
Tartlaste veebiküsitluse 
tulemused 

Imbi Lang 

 

 
TARTU AASTAL 

2016 

TARTU AASTAL 
2025 



Miks on Tartus hea elada? 

Paraja suurusega, kompaktne – 54% 
 

Rahulik ja boheemlaslik õhkkond – 26% 
 

Nooruslikud ja avatud mõtlemisega inimesed – 22% 
 

Piisavalt rohelust – 17% 
 

Võimaluste paljusus – 15% 

„Tartu on kodune, sõbralik ja lihtne.“ 



Millise maailma linnaga võrdleksid Tartut? 

Tartu on unikaalne ja võrreldamatu – 25% 

41 linna 
UPPSALA - 14% 
OXFORD 
LUND 
AMSTERDAM 
PARIIS 
TAMPERE 
TURU 
HEIDELBERG 
ARHUS 
PRAHA 

22 riiki 
ROOTSI - 19% 
SAKSAMAA - 10% 
HOLLAND -10% 
SOOME 
INGLISMAA 
PRANTSUSMAA 
TAANI 
ITAALIA 
LEEDU 
TŠEHHI 
 

„Pole üheski linnas sellist tunnet tundnud, et oleksin justkui Tartus.“ 



Kas Tartu on pigem sõbralik väikelinn või 
provints? 

Sõbralik väikelinn – 54% 
Keskmise suurusega linn – 13% 

Nii üht kui teist – 10% 
Provints – 8% 

Sõbralik, kuid mitte väike linn- 6% 
Ülikoolilinn 

 Suuruselt teine linn Eestis 

„Sõbralik ja headele mõtetele avatud linn, mis on maailma mõistes  
elanikkonna arvust suurem“ 



Mille muutumisel või kadumisel ei ole 
Tartu enam Tartu? 

Ülikool(id) – 54% 
Pargid, Toomemägi – 37% 

Emajõgi ja kaldad – 26% 
Raekoja plats – 12 

Omanäolised linnaosad, miljööalad -10% 
Tartu elanikud 

Erinevad kultuuriasutused ja üritused 

„Tartu oleks Tartu ka siis, kui siin poleks ülikooli või jõge – lihtsalt natuke teistsugune.“ 



Milline hoone on Tartust puudu? 

Midagi ei ole puudu, olemasolevad hooned tuleb korda teha  – 33% 

Kultuur, sport – 45% 
Linnahall 
Kultuurilinnak, -maja 
Veepark, ujula 
SPA-hotell 
Raamatukogu 
Toomkirik 
Liuväli 
Elektriteatri oma maja 
Alternatiivfilmide kino 
Laste mängumaa 
Pallimängusaal 
Uus laululava 
Valguse ja muusikaga  
purskkaevud 

Emajõgi ja kaldad – 12% 
Kivisild 
Kohvikud, restoranid 
Supilinna sadam 
Paatide parkimiskohad 
Piknikukohad 
Lastemänguväljakud 
Supelmaja 
Äri- ja avalikud hooned 

 

Muud – 27% 
Parkimismajad ja 
maa-alused parklad 
Esinduslik bussijaam 
Rohkem riigiasutusi 
Teadushoone 
Linna esindushoone 
Linna üürimajad 
Ühiselamu 
Kõrghoonete kompleks 
Avalik WC 
„Turuvarblaste“ paviljon 

„Puudub köisraudtee Toomemäe ja ERM-i vahel.“ 



Kus Te Tartus kõige rohkem elada tahaksite? 

„Piirkond pole oluline – hea olemise loob igaüks ise.“ 

Oma praegust elukohta eelistas 25% vastanutest 

Tahaks elada: 
Tähtveres – 16% 
Supilinnas – 9% 
Karlovas – 7% 
Tammelinnas – 6% 
Kesklinnas või lähiümbruses – 6% 

Ei tahaks elada: 
Annelinnas – 38% 
Jaamamõisas (Hiinalinnas) – 10% 
Ropka või Ropka tööstuse – 6% 



Mida teha, et liiklemine Tartus oleks puhas 
rõõm? 

„Liigelda tuleb vastavalt reeglitele ja üksteisega arvestades, siis see ongi puhas rõõm.“ 

Kergliikluse eelisarendamine – 62% 

Ühistranspordiliinide optimeerimine– 23% 

Parkimisprobleemide lahendamine – 15% 



Mis põhjusel Te Tartust ära koliksite? 

Sobiva ja tasuva töö puudumisel – 42% 

Kui keskkond muutub vastuvõetamatuks – 23% 

Perekondlikel põhjustel või tervise tõttu – 18% 

Muudel põhjustel – 30% 
(ebasobiv õhkkond – kui rahvuste vahekord muutub, Tartu vaim kaob; soov elada 
maal; soov minna välismaale; ajutiselt õppima; kui ühendused välismaailmaga ei 

parane; kui sportimisvõimalused halvenevad) 

„Vabatahtlikult ei lähe Tartust kusagile“ 



Miks Te käite kesklinnas? 

Vaba aega veetmas, sõpradega kohtumas – 54% 

Kohvikutes, baarides – 40% 

Töötan kesklinnas – 38% 

Ostlemas – 38% 

Jalutamas – 32% 
Erinevate teenuste tõttu – 16% 

Muudel põhjustel – 25% 

(läbin kesklinna teel tööle või koju, käin koolitustel, elan kesklinnas) 

„Kesklinnas on elu!“ 



Mis Teid vabal ajal kodust välja toob? 

Kultuuriüritused, huvitegevus – 57% 

Pere, sõbrad – 41% 

Ilus ilm, värske õhk, linnaloodus – 38% 
Sportlik tegevus – 29% 

Muu põhjus – 28% 
(asjaajamised, poeskäigud, meditsiiniteenused, koolitused) 

„Rõõmsate nägudega inimeste seltskonnad  ja nende üritused linnas.“ 



Kus asub Tartu linna süda? 

Raekoja platsil – 48% 

Kesklinnas – 34% 
(sh kesklinnas, vanalinnas, Emajõel ja kallastel, Kaarsillal, Toomel, ülikooli 

peahoones) 

Tartlaste südames – 6% 

Mujal– 9% 
(sh Turu-Riia ristmikul; Kaubamaja-Kvartali-Tasku piirkonnas; Lõunakeskuses, 

Karlovas) 

„Tartu linna süda on Raekoja plats ja kopsud on Toomemägi.“ 



Imbi.Lang@raad.tartu.ee 

Imbi Lang 
linnaarengu peaspetsialist 

Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 

AITÄH KÜSITLUSELE VASTAJATELE! 


