
Tartu kaasava eelarve 2021 eksperdikomisjoni protokoll 
13. ja 19. mail 2021 
 
Ekspertide töös osalesid: Raimond Tamm (abilinnapea), Gea Kangilaski (abilinnapea), Mati Raamat 
(linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja asetäitja, linnainsener), Indrek Ranniku 
(linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja), 
Kunnar Jürgenson (linnavarade osakonna juhataja), Priit Metsjärv (linnavarade osakonna 
ehitusteenistuse juhataja), Andres Pool (linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja), Eda Põldma 
(linnamajanduse osakonna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja), Veljo Lamp (kultuuriosakonna 
sporditeenistuse juhataja), Lauri Kikerpill (rahandusosakonna eelarveteenistuse peaanalüütik), Tõnis 
Arjus (arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja), Anna-Liisa Unt (arhitektuuri ja ehituse osakonna 
linnakujunduse spetsialist), Indrek Katušin (volikogu rahanduskomisjoni esindaja) ja Kristina Reinsalu 
(e-Riigi Akadeemia ekspert).  
 
Protokollis: Lilian Lukka (kaasava eelarve projektijuht, avalike suhete osakonna 
kommunikatsioonijuht). 
 
IDEED, MIS JÄTKAVAD KAASAVA EELARVE PROTSESSIS 
 

Idee nimi ja esitaja Eksperdikomisjoni seisukoht idee täpsustamise ja 
täiendamise osas 

Vana-Ihaste spordiväljakute 
rajamine 
Imre Lall 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
idee mahtu.  

Annelinna ja Ihaste liikumisradade 
ja Ihaste korvpalliväljaku 
uuendamine Kristjan Karis 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis.  

Discgolfi park Annelinna või Ihaste 
kanti 
Janeli Mändmets 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
asukohta. Eksperdid pakkusid raja asukohaks Lammi 8 
krunti, mis asub Annelinna Selveri ja Ihaste silla vahelisel 
alal. 

Jaamamõisa spordi- ja vabaaja 
paik: kõrge võrguga ümbritsetud 
mini jalgpalli- ja korvpalliväljak 
Merle 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
asukoht. Eksperdid pakkusid asukohaks Ida 13 krundi.  

Jõulinnak ja korvpalliväljak 
Karlova Salme 1a staadionialale 
Tuuli Ruus, Karlova kool, Karlova 
selts 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
idee täpsem maht ja asukoht, et see sobiks tulevikus 
staadioni terviklahendusega. 

Kaasaegne JÕULINNAK Tamme 
staadioni spordikompleksi 
Harry Lemberg 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Veerikule välijõusaali rajamine 
Piret Maasik 

Ideed jätkavad kaasava eelarve protsessis. Idee „Veerikule 
välijõusaali rajamine“ puhul pakkusid eksperdid asukohaks 
Mathieseni pargi. 
Idee „Tartu Ülikooli Kliinikumi juures olev Mathieseni park 
korrastada“ puhul ületab kogu pargi korrastamine kaasava 
eelarve piirsummat, mistõttu soovitasid eksperdid 
keskenduda välijõusaalile, mis mahub eelarvesse. Eksperdid 
soovitasid liita kaks ideed kokku. 

Tartu Ülikooli Kliinikumi juures 
olev Mathieseni park korrastada 
Axel Kapp 



Ülejõe park 2024 – virgestusala 
Ülejõe pargis 
Valimisliit Tartu Eest 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis.  

Ülejõe park 2024 - pump-track 
Ülejõe parki 
Vahur Kalmre 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid rajale tuleb 
pargis leida sobiv asukoht. Planeeritava raja ehitamine ei 
tohi kahjustada kõrghaljastust, säilima peavad pargi keskel 
olev päikeseline lage haljasala ning jalakäijate käiguteed.  

Ülejõe park 2024 – 
päikeseloojangu terrassid ja 
kohvikud 
Valimisliit Tartu Eest 

Idees pakutud terrass on teostatav, kuid asukoht võiks 
nihkuda Treffneri monumendi joonele. Kohvikute ehitamine 
selle pargi piirkonnas Emajõe äärde ei ole kooskõlas 
üldplaneeringuga, seega ei ole võimalik sinna anda 
ehitusõigust. Kui sinna ka oleks üldplaneeringu alusel 
võimalik kohvik rajada, toimuks teenuse pakkuja leidmiseks 
avalik konkurss. Linn ise ei saa hakata seda teenust 
pakkuma. Seega ei ole kohviku osa idees vastavuses kaasava 
eelarve tingimustega. Idees tuleks keskenduda ainult 
terrassile ja sellisena saaks jätkata kaasava eelarve 
protsessis. 

Mäesuusamägi ja lumelauanõlv 
Tartu Lumeparki 
Tartu Lumepark 

Idee kunstlikust suusamäest Tartu lumepargis jätkab kaasava 
eelarve protsessis, kuid silmas tuleb pidada, et mägi peab 
olema avalikus kasutuses. 
Teine idee „Mäesuusa- ja lumelaua kunstmägi“ oma algselt 
pakutud suuruse ja asukohtade poolest ei mahu kaasava 
eelarve piirsumma sisse, kuid ekspertide soovitusel võiks 
idee autor toetada kunstmäe ideed Tartu lumepargis. 

Mäesuusa- ja lumelaua kunstmägi 
Oleg Andla 

Anne kanali äärne hubane avalik 
grillimiskoht 
Cristella Saar, Maria Nagel 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
asukohad. Lisaks tuleb idee puhul arvestada, et 
elektriühenduse loomine ei mahu eelarvesse.  

Suurpargi I etapp 
Piret Uluots, Karl Pütsepp 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
idee mahtu ja sisu. Kaasava eelarve raames anda pikaajalisi 
lubadusi pargi arendamiseks, vaid peab keskenduma 
konkreetselt sellele, mida saab 2022. aastal ellu viia. Lisaks 
soovitavad eksperdid muuta idee nime, mis võiks viidata 
asukohale. 

Vabaajapargi loomine Anne 
noortekeskuse alale 
Margit Kink 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Skulptuuripark Raadil 
Joanna Hoffmann 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Uputame karu õitemerre! 
Tartu Vaksali Selts MTÜ 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Emajõe vabaujula kaasajastamine 
Marti Viilu 

Ideed Emajõe vabaujula korrastamisest jätkavad kaasava 
eelarve protsessis. Ekspertide soovitusel võiks ideed 
ühendada, leides kahe idee vahel ühisosa, mis mahuks 
kaasava eelarve piirsumma sisse.  

Emajõe vabaujula korrastamine 
Veiko Laane 

Raja parki koerte jooksu- ja 
mänguaedik 
Merili Otsa 

Ekspertide ettepaneklikul liidetakse kolm koerte 
jalutusväljaku ideed kokku. Asukohaks on Raja 24 krunt, 
kuhu kaugemas tulevikus on ette nähtud koolihoone 
rajamine.  
 

Tammelinna koertepark 
Gerli Odrusk 



Veerikule koerte treeningväljaku 
rajamine 
MTÜ Veeriku Selts, Piret Maasik 

Emajõe kallasraja korrastamine ja 
puhekohtade rajamine 
Kalle Paalits 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Jalgrataste hooldusjaamad 
Oleksii Kokosha 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Veekraanid Tartu 
spordiparkidesse ja 
kergliiklusteede äärde 
Getter Marie Lemberg 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Kesklinna jalakäijate ala 
turvamine 
Illar Leuhin 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Sadamaraudteele kergliiklustee 
Ilmar Peeter Part 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Teeme Tartu linnaruumi 
kergliiklusvahendite 
sõbralikumaks 
Ismail Mirzojev ja Kirill Avdejev 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid ideed tuleb 
täpsustada ja konkreetsemaks muuta.  

Tartu kergliiklusteede ümbruse 
heakorrastamine ja 
püsitaimestikuga haljastamine 
Laur Adler 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
asukohti.  

Turvalised tänavad kõigile 
Aksel Part 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada tuleb 
asukohti ja sobivaid lahendusi.  

Trepp Tiigi seltsimaja juurest 
Vallikraavi tänavale 
Riivo Kolka 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Veeriku kõnniteed selliseks, et 
tõukerattaga sõites ei põruks 
hambad välja! 
Piret Maasik 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid täpsustada on 
vaja renoveeritavat lõiku. Ekspertide ettepanekul valiti 
renoveeritavaks lõiguks Viljandi maantee Veeriku Konsumi 
juurest kuni Ravila-Viljandi ristmikuni (mõlemal pool teed). 

Foorid nutikamaks 
Andreas Kangur 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. Eksperdid toetasid 
ristmike valikul ettepanekus toodud variante: Rõõmu-Jaama, 
Pepleri-Vanemuise, Pikk-Paju, Vaksali-Näituse ja Soola-
Kalevi. Täpsem asukohtade loetelu selgub konkreetsema 
analüüsi käigus.  

Küüni tn lillemüüjatele paviljonid 
Silvaliis Karu 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Pingid igasse linnaossa 
Sirle Salmistu, Mihkel Lember 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Rebase tn slipi ümbruse 
heakorrastamine ja 
paadihaagistele 
parkimisvõimaluste loomine 
Laur Adler 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Rohkem avalike tualette linna 
Marju Zupsmann 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid vajalik on leida 
asukoht. Kaasava eelarve piirsumma eest saab rajada ühe 
korraliku avaliku tualeti.  



Statsionaarsed välikäimlad 
liikumisradadele 
Reet Paatsi 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis, kuid edasises 
protsessis tuleb täpsustada asukoht ning kas oleks mõistlik 
rajada veega tualett või välikäimla. Ekspertide hinnangul 
võiks alustada tualettide paigaldamist Tähtvere 
spordipargist, kus on palju rahvast ja vajadus nende järele 
kõige suurem. 

Taarakastid 
Tambet Ott 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Tartu Maheaia arendus kogu linna 
heaks 
Avo Rosenvald 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Tänumärk (mälestusmärk) 
meditsiini töötajatele 
Ülo Sarap 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

Vee(valgus)kardin Kaarsillale 
Ülo Sarap 

Idee jätkab kaasava eelarve protsessis. 

 
 
 
IDEED, MIS EI JÄTKA KAASAVA EELARVE PROTSESSIS 
 

Idee nimi ja esitaja Eksperdikomisjoni seisukoht idee täpsustamise ja 
täiendamise osas 

Lauatennisereketid ja -pallid 
koolilastele 
Lii Kris 

Idee ei jätka kaasava eelarve protsessis, kuna tegemist ei ole 
sellise investeeringuga, mida peab silmas kaasav eelarve: 
kõigile avalikult kasutav linnaruumis asuv objekt.  

Annelinna perepark - tegevusi 
jagub kõigile 
Tartu KENA naisklubi 

Idee ei jätka kaasava eelarve protsessis. Tegemist on 
loodusliku puistuga, mida on plaan säilitada loodusliku 
alana. Soovitud tegevuste elluviimiseks tuleks ala 
kuivendada.  

Mõisavahe 32 haljastamine 
Galina Karaseva 

Idee ei jätka kaasava eelarve protsessis. Tegemist on 
loodusliku puistuga, mida on plaan säilitada loodusliku 
alana. Soovitud tegevuste elluviimiseks tuleks ala 
kuivendada. 

Voolava ojaga park Annelinna 
Jürgen Karvak 

Idee ei jätka kaasava eelarve protsessis, kuna antud 
asukohta rajatakse 2021.–2022. aastal pallimänguväljak.  

Huvitegevuspark, kus minevik 
kohtub tulevikuga 
Tartu Sotsiaalkapitali Arengukeskus 
ja Püha apostli Johannese 
Jumalasõnaõpetaja nimeline Eesti 
Teoloogia ja Kunsti 
Rahvaakadeemia 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna antud idee ei mahu nii 
rahaliselt kui ka ajaliselt ettenähtud raamidesse, st ei ole 
100 000 euroga tehtav 2022. aasta jooksul. Kindlasti vajaks 
see ala ka terviklikku lahendust. 

Keskpark 2024 - mänguväljak: 
Anname Tartu keskpargi 
mänguväljakule uue elu! 
Valimisliit Tartu Eest 

Keskpargiga seotud ideed ei jätka kaasavas eelarves, kuna 
sellele alale on vastavalt linna arengudokumentidele 
kavandatud Tartu linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi 
ühishoone. Selle rajamiseks korraldatakse rahvusvaheline 
arhitektuurivõistlus, mille eesmärk on pakkuda kogu sellele 
alale Küüni tänavast kuni Emajõeni terviklikku lahendust, mis 
sisaldab lisaks avaliku kasutusotstarbega hoonele ka 
kvaliteetset väliruumi koos mitmekesise haljastuse, 

Keskpark 2024 – istumisalad: 
Mugavad istumisalad Tartu 
keskparki 
Maksim Romanovitš 



Keskpark 2024 – koosolekumajad: 
Loome Tartu keskparki 
kaugtöökohad ja helikindlad 
koosolekuruumid 
Mart Kevin Põlluste 

mänguväljaku ja istumiskohtadega. Enne 
arhitektuurivõistluse korraldamist ei ole suuremad 
investeeringud keskparki otstarbekad. Väiksemaid uuendusi 
on pargis sel aastal tehtud, näiteks täiendati koostöös Tartu 
kaubamajaga pargis asuvat mänguväljakut uue 
mängulinnakuga ning parki paigaldati uued pingid. 

Koerte prügikastid tervesse linna 
ja koerte mänguväljakuid kõigisse 
linnaosadesse 
Anne Uibo 

Koerte prügikastide lisamine ei ole kaasava eelarve mõttes 
investeering. Hetkel on Tartus üle linna 34 prügikasti, sel 
aastal lisatakse veel kaks kasti endise Tähtvere valla 
piirkonda. Täpne info asukohtadega on siin. Linnavalitsus on 
avatud ka ettepanekutele, kuhu neid juurde on vaja. Koerte 
mänguväljakute osas on kaasavasse eelarvesse tehtud kolm 
ettepanekut, mis liideti üheks ettepanekuks asukohaga Raja 
24. Igasse linnaosasse koerteväljakut rajada ühe aasta 
jooksul ei ole võimalik, kuna kaasava eelarve piirsumma 
võimaldab teha ühe väljaku. Hetkel on Tartus kolm väljakut, 
sel aastal ehitatakse Ujula 120 aadressile uus väljak ja 
projekteerimisel on väljak Ropka linnaosasse. Kõike eelnevat 
arvesse võttes see idee kaasavas eelarves ei jätka, kuid 
eksperdid soovitavad autorile toetada ideed Raja 24 krundile 
koerteväljaku rajamiseks.  

Anne kanali põhja puhastus 
Irina ja Dmitri Panov 
 

Kanali põhja puhastamine ei ole kaasava eelarve mõttes 
investeering. Tegemist on regulaarse hooldustööga: Anne 
kanali suplusala põhja puhastatakse iga aasta suplushooaja 
eel tuukritega, samuti tehakse igal aastal veetaimede 
niitmist. Linnavalitsus lähtub oma tegevuses ka Anne kanali 
seisundi uuringust aastal 2014.  

Annelinna ja Luunja valla 
kergliiklusteede ühise võrgustiku 
kavandi/eskiislahenduse loomine 
Aivar Karus 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei vasta kaasava 
eelarve tingimustele. Eskiisi ja projekti koostamine ei ole 
kaasava eelarve mõttes investeering. Kaasava eelarve 
tingimuste järgi peaks järgmisel aastal valmima reaalne 
objekt. Lisaks peaks objekt olema täies mahus seotud Tartu 
linnaga. 

Emajõe kaldad linna piirides 
kergliiklusteeks 
Maris Laipalu 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ületab väga suurel 
määral kaasava eelarve piirsummat.  

Kesk tänava kõnni- ja rattatee 
pikendamine 
Vanatomm Tomm 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei ole kaasava eelarve 
raha eest tehtav.  

Sõpruse silla piiretele uus "nägu" 
Vaike Hint 

Talgute korraldamine ei vasta kaasava eelarve tingimustele. 
Sõpruse sild vajab remonti, kuid üksnes piirete ülevärvimine 
on lühiajaline lahendus. Tartu linn otsib võimalusi silla 
kapitaalremondiks.  

Vasara tn kõnnitee 
Keijo 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei ole kaasava eelarve 
piirsumma eest tehtav. Antud kohas ei ole võimalik rajada 
ainult kõnniteed, vaid kõnnitee rajamiseks on vaja 
rekonstrueerida ka sõidutee, sest enamikes kohtades ei ole 
võimalik tõsta teeserva 7–10 cm kõrgemaks, kuna sel juhul 
ei käiks elanikel värvad lahti, vesi valguks krundile jne. Seega 
vajaks tänav koos kõnniteedega täielikku rekonstrueerimist, 
mis ületaks suures ulatuses kaasavat eelarvet.  Seoses 

Vasara tänava kõnnitee 
Sven Roosvald 

https://tartu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8b9cf916273b4ce1824361aa0a7222fb
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Heakord_ja_keskkond/Anne%20kanali%20seisundi%20uuring_2014.pdf
https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Heakord_ja_keskkond/Anne%20kanali%20seisundi%20uuring_2014.pdf


Vasara 48 krundile hoone ehitamisega ehitatakse lõik 
kõnniteed sama krundi külgnevale lõigule.  

Aerupaatide ja vesijalgrataste 
laenutus  
Malle Elvet 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei ole kaasava eelarve 
mõttes investeering. Tegemist on teenuse pakkumisega.  

Uus rannavalvehoone Anne kanali 
juures 
Malle Elvet 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna kaasava eelarve 
piirsumma eest ei ole võimalik rannavalvehoonet ehitada.  

Eesti Esimene Inglise 1961.a 
Routemaster Tartus 
Indrek Sasko 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei vasta kaasava 
eelarve tingimustele. Idee peab olema Tartu linnaga seotud 
investeering, kuid bussi puhul ei ole võimalik tagada selle 
alalist seotust Tartu linnaga. Selleks et bussis saaks 
kirjeldatud vaba aja veetmise koht, tuleb see sisustada 
tegevustega ja seda igapäevaselt hallata, mis tekitab linna 
järgnevate aastate eelarvetele olulisi kohustusi, mis ei vasta 
samuti kaasava eelarve tingimustele.  

Kahekorruseline buss baariks ja 
kontsertideks 
Riho Kollist 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei vasta kaasava 
eelarve tingimustele. Idee peab olema Tartu linnaga seotud 
investeering, kuid bussi puhul ei ole võimalik tagada selle 
alalist seotust Tartu linnaga. Bussis on plaan sisse seada baar 
ja korraldada kontserte, kuid taolise teenuse pakkumine on 
pigem eraettevõtluse arendamine, mis ei vasta kaasava 
eelarve tingimustele. 

Välikohvik ja lillemüüjad 
Küüni/Riia nurga haljasalale 
Tiina Kuus 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna antud haljasalale ei ole 
välikohvikut ja lillemüüjate paviljone planeeritud. Kohvik ei 
ole kaasava eelarve mõttes investeering, sest avalikesse 
kohtadesse kohviku rajamiseks tuleks korraldada avalik 
konkurss, linn ise seda teenust ei paku. Kaasavass eelarvesse 
esitati ka idee lillemüüjate paviljonide rajamiseks 
praegusesse asukohta. Eksperdid soovitavad seda ideed 
toetada.  

Rippuvad aiad Tartu Kaubamaja 
katusel 
Edvin Aedma 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna kaubamaja on 
eraomanduses ja ei ole avalikus kasutuses nagu eeldavad 
kaasava eelarve tingimused. Kaubamajal on plaan ehitada 
katusele lisakorrus, kuhu on kavandatud ka avalik terrass.  

Rahinge paisjärv 
Tiina Sirge 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna selle maksumus ületab 
kaasava eelarve piirsummat. Pakutud lahenduse elluviimine 
eeldab eelnevalt ka keskkonnamõju hindamist, mis ei ole 
ühe aasta jooksul tehtav nagu eeldavad kaasava eelarve 
tingimused.  

Piilupesa lasteaia fassaadi 
renoveerimine 
Klarika Käärik 

Idee ei jätka kaasavas eelarves, kuna ei ole kaasava eelarve 
piirsumma eest tehtav. Lasteaia fassaad vajaks ka 
soojustamist.  

 


