
Tartu linna arengukava 2018-2025 koostamine 

Seminar 23. novembril 2016 – Tartu linna väljakutsed 
 

Aruteludel väljapakutud mõtete loetelu: 

 

KOOLI JA TEADMUSLINN 
 

• Lasteaedade ja koolide vastavus normatiividele 

• Põhikoolid korda (füüsiline õppekeskkond) 

• Tugisüsteemide arendamine (lasteaiad ja põhikoolid) 

• Uue õpikäsitluse juurutamine (MÕK) 

• Koolide ja teadusasutuste koostöö (MÕK) 

• Huvihariduse ja üldhariduse integreerimine (MÕK) 

• Tartu Kutsehariduskeskuse kohtade sh erialade laiendamine 

• Linna huvi kõrgkoolidega koostööks: teemade pakkumine, praktikakohad, 

vastuvõtud, tunnustamine (õpilaste, juhendajate), lepingud (tellimused) 

• Võimalus võtta aineid mujalt 

• Erineva 1. võõrkeelega koolid (saksa, prantsuse, vene) 

• IT läbivaks pädevuseks 

• Toetada ettevõtluse õpet ja ettevõtete rajamist õpilaste poolt 

• Õppekavasse kooliväliste ettevõtete kaasamine 

• Kahesuunaline keelekümblus 

• Õpetaja õpetab mitmes koolis 

• Haridust omandavate inimeste „sidumine“ linnas tegutsevate ettevõtetega kasutades 

ebatraditsioonilisi võtteid 

• Tartu maakonna õppekohad kõik Tartus 

• Aktiivsete tudengite (nt tudengiorganisatsioonide) sidumine ettevõtlusega 

 

NUTIKAS ETTEVÕTLUSLINN 
 

• Kosmoselinn Tartu 

• Targa linna kontseptsiooni rakendamine 

• Tartu kui start-up linn 

• Tartu konkurentsiturismi linnaks 

• Hetkel suunata ettevõtteid Roosi tn äärde – kohvikud, baarid jne 

• Transpordiühendused välismaailmaga (kiire rongiühendus, lennuühendus) 

• Emajõgi Tartu kasuks tööle – veeturism, jõeliiklus 

• Suurem valmisolek innovaatilisteks lahendusteks 

• Nutikate töökohtade loomine. Nutikad lahendused praktikasse (era+avalik+kolmas 

sektor) 

• Nutikate turismiideede konkurss 

• Erinevad paketid (ERM, AHHAA…) 

• Kaasata ja motiveerida IT-ettevõtteid pakkuma probleemidele lahendusi 

• ülikooli IT-majaga seoses tihendada koostöövõrgustikku: ülikool-linn-IT-ettevõtted 

• Alustavad ettevõtjad elujõuliseks 

• Praktikavõimalus ettevõtetes – linn vahendajaks 

• Tudengitele suvise tööpraktika võimaluste loomine ettevõtluses 
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• Ettevõtjate ja nö toetatud tööst huvitatud organisatsioonide koostöö vahendamine 

linnavalitsuse poolt 

• Ettevõtlusteema praktiline rakendamine üldhariduskoolides koostöös ettevõtjatega 

• Ettevõtlusosakonnalt rohkem „Maitsev Tartu“ stiilis algatusi, kus ettevõtetega koos 

otsitakse lahendusi ettevõtluse hoogustamiseks 

• Ettevõtjatelt rohkem sisendit volikogule (enne otsustamist) 

• Tartu Ülikoolis õppinud üliõpilaste võrgustiku arendamine ettevõtluse (sh 

rahvusvahelise) hüvanguks 

• Tartu sõpruslinnadega erinevate ettevõtlussektorite, ettevõtjate koostööpäevad 

• Pop-up turismiatraktsioonid – koostöö teiste linnadega (Lõuna-Eestis) 

• Suur konverentsisaal 

• SPA-d 

• Tehisjää Emajõele 

• Koostöö – Läti (Riia) 

 

INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN 
 

• Ühistranspordi infrastruktuur ehitada üles inimeste harjumuste-eelistuste järgi, 

kohandudes inimeste järgi, mitte vastupidi 

• Loogilisem bussiliiklus 

• Riia tn koormuse vähendamine 

• Raudtee – peab segama vähem liikumist 

• Jalgrattavõrgu pikaajaline arengustrateegia 

• Jalgrattateede otsad kokku 

• Rattaringlus, rattajagamine – CITYBIKE 

• Ülekäigurajad inimestele ohutumaks 

• Jalakäijate sillad (Marja, Rebase) 

• Paadimees kesklinnas aitab üle jõe 

• Kallasrada vabaks (Turu-Rebase) 

• Parkimismajad kesklinnas 

• Autojagamine, isesõitvad autod ja taristu 

• Ehitus eelkõige kesklinna 

• Hooned tänava peale 

• Kohalike (kogukonna)keskuste eelisarendus 

• Tudengitele hotelli tüüpi ühiselamuid (odavaid) 

• Rohkem odavaid kortereid 

• Tänavaruum inimlikumaks 

• Puhkealade kaasajastamine 

• Terviklik ja stiilne linnakujundus, sh viidasüsteem 

• Linnaruumi kujundamisel rohkem ideid elanikelt 

• Seos naaberomavalitsustega (kujundus, transport) 

• Säästlik tänavavalgustus 

• Nutikad ja ökoloogilised sadeveesüsteemid linnahaljastuse planeerimisel 

• Tark/teadlik prügimajandus elamupiirkondades 

• Maja eest tänava puhastamine ühiselt (maamaksu eest) 

• Linnale ülevaade tühermaadest 
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• Üldine elukeskkonna turvalisus 

 

HOOLIV LINN 
 

• Jälgida, et ükski abivajaja ei jääks abita (doktorandist supiköögini) 

• Lihtne ja selge sotsiaal- ja tervisetoetuste süsteem Tartu elanikele 

• Asjaajamine lihtsaks ja selgeks 

• Tervishoius eelisjärjekord tartlastele 

• Teenuse osutajate paljusus hoolekandes 

• Innovatiivsed tervishoiulahendused Tartus, mis teeb Tartu eriliseks 

• Teenused kesklinnas 

• Uued tervisekeskused 

• Kaotada pikad järjekorrad tervishoius 

• Ehitada eakate päevakeskus ja hooldekodu 

• Koolide, lasteaedade spordiväljakud korda 

• Terviklik jalgrattateede võrk (julgustada rattale tulema) 

• (Kesklinnas) rohkem mõnusaid kohti vabas õhus (pimedate parkide asemel) 

• Linna infrastruktuur kohandub inimeste järgi (ja mitte vastupidi) 

• Avaliku ruumi kohandamine ja arendamine kõikidele vanustele 

• Kogukonnakeskuste loomine (mille ümber areneb kogukond) 

• Kodanikeühendustele ka füüsiline ruum linna poolt, kus koos käia � sünergia 

• Kooskäimise kohad (sh pensionäridele – hommikul eakad, õhtul noored 

• Linnaaianduse (juurviljakasvatuse jne) arendamine (Tartu Mahe) 

• Tartust on lihtne jõuda mujale (Eesti ja väljapoole), Tartusse on lihtne kohale jõuda 

(väljastpoolt) 

• Tudengite potentsiaali kasutamine linnaelu arendamisel 

• Mõtlemine tervena elatud aastate tõstmisele – ennetamine 

• Elanike kaasamine otsustamisse 

• Võimalustest hea ülevaade tartlastele, teistele 

• Eakatele veebisait Tartu LV kodulehel aktiivse elu ja tegevusvõimaluste promoks 

• Linna koduleht – ühenduste suhtluskeskkond 

• Otsedemokraatia rakendamine otsustamisel teatud valdkondades 

• Hea ja sõbralik koostöö kodanikeühendustega 

• Linnaosaseltside ja linna koostöövormi selge sõnastamine (ladus) 

• Linnaosaseltside areng + …? 

• Vanemahariduse edendamine (perede toetamiseks) 

• Huvitegevuse õpetajate arendamine ja toetamine (kogemuste vahetamine) 

• Kaardistada ühendused 

• Toetada algatusi 

• Mõõdikud – tervena elatud aastad, … 

 

LOOV LINN 
 

• Kultuuri prioriteedid ja mitmekesisus tasakaalu 

• Tartu – Lõuna-Eesti kultuurivaldkonna vedur 

• Tartu nimiüritus (teha konkurss) 
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• Kanal loovideede esitamiseks (süsteem) 

• Linna kultuuriasutused atraktiivseteks ja kaasaegseteks 

• Uus ehitatud kultuurikeskus (rahvamaja) 

• Loovate ja kaasaegsete vabaajavõimaluste loomine 

• Rohkem välispordiatraktsioone (ka kesklinna) – ka põnevaid ja erisuguseid 

• Linnaosades tasuta uisutamis/hoki võimalused 

• Paadilaenutus 

• „Simmani“-laadseid tantsuvõimalusi pakkuv koht (nt 40+, 80+) 

• Tartu otsib superstaari (nt „Emajõe ööbik“) 

• Huvitegevuse soodustamine koolides 

• Majanduslikult vähekindlustatud lapsed ringidesse tasuta/soodsamalt 

• Koolide spordiplatsid korda 

• Kehakultuur (toit, uni, …) v. sport 

• Rahvaspordi võimaluste arendamine 

• Tudengite ja tudengiorganisatsioonide potentsiaali rakendamine 

• Järjepidevuse toetamine 

 


