiavaesus. 

Hooneid rekonstrueeritakse 
mitte energiasäästu, vaid 
muudel põhjustel, 
(parandatakse sisekliimat, 
funktsionaalsust), mistõttu jääb 
energiatõhusus tahaplaanile. 
Kinnisvara omanikel ei ole 
finantsvõimekust 
rekonstrueerida hooneid 
energiamärgise energiatõhususe 
C-klassi tasemele 

8.4.1. Ehitatud keskkonna 
energiasäästlikku renoveerimist 
soodustav poliitika 

8.4.1.1. Poliitikakujundamine kohaliku omavalitsuse tasandil 

Kogu hoonefondi  energiatarbe monitooringu koostamine ja fokuseerimine probleemsetele 
haldusüksustele. 

Lihtsustatud ehitusloa menetlus lahendusele, mis toob kaasa hoone olulise energiasäästlikkuse 
tõusu. 

8.5. Ebapiisavalt 
kliimamuutustega arvestav 
linnaruum ja kliimakahjude 
leevendamise vajadus  

Ülekuumenemine ja 
külmakahjud. Emajõe 
üleujutused. Linna sadevee 
äravoolu süsteemi suutmatus 
tulla toime suurte vihmadega 
(uputused uute kortermajade 
maa-alustel korrustel). 
Uusarenduste ja sh Jaamamõisa 
probleem. 

8.5.1. Ruumiloome otsuste 
kujundamine kliimamuutustega 
kohanenud ehitatud keskkonna 
loomiseks 

8.5.1.1. Kliimamuutusi leevendava ehitatud keskkonna väljaarendamine linna test-site aladel 
koostöös partneritega 

Nt jahutuskeskuste rajamine 

8.5.1.2 Üleujutuskahjude ennetamise plaani väljatöötamine ja elluviimine 

Erinevate programmide  väljatöötamine ja elluviimine 
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8.6. Suurenenud jäätmete teke. 
Ringmajandus pole juurdunud, 
vajalik on keskkonnasõbralikum 
jäätmete kogumine, 
sorteerimine ja ladustamine 

8.6.1. Ringmajanduse põhimõtete 
sidumine ruumiloome otsustega 

8.6.1.1. Ringmajanduse põhimõtete rakendamine ruumilises planeerimises 

Materjalide taaskasutus linnaobjektide rajamisel ja renoveerimisel 

8.6.1.2. Hoonete gruppide ja teenuste ristkasutamise põhimõtete väljatöötamine ja elluviimine 

Sh  olemasoleva elamufondi suurem väärtustamine. 

Ettevõtete andmevahetuse tõhustamine 
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 JAAMAMÕISA LINNAOSA KESTLIK PLANEERIMINE 

 JAAMAMÕISA LINNAOSA ISELOOMUSTUS 

Järgnevalt on toodud Jaamamõisa linnaosa põhiomadused, mis aitavad mõista, miks on just antud 
piirkond sobilik Tartu linnas ruumiloome testalaks. 

Jaamamõisa linnaosa (rahvasuus nimetusega „Hiinalinn“) on Tartu linna põhjaosas asuv äärelinna ala 
ca 135 hektaril, mis on ümbritsetud Annelinna, Raadi ja Ülejõe linnaosadega73. Kesklinn jääb ca 3 km 
kaugusele, mis teeb Jaamamõisa piirkonna ühtlasi kesklinnale lähimaks arendamata alaks (kesklinna 
lähiseks peetakse Tartu puhul 15 minutilist jalgsikäiguvööndit Vanalinna ja Uueturu piirilt). 
Jaamamõisa unikaalsus seisneb selles, et Jaamamõisa enda pindalast moodustab munitsipaalmaa 
55% (Tartu kõikide linnaosade keskmine munitsipaalmaa osakaal on seevastu 36%)74 ning ala ei 
piira lõpuni väljaarendatud taristu ja omandisuhete keerukus.  

Ala on jätkuks väljakujunenud linnale, mis saab laieneda põhja suunas. Alal kehtib 1996. a 
kehtestatud detailplaneering, eskiislahenduste elluviimiseks esitatud kujul on vajalik uue 
detailplaneeringu koostamine. Ala keskelt on planeeritud läbi magistraaltänav, mille kaudu on 
võimalik ühendada ka ERMi piirkonda ja riigi põhimaanteed nr 375. 

Aastal 2020 elas Jaamamõisas 3247 inimest76 ning rahvastiku prognoosi kohaselt, suureneb elanike 
arv 4065-ni (+27%) aastaks 204077. Elanikkonna vanuseline struktuur on toodud Joonisel 678 ning 
võrreldes ülejäänud Tartu keskmisega, on piirkonnas rohkem lapsi vanuses 0-6 aastat (Jaamamõisa 
7,61% elanikkonnast vs Tartu keskmine 4,78%) : 

 

JOONIS 8. JAAMAMÕISA ELANIKKONNA VANUSELINE JAOTUS 

Jaamamõisa linnaosa rajati peale II maailmasõja lõppu eelkõige NSV ohvitseride peredele. Algselt 
ehitati enamasti ühekorruselisi puumaju, aastatel 1970-1980 ehitati erinevaid paneelkorterelamuid. 

 

73 Bakalaureuse lõputöö “The Avenue”, Martti  Kask, EMÜ, 2018 
74 Tartu Linnavalitsuse andmed 
75 Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise üldiste 
põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale. 2018 <link> 
76 Tartu elanikkonna vanuseline jaotus, Jaamamõisa. <link> 
77 Tartu rahvastiku ja elamuprognoos 2040 <link> 
78 Tartu elanikkonna vanuseline jaotus, Jaamamõisa. <link> 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/all_files/research_import/2021-11/1769DP3_Jaamamoisa.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2MyN2RlNzctYmM4Mi00OGNkLThjYzktMGFmMzkxNjA4YmQ2IiwidCI6ImJmMjEzMWEwLThmNjgtNDgxMy04NGVmLTJiZTQzNDdlZDM4ZSIsImMiOjh9
https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-rahvastiku-ja-elamuprognoos-2040
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2MyN2RlNzctYmM4Mi00OGNkLThjYzktMGFmMzkxNjA4YmQ2IiwidCI6ImJmMjEzMWEwLThmNjgtNDgxMy04NGVmLTJiZTQzNDdlZDM4ZSIsImMiOjh9
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91% Jaamamõisa kortermajadest pärinevad perioodist 1945-1990 ning ainult 11% elamufondist on 
uusehitised, mis viitab lähiaastatel tekkivale elamufondi ulatuslikule renoveerimisvajadusele ning 
ühest küljest on tegemist probleemiga, teisalt annab see aga võimaluse liikuda kestliku 
renoveerimisprotsessi suunas. Kokku on Jaamamõisas 1938 eluruumi (sh 1845 korterelamus ja 93 
üksik- ja ridaelamus). Joonisel 7 on toodud ala hoonestuse jagunemine erinevatesse ajalistesse 
gruppidesse79. 

 

JOONIS 9. JAAMAMÕISA HOONESTUSE AJALINE RAAMISTIK 

Alates 2015 on Jaamamõisa maht servalinna arendusena hoogsalt suurenenud, eeslinnastumise trend 
tähendab linna kasvu tihenevalt laienenud mustris80. Jaamamõisa ruumipotentsiaal seisneb selles, et 
endisel sõjaväealal on palju vabu krunte. Postmilitaarne keskkond pakub linnalist mastaapi. 
Jaamamõisas on perioodil 2000–2020 ehitatud 555 uut eluruumi. Suure-Tartu kasvustsenaariumi 
kohaselt tekib Jaamamõisa piirkonda 2040. aastaks 900  uut eluruumi. Kuivõrd enamus uute kodude 
ostjatest on noored pered, siis kindlasti on eristuvaks tugevuseks kohe naabruses paiknev Lotte 
lasteaed. 

Jaamamõisa piirkond on küllatki mitmekesise ja huvitava olemusega. Kõige suurem maa-ala on 
korterelamute ja garaažide all, lisaks on suur linna aiandusmaa, korterite ja aiamaa vahele jääb ka 
roheala. Jaamamõisa on otseühenduses Emajõe rohekoridoriga Anne kanali kaudu. Jaamamõisa 
läheduses on lisaks RMK Puukool, sõjaväe ala, Tartu lumepark. Oluliseks tõmbeteguriks Eesti 
Rahvamuuseum (ERM) oma taristuga.  

Vaatamata kirjeldatud objektide lähedusele, puudub Jaamamõisas ühine, inimesi kokku toov ala ja 
sotsiaalset lävimist soodustav avalik ruum. Joonisel 8 on näidatud ala jagunemine funktsionaalsuse 
järgi.81 

 

79 Bakalaureuse lõputöö “The Avenue”, Martti  Kask, EMÜ, 2018 
80 Tartu rahvastiku ja elamuprognoos 2040 <link> 
81 Bakalaureuse lõputöö “The Avenue”, Martti  Kask, EMÜ, 2018 

https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-rahvastiku-ja-elamuprognoos-2040


 

38 
 

 

JOONIS 10. JAAMAMÕISA OLEMUS 

Jaamamõisa puhul on tajutav teatud sotsiaalne segregatsioon: vanemates paneelelamutes elavad 
vene emakeelega vanemad inimesed, uuselamutes aga nooremad pered. Kahe generatsiooni vahele 
on tekkinud sotsiaalne barjäär, kus erinev elanikkond ei lõimu omavahel.  

 JAAMAMÕISA LINNAOSA KESTLIKU PLANEERIMISE SUUNAD 

Jaamamõisa potentsiaal seisneb eeskätt ala läheduses kesklinnale ja suures munitsipaalmaa 
osakaalus, mis võimaldab suunata terve piirkonna arengut ning planeerida linnamaale pindalaga 
üle 82 hektarit jätkusuutlikke uudseid lahendusi. Ala keskelt on planeeritud läbi magistraaltänav, 
mille kaudu on võimalik ühendada ka ERMi piirkonda ja riigi põhimaanteed nr 382.  Ala mitmekesisus 
võimaldab katsetada kestlikku planeerimist ja ehitamist nii uuselamualade ja linnaaiandusmaa 
väljaarendamisel kui amortiseerunud elamufondi renoveerimisel. Eraldi vajab antud piirkonna puhul 
tähelepanu sotsiaalse segregatsiooni tasandamise lahenduste väljatöötamine ja sotsiaalset lävimist 
soodustavate ühisalade väljaarendamine. Stockholmi linnas oli sotsiaalmajandusliku segregatsiooni 
probleem küllaltki terav nii linna kui regiooni tasandil ning elupiirkonna ruumilise killustatuse 
vähendamiseks kasutati Stocholm Urban Game83 põhimõtteid (vt Joonist 9 ning joonealust allikat). 
Jätkusuutliku sotsiaalse arengu suunamine toimus omavahel seotud EL ja kohaliku taseme direktiivide, 
programmide, plaanide, projektide kaudu. Tegemist on ainulaadse tööristaga saamaks aru, milliseid 
meetmeid ja kuidas on vaja rakendada erinevatel juhtimistasanditel selleks, et saavutada kestlikku 
tulemust. Põhirõhk on pingevaba, mitteformaalse aruteluplatvormi loomisel lisaks siiani eksisteerinud 
kaasamismehhanismidele eri sektorite ja juhtimistasandite esindajate kaasamiseks arutellu.  

 

82 Jaamamõisa linnaosa keskkonnasäästliku planeerimislahenduse ja selle alusel sademevee säästliku käitlemise üldiste 

põhimõtete väljatöötamine Tartu linnale. 2018 <link> 
83 Stockholm: The Urban Game as a neutral platform for policy coordination <link> 

https://www.tartu.ee/sites/default/files/all_files/research_import/2021-11/1769DP3_Jaamamoisa.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/mlg_cs5.pdf
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JOONIS 11. STOCHOLM URBAN GAME KUI PINGEVABA DIALOOGI PLATVORM 

Järgnevalt on kirjeldatud Jaamamõisa kestliku planeerimise soovituslikud sammud: 

 

 Avalikkuse kaasamine ja asjakohaste uuringute (nt elanike käitumisharjumused) läbiviimine.  
Piirkonna elanikke vajadusete kaardistamine sihtgruppide lõikes, teenuste kättesaadavuse 
analüüsi läbiviimine (kasutades uusi kaasamis- ja partnerlusmudeleid).  

 

Piirkonna kitsaskohtade ja elanike ootuste tulemuste põhjal sekkumist vajavate 
valdkondade ja põhisuuna määramine ning piloteerimisalade (15-minuti linn läbi teenuste 
kättesaadavuse ja liikuvuse, ehitatud keskkonna renoveerimine ja uusarenduste kestlik 

ehitamine, energiasäästlikkuse parandamine, aiandusmaade-elamumaade kombineerimine, 
sotsiaalse segregatsiooni tasandamine kvaliteetse avaliku ruumiga, kliimamuutustega kohanemine ja 
üleujutusriskide minimaliseerimine) kujundamine. 

 

Jaamamõisa arengusuundade ja kontseptsiooni väljatöötamine ning seadustamine linnaosa 
struktuur-  või arenguplaanina (mis sisaldab ka peamisi tulemusmõõdikuid, nt elurikkuse 

indeksit). Nii Jaamamõisa kui ülejäänud Tartu kestlik ruumiplaneerimine toimub andmepõhiselt, s.t 
pidevas dialoogis ekspertide ja teadlastega. Tartu linn initsieerib parimate praktikate pardalevõtmist 
City-lab püsikomisjoni formaadis koostöös Tallinna linna ja teiste omavalitsustega. Omandisuhete uue 
mudeli loomine ja aktiivne kasutamine – jätkusuutlikku arendamist soodustavate tingimuste seadmine 
ehitamiseks munitsipaalmaale, linn kui maa pikaajaline rendileandja, soodustused ja lihtsustused 
eelistatud arendusprojektidele  jne. 

  

Esialgne  lahenduste ja sekkumiste kirjeldamine Jaamamõisa hoonestusplaanis (uued 
kaasamispraktikad eri planeerimisetappides, uued omandisuhte praktikad, madala 
süsinikujalajäljega hoonestuse rajamine ja ka kohaliku energia rakendamine - linnaosa 

toodab ise elektrienergiat oma vajaduste katmiseks, nt päikesepaneelid uute majade katustel, 
olemasolevate hoonete rõdudel, uute haljastusalade loomine ja kombineerimine olemasoleva 
haljastusega, liikuvuse sidumine rohealade läbimisega, jagamismajanduse soodustamise meetmed, 
ehitusmaterjalide taaskasutus linnaobjektide ehitamisel jne) ning elluviimise ajalise raami seadmine.  
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Finantseerimisskeemi väljatöötamine tegevuste elluviimiseks 

 

Kaasatavate partnerite võrgustiku loomine ning täpsemate tegevuste/sekkumiste ajalise 
raami ja vastutajate kokkuleppimine.  
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 PARIMA PRAKTIKA NÄITED 

 SINGAPURI LINNARUUMI ELURIKKUSE INDEKS 

Tartu linna arengukava 2018-2025 kohaselt, keskendub  Tartu Euroopa kultuuripealinnana 2024 
inimese tekitatud keskkonnakahju pidurdamisele ja leevendamisele läbi taaskasutuse ja liigirikkuse 
edendamise linnaruumis. ÜRO on kuulutanud käimasoleva kümnendi rahvusvaheliseks elurikkuse 
kümnendiks. Tartu linn on võtnud sihiks laiendada elurikkust soodustavaid tegevusi, mida hetkel 
viiakse ellu kultuuripealinna programmi raames 84 . Aina suuremat tähelepanu vajab ruumilise 
planeerimise ja looduskasutuse tasakaalustamine linnaruumis ning üheks võimalikuks 
horisontaalseks meetmeks on linnaruumi elurikkuse indeksi kasutuselevõtt.  

2020. aastal rõhutas Euroopa regioonide komitee, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad 
vastutustundliku tootmise ja tarbimise, samuti integreeritud territoriaalse maakasutuse planeerimise 
ja rakendamise abil aidata olulisel määral kaasa asjakohaste ÜRO konventsioonide, eesmärkide 
saavutamisele. Komitee juhib tähelepanu kestliku arengu eesmärkide omavahelisele seotusele ning 
soovitab hõlmata elurikkuse ja kliimaeesmärgid edaspidi poliitikameetmete väljatöötamisse, et 
saavutada nii elurikkuse kui ka kliimaeesmärgid. Üheks poliitikasoovituseks kohalikele omavalitsustele 
on ühtsete näitajate määratluse seadmine, sh linnade haljasalade kohta, tuginedes linnade elurikkust 
käsitlevale muudetud Singapuri indeksile, et hinnata kohalike elurikkuse meetmete panust, ning 
toetades kohalike ja piirkondlike omavalitsuste selget rolli 2020. aasta järgse üleilmse elurikkuse 
raamistiku järelevalve aruandlus- ja kontrollimehhanismis85.  

Singapuri elurikkuse indeksi väljatöötamine algas 2008 aastal ning 2021. aasta septembris avaldatud 
uuendatud ja muudetud Singapuri linnade bioloogilise mitmekesisuse indeks hõlmab laiemat katvust 
teenustest, mida bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid linlastele pakuvad. Indeksi mõõtmis- ja 
hindamisvahendid on muutunud lihtsamaks ja hõlpsamini kasutatavateks.  

Tallinna linn testis Singapuri indeksi rakendatavust aastal 2010 “Tallinna linnaelustiku uuringu ja 
strateegilises analüüsis86.” Indeksi testimine Tallinna näitel aitas üles leida potentsiaalseid probleeme 
mõõdikute kasutamisel (nt mõõdikute sobivus ühtaegu nii suurlinnale kui väikelinnale, nii 
parasvöötme kui troopikavöötme linnale tekitas küsitavust jne). Kokkuvõtvalt tuvastati, et pärast 
Singapuri indeksi mõõdikute kohendamist saaksid linnad hinnata enda staatust nii regiooni tasandil 
kui ka ülemaailmselt.   

Indeksit rakendanud linnad on leidnud, et raamistik on kasulik oma suutlikkuse suurendamisel 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel, kaitsemeetmete prioriteetide seadmisel ja eelarve 
planeerimisel. Tegemist on enesehindamise tööriistaga, mis aitab linnadel paremini mõista, kuidas 
nad saaksid parandada oma piirkonna elurikkust. Indeks hõlmab paljusid näitajaid, nagu looduslik 
bioloogiline mitmekesisus, ökosüsteemiteenused ning bioloogilise mitmekesisuse institutsionaalne 
võimekus, finantseerimine, partnerite kaasamine, rohealade juhtimisplaanid, linna toiduahel jne. 
Kõigepealt määratakse linna profiil, seejärel tuleb viia läbi 28 mõõdikuga hindamine. Iga indikaatori 
punktide vahemik jääb nulli ja nelja punkti vahele ning maksimaalne punktisumma on 112. Hindamiste 
läbiviimise vahemik on iga kolme-nelja aasta järel, et tulemuste saamiseks jääks piisavalt aega 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamise meetmete realiseerimiseks. 

 

84 Tartu arengustrateegia 2018-2025 <link>  
85 Euroopa Regioonide Komitee resolutsioon teemal „2020. aasta kohalik ja piirkondlik baromeeter – kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste reageerimine COVID-19-le ja töö taastumise nimel“ <link>  
86 Tallinna linnaelustiku strateegiline analüüs ja soovitused elustiku säilitamiseks. <link>  

https://tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/arengukava2025_eelarvestrateegia2025.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:440:FULL&from=EN
https://www.sei.org/publications/tallinna-linnaelustiku-strateegiline-analuus-ja-soovitused-elustiku-sailitamiseks-sei-tallinna-valjaanne-nr-14/
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Näiteks Lissabonis viis Singapuri indeksi rakendamine kohaliku elurikkuse strateegia ja tegevuskava 
väljatöötamiseni. Seda on loominguliselt kasutatud ka Singapuris linnaplaneerijate poolt uute 
linnaosade üldplaneeringus ning Ehitusameti poolt Green Mark for Districts scheme väljatöötamisel. 
Viimase näol on tegemist kestlikkuse hindamise kavaga, mis propageerib ja tunnustab 
keskkonnasõbralikke ja säästvaid tavasid linnaosa arenduste kavandamisel ja elluviimisel. Indeksi 
kasutamine aitas luua uusi sidusrühmade võrgustikke ehk  kaasas poliitikakujundamisse neid osapooli, 
kes muidu ei tule kokku87. 

 TARGA LINNA TIPPKESKUS 

Tartu energia- ja kliimakava „Tartu 2030“ kohaselt uue põlvkonna linnaarenduse planeerimist ja 
kohaloome lahendusi suunatakse senise suhteliselt killustatud elluviimise asemel piloteerivalt. See 
tähendab suuremat rõhku eeskujudele, õppeprotsessile, pilootaladele.  

Antud töö raames on leidnud kinnitust ka linnavalituse partnerite ootus pilootprojektide 
suuremahulisemale käivitamisele kestliku linna arendamisel ning järgnevalt kirjeldatud võrgustik 
pakub Tartu linnale häid võimalusi kestliku linna ideede piloteerimiseks.   

Alates 2020. aastast piloteerib Targa linna tippkeskus ideid, mis on kutsutud ellu eesmärgiga 
lahendada Eesti linnadele olulisi väljakutseid. Järgnevalt on toodud loetelu väljakutsetest, mille 
lahendamisele suunatud ideid piloteeritakse ning Tartu linna prioriteetsuse valikud.  

• Transpordikorralduses ei võeta arvesse kõiki liikumisviise ja nende koostoimet; 

• Ebapiisav ühistransport elanikkonnale mugavaks elukorralduseks; 

• Puuduvad kiired ja säästlikud ühendused tõmbekeskustega; 

• Linna/valla planeerimine ei ole terviklik, optimaalne ega säästlikkust silmas pidav;  

• Hoonete energiatarbimine on suur, sh kuidas nutikalt toimetada amortiseerunud hoonetega; 

• Taristu energiaga varustamine tööstuse arenguks;  

• Süsinikuheitme vähendamine energia tootmises; 

• Napib oskuseid ja võimekusi andmete kogumiseks ja kasutamiseks; 

• Kogutavad andmed ei ole kättesaadavad erinevatele kasutajagruppidele; 

• Avalikud teenused ei ole kõikidele sihtgruppidele kättesaadavad. 

Probleemilahendustel peab olema tõenduspõhiselt ka rahvusvaheline kasvupotentsiaal. Piloodi 
tulemuseks  peavad olema reaalses linnaruumis testitud konkreetse toote või teenuse prototüübid. 

Eesti linnadel ja linnadega piirnevatel omavalitsustel on võimalus osaleda ideede valimisel, pakkuda 
ennast välja võimaliku pilootkohana ja pakkuda ideed ning rahastuse saamisel arendada seda 
partnerina. Teiste riikide (eelkõige Soome) linnadel on võimalik liituda teise pilootkohana.  Piloodi 
elluviimisesse panustamisel kaetakse osaleva Eesti omavalitsuse personalikulu. Eesti omavalitsuse 
eelarve saab olla maksimaalselt 25% antud pilootprojekti eelarvest. 

2021.a. jaanuaris alustati nelja pilootprojektiga:  

• Tallinna- Helsingi digitaalne dünaamiline rohemudel.  Rohekaksiku projekt arendab Tallinna 

ja Helsingi digikaksiku rohekihistust ning loob Tallinna kesklinna nutika linnaplaneerimise 

virtuaalkeskuse. Projekti teeb maailmas ainulaadseks võimalus rohekeskkonda digitaalselt 

mudeldada, nn dünaamiline roheteabemudel. 

 

87 Handbook on the Singapore Index on Cities' Biodiversity <link>  

https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-98-en.pdf
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• Hoone suutlikkuse audit reaalajas. Eesmärgiks on parandada hoonete kasutusaegset 

energiatõhusust ja sisekliimat suurte kinnisvaraportfellide digitaalse haldamise abil. Pidev 

energia, ventilatsiooni ja õhu kvaliteedi monitooring sadades hoonetes tekitab suurandmeid, 

mille käsitlemiseks töötatakse välja analüütika, mis võimaldab hoonete olukorra jälgimist ja 

võrdlemist, samuti diagnostikat ja vigade tuvastamist hoonete tehnosüsteemides ning 

hoonete kasutuses. Kokku on plaanitud digitaalselt ühendada 45 haridushoonet Tallinnas ja 

Tartus. Platvormi kasutajaliides koosneb kolmest vaatest, milles esitatava info detailsus 

suureneb: linnavalitsuse, linnavaraameti ja halduse/hoolduse juhtimislauad. 

• Energiavajaduse vähendamine mikrovõrkude ning energiasalvestite abil. Projekti eesmärk 

on vähendada elektritoite vajadust tarbimise optimeerimise kaudu ning kärpida 

süsinikumahukat elektritootmist, lihtsustades taastuvenergia lahenduste kasutamist. Projekti 

käigus luuakse kohalikele omavalitsustele vahendid elektriliste mikrovõrkude ja suletud elektri 

jaotusvõrkude moodustamiseks, võimaldades seeläbi lahendada energiavarustuse probleeme 

ning suurendada süsinikuneutraalse energia kasutuselevõttu. Pilootlahendused on kavas 

rajada Lääne-Harju valda, Paldiskisse ning Tartu linna. 

• Viimase miili transpordilahendus autonoomsete sõidukitega. Projekti idee on pakkuda 

uudne ökosüsteemi raamistik ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks, kus 

kasutajakeskses lähenemises lisanduvad olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele 

isejuhtivad „viimase miili“ minibussid ja mikromobiilsuse lahendused. Üks peamisi väljundeid 

on kasutajasõbralik infovahetuse platvorm kõigi vajalike teenuste jaoks, ühendades nii 

olemasolevad kui ka uued andmekogud ja lahendused. Projektis testitakse nõudluspõhist 

transpordi terviksüsteemi alates reisija koduuksest kuni pealinna transpordi sõlmpunktidesse, 

nagu Ülemiste ja Tallinna sadam, ja edasi üle mere Helsingisse. Lõplikuks projekti tulemuseks 

on tulevikulinna mudel, mis on testitud reaalses linnakeskkonnas, ja rakenduslik töövahendite 

komplekt linnade jaoks. Projekti peamised partnerid on Tallinna linn ja Rae vald.88 

Kokkuvõtvalt on Tartu linnal võimalik tõhustada koostööd Targa linna tippkeskusega ka liikuvuse ja 
kompaktse tervikliku linnaruumi pilootprojektide elluviimiseks kas idee algatajana või projektikohana. 

 ROHELINE JA KAASAV LINNAARENDUS FURUSET 

Furuset piirkonna arenduse edulugu on andnud inspiratsiooni paljudele omavalitsustele väljaspool 
Norrat. Tegemist on 1970-tel ehitatud linnaosaga, mis asub 20 minuti metroosõidu kaugusel Oslost 
ning kus prevaleerivad nelja- kuni kuuekorruselised kortermajad. Linnaosas elab 9500 inimest. 
Piirkonnas oli avar rohemaa, mitmeid koole ja lasteaedu ning spordirajatisi,  kuid  puudus inimeste 
kokkusaamist soosiv avalik ruum. Piirkonnas oli madal tööhõive, suur sisserändajate osakaal, 
terviseprobleemid ja laste vaesuse probleem. Ehitatud keskkond oli enamasti tugevalt 
amortiseerunud, piirkonna mainet ja kinnisvara hinda mõjutasid negatiivselt ka kasutuseta seisvad 
lagunevad hooned. Kuna piirkond oli linlaste ja külastajate seas ebapopulaarne ning ka ebaturvaline,  
ei näinud ka linnavõimud selles arengupotentsiaali ning Furuset hakkas getostuma89.  

Haavatava piirkonna elutingimuste parandamiseks käivitas Oslo linnavalitsus 2007.a koostöös Norra 
riigiga Furuset tegevusplaani,90 mille elluviimine toimus 2010-2020 a. Tegevusplaan koosnes viiest 
erinevast, kuid üksteist toetavast projektist, mis olid valitud teostatavuse ja algatuste eeldatava mõju 

 

88 Taltech: Targa linna tippkeskus <link> 
89 Green and inclusive urban development in Furuset <link> 
90 How Norway promotes good living conditions for children and youth <link> 

https://taltech.ee/targa-linna-tippkeskus#p34629
https://nordregio.org/sustainable_cities/green-urban-development-in-furuset
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1798&furtherNews=yes
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alusel kasvuhoonegaaside heitkogustele, projekti üldistele eesmärkidele ja õppimisvõimalustele, mida 
saab teistesse projektidesse üle kanda. Linnavalitsus oli teejuhiks piirkonna soovitava arengu 
määratlemisel ja elluviimisel. Plaan ühendas füüsilisi ja sotsiaalseid meetmed Furuset elukeskkonna 
parandamiseks. Elanike igapäevaelu parandamisele suunatud sotsiaalmeetmed (nt tasuta lasteaed) ja 
füüsilised meetmed hõlmasid uute avalike ruumide (nt väljakud ja jalakäijate tänavad, park (vt foto 1), 
rohelised puhkekohad) tsoneerimisplaani, ligikaudu 2000 uue elamisruumi ehitamist ja 3000 tööruumi 
loomist metroo lähedusse. Planeeringu oluliseks elemendiks oli ka erinevate haljasalade 
ühendamine. Uus roheline struktuur parandas ökosüsteemi teenuste kättesaadavust. 

 

JOONIS 12. FOTO VERDENSPARKEN, FURUSET 

Rahastus tuli peamiselt riiklikest ja kohalikest vahenditest ning testpiirkonna arendamisel keskenduti 
järgmistele komponentidele: 

ARHITEKTUUR JA LINNAKUJUNDUS | Planeeringu keskseks kontseptsiooniks on kahe ristuva 
linnaruumi rajamine. Uus "linnatänav" loob ida-lääne suunalise linnastruktuuri, põhja-lõuna 
suunaliseks suhtluseks rajatakse ühtne pargiläbikäik. Ühtse sinakasrohelise struktuuri rajamine koos 
looduslike sademeveesüsteemide ja taasavatud ojadega on keskseks elemendiks avaliku välisruumi 
uuendamisel. Kvaliteedistandardid tagavad mitmekesised ja kõrge arhitektuurilise kvaliteediga 
elamud. Keskväljak Trygve Lies Plass asub kahe linnaruumi kohtumise kohas ja moodustab planeeringu 
südame. Linnavalitsus katsetab oma kinnistutel uusi lahendusi kliimasõbralikeks hoovide 
arendamiseks. 

TRANSPORT | Furuset uusarendus asub olemasoleva, väljakujunenud ja toimiva ühistranspordisõlme 
kõrval. Tulevikus on esikohale seatud jalakäijad, jalgrattad ja ühistransport, sealhulgas uued 
jalgrattateed. Autotransporti vähendatakse, pakkudes vähem parkimisvõimalusi. Trygve Lies Plass 
väljaku transpordisõlme rolli tugevdatakse veelgi uute liikumisvõimalustega. Plaanis on viia autod maa 
alla, rajada autode ja jalgrataste elektrilaadimispunktid ning rajada rattaparkla. Tulemuseks on elav 
linnapiirkond, kus on keskkonnasõbralikum kohtumine ja reisimine atraktiivsem. 

ENERGIA | Hoonete energiakasutust vähendatakse piirkonna kvaliteediprogrammi juhendite ja 
kasvuhoonegaaside arvestuse (kliimagaaside arvestuse) kasutamisega juhtimisvahenditena. 
Energiavarustus muutub nutikamaks ja keskkonnasõbralikumaks kaugküttesüsteemi rajamisega, mis 
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kasutab ära ka piirkonnas tekkivat liigsoojust. Antud lahendus on majanduslikult otstarbekas, 
tehniliselt uuenduslik, kinnistuomanikele ja üürnikele atraktiivne ning väljaehitatav sammude kaupa. 

AMBITSIOONIKAS MUDELPROJEKT | Furuseti projekt näitab eeskuju, kaasab ja loob lahendusi 
tulevikuks. Furuseti projektipiirkonna tegevusplaanis selgitatakse, kuidas on võimalik saavutada 
eesmärki projektide visiooni, eesmärkide, strateegiate ja prioriteetsete projektide kaudu. Dokumendi 
töötas välja FutureBuilt'i projektirühm (Furuset oli üheks 50st. FutureBuilt pilootprojektist) ja kinnitas 
Oslo linnavolikogu. Pilootprojekt  on uuenduslik linnaplaneerimise, tehnoloogia valiku, 
materjalikasutuse ja meetodite vallas ning selle kõik asjaosalised seavad prioriteediks püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks testpiirkonnas.  

Lisaks rajati piirkonda uus kool ja hooldekodu. Mõlemad hooned on FutureBuilt piirkonna 
kliimasõbraliku projektid ning läbi nende arenduste toimis linn uuenduslike lahenduste algatajana.  

Keskkonnasõbraliku linnaarenduse peamiseks tööriistaks oli Furuset haldusüksuse planeering 
tagamaks, et üksikute kinnistute üldine kontseptsioon ja juhised aitavad kaasa kliimasõbralikule linna 
arengule.  

Üldiselt on Furuset tegevusplaan heaks näiteks universaalse ja piirkonna valupunktidele fokuseeritud 
lähenemisviisi kombineerimise edukusest, samuti vajadusest peamiste partnerite koostöö 
tõhustamiseks (kesk- ja kohaliku omavalitsus, erinevad ühendused, valitsusvälised organisatsioonid ja 
kohalikud elanikud). Algatuse edukust soodustasid kaasatud inimeste entusiasm, tegevuste 
järjepidevus, tugev kohaliku identiteedi ja kaasatuse tunne, kujutlusvõimelised ja praktilised viisid 
kavandatavate muudatuste kasu esiletoomiseks potentsiaalsetele kasusaajatele. 
Planeerimisprotsessi kaasati ka tavapäraselt kõrvale jäävaid sihtgruppe – eakaid ja lapsi. Kaasatud 
osapooled koostasid ideekavandite näitustel ja töötubades mõttekaarte, millele olid märgitud 
piirkonna meeldivad ja probleemsed alad (vt foto nr 2) ning mis andis sisendi sekkumist vajavate alade 
kaardistamisele.  

„Ebameeldivate“, madalatele eluasemehindadele ja naabruskonna üldise halva mainega alade 
kaardistamine elanike poolt on tõhus kaasamise tööriist, mis annab adekvaatse sisendi ruumiliseks 
planeerimiseks linnalises keskkonnas. 
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JOONIS 13. MEELDIVATE JA PROBLEEMSETE ALADE KAARDISTUS TÄISKASVANUTE, EAKATE JA LASTE POOLT 
FURUSET LINNAOSA ÜMBERMÕTESTAMISE PROTSESSI OSANA 

Üheks võimalikuks kitsaskohaks on algatuste jätkamine pärast esialgse rahastamise lõppemist. 
Võimaliku lahendusena toodi algatuste kaasamise tähtsust õigusaktidesse või laiematesse 
olemasolevatesse programmidesse, pakkudes tõendeid tuvastatava kasu kohta ning valmistades ette 
olemasolevad struktuurid innovatsiooni omaksvõtmiseks91. 

  

 

91How Norway promotes good living conditions for children and youth <link> 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1798&furtherNews=yes
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 LISA “KESTLIKU LINNA TEGEVUSSUUNAD TARTU 
ARENGUDOKUMENTIDES” 

TARTU ARENGUSTRATEEGIA 2030 

Tartu arengustrateegias 2030 on kestliku linna eesmärke saavutamist toetavate tegevusuundadena 
toodud välja:

 
▪ Tartu linnapiirkonnapõhine 

(koostöös 
naaberomavalitsustega) 
arengu ja 
planeerimistegevuse 
koordineerimine. 
Valglinnastumise ohjamine 
läbi eluaseme-, hariduse ja 
ühistranspordi poliitikate. 

▪ Kesklinna ja arengualade 
kavandamine ja elluviimine 
tervikliku linnaehituslikku 
arengut soodustava 
planeeringu alusel. 

▪ Miljööväärtust tõstvate 
tegevuste 
(restaureerimistoetused, 
remonditoetused jms) 
toetamine. Linnaruumi 
rikastava avaliku ruumi 
kujundamine. 

▪ Rohevõrgustiku säilitamine, 
linnakeskkonna 
inimsõbralikkuse 
suurendamine 
(mänguväljakud,  
 

lemmikloomadega jalutamise 
kohad, piknikualad, 
sportimisvõimalused jms) ja 
linnaruumi rikastavate 
avalikus kasutuses olevate 
alade arendamine 
(Toomemägi, Tähtvere 
Puhkepark, Laululava, Anne 
kanali piirkond jms) 

▪ Transporditaristu kvaliteedi 
tagamiseks minnakse üle 
normatiivsele tänavate ja 
kõnniteede teekatte 
uuendamisele. 

▪ Hoitakse veeressursse ja 
rakendatakse meetmeid 
veekadude vähendamiseks. 
Kujundatakse välja linnastu 
joogivee-, kanalisatsiooni- ja 
sademevee süsteem. 
Soositakse sademevee 
lokaliseerimist ja 
korduvkasutamist. Tagatakse 
kasutatavate veehaarete 
kaitse ja reostusriskide 
maandamiseks võetakse 
kasutusele uusi  
 

veehaardeid väljaspool linna. 
Kaalutakse Emajõe vee 
kasutust alternatiivina 
põhjaveele. 

▪ Jäätmete taaskasutamise 
võimaluste laiendamine, 
prügilasse ladestatavate 
jäätmete koguste 
vähendamine ja jäätmete 
keskkonnanõuetele vastava 
käitlemise tagamine. 

▪ Tartut ümbritseva ringtee 
väljaehitamine. 
Transiitliikluse väljaviimine 
linnast. 

▪ Ühistranspordi ja kergliikluse 
Tartu linnapiirkonna põhine 
arendamine, asustuse heade 
ühenduste kaudu 
linnapiirkonna kompaktsuse 
suurendamine. 

▪ Eri liikumisviiside sidususe 
tagamine. Linnasisese 
liikluskoormuse hajutamine, 
vanalinna tarbetute 
sissesõitude vältimine, 
autovaba ala laiendamine 
vanalinnas ja tõhusa 
parkimiskorralduse loomine. 
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TARTU ARENGUKAVA 2018-2025  

Tartu linna arengukava 2018-2025 uuendamisel oktoobris 2021 on dokumenti  lisatud  mitmeid 
tegevusi, mis toetavad kestliku linna arendamist: 

 
▪ Arhitektuurikonkursside 

korraldamise praktika 
laialdasem kasutamine 
linnaruumi kujundamisel. 

▪ Tänavate rekonstrueerimisel 
kliima soojenemisega 
kaasnevate riskide 
leevendamine 
tänavahaljastusega, tänavate 
projekteerimisel ja ehitamisel 
tänavadisaini elementide 
kasutamine.  

▪ Säästva renoveerimise 
võimalusi tutvustavate 
teavituskampaaniate 
korraldamine.  

▪ Miljööväärtuslike piirkondade 
ja üksikobjektide säilitamise 
ning taastamise toetamine 
(restaureerimistoetused jms). 

▪ Linnavara kvaliteedi tõstmine, 
sh linnavalitsuse 
haldushoonete 
renoveerimine 
energiatõhususe tõstmiseks.  
Linnale kuuluvate 
amortiseerunud hoonete 
lammutamine ja 
territooriumide 
heakorrastamine. 

▪ Haljasalade ja parkide 
väärtustamine ja arendamine. 

▪ Emajõe kallaste ja 
supelrandade korrastamine ja 
laiendamine. 

▪ Kliima soojenemisest tulevate 
riskide maandamine 
(sademevete  
immutamine ja soojasaarte 
vältimine haljastusega). 

▪ Energiapositiivse linnaosa 
(Energy District – EPD) 

põhimõtete rakendamine linna 
planeerimistegevustes  

▪ Tartlaste keskkonna- ja 
energiateadlikkuse tõstmine ja  
loodushoidlikku käitumist 
soosivate tegevuste toetamine. 

▪ Osalemine Euroopa Liidu 
missioonis „100 kliimaneutraalset 
linna aastaks 2030“. 

▪ „15-minuti linn“ kontseptsiooni 
rakendamine 
planeerimistegevustes. 

▪ Energiajuhtimise süsteemi 
rakendamine linnale kuuluvate 
hoonete energiatarbe seiramisel. 

▪ Korterelamute renoveerimisele 
suunatud energiasäästlike 
meetmete väljatöötamine ja 
osalemine energiasäästule 
suunatud projektides (SmartEnCity 
jt) 

▪ Energiatõhusa arenduse, ehituse, 
renoveerimise ja 
kinnisvarahalduse edendamine 
ning linlaste energiakäitumise 
parandamine ja 
energiateadlikkuse tõstmine. 

▪ Korterelamute renoveerimist 
puudutava teabe 
süstematiseerimine, vastava 
andmebaasi koostamine ja 
kättesaadavaks muutmine 
koostöös korteriomanike 
ühenduste, erasektori esindajate 
ja ekspertidega. 

▪ Energiatõhusa arenduse, ehituse, 
renoveerimise ja 
kinnisvarahalduse edendamine 
ning linlaste energiakäitumise 
parandamine ja 
energiateadlikkuse tõstmine 
koostöös TREA’ga. 

▪ Väiksematele kortermajadele 
renoveerimiseks laenu pakkumine 
SA Tartu Eluasemefond abil. 

▪ Taastuvenergia, iseäranis 
päikeseenergia laiema 
rakendamise toetamine. 
 

▪ Elanike ja asumiseltside energia- ja 
keskkonnaalgatuste toetamine, sh 
nutikate energiasäästu võtete, 
ringlusmajanduse (nt jäätmed, 
taaskasutus) ja liikuvuslahenduste 
toetamine. 

▪ Tartlaste liikumisharjumuste 
kujundamine linna eri piirkondi 
ühendava kergliiklusteede 
võrgustiku rajamisega 

▪ Mugava ja keskkonnasõbraliku 
ühistranspordisüsteemi, sh. 
rattaringluse töölerakendamine. 

▪ Elanike liikuvust soodustava taristu 
eelisarendamine (kergliiklusteed 
ja-sillad).  

▪ Olemasoleva teedevõrgu ja sildade 
korrashoiu tagamine.  

▪ Säästlike 
tänavavalgustuslahenduste 
laiendamine kõikidesse linna 
piirkondadesse.  

▪ Uusimate nutilahenduste 
kasutamine liikluskorralduses. 

▪ Keskkonnasõbralike sõidukite 
kasutuselevõtu soodustamine 
(metaangaasil sõitvate busside 
kasutuse suurendamine, elektri- ja 
gaasisõidukite ning 
keskkonnasõbralike taksode 
eelistamine). 

▪ Tartu linnakeskkonna regulaarne 
seire (müra, õhu ja joogivee 
kvaliteet jms) ja 
parandusmeetmete 
kasutuselevõtmine vastavalt seire 
tulemustele. 

▪ Tartlaste keskkonnateadlikkuse 
arendamine
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 LISA „AVALIKUD TEENUSED 
LINNAPLANEERIMISES“ 

Teenused peavad olema valdavale osale elanikest piisavalt hästi kättesaadavad muutuvate 
majanduslike võimaluste ja otstarbekuse piires. Teenuste võrgustiku kavandamine peab toimuma 
ettevaatavalt ning arvestama nii demograafiliste muutustega (rahvastiku vähenemine ja vananemine 
suuremal osal Eesti territooriumil) kui ka teenuste alternatiivsete kättesaadavuse viiside (telemeditsiin, 
nõudepõhine transport, koju toodavad teenused) lisandumisega. Teenuskeskuste hierarhia 
elluviimine maakonnaplaneeringu osana on oluline samm teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
ühtlustamiseks arvestades sotsiaal-majanduslikke suundumusi ning majandusliku arengu (töökohtade 
loomise) potentsiaali.92 

Eestis ei esine üheaegselt probleeme mitme esmateenuste pakkumisega vaid Harjumaal ning 
Tartumaal. Riigikontrolli aruandes „Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“ tuuakse välja, et 
esmateenused on need teenused, millest sõltub inimeste igapäevane toimetulek (nt hooldus) ja 
heaolu (nt kauplus) või isegi elu ja tervis (nt pääste, arstiabi) ning millega inimesed sageli kokku 
puutuvad (nt üldharidus) või mille puudumine võib suuri probleeme tekitada (nt korrakaitse). 
Avalikke teenuseid võivad osutada nii keskvalitsus kui ka kohalik omavalitsus või sünnivad teenused 
nende koostöös. Järjest rohkem pakuvad avalikke teenuseid kas lepingute alusel või omal initsiatiivil 
ka vabaühendused ja isegi äriühingud, seega on tänapäeval avalike teenuste pakkujate ring lai. Et 
avalikud teenused vastaksid paremini ühiskonna ootustele, on võimalik kasutusele võtta 
mitmesuguseid moodsaid tegevusmudeleid (nt teenuste koosloome, kogukondlikud teenused) ja 
nutikaid lahendusi (nt ennetavad teenused, e-teenused). Erinevusi teenuste kättesaamises süvendab 
linnastumine, eeslinnastumine, koondumine tõmbekeskustesse ning ääremaastumine. 
Linnaplaneerimise kvaliteet mõjutab elukvaliteeti muuhulgas ka läbi teenuste hea kättesaadavuse. 
Elukvaliteet meelitab omakorda inimesi piirkonda tulema või sealt lahkuma, maksumaksjate ja 
teenuste kasutajate olemasolu mõjutab aga tugevalt teenuste pakkumise korraldust regioonis. 
Inimeste liikumist ja omakorda kliimat mõjutab tugevasti see, kuidas linnades on korraldatud avalike 
teenuste kättesaadavus (lasteaiad, koolid, e-teenused).93 

Tartu Ülikooli RAKE uuring teenuste paiknemisest ja kättesaadavusest nimetab viite teenuste liiki 
sõltuvalt teenusekeskuse tasemest94:  

KODULÄHEDASED TEENUSED | nt kirjakast, ühistranspordipeatus, külakeskus/kultuuriasutus, 
lähiliikumispaik. On olulisele osale elanikest kättesaadavad jalgsi ja jalgrattaga hea kättesaadavuse 
kriteeriumiga 3 km või 3-36 minutit sõltuvalt liikumisviisist  

 

92  Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 
maakonnaplaneeringutes <link>  
93 Esmatähtsate avalike teenuste tulevik.  Riigikontrolli aruanne Riigikogule <link> 
94  Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest 
maakonnaplaneeringutes <link> 

https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3131/1202/0003/RK_11112020_ettek.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1
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JOONIS 14. KODULÄHEDASED TEENUSED 

KOHALIKUD LIHTTEENUSED | nt toidu- ja esmatarbekauplus, postipunkt, laste päevahoid, algkool, 
välispordiväljak, vabaajakeskus. Teekonna kulu ei ületa 25 minutit. 

 

JOONIS 15. KOHALIKUD LIHTTEENUSED 

KOHALIKUD PÕHITEENUSED | nt põhikool, lasteaed, linna- või vallavalitsus, esmatasandi 
tervisekeskus või perearstipraksis, haruapteek, vabatahtlik päästeüksus, piirkonna politsei, 
sularahaautomaat, tankla, spordisaal, välispordiväljak, terviserada, noortekeskus, päevakeskus 
eakatele, sotsiaaltöötaja kabinet, raamatukogu, postkontor, rahvamaja. Jõudmise aeg teenusteni kuni 
30 minutit. 

 

JOONIS 16. KOHALIKUD PÕHITEENUSED 

KOHALIKUD KVALITEETTEENUSED | nt maagümnaasium, esmatasandi tervisekeskus, kiirabijaam, 
päästekomando, konstaablipiirkond,  hooldekodu, apteek, hambaravi, kultuurikeskus, ujula, 
ühistranspordi terminal, ehitus- ja aiakaupade kauplus. Teenustele jõudmise mõistlik  ajakulu 45 
minutit. 

 

JOONIS 17. KOHALIKUD KVALITEETTEENUSED 

REGIONAALSED TEENUSED | nt maakonnahaigla, regionaalsed haldusasutused (PPA, SKA, EMTA), 
politseijaoskond/konstaablijaoskond, pangakontor, võistlusstaadion, maakonnarahvamaja, 
riigigümnaasium, maakonna raamatukogu, kutsekool, maakondlik tervisespordikeskus. Optimaalne 
teekonna kulu kuni 60 minutit.  
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JOONIS 18. REGIONAALSED TEENUSED 

Antud käsitluse edasiarendus on aluseks Tartu 15-minuti linna mudeli loomisel. Arvestades Tartu linna 
kompaktsust, on 15 min linna kontseptsiooni väljaarendamisel soovitatav tagada kodulähedaste 
teenuste, liht- ja põhiteenuste kättesaadavus 15 minutiga elukohast.  
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Järgneval joonisel on selgitatud teenuste liigitus ja osutamise optimaalne territoriaalne tase95 

 

JOONIS 19. TEENUSTE LIIGITUS JA OSUTAMISE OPTIMAALNE TERRITORIAALNE TASE 

 

95 Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes <link> 

https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/2015-teenuskeskuste_uuringu_lopparuanne-16-05.pdf?download=1

