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 k3_1 
 

  K3_1  Kellele kuulub Teie praegune eluase? 
1 Lahus elavale endisele abikaasale 
2 eraisikule 
3 isale 
4 vanematele 
5 Vanematele, nad ise elavad mujal 
6 Turu Ülikooli Sihtasutusele 
7 Kuna olime sundüürnikud, siis saime osta Tartu linnalt 
8 "Tartu Linnavara osakonnale" sotsiaalkorter 
9 ülikoolile 
10 Kogu perele 
11 Peremeest pole. Riigile ei kuulu. Ei oska öelda 
12 kuulub linnale, see on sotsiaalkorter 
13 Tartu Sotsiaaleluruum 
14 tegemist on üürikorteriga 
15 kuulub pangale. Korteri võtsime liisingu. 15 aasta pärast on korter meie oma. Kui tervist 

jätkub 
16 Vanematele 
17 Korter kuulub pojale 
18 2 leibkonnaliikme ühisomand 
19 Õe korter 
20 Olin selle eluruumi omanik kuni erastamiseni. Erastamise käigus sai selle omanikuks minu 

tütar. 
21 Minu tütrele 
22 inimesele, kelle juures hetkel pesitsen 
23 minule isikuliselt koos perega 
24 Korter kuulub sõbrale, elan siin üürilepinguga 
25 Tartu Ülikool 
26 sugulastele 
27 1/2 majast, teise poole omanik on hooldekodus 
28 Kas Tartu Ülikooli ühiselamud kuuluvad riigile? 
29 Vanavanematele 
30 üliõpilasküla 
31 Vanemate korter 
32 Kaasomand mille üks omanik olen mina 
33 Praegune eluase kuulub minu emale. (sisestaja: ei ela emaga koos) 
34 Mehe vanematele, me kasutame seda korterit, nemad siin ei ela 
35 Meie leibkonna ühisomand 
36 tütre nimel 
37 Emale ja tädile 
38 ei tea, kellele kuulub 
39 emale 
40 Korter kuulub tütrele, kes elab mujal 
41 Kuulub tütrele 
42 Meile kuulub see osa majast, kus elame, aga mitte kogu maja. 
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43 pojale 
44 Elukaaslase emale 
45 Omaosalus+Hansaliising 
46 Olen sundüürnik 
47 Üüriline 
48 Maaülikoolile 
49 Hansapangale 
50 sugulastele 
51 Minu vanaemale 
52 Üüritud 
53 Pärandus pojale 
54 sugulasele 
55 poja pojale 
56 hetkel kuulub Hansapangale, kui kodulaen makstud, siis endale 
57 Eluase kuulub tütrele, kes elab mujal 
58 ema korter 
59 Pere tuttavale 
60 Sotsiaalelamu 
61 korter ostetud laenu peale 
62 Tütrele, elab mujal 
63 üürikorter 
64 Mulle aga panga hüpoteek on peal 
65 Pangalaen, kuulub pangale 
66 Vanematele 
67 Pangale 
68 Eesti Maaülikoolile 
69 Tütar 
70 Vanematele, kes ise elavad mujal 
71 Korteriühistu 
72 Kuulub elamuühistu liiklemele 
73 Emale 
Total N 73

 
 
 k4_1 
 

  

K4_1  Kui eluruum kuulub Teie leibkonnale, siis kuidas Teie 
leibkond sai eluruumi omanikuks? 

1 kingitus 
2 ostetud pangalaenuga 
3 elamukooperatiiv oma rahaga 
4 üürivad 
5 üürikorter 
6 isa ostis endale 
7 Korter on poja nimel 
8 Kinkimise teel 
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9 Vanemad ostsid 
10 töötan majapidajana 
11 kinkelepinguga emalt 
12 saime linna poolt nagu abivajad 
13 Vanavanemad kinkisid, mina omanikuna renoveerisin selle 
14 pangalaenuga ostsime 
15 Võtsime pangalaenu 
16 Üürin 
17 pangalaenuga ostetud 
18 Enne seda oli oma erastatud korter 
19 Töökoha kaudu saime korteri, sisetööd tegime ise 
20 õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise teel 
21 Rendin 
22 Vahetasime erastatud korteri praeguse vastu 
23 kinkelepingu teel 
24 ei kuulu leibkonnale 
25 ostsime need ruumid, aga eluruumideks kujundasime ise 
26 üürikorter 
27 eluruum ei kuulu meile 
28 pärimine pool + pool ostmine 
29 Ostsime pooleliolevana ja ehitasime ise valmis 
30 Kinkelepinguga 
31 üürisime 
32 Ei oska öelda 
33 Elukaaslase isa ostis 90-ndate alguses. Isa on nüüdseks surnud ja eluase kuulub tütrele 

pärimise kaudu 
34 Ettevõtja ehitas majakarbi, me tegime sisetööd ja hiljem erastasime 
35 ei taha rääkida 
36 Võtsime liisingu 
37 Võtsime laenu 
38 ostsin korteri 
39 Pangalaen 
40 pärast abikaasa surma müüsin kahetoalise korteri maha ja ostsin ühetoalise 
41 Üürisime 
42 Kinkimise ja ostmise teel 
43 Nõukogude võimult 
44 vahetatud omal ajal korteri+suvila vastu 
45 Töökoha kaudu 
46 ei kuulu leibkonnale 
47 Vahetasime korteri vastu 
48 rentisime 
49 üür 
50 Vanaema elas siin ja ma tulin kaasüürnikuks 
51 1/2 kingiti, 1/2 ostsime 
52 üürisime 
53 Eluruum ei kuulu meie leibkonnale, üürime 
54 Sain selle korteri 21 aastat tagasi Tartu Linna Elamuvalitsuselt. 
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55 sotsiaalkorter 
56 Tütar kolis elama Inglismaale 
57 Sain oma elamu tehaselt "ÒÇÊÀ" 
58 üürikorter 
59 Tagastatud maja üürnik. Ostsime omanikult välja. 
60 elan ühikas 
61 tegemist on üürikorteriga 
62 Ei kuulu 
63 üürikorter 
64 saime selle Linnavarade poolt 
65 vanemate (isa ja ema) ehitatud 
66 ei kuulu leibkonnale 
67 Ostsime panga laenuga 
68 Ehitasime vana elamu ümber 
69 elamu on saadud pärimise teel, kuid umbes pool on ise juurde ehitatud 
70 Kodulaen Hansapangast - ostetud korter 
71 Osa ostetud, osa päritud 
72 vahetasid korteri väiksema vastu 
73 ei kuulu 
74 Pole saanud omanikuks 
75 Kooperatiivikorter, järjekorra alusel 
76 ostmise ja pärimise käigus 
77 Sotsiaalkorter 
78 õigusjärgsele omanikule tagastatud maja omanikult välja ostmine 
79 Sotsiaalkorter 
80 Asenduspind, kuna oma maja on oli linna poolt lammutatud 
81 Ostsin 
82 Vanema nõusolekul 
83 Üürin 
84 vahetasime laste perega, vastu andsime 4-toalise korteri 
85 Vahetasin eelmise korteri vastu 
86 Üürime 
87 üürikorter 
88 vahetasin teise korteri vastu ja maksin raha juurde 
89 ei kuulu 
90 üürin 
91 pärandusega 
92 Omandireformi käigus, aga vanaema suri vist enne ära ja tagastati juba tema lastele. 
93 Suvekodust sai elamu 
94 Elukaaslase ema ei ela meie juures 
95 Ostsime poolelioleva ja ehitasime lõpuni 
96 Üüripind 
97 Ei kuulu 
98 tagastati riigi poolt. Stalin võttis omal ajal ära 
99 üürime 
100 Ostsime elamu laenu peale 
101 üürikorter 
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102 üürikorter 
103 linnavarade oksjoni kaudu 
104 Olen üürnik üürin korterit selle omanikult! 
105 saime päranduseks 
106 üürikorter 
107 sundüürnik 
108 tagastati 
109 ostetud laenuga 
110 üürime 
111 vanaema kunagi ostis, kirjutas paar aastat tagasi selle minu-oma tütretütre nimele. 
112 Panka laen. Ostsime. 
113 Pole omanik 
114 Erastamise käigus osutusin sundüürnikuna ja ostsin EUP-laenuga elamu 
115 Üürin 
116 hetkel üürime 
117 üürnik 
118 töökoha kaudu 
119 Sotsiaalabi kaudu 
120 Pangalaenuga ostetud korter 
121 erastatud tütre nimele, kes pole enam leibkonna liige 
122 Üürilepingu alusel 
123 Pärisin. Vanemate ehitatud. Eluruumi oli vaja. Ehitati palgast, põhitöö tehti ise. Iga kopikas oli 

arvel. 
124 Eluruum ei kuulu meie leibkonnale 
125 Riik ehitas 
126 Ostsime 
127 üürime 
128 Üüripind 
129 

Meie korter pidi J.Liivi tn.5 Eesti Rahvamuuseumile minema kuhu oleks tulnud muuseum, aga 
praegu elavad võõrad inimesed juba 12 aastat seal. Meid aeti sealt välja ähvardustega ja 
saime väga viletsa korteri vastu. Suurim häbematus, mida meie perega tehti. 

130 ostetud pangalaenuga 
131 üürikorter 
132 Tänu nõukogude võimule, kes võimaldas noorele perele elamispinna 
133 Meie ostsime abikaasaga kahetoalise korteri, tema vanematel oli kolmetoaline korter. Nemad 

pakkusid kolida kolmetoalisesse, ning nemad kolisid kahetoalisesse 
134 Endale ostetu elamuehituskooperatiiv 
135 üürisime 
136 olen üürnik 
137 osa pärimise teel ja osa on enda ehitatud 
138 Tütar ostis 
139 kooperatiiv 
140 Ostsime ise sularaha eest 
141 on üüriline, pole omanik 
142 üürikorter 
143 kinkelepinguga 
144 Ostsime maja kolme perekonna peale 
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145 üürime korterit 
146 üürikorter 
147 Vahetatud 
148 Üürisin 
149 ei kuulu leibkonnale 
150 Üürin 
Total N 150

 
 
 k14_1 
 

  K14_1  Kes haldab Teie elamut (keegi teine)? 
1 elanikevaheline kokkulepe 
2 Tartu üliõpilasküla 
3 minia 
4 Majahaldur 
5 Turu Ülikooli SA 
6 Omanik 
7 Tütar+väimees 
8 üliõpilasküla 
9 Vanemad 
10 poeg 
11 ema 
12 Mitte keegi 
13 linn 
14 MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
15 Üliõpilasküla 
16 Majavanem, kuigi peaks olema ühistu 
17 Palgaline direktor 
18 omanik 
19 volitatud majaelanik 
20 Ühisus naabritega kokkuleppel 
21 linna omavalitsus 
22 linn 
23 Ülikool 
24 Abikaasa 
25 eraisik 
26 MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
27 Meie ise 
28 Isa 
29 kool 
30 omanik 
31 abikaasa 
32 Korteri omanik 
33 isa 
34 omanik 
35 kõik elanikud 
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36 ühisus 
37 peaks olema ühistu, kuid nö haldamine annab ainult soovida 
38 Üliõpilasküla 
39 Isa 
40 MTÜ KÜLA 
41 Tartu KHK 
42 abikaasa 
43 Korteriomanike ühisus 
44 majavanem 
45 Ühiselt 
46 Tartu linn 
47 peremees Vello 
48 MTÜ Üliõpilasküla 
49 ühistu ja haldusfirma 
50 Korteri ühisus 
51 ema 
52 Abikaasaga 
53 Kinnisvara 
54 ühisus 
55 EMÜ 
56 sugulane 
57 mitte keegi 
58 perekond 
59 Friis kinnisvara 
60 Omanik 
61 mina, ema ja kaksikõde 
62 Oleme ühistuga kokku leppinud selle, kes tegeleb nende asjadega 
63 TÜ üliõpilasküla 
64 majaperenaine 
65 Maja omanik 
66 Mitu omanikku 
67 omanik 
68 Sugulane 
69 üliõpilasküla 
70 Volitatud isik 
71 Omanik 
72 Ühistu on asutamisel 
73 

iga korteriomanik vaatab üldjuhul ise, suuremad ja kiiremad hädad lahendame kamba peale 

74 maja elanik, kes teeb seda heast südamest 
75 Eraisik 
76 MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
77 Emajõe OÜ 
78 omanik 
79 Kogu pere 
80 maja elanikud ühiselt 
81 Korteriomanik 
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82 Onu 
83 MTÜ Tartu Üliõpilasküla 
84 Perenaine 
85 Omanik 
86 korteriomanike ühisus 
87 vanemad 
88 mees 
Total N 88

 
 
 k16_1 
 

  

K16_1  Kui seoses korteriühistu tegevusega esineb mingeid 
probleeme, siis palun kirjeldage neid! 

1 Ei esine 
2 Tegutsetakse rohkem juhatuse huvides, näiteks peavad kõik rõdude remondi kinni maksma, 

kuigi kõigil ei ole rõdu. 
3 ühistu ei suuda toime tulla üürivõlgnikega 
4 Ühistu esimees ei anna infot kulude kohta 
5 Remondi probleem 
6 

Seoses maja juurde-ehitusega probleemid arendajatega, tihti püütakse mitmetes küsimustes 
rahalist, moraalset vastutust lükata KÜ õlgadele. KÜ ei oska oma õigusi kaitsta 

7 ei ole 
8 ei esine 
9 Erinevate prügikonteinerite panek (praegu on meil 2 - paberi jaoks ja tavaline), parkimise 

probleem (ei jätku kohti), pööningu kasutamise probleem (ei ole juurdepääsu) 
10 ei 
11 puudub täpne info finantsmajandustegevusest, maja kapitaalremont on juba aastaid ainult 

sõnade tegemine, reaalset tegevust ei ole 
12 ei esine 
13 

ühistu ei toimi, raha kogutakse vähe ja seetõttu pole võimalik ka maja seisukorda parandada 

14 Ei oska objektiivselt hinnata, aga tundub, et ühistu on passiivne (väheefektiivne). 
15 Autode parkimine problemaatiline, infoliikumine vähene, palju võetakse laenu 
16 ei ole 
17 ei soovi autosid akna alla parkida, sest elan esimesel korrusel 
18 enam-vähem rahul 
19 ei esine 
20 ei 
21 Ühistu esimees pole kompetentne juhtima 
22 Oma majast ei leitud kedagi ühistu esimeheks, naabermaja esimees teeb ka siin seda tööd! 

Ühistu on nõrk, ei nõua majaelanikelt korda, keldrist on saanud noortekampade 
kogunemiskoht, murtakse sisse keldriboksidesse, varastatakse ja rüüstatakse 

23 
otseselt ei ole, aga teinekord on tümaka kuulajatele raske selgeks teha, et see teisi segab 

24 Halduskulud on suured 
25 Ühistuga võib rahul olla 
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26 Koosolekuid ei peeta 
27 fassaad on väga kole 
28 raha võiks alati rohkem olla 
29 Ühistu kõik liikmed ei osale ühistu tegevuses ega toeta heakorratöödel 
30 Ei arvesta elanike arvamusega. Talvel säästeti kütte arvelt - korterites oli külm. Palvetele 

lisada sooja ei reageeritud. (Korteris oli 20-21 krradi) 
31 Ei esine 
32 Meie mure on see olnud. põhiline, et ei jätku maja raha, et siin remondi töid teostada ega ka 

muid lahendusi ei ole suutnud ilmsiks tuua. 
33 Ei oska öelda 
34 Enamik kortereid majas on üürikorterid, mistõttu on omanike kaasamine väga raske. 

Ükskõiksust on palju 
35 elanikud on passivsed, huvi piirdub ainult oma korteriga 
36 probleeme pole 
37 elanike väike aktiivsus 
38 Esimehe ja elanike vahel käib pidev krillimine 
39 ei esine 
40 Veel pole probleeme 
41 

Olles ise korteriühistu juhatuses, siis on probleeme raha kogumisega maja kapitaalremondiks 

42 hooletus, vähe tegeldakse probleemidega 
43 Kuna meil korter asub maja otsas on minu jaoks ruumid talvel külmad, teised keskmised 

korterid leiavad, et liigagi soe 
44 koosolek toimub harva; võiks rõdud vahetada; trepikoda remontida; laste mänguväljak ja 

autoparkla puudub (korralik) 
45 Ühistu tegevus loid 
46 Seoses eelmise süsteemiga (autoritaarne ühistu esimees) polnud kõigil liikmetel ülevaadet 

KÜ tegemistest ning maja saatusest. Samuti oli probleeme ehitustöid teostanud 
arendusfirmaga. 

47 ei esine 
48 raha, väike maja 
49 Ühistu rahaseisud segased, haltuura tööd 
50 Antud hetkel majas ei tehta mitte midagi, must, kõik laguneb, läbikäigud on halvas seisundis, 

keldrisse on hirmus siseneda. 4 aastat ei ole esimeest 
51 Trepikojad remontimata 
52 Ei kuulu korteriühistusse ja seetõttu ei oska selle kohta arvamust avaldada 
53 Puudub korteriomand 
54 Olen rahul korteriühistu tegevusega 
55 Ühistuesinaine on väga passiivne, ei tegele peaaegu üldse ühistu probleemidega 
56 Korteriomanikud ja juhatus pole piisavalt aktiivsed, juhatusel ei ole reaalset võimu sisekorra 

kehtestamiseks elamus 
57 Plaanime kokku kutsuda koosoleku ja luua ühistu 
58 Pidu ei saa panna korralikult 
59 Infot ühistu tegevuse ja dokumentatsiooni kohta saab väga kasinalt 
60 Ühistule tööde tegemisel pole tagatud kvaliteet 
61 Enamik majaelanikke on venekeelsed pensionärid 
62 Ühistu tegevus on vaevumärgatav. Probleeme ei lahendata kiiresti 
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63 
kaasomanike huvide eiramine, mis ei vasta seadusandlusele. Parkimise korraldamatus ja 
privaatsuse puudumine, mida soodustab varaste, autode ja inimeste juurdepääs krundile. 

64 
Ühistu liikmete hulgas pole võimekat inimest, kes tahaks ühistu tegevust juhrida, korraldada 

65 Ei esine 
66 remontide viivitus 
67 probleeme ei teki 
68 korteriühistuga ei esine mingeid probleeme 
69 Majal on vaja fassaadi korda teha, rõdud lagunevad jne 
70 1. Köeti kaua (2008. aasta kevad), siis kui ei olnud selles vajadust. 2. Remondi peale 

võetakse tasu iga kuu, aga tulemusi ei ole praktiliselt näha 
71 

koerte ja kasside pidamisel vaja rakendada karmimaid sadusi 1.maksustada 2. tõhustada 

72 Korteriühistu ei suuda kapitaalremondi asjaajamisega toime tulla 
73 KÜ esimees 
74 Vee tarbimise üle ei ole korraliku kontrolli 
75 Tekkinud probleemidele ei üritata leida lahendust (nt seoses lärmavate naabritega); 

seletamatud suured hoolduskulud 
76 Makstud koridoriremont ei ole lõpetatud 
77 Ei tea midagi maja remondile kuluvatest summadest, kuhu ja kui palju näiteks 
78 Ei ole probleeme 
79 Uksed võiksid lukku käia koodiga või igale isikult eraldatud võtmega 
80 Pole aktiivseid liikmeid, asjad seisavad 
81 Ühistu on loomisel 
82 ei ole 
83 korteriühistut ei ole 
84 Ei esine 
85 korteriühistut haldab "Raudem", kelle tegevus on üsna tagasihoidlik, võiks rohkem huvi tunda 

maja vastu mida ta haldab 
86 erilisi pole 
87 raske on saavutada üksmeelt 
88 

majas on palju vanemaid inimesi, selle tõttu suuremate tööde tegemine rahapuudusel venib 

89 Haldusfirma võiks õppida koosolekute professionaalset läbiviimist, kus oleks varakult 
väljakuulutatud päevakord, hiljem koosoleku protokoll jne 

90 Esimehed vahetuvad pidevalt, ei leia õiget 
91 Ei esine 
92 Probleeme on prügiveoga 
93 meil ei ole ühistut 
94 probleemid selles, et maja on vana, remonditööd on kallid, majas on palju võlglasi, 

pensionäre 
95 ei ole 
96 Prügivedu viimased paar kuud 
97 Et maja elanikel ei oleks võlgnevust 
98 Ühistusisesed lahkarvamused investeeringute tegemisel. 
99 Väikse maja koha peal ei saa kõike omanikega laenu võtmise osas kokkuleppele. Arvavad, et 

ei saa laenu maksmisega hakkama. 
100 liikmetel puudub ühine nägemus 
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101 Esineb finantsprobleeme 
102 Ma olen majahoidja. kõik on korras 
103 ei esine probleeme 
104 Küllaltki tegus ühistu, va osad naabrid 
105 Ühistu on vähe aktiivne 
106 see ongi probleemne korteriühistu 
107 ei ole 
108 Ei ole probleeme 
109 ühistut ei ole. Eriti ei taheta maksta. 
110 Maja remondiraha jagamine. 
111 Eriti ei näe ühistu tegevust. Ei ole kellegi poole pöörduda, kui yekib mingi probleem (näit. 

veeavarii) Insektide tõrje puudub. 
112 pole ühistut 
113 ei oska öelda 
114 Raske saada kõiki inimesi nõusse seoses remondiga, et raha koguda 
115 ei esine probleeme 
116 välisremondi osas on raske saavutada kooskõla naaberkorteriga 
117 Probleeme pole. KÜ juhatus on 11a jooksul elamut remontinud ja renoveerinud. Peaaegu 

täielikult on likvideeritud energiakaod. Elamu on heas korras, küttekulud on suhteliselt 
madalad. 

118 Ei esine probleeme 
119 Maja on kaasomanike tõttu juba ise üks probleem 
120 Ostsime alles korteri, ega teagi veel midagi ühistu tegevusest 
121 probleem esimehega (ei arvesta teiste elanikega) 
122 Ei saa ühistut luua, kuna maja nii viletsas seisus. Ennem peab maja korda tegema 
123 Parkimine 
124 1. Trepikoja koristamine, 2. tee, rõdude seisund, 3. väga palju puid maja juures, mille tõttu 

korterites on pime 
125 Tänu linna paberimajandusele venib meie kuuride ehitus 
126 igal aastal tehakse midagi korda, probleeme otseselt ei ole 
127 vähene aktiivsus, raskused tegemiste kokkuleppimises, erinevad rahalised võimalused 

korterite lõikes, erinev mentaliteet - noored versus vanad 
128 

Akende peobleem. Korteriühistu sundis ostma uued aknad, sest polnud iluliistu uutel akendel 

129 ei mingeid probleeme 
130 Raha kogutakse (remont) aga kasutamise ja tõelisete maksete (maksuvuste) kohta jooksevad 

kõik dokumendid liiva 
131 Probleemid on seotud kütte eest tasu võtmisega 
132 erinevate korteriomanike maksejõulisus ja soov kaasa aidata korrastamise/korraldamisel 
133 Oleks vaja soojustada välisfassaade ja laiendada parkimisala 
134 Probleeme ei esine just tihti, harva midagi on, aga saavad kiirelt ja vaikselt klaaritud. 
135 Me ei ole saanud Tartu linna poolt lubatud riigilippu 
136 Kuuma vee hinnad on ühistu poolt liiga suureks tehtud 
137 Kõik ajavad oma asja 
138 Võiks paremini kooskõlastada planeeritavaid ehitisi/ juurdeehitisi majale (katuse alla) 
139 

Keegi ei soovi olla ühistu esimees. Maja vajab remonti. Kõik elanikud ei korista trepikodasid. 

140 Otsused tehakse tihti majaelanikega kooskõlastamata 
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141 remondi rahastamisega 
142 Korteriühistu puudub. 
143 Alles asutasime, ei oska öelda 
144 Kuna elame põhiliselt muulaste linnaosas, siis siin eestlasel suurt sõna-ega tegevusõigust ei 

ole; ei valita neid ei juhatusse ega revisjoni-olevat kaotanud usalduse 
145 maja soojustamine venib 
146 Pole ühistut 
147 Inimesed ei paista olevat huvitatud maja olukorrast, üldkoosolekule tulevad alati samad 

inimesed ja neid on vähe. 
148 Pole ühistut 
149 Hooitsus autode ja koerte eest 
150 ei ole 
151 Katus laseb läbi, autoparkla tegemata 
152 Ühistu esimehega on võimatu suhelda 
153 Vanemad inimesed keelduvad arenguvõimalusi arutamast ja selle asemel räägivad kuidas 

keegi kunagi tegi või tegemata jättis 
154 Tehakse suuri plaane, milleks mul raha ei jagu 
155 Korteriühistu pole kuigi tegev. Kommunaaliarved jõuavad postkasti juhuslikul ajal. 

Koosolekuid korraldatakse väga lühikese etteteatamisajaga kesk südasuve. Midagi justkui 
toimub, aga keegi ei tea. 

156 Elasime alates 01.04.08, seega ei jõudnud tekkida 
157 ei ole ühte meelt elanike soovides. Eakad elanikud ei taha mingeid remonte 
158 ei ole probleeme 
159 Haldusfirmaga probleeme pole. 
160 Pole 
161 See ongi probleem, et pole moodustatud korteriühistut veel 
162 Pea kõik liikmed on väga ebaaktiivsed, üldkoosolekud kukuvad läbi 
163 probleemid trepikodade koristamisega 
164 Ei esine 
165 Töö ei toimi väga hästi- makse kogutakse aga midagi ära ei tehta 
166 Mingeid probleeme pole 
167 Ühistu on väga uus, veel ei ole probleeme tekkinud 
168 

Ei ole nõus prügiveo kulude arvestusega ruutmeetrite järgi. Peaks olema inimeste arvu järgi. 

169 Tööde teostamiseks tellitud firma töötajate madala töökultuuri ja väheste tööoskuste tõttu on 
töötulemused olnud mitterahuldavad. Soojaenergia mõtetu raiskamine. Suurt kahju tekitab 
vee üldkadu, mille teket juhtkond ei suuda ära selgitada. 

170 Garantii remont 
171 Oleme rahul juhatuse tegevusega 
172 Ei ole 
173 Puudub normaalne tegevus 
174 trepikodade remont, elektrijuhmestiku remont, rõdude remont, puhtus trepikodades 
175 Ise ei ole ühisuse esimees, siis ei tea tõsiseid probleeme, aga maja välisfassaad teeb tõsiseid 

probleeme. 
176 Raha vähesuse tõttu jääb paljugi tegemata 
177 ise teeme 
178 KÜ on alles pool aastat vana (maja 1.a vana) ja veel ei ole probleeme 
179 Tegemist on uue majaga ja probleeme suht vähe, hoodlusfirma teeb kõik ära, pretensioone ei 

ole. 
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180 Ei ole viimase viie aasta jooksul võimalik näha kulutusi, mida tehakse. Ei ole arvestatud 
elanike arvamusi ühistuesimees Nelovnova tõstab hinda ja makseid nagu temale kasulik. 
Majas on vanainimeste ülekaal 

181 ühepäevamajandamine, priiskamine, täielik ükskõiksus, raha kasutamisel võhiklikkus, 
eesotsas ebakompetentsed inimesed 

182 ei ole 
183 k/ü "Näituse 19" tegevus võiks olla resultatiivsem. Maja vajab korrastamist, õue ala ja tänav 

on hooldamata haldusfirma "Randem" ei õigusta endale võetud kohustusi 
184 Ei oska kommenteerida, olen selles korteris elanud ümber nädalakese 
185 Lubatud töö mittetegemine, poolelijätmine või selle töö tegemise edasi lükkamine 
186 Ühistu ei toimi, kuna raha ei suudeta koguda, et teha kapremont 
187 III trepikojas elavad mustlased, kes pargivad pidevalt mu autot kinni. Politsei ei võta midagi 

ette. 
188 maja haldab haldusfirma, kes kogub ainult makse, mingi probleemi korral pead ise olema 

aktiivne, et üldse midagi ära tehakse 
189 juhatus on suhteliselt hoolimatu, esineb rahalist ebakorrektsust, elanikke ei teavitata 

probleemidest 
190 Remontimata trepikojad, ühistuliikmed peavad ise trepikoda koristama aga enamus seda ei 

tee, Sageli üleajavad prügikonteinerid 
191 hulkuvad kassid 
192 Korteriühistu põhikiri ei oma tegelikku rakendust, liikmed ei järgi seda, kuigi on eelnevalt 

põhikirjaga tutvunud. 
193 Meil ei ole korteriühistut. Olen valitud maja esindajaks. Majas on 6 korterit. 
194 Probleeme ei ole 
195 Ei ole eraldi konteinereid klaasi ja pakendi jaoks, õu on väga korrast ära 
196 Korteriühistu ei toimi 
197 Ühistu tegevus on väga minimaalne 
198 ei ole esinenud 
199 Parkimine 
200 Korteriühistu panus puudulik 
201 Jooksvate tegevuste planeerimine 
202 Kokkuleppele on raske jõuda 
203 Esimees ei oska eesti keelt 
204 Ühistu on väike ja vaene hoone on ehitatud 19. saj. lõpus. Selle korda tegemiseks oli vaja 

võtta pangalaenu, mistõttu hooldustasu on kõrge. Elamus ei ole inimesi, kellel oleks aega 
ühistu asjade ajamiseks 

205 Elanikel kokkuleppele jõudmine rahalistes küsimustes 
206 ei 
207 Vähene liikmete huvitatus koostöös. Enamasti plaanidest tegutsemiseni võtab aega mitu 

aastat 
208 Elanike arvamust ei kuulata. Probleeme on palju ja nendest võiks mitu lehekülge kirjutada. 

Kogu ühistu koos esimehega on üks suur probleem 
209 Värvimata maja, koridorid, vilets katus 
210 Trepikoda ei pühita! Viimased 8 kuud olen ainult mina pühkinud. 
211 Probleemiks on vaid osad elanikud, kes takistavad ühistut normaalseid otsuseid vastu 

võtmast. 
212 liiga vähe tegeldakse maja korrastamisega. 
213 pole 
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214 Haljasala ja majaümbruse hooldamine jätab soovida. Muru niitmine väga harva, prügi vedeleb 
jne. Ühistule on tehtud sellekohane kaebus mitmel aastakoosolekul, midagi ei muutu. Sageli 
puudub läbipaistvus finantsasjades, ei saa aru, mille eest maksame 

215 Kõik probleemid lahenevad kiiresti 
216 Üldiselt mitte 
217 me ei jõua kokkulepeteni koristuse graafikus 
218 Küttekulude jaotamine püstakute vahel pole õiglane 
219 Pole ühistut, pole temaga probleemi 
220 Probleeme pole-täielikult toimiv ühistu. 
221 Maks rõdu eest, aga mul polegi rõdu 
222 Ma ei teagi. 
223 Ühistu üldkoosolekul lahendatakse 
224 Tegevust eriti ei ole, see ongi probleem 
225 

Oleks vaja lodþat uuendada, maja ees teed parandada, laiendada, maja väljast soojustada 

226 Teede ja rõdude remont 
227 Pole moodustatud KÜ. Probleeme on palju (maja laguneb, vihmaveetoru vaja vahetada) 
228 Esitatakse mõtetult suuri arveid, kus halduskulud on kahtlaselt ülespuhutud 
229 ühistu liikmete omavahelised probleemid 
230 ei ole 
231 Raamatupidamine on korrast ära, haldusteenus ei õigusta end 
232 hooldustasu maksame, aga hooldust ei näe 
233 1. Keskealiste elanike vähene aktiivsus. 2. Pensionäride hüperaktiivsus, kuigi nad ei ole 

kursis kaasaegse eluga 
234 Vana ühistu ei soovi üle anda enda kohta uuele ühistule, kuna nad on varastanud ühistu raha 

ja varjavad seda. Anne 30 
235 asjad liiguvad väga aeglaselt paremuse poole. 
236 Hetkel käib EÜ vormistamine KÜ-ks 
237 Maja juurest väljuvad teed on auklikud, asfalt vajab parandamist 
238 Maksud on ülemõistuse suured 
239 Ei esine 
240 Liiga palju läheb remondi peale 
241 Tekivad huvide konfliktid 
242 ei ole 
243 remonti ei tehta piisavalt ja kui tehakse, siis halva kvaliteediga 
244 Põhiline probleem - juhtkonna liikmete vahelised erimeelsused, nagu "luik, vähk ja haug". 

Väga palju vaidlusi ja karjumist mingi probleemi lahendamisel 
245 Käime kohut linnaga ja Linna heauskse ostjaga Priit Vask politseist lahti lastud inimsega 
246 Eelistan maksta üüri otse korteriühistu kassasse, et ülekandetasu võrra kokku hoida, kuid 

ühistu tööaeg on liiga lühike ja väljaspool minu enda tööaega 9.00-17.00 ei ole võimalik 
ühistusse tulla. 

247 ei 
248 kortereid vähe-raha vähe, enamus maksejõuetud inimesed 
249 Maja remont viibib 
250 Konfliktsed naabrid 
251 tuleb soojustust teha (maja otsad) 
252 ei 
253 Viimase 5 aastad on kütte arved väga suured, aga toad jahedad 
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254 maja remondifond kohati ebaselgelt kasutatud 
255 Suuri summasid kantakse remondile - 11 ktooni ruutmeetri kohta 
256 pole erilisi probleeme 
257 juhtimine on väga nõrk 
258 Uus esimees hakkas elamu välimuse eest hoolitsema, teeb remonti 
259 Olen ise KÜ juht. Probleem on raha vähesuses 
260 Ühistu juhatus tegeleb probleemidega võimete piires 
261 antud hetkel enam ei esine 
262 Raskusi on vajaliku raha kokku saamisega 
263 palju on maksete võlgnevusi 
264 Elektrit kasutatakse ebaratsionaalselt, keldrites jäetakse tuled põlema 
265 noor ühistu, puuduvad kontaktid ühistu liikmete vahel, toimunud on vaid 1 ühistu koosolek 
266 Autod seisavad ukse ees, ei peeta kinni märkidest 
267 Võiks soojem olla selle raha eest 
268 Probleeme ei ole. 
269 Ei ole probleeme 
270 Mul ei ole oma elamu 
271 ei esine, võlglastest on raske lahti saada 
272 maja probleemidega tegeldakse leigelt, vaja oleks kap remonti 
273 kõik ok 
274 ühistu on väga hea 
275 Majaümbruse koristamine, keldri remont, maja remont 
276 See vee ülekulu maks näitab vaid ühistu saamatust veemõõtureid kõigilt nõuda 
277 Ei tea ühistu tööst eriti midagi, kuna pole omanikud 
278 Ei ole probleeme 
279 Olid väikesed probleemid 
280 probleemid on vee uputustega ja kanalisatsiooniuputustega ja nende tagajärgede 

likvideerimisega 
281 Puuduvad antud tööst huvitatud inimesed-kõik soovivad elada oma elu 
282 ei esine 
283 Infot ei jagata 
Total N 283

 
 
 k16_2 
 

  

K16_2  Kui seoses korteriühistu tegevusega esineb mingeid 
probleeme, siis palun kirjeldage neid! 

1 Liiga palju on intriige 
2 Küttesüsteemid vaja remontida, välisukse varikatus vajab parandamist 
3 Majas 5 ühistut 60 korteri peale 
4 Haljastuse rikkumine; vähene tähelepanu elamu ja selle ümbruse hooldamisel. 
5 Prügiveol liiga kõrge hind 
6 Ei esine 
7 Raharesursside kulutamise avalikustamine 
8 Ise haldame, ise teeme 
9 Maja elanikud pole ka ühisel nõul 
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10 Liikmed on enamikus pensionärid 
11 Range finantsarvestus 
12 Puudub revisjonikomisjon 
13 Üldiselt ollakse passiivsed, oodatakse et keegi teeb vajalikud tööd ära 
14 Varem sellist probleemi polnud 
15 Üldiselt rahul 
16 Üldkasutatavates ruumides kasutatakse vähe öövalgusteid 
Total N 16

 
 
 k17_1 
 

  

K17_1  Kas vajate korteriühistu tegevusega seotud 
probleemide lahendamisel Tartu Linnavalitsuse toetust või 
abi? Millises valdkonnas? 

1 õiguse 
2 Kuhu ühistu raha läheb-ei tea? 
3 Katuse remont 
4 Juriidiline abi lepingute jms. (org. suhtlemine) sõlmimisel, nõustamine teiste 

organisatsioonidega suhtlemisel 
5 asfaldteerimisega maja ees 
6 parkimine maja juures, laste väljaku organiseerimine 
7 uued renoveeritud uksed 
8 vajalik oleks raamatupidamise audit, juhatus asjast huvitatud ei ole ja suuremat osa 

muukeelsest elanikkonnast on raske survegrupiks kaasa haarata 
9 keegi asjalik inimene võiks korraldada KÜ tegevust 
10 Palju probleeme. Maja avariiline seisund, prügivedu jne 
11 Miks öörahureeglite rikkumist saab ainult politseiga lahendada? 
12 Avalikustada ühistute kontaktandmed veebilehel 
13 Palume asfaldi panekut! Oleme teinud sellekohase kirjaliku 50 allkirjaga pöördumise 

linnavalitsusele 
14 võiks olla mingi kord, et kui tümakat teed, siis saad trahvi 
15 Abi majade välimuse parendamisel 
16 Võimaluse korral oleks vaja juriidilist nõustamist KÜ põhikirja uuendamisel 
17 Rahalistes. Elanike õiguste kaitses 
18 parkimisala laiendamisel 
19 Et linnavalitsus ei nõustuks ärimeeste plaanidega vanadele majadele korruseid juurde 

ehidada 
20 parkimine 
21 Maja remontimisel 
22 Leian, et maksan ruutmeetrite pealt sooja eest, aga kui seda sooja ei ole ei saa aru mille eest 

ma siis maksan 
23 Remont, parkla, laste mänguväljak 
24 Krundil on garaashid, mida omanikud pole nõus teisaldama. Vaja oleks juriidilist nõustamist, 

et vajalik dokument koostada 
25 Arendusfirma ohjeldamises:) 
26 autoparkla rajamiseks 
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27 Kortermajade vahelised teed oleks vaja sundvõõrandada, sest keegi teede remondiga ei 
tegele. Sisuliselt eikellegimaa. Kes maksab kinni auto remondi? 

28 autode parkimisprobleemi lahendamiseks maja juures, linnamaa korrashoidmiseks maja 
ümber 

29 Territooriumi korrastamine 
30 maja välisel soojustamisel 
31 Õue asfalteerimisel, maja soojustamisel 
32 Õueala asfalttee töödeks; lumekoristustöödel tõhustada kontrolli, et lund ei lükataks vastu 

piirdeaeda, mis kahjustab viimast. 
33 Korralduslikus, juriidilises 
34 Katuse remont, tee asfalteerimine 
35 Sest mitte midagi ei tehta 
36 Autoparkla asfalteerimine maja ees. Ühistu jaoks keeruline finantseerimist korraldada 
37 maja renoveerimisel kuna asukoht on miljöö väärtuslikus piirkonnas või asukohas, koolitust, 

materjalid ühistujuhtidele. 
38 Palju probleeme vaja lahendada 
39 võib-olla tulevikus 
40 Prügimaja, laste mänguväljak 
41 Puuduvad paberi ning taara prügikonteinerid 
42 neende majade ümbrus, mis kuuluvad ühistutele, on korras, aga need majad, mis on linna 

omandis, koristatakse väga halvasti 
43 Rahalist abi aia ehitamisel 
44 Bürokraatia on liiga suur 
45 Ühistu vajaks abi sõidutee remondiks ja parkimisala laiendamiseks 
46 maja remondi valdkonnas 
47 probleemid ehitajaga 
48 

oleks tore, kui linnavalitsus toetaks vanemate korterelamute välisfassaadide korrastamisel 

49 Prügiveo ja kanalisatsiooni osas 
50 mõnede remonditööde rahastamises 
51 Toetuste osas. 
52 kütmine 
53 Maja ümbruse asfalteerimine 
54 Maja fassadi renoveerimiseks. 
55 Toetust kause vaheduseks ja fasaadi värvimiseks 
56 Autode parkimistingimuste parandamised 
57 igas valdkonnas 
58 Rahalist toetust, kuna majas enamus pensionärid, kes ei jõua korrashoiu eest maksta 
59 Maja remondi, kuuride ehitamiseks, korra hoidmiseks, keldritest olmeprügi väljaviimisel vaja 

linnavalitsuse abi-rahalist toetust 
60 Tahaks ühistut ja haldusfirmat 
61 ehitustegevuses(kauplus, küttetrass) 
62 Elektrisüsteemid, maja välisilme, katus 
63 Parkla rajamine 
64 Näiteks maja esise asfalteerimine, katuse vahetamine 
65 maja välisremondiks 
66 maa erastamine ja nii edasi! 
67 Et LV teeks ühistule ettekirjutusi 
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68 Juriidilistes 
69 Remondiga. Korstna kivid kukuvad alla, seinad vajavad tõstmist, katus lappimist jne 
70 Tehke meie tänav korda 
71 Koolide juures võiks olla privaatsed parklad, et lapsi sõidutavad vanemad ning õpetajad 

tänavaid ei ummistaks. 
72 puud, tee 
73 Linn toetaks rohkem ühistuotsuseid mitte ei saadaks ühe ametniku juurest teise juurde. 

Rohkem julgust otsusteid vastu võtta 
74 seda peaks juhatuse esimehe käest küsima 
75 Aknad. Toetust, kui korteriühistu sunnib tegema sundinvesteeringuid. Endine sundüürnik 
76 Et linnaosade lõikes oleks võimalik majad sarnaseks saada 
77 krundisisese parkimise korraldamisel ehk korrale kutsumises 
78 maja restaureerimisega 
79 Prügimaja/ katusealune seoses muutunud korraga 
80 Parkimisplatside laiendamine, kõnnitee, sõidutee asfaldi remont; mänguväljaku 

demonteerimine (muutus joomakohaks) 
81 Parandati teed, auke. Kui on edaspidi vaja teed parandada, siis on uuesti abi vaja. 
82 Maja renoveerimisel 
83 raha laenamine 
84  korteri aknad rikuvad maja üldilmet, aga omanik ei ole nõus vahetama 
85 Väga omapäraselt erastati maa 75 kortermaja ümber, et ei lapsi, ammugi mitte koeri pole õue 

lasta kuhugile 
86 Õigusabi ehk seadustes sumamiseks 
87 maja ümbruse asfalteerimisel 
88 Autode parkimine ja koerte roojamine keelutsooni piires 
89 Autoparkla tegemisel 
90 Asfaldi remondiks hoovil 
91 Prügimajanduse reguleerimine 
92 1. territooriumi asfalteerimine, 2. autode parkimise kohta majade akente all muru peal 
93 teha asfalti majani 
94 Parkimine (sõidukitele) 
95 vesi ja kanalisatsioon 
96 Parkimise korraldamine, maja soojustamine ja välisilme parandamine, kvartalisisesed teed 

(sõidu- ja kõnniteed) 
97 Hoone välisilme ja haljasala renoveerimisel. Naabrid on teinud majaübruse oma läbikäigu 

teeks 
98 võibolla tulevikus vajame 
99 Soojaenergia valdkonnas. Soovin, et radiaatoritele pandaks termostaadid, nii et iga 

korteriomanik reguleerib ise oma toasooja ja maksab vastavalt mõõturi näitudele 
100 Prügimaja ehitus, sorteerimine. 
101 Välisilme parandamisel 
102 Rahastamise kontroll 
103 Rahalises valdkonnas, et välisseinad ära parandada. 
104 korteri soojustamisel 
105 Kindlasti kontrollida ühistu tegevust 
106 majandamise suhtes 
107 A. Haava tänavas (näituse ja K.A. Hermanni tänavate-vahelises lõigus) puudub kõnnitee, kus 

jalakäijad peavd leidma oma turvalise tee autode vahel. Palju koolilapsi! Näituse 
tänavaäärsete suurte tammede kärpimine. varjab valgust ja häirib liiklust 
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108 Maja on vaja remontida aga ühistu viivitab sellega ->maja üldine remont 
109 Selliste probleemide lahendamine on linnavalitsuse rida, sest see parkla asub linna alal 
110 Ühistute tegevuse üle puudub kontroll. Elanikud ei oska kuskile abi saamiseks pöörduda, 

kuna Korteriühistute Liit tegeleb ainult nende liikmetega, kes on neil registreeritud. Sisulist 
kontrolli finantstegevuse üle ei ole. 

111 Katuse paigaldamine 
112 Prügimajandus 
113 Võiks olla LV kehtestatud kord õuealade kasutamise kohta. Näiteks pesu kuivatamine 

avalikus kohas peaks kuidagi olema piiratud. 
114 Ei ole aru saanud, kuidas linnavarade osakond ja linnavalitsus andis loa kahes korteris 

(Kroonuaia 42) ilma projektideta ja korteriomanike kooskõlastusteta täielikult ümber ehitada 
elektriküttega korter ja (jätkub küs. 67 juures) 

115 remonti kogu aeg vaja teha 
116 Majaesise autoparkla laiendamine 
117 Muinsuskaitse nõudmised maja väliremondil (katuse vahetus) 
118 Rahaline toetus remondi tegemisel 
119 Näiteks palju maksab sooja vee kant. Meie maja ei ühti teiste majadega. Kui minul ei ole 

näiteks isiklikku autot, siis miks ei või ma parkida oma töö autot maja ette. 
120 talvel lume koristus 
121 Värvimises 
122 Restaureerimistoetust maja välisustele 
123 Võiks kontrollida ühistute majandustegevust ja põhimõttelist kulude jaotust 
124 asfaltteede remont 
125 kõiges materjaalses 
126 Tehke see ühiselamu korda, ei ole meeldiv lutikate ja muude loomadega koos elada. See 

maja on ilmselgelt liiga vana ja räämas. 
127 Tänavate asfalteerimine maja ees 
128 Krundi haljastus ja teede heakord 
129 

Oleks vaja lodþat uuendada, maja ees teed parandada, laiendada, maja väljast soojustada 

130 FORTUM 
131 majaesise parkla korrashoid ja laiendamine 
132 Majaesise asfaldi remondimine 
133 Kes seda annab? 
134 Parkla renoveerimine 
135 Prügivedu, renoveerimistoetused 
136 kontroll, kuhu läheb raha 
137 Parkimine 
138 Sooviksin, et oleks mingi asutus kes kontrolliks ühistuid ja nende tegevust 
139 parkla 
140 Korteri remont 
141 Välisfassaad, parkla, torustik 
142 võiks sisse seada ülempiiri küttekuludele 
143 Juuridilist 
144 Ehitus, remondi ja teede remontimisel (sissesõiduteed, parklad) 
145 Oma gaasikatlamaja majja 
146 Milles küll võiks see abi olla? 
147 osalise rahastamise osas õue heakorra hoidmise jaoks (asfalt, prügikastid jne) 
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148 Lõpetaks ahistamise Priit Vase kasuks minu vastu. 
149 Rahaline toetus maja remonttöödele 
150 igasugused toetused 
151 majaseinte renoveerimine 
152 juriidiline 
153 Keegi peaks kontrollima ühistu esimeeste tööd, rahade liikumist 
154 Muinsuskaitse all olev elamu, kus rida kitsendusi. Linn võiks rahaöliselt aidata 
155 Vaja oleks vahetada vee ja kanalisatsiooni torustik. Aga elanikel pole raha 
156 Muinsuskaitsealuse fassaadi renoveerimisel 
157 Maja soojustamise osas 
158 võlgnike probleemi lahendamiseks 
159 noore ühistu suhtluskeskkonna loomisel, kui see on tasuline (internet vms.) 
160 Maja fassaadi remont (1886 ehitatud) 
161 kontrolli 
162 Prügiveo korraldus, sorteerimine 
163 Tahame abi kvartalisiseste kõnniteede asfalteerimisel. 
164 Krundi korrastamine 
165 õiguste probleem, millal pead võtma LV nõusoleku (projekt) rõdude, piireaia jne puhul? 
166 ümbruse heakord 
167 Juurdepääs kinnistule 
168 Keldri remont 
169 Kuna ei kuulu ühistusse 
170 Läbikäik bussipeatusesse suleti omavoliliselt. 
171 Võlgnike väljatõstmisega 
172 Parkla rajamisel (maad on piisavalt) 
Total N 172

 
 
 k32_1 
 

  

K32_1  Kas olete tajunud mingeid muutusi turvalisuses 
viimastel aastatel Tartus? Milliseid? 

1 Nagu oleks turvalisem tunne 
2 Kahtlased inimesed kõnnivad õhtuti ringi. 
3 Jalakäiatele on uusi ülekäigu radasid tehtud 
4 Toomemägi on muutunud turvalisemaks 
5 On suurenenud purjus (ja narkojoobes) kampade hulk pargis hilisõhtusel, öisel ajal 
6 politseinikke on rohkem näha 
7 ööd on pimedamaks läinud 
8 tänavavalgustuse paranemine 
9 Rohkem poode - rohkem turvamehi. Teede ümberehitamine (Eedeni juures) 
10 Kodulähedasele staadionile kogunevad kahtlustäratavad noortekambad 
11 Kuigi politseid võib tihedamini kohata, siis väljaspool Kesklinna pole üksinda eriti turvaline 

liikuda pimedas 
12 Toomemäel rohkem politseipatrulle. Pimedal promenaadil on rohkem tänavavalgusteid. 
13 Politsei (patrull) läib linnaosa. Samuti ka turvatöötajad. 
14 Tänavad on valged, politsei on tasemel 
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15 Uued hooned kerkivad üha kiiremini 
16 Rohkem politseisid liigub, liigutakse rohkem kantides, kus kampu võib olla. 
17 politseinikke on rohkem 
18 Hirmutavam, just laste parast 
19 videokaamerad, politseipatrullid 
20 politseid on rohkem liikvel näha ning "lamavaid politseinikke" on rohkem juurde tulnud 
21 Alkoholi kättesaadavus alaliste seas põhjustab vahel probleeme- jõlkuvad noortekambad 
22 Öine tänavavalgustus häirib, paistab aknast sisse ega lase magada. Pean paksud kardinad 

ette tõmbama 
23 

Hilisel kõndijal võidakse hambad mitte millegi eest sisse lüüa ja politsei ei leia lööjaid ülesse 

24 politseinikke on rohkem 
25 Politsei töötab rohkem, sagedamini näha linnapildis 
26 Politseid näeb öösiti tihemini 
27 Hoolimatud noored autojuhid 
28 Jalgratturite elu on ohtlik 
29 Bussijuht käskis Annelinna lõpppeatuses kell 22 väljuda bussist ja oodata paviljonis 
30 Politsei patrullid tunduvad aktiivsemad 
31 Pole piisavalt kaua siin elanud, et hinnata 
32 telefooniautomaadid seisavad turva 
33 Rohkem illegaale iga aastaga 
34 Patrullautosid on rohkem, aga sellest pole tolku, sest kui on vaja, sõidavad nad mööda, nagu 

ei näe midagi 
35 meedia kaudu 
36 naabrivalvet, ei muud 
37 Õhtul ei taha õues jalutada 
38 On muutunud turvalisemaks 
39 politsei tegevus on intensiivsem 
40 Jalgsi ja rolleri patrull politsei poolt 
41 On läinud turvalisemaks 
42 üldine elu on läinud turvalisemaks. 
43 Politsei on rohkem väljas 
44 Vähemturvaline 
45 Politsei patrullreidid on sagenenud 
46 politsei liigub rohkem ringi 
47 isiklikul tasemel. Igas suunas. Teisest küljest üldine turvalisus on kasvanud; kuid 

narkootikumide kasutus suurenenud. 
48 Liiklus on tihenenud mitmeid kordi minu ülikoolitee ümbruses 
49 Olen näinud politsei autot õhtuti Ihastes 
50 Rohkem politseinikuid linnas. Väga hea! 
51 Politseipatrull teeb öösiti oma tööd korralikult ja "kõik puhuvad" on ka sage kampaania 

hommikuti - see on teretulnud 
52 Politsei patrul on rohkem 
53 Paranenud on tänavavalgustus. Räämas ja lohakil krunte on jäänud vähemaks. Linna ilme on 

paranenud 
54 Narkomaane on vähem liikvel 
55 kaamerad kesklinnas 
56 Ei ole tajunud 
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57 Annelinnas tundub vähem kahtlasi inimesi olevat. 
58 Vähem purjus inimesi, kes käituvad agressiivselt ja mürisevalt 
59 

Mina ei julge näiteks pimedas jala tulla oma koju, kuna puudub ca 1km jagu tänavavalgustust.

60 Rassism on väga ebameeldiv ja seetõttu on välismaalastel Tartus viibimine raskendatud. 
61 Turvatunne on vähenenud 
62 Politsei töö aktiivsem 
63 See on seotud kolimisega Annelinnast Maarjamõisa. Pean oma elupaika väga turvaliseks. 

Meie aed on ilma väravata, jalgrattaid hoiame lahtiselt hoovis. Välisust ei lukustata ja 
trepikojas seisavad lastekärud, jalgrattad, laste mänguasjad. 

64 võib-olla rohkem valgustatuid tänavaid 
65 Kodutud Kastani ja Raudtee vahelisel alal, Noortekambad öösiti 
66 Liikluskultuur on tõusnud 
67 Paranenud 
68 politsei liigub kiiremini 
69 Narkomaane ja röövleid palju surnuaias, 2 korda röövitud paljaks 
70 Lärmi ja lällamist on tänavatel rohkem, eriti enne poodide sulgemist nende lähistel- 

kihutatakse, röögitakse 
71 Kuna pole pikalt Tartus elanud ei ole muutused mulle väga silma paistnud kuid politseid on 

rohkem näha, mis kindlasti mõjub paremini! 
72 

turvalisus on läinud paremaks, aga noored on läinud ülbemaks, purjus tattninad kesklinnas 

73 Mõnes linnaosas häirivad purjus noortekambad 
74 Politseid on rohkem näha. Kuritegevust esineb vähem, liiklisega on asi halvem. 
75 turvakaamerad kesklinnas 
76 Vähem noortekampasid öises linnas 
77 Tartusse on ilmunud nõned vene pätid 
78 Teise nahavärviga inimestesse (välistudengid) suhtumine halb 
79 on rohkem politseipatrulle, rohkem viideokaameraid. Aga ainult kesklinnas! 
80 Vähem joodikuid Karlovas. Politseid on ka rohkem näha 
81 On, aga mitte väga palju - kõnniteed, politseipatrulle on sagedamini näha 
82 Sain ükskord peksa 
83 Kardan pimedat autojuhti 
84 On ohutumaks läinid liiklus jalgratturite jaoks 
85 valgusfooridel on ajanäitaja 
86 meie maja alla tahetakse teha kommipoodi, varsti on seal restoran ja kõrts ja lärmamine 
87 Politsei liigub tänavatel rohkem 
88 Politsei liigub rohkem, Raekoja platsi valvekaamerad 
89 Sagenenud politsei patrullid 
90 Vähem liigub kodutuid 
91 Rolleripolitsei on hea 
92 On paremaks muutunud 
93 Politsei liigub tihedamalt ringi 
94 Politsei on omal kohal ja õigel ajal kui juhul olen abi vajanud. 
95 Vast liikluses 
96 vandalismi on rohkem 
97 ei ole üldse turvaline 
98 autojuhid on hooletud 
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99 Vähem prügikastiinimesi, vähem noortekampasid, vähem joodikuid 
100 Vanemaks saades ei karda kõike lihtsalt enam 
101 Hirmu tekitavad noortekambad, kes ohtralt alkoholi tarvitavad ja kes ehk liigagi palju 

tarvitavad (tarbivad) just verbaalset vägivalda. 
102 Joobes noored lärmavad ja tülitsevad, urineerivad provaokatiivselt avalikkes kohtades 
103 Raja tn sai tänavavalgustid 
104 Narkarid, süstlad maas 
105 Jumala arm on laskunud Tartu peale ja elu on turvalisem 
106 On läinud paremaks 
107 Tänavate ja ülekäikude valgustus on parem 
108 mendid vahivad mind läbi turvakamerate kui ma pirol õlut joon. Ei taha olla valve all 
109 Turvalisem on 
110 Politsei kontrollreidid on väga harvad, eriti õhtul 
111 Noori purjus inimesi kampades rohkem, rohkem "skin-heade", rohkem liiklushuligaane 
112 Ringi hulkuvad noortekambad, narkoprobleem, purjus noored (agressiivselt väljakutsuva 

käitumisega) 
113 politseid on jäänud vähemaks 
114 seoyud politsei tegevusega rajoonis 
115 elu on kalliks läinud 
116 Tunneli ehitus Räni linnaosas 
117 ööd on liiga mustad 
118 politsei patrullautod sõidavad tihti meie linnaosas. Reageerivad kiiresti kutsetele 
119 Videokaamerad, rohkem politseinikke, valgusfoorid 
120 pole elanud viimased 3 aastat Tartus 
121 politseipatrulle on rohkem liikvel 
122 Kiirabi ja politsei reageerivad kutsungile väga kiresti 
123 On palju sisse murdmisi, autorööve 
124 joodikuid on vähemaks jäänud ja seoses sellega on linn muutunud turvalisemaks 
125 On muutunud turvalisemaks 
126 Majadele on rohkesti koodlukke pandud. 
127 Naabrite juures käivad kahtlase olekuga inimesed, kes vahest häirivad mu elu 
128 Turvalisem ja rohkem politseinikke näha 
129 Nagu oleks turvalisem, vähem korterivargusi jm 
130 Pimedas lastel linnas omapead liikuda ei luba 
131 turvakaamerad 
132 Kindlam tunne on tänavatel liikuda, kuigi Tartu on kogu aega olnud suhteliselt turvaline 
133 Karlovas on joodikuid, pätte ja kodutuid juurde siginenud. 
134 Öösiti liigub vähem kampasid. Näiteks varem liikus rohkem nö "skinheade". Samuti on 

kesklinn varustatud turvakaameratega. 
135 kõik korras 
136 Ühelt poolt on liiklus muutunud turvalisemaks, teisalt jälle kihutajaid juurde tulnud 
137 Turvavalve 
138 Politseid on tänavatel rohkem näha. 
139 Politsei on hakanud end sagedamini ilmutama 
140 Politseid on sagedamini näha 
141 Politseid on rohkem näha 
142 Naabrivalve, kodanike sekkumine kuritegevuse peatamisel 
143 Liiklemine on muutunud vähem turvaliseks 
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144 Politsei hea töö on turvalisust suurendanud 
145 Politseid on rohkem. 
146 Politseiuudistest on jäänud mulje, et Tartu on muutunud turvalisemaks 
147 motopolitsei 
148 kesklinnas on igal sammul turvakaamerad, ei taha olla kogu aeg kellegi jälgimise all 
149 Autoliiklus on paranenud 
150 julgeolek on paranenud, ei karda õhtuti väljas käia 
151 Ei liigu öösiti väljas. 
152 Politsei on siiski reageerinud informatsioonile. 
153 Supilinn on muutunud turvalisemaks 
154 Politsei patrullid teevad oma tööd viimasel ajal tihedasti siin linnaosas. 
155 rohkem joobes noori 
156 Rohkem kohtab politseid. 
157 Olen hakanud kokku sattuma ilmselt narkojoobes inimestega 
158 Inimesed on mõistvamad 
159 Väljas on rohkem politseinike 
160 Palju politseipatrulle Narvamäe kandis 
161 Rohkem politseinikke kesklinnas 
162 Kuna alles kolisin siia. 
163 Rohkem politseinike õhtusel ajal 
164 videovalve kesklinnas, liiklusinfoliin 
165 Järjest vähemks on jäänud politsei patrullid; ei tulda välja vajadusel 
166 Tänavavalgustus parem, turvalisem käia 
167 Politseid on rohkem silma hakanud, kesklinnas on kaamerad. 
168 teede ehitus 
169 Politsei patrullib tihedamalt 
170 Süstlad vedelevad kõnniteede ääres 
171 Justkui turvalisem 
172 Jalgrattateed 
173 võib rahulikult tänavatel jalutada öösel 
174 Politseiautod liiguvad rohkem ringi 
175 Politsei patrullid 
176 Politsei ükskõikne suhtumine kuritegevusse, sellest on tekkinud karistamatuse tunne, liiklus 

on väga ebaturvaline 
177 Politseid mõõtmas liikluskiirust Turu tn. 
178 Kesklinna turvakaamerad 
179 Noortekambad 
180 Annelinnas joobnuid vähemaks jäänud 
181 autojuhid peatuvad vöötraja ees inimesi läbi lastes 
182 Kodu lähedal rohkem liikumist, sh. alkoholijoobes inimesed. Ajakirjanduses rohkem teateid 

vägivallast jm. ohtudest 
183 uksed koodide all - laaberdajaid ja ringiluusijaid vähem 
184 Politsei liigub rohkem ringi 
185 väga palju laps-suitsetajaid kodu lähedal 
186 kaklevad kaabakad 
187 Turvakaamerate paigaldus Kesklinnas 
188 liiga palju politseinikke 
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189 Politseid on rohkem näha 
190 Ülejõe kohviku öised külastajad lärmavad, pargivad pidevalt autosid maja ette 
191 tänavavalgustus. 
192 politseid on rohkem kui varem 
193 Purjus noori on rohkem 
194 Muutunud turvalisemaks 
195 Paranenud 
196 Politsei regulaarreidid sagedamaks muutunud 
197 Parkides regulaarselt patrullivad politseinukud rolleritel 
198 politseid rohkem 
199 Ilma autota liiklemine on muutunud ohtlikuks 
200 Annelinnas on jõlkuvaid noorukite seltskondi vähemaks jäänud, politsei on informeeritud ja 

tegeleb probleemiga 
201 Politsei on igal nurgal 
202 Vägivald on vähenenud, linnas on rahulikum 
203 Olen kuulnud palju lugusid öistest kallaletungidest, kusjuures kallaletungiks põhjust justkui 

pole 
204 Kesklinn on muutunud turvalisemaks 
205 Tänavavalgustus võiks mõnes kohas parem olla, kodutuid tänavapildis on palju 
206 Valgustatud tänavad, abipolitseinikud. 
207 Tänavad on täis pätte 
208 Kaamerad 
209 Supilinnas vähem asotsiaale ja joodikuid 
210 Politseid on rohkem näha 
211 Ei möödu päevagi, kui tänavatel ei vedeleks süstlaid ja ei näeks koerasitta jja prükkareid ja 

joodikuid ja lihtsalt ülbeid noori. 
212 Politsei sõidab tihti ringi 
213 politsei kiusab rahulikke alkohoolikuid 
214 Politseid on rohkem näha 
215 Tänavavalgustus, Narva mnt. kõnnitee asfalteerimine 
216 Ei oska öelda 
217 Politseinike liigub rohkem ringi (patrulle rohkem) 
218 Noored on hakanud näppama ja huligaanitsema 
219 politseid on rohkem liikvel 
220 halvenenud 
221 Politsei hakkas rohkem sõitma linnas 
222 Politsei patrullib sagedamini 
223 kursavend sai Annelinnas suvalistelt tüüpidelt nuga 
224 Liiklus on rahunenud 
225 Politsei on hkanud end rohkem näitama 
226 Politseiriik hiilib sisse 
227 Tundub vähem turvaline, kuigi tegelikult ei ole (vist). 
228 Taskuvargused. Kesklinna noortekambad 
229 Tänavavalgustus paranenud. Ööseti on ka politseid märgata 
230 turvakaamerad 
231 Maja välisuksed on nüüd lukustatud. Tänavalgustus ulatuslikumal alal 
232 Ühiskond on närvilisem. Agressiivselt käituvaid inimesi kohtab sagedami 
233 turvalisus oleneb vangide vabastamisest 
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234 Politseid näeb üsna tihti liikumas 
235 Rüütli tn Raekoja poolne ots on muutununud turvalisemaks 
236 noortekampade käitumine häirib rohkem 
237 Noortekambad kesklinnas 
238 Parem valgustus 
239 Enamikel Annelinna majadel on koodid ustel olemas 
240 autodesse sissemurdmisi on vähem 
241 Pimedal ajal ei julge kesklinnas liikuda, palju lärmakaid kampasid 
242 turvafirmade ja politsei patrulle näeb tihedamalt 
243 Tartu tundub väga turvaline. 
244 Tänavad on valgemad, olukord rahulik. 
245 Öösel on muutunud turvalisemaks, eriti kesklinnas näha palju patrulle. Ka politseid näeb igal 

pool rohkem 
246 paremaks on läinud 
247 Rohkem kaameraid vaja, ka liiklusesse 
248 Purjus või muidu lärmakad kambad teevad pimedas hirmu 
249 rohkem politseipatrulle 
250 kallaletunge inimestele ja autorüüstamisi on rohkem 
251 viimasel ajal pole autosse sisse murtud ega midagi varastatud 
252 Inimesed on muutunud sõbralikumaks ja see toobki rahulolu 
253 Halvemas suunas 
254 elamuühistud on tõstnud korterite turvalisust uste sulgemisega, tänavatel ja parkides pole 

turvalisus tõusnud 
255 Tartu on turvaline linn. 
256 Politseid on rohkem liikumas. 
257 Turvakaamerad, motopolitsei, rannavalve 
258 rohkem kampasid liigub ringi, rohkem tänavakaklusi on toimuma hakanud 
259 Positiivne muudatus-Tartu on turvaline 
260 uksed 
261 Et öösiti tehakse pahandust, näiteks süütamised, röövimised päise päeva ajal- konkreetsed 

juhtumid 
262 Pimedal ajal on ohtlikum liikuda 
263 Tundub, et on läinud turvalisemaks 
264 Liikluses teede ristmikud ohutumad 
265 Liiga turvaline, võiks rohkem põnevust olla 
266 tänavad on rohkem valgustatud, rohkem on liikumas näha turvafirma ja politsei 

patrullmasinaid 
267 Turvakaamerad 
268 Autodesse murtakse sisse 
269 noortekambad on ülbemaks läinud 
270 Turvakaamerad on äärmiselt tänuväärnr ettevõtmine. Kiitust väärib ka Liiklustelefon 
271 

kuritegevuse suurenemisega suureneb ka piirkondade arv, kus pimedas pole turvaline liikuda 

272 Rohkem politsei patrulle, vähem purjus inimesi õhtuti 
273 On turvalisemaks muutunud, julged ikka tänaval kõndida 
274 Noortekampade ülbe ja karistamatu käitumine (näide Annelinnast: bussijuhi ründamine). 
275 Koolis on turvamehed 
276 kesklinnas on rohkem purjus ja vägivaldseid noori ning tüütavaid prügikastiinimesi 

 29



277 turvalisus on tõusnud 
278 politseinikke on rohkem, paremaks on läinud 
279 Paranenud 
280 Jalakäiguradade osas. Juhid lasevad üle tee. Suur aitäh kõigile selle eest 
281 Vaian kui puudega inimene võimu ärakasutamist haigete inimeste diskrimineerimises 

(Soovides turvalist kaitset võimude vastu) 
282 Alkoholi müügi (öine) piiramine Herne poes. 
283 Uksed on kinni 
284 Ilusamaks on linn läinud, kui Kaubamaja ja Bussipeatuse ümbruses olevad ehitised välja 

arvata. Need on koledad ja rikuvad linna pilti 
285 politsei kiire reageerimine 
286 Ihastes on patrulle rohkem 
287 noorukid on väga ülbed, kardan laste pärast 
288 Kesklinnas ja Raadi kalmistu vabadussamba juures õhtul ja öösel purjus ja lärmakate noorte 

kogunemised 
289 Kodutuid on vähem 
290 meie korteriühistu muretses uued uksed ja fonosüsteemi, käivitus naabrivalve 
291 

Tahaks, et seadus Tartu piires (nt. politsei) oleks sõbralikum inimestega ja mõtleks nendest 

292 kaubanduskeskuste ümber jõlgub palju tegevuseta noori inimesi 
293 Öösel patrullivad politseinukud 
294 Rohkem valgusfoore 
295 Vargused surnuaedades 
296 Kui Herne pood lõpetas alkoholi müügi peale 23, on õhtuti turvalisem Supilinnas liigelda 
297 Jalgrattateid rajatud 
298 Purjus, narkojoobes noori on õhtuti ikka palju. Noortel võiks olla rohkem vaba aja veetmise 

kohti 
299 Kesklinn on turvaline, valgustus hea, tänavad korras 
300 Politsei igal pool väljas, turvakaamerad 
301 öösel räuskavate noorte hulk on suurenenud ja tekkinud on kambad 
302 Rohkem mente on väljas näha 
303 politsei on nähtav 
304 turvakaamerad (kesklinnas), tugevam turvamine kauplustes, politsei efektiivsem töö 
305 Abistavad kaaskodanikud 
306 paremaks on läinud 
307 tänavavalgustus, politsei töö 
308 Vargused sagenenud 
309 Annelinnas hakkas pargis käima suviti patrullauto joodikuid ära viimas 
310 Turvalisem on. (Saab öösiti ohutult liikuda) 
311 On turvalisemaks muutunud 
312 Ei oska öelda 
313 Minu taga liiguvad inimesed kogu aeg, Kerdi Rattasepp 
314 Turvalisemaks on muutunud 
315 on rohkem turvakaameraid ja patrullid teevad ka head tööd 
316 liiklusmüra suurem, joobes noorukite lärmamine 
317 Turvakaamerate ilmumine tänavatele 
318 politseinikute rohkus avalikel üritustel 
319 tänavatel rohkem valgustust ja ohutum liikuda 
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320 Elu on siiani turvaline 
321 Noored on ülbed ja ohtlikud 
322 kaamerad kesklinnas 
323 On rohkem jalgsi politseinike liikumas. 
324 Turvalisust õhtul hilja koju tulles 
325 ülekäiate teel on turvalisem teed ületada 
326 Politsei töö paranemine, naabrivalve 
327 Politsei patrullib 
328 Enda kodu ümbruses oleks nagu turvalisem ringi liikuda kui mõned aastad tagasi 
329 Majade välisuksed on lukustatud. Videokaamerad kesklinnas 
Total N 329

 
 
 k33_ak_1 
 

  K33_AK_1  Muu oluline linnaelu valdkond 
1 Karlova linnaosa õhk pole kõlbulik väljas sportimiseks 
2 Parkimisvõimalused väga halvad 
3 turg 
4 jalutusplatsid 
5 olmeline teenindus (remondi töökojad, ateljeed) 
6 Loomakaitse 
7 Tänaval suitsetamine (eriti noored) 
8 Emajõe kallaste ja randade koristamine 
9 kodutud loomad 
10 Autode parkimine 
11 kiirabi operatiivsus 
12 korras 
13 tuletõrje kohalejõudmise kiirus 
14 Tolmav sõidutee 
15 Poodides-keskustes võiks olla ka näitusesaalid kunsti vaatlemiseks. Ei tohi suruda inimesi 

vaid ostma oma piirkonnas, vaid ka kultuuri nautima! Oluline on Lõunakeskuse 
kultuuristamine 

16 prügimajanduse korraldusega pole rahul, võiks olla paindlikum ja efektiivsem 
17 Prügivedu hetkel 
18 Lemmikloomade, õuekoerte pidamine 
19 bussisõit 
20 Turvaline kodutee 
21 Kohad koertega jalutamiseks 
22 Vähe on laste mänguväljakuid, kus saaks perekonnaga puhata 
23 inimeste arvamus endast kui kuningatest, mittehoolivus 
24 

Asjaajamine, klienditeenindus, monopoolsed ettevõtted Tartu Vesi, Prügivedu, Eesti Energia 

25 bussiliiklus 
26 liikluskorraldus 
27 Operatsioonide järjekorrad haiglates 
28 Jalgrattaga liiklemine 
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29 Prügivedu 
30 parkimiskorraldus 
31 Loodusesse mineku võimalus (matkarajad kaugel, paadilaenutus puudu) 
32 . 
33 Õppimine oma keeles (nt vene keeles) . Koolid pannakse kinni 
34 Liikluspiirangute sobimatus rekonstrueerimist vajavate tänavatega miljööväärtuslikus 

Supilinnas 
35 kesklinna haljasalade olukord 
36 Lastel puuduvad mänguplatsid 
37 Igal pool on joomine 
38 Käin vähe linnas 
39 Linnaraamatukogu hoone 
40 Prügimajandus 
41 Transport ja jalgrattaga sõitmise võimatus 
42 Linna planeerimine 
43 tuletõrjujad 
44 Postkontori lahtioleku ajad töötava inimese kontekstis 
45 teede korrashoid 
46 noorte kampad mopeedidega öisel ja õhtusel ajal 
47 väikelaste mängutoad 
48 Sõiduautote rohkus hoovides 
49 Kesklinn on puhas ja kaunis 
50 mekoristus; teede tänavate hooldus 
51 Infoviidad vaatamisväärsuste juures puuduvad 
52 Inimeste suhtumine üksteisele 
53 Pakendiseadus-kogumiskastid ja seonduv 
54 noortel peaksid olema spordikoolid ja seda tasuta või väga väikese tasu eest 
55 ametnike käitumiskultuur 
56 Liikluskorraldus ebarahuldav 
57 gümnaasiumihariduse saamine (siseastumine) 
58 Kesklinna parkimisprobleemid 
59 Tänavakoristus 
60 laste mänguväljakud, koerte jalutusväljakud 
61 Liikluskorraldus juurdepääsuks kaubanduskeskustele ja raviasutustele 
62 Viimaste busside sõiduajad Tartus 
63 Meie linnaosas ei ole enam kirjade postitamiseks kasti 
64 Arhitektuuriansamblite omavaheline kokkusobimatus kesklinnas 
65 Maarjamõisa haiglas puudub aptek 
66 ühistranspordi graafikud (kaks bussi lähevad samal ajal ja siis ei lähe 20 min ühtegi, 

nädalavahetusel 30-40 min mitte ühtegi bussi) 
67 Linna alade prügi kogumisalad ning nende hooldus 
68 Mänguväljakud 
69 Taastusravi saamine väga kallis 
70 Jalaka tänaval puuduvad kõnniteed. Sõiduteed vajavad remonti kogu linnas 
71 monumentide restaureerimine 
72 koeraga jalutamise kohad 
73 üliõpilastega arvestamine 
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74 Tartu pereraadio töö. Linnavalitsus võiks mõelda selle töö toetamisele. Paljudele on see 
ainsaks infoallikaks, ka venekeelsele elanikkonnale 

75 ühistransport, koerte jalutusplatsid, suuremate laste palliväljakud ja sportimisvõimalused, 
avalike prügikastide puudumine 

76 Ametnike suhtumine 
77 Koerte/loomade koolitus ja jalutamisvõimalused meie linnajaos 
78 Prügivedu 
79 Koeraparkide olemasolu 
80 puuduvad kõnniteed, tänavad tolmavad 
81 liikluskorraldusega ei ole rahul 
82 suure spordihalli puudumine 
83 Istepinke võiks rohkem olla, kus vanainemene saaks jalga puhata 
84 Kodutute probleem 
85 Vareste ja hakkide rohkus 
86 Kodutud 
87 keskkond (müra, tolm, heitgaasid) 
88 liikluskorraldus 
89 Roheluse kadumine 
90 Supilinna tänavate heakord, taksod keelduvad Lepiku tn sisse sõitmast - kuumaastik 
91 Tervislike vabaaja veetmiskohad. 
92 Koerte väljaheidete koristamine 
93 Liiklus tipptundidel 
94 koertega jalutamise võimalus 
95 Linnaosade laste avalikud mänguväljakud. Ränilinnas puudub korralik väikelapsele sobiv 

mänguväljak, kus oleks ka turvaline 
96 Ehituste püstitamisel kesklinna võiks ikka elanike arvamust ka kuulda võtta 
97 tasuta parkimisalad 
98 Bussipeatuste ümbruse kord, puhtus 
99 LV töö 
100 parkimiskorraldus 
101 liiga palju uusi maju kesklinnas 
102 Liiklus 
103 Jäätmete kogumine 
104 perearstikeskuste asukohad 
105 Linna ettevõtlusmaastiku arendamine 
106 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 
107 Avalikud üritused Kesklinnas 
108 Narkomaania piiramine 
109 prügi väljavedu 
110 Informeeritus kultuuri ja meelelahutuste kohta 
111 Prügikastide asukoht ei ole loomulikes kohtades 
112 Jänese rajal ja Dendropargis jalutamine on võimatu kui sa ei ole nõus et lahtiselt jooksvad 

koerad tulevad su juurde, määrivad su püksid ja tülitavad sind. Tahan väga neid kohti 
kasutada 

113 apteegid on pühapäevadel suletud ka haiglas; v.a. Rae apteek kesklinnas 
114 liikluskorraldus 
115 Kodutud loomad (hooldus) 
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116 1. Olematud kõnniteed Tammelinnas. 2. Liinibusside salongid mustad, aknad on välja 
vaatamiseks, mitte reklaamide jaoks. Istmed katkised ja mustad, juhid ei hooli reisijatest, 
pidurdatakse äkitselt. 

117 . 
118 Koorti tänav osaliselt asfalteerimata 
119 liiga palju politseinikke 
120 Parkimine 
121 külalisetendused teatrites, tänavate liivatamine, rajoonisiseste päevakeskuste olemasolu 
122 ärasorteeritud prügi vedamise võimalused 
123 Kuna ehitatakse Ihaste tee äärde eraldi jalakäijate-ratturite tee? 
124 Kiirabi teenus 
125 Töökohad 
126 Et linn oleks ilus, peab midagi tegema hoolitsemata kruntidega 
127 elanike informeeritus LV tegemistest 
128 Puuriitade ja aiaputkate ehitus 
129 teede korrasolu 
130 juuksuri teenus 
131 Prügi väljavedamine (pappkastid ja klaastaara) 
132 ei tea 
133 Bussijaam (Tartust lahkumine ja Tartusse tulek, pakihoiu puudumine) 
134 Laste mänguplatsid 
135 jalgrattaga liiklemise võimalused (jalgrattateede olemasolu, arv, ökonoomsus) 
136 linna heakord, eriti talvel 
137 liikluskorraldus (pidevad ummikud, võiks olla sildu ja tunneleid 
138 prügimajandus 
139 Loomaarst Ihastes 
140 raamatukogu 
141 Kodulaenu intresside tõus pidevalt lähtuvalt 6.kuu euriborist, mis suureneb märgatavalt iga 

poole aasta tagant. Võimalik, et see näide ei sobi, kuid laenud on paljudel/enamikel inimestel 
ja pangad ei paku soodsamaid intresse, (jätkub lõpus) 

142 Lastele (3-10) mõeldud üritused 
143 Kiirabi abi kvaliteet 
144 Hariduse kättesaadavus 
145 linnatransport 
146 suveüritused 
147 parkimiskorraldus 
148 Väikelastega vabaaja veetmise võimalused (mänguväljakud, -toad) 
149 Tartu turud 
150 Taara vastuvõtu korraldus 
151 Laste mänguväljakud puuduvad 
152 laste mänguväljakud, pingid, kiiged jne. 
153 Prügimajandus 
154 Tänavavalgustus 
155 hooldushaigla 
156 Kodutute loomade hulkumine tänavatel 
157 Tolm 
158 häirivad purjus kodutud 
159 jalgrattateede olemasolu 
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160 Tuletõrje, kiirabi 
161 Laste psühholoogilise nõustamise võimalused 
162 teed 
163 Teede, kõnniteede olukord 
164 Sõidutee kattematerjal 
165 Kõnniteed Viljandi mnt. ääres vajalik asfalteerida. 
166 Prügikastide tühjendamine 
167 palju rämpsposti 
168 parkide, haljasalade, jõeäärse kasutamine puhkevõimalusena 
169 puude korrastamine linna poolt 
170 Korteriühistute abi saamise organiseerimine 
171 Tänavareklaami sündsus 
172 võimalus olla lapsega või saata laps suitsuvabale mänguväljakule, kus poleks lõhutud, 

ohtlikke asju või ropendavaid teismelisi; WC kasutamise võimalus avalikes randades 
(korralikku, puhast, inimväärset WC-d) 

173 Puudub toidukauplus, apteek, kino 
174 Ujumiskohti võiks rohkem olla. Ka täiskasvanutele võiks ujumiskursusi korraldada 
175 infopunkt raekojas 
176 Garaashiühistute olukord 
177 Tammelinnas praktiliselt kõnniteed puuduvad 
178 Variku linnaosas pole lähedal eriti poode 
179 Teede korrastus 
180 Linna puhtus 
181 Beebitoad (lapse mähkimiseks ja söötmiseks) 
182 Linna puhtus 
183 Koeraga jalutamise võimalusi 
184 ülekäiguradad meie linnaosas (Rõõmu tee) 
185 jalgratta ja rulluiskudega sõitmise võimalused 
186 kiirabi kohalejõudmine 
187 Ei ole tualette 
188 Liiklushummikud tipptundidel 
189 tänavate korrashpid 
Total N 189

 
 
 k37_1 
 

  

K37_1  Palun loetlege need kultuuriasutused, mida Te kõige 
enam külastanud olete. 

1 Ainult tasuta üritustel 
2 Teater Vanemuine 
3 Vanemuine 
4 Supilinna päevad 
5 Tudengipäevad 
6 Näitused 
7 Vanemuise teatri suur maja 
8 Teater 
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9 Loomade varjupaik 
10 Vanemuine 
11 Vanemuine, kontserdimaja, laululava, Jaani kirik, Peetri kirik, Adventkirik 
12 Atlantise tantsuõhtud 
13 Ingeri Maja, kino, teatrit, välisüritusi 
14 Athena keskuse erinevad üritused 
15 Vanemuise teater ja kontserdisaal 
16 kino, teater 
17 hansapäevad, tudengipäevad 
18 "Vanemuise" teater, Mänguasjamuuseum, Tiigi seltsimaja 
19 Ateena keskus 
20 Teater, piletid on ju väga kallid 
21 teater Vanemuine 
22 Vanemuine, raamatukogud 
23 teater 
24 Raamatukogu, kino 
25 kino 
26 Teater 
27 Vnemuine 
28 vahel harva teater 
29 Zavood, underground 
30 teater 
31 teater 
32 Vanemuise teater 
33 teater Vanemuine, Kontserdimaja, Jaani kirik 
34 Vanemuine 
35 Kino 
36 teater 
37 näitused 
38 Teater, kontset "Vanrmuine" 
39 Vanemuine 
40 Vanemuise kontserdimaja 
41 Athena Keskus 
42 Vanemuine 
43 raamatukogu 
44 raamatukogu 
45 kino Ekraan 
46 Üliõpilaste sügis- ja kevadpeod 
47 Vabaõhuüritused, teatrietendused 
48 Teater, kontserdid, näitused 
49 Vanemuise kontserdisaal, teater 
50 Kino 
51 kino Ekraan, teater Vanemuine 
52 teatripäevad 
53 Ekraan 
54 botaanikaaed 
55 teater ja kontserdisaal Vanemuises, Jaani kiriku kontserdid 
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56 teater, kontserdid, kino, näitused 
57 Vanemuine 
58 kino, vabaõhuüritused 
59 Vanemuine 
60 Teater, kontsert 
61 Teater 
62 Teater Vanemuine, kino Ekraan, Sadamateater 
63 teatrid 
64 Teater Vanemuine 
65 Kontserte, teater, laadad, näitused 
66 Kinod 
67 Hansapäevad 
68 kunstinäitused jm näitused 
69 Teater, muuseumid, raamatukogud, kino, spordihooned 
70 Vanemuine, väliüritused, Laululava 
71 teater 
72 teater, puhke- ning meelelahutuskohad 
73 lauluväljaku kontserdid, näitusehalli üritused, näitused 
74 teater, pensionäride kokkutulekud, kino 
75 Vanemuise teater, vabaõhuüritused 
76 Teater 
77 diskoteegid 
78 Hansapäevad 
79 teater 
80 teater, kontserdimaja, kontserdid mujal 
81 Teater 
82 Vanemuise teater ja kontserdisaal, Athena 
83 Tudengipäevad 
84 Tudengite kevadpäevad, Hansapäevad, Postimehe päev, Jõululaat 
85 Vanemuine, kontserdimaja 
86 Raamatukogu, teater, kino 
87 ERM 
88 Ei külasta. Töö kõrvalt ei jää aega 
89 Oleme käinud rohkem suvel Tartu Laululaval vabaõhu üritustel 
90 Vanemuine 
91 Eesti Rahvamuuseum 
92 

Teatrietendused, filmifestival, tudengipäevad, hansapäevad, teatrid, kontserdimaja, kinod, 
saksa keele instituut, raamatukogud, näitusesaalid, muuseumid Toomel, Mänguasjamuuseum 

93 Athena keskus, Vanemuine 
94 teater 
95 kontsert 
96 Vanemuine 
97 Vanemuine 
98 Vanemuine, Ekraan, Kunstigalerii 
99 Teater, kino 
100 Baar "Nypga" 
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101 Teater 
102 Vanemuine 
103 Kino 
104 Spordisaalis, teater "Vanemuine" 
105 vanemuise teater 
106 Muuseumid 
107 Kontserdid 
108 teater, kontserdimaja, muuseumid 
109 Teater 
110 teater 
111 Teater 
112 Teater 
113 Kirikud 
114 Vanemuise teater ja kontserdimaja 
115 Vanemuise teater 
116 teater 
117 Vanemuise teater ja kontserdimaja, TÜ Aula, Jaani Kirik, kino Ekraan 
118 Teater 
119 Teater "Vanemuine" 
120 teater 
121 Linnaraamatukogu 
122 Teater 
123 Kino 
124 Genialistide klubi 
125 Vanemuine 
126 Vanemuine 
127 PÖFF 
128 Teatris 
129 kino, teater, kontserdid 
130 Teater 
131 Vanemuine, muuseumid 
132 Tiigi seltsimaja 
133 Teater 
134 Vanemuine 
135 Teater 
136 Vanemuise teater ja kontserdimaja, Ekraan, Tartu linnaraamatukogu ja TÜ raamatukogu 
137 Ülikooli aula kontserdid, Antoniuse õu 
138 Vanemuise teater ja kontserdimaja, Athena keskus, Ekraani kino 
139 Vabaõhuteatrietendused (raekoja platsil) 
140 Vabaõhu kontserdid 
141 Teater Vanemuine 
142 Vanemuine 
143 näitused, muuseumid, teater, kontserdid Vanemuises, vabaõhuüritused 
144 Tartu Tantsuklubi 
145 Laadad 
146 Vanemuine 
147 Teater, mõned kontserdid 
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148 Teater 
149 Vanemuine 
150 Teater 
151 Vanemuine 
152 "Vanemuine" 
153 kino, teater, muuseumid 
154 kino 
155 Teater Vanemuine 
156 Spordiüritused 
157 Genialistide klubi 
158 Vanemuise Kontswerdimaja 
159 Vanemuine 
160 Viljandi folgi festival 
161 Vanemuine 
162 Vanemuine 
163 Teater 
164 Teater, kino 
165 Kontserdid kirikutes 
166 teater ja kontsert 
167 Teater 
168 Teater 
169 Vanemuine 
170 Kino 
171 Vanemuine, muuseumid 
172 Vanemuine 
173 teater "vanemuine" 
174 Teatrid 
175 teater 
176 Teater 
177 Ekraan 
178 Postimehe päevad 
179 Kino 
180 vabaõhuüritused, hansapäevad 
181 teater 
182 Ekraani kino, Vanemuise teater, kontserdimaja 
183 teater Vanemuine, näitused, Messikeskus 
184 teater Vanemuine, kino 
185 Ei külasta 
186 teater 
187 Teater "Vanemuine" 
188 Mänguasjamuuseum, Zooloogiamuuseum, Geoloogiamuuseum, Vanemuine, Ekraan 
189 Vanemuise Kontserdimaja 
190 Genialistide Klubi, Athena Keskus 
191 Teater Vanemuine 
192 kino, teater 
193 teatrid ja muuseumid, näitused 
194 Teater 
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195 Vanemuine 
196 Genialistide klubi, Athena keskus 
197 Athena Keskus 
198 Vanemuise Kontserdimaja ja teater 
199 Vanemuise teater, Sadamateater, Tartu Kunstimuuseum, ERM, Athena Keskus, Tartu 

Ajaloomuuseum 
200 Teater 
201 teater 
202 Kontserdid 
203 Vanemuise teater, Sadamateater, Kontserdimaja 
204 Vanemuine 
205 Teater "Vanemuine" 
206 Vanemuine 
207 Vanemuise teater 
208 Teater 
209 Teater, kontserdimaja, muuseum, kirikukontsertide külastamine 
210 "Vanemuine" 
211 Vanemuise teater ja Kontserdimaja, Linnaraamatukogu, Sadamateater 
212 teater 
213 teater "Vanemuine" 
214 Vanemuine 
215 Vanemuise teater 
216 vabaõhukontserdid 
217 teater, kino, kontsert 
218 Athena, Eesti Rahva Muuseum 
219 Kino 
220 Vanemuine 
221 Ekraan 
222 kono 
223 Kino 
224 Kontserdid 
225 raamatukogu, Vanemuise kontserdisaal ja teatrimajad, kunstimuuseumid, kino 
226 Teater 
227 Teater 
228 Muuseumid 
229 Vanemuine 
230 Vanemuine 
231 Teater 
232 Vanemuise teater 
233 teater, kino, kontserdid 
234 Muuseumid 
235 raamatukogud 
236 kino 
237 Harva külastan Vene-Slaavi õhtud, 9. mail koguneme Raadi pargis 
238 Teater 
239 teater "Vanemuine" 
240 Spordiüritused 
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241 Kontserdid lauluväljakul 
242 kino 
243 Laululava 
244 Teater Vanemuine 
245 Ristiisa Pubi 
246 Teater "Vanemuine", ERM 
247 Teater "Vanemuine", TÜ Spordihoone, Linnaraamatukogu 
248 Teater, kontserdisaal 
249 Vanemuise teater 
250 Kirikukontserdid 
251 Vanemuine 
252 teater Vanemuine 
253 Vanemuine 
254 teater 
255 teater "Vanemuine" 
256 Hansapäevad 
257 Teater "Vanemuine", kino "Ekraan" 
258 "Vanemuine" 
259 Teater 
260 vanemuine 
261 teater, kontserdid, raamatukogud, muuseumid, näitused 
262 Vanemuine 
263 Näitused 
264 teater 
265 Teater 
266 teater Vanemuine 
267 Vanemuine 
268 Vanemuine 
269 

Tammelinna ja Lutsu Raamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu, Ekraani kino, Genialistide 
Klubi, Mänguasjamuuseum, Zooloogiamuuseum, ERM, Athena Keskus, Vanemuine 

270 Vanemuine 
271 Püssirohukelder 
272 kino 
273 Raamatukogu 
274 Muuseum 
275 Vanemuine 
276 Teater 
277 teater Vanemuine 
278 Vanemuine 
279 Teater 
280 kino, teater, ööklubid 
281 Vanemuine 
282 Genialistide klubi 
283 kino Ekraan 
284 Vanemuine 
285 kino, teater, klubid 

 41



286 Teater "Vanemuine", kontserdid 
287 kontserdid, teater, näitused 
288 Vanemuine 
289 Vanemuine 
290 Vanemuine 
291 Päevakeskus 
292 Vanemuise teater, kontserdimaja, muuseumid 
293 Kino "Ekraan" 
294 Ahhaa 
295 Kunstimuuseum + teised muuseumid 
296 teater Vanemuine, Alecoq Arena 
297 Vanemuine teater 
298 Raamatukogu 
299 Vanemuine 
300 Kino, teater 
301 vabaõhu üritused 
302 Kino 
303 Teater "Vanemuine, Vanemuise kontserdisaal, Jaani kiriku jõulukontserdid 
304 Teater 
305 teater 
306 Vanemuine 
307 Vanemuine 
308 Käsitöö näitused 
309 Vanemuise teater, Mänguasjamuuseum, kino Ekraan, kunstisalongid 
310 kino 
311 kino 
312 Teater Vanemuine 
313 Raamatukogu 
314 Teater 
315 Vanemuine 
316 "Vanemuine", kunstinäitused, botaanikaaed 
317 Kontserdid 
318 Teater, kino 
319 Teater 
320 Vanemuise teater, Viltuse Maja Kunstigalerii 
321 teater 
322 teater 
323 Teater 
324 kontserdid 
325 "Ale"Cog- spordiareen 
326 kontsert-teateer 
327 Teater 
328 Vanemuise teater 
329 Muuseumid, näitused 
330 Lutsu Teatrimaja, Genialistide Klubi 
331 Teater 
332 teater 
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333 Vanemuine 
334 teater, kino, kontserdid 
335 Vanemuine 
336 Epitari jõulupidu 
337 Vanemuine 
338 Vanemuine 
339 erinevad kontserdid 
340 Teater 
341 kino 
342 Vanemuine 
343 Kirjandusüritused, raamatuesitlused, näitusteavamised, kirjanduse maja, muuseumid 
344 Jaani kirik (kontserdid) 
345 Teater 
346 Vanemuine 
347 teater 
348 Vabariigi aastapäeva 
349 Ei ole ühtegi külastanud 
350 Teater, kino 
351 Vanemuine 
352 Muuseumid 
353 Lodjakoda, ERM, Antoniuse õu 
354 Vabaõhu üritused 
355 teater Vanemuine, Athena keskus 
356 Vanemuine 
357 kino 
358 Vanemuine 
359 teater "Vanemuine" 
360 Teater 
361 Tamme staadion 
362 Kino 
363 Teater 
364 Vanemuise teater, kino Ekraan, Sadamateater 
365 teater, kino, muuseum, klubi, pubi 
366 Teater 
367 Teater 
368 muuseumid 
369 Teater 
370 Vanemuine 
371 teater, kontsert 
372 Tartu Ülikooli Aulas kontserdid 
373 teater 
374 Vanemuine 
375 Vanemuine, Näituste Maja 
376 Teater 
377 Vanemuine 
378 lasteetendused koolis, lasteaias 
379 teater, kino, kontserdid TÜ aulas, kirikutes, vabaõhuüritused 
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380 Kus on tasuta üritused 
381 Vanemuise teater ja kontserdimaja 
382 Ateena 
383 Raamatukogu 
384 kirik ja kogudus 
385 teater 
386 Vanemuine 
387 Teater 
388 Teater, kino, näitus 
389 Etendused, festivalid, kontserdid. 
390 Teater "Vanemuine" 
391 tudengite üritused 
392 Muuseumid 
393 Teater Kontserdid 
394 Vanemuine 
395 Teater 
396 Vanemuine 
397 teater 
398 teater 
399 kino 
400 teater Vanemuine 
401 Tartu Kunstimuuseumi mäitusemaja 
402 Kino 
403 Vanemuine 
404 Kiriku kontserdid 
405 Teater, kontserdid 
406 tänavaüritused 
407 Vanemuine 
408 Vanemuine 
409 Vanemuise kontserdimaja ja teater, Athena Keskus, kino Ekraan 
410 Genialistide Klubi, Athena keskus, Sadamateater, Vanemuine 
411 Vanemuine 
412 Kontsert 
413 Vanemuine 
414 "Smilersi" kontsert 
415 Vanemuise teater 
416 kino, teater, vabaõhuüritused 
417 Teater Vanemuine 
418 Vanemuise kontserdimaja 
419 Pauluse kirik 
420 teater, kino 
421 teater 
422 Athena, Lutsu Teatrimaja 
423 Atlantis 
424 "Vanemuise" teater 
425 Teater 
426 Teater, kino 
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427 Teater, kino 
428 Vanemuine 
429 Teater 
430 Muuseumid 
431 Teater 
432 teater 
433 Teater 
434 Klubid 
435 Kontserdid 
436 Tartu Linnamuuseum 
437 Vanemuine 
438 Vabadusvõitlejate üritused 
439 Vanemuine, Ekraan 
440 Vanemuine 
441 Kinod 
442 U.G, Zavood 
443 Kino 
444 Vanemusise teater 
445 Välikontserdid 
446 kino 
447 ERM, Vanemuine, Ekraan 
448 teater 
449 Laululava, teater "Vanemuine", välisõhuetendused "Toomemäe" jne. 
450 Vanemuise teater ja kontserdisaal 
451 Botaanikaaed, kino, teater 
452 kino 
453 Teater 
454 kontserdid 
455 Teater "Vanemuine", kino "Ekraan" 
456 Teater 
457 Ateena kino 
458 "Vanemuine", Athena keskus, Kontserdimaja 
459 Hansapäevad 
460 Teatrid 
461 Vanemuine 
462 teater "Vanemuine" 
463 Vanemuine 
464 Tiigi seltsimaja 
465 kino, kunstimuuseum 
466 Teater Vanemuine 
467 kino 
468 Teater 
469 Laadad 
470 Vabaõhuetendused suvel 
471 Vanemuine 
472 Vanemuise teater 
473 Teater 
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474 kino 
475 Teater 
476 Vanemuine 
477 Vanemuine 
478 Teater 
479 teater, kino, kunstinäitused 
480 Mc Donalds, Aura keskus,Säästumarket 
481 Teater 
482 muuseumid, 
483 Kino 
484 teater, näitused 
485 Kino 
486 Tudengi päevad 
487 Teater Vanemuine 
488 Näitused 
489 kino "Ekraan" 
490 kino, hansapäevad, tudengipäevad, Vanemuine, Athena 
491 Teater "Vanemuine" 
492 teater "Vanemuine" 
493 Vanemuine 
494 Vanemuine, Athena Keskus, TÜ Raamatukogu 
495 lõõtspillipäevad 
496 Hansapäevad 
497 Üliõpilaspäevad 
498 Kunstimuuseum 
499 "Vanemuine" 
500 Venekeelsed kontserdid ja etendused. Vanemuise teater 
501 Kino, suveteater, kontserte 
502 Kino 
503 Teater, kontserdimaja, TÜ aula, lauluväljak 
504 Lauluväljak 
505 kino, teater 
506 teater, kontsert, linna üritused, hansapäevad jne. 
507 kino Ekraan 
508 Kino Ekraan 
509 Teater "Vanemuine" 
510 Kino 
511 Raamatukogu 
512 Teater 
513 Vanemuine 
514 Vanemuine 
515 raamatukogud, spordiüritused 
516 Teater 
517 teater, muuseum 
518 Raekoja laat, Hansapäevad 
519 Teater 
520 Teater 
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521 Teatrid 
522 hansapäevadel meistrite kodades 
523 Vabaõhukontserdid 
524 teater Vanemuine, erinevad muuseumid, Tartu Rahvaülikool 
525 Teater Vanemuine 
526 Vanemuine 
527 Hansapäevad, lastekaitsepäev 
528 teater, kino 
529 Teater 
530 Teater 
531 Jõulueelsed kirikukontserdid 
532 Teater 
533 kinod 
534 Vanemuise teater 
535 Genialistide klubi 
536 kino Ekraan 
537 Vanemuise teater, Ekraani kino 
538 Teater, kino 
539 teater 
540 Kino 
541 teater, kontsert 
542 Vanemuine 
543 Kino "Ekraan", teater "Vanemuine", "Athena", Genialistide klubi, Tartu Laululava 
544 Teater 
545 Suveteater 
546 Kunstimuuseum 
547 Vanemuine 
548 Teater Vanemuine 
549 Teater "Vanemuine" 
550 kino 
551 Vanemuine 
552 kino-teater 
553 Casiinod 
554 Vanemuine 
555 teater 
556 teatrid, muuseumid 
557 Vanemuine 
558 Vanemuine 
559 teater 
560 Teater 
561 Vanemuine 
562 Tudengipäevad 
563 vabaõhuüritused, nagu tudengipäevad, Tartuff, tasuta üritused 
564 teater, kontserdimaja, Lauluväljak 
565 Teater -lasteetendused 
566 Vanemuine 
567 Teater 
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568 kino, teater, kontserdid 
569 Vanemuise kontserdisaal - Noorkuu kontsert 
570 Vanemuine 
571 kino 
572 Teater, kino 
573 Teater Vanemuine 
574 TÜ spordihall 
575 Hansapäevad, laadad 
576 Teater 
577 Vanemuine 
578 Teater Vanemuine, Athena Keskus, kino Ekraan 
579 Teater 
580 Muuseumid (TÜ zoloogia muuseum, geoloogia muuseum, anatoomikum, toomkirik jt). 
581 Teater 
582 Vanemuine 
583 teater "Vanemuine" 
584 Ekraan, Vanemuine 
585 Muuseumid 
586 Kunstimuuseum 
587 Vabaõhu kontserdid 
588 teater 
589 teater 
590 Vanemuise teater ja kontserdimaja 
591 Kontserdid 
592 vanemuine 
593 Teater 
594 Vanemuine 
595 Vanemuine 
596 Vanemuine 
597 Teater 
598 Teater Vanemuine 
599 Vanemuine 
600 Muuseumid 
601 Vanemuine, Ekraan, Botaanikaaed 
602 Teater "Vanemuine" 
603 Vanemuise teater ja kontserdimaja, laululava 
604 teater, muuseumid, raamatukogu 
605 Vanemuine 
606 Teater 
607 teater, kino 
608 Teater 
609 Vanemuine 
610 Athena keskus 
611 Vanemuine 
612 Teater 
613 Tartu Mänguasjamuuseum 
614 teater "Vanemuine" 
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615 Vanemuine 
616 Genialistide klubi 
617 teater 
618 Raamatukogu 
619 Kontserdid 
620 Teater vanemuine 
621 Raekoja platsis toimuvad laadad, Hnsapäevad, teatrietendused, rattaralli, suusatamismaraton 

lastele 
622 teater 
623 Muuseum 
624 Vanemuise suurmaja 
625 Vanemuine, spordisaalid, üldkultuuri asutused 
626 Teatrid 
627 kino 
628 Kino 
629 Teater Vanemuine, Kontserdimaja, kino Ekraan, Mänguasjamuuseum, Linnamuuseum, 

Spordimuuseum 
630 Kunstimuuseum 
631 Teater 
632 Milleks Tartusse 6 teatrit 
633 Kino 
634 Mänguasjamuuseum, raamatukogud, kino, teater 
635 Teater "Vanemuise" vabaõhuetendused 
636 Vanemuine 
637 Vanemuine 
638 Teater 
639 muuseumid, kontserdid, teater 
640 Vanemuine, kino Ekraan 
641 teater Vanemuine, kino Ekraan, ERM, Mänguasjamuuseum 
642 Ateena 
643 Genialistide Klubi, Zavood 
644 Teater 
645 Kino 
646 Vanemuine 
647 Teater, näitused 
648 teater 
649 teater 
650 Tartu Laululava galakontserdid 
651 Päevakeskus "Tähtvere", teater "Vanemuine" 
652 Teater 
653 Teater 
654 Teater Vanemuine 
655 Teater 
656 teater 
657 Vanemuine 
658 Vanemuine suur ja väike 
659 Tudengipäevad 
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660 Vanemuine 
661 Laulupeaod 
662 Teater "Vanemuine" 
663 Suveteater 5 aastat tagasi 
664 Vanemuise kontserdisaal 
665 Vanemuine 
666 Teater 
667 Muuseumid 
668 kino 
669 Teater 
670 Vanemuine 
671 Sadamateater 
672 muuseumid 
673 kontserdid 
674 Ekraan 
675 Vanemuine 
676 Teater "Vanemuine" 
677 Genialistide Klubi 
678 Athena keskus 
679 teater 
680 teater, kontsert 
681 Jaani Kirik 
682 Vanemuine 
683 Teater "Vanemuine" 
684 Vanemuine 
685 Teatrid 
686 Vanemuine 
687 Tudengipäevad 
688 muuseumid, Vana Anatoomikum, Vanemuine, Lõunakeskuse jäähall, kino Ekraan, Toome 

kirik 
689 Teater 
690 Kontserdid 
691 Teater "Vanemuine", kino "Ekraan", erinevad muuseumid 
692 Vabas õhus kesklinnas toimuvad igasugused üritused 
693 teater 
694 raamatukogud 
695 Vanemuine 
696 teater, kino, muuseumid 
697 Teater, kino 
698 teater Vanemuine 
699 Vanemuine 
700 Teater 
701 kino, klubi 
702 Teater 
703 Teate 
704 Teater 
705 Teater Vanemuine 
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706 Ülikooli raamatukogu 
707 Teater, Kontserdisaal 
708 Teater 
709 Vanemuine 
710 Teater 
711 Genialistide klubi, Vanemuine, ekraan, Trehv, sadamateater, Athena, festivalid 
712 Vanemuine 
713 mänguasjamuuseum, loovkeskus 
714 Vanemuine 
715 Kino Ekraan, Zooloogiamuuseum, Geoloogiamuuseum 
716 Teater 
717 teater 
718 Vanemuise teater 
719 Teater Vanemuine 
720 Teater 
721 Vanemuise teater 
722 teater "Vanemuine" 
723 Vabaõhu üritused 
724 Kõige enam külastan kontserte (koorilaul ja instrumentaalmuusika) 
725 Emajõe Suveteater 
726 Vanemuine, erinevad muuseumid, spordiklubid, klubid 
727 Vanemuine 
728 Ekraan 
729 Vanemuine 
730 Restoranid 
731 teater 
732 teater, kino 
733 Laulupidu 
734 Tartu Linnamuuseum 
735 Kino 
736 teater Vanemuine 
737 teater, ball, konverentsid 
738 Zoloogia muuseum 
739 TÜ spordihoone 
740 Teater 
741 Vanemuise kontserdi- ja teatrimaja 
742 Ekraan 
743 Genialistide klubi 
744 teater 
745 Vanemuise teater, Ekraani kino 
746 Kino 
747 Kontserdid 
748 Teater 
749 Teater 
750 Teater 
751 vabaõhukontserdid 
752 Vanemuine 
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753 Vanemuise kontserdimaja 
754 Teater "Vanemuine" 
755 Kunstimuuseum 
756 Teater 
757 Vabaõhu-kontserdid 
758 teater, muuseumid, kino 
759 kino 
760 Postimehe päev 
761 Sadamateater 
762 Teater 
763 Vanemuise teater, vabaõhukontserdid 
764 teater 
765 Vanemuise teater ja Kontserdisaal 
766 Kino, teater 
767 kontserdisaal 
768 Tasku 
769 Vanemuine 
770 Erinevad kontserdid 
771 teater, kino 
772 Teater 
773 Vanemuise teater, Linnamuuseum, Genialistide Klubi, Sadamateater 
774 Teater "Vanemuine", Mänguasjade muuseum, Zooloogia muuseum, Geoloogia muuseum 
775 Teater "Vanemuine" 
776 Vanemuine 
777 teater 
778 Vanemuine 
779 teater 
780 teater vanemuine 
781 Teater 
782 Kunstimuuseum 
783 Vanemuine 
784 Vanemuine 
785 Kino 
786 Vanemuise teatrietendused ja kontserdid, vabaõhuetendused, Jaama 14, Laululava, 

Sadamateater, TÜ aula, kirikukontserdid 
787 Kino 
788 Ekraan, Ateena, Vanemuine 
789 Teater 
790 teater, laulupeod, kunstinäitused 
791 kino 
792 Kunsti muuseumid 
793 Teater, kontsert, kino 
794 Vanemuine 
795 Raadi mõis 
796 Ei ole külastanud 
797 teater 
798 Vanemuine 
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799 Vanemuise kontserdimaja 
800 Vanemuine 
801 kino Ekraan, näitusehall, teater Vanemuine, tudengipäevad 
802 Ekraan, Wide pubi 
803 Ekraan 
804 vanemuine 
805 Teater 
806 Vanemuine 
807 Tartu Ülikool, kunstinäitus Raekoja platsil, kirik (kontserdid) 
808 Genialistide Klubi, Zavood, Athena keskus, Vanemuine 
809 Laululava 
810 muuseum, kino 
811 Teater 
812 Teater 
813 Kunsti näitused 
814 Vanemuine 
815 Kunstinäitused 
816 Vanemuine 
817 Teater 
818 muuseumid 
819 Teater 
820 seenioride klubi 
821 Vanemuine, Genialistide Klubi, Laululava 
822 kino Ekraan, teater Vanemuine 
823 Vanemuise teater, Sadamateater, Kontserdimaja 
824 TÜ Botaanikaaed 
825 Tartu Kaubamaja 
826 teater 
827 Teater 
828 Vanemuine 
829 Vanemuise teater ja kontserdimaja, muuseumid, kino, Athena 
830 Teater Vanemuine 
831 teater, kino, muuseumid 
832 Teater, kino 
833 Vanemuine 
834 kinod 
835 Teater "Vanemuine" 
836 kontsert, kino, vabaõhuetendused 
837 teater 
838 Vanemuine 
839 Vabaõhuetendused 
840 teater, kino, hansalaat 
841 Teater, kino 
842 Tartu Tudengipäevad 
843 Muuseum 
844 Lauluväljak 
845 Teater Vanemuine 
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846 Vanemuine 
847 Teater 
848 Teater (erinevad), galeriid, kino 
849 teater 
850 Vanemuine, TÜ aula, Tartu Raekoda, kino Ekraan, Athena 
851 Muuseum 
852 Ekraan, kontserdid, Vanemuine 
853 Kino 
854 Zavood 
855 Vanemuise teater, kino, Sadamateater 
856 Kontserdid 
857 teater, kino, hansapäevad 
858 muuseumid 
859 Vanemuine 
860 Teater 
861 Teater 
862 Teater 
863 Teater 
864 Vabaõhu kontserdid 
865 teater Vanemuine 
866 muuseumid 
867 Vanemuine 
868 Muuseumid 
869 kontserdid 
870 Teater, kino 
871 Kino 
872 Vanemuine 
873 Teater 
874 teater"Vanemuine" 
875 Muuseumid 
876 Teater, kino 
877 Teater "Vanemuine", kino "Ekraan", Kontserdimaja 
878 Teater 
879 Teater 
880 Kõik Vanemuise hooned ja kontseridmaja 
881 Vanemuise teater, Athena Keskus 
882 Vanemuine 
883 teater Vanemuine, kino Ekraan 
884 Hansapäevad 
885 Raamatukogu 
886 teater "Vanemuine" 
887 Vanemuine, Ekraan, Linnamuuseum, ERM 
888 Vanemuise teater 
889 Teater 
890 teater 
891 Kino Ekraan, Teater Vanemuine 
892 kontserdid 
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893 Teater 
894 Kultuuriasutused on ebaturvalised 
895 teater 
896 Vabaõhukontserdid 
897 Vanemuine 
898 Vanemuine 
899 Teater, Ateena, Eraan, suveteatrid, Vanemuine 
900 Vanemuine 
901 Kino Ekraan 
902 Mänguasjamuuseum, Linnamuuseum, ERM, kinod, Vanemuine 
903 Teater, kino, suveteater, avalikud üritused 
904 Vanemuine 
905 Vanemuine 
906 Teater, 
907 Vanemuine 
908 Vanemuine 
909 Teater 
910 Vabaõhuüritused 
911 teater 
912 teater 
913 Teater 
914 Teater 
915 Teater 
916 Kontserdid 
917 Kino 
918 Teater 
919 Hansapäevad 
920 raamatukogu, muuseumid 
921 kino 
922 kontserdid 
923 Vabaõhu üritused 
924 Atlantis 
925 Raamatukogud 
926 Teater 
927 Vanemuise teater, Genialistide Klubi, näitused 
928 teater 
929 vabaõhuüritused 
930 Zavood 
931 Teater 
932 teatrietendused ja kontserdid Vanemuises 
933 Vanemuine 
934 Kino, teater 
935 Kino Ekraan, Vanemuine 
936 raamatukogu 
937 Eesti kirjandusmuuseum 
938 TÜ Rock mängud -Balti liiga 
939 Sadamateater, raamatukogu üritused 
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940 Teatrid 
941 näitused 
942 Hansapäevad 
943 teater 
944 Kunstinäitused 
945 kirikud ja palvelad 
946 teater, kontsert, Aura Veekeskus 
947 Teater 
948 Teater "Vanemuine" 
949 Vanemuine teater 
950 Näitused 
951 hansapäevad, Suveteatrid, erinevad raekoja platsil astsevad üritused ja teater 
952 ERM (muud muuseumid) 
953 teater, kino 
954 Teater 
955 Kino Ekraan 
956 Vanemuine 
957 Vanemuine 
958 Laadad 
959 baarid 
960 vabaõhukontserdid 
961 teater 
962 kino, teater 
963 Teater "Vanemuine" 
964 Vanemuine 
965 Maasikas 
966 Kino 
967 kino 
968 Teater, kino 
969 Vanemuine 
970 Kontserdid kontserdimajas, Jaani kirikus, TÜ aulas, teater "Vanemuine" ja külalisetendused 

Vanemuises, Eesti Rahva Muuseum 
971 Hansapäevad 
972 Vanemuine 
973 teater Vanemuine 
974 Teater Vanemuine. 
975 kino, ööklubid, restoranid 
976 Teater 
977 Vanemuine 
978 Hansapäevad, tudengite kevadpäevad 
979 Vanemuise teater, Lauluväljak 
980 Vanemuine, Ekraan 
981 Zooloogia muuseum, kino, Mänguasjade muuseum, teater 
982 Teater 
983 Muuseumid 
984  teater, 
985 Athena, Genialistide klubi, Sadamateater 
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986 Kontserdimaja 
987 Vanemuine 
988 Ekraan 
989 Vanemuine 
990 Vanemuine 
991 Teater "Vanemuine" 
992 Teater 
993 kunstinäitused 
994 teater 
995 Ekraan 
996 teater 
997 Volber 
998 teater 
999 teater 
1000 Vanemuise kontserdimaja 
1001 teater 
1002 Teater Vanemuine 
1003 kino, mänguasjamuuseum 
1004 Kunstnike maja näitused 
1005 Teater 
1006 kino 
1007 kesklinnas Hansapäevad 
1008 Vanemuine 
1009 Teater 
1010 Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum, Tartu Kirjandusmaja 
1011 Vanemuine 
1012 teater Vanemuine, Kontserdimaja 
1013 teater 
1014 Hansapäevad 
1015 Teater 
1016 teater 
1017 Teater vanemuine 
1018 Ekraan 
1019 Vanemuine 
1020 Vanemuine 
1021 teater, kontserdid 
1022 Genialistide klubi 
1023 Vanemuine 
1024 teater Vanemuine 
1025 Teater, kino, kontserdisaal 
1026 Väliüritused 
1027 teatrid 
1028 Vanemuine 
1029 teater 
1030 kino 
1031 Vanemuise teater 
1032 teater 

 57



1033 ei oska vastata 
1034 kino 
1035 "Vanemuine", nii teater kui ka kontserdimaja 
1036 Vanemuine 
1037 Teater 
1038 Teatrid, näitused, väljapanekud, kino 
1039 Vanemuine 
1040 Vanemuine 
1041 teater 
1042 Vanemuine 
1043 Teater, kino 
1044 Vanemuine 
1045 Vanemuine 
1046 muuseumid igasugused 
1047 Ilusion 
1048 Genialistide klubi 
1049 Kino 
1050 Teater 
1051 teater Vanemuine, kino 
1052 Tartu Kunstimuuseum, Vanemuine, ERM 
1053 Vanemuine, Mänguasjamuuseum 
1054 Athena keskus 
1055 Muuseumid 
1056 Vanemuine 
1057 Kino 
1058 Vanemuise teater 
1059 kino, teater 
1060 teater, kino 
1061 Atheena Keskus 
1062 Eesti Rahva Muuseum 
1063 Teater 
1064 teater, kontserdid, suveüritused 
1065 Kunstinäitused 
1066 Ajaloomuuseum 
1067 Vanemuine 
1068 Vanemuine 
1069 teater 
1070 Kino Ekraan, Vanemuise Kontserdimaja, spordiasutused 
1071 Teater "Vanemuine", kino "Ekraan" 
1072 Vanemuine 
1073 Mänguasjamuuseum, Vanemuine, Tampere Maja 
1074 kunstimuuseum 
1075 teater 
1076 Athena keskus 
1077 Vanemuine 
1078 Vanemuine 
1079 Vanemuine 
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1080 Vilde teater, Vanemuise teater, Athena Keskus 
1081 Teater 
1082 kodukotus 
1083 Kino, teater "Vanemuine", Sadamateater 
1084 Teater, kino 
1085 Hansapäevad 
1086 Genialistide Klubi, kino Ekraan, teater Vanemuine 
1087 Kesklinnas avaõhu üritused 
1088 

Vanemuine, TÜ raamatukogu, Vanemuise kontserdisaal, muuseumid, Tartu Kirjanduse Maja 

1089 teater 
1090 Kontsert, teater 
1091 Raamatukogu 
1092 Teater Vanemuine 
1093 Vanemuine 
1094 teater 
1095 Teater 
1096 Vanemuine 
1097 raamatukogu 
1098 Vanemuise teater, Kontserdimaja, Antoniuse Õu, Spordimuuseum 
1099 teater, kino, klubid 
1100 Teater 
1101 Teater 
1102 Raamatukogu 
1103 Vanemuise teater, Sadamateater, kinod, klubid, TÜ Raamatukogu 
1104 Kontserdid 
1105 Ekraan 
1106 teater Vanemuine, muuseumid 
1107 kinod, teater, näitustehall 
1108 muuseumid 
1109 Genialistide Klubi 
1110 Kesklinnas toimuvad sündmused; laat, näitused jne. 
1111 Vanemuine 
1112 Kino 
1113 

teater Vanemuine, kontserdimaja, kino Ekraan, Zooloogiamuuseum, Mänguasjamuuseum 

1114 Kino, teater 
1115 teater 
1116 Teatrid 
1117 Vabaõhukontserdid 
1118 muuseumid 
1119 teater 
1120 teater, kontserdimaja, muuseumid, TÜ Raamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum 
1121 kino 
1122 laadad, näitused 
1123 Teater "Vanemuine" 
1124 Teater 
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1125 Vanemuine 
1126 Zoomuuseum 
1127 Teater "Vanemuine" 
1128 Atlantis 
1129 TEater Vanemuine 
1130 Välikontserdid 
1131 vabaõhukontserdid, tasuta üritused 
1132 Kino 
1133 Vanemuise väike ja suur maja 
1134 teater Vanemuine 
1135 Kontserdid laululaval 
1136 teater 
1137 Vanemuise teater 
1138 Messid , laadad 
1139 Teater vanemuine, Väike Vanemuine 
1140 Teater 
1141 Vanemuise kontserdimaja 
1142 Athena keskus 
1143 Vanemuine 
1144 Teater, kino 
1145 Vanemuine, Lauluväljak 
1146 Ahhaa 
1147 Muuseum 
1148 Vanemuine 
1149 Teater 
1150 kino 
1151 teater Vanemuine, Tartu Rahvaülikool 
1152 Vabaõhu kontserdid 
1153 Teater "Vanemuine" 
1154 teater 
1155 pole sellist, mida kõige enam oleks kasutanud 
1156 teater, kino 
1157 Tartu päev 
1158 Teater, suveüritused 
1159 Vanemuine 
1160 Vanemuine 
1161 Kino, teater, Hansapäevad 
1162 Kino 
1163 Vanemuine 
1164 kino 
1165 Genialistide klubi 
1166 Emajõe Suveteater 
1167 kino 
1168 linna laadad 
1169 teater 
1170 Kino 
1171 kino 
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1172 kino 
1173 Vanemuine 
1174 Genialistide klubi, Athena, Ekraan 
1175 teater 
1176 Vanemuine, Sadamateater, vabaõhuüritused kesklinnas 
1177 Teater 
1178 Hansapäevad 
1179 teater 
1180 kontserdid 
1181 teater, kino, muuseumid, näitused 
1182 Teatrid 
1183 Vanemuine (teater+kontserdid väikses ja suures majas), Ekraan, sadamateater, erinevad 

näitused (ka rändnäitused), 
1184 kino 
1185 Botaanikaaed 
1186 Muuseumid 
1187 Teater 
1188 ei olegi 
1189 Mänguasjade muuseum, Botaanikaaed, teater, kino, laadad, Raekoja platsil, üritused 

kesklinnas 
1190 kino 
1191 Kino, teater 
1192 Teater "Vanemuine" 
1193 Vanemuise teater 
1194 Vanemuine 
1195 Vanemuine 
1196 Teater 
1197 Praegu ei käi üldse kultuuriasutustes. Eriti ei huvita mind muuseumid 
1198 Teatrid 
1199 Teater 
1200 Vanemuine 
1201 Vanemuine 
1202 teater Vanemuine ja kunstimuuseumid 
1203 Vanemuine 
1204 Teater Vanemuine, Eesti Rahva Muuseum 
1205 Vanemuise kontserdi ja teatrisaal 
1206 Vanemuine 
1207 Lauluväljak 
1208 Kunstimuuseum, Linnamuuseum, Vanemuine (teater, kontserdisaal) 
1209 kino, teater, kontserdid 
1210 Vanemuine 
1211 Vanemuine 
1212 Teater, kontsert 
1213 Teater "Vanemuine" 
1214 teater 
1215 Vanemuise teater 
1216 Kontserdsaalid (Vanemuine, TÜ aula, jaani kirik) 
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1217 Üliõpilaste kevadpäevad 
1218 Genialistide Klubi, Illusioon, Ekraan, Vanemuine 
1219 Vanemuine 
1220 Kunstinäitused, teater 
1221 Vanemuise teater ja kontserdimaja 
1222 Vanemuine 
1223 vanematele inimestele on väga vähe üritusi 
1224 Teater 
1225 Ekraan 
1226 Teater 
1227 Vanemuise teater 
1228 Vanemuise teater 
1229 Genialistide klubi 
1230 vabaõhuüritused 
1231 Põllumajandus näitus, metsandus päevad, Euroopa riigi raames Supilinna päevad 
1232 kirik 
1233 teater raamatukogu 
1234 teater "Vanemuine" 
1235 Teater, kontserdimaja, Veski villa 
1236 Vanemuine 
1237 Vanemuine 
1238 Vanemuine 
1239 teater, kini, muuseumid, näitused 
1240 Vanemuine 
1241 Teater 
1242 Athena keskus, kesklinna üritused 
1243 Teater 
1244 Muuseumid 
1245 raamatukogu, külalisetendused teistelt teatritelt, kontserdid 
1246 Vanemuine 
1247 Teater 
1248 Kino 
1249 teater 
1250 teater Vanemuine 
1251 Vanemuine 
1252 teater 
1253 Teatrietendused, kontserdid 
1254 Vanemuine, Sadamateater, muuseumid 
1255 teater 
1256 Teater 
1257 teater, kino, muuseumid 
1258 Teatrid, Kontserdimaja, Kontserdisaalid 
1259 TÜ loodusmuuseum 
1260 Vanemuine 
1261 teater, kino, muuseumid 
1262 Kino 
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1263 
Tartu Kunstimuuseum, Vanemuine, Athena keskus, Mänguasjamuuseum, vabaõhuetendused 

1264 Vanemuine 
1265 laadad 
1266 Muuseumid 
1267 Vanemuise Kontserdimaja 
1268 teater Vanemuine 
1269 Teater 
1270 Vanemuine 
1271 Athena, Ekraan, Vanemuine 
1272 Teater "Vanemuine" 
1273 Vanemuine 
1274 Teater 
1275 Vanemuine, kino Ekraan 
1276 kino, teater 
1277 Teater 
1278 loodusmuuseum, 
1279 Kultuuriüritusi külastan väga harva, nooruses lausa vastupidu, meeldib, kuid puudub 

võimalus. 
1280 Teater "Vanemuine", Eesti Rahva Muuseum, Raadi muuseum, Sadamateater 
1281 Vanemuine 
1282 Raamatukogu 
1283 Vanemuine 
1284 Vanemuise kontserdid 
1285 teater 
1286 Teater Vanemuine 
1287 Teater Vanemuine 
1288 Vanemuine 
1289 Näitused 
1290 Teater 
1291 teater 
1292 Vanemuine 
1293 TÜ spordiklubi 
1294 Vanemuine 
1295 Hansapäevad 
1296 Teater Vanemuine 
1297 Vanemuine, Athena, kino 
1298 Teater 
1299 Kontserdid 
1300 Erinevad näitused 
1301 Vanemuine 
1302 Kontserdid 
1303 Genialistide Klubi, eesti Rahva Muuseum, praegu asja muuseum, Athena Keskus, Jaani Kirik, 

Vanemuise teater ja Kontserdisaal 
1304 Vabaöhu üritused 
1305 Teater 
1306 Teater vVanemuine 
1307 Vanemuine 
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1308 teater, vabaõhuüritused 
1309 kontserdid, Vanemuine, Saku Suurhall, messid 
1310 Teater 
1311 Vanemuine 
1312 Vanemuine 
1313 Teater Vanemuine 
1314 Vanemuine 
1315 teater Vanemuine, Sadamateater, kunstimuuseum, klubid ja kohvikud 
1316 Laadad 
1317 Kino 
1318 Vanemuine 
1319 Vanemuine 
1320 teater 
1321 Vanemuine 
1322 Teater 
1323 väga meeldib kino, teater, aga külastada ei juhtu. Väga kallis 
1324 Kino 
1325 Näitused 
1326 teater, kino 
1327 Vanemuine, kino Ekraan, Botaanikaaed, raamatukogu 
1328 teater 
1329 tasuta üritused 
1330 Vanemuine 
1331 teater, kino, muuseumid 
1332 Teater 
1333 Teater 
1334 teater, kino 
1335 Teater 
1336 Teater 
1337 Ei ole raha, et külastada kultuuriasutusi 
1338 ei ole ammu külastanud 
1339 laulupeod 
1340 Genialistide Klubi, Vanemuine, Maailm 
1341 Teater "Vanemuine", muuseumid, Tähtvere Puhkepark laululava 
1342 Postimuuseum, mänguasjamuuseum, kino 
1343 Kino 
1344 Teater 
1345 Kino 
1346 Ei ole aega külastamiseks 
1347 Kinod 
1348 Vanemuine 
1349 Teater "Vanemuine" 
1350 Teater 
1351 Minu sissetulek ei luba seda 
1352 Teater "Vanemuine" 
1353 teater 
1354 teater vanemuine 
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1355 Muuseumid 
1356 Vanemuine 
1357 Kino "Ekraan" 
1358 Vanemuine 
1359 Vanemuise teater ja Kontserdimaja 
1360 teater 
1361 kino Ekraan 
1362 Vanemuine 
1363 kino Ekraan, teater Vanemuine 
1364 teater, kontserdimaja, Jaani kirik, Athena keskus, tudengipäevad 
1365 teater 
1366 kino "Ekraan" 
1367 Teater "Vanemuine" 
1368 Vabaõhuüritused, peamiselt kontserdid jms. Kirikutes peetavad kontserdid, näitused 

galeriides, muuseumites. TÜ korraldatud loengud, seminarid, näitused 
1369 Vanemuine 
1370 TÜ muuseum 
1371 Vanemuine 
1372 Kino 
1373 teater "Vanemuine" 
1374 Teater 
1375 Teater, kino 
1376 teater 
1377 Vanemuine, Ekraan 
1378 Vanemuine 
1379 Tartu Kunstimaja 
1380 Teater 
1381 Teater Vanemuine 
1382 Pole aega külastada 
1383 Vanemuine 
1384 Vanemuise Kontserdimaja 
1385 vanemuine 
1386 Vanemuine 
1387 Kontserdid, kino 
1388 kino 
1389 Teater 
1390 Kontserdid 
1391 Marja kirik annab sisu minu kultuurile 
1392 Vanemuine 
1393 Teater 
1394 teater 
1395 Sebra galerii 
1396 Kontserdid 
1397 Teater 
1398 teater, kino 
1399 Vanemuine 
1400 "Ekraan" 
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1401 teater, väliüritused (etendused, kontserdid) 
1402 Vanemuine 
1403 Kino Ekraan 
1404 Teater, kino, kontserdid, muuseumid, kohvikud 
1405 Teater 
1406 POLE ÜLDSE KÜLASTANUD 
1407 Teater Vanemuine ja Suveteater, Vanemuise kontserdimaja 
1408 Vanemuine 
1409 Tdengipäevad 2008 
1410 vanemuine 
1411 teater 
1412 Näitused 
1413 teater 
1414 kino 
1415 Kontserdisaal, 
1416 kino 
1417 Teater "vanemuine" 
1418 Kino 
1419 teater, muuseumid, kontserdid, kino 
1420 Y-Galerii, Vanemuise teater, Athena kino ja Ekraan 
1421 Vanemuine 
1422 Vanemuine 
1423 muuseumid 
1424 teater "Vanemuine" 
1425 Vanemuine 
1426 Genialistide klubi 
1427 Vanemuine 
Total N 1427

 
 
 k37_2 
 

  

K37_2  Palun loetlege need kultuuriasutused, mida Te kõige 
enam külastanud olete. 

1 Kontserdimaja 
2 Eesti Kontsert 
3 Tähtvere kontserdid 
4 Kontserdid 
5 Teater 
6 Vanemuise kontserdimaja 
7 Kino 
8 Emajõe Suveteater 
9 Vanemuine, Sadamateater 
10 Cinamon, Ekraan 
11 Kino on väga harva 
12 kontserdid 
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13 Kino 
14 botaanikaaed 
15 Tartu laululava 
16 Teater 
17 kino 
18 ERM 
19 Ekraan 
20 raamatupood 
21 teater Vanemuine 
22 hansapäevad 
23 Tartu Laululava 
24 Vanemuine 
25 Vanemuise kontserdisaal 
26 kino 
27 muuseumid 
28 kino Ekraan 
29 teatrid 
30 kino 
31 kontserdid 
32 Kunstimuuseum 
33 Kooride kontserdid 
34 kino 
35 Supilinna päevad 
36 Muuseumid 
37 Vanemuine 
38 kino 
39 Laululava 
40 Aura veekeskus 
41 Teater 
42 Kino "Ekraan" 
43 vanemuise Kontserdimaja 
44 Kontserdid 
45 Näitused 
46 Kino 
47 kontserdid 
48 Vabaõhu üritused 
49 Kontserdisaal 
50 Vanemuine 
51 Mänguasjamuuuseum 
52 Teater 
53 Teater 
54 UG 
55 Jaani kirik 
56 Kino Ekraan 
57 Hansapäevad 
58 Jaani kirikus (kontserdid) 
59 Kino 
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60 ESTO päevad 
61 kino Ekraan 
62 Raekoja platsi kontserdid 
63 Kontsert 
64 Kino 
65 Kontsert 
66 kontserdimaja 
67 Postimehe päevad 
68 Kunstimuuseum 
69 Vanemuise Teater 
70 vabaõhu üritused 
71 kino 
72 Kino 
73 Athena kultuurikeskus 
74 Athena keskus 
75 kontserdid lauluväljakul 
76 näitused 
77 Ateena 
78 Hansapäevad 
79 Kontserdisaal 
80 Muuseumid 
81 Ekraan, Tartu kunstimuuseum 
82 Vanemuine 
83 vabaõhu üritused 
84 teatrietendused 
85 Sadamateater 
86 Ekraan 
87 Muuseumid 
88 kino Athena 
89 Sadama teater 
90 Athena keskus 
91 Lauluväljak 
92 Vanemuine 
93 teater 
94 laululava 
95 Kino 
96 kino 
97 Kontserdid 
98 kontserdimaja, vabaõhukontserdid 
99 Teatrid 
100 Kontsert 
101 Sadamateater 
102 teater 
103 Ülikooli staadion 
104 Sadamateater 
105 Nukumuuseum, Raamatukogu 
106 Ekraan 
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107 kontserdid Kontserdimajas ja TÜ aulas 
108 Kontserdimaja 
109 tudengipäevad 
110 Kunstimaja 
111 Rockiklubi 
112 Kunstimaja 
113 Erinevad näitused 
114 Kinod 
115 Atlantis 
116 kontserdid Laululaval 
117 Muuseumid 
118 Teater 
119 Klubid 
120 Raamatukogu 
121 muuseum 
122 Sadamateater 
123 Raamatukogu 
124 Athena keskus 
125 Muuseumid 
126 Kino 
127 Sadamateater 
128 Kino Ekraan 
129 erinevad laadad 
130 Kino 
131 kino 
132 Näitused 
133 Kino Ekraan 
134 teater Vanemuine 
135 Teater 
136 Tartu linnamuuseum, Tartu Ülikooli ajaloomuuseum 
137 kino 
138 Sadama teater 
139 Jaani kirik 
140 Tartu laat 
141 Lutsu teatrimaja 
142 Raamatukogu 
143 Laadad 
144 botaanikaaed 
145 kontserdid 
146 kino 
147 Muuseumid 
148 Liuväli Lõunakeskuses 
149 Kino 
150 kontserdimaja 
151 raamatukogu 
152 Postimehe päevad 
153 Kino ekraan 
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154 Ekraan 
155 Kino 
156 teater 
157 Vanemuise teater + klontserdisaal 
158 Kontserdimaja 
159 kontserdisaal "Vanemuine" 
160 Emadepäeva üritused 
161 kino 
162 Muuseumid 
163 Kino 
164 Teater 
165 Kino 
166 ERM 
167 Kontserdid 
168 näitused 
169 Kunstinäitused 
170 Ajaloomuuseum 
171 kino 
172 Kino Ekraan 
173 muuseum 
174 Teater 
175 muuseum 
176 Botaanikaaed 
177 Hansapäevad 
178 Teatrid 
179 kino 
180 Kontserdid 
181 kino 
182 kino Ekraan 
183 loomaaed 
184 Kontserdimaja 
185 Teater 
186 Vanemuine 
187 teater 
188 Ekraan kino 
189 Spordiüritused 
190 Teater 
191 kino Ekraan ja Athena 
192 kino Ekraan 
193 eesti Rahva Muuseujm 
194 Salemi kirik 
195 gen klubi 
196 Muuseumid 
197 Muuseum 
198 Kino 
199 Kino 
200 Teater 
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201 Teater Vanemuine 
202 Mänguasja muuseum 
203 Athena keskus 
204 Vanemuine 
205 Rockiklubi 
206 Teater 
207 Vanemuise kontsertmaja 
208 Vanemuine 
209 teater 
210 kontserdid 
211 teater 
212 kino 
213 Kino 
214 Lutsu teater 
215 hansalaat 
216 kino 
217 Ateena 
218 Vanemuine 
219 Vabaõhu etendused 
220 Muuseumid 
221 Ekraan 
222 teater 
223 Kino 
224 Ülikooli aula 
225 Muuseumid 
226 näitused 
227 Teater 
228 teater 
229 Laadad 
230 muuseumid 
231 kino, teater 
232 teater "Vanemuine" 
233 TÜ aula 
234 Tudengite päevad 
235 Vanemuine 
236 Kontserdid kirikutes 
237 Näitused 
238 Botaanikaaed 
239 Vanemuine 
240 Kooride kontserdid 
241 Kino 
242 kino 
243 Kino 
244 Kontserdid 
245 Tudengite kevadpäevad 
246 Kino 
247 kino 
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248 Vahel teatris 
249 Kohvikklubid 
250 teater 
251 Ekraan 
252 kino Ekraan 
253 kino 
254 Raamatukogu 
255 Athena 
256 Kino 
257 ERM 
258 Kino Ekraan 
259 teater 
260 Tähtvere lauluväljak 
261 Ekraan 
262 Kino 
263 Kunstimuuseum 
264 Kino 
265 Kino 
266 Trt -kontserdimaja .kontserdid 
267 Kino 
268 Vabaõhuüritused 
269 Vanemuise teatrisaal - 2 etendust 
270 Muuseum 
271 teater 
272 Kino 
273 Vanemuine 
274 Kino 
275 laulu- ja tantsupeod, kontserdid 
276 kino "Ekraan" 
277 Kontsert 
278 Sadamateater 
279 Kontserdid 
280 Kontserdid kirikutes 
281 kino 
282 kino 
283 Teater 
284 Kino 
285 Laululava 
286 Kontserdimaja 
287 Kunstimuuseum 
288 Tartu Rock 
289 Hansapäevad 
290 Kino "Ekraan" 
291 Ekraan 
292 kontserdid 
293 Athena 
294 Kontsedid 
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295 Eesti Rahva Muuseum 
296 kino "Ekraan" 
297 Athena keskus 
298 Athena keskus 
299 Teater 
300 raamatukogu 
301 Vanemuise väike maja 
302 Kontserdid 
303 teater 
304 Teater 
305 Ei meeldi eesti teater, ainult üks lõugamine ja karjumine 
306 Teater 
307 Athena keskus 
308 Ateena keskus 
309 Kino 
310 ööklubid 
311 kino 
312 Laulupidu 
313 muuseumid (zooloogia, mänguasja) 
314 Muuseumid 
315 kontserdid erinevates kohtades (sh kohvikud) 
316 Suveteater, kollektiivide esinemised 
317 kontserdimaja 
318 kino 
319 Kino Ekraan 
320 Kunstimuuseum 
321 Hansapäevad raekoja platsil 
322 teater Vanemuine 
323 Kino 
324 Kontsert 
325 Kunst 
326 Kontsert 
327 Genialistide Klubi 
328 Vanemuine 
329 Kontserdimaja 
330 kino 
331 Zavood 
332 Lutsu maja 
333 kontserdid "Vanemuises" ja mujal 
334 kinod 
335 Kino 
336 kunstinäitused 
337 Laululava 
338 Kontserdid 
339 Hansapäevad 
340 Kino 
341 Kunst 
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342 Lauluväljak 
343 Kontserdid 
344 Linnaraamatukogu 
345 kino, teater 
346 Ekraan 
347 Kino 
348 Kontserdid 
349 Kontsertmaja 
350 Kirikukontserdid Pauluses, Peetris 
351 kino 
352 Ateena, Ekraan 
353 Vanemuine 
354 Linnahall 
355 Teater 
356 Teater 
357 Klubid 
358 Mänguasja muuseum 
359 Vanemuine 
360 Näitused 
361 Vanemuine 
362 Tsink-plekk pang 
363 Vabaõhu üritused 
364 Kino 
365 Kino 
366 sadamateater 
367 Lutsu raamatukogu 
368 mõned teatrietendused 
369 teater 
370 Hansa päevad 
371 laululava 
372 Ekraan 
373 Kino 
374 Vanemuise kontserdimaja 
375 Ekraan 
376 kino 
377 Vabaõhuüritused 
378 Laadad 
379 Ekraani kino 
380 Teater 
381 Teater 
382 teater 
383 Ateena 
384 kontsert 
385 Ekraan 
386 botaanikaaed 
387 Laululava 
388 Sadamateater 
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389 Kino 
390 Ateena keskus 
391 Sadamateater 
392 Muuseumid 
393 Etendused Vanemuises on muutunud sisult väga labaseks 
394 muuseumid 
395 teater 
396 Kino 
397 Kino 
398 kunstinäitused 
399 muuseumid 
400 kontserdimaja 
401 Kontserdid 
402 Erinevad kontserdid ja etendused 
403 Kontsert 
404 "Smilersi" kontsert 
405 Ööklubid 
406 Kontserdid 
407 kino 
408 kino 
409 Genialistide klubi 
410 Näitused 
411 teater 
412 Kino Ekraan 
413 Kino 
414 kino 
415 Näitused 
416 Teater 
417 Teater 
418 Lauluväljak 
419 Kino 
420 üritused laululaval 
421 Kino 
422 Kontserdid 
423 jaanik kirik 
424 kino "Ekraan" 
425 Üliõpilaspäevad 
426 ERM 
427 Eesti Rahva Muuseum 
428 teater 
429 Kino 
430 Vabaõhu kontserdid 
431 Athena keskus 
432 Sadamateater 
433 Vanemuine 
434 

spordiasutused- Visa hall, Tamme staadion, Forseliuse tenniseväljakud, ALeCoq spordihall 
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435 Lauluväljak 
436 näitused 
437 Ekraan 
438 muuseumid 
439 teater 
440 kino 
441 kontsert 
442 Kontsertmaja 
443 Atlantis 
444 Teater 
445 Teater 
446 Tudengipäevad 
447 Sadamateater 
448 kino 
449 kunstinäitused 
450 Ooper 
451 Athena 
452 muuseumid 
453 Vabaõhuetendused 
454 Teater 
455 Vabaõhu etendused 
456 Tartu Linnamuuseum 
457 Botaanika aed Tartus 
458 teater (+muusikakontserdid) 
459 Kino 
460 Vanemuine 
461 Kino 
462 Hansapäevad 
463 Vabaõhu etendused 
464 Athena 
465 teater 
466 Ekraan 
467 Mänguasjamuuseum 
468 tudengipäevad 
469 Raamatukogu 
470 Kino 
471 Genialistide klubi 
472 Kino 
473 kino 
474 Ekraan 
475 Vanemuise kkontserdisaal 
476 teater 
477 Vanemuine 
478 kino 
479 kontsert 
480 Muuseumid 
481 teater jne. 

 76



482 Vanemuise etendused 
483 Ekraan 
484 Kontserdimaja 
485 Genialistide Klubi, Tartu Rocki klubi, "Rock'n roll" 
486 Ööklubid 
487 Tudengipäevad 
488 kontsert 
489 Vanemuine 
490 Muuseumid 
491 Sadama teater 
492 Zavood 
493 Kino 
494 kontserdid 
495 kino 
496 teater 
497 "Ateena" väärtfilmid ja teatrid 
498 kino 
499 kino 
500 TÜ Aula 
501 Sadamateater 
502 Vanemuine teater 
503 Antoniuse Gildi õu, Vanemuise teater 
504 Teater 
505 Kino 
506 ERM 
507 Kontserdid 
508 Vanemuine 
509 Teater Vanemuine 
510 kontserdid 
511 Linnamuuseum, teater 
512 Kinod 
513 Laululava 
514 Ekraan 
515 kontserdid 
516 Vanemuine 
517 ERM 
518 Sadamateater 
519 TÜ aula 
520 Kino 
521 Tudengipäevad 
522 Vabaõhuüritused 
523 kino 
524 Kontserdid 
525 teater 
526 Kino 
527 Muuseumid 
528 Teater 
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529 Ateena kino 
530 kino 
531 Athena 
532 Teater 
533 kino 
534 teater 
535 Kino "Ekraan" 
536 kontserdid 
537 Kino 
538 botaanikaaed 
539 Kodukotus 
540 Hanspäevad 
541 Teater 
542 Vanemuise kontserdimaja 
543 Vanemuise etendused 
544 Jaani kirik 
545 Näitused 
546 Genialistide klubi 
547 Teater 
548 kinod 
549 Kontserdid 
550 kontserdid 
551 Hansapäevad 
552 Athena keskus 
553 Vanemuine 
554 Ekraan 
555 Ekraan 
556 teater 
557 klubid 
558 teater 
559 Kontserdid 
560 Vanemuine 
561 muuseumid 
562 teatrid 
563 Muuseumid 
564 Athena, Spordimuuseum, Postimuuseum, Mänguasjamuus., Suveteater 
565 teater 
566 loodusmuuseum 
567 Vanemuine 
568 Kino 
569 teater 
570 näitused 
571 muuseumid 
572 Zoloogia muuseum 
573 kino 
574 Väliüritused 
575 TRÜ aula 
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576 Vanemuise suur maja, väike maja 
577 Athena keskus 
578 raamatukogu 
579 "Kontserdimaja" 
580 kino 
581 ERM 
582 raamatukogud (TÜ rtk, Lutsu rtk) 
583 Vanemuine 
584 Kino Athena 
585 SPA 
586 Vanemuine 
587 Kino 
588 Athena keskus 
589 teater 
590 Kunstimuuseum 
591 Näitused 
592 muuseumid 
593 lauluväljal 
594 Laululava 
595 Spordimuuseum 
596 Nukumuuseum 
597 Athena keskus 
598 muuseumid 
599 kino 
600 Ülikooli aula 
601 Muuseum 
602 muuseumid 
603 Ülikool 
604 Kino Ekraan 
605 kino Ekraan 
606 Kino 
607 Vanemuise teater 
608 Ekraan 
609 ERM 
610 Ekraan 
611 Laadad 
612 Sadamateater 
613 Raamatukogu 
614 Kino 
615 kino 
616 Ekraan 
617 Teater 
618 Jaani kirik 
619 tudengite päevad 
620 vabaõhu etendused 
621 Kontserdid 
622 Näitused 
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623 Muuseumid 
624 kino 
625 Kino 
626 Ekraan 
627 Seoses Tartuga seotud pidustused. 
628 Vanemuine 
629 kino ekraan 
630 muuseumid 
631 Athena keskus 
632 Vabaõhu ürityused 
633 Teater 
634 Laulupeod 
635 kino 
636 Mänguasjamuuseum 
637 Vabaõhu üritused 
638 kino 
639 laadad 
640 Teater 
641 Kino 
642 vanemuine 
643 Lodjakoda 
644 Rahvamuuseum 
645 Kino 
646 kontserdid 
647 Kino 
648 Muuseumid 
649 Jaani kirik 
650 Ekraan 
651 kontserdid 
652 muuseumid 
653 Ekraan 
654 Lauluväljak 
655 Ekraan 
656 teater 
657 kino "Ekraan" 
658 kontserdid 
659 Tartu Kunstimuuseum 
660 Kino 
661 Athena 
662 spordiüritused 
663 Raamatukogu 
664 Teater 
665 Ilmaliku kultuuriga kokkupuudet vähe 
666 Eesti Kontsert 
667 Muuseum 
668 kontsertsaal 
669 Vanemuise teater 
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670 Teater 
671 Muuseumid 
672 Lutsu teatrimaja 
673 "Athena" 
674 TÜ Aula 
675 Vanemuine 
676 kunstimuuseum, ERM näitustemaja 
677 muuseumid 
678 teater 
679 laulupidu 
680 laadapäevad 
681 Kontserdimaja 
682 Teater 
683 kino 
684 näitused 
685 kino "Ekraan" 
686 Botaanikaaed 
687 Zavood 
688 Mänguasjamuuseum 
Total N 688

 
 
 k37_4 
 

  

K37_4  Palun loetlege need kultuuriasutused, mida Te kõige 
enam külastanud olete. 

1 Tartu suveteater 
2 Jaani kirik 
3 O. Lutsu raamatukogu 
4 Vanemuine 
5 kontserdid ajaloomuuseumi valges saalis 
6 laululava 
7 erinevad näitused, Hansapäevad, erinevad laadad 
8 lauluväljak 
9 Kodukotuse üritused 
10 Kontserdid 
11 Viljandi heimtali muuseum 
12 raamtukogu 
13 Vanemuine 
14 Raekojaplatsi üritused (Hansapäevad, laadad) 
15 y-galerii 
16 näitused 
17 Vabaõhu üritused 
18 Genialistide klubi 
19 Genialistide klubi 
20 Laadad 
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21 raamatukogud 
22 klubid Atlantis, Tallinn 
23 Laululava 
24 Kontserdid 
25 Muuseumid 
26 messid 
27 muuseumid, raamatukogu 
28 Raamatukogud 
29 Sadamateater 
30 Tiigi seltsimaja 
31 Raamatukogud 
32 ERM 
33 Avalikud näitused 
34 Kino 
35 muuseumid 
36 Sadamateater 
37 Tartuspordimuuseum, kaitseväeakadeemia muuseum, Emajõe teater 
38 Kunstnike maja 
39 Lauluväljak 
40 Illegard 
41 messid 
42 Hansapäevad 
43 Vanemuine 
44 Mänguasjamuuseum 
45 kontserdid 
46 ERM 
47 Ööklubi 
48 Hansapäevad 
49 Vanemuise kontserdisaal - lapselapse koolipidu 
50 näitused 
51 TÜ alula 
52 Üliõpilaspäevade üritused 
53 Vabaõhuetendused 
54 Jaani kirik 
55 Kontserdid 
56 Ateena kino 
57 Kino Ekraan 
58 Ekraan 
59 Sadamateater 
60 Kino 
61 Athena keskus 
62 vabaõhu üritused 
63 Näitused 
64 TREFF 
65 Botaanikaaed. 
66 Sadamateater 
67 Ekraan 
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68 Vanemuine 
69 Vanemuine 
70 Ülikooli raamatukogu, kunstimuuseumi näituseruumid 
71 Sadamateater 
72 Näitused 
73 TÜ Raamatukogu 
74 jalgpallimängud staadionil 
75 Arena 
76 kontserdid 
77 Kontserdid 
78 Kunsti muuseum 
79 kino 
80 Tampere Maja 
81 Jaani kirik 
82 Näitustemaja 
83 TÜ pakutav 
84 Peetri kiriku kontserdid 
85 Illusioon 
86 TÜ Aula 
87 tiigiseltsimaja 
88 vaatamisväärsused 
89 Kunstimuuseum 
90 Geoloogia muuseum 
91 Raamatukogu 
92 Vabaõhu kontserdid Rae platsil 
93 Athena keskus 
94 Spordihooned 
95 Emajõe Veepäevad 
96 Vanemuine 
97 muuseumid 
98 Vanemuise teater 
99 Athena Keskus, TÜ ajaloomuuseum 
100 Eesti Kirjandusmaja 
101 Muuseumid 
102 laululava 
103 Tasku 
104 mänguasjamuuseum 
105 Raamatukogu 
106 Zoloogiamuuseum 
107 Vanemuine 
108 kontserdid Jaani kirikus 
109 Ahhaa 
110 Püssirohukelder 
111 Vanemuine ja kontserdimaja 
112 Hansapäevad 
113 Raamatukogu 
114 Tantsuklubi Hõbe-Must 
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115 Athena kultuurikeskus 
116 vabaõhuüritused 
117 Vanemuine 
118 botaanikaaed 
119 massiüritused linnas 
120 Annelinna Raamatukogu 
121 Vabaõhuetendused 
Total N 121

 
 
 k39_1 
 

  K39_1  Kuidas Te hindate neid kampaaniaid? 
1 Väga tublid kampaaniad! 
2 Hästi 
3 Positiivselt, et linna tahetakse korda teha. 
4 Positiivselt - linn saab ilusamaks 
5 Normaalsed 
6 loodetavasti on need asjalikud ja täidavad oma eesmärki 
7 Rahul 
8 Pole kursis nendega 
9 hindan hästi 
10 Heade värvide linn on tänuväärne ja tore 
11 Väga tervitatav 
12 Pole kuulnudki 
13 hea idee 
14 Positiivne algatus, hea tugi väikestele KÜ-le 
15 Ei puuduta mind, sest ei oma eramaja. Ideeliselt hea mõte linnapildi ja isiklike elamispindade 

ilusamaks muutmiseks. 
16 Hindan kõrgelt 
17 pole viga 
18 kampaaniad on innustanud inimesi korrastama ja värvima maju ja aedasid ning seeläbi on 

linnapilt muutunud kaunimaks 
19 Pooldavalt 
20 Positiivselt 
21 Norm 
22 ei hinda 
23 väga hea 
24 Suurepärased mõtted 
25 vajalikud 
26 Head ideed 
27 rahuldav 
28 Linna välimus paranenud 
29 Kõik, mis linna ilmet parandab ja traditsioone hoiab- teadvustab, on tore 
30 positiivselt, majad värviti ilusaks 
31 Väärt asi 
32 pole arvamust 

 84



33 hästi, tuleks jätkata 
34 ei oska öelda 
35 Tulemusi ei tea 
36 Mõistlikud kampaaniad, kui aga jätkuks raha nende teostamiseks. 
37 Pole kuulnud 
38 tänu nendele on linn värvikamaks muutunud 
39 Heakorrastusega saame linna puhtamaks, viljakamaks ja ka inimesel endal on rahulolutunne 

ja silmailu. 
40 väga vajalikud 
41 kampaaniaid on vähe reklaamitud 
42 Ei tea neist 
43 Ei oska öelda 
44 Positiivselt 
45 Ei oska öelda 
46 positiivselt 
47 vajalikud kampaaniad 
48 Rahuldavalt 
49 Hea 
50 Head algatused 
51 hindan rahuldavalt 
52 Hindan neid kampaaniaid positiivselt 
53 rohkem sündmusi ja üritusi 
54 võiks olla silmapaistvam 
55 Väga hea 
56 Kindlasti omal kohal 
57 Hea ettevõtmine. Rohkem avalikku infot 
58 head kampaaniad 
59 ei saa aru, mis mõte sellel on, piirdeaiakampaania meeldib 
60 Positiivselt 
61 peab rohkem olema 
62 vajalikud linna üldilme parandamiseks 
63 Väga vajalikud, et motiveerida inimesi Tartut ilusaks tegema 
64 Idee väga hea 
65 Tuleb kasuks 
66 Arvan, et need on igati teretulnud 
67 Tore kui neil mõju oleks 
68 On tulu tõusnud. Ärgu hoog raugegu. Olgu järgmine kampaania "Tümikad kasvavad 

toredaks" (mis peab teretamist ja viisakat liikluskultuuri õpetama. Miks mitte alustada 
Tartust?) 

69 tänuväärne 
70 Tean sellest vähe 
71 Jah, hindan neid kampaaniad 
72 Olen märganud mõnel kenal majal tunnustavaid silte. Tundub, et linnarahval on üldiselt 

sellest abi olnud. 
73 Hea ettevõtmine 
74 Saime sealt auhinna 
75 on vajalikud, et linn korras oleks 
76 Heade värvide kampaania käigus said paljud majad kenasti korda ja värvitud 
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77 Need motiveerivad inimesi 
78 kampaaniad on tasemel, võiks rohkem korraldada 
79 Tänu neile on inimesed hakanud rohkem tähelepanu pöörama oma majadele 
80 positiivselt 
81 Ei ole kuigi huvipakkuvad 
82 Positiivselt 
83 Väga hea algatus, võiks olla aktiivsem. Siiski on linna ilme oluliselt paranenud 
84 Hästi 
85 väga head algatused 
86 Positiivselt 
87 positiivselt, aga on teised olulisemad probleemid 
88 Väga vajalikud 
89 üldiselt rahul 
90 väga teretulnud, mulle on tähtis, et inimesed hooliks ja terve linn oleks ilus 
91 head 
92 las nad olla 
93 väga hästi 
94 Keeruline raha saada 
95 3+ 
96 Tänuväärt algatus ja tegevus 
97 Positiivselt 
98 neist võiks rohkem ajakirjanduses teavitada 
99 Toredad kampaaniad 
100 pole neis osalenud, kuid linna üldilme on hea 
101 Rahul, hea et midagi tehti 
102 Abiks ikka 
103 Hea 
104 Positiivselt. Osaleksin ka ise, kui oleks plaanis maja renoveerida 
105 Vähe toetust 
106 väga head 
107 Vähe infot, võistlusmomemt puudub 
108 Väga positiivselt. tartu on suurepärane linn, kuigi ma sündisin Tallinnas. Ja minu arvamus, et 

Tartu on palju ilusam ja parem kui Tallinn 
109 Ei ole osalenud ei tea , aga ilmselt kampsaaniate korra tekib motivatsioon 
110 hea, kui on hakkajaid seda kasutama 
111 Head 
112 Hästi 
113 POle neist midagi kuulnud 
114 Asjalikud asjad, väärivad jätkumist 
115 on parandanud linna ilmet 
116 Positiivne 
117 Pakutud raha eest ei saa seda korda 
118 Oleks rahalisi võimalusi - ühineks 
119 Vajalikud 
120 Väga vajalikud 
121 heaks 
122 Preemiad võiksid olla suuremad. Võiks nõuda halvas seisus majade korda tegemist. 
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123 Parandab linna üldilmet 
124 hea, et need olemas on 
125 Võiks paremini olla 
126  Väga tänuväärt kampaania 
127 ei oska öelda 
128 Väga huvitavad kampaaniad - see aitab meie linna kaunistada 
129 mõte hea. vähe reklaami. 
130 Õige asi 
131 Positiivsed 
132 Suunatud eravajadusele-hea idee 
133 Positiivselt 
134 Makstav % maksumusest väike. 
135 Värvide oma on õnnestunud 
136 ei oska öelda 
137 rahuldavad 
138 Heade värvide linn- olen kuulnud, otseselt kokku puutunud ei ole, seega ei oska hinnata 
139 ei oska öelda 
140 Väga head, jätkake samas vaimus 
141 Väga positiivselt 
142 linnapilti on tekkinud korrastatud välimusega hooneid ja piirdeaedu, järelikult on kampaania 

kordaläinud 
143 vajalikud 
144 5+ 
145 Ok 
146 hästi, teevad linna ilusamaks 
147 igati suurepärased kampaaniad, eriti see viimane 
148 Hästi 
149 asjakohased 
150 Sobib. Hea asi! 
151 Teenivad head eesmärki 
152 Vajalikud 
153 väga vajalikud 
154 Neid on kindlasti veel rohkem vaja, et ühtlustada linna väljanägemist ja teha linn visuaalselt 

ilusamaks 
155 tore, et tehakse 
156 Kuna pole kursis, siis ei oska ka seletada! 
157 mõttetud ja kasutud, raiskavad raha, mida võiks mujale ja kasulikumalt investeerida 
158 Linn läheb kaunimaks 
159 Linn on ilusamaks muutunud 
160 tore 
161 Vajalikud 
162 Linna elule mõjuvad hästi, positiivne 
163 Väga head! 
164 kiidan heaks 
165 Eriti ei tea neist midagi, kuid olen selliste ettevõtmiste poolt, mis meie linna kaunimaks 

muudavad 
166 Suurepärane idee 
167 Elava järjekorra idee pole just parim 
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168 positiivne 
169 Piirdeaiad korda - projekti valmimine võttis aega üks aasta, lahendus osutus rahaliselt 

ülejõukäivaks 
170 Positiivselt 
171 Olen rahul 
172 tore 
173 Kõrgelt! 
174 hästi 
175 see ei domineeri 
176 Väga hea! Rohkem selliseid kampaaniaid 
177 Hästi 
178 Hästi 
179 ei tea 
180 Väga toredad 
181 

Linnaelanike aktiivsus on suhteliselt väike. Need kavandatud kampaaniad on väga vajalikud 

182 positiivselt 
183 Väga positiivselt 
184 ei puuduta mind, aga mõte on hea 
185 Head 
186 Kampaaniad on toredad, aga linnapoolne rahastamine võiks suurem olla. 
187 Positiivselt 
188 Vajalikud 
189 see oleks hea kampaania 
190 Tore, kui linn toetab! 
191 meil on kõik juba tehtud 
192 Mõni maja on ilusamaks läinud 
193 Positiivselt 
194 Väga vajalikud ja kasulikud ettevõtmised 
195 Ei osalenud nendes kampaamiates 
196 Positiivselt 
197 Väga teretulnud 
198 ei tea piisavalt 
199 vähe infot vene keeles 
200 Väga positiivne ettevõtmine 
201 Leidmaks linnaosale oma nägu, on sellised kampaaniad väga vajalikud 
202 Väga vajalikud 
203 Normaalne 
204 Väga vajalikud 
205 ei ole nendega eriti kursis 
206 Head kavatsused, aga tulemuslikkus on vähene. 
207 Väga teretulnud 
208 Positiivne 
209 hea, et need on olemas, kampaaniat ei oska hinnata 
210 Piirdeaedadest pole midagi kuulnud 
211 Vinge 
212 Need on aidanud muuta linna ilusamaks ja hooldatumaks 
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213 Head asjad 
214 ei oska öelda 
215 ei ole neist kuulnud 
216 Jätkamist väärt 
217 Vajalikud 
218 Ei puuduta mind, aga ideed on head 
219 väga hästi, sest tõesti on Emajõe äärde piirdeaiad tehtud 
220 Tasub teha 
221 rahuldavalt 
222 Head 
223 positiivselt 
224 Väga vajalikud 
225 Ideed on head, infot saab siis kui ise otsima hakata 
226 Ei ole majaomanik, ei oska kommenteerida aga linn üldiselt on puhas ja ilus 
227 Positiivselt 
228 ei oska hinnata 
229 Info kättesaadavus võimalik, kuid vajab teatamist, et sellist kampaaniat korraldatakse. 
230 Väga vajalikud 
231 Väga tervitatav üritus 
232 Hindan neid kampaaniaid hästi 
233 reklaam on liiga väike 
234 Arvan, et need on väga valajikud inimestele, kellel on vaja oma maja ja piirdeaedu 

korrastada. 
235 hea 
236 rahuldav 
237 Keskmiselt 
238 Hea algatus 
239 See kampaania annab linnale ilusa ja puhta ilme. 
240 head võimalused kodu korda tegemiseks 
241 saab hinnata siis, kui seda on näha 
242 pole osalenud, ei tea 
243 väga positiivsed 
244 Idee on hea 
245 Rahalist toetust võiks rohkem olla 
246 Tähtis et seda mõtet teostatakse 
247 Tore, et korraldatakse 
248 Hea algatus linna korrashoiule ja üldisele väljanägemisele. 
249 Alguses oli kõik ilus 
250 Positiivselt 
251 väga armas 
252 positiivselt, kuigi endal pole seost nendega 
253 Ei ole midagi hinnata, sest muutusi pole! NB! Kampaaniaid võiks rohkem olla ja teavitada 

ühistuid e-maili teel. 
254 positiivselt 
255 toredad 
256 Väga vajalikud ettevõtmised 
257 kuna lähemalt ei tea, siis ei oska hinnata 
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258 ei oska kommenteerida 
259 heaks 
260 ei oska hinnata 
261 positiivselt 
262 Hea mõte 
263 Head kampaaniad, silmaga nähtav tulemus 
264 värve ma ei näe niikuinii 
265 Arvan, et vajalikud 
266 Vajalikud 
267 käib ka 
268 Väga vajalikud, eriti Karlovas ja Supilinnas 
269 Ei oska hinnata, sest ise ei ole osalenud. Aga põhimõtteliselt on hea idee 
270 Väga hea, linn saab rohkem korda ja hea välja nägemise majadele 
271 Hindan kordaläinuteks 
272 ei oska hinnata 
273 Muutis Tartu ilmet paremaks 
274 Positiivne 
275 See ei puuduta mind 
276 Positiivselt 
277 Hea 
278 Olen ähmaselt kuulnud, täpsemalt ei tea 
279 väga meeldiv ja kasulik 
280 ei oska hinnata 
281 Teretulnud 
282 Väga hea 
283 Hea algatus 
284 täitsa tore, et on olemas 
285 Hea, et on 
286 Rahuldav 
287 Positiivselt. 
288 Ergutavad tegutsema 
289 Tänuväärt ettevõtmised 
290 "Heade värvide linn" on andnud ilusaid tulemusi 
291 Toredad! 
292 Edukad 
293 Kampaania mõte on tore, aga teostus ebapiisav 
294 väga positiivselt 
295 positiivselt, aitavad parandada linna ilmet 
296 Hästi 
297 Rahuldavad 
298 heade värvide linn - hindan positiivselt, piirdeaiad korda - hädasti vaja 
299 jah 
300 Linn on muutunud ilusamaks 
301 Vajalikud 
302 A- super 
303 Need on vajalikud. 
304 üldiselt rahul. 
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305 Väga vajalikud 
306 Positiivselt 
307 Igati vajalikud 
308 Positiivselt 
309 positiivselt, võiks rohkem infot tulla 
310 ei ole kursis 
311 väga teretulnud 
312 Vajalikud, sest linn saab kenamaks. Täpsemalt ei oska öelda, sest toimub teistes 

linnaosades 
313 Väga head ideed 
314 Ei oska hinnata 
315 Tänu neile kampaaniatele näeb Tartu väga ilus välja 
316 Kes soovivad, saavad abi 
317 toredad ettevõtmised 
318 hindan positiivselt 
319 Väga hea 
320 ei oska hinnata 
321 Ei oska hinnata (ei paista silma) 
322 hea võimalus kodu korda teha 
323 See on Jumalale meelepärane, kui inimesed oma kodu kaunina hoiavad 
324 Rahuldavalt 
325 Tore 
326 ei ole kursis 
327 Ei tea neist midagi, need pole meie jaoks 
328 Positiivselt 
329 väga hea 
330 Meeldib, kui linn korraldab midagi 
331 Toredad 
332 normaalselt 
333 Väga vajalikud 
334 positiivselt 
335 Väga hea algatus 
336 hästi 
337 Väga lahe 
338 Ainult väga rumal inimene elab kõrge aia taga, ma ei taha elada vanglas. Aiad maha! 
339 Väga hea 
340 Kiiduväärt 
341 linn muutub järjest kenamaks 
342 Võiks rohkem olla 
343 Ei oska öelda, kuna pole eriti midagi neist kuulnud 
344 tänuväärt 
345 väga hea, linn saab ilusaks 
346 Arvan, et need on vajalikud linnale 
347 Mõte väga hea. Informatsiooni kätte saadavus piisav. Osalust ei oska ütleda 
348 Mõte on hea 
349 Pole neist kuulnud 
350 Super 
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351 Annab positiivset mõju linna heaolule; parandab oluliselt linna üldmuljet 
352 rahuldavaks 
353 vajalikud, loovad, kaasahaaravad 
354 Väga hästi. Ilusad värvitud ja renoveeritud majad, korras piirdeaiad ja väravad. Puhas ja 

korras kodulinn, mida rohkemat veel tahta võib. 
355 vajalikud 
356 hea mõte 
357 Teretulnud, aga ise pole osalenud 
358 väga kõrgelt 
359 Positiivselt 
360 kindlasti head kampaaniad, kuigi pole kursis 
361 kampaania korras linna ilusaks ei saa, tuleb inimestel ikka ise ka tööd teha 
362 Väga meeldib Tartu roheliseks tegemine. Raekoja-kontserdid 
363 Hästi 
364 juhivad tähelepanu puudustele, kuid kahtlen järgijate arvus, sest kes korrastab oma kodu, 

teeb seda niigi 
365 Väga head algatused 
366 Tänuväärt ettevõtmine 
367 Ei ole kahjuks kursis nende kampaaniatega, kuid nimed tunduvad paljulubavad. 
368 Hindan positiivselt, arvan, et need kampaaniad on täitnud oma eesmärgi. 
369 omavad maja korrastamisel positiivset mõju 
370 Väga hea 
371 rahalises mõttes ei jõuaks nii väikse ajaga kõike korda 
372 toredad ettevõtmised 
373 Kiiduväärt 
374 Positiivselt 
375 Väga positiivne, et linn toetab elamute ja nende ümbruste kordategemist. 
376 Väga meeldiv, et inimesed oskavad neist lugu pidada ja rõõmustada oma tehtu üle. Väga 

tore linna poolt 
377 Hindan, midagi halba ei oska öelda 
378 ei ole kursis eriti 
379 Linna toetus võiks olla suurem 
380 väga head 
381 Hindan väga heaks 
382 Üldiselt rahul 
383 Tänuväärsed 
384 Mõlemad on head ideed 
385 jätkaku 
386 Väga tore idee 
387 toetavad kauni linna ideed 
388 Täitsa ok 
389 Positiivselt 
390 Muudavad linnapildi ilusaks 
391 Hindan väga 
392 väga tänuväärsed algatused 
393 Loomulikult, tuleb linn ju korda ja ilusaks teha. 
394 Esimeses kampaanias osalemise eest saime preemiat 
395 Annab linnale ilusama ilme 
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396 head pole minu jaoks 
397 Kel raha, saab seda ka ilma nendeta. Kel raha pole-mõtetu 
398 Võiks rohkem hoogu juurde saada, suur osa rahvast ei ole asjaga kursis 
399 

"Heade värvide linn" kampaania käigus said paljud majad vähemalt välimuse - ilus vaadata. 

400 Okei 
401 ei oska hinnata 
402 Ma ei vaja neid 
403 Toetus on väike, kuigi eesmärk on hea 
404 liiga vähe reklaami! 
405 Tubli 
406 ei oska midagi arvata 
407 Väga toredad ja vajalikud ettevõtmised puudutavad Supilinna silmnähtavalt. Veidi rohkem 

teavet võiks jagada nende kohta, reklaami. 
408 Tore ettevõtmine 
409 Väga positiivselt 
410 

Toredad kampaaniad. Värvid peaksid sobima ümbrusega. Suured, kõrged tarad on koledad. 

411 Neutraalselt 
412 väga hea 
413 Tulemustest võiks laiemalt rääkida. Siimul! 
414 kindlasti innustav 
415 ideed head, rahastamine väike 
416 Kuulen nendest esimest korda, seega ei oska kommenteerida 
417 Väga head 
418 Innustavad tegudele 
419 Väga head2 
420 pole kuulnud 
421 hindan kõrgelt 
422 Igati teretulnud 
423 vajalikud 
424 Positiivsed ettevõtmised. Minu kodu maja - ühistu osales mõlemas kampaanias. 2005a 

Heade värvide linn kampaanias saadud preemia 3000.- ja tahvel maja seinale. (Pepleri 5). 
Olen ise olnud ühistu juht ja tööde eestvedaja. 

425 Heade värvide linn - hindan positiivselt 
426 Bürokraatiat on kohutavalt palju / raha vähe 
427 Väga head ettevõtmised, mida võiks rohkemgi toetada 
428 Vajalikud 
429 Positiivselt, aga kuna meie maja on arhitektuuri- ja muinsuskaitse all, siis oleks vajalik toetus 

ja materiaalne abi linna poolt. 
430 Väga hästi hindan. Need mõlemad kampaaniad on väga head ning teenivad head eesmärki 

luua puhtam ja rohkem korras Tartut. 
431 rahuldav 
432 Vajalikud 
433 Linn saab ilusamaks 
434 Vajalikud 
435 Väga läbimõeldult korraldatud 
436 Parandavad linna ilmet 
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437 Sellised kampaaniad aitavad kindlasti kaasa linna üldmulje paranemisele. 
438 Korras 
439 super! 
440 Positiivselt 
441 Ei ole tuttav 
442 Väga vajalik 
443 Positiivne 
444 Pole kasutanud 
445 head ideed, osalenud pole. 
446 Hea 
447 Vajalikud, aitavad linna ilusamaks muuta 
448 Väga head 
449 Väga positiivne üritus 
450 väga positiivselt 
451 positiivselt 
452 Ehk jõuab info ka nende inimesteni, kellel maja ja aed vajavad korrastamist 
453 Hästi 
454 Probleemide pidev teadustamine ja järk-järgult lahendamine oleks normaalsem 
455 On märgatav mõju linna välisilmele 
456 Ilusad sildid on neil 
457 Head 
458 Võiksid jätkuda 
459 Väga toredad ja vajalikud kampaaniad 
460 Positiivselt. 
461 ei oska hinnata 
462 Positiivselt 
463 Igati teretulnud 
464 Hea kui linn üritab oma ilmet paremaks muuta 
465 igati teretulnud 
466 Linn peaks ilus ja korras olema seega "ok" 
467 Palju kära vähe villa 
468 Toredad kampaaniad 
469 Positiivselt. Kahjuks on paljudel vanadel majadel aiad väga mustad. Olen konkreetselt 

pöördunud telefonitsi heakorra inspektorite poole, kuid vastus: omanikke ei saa kätte? 
470 ideaalsed, kui linn toetab, on inimestel motivatsiooni rohkem teha 
471 Ei tea neist midagi 
472 vajalikud 
473 Vajalikud kampaaniad 
474 Neid kampaaniaid võiks rohkem olla 
475 Toredad asjad 
476 Positiivselt 
477 Hindan heaks 
478 väga head kampaaniad 
479 Rahul, on aidanud olukorda parandada 
480 Väga head 
481 Ei oska öelda, sest pole osa võtnud. 
482 Linnapilt on muutunud ilusamaks 
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483 Suurepärased 
484 käib kah 
485 normaalne, et linn sellistele asjadele tähelepanu pöörab 
486 Võiks rohkem olla 
487 jäävad kaugeks tavainimese jaoks, muinsuskaitse nõudmisi tuleb jälgida 
488 Toetan 
489 Positiivselt 
490 Väga hästi 
491 Super 
492 ei oska öelda 
493 positiivselt 
494 Kampaaniate tulemusel näeb linnapilt oluliselt kenam välja 
495 väga head võimalused aktiivsetele inimestele saada oma elamu ümbrus korda 
496 võiks rohkem olla 
497 Plusspunkt linnale püüdlikuse eest! 
498 ok 
499 Kõrgelt 
500 rahuldavalt 
501 Ei puuduta mind 
502 Hästi (kuid hoone fassaadi ja ????`teiste tööde tegemisel, kus vaja ehitusfirma abi, firma 

enda kanalid ehitusmaterjalide hankimisel pidid soodsamad olema. Virupassi kui sellist 
arvestati) 

503 Linna üldmulje paraneb 
504 Linnapoolne toetus on igati teretulnud ja hea võimalus saada rahalist abi 
505 Vajalikud 
506 positiivsed 
507 Väga hea 
508 ei oska hinnata 
509 

Vajalikud. Olen samuti eramu piirdeaia korrastanud, aga ei ole linnavalitsust informeerinud. 

510 Suurepärased 
511 positiivselt 
512 ei oska vastata, kuna ei olnud informatsiooni 
513 positiivselt 
514 head mõtted 
515 positiivselt 
516 ei oska öelda 
517 Positiivselt 
518 Need on toredad 
519 Positiivselt 
520 A kampaanial pole nagu erilisi tulemusi näha, aga piirdeaiad võiks küll korras olla. 
521 väga heaks, Tartu läheb iga päevaga ilusamaks 
522 Kindlasti vajalikud 
523 Mõte on kiiduväärt. Kes meist ei tahaks elada ilusas, korrastatud linnas. Sellised kollektiivsed 

linna ilusamaks muutmiseks on igati tänuväärsed 
524 positiivselt 
525 vajalikud, stimuleerivad tegutsema 
526 Väga vajalikud 
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527 kindlasti on tore, et majad ja aiad näevad linna toel kenamad välja 
528 Positiivselt 
529 ei puutu kokku, seega pole ka hinnangut 
530 Hea ja vajalik! 
531 Nad on edukad 
532 Ei ole kursis 
533 Hindan kõrgelt 
534 Õnnestunud 
535 Suurepärane 
536 väga toredad, saime oma maja korda 
537 Väga tänuväärt 
538 Positiivselt 
539 Positiivselt. 
540 OK 
541 Asjaajamine küllalt keerukas, et raha saada 
542 Olen lihtsalt teadlik neist kampaaniatest. Ei ole siiani mind isiklikult puudutanud. 
543 Positiivselt 
544 Kesiseks 
545 Head 
546 Ei oska midagi öelda. 
547 Hea algatus. Rahul 
548 Midagi jäi justkui puudu. võib-olla oleks rohkem infot vaja olnud 
549 

Toredad kampaaniad, rohkem teavet võiks olla nende kohta ainult, paljudele ei jõua kohale. 

550 Pole midagi nende vastu. 
551 hea 
552 Hästi korraldatud 
553 Ei kommenteeri 
554 Positiivselt, kuna tänu kampaaniatele on alati midagi ära tehtud. 
555 Kutsuvad korrale. Aitab kaasa korrastusele 
556 Hästi läbimõeldud 
557 Väga hästi ja vajalikud kampaaniad. 
558 Positiivselt 
559 Hindan kõrgelt 
560 kindlasti vajalik 
561 Igal juhul hea algatus 
562 Ei ole kuulnudki 
563 Kindlasti vajalikud 
564 Värvipass sai tehtud, toetust remondika ei saanud 
565 Ei oska öelda 
566 Jätkake 
567 Tubli algatus 
568 Tartu kauniks 
569 positiivsed 
570 tore 
571 head 
572 positiivselt 
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573 väga toredad ettevõtmised 
574 väga tore, et aidatakse linnapoolt 
575 hästi 
576 Tore! 
577 head kampaaniad, kuid on oma aja ära elanud 
578 Vajalikud, panevad inimesed vaatama ja hindama ümbrust teise nurga alt 
579 Ei tunne huvi 
580 Hea idee 
581 Ebapiisavad 
582 hea ettevõtmine 
583 Positiivselt 
584 on olnud edukad, eriti Heade värvide linn 
585 Suhtun positiivselt, viie palli süsteemis hinne neli 
586 + 
587 positiivsed 
588 ei oska öelda 
589 Positiivselt 
590 Hindan kõrgelt muidugi. 
591 Võiksid aktiivsemad olla 
592 head kampaaniad, sponsoreid võiks rohkem olla, vanurid ei ole rahaliselt võimelised eramuid 

ja piirdeaedu remontima 
593 hästi 
594 rahuldavalt 
595 Hästi 
596 Suurepärased 
597 Positiivselt 
598 ei oska öelda 
599 vajalikud kampaaniad 
600 Ei ole eriti kuulnud 
601 Tore, et linnavalitsus kuidagigi toetab linnakodanikke neid innustades. 
602 Positiivselt 
603 osaleda saab oma algkapitali olemasolul 
604 Kampaania on tore 
605 Ei ole kampaaniatega "Heade värvide linn" ja "Piirdeaiad korda" kursis. Võibolla sellepärast, 

et elan viie korrusega elamus. 
606 

Ei ole nendega väga kursis aga usun, et ideed on head ning kampaaniatega minnakse kaasa

607 võrdlemisi veidralt korraldatud kampaania - aeg-ajalt kohtab sildikesi õige veidrat värvi 
majadel, muud ei olnudki märgata 

608 positiivselt 
609 rahuldavalt 
610 hindan 
611 Väga tore 
612 Väga vajalikud 
613 Positiivne 
614 Positiivselt 
615 mitte kuidagi 
616 positiivselt 
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617 positiivne ja linna üldpilti kaunistav kampaania 
618 on toiminud enam-vähem 
619 Kordaläinud 
620 hästi 
621 LV võiks mõelda ka sellele, kuidas kortermaju korrastada ja ümbrust haljastada 
622 Vajalikud, avaldavad inimestele positiivset mõju. 
623 väga head kampaaniad, kahju, et rohkem pole midagi 
624 On vajalikud 
625 jätku tööle! 
626 Ei ole neist kuulnud. 
627 Positiivne, osaleb 
628 Linn võiks veel rohkem inimestele materiaalses mõttes vastu tulla 
629 Hindan positiivselt. 
630 Normaalsed 
631 igati positiivne, igal juhul kasulik 
632 Teretulnud 
633 Ma arvan, et sellised kampaaniad on väga positiivsed ja innustavad linnakodanike oma 

ümbrust ilusamaks teha, mis üldiselt muudab Tartu ilusamaks. 
634 Normaalne 
635 Ei tea 
636 Väga vajalikud 
637 väga vajalikud, nähtavad tulemused 
638 Hea idee ja teostus 
639 positiivne, olen osalenud 
640 Toetan selliseid ettevõtmisi. Positiivne! 
641 väga huvitavad 
642 Ei ole minuga seotud, orienteeritud rohkem eramajadele, mitte korterelamutele 
643 ei ole neist midagi kuulnud, kuid arvan, et see on positiivne, tuletab inimestele meelde, et ilus 

koduümbrus on väärtus 
644 tubli töö! 
645 hästi 
646 Väga head 
647 Väga head kampaaniad, mis meelitavad inimesi oma elamisi korrastama 
648 Positiivselt 
649 väga positiivselt 
650 ei oska öelda 
651 Idee on väga hea 
652 Head 
653 edukad, asjad on paremaks läinud, heakorrale palju rõhku 
654 Head 
655 Toredad asjad 
656 väga positiivselt 
657 Väga vajalikud. Linnapildis hakkavad silma kampaania raames värvitud majad (väga ilus 

märgistus) 
658 Super lahedad 
659 Ei oska öelda 
660 Ei ole midagi sellest kuulnud 
661 Positiivselt 
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662 Headeks 
663 Kõrgelt. Väga vajalikud. 
664 Keskmiselt 
665 vajalikud 
666 otse ei puuduta, seega pole kursis 
667 Toetan igati ja majaomanikuna soovitan linnal veelgi rohkem neid kampaaniaid teostada 
668 Positiivselt 
669 Igati positiivselt, isiklik kokkupuude puudub 
670 mõistlikud, omal kohal 
671 Ei ole kursis 
672 Ok 
673 Tore, kui linn ilusamaks muutub. 
674 Linnas on palju krunte, millega ei tegeleta, on väga ilusad puud ja puude all on hoolitsemata 

krunt. Kui teha neid korda, kus saaks jalutada, istuda, puhata, see puudutab Jaamamõisa 
linnaosa 

675 Ikka tehakse midagi ära 
676 rahuldavad 
677 Positiivselt 
678 Positiivselt 
679 Hea mõte 
680 positiivselt 
681 Ei oska hinnata 
682 Positiivselt 
683 Positiivselt 
684 Ei tea 
685 väga kasulikud 
686 Ok! 
687 Isiklikult ei puuduta see mind 
688 Teretulnud. Võiks isegi rohkem olla. 
689 Head kampaaniad, eriti "Heade värvide linn" 
690 See on eramajade jaoks, mul ei ole võimalust osa võtta 
691 Arvan, et väga hea ja seda peab korraldama. 
692 Ei ole osalenud, ei oska hinnata. Eks nad vajalikud ole. 
693 Tulemuslikud 
694 Väga head kampaaniad 
695 Eesmärk on hea, vajalik. 
696 vajalikud 
697 rahul 
698 ei oska öelda 
699 Rahuldav 
700 super 
701 2 
702 ajalehtedes rohkem teavet, hea 
703 väga positiivsed 
704 Positiivselt 
705 Väga vajalikud ja head 
706 Igati toredad 
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707 kindlasti positiivselt mõjunud linna välisilmele 
708 ebatöhtis 
709 Kasulikud, võiks rohkem olla ja mitte ainult tartus 
710 Korraldajad peaksid asja tõsisemalt võtma, samuti peaks koolituse läbima 
711 head kampaaniad 
712 hinne 3+ 
713 normaalsed 
714 Need kampaaniad on abiks hakkajatele inimestele ja ühistutele 
715 on heaks abiks värvide valikul 
716 kõik ei ole kindlasti tasemel 
717 Vajalikud 
718 ei hinnata 
719 Tuleks tõsta inimeste teadlikku suhtumist loodushoidu, puhta vee ja elektri kokkuhoidu, 

säästma ühisvara. Kutsuma korrale noori, sekkuma korrarikkumisse. Linnavalitsuse 
kampaaniad on positiivsed ja mõttekad 

720 Hästi 
721 ei ole piisavalt infot 
722 piirdeaedade kohta pole kuulnudki, väga positiivne 
723 Positiivserlt 
724 Positiivselt. kodud ja linn saab ilusamaks 
725 Head 
726 Osalesime 
727 Rahul 
728 kampaania ise on ju ilus, aga tegusid vähe, juttu palju 
729 hea võimalus, endal see puudub, kuna olen sundüürnik 
730 tore, kui aidatakse inimestel oma kodu korrastada, eriti vanade inimeste puhul 
731 väga kasulikud 
732 Linn võiks rohkem toetada, kuna paljudel puudub rahaline võimalus. 
733 rahuldavalt 
734 Väga tore algatus 
735 Positiivselt, kuid see ei anna midagi suurte majade elanikele 
736 Väga hästi 
737 5+ 
738 positiivselt 
739 ei oska öelda 
740 positiivselt 
741 Väga hindan 
742 

tehke parem kampaania Äärelinn korda, st asfalteerige teed, looge kõnniteed, jalgrattateed 

743 Teretulnud ja toredad 
744 positiivsed ettevõtmised 
745 Tore 
746 Väga head kampaaniad. Eriti Tammelinnas, tore jalutada 
747 väga hea, kui kogu linna üritatakse uuendada ja ilusamaks muuta 
748 Väga hea, et selliseid kampaaniaid korraldatakse, see motiveerib tegutsema ning tulemust 

on ka linnapildis näha. Palju parem tunne on, ka meie piirdeaeda tunnustati! 
749 Ei oska öelda 
750 Head 
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751 Andke raha, siis saab kõik paremini korda! 
752 Siiski need kampaaniad on suurepärased 
753 Hästi 
754 väga motiveerivad 
755 Linn näeb parem välja 
756 väga positiivsed 
757 kampaaniad on vajalikud 
758 Kampaaniad on kasulikud, linna üldilme paraneb 
759 Väga hea 
760 midagi on selle kampaaniaga ära tehtud 
761 positiivselt, linn saab kenamaks, majad korda. 
762 Normaalsed 
763 väga vähe infot 
764 Ei oska öelda 
765 enam-vähem rahul 
766 hea, et tehakse selliseid kampaaniaid 
767 Kampaania on kampaania. Tööd tuleb teha, mitte kampaniseerida. 
768 Tulemus positiivne 
769 Pole kursis, ei oska hinnata 
770 väga vajalikud 
771 Linn muutub puhtamaks ja ilusamaks vaatamata uuele kaubamajale ja klaaskastidele, mida 

bussijaama ehitatakse. 
772 Positiivselt 
773 Kõik on hästi 
774 ei oska hinnata 
775 pole piisavalt kursis, et hinnata 
776 ei oska hinnata 
777 ei oska hinnata 
778 Liiga vähe reklaami on tehtud. 
779 Pooldan 
780 Heade värvide linn 
781 Võiks olla laiema ulatusega 
782 vaja rohkem reklaami, kuid nende hüvede kättesaamiseks on vaja palju asjaajamist, aga 

aega teoinimestel ei ole 
783 ei oska öelda 
784 Pole piisavalt kaua Tartus elanud, et kommenteerida või üldse mingit ülevaadet omada. 
785 positiivselt 
786 hea mõte 
787 Positiivselt 
788 Minu meelest väga toredad ettevõtmised. Kahju vaid, et 20% kompenseeritakse (kuni 

15000.-), kuid piirdeaiad saavad korda ning mõlemad kampaaniad on vägagi tererulnud. Kui 
5-palli süsteemis hinnata, siis jääks kuskil 4p., kui 10-palli süsteemis, siis 

789 Väga positiivsed kampaaniad 
790 Õnnestunud- linn on palju kenamaks muutunud 
791 Väga teretulnud 
792 Positiivselt, muudavad linna ilmet paremaks 
793 Väga teretulnud 
794 Positiivselt 
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795 Vajalikud 
796 neist ei ole üldse midagi kuulnud ei tea 
797 Ei hinda 
798 Pole neist midagi kuulnud 
799 Ei oska arvata 
800 inimesed pole piisavalt informeeritud 
801 Head kampaanaid, aga formaalse võitu 
802 Karlovas on kampaaniate tulemusel mõned majad ja aiad korda tehtud 
803 Head. Võiks veel rohkem olla ja neid soosida 
804 Ei puutu kokku nendega 
805 Väga hea mõte! Kampaaniad, mis on suunatud linna korrastamiseks ja visuaalse pildi 

parandamiseks, on teretulnud, võiks samu ideid laiendada. 
806 Mulle väga meeldivad erinevad kampaarjad ja need kindlasti mõjuvad rahvale väga 

positiivselt 
807 Positiivselt 
808 Positiivselt 
809 võiks aktiivsust rohkem olla, aga muidu OK 
810 tore 
811 Positiivselt 
812 Linna ilme paraneb 
813 Hindan neid kõrgelt 
814 hästi 
815 Heade värvide linn- hea kampaania, saab linna majad ilusamaks 
816 head! 
817 vajalikud 
818 Piirdeaiad korda-väga hea idee 
819 Hindan heaks 
820 Kahjuks pole neist midagi eriti kuulnud ja seega ei oska kommenteerida 
821 Asjalikud 
822 positiivselt 
823 Hästi 
824 Toitudele võika ka teha 1 päev enne aegumist reklaami, siis ei läheks nii suured kogused 

raisku 
825 kampaania Heade värvide linn võiks olla aktiivsem 
826 Ei tea neist 
827 Pole mulle isiklikult tuge andnud 
828 Hästi 
829 Ei tea ma mitte midagi selle kohta 
830 positiivselt 
831 Pole detailselt kursis 
832 selliseid kampaaniaid peaks olema rohkem 
833 Heade värvide linn andis soovitud tulemuse ja oli väga vajalik 
834 väga hea 
835 Hästi 
836 Ei tea neist eriti 
837 Vajalikud 
838 edukad 
839 Positiivselt 
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840 "Heade värvide linn" on tore kampaania, väga tervitatav Tartu linnas. Kuna kampaaniast 
"Piirdeaiad korda" pole kuulnud, ei oska kommenteerida. 

841 ei huvita ka 
842 Pole kuulnud 
843 Tore 
844 Tore ettevõtmine 
845 Hästi 
846 Enam-vähem rahul 
847 Väga teretulnud 
848 3 (pandud hinne) 
849 arvatavasti need kampaaniad on kaasa aidanud, et remonditud majad on oma 

värvilahenduses suurepärased, näha on ka väga hästi korrastatud piirdeaedu 
850 Heade värvide linn on väga hea idee. Piirdeaiad korda kampaaniast ei tea midagi arvata 
851 vajalikud 
852 Head värvid on tõenäoliselt on ka ilusad ja ilus on ilus. 
853 Hästi 
854 Positiivselt 
855 

hea, kui inimestele mitte sõnadel, vaid ka tegudega näidatakse ilusat ning mida rohkem 
elanikke hakkab osalema sellistes kampaaniates, seda rõõmsam ja kergem on mel elada 

856 Eks nad veidike ergutavad. 
857 Head 
858 Pole midagi kuulnud 
859 heaks, linn muutub ilusamaks 
860 Huvitav 
861 Heade värvide linn -see on linnakodanikele üks võimalus, et oma maja väljastpoolt 

kenamaks muuta, mida linn toetab. 
862 Ei oska kommenteerida kuna ei tea neist midagi. 
863 tulemustest ei tea 
864 Hästi 
865 Pooldan 
866 Positiivselt, selliste kampaaniate abil meie linna üldmulje on ilusam. 
867 Väga teretulnud 
868 Mõistlik 
869 hindan meeldib väga ilus, korras puhas linn 
870 Positiivselt, neid võiks kindlasti jätkata, sest tekitab kodanikuuhkust. 
871 OK 
872 heaks 
873 Väga teretulnud 
874 Linn hakkab järjest rohkem värvi juurde saama. Näen rohkem igapäevaselt annelinna 

poolset osa -päris palju maju on juba korda tehtud 
875 Tore algatus. Tekitab linnaga kokkukuuluvustunnet 
876 Positiivselt 
877 normaalselt 
878 kindlasti olid need abiks linnale parema välimuse loomisel 
879 Väga head, kampaaniaid võiks olla rohkem 
880 Väga positiivselt, osalesime ise ka "Piirdeaiad korda" kampaanias. 
881 negatiivselt 
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882 Head 
883 rahuldavad 
884 Neid valdkondi võiks rohkem olla 
885 Tubli linn! 
886 Linn peab korras olema, normaalne tegevus 
887 Mõttetud 
888 Need ei puutu üürikorterite inimesi 
889 ei tea nendest midagi 
890 10-palli süsteemis annaks hinde 7 
891 Hästi 
892 Need on väga head kampaaniad, mille käigus on linna välisilme paranenud 
893 ei hinda 
894 Suurepärane 
895 A- toimib, B- peab uurima 
896 heaks 
897 tore algatus, kuid ehk liiga rangete nõuetega 
898 Suurepärane 
899 rahuldav, isegi hea 
900 Kahjuks mitte kuidagi 
901 kampaaniad, mil inimesed ei saa mõnd tegevust enam edasi lükata ning mis aitavad kaasa 

ning julgustavad oma kodukoha välimuse nimel pingutama 
902 Ei oska hinnata, kuid seda sorti kampaaniad on alati teretulnud ja kindlasti vajalikud, et 

muuta kodulinna kaunimaks ning ka turistidele atraktiivsemaks 
903 tore 
904 5+ 
905 Hästi 
906 Jama 
907 See ei puuduta mind 
908 Kampaaniad on olnud vajalikud ja aidanud kaasa linna välisilme parandamisele. 
909 Super head asjad 
910 Esmakordselt sain teada 
911 positiivselt 
912 Kui linn saab korda, siis on hea. Palju on vaeseid, kes ei jõua piirdeadu korrastada. 
913 idee on hea 
914 Jah 
915 Hea 
916 Head kampaaniad 
917 Ei oska hinnata 
918 maja värv püsiv ja jääv ning piirdeaed korras, ei ole olnud osaline, ei tea 
919 geniaalsed ja motiveerivad 
920 Väga teretulnud kampaaniad muutmaks ja kutsumaks üles elanikke muutma ja ilusamaks 

/paremaks tegema välisfassaade või aedu 
921 Hästi 
922 5 palli süsteemis "4" 
923 hästi 
924 Ei ole kuulnud neist. Kuna olen korterit üüriv tudeng, siis need mnd vist otseselt ei 

puudutaka. 
925 mingil määral töötavad, võiks rohkem avalikku reklaami teha 
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926 Väga positiivne 
927 Asjalikud 
928 neist on kasu, linn saab ilusamaks 
929 Ei tea 
930 Tahaks rohkem 
931 Pole midagi kuulnud 
932 pole osalenud, ei oska öelda 
933 On rahul 
934 Kui nad on tõesti organiseeritud ja toimuvad, siis see on väga hea. Ma olen ainult meie linna 

korra ja ilu poolt 
935 kõlab hästi 
936 olen rahul 
937 mitte Euro rahade katmise kampaania 
938 üldmulje hea 
939 "Heade värvide linn" nagu näha, ilmselt innustas rahvast heakorrale "Piirdeaiad korda" on, 

tundub, hilisem kampaania, mistõttu tean sellest vähe. 
940 positiivne 
941 Hästi 
942 Päris head 
943 Muudavad linnapildi ilusamaks 
944 vajalikud nii tavaelanikele kui ka linnale 
945 Pole paha! 
946 Sellised on väga toredada kampaaniad, linn saab palju ilusamaks. Võiks teha rohkemgi. 
947 Rahul 
948 normaalselt 
949 ei oska öelda 
950 vajalikud ettevõtmised linna ilme kaunimaks muutmisel 
951 Tore 
952 Linn läheb ilusamaks 
953 igati positiivselt 
954 nii mõnigi maja ja aed said korda 
955 populistlikud 
956 Selliseid kampaaniaid võiks rohkem olla 
957 linn on kaunim 
958 kordaläinud 
959 ei tea 
960 Tagasihoidlik tulemus 
961 OK 
962 Võiks veel rohkem propageerida, ka korterelamutele 
963 see on väga vähene, mis selle kampaania korras korda saab, vajadus on tegelikult väga 

suur, ka Annelinna kortermajad tahaksid ilusat ilmet saada, et oleks inimväärsem siin elada, 
aga linn annelinlastest ei hooli 

964 Hästi 
965 hea, et on sellised kampaaniad, nii kaua, kui ei ole tänavad korras, ei ole ka mõtet piirdeaeda 

korda teha 
966 heal tasemel 
967 Heade värvide linn teeb tuju paremaks 
968 Tore, et püütakse inimesi panna oma ümbrust korrastama. 
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969 Ei ole vajadust. 
970 Vajalikud 
971 igati tore, et linna välisilmet ja mainet üritatakse parandada 
972 Vajalikud 
973 Ei ole osalenud 
974 igasugune linnapoolne initsiatiiv on alati teretulnud 
975 positiivselt 
976 Hea on see, mis on hea! 
977 Toredad, meie elukeskonna parandamine 
978 Normaalsed 
979 Need kampaaniad teevad linna ilusamaks ja osalejatel on rõõmu tegutseda. 
980 Mõjuvad linnale hästi 
981 tore 
982 Miks peaks midagi korda tegema kampaania käigus?! 
983 Ei oska kommenteerida 
984 Hästi 
985 Teretulnud 
986 Ei oska hinnata, pole piisavalt kursis 
987 Ei ole kuulnudki 
988 Mitte kuidagi 
989 

Hea kui majas elavad maksujõulised ja noored inimesed, kes ise tahavad midagi korda saata

990 päris head 
991 Hea et nad olemas on 
992 ei ole neist kuulnud 
993 Heade värvide linn opn väga tänuväärnr kampaania, tunnustades neid, kes oma majale uue 

ilme andmisega on hästi ja ilusasti toime tulnud 
994 Palju värvirohkust ja ilu on linna tekkinud 
995 ei oska hinnata, kuna ei tea neist midagi 
996 Ei oska öelda 
997 Hindan positiivselt. Need on vajalikud ettevõtmised 
998 Positiivselt 
999 positiivsed linnale 
1000 Mõistlikud ja vajalikud 
1001 Meie maja ei vasta nendele tingimustele 
1002 hea 
1003 Positiivsed, aktiivsusele kutsuvad kampaaniad 
1004 Heade värvide linn - tundub huvitav mõte 
1005 Hea mõte 
1006 toredad 
1007 kindlasti vajalikud 
1008 Väga head kampaaniad 
1009 Head kampaaniad 
1010 head kampaaniad 
1011 Head ideed 
1012 Peaksid olema osavõturohkemad 
1013 väga tore 

 106



1014 hindan kesiselt 
1015 Kesine 
1016 positiivselt, see innustab inimesi tegutsema 
1017 Need kampaaniad on väga head ja neid võiks edaspidigi veel propakeerida 
1018 Väga vajalik 
1019 ei hinda 
1020 kõik linna ilusamaks ja puhtamaks tegev on teretulnud 
1021 Väga tore. Linn saab ilusam. 
1022 Rahuldavalt, aga neid peaks rohkem olema. 
1023 Positiivselt 
1024 väga hea 
1025 Hindan väga heaks. Osalesin ka neis kampaaniates. Kampaanias "Heade värvide linn"- 

omistati elamule peapreemia 2007 
1026 Tore on kui on võimalusi linna abiga oma maja või maja ümber aiad- plangud korda teha. 

Endal pole olnud rahalisi võimalusi, muidu osaleksin 
1027 Head ettevõtmised 
1028 Väga hea 
1029 Ei meeldi kampaaniad 
1030 Ma ei saa hinnata, sest ma nendest midagi ei tea. 
1031 Piirdeaia kampaaniast pole kuulnud. See oleks tegelikult väga vajalik. Oleks abi majale 
1032 Hästi läbimõeldud 
1033 Suurepäraselt 
1034 head 
1035 head ettevõtmised 
1036 tore on, et linn tahab kaunis välja näha 
1037 ei oska hinnata, ei tea 
1038 Need on head kampaaniad 
1039 Linnapilt muutub paremaks 
1040 Head 
1041 Positiivselt 
1042 tore 
1043 elan kortermajas ja need teemad ei puutu minusse 
1044 Positiivselt 
1045 ei tea 
1046 väga hea, linn saab ilusamaks! 
1047 Mõjub, aga veel rohkem teavitustööd. 
1048 Raske vastata 
1049 Heade värvida linn- soovitatud värvivalikud tunduvad küsitavad keskkonda mittesobivaid 

toone on linnas väga silmariivavalt palju kasutatud 
1050 Kordaläinuks 
1051 Hindan neid 
1052 Nõrk 
1053 Vajalikud 
1054 väga head 
1055 Head kampaaniad, mille käigus on vähemalt osad majad-aiad korda saada 
1056 Hästi 
1057 head 
1058 Ei oska öelda 
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1059 positiivselt 
1060 Olen kuulnud, aga ise mitte kokku puutunud 
1061 Head 
1062 Linna väljanägemiseks väga vajalikud 
1063 Jõud ei käi üle 
1064 Ei ole nende põhimõtetega kursis, ideed head. 
1065 "Heade värvide linn" on hea idee 
1066 Hea algatus 
1067 positiivselt 
1068 Pole neist eriti midagi kuulnud 
1069 Pole mõju mulle avaldanud (veel) 
1070 Töö on väga ebapiisav. Ei saa ametnike kätte. Meie poolt täitsa tühja joostud aeg. Ei ole 

rahul selle kampaaniaga piirdeaiad korda. Inimest jooksutatakse ilma aegu 
1071 Väga head 
1072 Kahjuks pole midagi kuulnud 
1073 Hästi 
1074 Välimus on parenenud osadel majadel 
1075 EI OLE ÜLDSE KUULNUDKI 
1076 Usun, et väikeelamute omanikele on mõlemad atraktiivsed. 
1077 Vajalik 
1078 Ei oska seletada 
1079 

Arvan, et need on toredad, et neid tehakse, kuid inimesi peaks rohkem neist informeerima. 

1080 Tore 
1081 ei oska öelda 
1082 meeldib, kui tehakse 
1083 minu jaoks neid ei ole, aga värve on linnas vähe 
1084 vajalikud 
1085 Positiivselt 
1086 ei tea neist suurt midagi 
1087 Väga heaks, osaleme neis mõlemas 
1088 normaalsed 
1089 5 punkti 
1090 Väga tänuväärne ettevõtmine, kuigi linna toetus võiks suurem olla 
1091 Vajalikud 
1092 Linnapilt on läinud värvikamaks 
Total N 1092

 
 
 k39_2 
 

  K39_2  Kuidas Te hindate neid kampaaniaid? 
1 Võiks rohkem reklaamida 
2 Inimestele antakse nõu ja arvestatakse nende soove 
3 Kiidan seda 
4 Piirdeaiad korda 
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5 
Nüüd tahame teha korda aeda ja ootame LV luba maha võtta kaske, et ehitada väikest aeda 

6 "Piirdeaiad korda" - selle kohta väga ei tea 
7 Teen ettepaneku teha kampaania KORTERIÜHISTUTE PARKLAD KORDA 
8 Aga grafitimeistritega tuleks midagi tõsist ette võtta 
9 Tasuks mõelda uute valdkondade peale, näiteks akende vahetamine 
10 Hea, et linn omanikke linna üldpildi parandamisel aitab 
11 Tehku linn korda ja esitab arved majade omanikele. Küll siis tehakse korda ka omanike poolt. 

Pole vaja omada maja, kui ei suuda korda hoida 
12 Ärgitab ümbrust kooras hoidma, nt sügisene lehekoristuskampaania 
13 Hea algatus, kuid enda hoone puhul osutus suhteliselt mõttetuks 
14 Kahju et vahendeid pole kampaaniaga kaasa minna 
15 Kahjuks puuduvad rahad omaosalusmaksuks 
16 Võiks olla kampaania aiaehitised korda 
17 kuskil 8p. hinnang mõlemale kampaaniale, sest eks eks igal ettevõtmisel on omad head ja 

vead. Tundub, et aedasid kompenseeritakse juhul, kui pikkuseks on vähemalt 40 meetrit. 
Paljud piirdeaiad ei olegi nii pikad. 

18 Väga hea algatus linna poolt 
19 Toetage eraomanikke 
20 Oma maja värvisin ise. Värvi ostsin kliendikaardi soodustusega, tooni valisin ise 
Total N 20

 
 
 k41_1 
 

  K41_1  Mõnest teisest linnaosast 
1 Annelinnast 
2 Karlova-Supilinn 
3 Tähtverest Karlovasse 
4 Karlova 
5 Peaaegu sama linnaosa 
6 Jaamamõisa 
7 Karlova 
8 Veerikult 
9 karlova 
10 Annelinn 
11 Uus-Ihastest 
12 annelinnast 
13 Ülejõe 
14 Annelinnast 
15 Tammelinnast 
16 Annelinn 
17 kesklinnast 
18 Vaksali 
19 Tammelinnast Karlovasse 
20 Uus-Ihaste - Raadi-Kruusamäe 
21 Karlova 
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22 Annelinnast 
23 Annelinnast 
24 Ropka 
25 Annelinnast Kesklinna 
26 Ülejõe 
27 Veeriku 
28 Annelinn 
29 Ropkast kesklinna 
30 Karlova 
31 Kesklinnast 
32 Annelinnast 
33 Tammelinnas elasin enne 
34 Raadi-Kruusamäe 
35 Tammelinnast Supilinna 
36 Karlovast Kesklinna 
37 Tammelinn 
38 Karlovast variku linnaossa 
39 Ropkast Ihastesse 
40 Annelinnast 
41 Annelinnast Tammelinna 
42 Jaamamõisa 
43 Karlovast 
44 Ropka 
45 Karlova- Tähtvere 
46 Varikust-Ränilinna 
47 Annelinn->Ülejõe 
48 Tammelinn 
49 Karlova 
50 Ropka 
51 Annelinnast 
52 Ülejõe 
53 Kesklinnast 
54 Annelinnast 
55 Annelinnast 
56 Kesklinn 
57 Annelinn 
58 Ränilinnast Tammelinna 
59 Karlovast 
60 Veerikult 
61 Karlova 
62 Ühiselamust korterisse 
63 Variku 
64 Ropka-Annelinn 
65 Karlovast 
66 Veerikust 
67 Kesklinnast 
68 Ülejõe linnaosast Supilinna 
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69 Variku 
70 Annelinnast 
71 Supilinn 
72 Karlovast 
73 Annelinnast 
74 Tammelinnast 
75 Ropka 
76 Kesklinnast Supilinna 
77 Karlovast 
78 Tähtverest Annelinna 
79 Ülejõe 
80 Tammelinn 
81 läksin ühikasse kooli ajal 
82 Veeriku 
83 Annelinn 
84 Annelinnast 
85 Annelinn 
86 Kesklinn 
87 Veeriku 
88 Kesklinnast 
89 Ülejõe 
90 Annelinn 
91 Tammelinn 
92 Kesklinnast Jaamamõisa 
93 Veerikult 
94 Annelinn 
95 Annelinnast 
96 Ülejõelt 
97 Ülejõelt 
98 tammelinnast Annelinna 
99 Annelinn 
100 Supilinnast 
101 Supilinn 
102 Tähtvere 
103 Veerikult 
104 Ränilinnast Supilinna 
105 Kesklinn 
106 supilinn 
107 Tähtverest 
108 Ropka 
109 Ropka 
110 Vaksalist 
111 Vaksali 
112 Tammelinnast 
113 Raatuse - Nooruse - Tuglase 
114 Ihaste 
115 Maarjamõisast 
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116 linnalähedalt linna 
117 Supilinnast 
118 Annelinnast 
119 Tähtvere 
120 Jaamamõisa 
121 Ülejõe 
122 Annelinn 
123 Tähtveres 
124 Tähtvere 
125 Karlovast 
126 Vaksali-Ülejõe-Karlova-Annelinn 
127 Kesklinn 
128 Vabriku tanav 
129 Veerikult 
130 Ülejõelt Jaamamõisasse 
131 Annelinn -> Supilinn 
132 Annelinn-Veeriku 
133 Ihastest Annelinna 
134 Ränilinn 
135 Kesklinnast 
136 Tammelinnast 
137 Annelinnast 
138 Annelinn 
139 Tammelinn 
140 Ropka 
141 Annelinnast Tähtverre 
142 Karlovast 
143 Annelinn 
144 Raadi - Kruusamäelt 
145 Supilinnast Annelinna 
146 Tartu Vangla 
147 Inglismaalt 
148 Annelinnast Karlovasse 
149 Veeriku 
150 Kesklinnast Supilinna 
151 Tähtverest 
152 elan Pärnus 
153 kolm aastat Soomes 
154 Karlovast 
155 Veeriku 
156 Annelinnast 
157 Tähtvere 
158 Veerikult Vaksalisse 
159 Annelinn 
160 Tähtvere 
161 Supilinnast 
162 Aardla 
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163 Karlovast Tammelinna 
164 Annelinnast 
165 Raadilt 
166 Kivilinnast Karlovasse 
167 Ülejõelt 
168 Karlovast Vaksalisse 
169 Karlovast 
170 Annelinnast 
171 Tähtvere 
172 Ränilinnast Maarjamõisa 
173 Veeriku 
174 Veeriku 
175 Karlovo-Vaksali 
176 Karlova 
177 Tähtverest 
178 Raadi 
179 Karlova 
180 Karlova 
181 Annelinn 
182 Kesklinnast Veerikule 
183 Tammelinnast 
184 Ülejõe 
185 Kesklinnast 
186 Raadi-Kruusamäe 
187 Tammest Veerikusse 
188 Kesklinnast 
189 Annelinn 
190 Vaksalist Tähtverre 
191 Ropka 
192 Karlovast Veerikule 
193 Tammelinnast 
194 Karlova 
195 Tammelinn 
196 Annelinn 
197 Ropkast 
198 Jõgeva maakonnast Tartusse 
199 Supilinnast Ülejõele 
200 Annelinn 
201 Mõnest teisest maakonnast Tartusse 
202 Räni 
203 Veeriku 
204 Tähtvere 
205 Veeriku -> Tähtvere 
206 Annelinn 
207 Ropka 
208 Tammelinnast 
209 Raadi-Kruusamäe 
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210 Annelinnast 
211 Annelinnast Jaamamõisa 
212 Annelinn 
213 Veeriku 
214 Annelinnast Tammelinna 
215 Annelinnast 
216 Ülejõe 
217 Annelinnast Kesklinna 
218 Ülejõe- Karlova 
219 Vaksali 
220 Annelinnast 
221 Karlova 
222 Kesklinn, Ihaste 
223 Karlovast 
224 Kesklinnast 
225 Ropka 
226 Ropkast 
227 Annelinnast Jaamamõisa 
228 Veeriku-Tammelinn 
229 Tähtvere - Vaksali 
230 Ropka 
231 Annelinnast 
232 Ülejõelt Jaamamõisa 
233 Annelinnast 
234 Tammelinnast 
235 Annelinnast Ihastesse 
236 Raadi-Kruusamäe 
237 Ränilinn 
238 Annelinn 
239 Raadilt 
240 Annelinnast 
241 Jaamamõisa 
242 Ülejõelt 
243 Kesklinnast 
244 Ropkast-Ülejõele 
245 Annelinnast Veerikule 
246 Annelinnast 
247 Karlova 
248 Supilinn 
249 Tammelinn 
250 Annelinnast Jaamamõisasse 
251 Riia tänavast 
252 Karlova->Tähtvere 
253 Tamme pst. 
254 Annelinnast 
255 Annelinnast 
256 Karlovast 

 114



257 Ihastest 
258 kesklinn 
259 Veeriku 
260 Annelinnast 
261 Tähtvere 
262 Ülejõest kesklinna 
263 Tähtvere 
264 Annelinnast Jaamamõisasse 
265 Vaksali 
266 külast külla, külast linna 
267 Kesklinn 
268 Tähtvere 
269 Aardlast Annelinna 
270 Tammelinnast 
271 Ülejõelt Jaamamõisasse 
272 Tähtvere linnaosast 
273 Annelinn- Supilinn 
274 Annelinnast 
275 Raadilt 
276 Tähtvere vald 
277 Kesklinn 
278 Ropka 
279 Annelinnast 
280 Annelinnast 
281 Supilinnast 
282 Kesklinnast 
283 Kesklinnast 
284 Karlova 
285 Jaamamõisa 
286 Karlovast 
287 Kesklinn-Veeriku 
288 Annelinnast 
289 Karlovast 
290 Ropka 
291 Karlovast 
292 Ülejõe 
293 Karlova 
294 Tammelinnast 
295 Karlova 
296 kesklinn (Narva mnt ühikas) 
297 Kesklinnast 
298 samas majas 
299 Karlovast 
300 Annelinn 
301 Annelinn 
302 Variku 
303 Variku 
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304 Annelinn- Kesklinn 
305 Jaamamõisast 
306 Kesklinnast Raadi-Kruusamäele 
307 Tammelinnast Annelinna 
308 Ropka 
309 Annelinnast Ropkasse 
310 Soomest 
311 Supilinn 
312 Veeriku 
313 Annelinn 
314 Kesklinnast Veerikule 
315 Kallastelt 
316 Tähtverest Ülejõele 
317 Kesklinn 
318 Vaksali 
319 Ropka 
320 kesklinn 
321 Annelinn 
322 Raadi-Kruusamäe, Kesklinn 
323 Tammelinnast 
324 Annelinnast 
325 Tammelinnast 
326 välisriigist Tartusse 
327 Ihastest 
328 kesklinn 
329 Karlovast Ülejõele 
330 Kesklinnast 
331 pole elukohavahetust 
332 Annelinn 
333 Kesklinnast 
334 Ostsime kuu aega tagasi maja Raadi linnaossa 
335 Tähtverest Ülejõele 
336 Ropkast 
337 Annelinnast 
338 Eerikalt 
339 Tähtverest Supilinna 
340 Karlovast 
341 Tähtverest 
342 Kesklinnast 
343 Annelinnast 
344 Ülejõe, Pikk tn 
345 Tammelinn 
346 kesklinn 
347 Jaamamõisa 
348 Tammelinn 
349 Veeriku 
350 Ropka 
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351 Ropka 
352 Karlova 
353 Ülejõe 
354 Annelinn - Veeriku 
355 Veeriku 
356 Veeriku 
357 Veeriku 
358 Kesklinn 
359 Ülejõelt 
360 Pikk tn - kanali vastas 
361 Jaamamõisa 
362 Karlovost Vaksali 
363 Annelinnast Veerikule 
364 Karlovast 
365 Annelinnast 
366 Tammelinnast 
367 Veerikult 
368 Tähtverest Supilinna 
369 Ropka 
Total N 369

 
 
 k41_2 
 

  

K41_2  Milliste piirkondade vahel Teie elukohavahetus 
toimus? Muu variant 

1 See oli mulle oluline 
2 Kohila 
3 ei ole korterit vahetanud 
4 pool aastat enne seda Soomest Eestisse (Helsingist Tartu) 
5 teise maakonna alevikust Tartusse 
6 Ei ole elukohta vahetanud 5a jooksul, aga Ilmatsalust Tartusse küll 
7 Tartust teise linna 
8 samas maja teise korterisse 
9 Põlvamaalt 
10 Helsingist 
11 Ühiselamust korterisse 
12 Saksamaalt 
13 Tallinnast 
14 Pärnust 
15 Olen Tartus elanud kauem, kuid nüüd olen tartlane 
16 elame nii Tallinnas kui ka Tartus 
17 Teisest riigist 
18 Harjumaalt Tartusse 
19 Saksamaalt Tartusse 
Total N 19
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 k42_8_1 
 

  

K42_8_1  Mis oli elukoha vahetuse põhjuseks? Muud 
põhjused. Missugused? 

1 Pensionile minek 
2 Lahutus 
3 poeg müüs korteri maha 
4 koosolemine vanematega ei ole teretulnud 
5 halvema linnaosa vahetus parema ja rahulikuma vastu 
6 liiga kaugel kesklinnast 
7 oli vaja, et keegi maja hoiaks 
8 ühikas on halb elada 
9 kodu kaotamine 
10 Oma maja renoveerimise valmimine 
11 Tekkis võimalus suvila ümberehitamiseks elumajaks 
12 Odavam üür ja parem koht. 
13 Hakkas kool ja Põlvast kaugele käia. 
14 Soov elada oma majas 
15 Seoses vanemate surmaga 
16 Isiklikel asjaoludel 
17 Vabaabielus koos elamine. 
18 ei ole vahetanud 
19 soov soetada enesele eluase 
20 Tahtsin Supilinna elama. 
21 Võtsin eluaseme laenu ja ostsin korteri 
22 lapsed elavad siin 
23 Pensionile minek ja töökoha vahetus 
24 Soov kolida ära Annelinnast 9-korruselisest majast. Äärmine anonüümsus ja hoolimatus 

ühisvara suhtes. Soovisime ahiküttega elamist ja aeda, et lastel oleks, kus mängida. Meie 
eelmine elupaik ei olnud lastesõbralik ega nende iseseisvaks õues olemiseks turv 

25 Kooli lähedus 
26 Elasime ühikas, ostsime korteri 
27 lahutus (ühisvaralise eluaseme müük) 
28 Varem oli üürikorter, nüüd ostsime korteri 
29 Kulude optimeerimine ja elamistingimuste parandamine samal ajal 
30 laste saamine lasteaiaealiseks ja huvitegevuste jne parem kättesaadavus 
31 seoses abikaasa surmaga, üks pension ei lubanud enam kahetoalist korterit ülal pidada 
32 vandalism Vaksali piirkonnas 
33 olin varem kodutu 
34 Tööle 
35 Lahkuminek elukaaslasest 
36 Odavam üür, lähemal ülikoolile 
37 Tartu on toredam linn elamiseks. 
38 isiklikud põhjused 
39 Esiteks, müüsin maal erastatud korteri ja kolisin linna, omale saadud korterisse 
40 Koduigatsus tuli, kna seal keegii eesti keelt ei rääkinud 
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41 Annelinn on lihtsalt ebameeldiv, eriti suvel 
42 lärmakad naabrid 
43 sain paremad elutingimused 
44 Lapse õpingutega seotud põhjused 
45 lapse sünd 
46 Uus korter 
47 Armusin Tartusse nii ära ja praegusesse kodusse. Super linn 
48 Vanemad viskasid kopa ette 
49 Ühisköök. Korter vajas kap. remonti. Materjaalsed võimalused puudusid. 
50 müüsin maja ära 
51 üür oli liiga kõrge 
52 Tahtsime oma kortyerit 
53 üüritoa asemel oma kodu 
54 Elasin üürikorteris ja soetasin uue korteri. 
55 eelmises kohas üürisin, uue ostsin 
56 Elu koos vägivaldse joodikuga muutus võimatuks 
57 Töökoha leidmine 
58 Maja kuulus lammutamisele 
59 ei pidanud enam nii palju autoga sõitma, ligem tööl käia 
60 Laste õpingute tagamiseks 
61 oma elamispinna ostmine 
62 Lapse sünd 
63 Soetasime endale oma isiklku elamise 
64 remonti vajava elamuosa pärimine 
65 Elasin omanikule tagastamisele kuuluvas majas nn. sundüürnik 
66 Abikaasa surm 
67 Uue elukaaslase leidmine Tartust 
68 Perekond suurenes + lapsed ja vanaema 
69 Ei tahtnud maal elada 
70 juhtus õnnetus ja oli palju narkomaane 
71 vanemata sur, 
72 Lapsed õpivad Tartus 
73 Laste elukohale lähemale, et abistada neid väikelaste hooldamisel 
74 Kesklinna lähedus, väiksem ja puidust elamu 
75 kaks pärandust viisime kokku 
76 lapse väiksemas linnas kasvatamine (parem looduskeskkond, vähem müra) 
77 Korter oli rõske ja tervist kahjustav 
78 Ei olnud rahul KÜ tööga 
79 tüli majahoidjaga 
80 soov vahetada keskkonda 
81 kolisin koju tagasi 
82 Olen põhimõtteliselt jalakäija ja töökoht asub kesklinnas. Samuti meeldivad ka vanad majad ja 

Supilinna eriline aura 
83 Väga kaugel kesklinnast, seetõttu ei olnud kaitse politseist - palju purjused inimesed 

(kodutud) seetõttu-oht oma elule, narkomaanid 
84 Väljatõstmine 
85 Naaber soovis elukohta laiendada ja ostis uue korteri 
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86 töökohale lähemal 
87 elasin üürikorteris, otsustasin osta endale korteri 
88 peale ülikooli sain töökoha Tartusse 
89 Et vahelduseks vaikuses õppida saaks ja magada. 
90 vajasime suuremat korterit, sest sündis laps 
91 Laste sünd 
92 soetasime eluaseme ostu-omamise teel 
93 Elasime J.Liivi tn. krundil, mis osteti ERM-i poolt. Meid aeti sealt minema ja teised inimesed 

tulid sinna elama ja elavad praeguseni. Mis õigusega? 
94 tahtsin oma kodu 
95 Avanenud võimalus 
96 Tervislikud põhjused 
97 Linna eelistus Tartut Tallinnale 
98 töökoha vahetus ja üliõpilaseks olemine, mis võimaldab ühiselamus elada 
99 Hakkasin omaette elama 
100 Sobimatus eluruumi omanikega. 
101 Pole vahetnud elukohta 
102 Tekkis võimalus saada korter ahiküttega peremajja. 
103 Abiellumine 
104 maja lammutamine 
105 Peremees loobus lepingu pikendamisest 
106 maal polnud tööd 
107 suhted isaga purunesid, ema lahutas ja kolis teise linna õega, vend elab ikka isa juures 
108 soovisin tagasi Tartusse tulla (olin sunnitud materiaalsetel põhjustel lahkuma) 
109 Soov lihtsalt Tartusse elama ja tööle tulla 
110 tartu meeldib rohkem kui Tallinn 
111 Eelneva müük ja uue soetamine 
Total N 111

 
 
 k45_1 
 

  

K45_1  Valisin eelmises küsimuses esimeseks selle 
linnaosa just seetõttu, et 

1 Omaette 
2 Ilus, roheline, stiilne, vaikne, lähedal kesklinnale 
3 Rahulik, ilus 
4 Vaikne, puhas , turvaline 
5 Vaikne rahulik 
6 See on kauni loodusega linnaosa. 
7 Turvaline, roheline, tunnen seda linnaosa. 
8 Palju rohelust 
9 ei oska vastata 
10 Suhteliselt rahulik piirkond 
11 vaiksed 
12 suhteliselt kesklinna lähedal, ei ole tööstust, ei ole suuri kauplusi ega muid suurt rahva 

liikumist tingivaid asutusi, seega vaikne ja rahulik 
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13 See on enam-vähem turvaline koht 
14 Raudteejaam ja kauplused lähedal 
15 elan seal ja olen rahul oma linnaosaga 
16 Kõige kenam ja südamelähedasem 
17 Hea elukeskkond - kõrghaljastus, hoovi-aia olemasolu, lastele turvaline, elustiiliga sobiv, 

piisava vanusega elamud (vanemad-renoveeritud), kesklinna lähedus, kooli lähedus, 
koduloomade võimalus 

18 ei tea 
19 ma elan siin ja olen selle paigaga väga rahul 
20 omaette 
21 On vaikne, roheline, vähese liiklusega eraaedadega linnaosa 
22 Selles ma elan hetkel ja see on lähedal kõikide vajalike asjade juures. 
23 Korras majad, värvitud, uued aknad, katused 
24 elan siin 
25 elan seal praegu 
26 olen siin elanud 45 aastat 
27 Tähtvere linnaosal on hea reputatsioon 
28 olen eluga Tammelinnas rahul 
29 Olen harjunud 
30 Armastan seda linnaosa 
31 On rahulik ja sõbralik ümbruskond 
32 Rahulik ja lähedal kesklinnale 
33 see on parim 
34 seal on ilus, rahulik 
35 elasin seal noorena 
36 Lähedal tööle, koolile; hea infrastruktuur, kõrge koht 
37 elan Supilinnas 
38 Seal elasin lapsepõlves 
39 elan seal 
40 elan seal ja on rahulik 
41 Siin ma elan 
42 Seal oli hea elada- ilus ja keskkond traditsioonidega ja inimsõbralik 
43 vaikne ja privaatne 
44 Elan siin ja see on kõige parem linnaosa 
45 elan siin 
46 Elan siin 
47 ma elasin seal kunagi 
48 privaatne, sportimisvõimalused, kesklinnale lähedal, arenev 
49 parkide rohkus, head sportimisvoimalused, osalt privaatsus 
50 Rahulik linnaosa 
51 Seal on väga palju rohelust; rahulik; väikesed majad 
52 Olen temaga kõige rohkem kursis. 
53 Olen harjunud siin elama 
54 elan hetkel seal ja ei tahaks sealt ära kolida 
55 olen ise Maarjamõisa linnaosas enamus oma elust elanud 
56 Olen harjunud ja see on kodune 
57 Olen selles 10a. elanud. Kesklinnale lähedane, vaiksem kui Annelinnas. 
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58 selles linnaosas elab poeg perega 
59 kesklinna lähedal, roheline, Emajõgi lähedal, eramajade rajoon, sportimisvõimalused 
60 Elan siin 
61 ilus loodus, eramajad 
62 Olen harjunud 
63 Elan seal ja töökoht on lähedal 
64 elan siin 
65 Vaikne ja rahulik linnaosa, piisavalt rohelust 
66 meeldiv privaatsus(e võimalus) 
67 Valisin seetõttu, et kesklinnas asuvad kõik tähtsad asutused lähedal 
68 Eramajad, ilus loodus- roheline haljastus 
69 Vaikne 
70 Omamoodi, teistest erinev ja kõik asutused on lähedal 
71 Kõik on parajas läheduses 
72 seal peaks liiklus rahulikum olema kui kesklinn 
73 Olen elanud ja olen fänn 
74 Rahulik elamurajoon, turvaline 
75 planeeringult ja arhitektuurselt kõige harmoonilisem elurajoon 
76 elan seal 
77 Maarjamõisa linnaosas asuvad paljud haiglad ja polikliinik 
78 elan seal ja olen harjunud 
79 see on ilus ja hea 
80 Elan siin, olen harjunud ja rahul 
81 Mulle meeldib siin 
82 Suured aiad, palju rohelist 
83 mulle meeldib selles linnaosas 
84 Tähtvere park on lähedal, saaks kõndimas käia, hea keskkond 
85 Elan Supilinnas ja mulle meeldib 
86 minu vanemate maja, tahan siin elada 
87 kesklinnale lähedal 
88 See on nagu linn linnas, kesklinnale lähedal, aga samas vaikne ja hubane 
89 Seal on rohkem privaatsust ja omanäolisem on ka 
90 Elan siin ja see rahuldab mind 
91 Elan seal 
92 Kena kodupaik 
93 elan siin ja siin on kõik käe-jala juures - poed, kesklinn, ilus koht, jõgi lähedal, laululava siin 

samas - üldiselt kõige ilusam ja turvalisem linnaosa Tartu linnas 
94 Kõik on käe-jala juures 
95 Seal on kõige ilusamad majad, kodusem õhkkond. 
96 Siin on palju juugendstiilis villasid, meenutavad I EV-i. Siin on tuntav omanditunne ja 

hoolitsus. Inimesed on tasased ja püüdlikud. Linnaosa nimigi on väga ilus 
97 rahulik ja turvaline keskkond 
98 palju rohelust, vaikne linnaosa 
99 lapsena elasin seal 
100 Suhteliselt lähedal keklinnale, vaikne rahulik elukeskkond, rahaliste probleemideta naabrite 

tõenäosus suurem, roheline-haljastatud linnaosa. 
101 Rahulik ja hea elukeskkond 
102 Hea rahulik elupaik 
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103 on kesklinna lähedal ja seal on aedadega eramajad 
104 Olen seal üles kasvanud 
105 võib 
106 Kesklinnale lähedal 
107 elan siin 
108 Oskan hinnata selle linnaosa väärtust, kuna olen elanud seal 
109 elan seal ja olen ümbrusega rahul 
110 Siin on ilusad puumajad, hea õhkkond ja rahulik 
111 Vähem viiekorruselisi maju, on kohta jalutamiseks 
112 Elan seal 
113 

Ei peaks nii palju autot kasutama, saaks aega kokku hoida ning oleks kogu aeg kättesaadav 

114 Palju haljastust, privaatsus 
115 seal on kõige hubasem ja kodusem tunne - seda nii arhitektuuri kui ka sealse elanikkonna 

poolest 
116 Mulle meeldib nende miljöö ja kesklinna lähedus 
117 Kõik asutused on läheduses 
118 see on mulle alati meeldinud ja lõpuks ma elan siin 
119 Elan siin 
120 rahulik, roheline linnaosa 
121 Annelinna algus on kesklinnale ja kaubandusele läheda 
122 on rahulik, roheline 
123 seal on rohelust, vähem automüra 
124 siin on nii rahulik elada ja kauplused on lähedal 
125 elan seal 
126 mulle meeldib kesklinn 
127 kõige tuttavam 
128 seal on olustik hubasem 
129 vaikne; haljastus; korrashoid 
130 See linnaosa on piisavalt lähedal kesklinnale, rahulik, vaikne, roheline, lähedal pargile ja 

Emajõele 
131 töötan 
132 Ilusad kodused majad 
133 Ilus elukeskond 
134 Kõik on käe-jala juures 
135 Rahulik ümbrus, bussipeatus ja kauplus lähedal 
136 Lähedal centrumile ja roheline ka 
137 Ihastes palju rohelust ja vaikust 
138 Eramute piirkond 
139 asukoht on parim 
140 maalähedus, loodusele lähedal 
141 olen selles linnaosas elanud ja on tuttav kant 
142 Seal on roheline ja vaikne 
143 seal on eramajadel kõige suuremad krundid, lähedal Emajõgi ja spordipark 
144 sest elan praegu siin 
145 Elan siin 
146 See tundub rahulik piirkond 
147 hea 
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148 Asub kesklinnale lähedal, samas õdus ja vaikne. Läheduses head puhke- ja 
sportimisvõimalused. Tegus Supilinna Selts 

149 Elan siin 
150 kõige ilusam 
151 rahulik elurajoon, stiililiselt suhteliselt lihtne, üldine asetus linna struktuuride suhtes hea 
152 Nagu oleks maakoht, aga tegelikult linnas 
153 Olen siin pidevalt elanud 
154 Privaatne, palju värsket õhku 
155 Mina kasvasin seal 
156 Vanemad linnaosad, huvitavad majad, ajaloohing 
157 Eramajad 
158 see on koolile lähedal 
159 seal on vaiksem ja privaatselt rohelust ja omaette oluku võimalusi, kui otsida 
160 väike puust linn 
161 Preagu elan siin 
162 Olen harjunud sellega 
163 seetõttu, et see on kesklinn 
164 Ma elan seal 
165 Elan siin ja olen rahul 
166 Eraldatus 
167 Parim 
168 Kõige rohkem rohelust ja privaatsust 
169 Hindan aedlinnaosade ja vanade puitasumite võlu. 
170 rahulik eramajadega piirkond 
171 olen harjunud 
172 Anutud hetkel rahuldab kõik minu vajadused 
173 Vaikne, rahulik 
174 Seal on rahulik 
175 Elan seal ja olen rahul 
176 Roheline, lähedus kesklinnale 
177 see on roheline, kesklinna läheduses, ei ole üleasustatud. 
178 Väljakujunenud linnaosa 
179 suhteliselt rahulik kant 
180 Ma elan seal 
181 Ihastes on vaikne ja rahulik 
182 Meeldib, rahulik, vaikne 
183 Piisavalt rohelust 
184 Siin on vaikne, ei ole suure liikluskoormusega tänavaid ja rohelust on palju 
185 Ihaste on uus linnaosa, vaikne, puhas, hoolitsetud 
186 Rahulik ja vaikne 
187 Vähe inimesi 
188 see on ilus ja rahulik 
189 Seal on vaikne ja ilus 
190 Elan seal 
191 Elan siin ja olen rahul 
192 Miljööväärtuslik, rahulik, haljastusega. 
193 Eramajade rajoonid. 
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194 elan siin 
195 elan siin 
196 Vaikne, ilus 
197 ma elan seal 
198 Rahulik ja roheline 
199 On ilus ja hoitud linnaosa 
200 elan siin 
201 see on kõige parem piirkond, kõik on lähedal 
202 Olen seal varem elanud, ilus ja vaikne linnaosa, kus on peamiselt vaid eramajad. Ilus 

roheline koht 
203 seal asub meie pere suvila 
204 pole müra ja on rahulik elu 
205 Roheline piirkond. 
206 Annelinnas on kõik kiiresti kättesaadav 
207 Omaette, roheline 
208 meeldib 
209 Elan Tähtvere linnaosas 
210 elan siin 
211 Vaikne ja rahulik elukoht 
212 Karlovas on roheline ja põnev, siia kolivad tulevikus paljud head ja huvitavad inimesed lisaks 

nendele, kes siin juba elavad 
213 Polnud muud valikut sel ajal, kui sain korteri 
214 linna ääres, harjumuspärane piirkond 
215 vastab kõige enam ootustele, kiiresti arenev piirkond, tundub ka turvaline 
216 Siin on turvaline 
217 kõik on käe-jala juures 
218 

Elan seal ja mulle meeldib seal. Rahulik, kesklinnale lähedal, kodune, toredate naabritega 

219 Lapse kool asub siin 
220 See on rikkurite päralt 
221 inimsõbralikum, olen seal varem elanud 
222 On kesklinnale kõige lähemal ja kõige hubasem, looduslikult ja arhitektuuriliselt ilus, palju 

välisportimise võimalusi 
223 seal on rahulik 
224 Olen harjunud 
225 vana Ihaste on õhk puhtam. Siin on aiad ja palju rohelust, lilli ja linnulaulu. elavad sõbralikud 

inimesed 
226 Seal on vaikne ja roheline 
227 

seal on palju rohelust, vaikne ja turvaline, palju tasuta sportimisvõimalusi, lähedal Laululava 

228 Rahu, vaikus, rohelus 
229 Roheline linnaosa 
230 Vaikne turvaline 
231 elan seal ja olen väga rahul 
232 On roheline ja avar 
233 Meeldib loodus ja vaikus 
234 See on vaikne elamurajoon 
235 kesklinnale lähedal 
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236 meeldib, kesklinnale lähedal 
237 See on vaikne, armas linnaosa 
238 Olen seal kaua elanud ja meeldis väga 
239 Vaikne, palju rohelist, ei ole kõrgeid maju 
240 Ilus keskkond 
241 Sealne ajalooline ja "boheemlik" õhustik on mulle südamelähedane 
242 privaatsus, loodusslähedus 
243 elukeskkond on hea 
244 on ühtehoidev ja aktiivne, säilinud miljöö 
245 Mulle väga meeldib Tammelinn 
246 Pole ülerahvastatud 
247 Olen seal elanud 
248 Vajalikud teenused kättesaadavad (buss, poed, teater) 
249 Vanemal inimesel on raske käia, hea kui kõik on läheduses 
250 elan praegu seal ja olen rahul 
251 Väljakujunenud linnaosa; rahulik ja vaikne liiklus; tänavad ja kõnniteed on korras, kesklinn on 

lähedal; kõrgem ja kuivem piirkond; turvaline 
252 Hea ja rahulik 
253 linnast väljas looduslikus keskkonnas 
254 Palju rohelust 
255 mugavus 
256 Olen selle linnaosaga harjunud 
257 Privaatne 
258 Seal on viilkatusega majad 
259 Toimuvad laadad, huvitavad üritused 
260 Kaugemal kesklinnast, ilus loodus, hea spordirada. 
261 elan antud linnaosas ja olen oma elupaigaga rahul. Kesklinn on küllaltki lähedal ja teised 

mulle vajalikud asutused, teenused samuti. Liiklus pole eriti suur. 
262 Sündisin seal, elasin 
263 kooli lähedus, lastel on mugav käia trennis ja muusikakoolis 
264 nalja pärast 
265 Rahulik linnaosa 
266 elan ise seal 
267 Majades on kõrged laed, majad on mõeldud mitmele perekonnale, head korteriterite 

planeering, roheline linnaosa 
268 Ilusad kodud 
269 "roheline" ja rahulik linnaosa 
270 Annelinn meeldib mulle 
271 Rohelus ja vaikus 
272 See on kõige privaatsem, palju eramaju. 
273 Ikkagi kesklinn 
274 See linnaosa on rahulik, kesklinnale lähedal 
275 Uus linnaosa, arhitektuur 
276 Kena, vaikne, rohelust palju, kesklinnale suhteliselt lähedal. 
277 Olen elanud ainult selles linnajaos ja siin on turvalime 
278 seal on olemas lasteaiad, raviasutused ja ilus ja korras linnaosa. 
279 väärtuslik elukeskkond 
280 Roheline ja vaikne 
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281 Olen 30 aastat annelinlane 
282 Rahulik ja vaikne linnaosa ja elan praegu selles linnaosas 
283 Väga soodsad tingimused, kaugel tee magistraalidest, roheline maastik 
284 Küsimus 43 
285 Olen selles linnaosas sündinud ja elan praegu siin 
286 Elan siin ning olen linnaosaga rahul 
287 Piisavalt lähedal kesklinnale, vähe kuritegevust. 
288 sealt saab jalgsi kiiresti kõigile tähtsatele kohtadele ligi 
289 mugav 
290 palju privaatsust 
291 Tähtvere linnaosas on hea ja rahulik elada 
292 Ma elan seal 
293 Kõik käe-jala juures 
294 olen siin kaua elanud, kool ja lasteaed on maja juures 
295 Rahulik, privaatne 
296 Et meeldib sealne ümbruskond; kõik vajalik on seal 
297 väikesed majad, palju rohelust, pargid, rahulikud elanikud 
298 On rahulik, enamasti eramajad ja privaatsust on rohkem 
299 Olen siin harjunud 
300 Hea autobussiühebdus 
301 elan samas rajoonis 
302 Seal palju rohelust 
303 Omaks saanud 
304 oma maja, õhk, taimed 
305 Ilus koht 
306 meeldib selle linnaosa boheemlik vaimsus, palju noori ja kommuunivaim. 
307 pole eelistusi 
308 See on linna süda 
309 Elasin seal mingi aja 
310 Tahaks omada väikest maja selles linnaosas 
311 Vähem reostust 
312 Elan siin 
313 ei ole kesklinna lähedal 
314 selles linnaosas on minu laste jaoks lähedal kool, spordikool 
315 Elan siin 
316 polikliinik, kauplused ja turg on lähemal 
317 Vaikne eramute linnaosa 
318 töökohale lähedal 
319 Eramutega aedlinn, hea juurdepääs 
320 Ma elan siin 
321 kõik vajalik lähedal 
322 Vaikne keskkond 
323 Karlovas ma sündisin ja kasvasin - minu lapsepõlv möödus seal ja ka koolis käisin seal 
324 Hea, suvekodu ligidal, bussiga surnuaeda lihtne minna 
325 rahulik, roheline, turvaline 
326 Turvaline ja kaunis keskkond 
327 Privaatne 
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328 Töökohale lähedal ja suhteliselt vaikne 
329 Palju rohelust 
330 See on miljööga linnaosa ja kui laululava suviseid jubekontserte mitte arvestada, siis ka 

vaikne ja roheline 
331 Piisav kaugus keslinnast, võimalik eraldatus 
332 Kubandus on korralik Annelinnas 
333 Rahulik linnaosa 
334 On hea haljastus. Suhteliselt korralikult hooldatud majad, nende aiad ja hooldatud tänavad, 

Toomemägi. 
335 rahulik, väljakujunenud elukeskkond 
336 Supilinn on kodune, turvaline ja kogukonnal oluline roll 
337 Kõige meeldivamad looduslikud tingimused 
338 Rahulik turvaline piirkond 
339 Ise elan seal ja väga meeldib 
340 ühe inimese poolt projekteeritud, arhitektuuriliselt ühtlane, piisavalt roheline ja kesklinnale 

lähedal 
341 Meeldib 
342 Tähtvere linnaosa ei ole ülerahvastatud, intellektuaalne ja pikaajaliselt paikne elanikkond. 
343 kesklinna lähedus, töökoha lähedus, puhke-ja sportimisvõimalused head, looduslik 

elukeskkond 
344 siin on rohelust, rahu, mõnus 
345 Palju rohelist 
346 Ma elan seal 
347 meeldib elada kesklinnas 
348 Kesklinnale üsna lähedal, rahulik, turvaline 
349 on rahulikum j avaiksem elukoht 
350 elan siin praegu ja olen rahul eluga 
351 loodus 
352 tahaks elada ühepereelamus 
353 olen siin kaua elanud ja ära harjunud, kõik vajalik on kättesaadav 
354 Ilus ja rahulik, samas kesklinna lähedal 
355 Loodust on palju 
356 meeldib 
357 Vaikus, rahulikkus 
358 Meeldib inimeste ja asutuste lähedus 
359 Olen seal oma elust ligi poole elanud ja paremat paika Tartu linnas EI OLE!!! 
360 Ilus koht 
361 On linnas, aga nagu maal ka 
362 Elan praegu siin 
363 Rahulik 
364 Meeldib kõige rohkem 
365 seal asuvad eramajad ja see on lähedal mu koolile ning pereliikmete töökohale 
366 sobivad eakamatele 
367 Tundub kõige turvalisem 
368 Elan siin 
369 rahulik 
370 Ta meeldib mulle väga 
371 haljastus 
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372 meeldib suure pargi ja sportimisvõimaulste lähedus, eramajade piirkond peamiselt 
373 vaikne ja hubane piirkond 
374 ei kommenteeri 
375 mulle meeldib elada oma majas ja Ihastes on kõige rahulikum 
376 Seal sooviks elada 
377 Kõik on lähedal: kauplus, spordihoone, kool, lasteaed bussipeatus 
378 Kesklinnas on kõik käe-jala ulatuses 
379 parim transport, kõige kättesaadavus 
380 Vaikne linnaosa 
381 Seoses vanavanemate lähedusega 
382 See linnaosa oleks justkui omaette väikelinn 
383 Mulle meeldib olla vajalikele asutustele võimalikult lähedal 
384 Mulle siin meeldib 
385 vaikne, roheline piirkond 
386 Rahulik linnaosa 
387 Seal on palju rohelust ja asub kesklinnale üsna lähedal 
388 Ma elan supilinnas ja armastan seda linnaosa 
389 elan ise selles linnaosas 
390 Annelinn on kodune linnaosa 
391 see on suhteliselt rahulik linnaosa 
392 kõige rahulikum ja rohelisem 
393 Rahulik 
394 Roheline ja ilus linnaosa 
395 Linnale lähedal ja vaiksem 
396 Ise elan ja käin tööl 
397 See on kesklinnal ekõige lähemal 
398 Asukoht hea 
399 Ise elan seal 
400 Piirkond meeldib 
401 Asjad on käe-jala juures 
402 Ma elan siin oma valiku järgi 
403 Eramajad ja aiad 
404 koht on südamelähedane ja ilus 
405 kuna see on atraktiivne 
406 Olen juba siinse eluga harjunud 
407 meeldib sealne atmosfäär 
408 Ihaste on kena aedlinn 
409 Vaikne ja roheline 
410 Palju rohelust 
411 ei oska midagi eelistada 
412 Haljastus ja miljöö on parim 
413 Asukoht on hea 
414 mõnus, rohelus, vanad majad 
415 elan Karlovas ja tahangi seal elada 
416 Vana miljööväärtusega keskkond 
417 On kesklinnale lähedal 
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418 siin on puumajad ja ahiküttega, ning laululava on lähedal, spordipark on lähedal, supelrand 
jms. 

419 Rahulik keskkond, palju rohelust 
420 Elan siin ja olen rahul 
421 praeguse elukoha asukoht on harjumuspärane 
422 siin on rahulikum, turvalisem 
423 seal on elu rahulikum, privaatsem 
424 Heakord, teenindus, üldmulje vastavad linna nõuetele 
425 need on keskusele lähemal, turvalisemad 
426 Seal on ilusad suured aiad, huvitavad ehitised 
427 rahulik ja turvaline 
428 harjunud siin ära 
429 olen seal elanud, seal on rahulik, palju parke ja haljastust, valdavalt kenad naabrid, linnale 

piisavalt lähedal 
430 Olen elanus siin 
431 vähem linnakära ja liiklust 
432 Olen siin harjunud elama 
433 Kõik on kättesaadav 
434 Kuna elan selles 
435 Väga meeldib see linnaosa 
436 Olen seal kunagi elanud 
437 Olen seal üles kasvanud 
438 Asukoht, linnaosa üldmulje. mõnus, roheline 
439 Elan Ülejõel ja mulle meeldib siin väga. 
440 on ilusad linnaosad 
441 elan siin. 
442 palju eramaju, vaikne hea linnaosa, kõik, mida vaja, on olemas 
443 Turvaline aedlinn 
444 Vaikne, roheline 
445 Kena koht 
446 Ma elan ja mulle meeldib 
447 siin on rahulik, head sportimisvõimalused, lähedus kesklinnale 
448 Elan siin ja olen rahul 
449 

Tunnen seda kõige paremini. Asukoht super hea, rahulik valdavas enamuses ajast, turvaline. 

450 hea bussiühendus, eramajad, rahulik 
451 keskkonnasõbralik, vaikne 
452 See on minu ja abikaasa töökohale kõige lähemal, kauplused on lähedal 
453 Olen seal elanud ja plaanin sinna uuesti tagasi minna 
454 Olen seal elanud 
455 Roheline ja rahulik 
456 Elan Tammelinnas, olen rahul 
457 harjunud, poed olemas 
458 Mul on krunt Ihastes, kus olen tõeliselt õnnelik 
459 Siin on rahulik elada 
460 on roheline ja kesklinnale lähedal 
461 rohelust on palju 
462 on väga lähedal kesklinnale, seal on vanad puumajad koos aedadega, jõe lähedus 
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463 Eraldatud 
464 Suurem privaatsus 
465 Oleme oma praeguse elukohaga rahul 
466 Meeldib 
467 Olen siin elanud 15 aastat 
468 kesklinn 
469 kesklinna lähedal, rahulik, vaikne 
470 Olen elanud selles peaaegu kogu oma elu ning enamus eluksvajalikku teenuseid on 

kodulähedal kättesaadav 
471 Rahul praeguse linnaosaga 
472 Ilus keskkond 
473 Kõik on lähedal 
474 kõik tähtsad asutused lähedal 
475 Vaikne 
476 kõik on lähedal 
477 Inimlik keskkond 
478 kallide majade, rikaste linnaosa 
479 Kesklinna lähedal, palju rohelust, hea liigelda (nii jalgsi, kui ka autoga) 
480 vaikne, roheline 
481 Olen seal varem elanud 
482 Elan ise seal 
483 kõik on käe-jala juures 
484 Kesklinn meeldib, kõik on kättesaadaval 
485 Kodune 
486 Kõik on kiiresti kättesaadav 
487 tundub küllaltki rahulik 
488 Mulle meeldib seal 
489 Elan siin ja mulle meeldib 
490 Olen eluga siin rahul 
491 1) elan siin 2)rahulik linnaosa 3) suur aed 
492 Supilinn on kõige ägedam 
493 Sest elan siin väga kaua 
494 Rahulik 
495 seal elab Tartu intelligents 
496 Ilus, turvaline, omanäoline, rahulik 
497 Seal on hea 
498 Hea side kesklinnaga 
499 Tahan sinna elama asuda 
500 See on kõige rahulikum ja kodusem, samas asub kesklinnale lähedal. 
501 olen seal kogu aeg elanud 
502 Vaikne rahulik ja roheline 
503 Elan seal praegu 
504 elan praegu siin ja olen harjunud 
505 on vaikne, piisavalt õhku, vähe tööstust 
506 kõik käe-jala juures 
507 elan selles linnaosas ja olen rahul 
508 Rahulik, roheline linnaosa 
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509 Elan ise siin 
510 Kõik on käepärast 
511 Rahulik eramute rajoon 
512 Kõik on kättesaadav 
513 Sündisin seal. Naabrid tunnevad teineteist, teatud määral "külaelu", turvaline, hea rattaga 

sõita, aedadesse ei loobita prügi üle piirdeaia nagu Karlovas juhtub 
514 vähe liiklust, privaatne 
515 olen seal elu näinud 
516 Kõik enamvähem käe kaugusel 
517 meeldib maalähedane elukeskkond 
518 madal hoonestus 
519 Elan siin praegu ja siin on suurepärane 
520 seal on rohkem eramaju 
521 Siin on võrdlemisi vaikne ja rahulik, liiklus ei ole nii tihe ja teiseks jäävad minu käigud enam-

vähem ühekaugusele. 
522 olen harjunud siin elama 
523 Elan seal 
524 Vaikne ja rahulik 
525 Vaiksem, rohelisem 
526 Ei sõltu transpordist 
527 vaikne 
528 Rahulik elu 
529 meeldib 
530 ei eelista ühtegi 
531 Väga mugav 
532 Elan siin, hea bussiühendus kesklinnaga 
533 rahulik 
534 Head võimalused aastaringseks tervisespordiks 
535 kaugus kesklinnast on kõige lähemal ning samas pole nii lärmakas kui kesklinn 
536 Ei tea 
537 Vaikne, rahulik. Ma tahan ,aal elada 
538 Elan seal, vaikne ja rahulik 
539 ilus roheline, seal elavad korralikud intelligentsed inimesed juba ammusest ajast 
540 Meeldib piirkond, puhas õhk 
541 Mulle kunagi meeldis Annelinnas elada 
542 Seal on vaikne, turvaline, armsad vanad majad 
543 See on linnast eraldatum, looduslik, vaikne. 
544 Olen harjunud Veeriku eluoluga ning elamistingimused on sobivad. 
545 on stiilne 
546 Väga hea aura ja palju rohelust 
547 elan siin 
548 elan ise siin ja olen üldiselt rahul 
549 Lapsed käivad seal lasteaias 
550 see on kaunis ja rahulik aedlinn romantiliste tänavanimedega 
551 lahedam 
552 Individuaalmajade rajoon 
553 Palju rohelust 
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554 Vaikne individuaalide piirkonnad 
555 See on kõige rahulikum ja mõnusam ning rohelisem. 
556 Mina olen sellega harjunud, mind rahuldab 
557 On rahulik, palju rohelust. On koerad-kassid oma aias, üldse tore rajoon 
558 Mulle meeldib siin 
559 Elan juba siin 
560 meeldib siin kõige enam 
561 Vaikne turvaline 
562 linna lähedal, head sportimisvõimalused 
563 rahulik ja ilus linnaosa 
564 eramajad 
565 Elan selles linnaosas ja olen selle kandiga igati rahul 
566 Rahulik, rohelus 
567 Vaiksed, rahulikud piirkonnad 
568 elasin seal varem, sündisin seal 
569 Olen kaua elanud. Suhteliselt rahulik, rohkelt rohelust jne. 
570 Vaikne 
571 Seal on enim rohelust ja areng on ühtlane (kõik on peaaegu valmis) 
572 Elan seal 
573 on juba algusest peale planeeritud elamurajooniks eramajadele, enamus maju asub 

liikluskärast eemal, puudub krimi-element 
574 Olen elanud siin üle 30 aasta 
575 Seal on eramud 
576 elan hetkel seal ja olen rahul 
577 Meeldib 
578 See on linnale lähedal, rahulik, kaunis 
579 Seal on vaikne ja rahulik. 
580 Elasin seal, rahulik, kesklinnale lähedal 
581 Tundusid sobivamad 
582 asukoht hea, sest kesklinn on piisavalt lähedal, aedlinn 
583 Rahulik, roheline, puhas 
584 see on kõige mõnusam ja inimsõbralikum koht, oluline ka lähedus kesklinnale 
585 elan seal praegu ja meeldib 
586 Elan siingi 
587 Kõik on käe-jala juures 
588 on kõige mugavam 
589 Privaatsem 
590 olen seal kaua elanud 
591 olen harjunud 
592 Siin vaikne, rahulik 
593 Meeldiv rohelus 
594 tahaks oma maja puudega ümbritsetus kohas, kus on mõnusad naabrid 
595 väikesed puumajad, rahulikud tänavad, roheline ümbrus 
596 Lähemal kesklinnale, miljöö. 
597 rand, pood (ööpäevane), spordiväljak, laululava on lähedal, naabrid on tõesti OK, suhteliselt 

vaikne ja linna lähedal 
598 Elan siin läheduses, külastan polikliinikut 
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599 elan seal 
600 Olen selle linnaosaga harjunud 
601 aee on vaikne, rahulik, ilus piirkond 
602 Nii tundus õige 
603 mulle lihtsalt meeldib see linnaosa 
604 Kesklinnas on mugav elada 
605 Elan siin. Siin on vahvad vanad majad, kõik on piisavalt kaugel ja samas lähedal. Siin on 

eriline ja hea aura 
606 On roheline, vaikne, rahulik 
607 Hindan privaatsust 
608 on lühike maa kesklinna ja kõik asutused on käe-jala juures 
609 Tahaks seal elada. 
610 Elan siin 
611 Kesklinnas on mugavam elada 
612 Väikesed aiad elamu juures, palju rohlust, naabrid nagu omakülamehed. 
613 vaikne, roheline linnaosa, samas kesklinnale lähedal 
614 Elan siin 
615 Ilus, roheline, vaikne, hoolitsetud 
616 ilus ja roheline 
617 Kõik kättesaadav 
618 elan praegu seal 
619 elan praegu siin ja kavatsen edaspidi samasse linnaosasse elukohta vahetada 
620 mulle meeldib Veeriku linnaosa 
621 Kõik olulised asutused on kättesaadavad 
622 Hindan privaatsust, aedlinna miljööd 
623 siin on Raadi mõis, park, uuenev linnaosa 
624 Privaatsus 
625 Kesklinna lähedus, rahulik ja kõik vajalik olemas 
626 Ropkal on palju parke ja Tammestaadion lähedal 
627 seal on kõige rahulikum 
628 intelligentne elanikkond, looduskaunis keskkond, lähedal kesklinnale 
629 rohelust, keskkonna hoolitsetust, stabiilsust, privaatsust 
630 Ilus roheline 
631 Elan siin 
632 uus elukvaliteet 
633 Olen igati rahul oma elu keskkonnaga. Elamiseks vajalikud tingimused loodud. 
634 Kõige parem juurdepääs kõigile 
635 elasin Supilinnas 
636 Elan veeriku linnaosas ja siin on piisavalt turvaline elada. 
637 Elan kõige rohelisemas linnaosas 
638 Rahulikumad paigad, rohelust 
639 Pole palju vene rahvust, palju rohelust 
640 Tegu oleks oma rahvusest naabritega, kel pole rahalisi probleeme 
641 on kesklinn 
642 Kultuuriasutused on läheduses, sõltud vähem ühistranspordist 
643 Kõige rohelisem ja rahulikum 
644 asub Emajõe ääres ja on ilus 
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645 õppehooned asuksid kõige lähemal 
646 Kesklinnale lähedal, vaikne ja roheline. 
647 Hea auraga koht, linnale lähedal. Pole kõrgeid korterelamuid. 
648 pargid, palju loodust 
649 Meeldib 
650 Vaikus ja männimetsa lähedus 
651 elan ise seal. 
652 seal on rahulik elu 
653 Olen seal elanud 
654 Elan siin 
655 Park ja Emajõgi lähedal 
656 Elan selles linnaosas ja olen väga rahul sellega. 
657 Kesklinnale läheda 
658 asukoht, rohelus, sportimisvõimalus 
659 On ilus 
660 Ma elasin selles linnaosas. Ta on heakorrastatud 
661 Siin elavad keskmis ja allapoole seda klassi inimesed 
662 Väga ilus, roheline ja rahulik 
663 Elan seal 
664 Roheline 
665 oleme harjunud 
666 on inimsõbralikud, aedadega, vähese liiklusega 
667 Seal on mul lähedased 
668 Mulle meeldib ihaste 
669 Kesklinnale suhteliselt lähedal, piisavalt kaubandust, huvitava arhitektuuriga hooneid 
670 Puhas õhk ja vaikne 
671 Seal olen kõige kauem elanud 
672 need on jõele/pargile lähedal 
673 Vaikne ja roheline 
674 rahulik elukeskkond, rohke haljastusega 
675 olen siin kaua elanud ja sellega harjunud 
676 Eramute rajoon 
677 Meeldib 
678 see on kõigele lähedal 
679 Korter asub suhteliselt normaalse kvalit. majas, bussipeatus maja ees. Õhk suhteliselt 

saastamata. 
680 Roheline ja vaikne 
681 Meeldib 
682 Siin on tore ja vaikne 
683 Rahulik ja roheline 
684 see on töökohale lähim ning kesklinnas palju elutähtsaid asutusi-ettevõtteid 
685 Meeldib rohelus, aga ka kesklinna lähedus 
686 Tähtvere on ilus, roheline ja rahulik 
687 Seal on ilus ümbrus ja vähe liiklust 
688 rahuliku miljöö pärast 
689 Elan siin ja mulle sobib 
690 Eramajad 

 135



691 kesklinn 
692 Keskusele lähedal 
693 siin on hea rahulik, kõik tähtsad kohad on läheduses 
694 Kuna tahaks, et kõik oleks käe-jala juures 
695 Kõige väiksem liiklus 
696 Mulle meeldib siin, siin elavad mu sõbrad 
697 See oli juhus 
698 Töökohale ja kesklinnale lähedal 
699 Haritlaskond, haljastus, park 
700 Elan siinkandis 
701 mugav elada, kõik on lähedal 
702 See on üpris kena linnaosa 
703 On mõnus õhkkond 
704 Elan seal 
705 Tegemist on tervikliku, hästi läbimõeldud planeeringuga. Ilus uus linnaosa, meeldivad 

elanikud oma linnaosa ühtekuuluvustunne 
706 Kõik on läheduses 
707 Kesklinna on kõik eluks vajalik kättesaadav 
708 Bussiliiklus on hea 
709 kenad majad, aiad, kesklinna lähedal, intelligentsed naabrid 
710 Roheline, ilus 
711 Linnaosa, kus ei ole teisest rahvusest naabreid 
712 Seal elamine on kõige mugavam 
713 On piisavalt privaatne, samas kesklinnale lähedal. 
714 Elan hetkel siin ja olen rahul 
715 Vaikne ja korrastatud 
716 see on kõige ilusam kant 
717 seal on ilus roheline ja kool ning lasteaiad on looduses 
718 neis linnaosades tegutsevad elanikud koos, on loodud vastastikused ühendused, nt 

Supilinna Selts 
719 olen siin elanud ja mulle meeldib siin 
720 Hea elukeskkond 
721 Kena rahulik linnaosa 
722 Palju rohelust, vähem muulasi 
723 Tähtveres asub Eesti Maaülikool 
724 kuna olen siin kogu aeg elanud 
725 Kesklinnas on elada mugavam ja turvalisem 
726 ilus, roheline, rahulik, suure pargiga 
727 Elan siin 
728 ma elan siin 
729 Tegemist on väiksemate majadega, rahulikum, looduslikum, hea kaugus kesklinnast, head 

sportimistingimused 
730 vaikne piirkond 
731 Olen harjunud selle linnaosa omapäraga 
732 rohelust, vaikne, eramajad 
733 elan siin ja oleme rahul 
734 vaikne, roheline 
735 Korralikud inimesed 
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736 Rahulik, lähedus kesklinnale 
737 Kuna elan siin, siis harjunud 
738 Vaikne, rohelust palju, puhas, perearstikeskus lähedal (Maarjamõisa polikliinik). 
739 Privaatne ja rahulik linnaosa. 
740 Polnud siin midagi valida, vaja oli 
741 vaikne, raudteejaama lähedal, ligidal Kesklinn, ilus linnaosa 
742 kesklinna lähedus ja piirkonna miljöö 
743 Kõik on koondunud Kesklinna ja siit on võimalik igale poole minna 
744 Elasin enne seal ja oli rahulik 
745 Palju puumaju, rohelust 
746 On roheline j avaikne-rahulik 
747 Rahulik 
748 Palju rohelust 
749 Olen suurema osa oma elust seal elanud 
750 Piisavalt rohelust ja privaatsust 
751 sest elan siin 20 aastat ja olen rahul 
752 Kesklinnale ligidal ja roheline linnaosa. 
753 Meeldib 
754 omaette 
755 On kool, lasteaed 
756 Meeldib linnaosa jalugu, elanikkond, asukoht ja olemus 
757 See on ilus, piisavalt vaikne 
758 eraldatuse pärast 
759 Mulle meeldib kõik selles linnaosas 
760 meeldib arhitektuur 
761 Linnaosa jätab sõbraliku ja rahuliku mulje 
762 elan siin pikka aega ja sobib hästi 
763 seal on park, kõrghaljastus 
764 meeldib 
765 Elan siin 
766 Sümpaatsed linnaosad 
767 Eraldatus 
768 Kuna seal on uus elamurajoon ja pole väga tihedalt asustatud. 
769 linna keskel on lihtsam ühistransporti kasutada 
770 Roheline 
771 mõnus elada, kõik ligidal 
772 Vaba loodus 
773 See on kõige omasem ja tuttavam 
774 Linna servas, äkki on rahulikum. Seal on uued majad ja tundub, et areneb kiiresti 
775 turvaline 
776 keskuselähedus, esinduslikkus, mugavus 
777 Rahulik, roheline keskkond 
778 töötan kesklinnas ja mulle meeldiks seal ka elada 
779 Sellepärast, et elan siin 
780 eraldatus linna mürast, rohkem privaatsust, ilus ümbrus 
781 Hea vaikne, rahulik, kesklinnale lähedal 
782 Vaikne 
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783 Kaugus kesklinnast, park, väljakujunenud 
784 kesklinn 
785 Olen siin elanud ja harjunud 
786 Vaikne, rahulik, looduslähedane 
787 Palju rohelust 
788 Lapsepõlv möödus siin 
789 korralik piirkond, elavad jõukamad inimesed 
790 Kodune, privaatne, tuttav 
791 Ilusad majad 
792 Lihtsalt tundub turvaline ja roheline 
793 Mulle see meeldib 
794 Vaikne on 
795 Palju rohelist ja valdavalt ühepereelamud 
796 mulle meeldib, et elan Tähtveres 
797 Mida aeg edasi, seda parem on siin elada 
798 see on hea ja rahulik linnaosa 
799 Olen seal kunagi elanud 
800 See tundub olevat rahulik linnaosa. 
801 

1. Küllaltki heakorrastatud 2. Suhteliselt palju rohelust 3. Kokkuvõtvalt intelligentne linnaosa 

802 Ilus haljastus 
803 hea bussiliiklus, kauplus jm. 
804 ise elan seal 
805 Tammelinnas möödusid minui noorusaastad 
806 elan hetkel seal 
807 Elan seal ja olen rahul 
808 Seal on kõik kohad ja asutused käepärast. 
809 elan seal ja tahan sinna jääda 
810 Rohkelt rohelust, hõre asustus 
811 Roheline, kuigi parke pole, aga eramajad ja rahulikum keskkond ja kesklinnale lähedal. 
812 Olen siin elanud 46 aastat, sellega harjunud ja rahul 
813 arstiabi lähemal, eriti Lastehaigla 
814 elangi praktiliselt keskklinnas 
815 Roheline ja rahulik kant 
816 Rahulikum, eraldatum 
817 Vaikne roheline keskkond 
818 Elan seal 
819 Olen siin harjunud juba elama 
820 elan siin ja kõik on käe-jala juures 
821 Rohelised ja aiaga 
822 Meeldivad kõige rohkem 
823 Asukoht on hea suurest linna kärast eemal, hea ja rahulik piirkond 
824 Sobivad minu maitsele 
825 Tegemist on kõigile eluks vajalikule kõige lähemal oleva linnaosaga (kool, haigla, Tamme 

staadion, jmt), rahulik, roheline, turvaline. 
826 Soovisin elada kesklinnas 
827 mugavam ja ülikoolile lähemal 
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828 Loodusele ja kesklinnale lähemal 
829 Tulevikus kõige perspektiivikam 
830 Mõnusalt roheline linnajagu 
831 Elan siin 
832 Elan siin 
833 Mulle meeldib, et seal on kõik kättesaadav 
834 Meeldiv elukeskkond 
835 See asub eraldautmas paigas, turvalisem ja laste kasvatamiseks parem. 
836 vaikne, roheline 
837 Mulle meeldib linna ääres ja võimalikult rohelises elukohas oma maja ning aed 
838 Rahulik 
839 See kõige rahulikum ja turvalisem 
840 Meeldib privaatsus 
841 Rahulik 
842 Elan seal 
843 Palju rohelust ja privaatsust 
844 väga hea haljastus, korras elamud 
845 kõige rohelisem 
846 on lähedal linnale, samas ei ole päris kesklinnas 
847 ökoloogiliselt puhas 
848 on avarust, kesklinnale lähedal, palju rohelust, elan seal 
849 elan praegu seal, olen sellega harjunud; see on vaikne ja "roheline" linnaosa. 
850 Sest selles linnaosas on parem bussiliiklus ja rohkem rohelust 
851 see on rohelust täis, vaikne ja sõbralik 
852 Roheline vaikus 
853 Elan seal hetkel ja mulle meeldib 
854 Ei tea 
855 Ma elan siin 
856 Rahulik 
857 olen seal elanud, mälestused 
858 vaikne, rahulik 
859 Siin on mõnus elada 
860 parajalt kauge kesklinnast, palju rohelust, vaikne, kodune 
861 Sinna ehitan maja 
862 heakord, turvalisus 
863 Tulen väikesest kohast ja ei taha bussiga sõita 
864 Kõik on linnale lähedal ja vaiksed 
865 elan seal, madaltihe asustus 
866 palju rohelust 
867 Elan selles piirkonnas ja olen rahul 
868 privaatne, kesklinn lähedal, vaiksem kui kesklinn, töökoht lähedal 
869 Vaikne piirkond eramajadega 
870 elan seal 
871 vaikne 
872 ühisliiklus on parem 
873 Elan seal praegu 
874 eramajade rajoon 
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875 Seal on head sportimisvõimalused 
876 Pargid, palju rohelust 
877 see on koige rohelisem piirkond. Meeldivad vanad kaunid hooned ning kool ja kesklinn on 

lähedal. 
878 Rahulik ja roheline linnaosa 
879 Vaikus ja rahu 
880 olen siin elanud kaua, vaikne, rahulik, poed lähikauguses 
881 elan siin 
882 Kesklinnale lähedal 
883 On lähedal sportimisvõimalustele, palju rohelust ja inimeste üldarv on madal 
884 Elan seal läheduses 
885 ise elan seal 
886 lähemal töökohale, eramajad 
887 Omaette 
888 Olen seal elanud suurema osa oma elust 
889 Asub kesklinnale lähedal, kuid on samas privaatne ning lähedal spordi- ning muudele 

vabaaja võimalustele. 
890 harjunud siin elama 
891 On rahulik, korras, vähe kuritegevust, palju rohelist, ilusad funkmajad 
892 Varem elasin seal, olen harjunud 
893 Vaikne ja rahulik 
894 Tammelinn ilus roheline linnaosa ja ka rahulik, lastel hea. 
895 Elan siin selles piirkonnas 
896 elan siin ja see meeldib mulle - siin on hingamisruumi. 
897 Vaikne, mugav, turvaline 
898 Eramajade osa, rahulik 
899 elan seal ja olen rahul 
900 mu vanaema elas seal 
901 elan seal 
902 Olen seal kogu elu elanud ja see on Tartus meie jaoks kõige südamelähedasem 
903 Rahulik, privaatne 
904 Elan praegu Tähtveres ja olen väga rahul. 
905 Tegu on vaikse ja armsa linnajaoga, mis pole ka liiga kaugel kesklinnast 
906 olen selle keskkonnaga harjunud 
907 rohkem rohelust, vaiksem 
908 elan siin, rohelus, vaiksem 
909 Seal palju eramaju 
910 Rohelus 
911 Privaatsus 
912 palju eramaju 
913 On vaikne ja roheline 
914 Olen vanast majast teinud perele mugava kodu 
915 Karphoonete ehitamine pole õnneks siia veel jõudnud 
916 Kesklinn 
917 elan siin 
918 Südame lähedane 
919 seal on rohkem ruumi 
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920 siin on palju rohelust, kesklinnale piisavalt lähedal 
921 elan siin ja olen rahul 
922 elan praegu seal 
923 vaikne, rahulik, kesklinnale lähedal 
924 Kõik on lähedal 
925 elu tundub turvalisem 
926 Seal on enamus eramajad 
927 meeldib arhitektuur 
928 Sobilik koht elamiseks 
929 Ainult selles piirkonnas on vene lasteaiad 
930 Tammelinnas hea elada 
931 Olen harjunud, meeldib, puhas linnaosa 
932 rahulik ja roheline linnaosa 
933 park, kesklinna lähedus, laululava, sportimisvõimalused, Emajõgi lähedal 
934 Kodune tunne, suhteliselt looduslähedane ja roheline 
935 loodus 
936 varem elasin seal 
937 elan praegu siin. 
938 Tähtvere on kõige ilusam linnaosa 
939 See paistab elukohaks rahulik piirkond. 
940 seal on kool, vanemad 
941 mulle meeldib seal 
942 kohalikele (Tartlastele) kõige parem linnaosa, minu arust 
943 Elan selles 
944 meeldib linnaosa 
945 Elan siin 
946 seal on kõik lähedal, arstid, liiklus jne. 
947 Olen kaua seal viibinud 
948 Ülejõe on piisavalt lähedal keskusele ja kõik on lähedal. Palju parke ja jõgi. 
949 Rahulik 
950 On vaja 
951 Kõrghaljastus, suured krundid 
952 hea asukoht, juurdepääs tänavavõrkudega seoses 
953 Vähem liikumist, olulistele punktidele lähemal 
954 seoses isiklike mälestustega 
955 palju haljastust, suured eramutega krundid, hea bussiühendus teiste linnaosadega, tänavad 

asfalteeritud 
956 Olen siin harjunud elama 
957 elan siin sünnist saati 
958 Seal on kõik lähedal olemas 
959 Lahe atmosfäär 
960 tundub kodusem, pole ainult suured korterelamud, rohelust palju 
961 Tahaks elada kesklinnas 
962 see on parim 
963 elada on rahulik 
964 Tahan elada eramajas 
965 Elan siin 
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966 Ilus kant, piisavalt rahulik ja kõik tähtsamad asjad on läheduses 
967 Mulle see linnaosa väga sobib, ma elan siin 
968 Elan seal 
969 rahulik 
970 elan seal 
971 Kaubanduse lähedu 
972 Elan seal 
973 rohelisem 
974 Meeldiv keskkond 
975 Olen elanud 
976 Seal vaikne, rahulik, looduslähedus 
977 elan ise seal 
978 Olen seal pikka aega elanud 
979 Laps käib seal koolis 
980 Elan seal 
981 Olen rahul praeguse elukohaga 
982 meeldib 
983 Elan ise seal 
984 Olen harjunud seal elama 
985 elan seal kaua ja mulle meeldib 
986 seal on enamus kultuuriasutusi, tööasutusi ja ülikool, minu erialaga seotud hooneid 
987 Ehitatakse uus elamurajoon 
988 harjunud ning kõik vajalikud asutused lähedal olemas 
989 see on parim, kindlalt, tean, sest olen siin kogu elu elanud 
990 See on prestiisne ja Kesklinnale lähedal 
991 Värske õhk ja vaikus 
992 seal on mugav elada, kõik vajalik on lähedal 
993 mulle meeldib rohelus ja eramajadega linnaosa 
994 roheline, suured aiad 
995 Rohke haljastusega eramupiirkond ja Tartu Lauluväljak, teaduskeskuste linnak Emajõe 

ürgoru pervel 
996 Sobiv majatüüp ja suurusega krunt 
997 Kesklinna lähedus 
998 Seal on kõige rahulikum ümbruskond ja seal on parim loodus. 
999 Kesklinnas on rahulikum liiklus 
1000 ma elan seal 
1001 Linnaosa on arenenud 
1002 Linnakärast eemal 
1003 Eraldatus 
1004 praegusele kõigelähem ja tuttavam 
1005 Liiklus väike, kodune, kesklinna lähedal, turvaline 
1006 Elan seal ja olen rahul 
1007 Looduslik, rahulik, eramajad 
1008 mulle meeldib kui mulle olulised asja don lähedal 
1009 Elan praegu seal 
1010 Roheline vaikus 
1011 Mulle meeldib Karlova, hea rahulik ja kesklinn pole kaugel 
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1012 Seal asuvad kõik läheduses ja on piisavalt palju rohelust. 
1013 Roheline ja rahulik 
1014 Rahulik 
1015 elan siin 
1016 Buss, kauplused (Lõunakeskus) lähedal 
1017 See on rahulik ja turvaline 
1018 Oleks rohelust ja puid rohkem. 
1019 Piirkonnas on vähem rahvast + tuttavate olemasolu 
1020 mulle meeldib linnaosa, kus ma elan 
1021 Rahulik 
1022 Palju rohelust 
1023 Paistab puhas ja ilus. Piisaval privaatsust. 
1024 rahulik, vaikne, privaatne 
1025 kõike piisavalt 
1026 Rahulik 
1027 Ei tunne veel Tartut niipalju 
1028 Elan siin 
1029 On kujunenud oma kogukond 
1030 Kõige parem elada 
1031 elan seal ja olen sellega rahul 
1032 Siin on kõik käeulatuses 
1033 see peaks olema suht rahulik koht elamiseks 
1034 rahulik elukeskkond 
1035 Ise elan siin. 
1036 ma ise elan seal 
1037 vaikne 
1038 Tähtvere on rahulik linnaosa 
1039 elan seal 
1040 Tartus elamise ajal oleksid mu marsuudid igasse suunda umbes ühekaugusel kodust 
1041 Selles linnaosas on kõike (lasteajad, koolid, poed) 
1042 see meeldib mulle 
1043 rahulik 
1044 elasin seal 
1045 palju meeldivaid inimesi 
1046 Ei tea Tartust eriti midagi 
1047 Sobival kaugusel 
1048 palju rohelust, kõik on lähedal 
1049 Ilus eoheline aedlinn 
1050 harjumus 
1051 Elan seal ja väga meeldib. Kesklinnale lähedal (töö) ja rahulik 
1052 See on lihtsalt unistus 
1053 Rohelisus ja huvitava arhidektuuriga hästi korrastatud majad 
1054 Seal on rahulik elada, pole liiga suurt liiklust ja kuritegevus on väike 
1055 Seal nendes linnaosades on rohelust palju 
1056 On olemas privaatsus ja kõrghaljastus 
1057 praegu ehk vaiksem ja rohelisem 
1058 eramajad 
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1059 Ise elan selles linnaosas. Rahulik, vaikne 
1060 olen siin elanud lapsepõlvest saadik 
1061 Elan Tähtvere tänaval ja mulle meeldib siin 
1062 On kõige tuttavam, siin on piisavalt haljast (surnuaiad) ja vaiksem. 
1063 seal on vaikne 
1064 Soovin sinna elama asuda 
1065 Jätnud kõige meeldivama mulje 
1066 seal on puhas ja rahul 
1067 aedlinn, individuaalne, rahulik 
1068 Ma elan siin ja mulle meeldib 
1069 see on ilus, rahulik linnaosa 
1070 See on rahulik, parkidega, linnale lähemal 
1071 vaikne, rahulik linnaosa 
1072 Vaikne rajoon 
1073 Meeldivad 
1074 Palju rohelust, miljöö rahulik 
1075 Seal koolid, teater, bussijaam, kaubakeskused 
1076 Elan seal 
1077 Omaette, pole tööstust 
1078 Elan seal 
1079 vaikne ja hubane 
1080 vaikne linnaosa 
1081 kõige rahulikumad, rohelust palju 
1082 Rahulik 
1083 rahulik aedlinn, eramute piirkond 
1084 Elan seal läheduses. 
1085 Vaikne 
1086 Armastan 
1087 hea rahulik 
1088 Palju loodust 
1089 See on roheline, vaikne, peamiselt eramutega rajoon südalinna lähedal 
1090 Mulle meeldib siin elada 
1091 Kõik on ligemal ja kättesaadavam 
1092 privaatne 
1093 ma elan siin 
1094 harjunud 
1095 Kõik on kättesaadav 
1096 Asub töökohale lähedal 
1097 keskusele lähedal, palju võimalusi 
1098 Puumajad on kaunid ja kodused 
1099 mulle meeldib selles linnaosas 
1100 see on ilus ja privaatne linnaosa, kesklinnale ligidal, palju rohelist 
1101 see on roheline, sooja puitarhitektuuriga ja omanäoline 
1102 Kesklinn, sest kõik on lähedal 
1103 Haljasalade rohkus 
1104 elan seal 
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1105 suurepärane vaikne linnaosa. Hea haigla. Selles linnaosas ma veetsin oma lapsepõlve. 
Lähedal oli kool nr.4 

1106 Gümnaasium on ölähedal 
1107 seal on mõnus atmosfäär ja ilusad majad 
1108 elan siin 
1109 Hea maine 
1110 Reastus pole eelistuse järjekorras 
1111 Rahulik, privaatne, eraaiad, lähedal kesklinnale 
1112 lähedal on peamised kultuuriasutused (teatrid, kinod). Kultuurisündmused on peamiselt 

kesklinnas 
1113 Elan ise siin 
1114 Emajõele lähedal, madalate majadega, rohelust piisavalt, lähedus spordipargile 
1115 töökoha, kooli, lasteaia 
1116 elan ise seal 
1117 Karlovas, elan selles linnaosas juba enamik oma elueast 
1118 vaikne, imeilusad vanad stiilsed majad, puhas ja hooldatud linnaosa 
1119 Vaikne, eramajad, palju rohelust 
1120 seal on rahulik 
1121 olen lapsepõlves seal elanud 
1122 elan praegu siin ja meeldib 
1123 Väga kaunis piirkond, palju on rohelust, rahulikkust ja vaikust 
1124 Palju eramuid, rohelist 
1125 mulle meeldib see ja ma elan seal 
1126 see on linnaosa, kus ma praegu elan 
1127 See on oma imagoga linnaosa 
1128 Ihastes on hea ja rahulik elada 
1129 vaikne ja rahulik 
1130 elan seal ka praegu 
1131 Vanad puumajad 
1132 palju rohelust 
1133 Roheline, puhas, palju sõpru, boheemlaslik. 
1134 Vaikne 
1135 Elan siin ja mulle meeldib 
1136 pole kesklinn ega ka kesklinnast väga kaugel 
1137 Mulle meeldib siin 
1138 Elan siin 
1139 On küllaltki rahulik piirkond, rohelist palju 
1140 olen seal sündinud ja kasvanud 
1141 hea rahulik linnaosa 
1142 meeldib kõige rohkem 
1143 Vajalikud asutused on väga lähedal. 
1144 Kõik keskused kättesaadavad 
1145 Elan siin 
1146 omaette aed 
1147 seal on rahulik ja maja ümber asuv aed on suurem kui uuselamurajoonides 
1148 Rahulik, vaikne, meeldiva miljööga 
1149 Suurte aedadega eramajad 
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1150 See on rahulik, palju rohelust, privaatsust 
1151 Elasin seal lapsepõlves 
1152 Karlova on kõige vaiksem ja harjumusel on suur jõud 
1153 see on rahulik piirkond ja läheduses on Tähtvere park 
1154 kõik on lähedal 
1155 võrratult rahulik, armas, stiilne, kompaktne, ülikooli lähedal 
1156 see on vaikne, turvaline, kena, piisavalt rohelust, piisavalt lähedal kesklinnale ja kõik 

vajalikud asutused lähedal 
1157 Ma elan seal 
1158 meeldib lapsepõlvest 
1159 Ilus 
1160 Selles linnaosas on seletamatu vaimsus ja imeliselt kummaline turvalisus 
1161 Metsa ja turule pääseb hästi kiiresti 
1162 

see asub veidike suuremast linnakärast eemal, kuid bussiliiklus linna on kättesaadav ja hea 

1163 Kõik vajalik on lähedal 
1164 Lapsed ja sugulased elavad seal 
1165 Olen siin juba harjunud elama 
1166 Linnaosa areneb kiiremini, sportimisvõimalused, uuselamu rajoon, kauplused olemas 
1167 Head naabrid, hea linnaosa tunne 
1168 Kiire ligipääs erinevatele kultuuriasutustele, ülikoolile, kauplustele 
1169 Vaikne roheline, rahulik 
1170 Kõik vajalikud keskused on käe-jala ulatuses 
1171 Kesklinna lähedal, palju taimed, õhk värskem, ilus 
1172 Need on ilusad linnaosad 
1173 Supilinnas on sõbralik õhkkond, hea keskkond, toredad inimesed ja armsad suurte aedadega 

puumajad. Küllalt jalutamis- ja sportimisvõimalusi. 
1174 Kõik on kiiresti kättesaadav 
1175 Sõbralik miljöö 
1176 meelelahutuskohtade lähedus 
1177 Ilus roheline linnaosa 
1178 tegemist on rahuliku ja kauni linnaosaga, asub töökohale lähedal, lapsesõbralik 
1179 Lai spekter igasugu erinevaid inimesi 
1180 Kõik on käe-jala juures 
1181 Ilusad vaiksed eramute rajoonid 
1182 On eemal keskusest 
1183 Vaikne, roheline 
1184 Ma elan selles linnajaos 
1185 võimalus elada meeldiva miljööga piirkonnas, omada oma hoovi ja vaikset piirkonda 
1186 Nendes linnaosades on kõige rohkem (peamiselt) eramajad 
1187 Elasin seal kunagi, meeldis 
1188 Kesklinna lähedus 
1189 sünnikoht, harjumuspärane, ilus miljöö 
1190 Omaette 
1191 vaikne armas koht 
1192 elan siin 
1193 Meeldiv koht elamiseks 
1194 Rahulik, ilus ümbrus 
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1195 Rohelust ja privaatsust piisavalt 
1196 see linnaosa meeldib mulle 
1197 rahulikum, kodusem 
1198 Mulle meeldib siin elada- hästi rahulik koht ja mõnus puhas õhk, tundub nagu maal aga 

ikkagi linnas 
1199 Seal kõik käe-jala juures. Ei ole vaja busse oodata 
1200 Seal on kõige rahulikum ning vaba õhu sportimisvõimalused on parimad. See on lähim 

variant maal elamisele, mida eelistaks neile kõigile. 
1201 palju rohelust, vähe autosid, privaatne tagaaed, turvaline, pole pätte 
1202 loodus on ilus, on vaikne, linnulaul, linnale lähedal 
1203 kõik on käe-jala juures olemas, suhteliselt vaikne ja turvaline 
1204 Roheline 
1205 Tundub olevat kena rajoon 
1206 elan seal ja olen rahul 
1207 vaikne, eramajad, roheline keskkond 
1208 Kõige parem ja rahulikum linnaosa 
1209 rohkem omaette 
1210 Seal on palju rohelust, eramajad 
1211 Meie pere elab siin ja oleme rahul 
1212 Palju rohelust 
1213 Emajõgi on lähedal 
1214 see on mõnus ja rahulik, armas 
1215 Vaikus 
1216 Rohelise mõtteviisiga elupaigad 
1217 hea rajoon 
1218 Elan seal 
1219 Sest ma elan siin 
1220 Neid peetas ilusateks kohtadeks 
1221 rahulik, elamissõbralik 
1222 On harjumus 
1223 Ihastes on linna ja maa ideaalses koosluses 
1224 Rahulik roheline keskkond 
1225 Elan ammu - 25 aastat, harjusin ära 
1226 seal on kõige vaiksem ja privaatne 
1227 mulle meeldib praeguse elukoha asukoht ja ümbrus 
1228 elan siimn kaua aega, olen harjunud 
1229 kõik on lähedal 
1230 Meeldib 
1231 Siin on palju eramaju 
1232 See on aedlinn 
1233 on eeldatavasti tulevasele töökohale lähemal 
1234 Meeldiv miljöö 
1235 elan siin ja olen üldiselt rahul 
1236 olen selle linnaosaga ära harjunud 
1237 Paistab olla vaikne kant, on olemas metsatukad. 
1238 kodu lähedal 
1239 Oma majad- rahu ja vaikus 
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1240 on mugav ja väikese ajakuluga 
1241 Välja kujunenud elukeskkond 
1242 siin on vaiksem ja rahulikum 
1243 On rahulik 
1244 õhu pärast 
1245 Lasteaed asub seal, kus laps elab 
1246 Tähtveres elab kõige rohkem enam-vähem sarnase mõtteviisiga inimesi 
1247 Elan siin 
1248 Puhtus, vaikus, rahu 
1249 privaatsem 
1250 ilus keskkond, head võimalused väljas sportimiseks, lähedus kesklinnale 
1251 meeldib see rajoon 
1252 vaikne, kesklinna lähedal ja transpordivõimalused lähedal, roheline, madalelamud, soliidne 

naabrus 
1253 Tundub rahulik, suur park lähedal + toomemägi, suusarajad lähedal, kesklinn lähedal 
1254 olen rahul nagu testist lugeda võib. Lihtsalt olen rahul ja kõik. 
1255 seal on kõik lähedal 
1256 Linnast väljas+loodus+samas linnale lähedal 
1257 Elan siin, meeldib 
1258 Rahulik rajoon. Rohkelt rohelust 
1259 elan seal ja olen harjunud 
1260 Kaugus kesklinnast 
1261 Ta on roheline, hubane, ilus 
1262 harjunud, on rahulik 
1263 ei oska ühtki linnaosa kiita ega laita 
1264 Kesklinnas on kõik kättesaadav 
1265 elan seal ja mulle meeldib 
1266 Eramajadega kaasnev privaatsus 
1267 See on kesklinnale lähedal, suhteliselt vaikne koht 
1268 asub linna ääres ja pole kaugel kesklinnast 
1269 Kõik eluks vajalik on käe-jala juures 
1270 on vaikne ja rahulik, puhas õhk 
1271 elan praegu seal ja olen rahul 
1272 Asukoht meeldib (kaugus kesklinnast, pole vaja transporti) 
1273 seal on rahulik elada ja piisavalt palju privaatsust 
1274 Armastan puumaju ja sealset õhustikku 
1275 Elan seal 
1276 Hea vaikne 
1277 Viimati Tammelinna päevadel seal käies tundus see armas. 
1278 Vaikne, roheline 
1279 Seal tundub kõige rahulikum 
1280 keskkond on turvaline 
1281 Mujal pole elanud, ei oska võrrelda 
1282 vaikne, palju rohelust 
1283 Ega ei oskagi üht teisele eelistada 
1284 Meeldib 
1285 Eramajad, kesklinnale lähemal, rahulik 
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1286 Aedlinn, rahulik 
1287 Jaamamõisa meeldis mulle kunagi 
1288 Üürimaja omanikuks Karlovas sain 
1289 meeldib 
1290 seal on kodune ja mõnus 
1291 Vaikne 
1292 Rahulik, turvaline keskkond 
1293 Olen elanud pool oma elust Tammelinnas 
1294 elan ammugi ja tunnen mugavalt 
1295 Olen siin harjunud elama. 
1296 piisavalt ligidal ja kaugel kesklinnale 
1297 Need linnaosad mulle kõige sobivamad 
1298 rahulik ja turvaline 
1299 Kesklinnas on kõik käe ulatuses 
1300 Ei tunne veel hästi 
1301 Seal on rahulik 
1302 Seal on rohelust rohkem, vaiksem 
1303 Vaikne rahulik 
1304 Rahulikud kandid, öösel hea ja rahulik 
1305 Keskkonda arvestades 
1306 Rahulik ja vaikkne 
1307 seal elavad üldiselt rahulikud ja sõbralikud inimesed. Läheduses pole baare, kust ei kõnni 

välja purjus inimesi. 
1308 lähedal kesklinnale, vaikne linnaosa, lähedal on park 
1309 Elasin seal lapsepõlves-roheline vaikne 
1310 sooviks minna maale umbes 10 km linnast, et oleks arenemisvõimalust 
1311 Vaikne ja rahulik. 
1312 Privaatne ja vaikne 
1313 rahulik ja heakorrastatud 
1314 seal on rohelust ja hea vaikne linnaosa 
1315 Omaette rahulik 
1316 ei ole eelistusi 
1317 Ma elan siin 
1318 Vaikne 
1319 rahulikud, eramajad 
1320 meeldib 
1321 mõnus miljöö, rohkelt haljastust, vanad iseloomuga majad 
1322 Vaikne roheline rajoon 
1323 Vähem kära ja vähem võõraid 
1324 töökoht on kesklinnas, infrastruktuur on arenenud 
1325 Elan siin 
1326 mina valisin selle juba 
1327 On käe-jala ulatuses 
1328 see on piisavalt lähedal kesklinnale ja koduseks saanud, poed ja kultuuriasutused on 

mugavas kauguses 
1329 Olen harjunud selle piirkonnaga 
1330 see on rahulik, vaikne piirkond kesklinna lähedal. Pole suuri maju. Aiad kõik vajalik lähedal-

kool, töö, vanemad, poed, bussi- ja raudtejaam jne. 
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1331 vaikne, roheline piirkond 
1332 elan siin 
1333 Selles linnaosas on rahulik 
1334 Vaikne ja maalähedane 
1335 see on vaikne ja rahulik linnaosa 
1336 Kõik on käe ja jala ulatuses 
1337 Elan siin ja olen harjunud 
1338 Seal on rahulik ja puuduvad pidevalt ringi liikuvad joodikud ja kodutud 
1339 Saab sõpradega kiiremini kokku 
1340 See on roheline ja suhteliselt vaikne. 
1341 Väga meeldib see linnaosa. Siin on palju vanaaegseid maju, monumente, ülikool. Mulle 

meeldivad pidustused, eriti jäi meelde Tartu linna päev - 29.juunil. Eesti Teatri Festival 
1342 Puhas, vaikne 
1343 Keskusele lähedal 
1344 Parajalt roheline ja mõnusalt väikesed majad 
1345 Olen selle linnaosaga harjunud 
1346 See on minu kodu ja mulle meeldib siin 
1347 Elan siin 
1348 Keskusele parajal kaugusel 
1349 Linna ääres ja privaatsem 
1350 Rahulik 
1351 Tunnen seda paremini 
1352 ta on rahulik ja roheline 
1353 Olen seal elanud 
1354 Kesklinnale ja oma töökohale lähim eramu piirkond 
1355 omaette, aga kesklinnale lähedal, töökohale lähedal, haigla lähedal 
1356 Seal elavad enesega hakkama saavad inimesed 
1357 Soliidne, rahulik, palju rohelust 
1358 rahulik elukeskkond 
1359 ilus roheline linnaosa, rahulik ja turvaline 
1360 

Supilinnas on enamasti eramajad, küllaltki lähedal kesklinnale, kuid liiklus pole üldse tuhe. 

1361 läds tööle ja kesklinnale, turvaline, väljakujunenud infrastruktuur ja kõrghaljastus 
1362 Elan siin ja see meeldib ülekõige 
1363 Sest elan siin 
1364 saab jalgsi käia 
1365 On omanäoline, asub kesklinnale lähedal. 
1366 Saab jala tööl käia 
1367 Eeldaksin rohelust, väiksemat mürataset, rahulikkust. 
1368 Need on kesklinnale lähedal 
1369 on eraldatud ja turvaline 
1370 See piirkond meeldib mulle 
1371 Rahulik, roheline, tööle lähedal 
1372 Seda linnaosa pooldan kõige rohkem 
1373 ilus roheline linnaosa, eramajad 
1374 Mulle ta meeldib 
1375 jõe ääres, kõik vajalik on lähedal 
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1376 Seal elanud ja kasvanud 
1377 Kesklinnale lähedal 
1378 Vaiksem 
1379 on armsaks saanud 
1380 Ilus, suur Tallinna moodi 
1381 Ta on heas, ökoloogiliselt puhtas kohas 
1382 mulle sobib siin 
1383 Seal on puumajad ja mõnus atmosfäär ning asub Jänese matkaraja lähedal. 
1384 elan siin ja olen rahul 
1385 sest olen elanud neis Linnajagudes 
1386 elan siin 
1387 linna keskusele on lähedal, kuid samas privaatne ja boheemlaslik 
1388 omaette 
1389 Väike liiklus, kesklinna lähedus, keskkond, puumajad 
1390 Lapsepõlvest olen siin 
1391 Ei tea 
1392 Lihtsalt meeldib 
1393 väga kaunis, hubane, stiilne ja turvaline linnaosa 
1394 Elan 
1395 hea rahulik, roheline 
1396 Palju rohelust, vaikne, aiad 
1397 Vaikne 
1398 Meeldib miljöö, Emajõe lähedus 
1399 mulle meeldib see linnaosa 
1400 Meeldib-ilus linnaosa 
1401 harjumus, sisseelamine, avarus, mitte nii ülemajutatud, hea bussiühendus, FI ja Teaduspargi 

lähedus, intelligentne rahvas 
1402 Ilusad kohad 
1403 Mõnus, roheline, rahulik 
1404 olen sellega kohanenud 
1405 Vaikne ja ilus ning piisavalt lähedal kesklinnale 
1406 Ei oska öelda 
1407 ilus rajoon 
1408 kool on lähedal, harjusin selle linnaosaga, Ihaste meeldib, sest seal on vaiksem 
1409 seal on palju rohelust 
1410 See piirkond on sobilik ja meeldiv 
1411 loodus ja eraldatus 
1412 olen harjunud seal elama 
1413 Olen siin harjunud 
1414 parim meile 
1415 elan seal 
1416 Kõik vajalik on läheduses 
1417 elan seal, kesklinna lähedus 
1418 Nooruse nostalgia 
1419 Vaikne, kesklinnast eemal, roheline 
1420 Elukeskkond sobib mulle 
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1421 seal on väikesed majad, rahulik keskkond, üsna roheline, venelasi peaaegu pole, töökoht ja 
kesklinn lähedal 

1422 Olen seal elanud, hea ühendus kesklinnaga 
1423 Korras majad ja aiad 
1424 Ise elan seal 
1425 Kõi on kättesaadav 
1426 elan seal ja mulle väga meeldib 
1427 rohelus, vaikus. 
1428 Rahulik 
1429 kooli lähedus 
1430 see on suhteliselt vaikne ja roheline, samas kesklinnale lähedal 
1431 Kõik on käe jala juures 
1432 Bussiühendus, poed, palju rahvast, harjumus 
1433 Lapsed elavad seal 
1434 Sooviksin elada eramajas 
1435 tegu on suhteliselt looduslähedase ja mitte eriti mürarikka linnaosaga 
1436 elan siin 
1437 Elan siin juba 
1438 kõik mugavused on lähedal 
1439 ma elan selles linnaosas, ta on saanud armsaks, kuid on räämas, võiks puhtam olla, tahaks 

lilli näha rohkem. 
1440 Kesklinnale lähemal ja rahulik 
1441 kesklinn 
1442 Elan siin ja olen rahul 
1443 Olen kogu elu siin elanud 
1444 Elan siin ja siin on hea. 
1445 Mulle meeldib teenuste kättesaadavus 
1446 Ilusad hoolitsetud aiad 
1447 meeldib 
1448 Elukeskkond on rahulikum 
1449 Piisav kaugus kesklinnast, paraja kaugusega 
1450 Olen siin kaua elanud ja harjunud sellega 
1451 Roheline, privaatne 
1452 Elan siin 
1453 elan ise Ihastes ja olen rahul selle linnaosaga 
1454 Kesklinnale lähedal 
1455 Tundub turvaline, hubane ja rahulik linnaosa 
1456 Kesklinna lähedal ja kõik asutused on lähedal - lasteaed, kool, kauplus, saun 
1457 Tähtveres palju rohelust 
1458 kõige parem koht Tartus 
1459 oman praegust positiivset kogemust 
1460 on kesklinnale lähedal, kuid vaiksem ja kena asustusega 
1461 Kõik eluks vajalik on läheduses 
1462 Poja pere elab selles rajoonis 
1463 Seal on parajalt kõik lähedal 
1464 Mulle meeldib kuulda raekoja kella 
1465 Rahulik miljöö, pargi lähedus 
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1466 Sest seal on kõik vajaminevad asjad läheduses (perearstikeskus, bussijaam, poed jne.) 
1467 mulle meeldib Supilinn oma vanade majade ja roheluse poolest 
1468 Palju eramaju ja puhas keskkond 
1469 Tähtveres on mõnus, rahulik ja tore park 
1470 Olen elanud seal 38 aastat 
1471 Kõik vajalik on lähedal 
1472 väiksemad majad, vaiksem linnaosa 
1473 rahul elukohaga 
1474 Elan siin 
1475 Niisama 
1476 seal elab minu staatusega inimesi kõige enam 
1477 See elurajoon on rahulik 
1478 Vanad puumajad, mis on väga lahedad, eriti veel siis kui renoveeritud 
1479 asukoht kesklinna lähedal, meeldiv vaikne rajoon, kaunis loodus Emajõe lähedal 
1480 Kõik käe-jala juures 
1481 Rahulik linnaosa 
1482 seal on mõnus elada ja seal on privaatsust 
1483 Rahulik, vaikne, inteligentne 
1484 Palju parke, vaikne ja rahulik elukeskkond 
1485 see on kaugemal suurest linnast 
1486 Mugav 
1487 Vaikne ja rahulik 
1488 olen seal kasvanud, vaikne ja roheline piirkond 
1489 rohelust palju, vaikne 
1490 olen siin põhilise osa Tartus elades elanud 
1491 laste kasvatamiseks hea keskkond 
1492 Vaikne 
1493 ma fännan seda linnaosa täiega 
1494 ma elan Tammelinnas ning olen väga rahul 
1495 Eramajade piirkond 
1496 vanematel inimestel suuremad vaba aja veetmise võimalused, ilus ja rahulik 
1497 Ilus roheline 
1498 elasin seal 
1499 olen siin eluaeg elanud ja kõik on kättesaadavas ulatuses ning elanikud on sõbralikud 
1500 Kõik on lähedal. 
1501 Peaasi, et on kuskil elada 
1502 Harjunud elama Veerikus 
1503 Elad nagu maal 
1504 ise elan siin 
1505 asukoht on suurepärane, lähedus keskusele 
1506 Linnaosas elavad korralikud ja paiksed elanikud. Linnaosa on turvaline- vaikne, palju 

rohelust, eramud 
1507 Elan Raadil ja loen end selle linnaosa põliselanikuks 
1508 Meile meeldib siin elada 
1509 Hea piirkond 
1510 Kesklinna lähedus 
1511 Meeldib linnaosa 
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1512 Kena vanade majade rajoon 
1513 Seal on rohkem rohelust. 
1514 Lähedal kesklinnale, raudtee on lähedal. Rahulik, roheline 
1515 On privaatsust 
1516 Seal on üks maja, mis mulle väga meeldib 
1517 On vaikne ja turvaline 
1518 meeldib 
1519 elasin seal kaua aega 
1520 Ihaste on roheline, rahulik ja turvaline linnaosa 
1521 seal on avarust, vaikust ja rohelust 
1522 rahulik ja kodune 
1523 Kesklinnast piisava kaugusega 
1524 Elasin seal 40 aastat 
1525 Elasin Karlovas, väga mugav linnaosa 
1526 see asub koolile lähedal 
1527 elan seal ja siin on ok 
1528 seal on kõige rahulikum, männimets on läheduses ja on natuke eraldatud linnast 
1529 Elan seal 
1530 rohelus, suured aiad, vaikne 
1531 olen sellega harjunud, pole prestiizne, seega elavad normaalsed inimesed 
1532 See meeldib mulle, hea rahulik ja kesklinnale lähedal. 
1533 Palju rohelust, hea ühendus kesklinnaga. 
1534 Kõikide näitajate järgi kõige mugavam ja ilusam Tartu linnaosa 
1535 Kõik oluline on kesklinnas kas olemas või asub selle vahetus läheduses 
1536 On linnakärast eemal 
1537 Elan siin ja see meeldib mulle 
1538 Elan sii ja see on kõige parem 
1539 linnaosa on rahulik ja kaunis 
1540 Kesklinna lähedal, rohkelt rohelust, enamasti sõbralikud inimesed, miljöö 
1541 Suured krundid 
1542 Rahulik rajoon, pargi lähedus, kesklinnale lähedal 
1543 Rohelisemad 
1544 Rahulik 
1545 Werneri kohvikule lähemal 
1546 Mulle meeldib siin 
1547 on vaikne ja puhas piirkond 
1548 Mõnus linnaosa, rohelust on päris piisavalt 
1549 Lihtsus 
1550 kesklinnas on kõik vajalikud asutused käe-jala juures 
1551 ise elan 
1552 Äärelinn rahulik 
1553 See asub kesklinna lähedal 
1554 meeldib 
1555 elan sii eluaeg 
1556 Kõik vajalik on kättesaadav 
1557 Kohanenud antud rajooniga 
1558 Kesklinna lähedus 

 154



1559 Kesklinna lähedus 
1560 Ilusad rajoonid 
1561 Elan seal ja olen väga rahul 
1562 kõik oleks lähedal 
1563 See on rahulik, turvalike keskkond 
1564 Elan siin kõik tuttav 
1565 Kogu elu olen selles linnaosas elanud 
1566 vaiksem müra poolest 
1567 elan siin ja olen rahul 
1568 Olen momendil rahul 
1569 Elan ja meeldib see linnaosa 
1570 seal on vaikne ja tihe haljastus. liigelda turvaline 
1571 Palju rohelust ja puhas õhk 
1572 See kõik on nii ilus 
1573 Vaikus, rohelus 
1574 Rahulikkuse tõttu 
1575 Olen ainult Vaksali linnaosas elanud ja see meeldib mulle 
1576 on piisavalt privaatne, naabrid enamasti probleemivabad, kaugus kesklinnast võimaldab 

jalgsikäimist. 
1577 Parim kant Tartus 
1578 Seal on liiklus hea (ühistransport) 
1579 elan seal 
1580 see linnaosa on uus ja küllaltki vaikne 
1581 Mulle meeldib sealne elustiil 
1582 olen seal varem elanud 
1583 Kõik käepärast on kesklinnas olemas 
1584 elan siin 
1585 Ilus 
1586 elan seal ja kool, lasteaed ja pood on kodu lähedal 
1587 Rahulik 
1588 elan ise siin 
1589 Töökoht ja lapse kool jäävad lähedusse 
1590 Vaikne ja rahulik 
1591 sooviksin ise ka elada ühepereelamus rahulikumas linnaosas 
1592 autota inimesel kulub kesklinna läheduses elades vähem aega ja raha 
1593 meeldib sealne arhitektuur, rohelus, aura 
1594 elan siin 
1595 sest ise elan siin 
1596 olen seal vähe aega elanud ja ümbruskond tundub turvalisem kui mujal 
1597 Lapsepõlve kodu oli seal 
1598 Ei tea 
1599 Kõige rohelise ja rahulikum 
Total N 1599

 
 
 k45_2 
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K45_2  Valisin eelmises küsimuses esimeseks selle 
linnaosa just seetõttu, et 

1 Hea jalutada ja rattaga sõita 
2 Toredad inimesed, kesklinn lähedal 
3 Ilusad aiad 
4 Peale tobedate koerte pole siin midagi ette heita 
5 mitte kaugel kesklinnas 
6 Palju ilusaid aedu ja rohelust 
7 Kõige rahulikum ja vaiksem 
8 Elad nagu maal 
9 Mõnusad kohad 
10 Kesklinn lähedal 
11 Bussiliiklus normaalne 
12 Rahulik linnaosa 
13 Kunagi elasin teistes linnaosades 
14 Rohkesti eramaju 
15 Lähedus kultuuri ja meelelahutus asutustele 
16 privaatne ja roheline 
17 keskusele lähedal 
18 Kõrghaljastus, hea löigipääs maanteedele 
19 rahulik, privaatne 
20 Tuttav paik 
21 Hea asukoht, ilus ümbrus 
22 Kesklinn lähedal 
23 Looduse lähedus 
24 

Selles linnaosas on selline õhkkond a la miilits ja punkar sõbralikult näe.... Külaromantika. 

25 Vaikne 
26 Emajõe lähedus ja laululava 
27 Omanikutundega naabrid 
28 Vaikne, palju rohelust 
29 Ilusad majad 
30 Inimsõbralik liiklus 
31 Hea rahulik miljöö, kesklinna lähedus 
32 Vaikne 
33 Vaikne 
34 Kohalikud inimesed teevad koostööd oma elukvaliteedi säilitamise nimel 
35 See asub korraga nii kesklinnas kui äärelinnas 
36 Huvitavad omanäolised majad 
37 Mõnusad vanad majad 
38 Kesklinna lähedus 
39 Kõik on käe jala ulatuses 
40 Lähedus kesklinnale 
41 Metsa ja jõe lähedus 
42 Kesklinnale lähedal 
43 Eelistan pereelamus elada 
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44 Saab lapsi ka omapead välja lasta. Turvaline 
45 Rohelus 
46 Rahulik linnaosa 
47 Privaatne 
48 Paras kaugus kõigist vajalikust 
49 Kesklinnale lähedal 
50 Privaatne 
51 Aga paraku kallis 
52 suhteliselt ohutu 
53 Rahuliku tempoga, suhteliselt vaikne 
54 Kodune 
55 Paras kaugus kesklinnast 
56 Lähedal kesklinnale 
57 privaatne 
58 Kesklinna lähedus 
59 Kesklinna lähedus 
60 Rahulik 
61 Kesklinnas on kõik käe-jala ulatuses 
62 Pargid 
63 Mulle meeldib see admosfäär ja miljöö 
64 Peamiselt suurte kruntidega eramajadega 
65 Olen harjunud 
66 Hõre liiklus 
67 Vähe venelasi 
68 Kodune 
69 Palju kõrghaljastust 
70 Lähedale ei ehitata korrusmaju 
71 individuaalide piirkond 
72 Kesklinna lähedus 
73 Hooldatud 
74 Oma ümbrust hoitakse paremini 
75 Kesklinnale lähedal 
76 Vähene liiklus, kesklinn lähedal 
77 lähedus kesklinnale 
78 Jõe ja Kesklinna lähedus 
79 Kesklinnale lähedal 
80 Ühistranspordist mittesõltuv 
81 Mõnus vanaaegne elukeskkond, kesklinna lähedus 
82 Suurem tolerantsus üksteise suhtes.Loominguline suhtumine ümbritsevasse 
83 Rahulik ja privaatne 
84 Meeldib 
85 Roheline, tore elanikkond, jalutusvõimalused, kesklinna lähedus 
86 Pole piisavalt kaua elanud siin 
87 Oma aed, toredad naabrid, kesklinn lähedal 
88 Elavad intelligentsed inimesed 
89 Kesklinna lähedus 
90 Vanainimesele meeldib 

 157



91 Rahulik, ilus, turvaline 
92 Rahulikum 
93 Harjunud 
94 Valvatud piirkond 
95 Vaikne rahulik 
96 Sarnaneb Supilinnale, aga majad on suuremad ja puud kuidagi väärikamad 
97 Emajõele läheda, roheline ja rahulik 
98 Vähe venelasi, privaatne 
99 turvaline ja rahulik 
100 Pole liiklusummikuid 
101 Kõikjale jõuab siit jalgsi 
102 Kenad ja tavalised majad 
103 Hea bussiühendus kesklinnaga ja seega kõik teenused kättesaadavad 
104 Rahulik elu 
105 Eramajade rajoon 
Total N 105

 
 
 k47_1 
 

  

K47_1  Valisin eelmises küsimuses esimeseks selle 
linnaosa just seetõttu, et 

1 Vene linnad 
2 Kortermajad, vähe rohelist, parkimine raske, ummikud jne. 
3 Palju muukeelseid 
4 Liiklusummikud hommikul ja õhtul 
5 Seal on liiga suur müratase. 
6 Mulle on see linnaosa võõras ja selle maine pole kiita. 
7 Liiga palju rahvast 
8 ei oska vastata 
9 Liiklustingimuused tipptundidel on võimatud 
10 kaugel kesklinnast 
11 oletan, et seal puuduvad need tingimused, mida ma eelmises punktis eelistasin 
12 Siin liigub väga palju kodutuid asotsiaale 
13 Seal palju pätipoisse 
14 lihtsalt ei meeldi 
15 Kaugel kesklinnast 
16 ebamugav elukeskkond - ei ole planeerimisel arvestatud mulle oluliste vajadustega. 
17 ei tea 
18 kesklinnas on palju lärmi ja pole piisavalt privaatsust 
19 kitsas 
20 Karpmajade keskkond on inimvaenulik 
21 Tööstuslinn, kaugel kesklinnast, kole. 
22 Ülerahvastus, naaber ei tunne naabrit 
23 kaugel, liiga rikas 
24 koledad majad, halb planeering 
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25 Halb reputatsioon 
26 

Annelinna elanik on niivõrd erinev, et ma ei suuda neid võtta kui elutervete vaadetega inimesi

27 Ei soovi seal elada 
28 Vähe arenenud. 
29 kaugel kesklinnas 
30 magala 
31 suur õhureostus 
32 ei ole sobilik elamiseks 
33 Seal on vanad hooletusse jäetud majad 
34 seal on liiga palju rahvast 
35 lärmakas, parkimine võimatu 
36 Elan seal 
37 Liiga palju koorusmaju 
38 Eelistan elu oma majas aiaga 
39 rahvarohke, lärm 
40 Ebameeldiv ja ebaturvaline 
41 magala 
42 Ei meeldi 
43 elasin seal kunagi, mulle ei meeldinud 
44 kesklinnale kauge, tööstuslik 
45 inimasustuse ülerahvastatus, parkimisprobleemid, rahvastevahelised kokkupõrked 
46 Minu jaoks tööstusrajooni maiguga 
47 On võõras 
48 Ei sobi suured majad ja paljude korterite kooslused 
49 Ei taha elada suurtes majades 
50 ainult maja maja otsas, ülerahvastatus 
51 Pole kindel turvalisuses 
52 Ei kannata müra 
53 see on mulle eriti võõras 
54 varem elasin seal, suurte majade rajoon, elanikke väga palju, paljudes korterites on 

probleemiks prussakad, naabrid on väga lärmakad 
55 Kesklinn pole elamiseks kodune 
56 palju venelasi, tundub ohtlik, inetud majad 
57 Halb bussiühendus 
58 Majade kvaliteet pole sageli kiita 
59 Ülerahvastatud, ebaturvaline, palju vene rahvusest elanikke 
60 puudub privaatsus, rahu 
61 Seal on halvad teeolud ja tundub ohtlik kant 
62 Hoolivust vähe, lastel vähe liikumiseks ruumi, ainult autod ümberringi 
63 Liiga kaugel 
64 liiga kaugel kesklinnast 
65 Hindan vaikust ja rahu 
66 Elatakse pead-jalad koos, rahu puudub, liiga elav transpordi-probleem (ummikud) 
67 on kauge minu jaoks 
68 Vaksali linnaosas häirib elu rongiliiklus 
69 see on kole ja kaugel 
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70 See tundub must, räpane, mahajäetud tööstuhooned jms 
71 kohutav 
72 Liiga tihe asustus 
73 kaugel kesklinnast 
74 räämas ja mahajäetud mulje 
75 ei tea 
76 tolmune 
77 Liiga palju suuri maju 
78 Seal on palju vanu ja katkisi paneelmaju. Ei tundu eriti turvaline 
79 Võõras elukeskkond 
80 Mitte turvaline 
81 Palju lärmakaid venelasi 
82 Liiga palju suuri maju tihedalt koos. Üks suur magala, kus polegi peale magamise muud 

teha. 
83 Seal pole peale lagastatud keskonna mitte kui midagi 
84 Kaugus kesklinnast on suurim. 
85 Seal on surnuaed ja halb vesi ning väga kaootiline valik hoonestust 
86 tööstusrajoon, ka töökohale liiga lähedal elamiseks 
87 Liiga lagunenud 
88 tume rajoon, palju assotsiaale, vanad ilma mugavusteta majad 
89 tiheasustatud, suurte korterelamutega, teisest rahvustest naabrite tõenäosus suurem, 

eelistan eramajade piirkondi. 
90 Vähe ruumi elamiseks 
91 Liiga palju inimesi koos 
92 ei sobi elukohaks, koledad tööstushooned 
93 Ei meeldi Annelinna magalarajoon 
94 Ei ole eriti minu maitse 
95 õhku pole, rohelus puudub 
96 Ei ole turvaline 
97 pole privaatsust ja autode parkimise võimalus ebarahuldav 
98 See on kole ja kõle 
99 Mulle lihtsalt ei meeldi see linnaosa, arvan, et see on must 
100 Müratase rongidest ning ummikud 
101 Pole piisavalt haljastust, privaatsust 
102 seal ei ole minu jaoks midagi, mis tekitaks koduse tunde 
103 Ei meeldi miljöö 
104 Tüüpiline tööstusrajoon, tihe liiklus 
105 see on kole, räämas, ebameeldiva sotsiaalse kontingendiga 
106 Lastega peredele ebasobiv 
107 ei meeldi linnaosa 
108 Välimus ja heakord käest lastud 
109 palju müra, must 
110 seal on majad "käest lastud" 
111 seal ei ole rahulik ja teed on asfalteerimata 
112 mulle ei meeldi Annelinna majad ja kesklinnast kaugel 
113 privaatsuse puudus 
114 kauge ja kõle 
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115 Magala; suur elamurajoon 
116 See linnaosa kujutab endast suurt magalat 
117 elasin kui olin väike 
118 Koledad, kõledad majad 
119 Tööstusega kaasnev saaste 
120 Venelased 
121 Linna servas 
122 Nõme 
123 Puudub maalähedus 
124 Liiga tihe asustus 
125 Ebameeldiv atmosfäär ja kole. 
126 liiga palju kõrgeid maju ja inimesi 
127 Mulle ei meeldi Annelinn 
128 kole keskkond 
129 liiga palju rahvast 
130 Vähe taimestikku, ainult mitmekorruselised majad 
131 Raadi ei meeldi 
132 Räämas, palju muulasi 
133 Ei elaks iial seal 
134 ei oska öelda, lihtsalt ei tahaks seal elada 
135 

puudub privaatsus, lastele arenguks vähe võimalusi (puudub piisav hulk mänguväljakuid jne.)

136 Ei meeldi elupaigana 
137 on mulle võõras 
138 Suured majad 
139 Sarnaneb maha jäetud taluga 
140 Ülerahvastatud Annelinn, kesklinn närviline, R-T -lihtsalt ei  meeldi 
141 Koledad majad 
142 see on kaugel 
143 see on jube, raudtee kolin, alkoholismi varjuga 
144 need linnaosad ei ole tartulikud 
145 Liiklus suur 
146 Keskusest kaugel 
147 Minule ei meeldi vananenud linnaosa 
148 Meeletu magala 
149 Ohtlikum 
150 Annelinnas ei julge pimedas üksinda kõndida 
151 Kivilinnad on liiga närvilised ja anonüümsed, ka ebaõbusad. 
152 halb maine 
153 ümbrus pole heakorrastatud 
154 Sest see on praegu kõige ebasobivamas kohas 
155 Palju rahvast, müra 
156 Põhiliselt kortermajad 
157 Väga ebainimlik elukeskkond 
158 Vähe rohelist 
159 liiga tihe, autodel pole parkimiskohti, välisilme hoonetel halb 
160 Trööstitu tööstusrajoon 
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161 majad on suured ja mõttetud 
162 Rahvarohke 
163 Liiga tihedalt maju täis 
164 Suured majad 
165 Seal on ainult suured kivimajad, vähe rohelust majade ümber ainult autod 
166 Paljukorruseliste majade tõttu, väga mürine, probleemid parkimisega, juhatusega, 

naabritega. Vähe rohelust 
167 Palju inimesi 
168 rahvarohke, hall 
169 Seal on kambad ja lärm 
170 Ei oska öelda. Igal pool saab elada 
171 Esineb palju vargusi 
172 Kole, vähe rohelust, pole rahulik. 
173 Tööstus ja elutihedad rajoonid. Infrastruktuur puudub. 
174 on lärmakad, 
175 Rahvamass 
176 see linnaosa ei meeldi mulle 
177 Tööstus 
178 Pole korras ega turvaline 
179 tööstuse rajoonis on mustem ja ??? 
180 kõige hullem koht 
181 Seal on üks maja teises kinni ning puudub igasugune privaatsus, väga lärmakas 
182 puudub avarus, isegi autot pole võimalik parkida 
183 asub kaugel ülikoolist 
184 

Liiga palju suuri maju, tööle mineku ajal ummikud ja suvel puudub majade vahel värske õhk. 

185 Kasarmu, vangla 
186 ei meeldi 
187 Võõras miljöö ja koledad majad 
188 liiga kaugel kesklinnast ja liiga palju suuri kortermaju 
189 inetu ja kärarikas. 
190 mõttetult kaugel ja staatiline, pärsib normaalset mõttetegevust ja propageerib 

vastutustundetut elumalli, nagu näitus 
191 elamiskeskkond on kõle 
192 liiga palju maju, tihe asustus 
193 asub kaugel ja suhteliselt tundmatu piirkond 
194 Ei salli neid magalaid 
195 tööstus ja eluase ei klapi kokku 
196 See pole isikupärane 
197 Arhitektuur on vähe atraktiivne 
198 See kujutab endast magalat 
199 Väga kaugel kesklinnast ja loodust vähe 
200 Palju venelasi 
201 Liiga kaugel ja tundmatu linnaosa 
202 See on tööstuspiirkond 
203 seal kõrguvad suured majad, tööstushooned, vähe rohelust, halb bussiliiklus, pole piisavalt 

restorane, päeva-, noorte-, spordikeskusi, poode, linnast kaugel 
204 Ei oska öelda 
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205 Võõras mulle ja lagunenud rajoon 
206 Palju vene rahvast 
207 olen seal elanud ja ei meeldinud 
208 Kitsas ja lärmakas 
209 Puudub oma õu 
210 Jaamamõisa on väga räämas 
211 raudtee lähedus 
212 kaugel 
213 Lihtsalt ei meeldi 
214 tundub väga kõle ja vähe rohelust, privaatsust 
215 palju asfalteerimata tänavaid, tolmune 
216 Magala tüüpi linn 
217 Inetud tänavad, majad. Ehitiste halb kvaliteet. 
218 ei oska öelda, ebameeldiv 
219 ei pea linnaosa piisavalt arenenuks 
220 puudub kogukond, mänguväljakud, miljöö 
221 Palju rahvast 
222 Liiklusmüra ja õhusaaste 
223 elanikkond enamuses venekeelne, paneelmajad 
224 Liiga tohedalt asustatud magala 
225 Liialt tihedalt asustatud 
226 Liiga palju joodikuid ja narkareid 
227 seal elab kõige rohkem inimesi 
228 Lärm 
229 Narkomaanid, karpmajad, ebaturvalisus jpm 
230 Ei meeldi suures majas elada 
231 Vastik maine 
232 Elanikkond on rahutu 
233 halb maine 
234 Tegemist on räsitud ja mürarikka piirkonnaga. 
235 liiklus on suur, parke on vähe, paljukorteriline eluase ei sobi, aed on oluline, privaatsus on 

väike. 
236 Ei oska vastata, tunduvad ebahubased olevad 
237 keskkond ei meeldi, linnast kaugel 
238 Raadi-Kruusamäe - sest see on minu eluasemest ja koolist liiga kaugel. 
239 Lihtsalt ei meeldi 
240 ülerahvastatud, mürine, on raske saada kesklinna (ummikud) 
241 Pole kodutunnet 
242 ülerahvastatud, maja-majas kinni, venelased 
243 ei tea 
244 Kauge 
245 ei meeldi selline linnaosa 
246 Ei ole parklaid, ülerahvastatus 
247 Selles linnaosas ei ole hubane 
248 Olen elanud Lasnamäel ja tean mis see tähendab 
249 Palju suuri koledaid maju, vähe haljastust, kesklinnast suhteliselt kaugel. 
250 Olen harjunud selle linnajaoga kus elan ja ei ole harjunud nii killustatusega 
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251 iial ei tahaks seal elada 
252 kole kant 
253 Must ja kõle 
254 Ei taha elada rongi müras 
255 Liiga palju tööstusettevõtteid, suurem müra 
256 Ei ole soodsad ökoloogilised tingimused, müra, õhu reostatus 
257 Piltlikult- nagu kasarmus 
258 Kaugel enda huvialadega seotud kohad 
259 pole üldse elamurajoon 
260 Ühistrantspordt on jama ja on kaugel 
261 suur magala 
262 Vajaks korrastamist ja rohkem linna sekkumist 
263 Pärapõrgu 
264 see asub teisel pool jõge 
265 Olen elanud 
266 Mulle ei meeldi sealne "hall" ümbrs 
267 palju venelasi, suured majad, vähe rohelust, lärmakad elanikud 
268 Annelinnas elab palju venelasi ja tihedalt asustatud ühiselamud 
269 Ei tea sellest eriti midagi 
270 ei tundu sobivat elamiseks 
271 Maja-majas kinni 
272 Ebaturvaline 
273 kõik on kaugel 
274 Üldisest arengust maas 
275 hästi anonüümne, magala, inimesed on hunnikus üksteise peal. Elasime 4 aastat ühes majas 

ja selle aja jooksul ei näinud kordagi inimesi, kes elasid meie all ja ülal, küll aga kuulsime 
neid kogu aeg. 

276 pole eelistusi 
277 Jubedad 
278 mürarohke ja õhu saastatus 
279 Autode parkimisel probleemid 
280 Ebaturvaline 
281 liiga palju mürareostust ja looduse olemasolu puudumine 
282 kaugel kesklinnast 
283 Kole 
284 Kärarikas 
285 inetu linnaosa, viibin seal nii harva, kui võimalik 
286 Ei sooviks seal elada 
287 Ebaturvaline 
288 Asub töökohast kaugel 
289 Kole paneelmajade piirkond 
290 Supilinnas on väga palju joodikuid, kodutuid ja narkomaane 
291 Kesklinnast kaugel 
292 tihe asustus, kivilinn, vähe rohelust 
293 Ülerahvastus ja kuriteod 
294 Vähe privaatsust 
295 saastatud heitgaasidega, tiheasustus 
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296 Keskustest liiga kaugel 
297 Suur inimeste kogum, kehvad majad (heliisolatsioon puudub), vähe rohelust 
298 eramajade tsoon minimaalne, rohelust vähe, halb "maik" 
299 Liiga palju hooneid ja inimesi 
300 ta ei vasta mu elamisnõudmistele 
301 no mis te ise arvate! 
302 Annelinn on minu jaoks nn "magala", koht kuhu minna magama, kuid suurte suurte 

korterelamute puhul on küsitav privaatsus. 
303 Suurim sotsiaalne surve 
304 Liigne lärmakus 
305 Jätab halva mulje 
306 prügilad, garaazid (Hiinalinn) 
307 Kallis 
308 

Ropka tööstuse linnaosa on liiga räämas, korrastamata, asustatud paljude asotsiaalidega. 

309 muulaste geto! 
310 suured kõrged majad, räpased 
311 Lennuväljal pikem viibimine lööb välja alergia 
312 Pole sinna saja 
313 palju müra ja venelasi 
314 Kauge, kõle. 
315 seal on väga palju müra, kära ja palju mitte-eestlaseid 
316 ei jää ruumi nö. hingamiseks 
317 selliseid linnaosi ei ole 
318 palju müra 
319 sest seal on vanad majad ja pole midagi kättesaadav 
320 Paneelmajade rohkus on masendavalt kole 
321 Magalad ei meeldi 
322 Majad on üksteisele liiga lähedal 
323 Ükskõiksus, anonüümsus, mittehoolimine 
324 Kaugel kesklinnast 
325 Annelinnas ei elata, seal käiakse magamas. Kole paik. Olen elanud - tean. 
326 Siin sain peksa 
327 Suured logud majad, liiga palju rahvast, kärarikas 
328 Lähemat kokkupuudet pole 
329 Ma ei ole nendes piirkondades elanud ning ei saa halvemat poolt hinnata 
330 see on liiga tallinnlik ja ühetaoline, jääb kesklinnast eemale, hommikuti võib ummikusse 

jääda 
331 ülerahvastus, kaugus kesklinnast 
332 üle rahvastatud 
333 Töötasin seal 
334 lärmakas 
335 Mulle tundub, et seal elavad parmid 
336 vähe privaatsust, rohelisust. liiga tiheda asustusega ja lastele ebaturvaline 
337 kuritegevus on suur ja turvatunne puudub 
338 liiga kaugel kõigest 
339 ümberringi on ainult suured lao- ja tööstushooned 
340 Elu kui kilukarbis 
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341 Palju vanu tööstushooneid 
342 Tööstuse linnaosa, pidev müra 
343 ei teki turvalist tunnet, liiga tihe asustus, ebapiisav privaatsus 
344 Annelinn on ülerahvastatud "magala" 
345 räämas akendega 
346 Palju müra, tihe liiklus 
347 Halva mainega, palju venelasi 
348 Koledad kohad 
349 liiga palju rahvast, liiklus pole turvaline 
350 Liiga tihe asustus 
351 Seal on minu arvates kehv bussiühendus 
352 Annelinnas ei tunne ennast kodus, see on nagu teine linn 
353 kaugus kesklinnast, tööstusrajoon 
354 See seostub tööstusega 
355 suur liiklus, ei tunne kodust tunnet 
356 kõige kõlbmatum elamiseks 
357 Maja maja otsas kinni 
358 Ei meeldi, pole ilusaid maju 
359 Liiga kärarikas 
360 Liiklus väga intensiivne, liiklusummikud üle silla 
361 Tööstus lähedal 
362 Ei ole mugavusi, kuritegevust palju 
363 Lärmakas 
364 Seal on palju inimesi kokku topitud 
365 Räpane 
366 hindan seda suhteliselt negatiivselt pere kasvatamise seisukohalt 
367 see on jube, eriti pimedas 
368 Väga kaugel keskusest 
369 ei meeldi ehitised, vähene privaatsus, ebameeldiv atmosfäär 
370 Linnaosa korrashoid annab soovida 
371 mulle ei meeldi suured majad ja rahvarohkus 
372 Palju narkomane 
373 Kõrge kuritegevus 
374 ei oska laita 
375 Palju lärmi, magala 
376 Liiga kaugel keskusest ja minu koolist 
377 magala, ei meeldi 
378 et ei taha seal elada 
379 Mulle ei sobi magala variant 
380 Supilinnas asotsiaalid ja joodikud 
381 suured karbid püsti, ei ole aeda ega midagi 
382 Kõle 
383 Elukeskkond ei meeldi 
384 tihe asustus, vähe haljastust, probleemsed elanikud 
385 seal on probleeme 
386 mulle ei meeldi kolhoos 
387 Koledad kortermajad 
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388 see on nii ülerahvastatud 
389 Vähe haljastust, väikesed korterid ja õhtuti ei tunneks koju minnes ennast turvaliselt 
390 on palju kriminogeenset rahvast 
391 liiga kitsas 
392 seal pole midagi, mis selle piirkonna elamisväärseks teeks - kauge, infrastruktuurita, teedeta, 

ongi tööstusrajoon, mitte elurajoon 
393 Majad on väga lähestikku 
394 mõttetu elamiseks 
395 Ei meeldi suured majad, ei saa omaette olla. 
396 Pole mugav 
397 kuna see on liiga lärmakas ja tihe liiklus 
398 suur kivilinn 
399 Mulle ei meeldi paneelmajadega linnajaod 
400 Üldse ei meeldi 
401 Tööstuse 
402 Seal on väga suured kortermajad. 
403 seal on korterelamud 
404 ei ole eriti turvaline elada 
405 Ülerahvastatud kivilinn 
406 Kesklinn on tühi 
407 Müra 
408 Asuvad keskusest kaugel 
409 Kaugel kesklinnast, tööstus 
410 Ei meeldi 
411 Kärarikas 
412 vanad lagunenud majad, ei ole prestiizne 
413 mahajäetuse tõttu 
414 See ei näe väga hea välja, töökoht jääb kaugele 
415 Elab palju probleemseid inimesi 
416 Liiga palju maju 
417 Tundub vähem turvalisem 
418 Liiga palju rahvast koos 
419 liiga tihe asustus 
420 Ülerahvastatud, maja majas kinni 
421 Toimub pidevalt kuritegevus 
422 suured majad, rohelust vähe, kaugel kesklinnast 
423 Se mulle lihtsalt ei meeldi, kuna tänavad pole korras, kuna porine, kuna tolmune 
424 selles keskkonnas ei tahaks isegi tööd teha, veel vähem siis elada 
425 Soo, tööstuspiirkond 
426 Ülerahvastus 
427 Asub kesklinnast liiga kaugel 
428 ei meeldi 
429 Annelinn on minule täitsa vastuvõtmatu 
430 ei ole hubane 
431 kesklinnast kaugel, tööstuspiirkond 
432 Suhteliselt hale näeb välja, kuigi viimasel ajal on sela maju korrastama hakatud ning samuti 

seetõttu,et pidevalt on seal näha purjus ja räämas inimesi 
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433 Kaugel kesklinnast 
434 Seal elab palju uskmatuid inimesi 
435 Seal on palju joodikuid 
436 Inimestele rahulik piirkond, aga autoga liiklemiseks suht keerukas 
437 Ruumi pole 
438 jube kaugel kesklinnast 
439 Mahajäänud kant 
440 Sellesse linnaossa majatutati neid, kellel olid võlad korteri eest 
441 Vanad tööstushooned rikuvad kõik 
442 pole väga turvaline 
443 Ei meeldi betoon-kast-majad 
444 Tööstust palju 
445 palju teist rahvust, igav linnaosa - ainult magalad 
446 Liiga palju suuri maju 
447 Halvad teed 
448 Suur magala, vähe rohelust, suur müra 
449 Metsik ümbrus 
450 Tobe 
451 Supilinn pole linn 
452 Kole,kõle, stressi tekkitav 
453 Ma olen seal elanud ja tean, mis seal toimub 
454 Kivikarbid 
455 Liiga kaugel kesklinnast 
456 See on ebakodune ja ülerahvastatud kant. 
457 see on minu jaoks kõige võõram koht 
458 Ei meeldi kivine ilme 
459 Ei meeldi. Liiga rahvarohke ning pole eraldust teistest 
460 raudtee lähedus häirib 
461 palju vanu maju, vähe toidukauplusi ja muud 
462 ei meeldi ja kõik 
463 liiga rahvarohke ja kärarikas 
464 Tööstuse läheduses 
465 Magala rajoon 
466 Ei leia maju üles, nii segane numeratsioon 
467 Kortermajad 
468 Kaugel keskusest 
469 Puudub kodutunne, privaatsus, "oma" puudub, joodikud, hulkuvad loomad, teisest rahvusest 

naabrid 
470 liiga vähe privaatsust, noortekambad, muulased 
471 Annelinnas kõik suured korterelamud 
472 tööstusrajoon 
473 ei meeldi tihe kõrgasustus 
474 See on nagu Tallinn; vähe haljastust, privaatsust 
475 see on ohtlik ja ebaturvaline piirkond 
476 siin on väga tihe liiklus ja palju suuri-kõrgeid ja ühesuguseid inetuid "majakarpe". 
477 selles piirkonnas on üsna palju kuritegevust 
478 Kõik on nii muutunud, et ei oska vastata 
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479 Palju tööstust 
480 Müra ja kära 
481 Ei ole harjunud elama linnaosas, kus on palju rahvast 
482 Ebasobiv elukeskkond 
483 ei meeldi 
484 ei eelista ühtegi 
485 Ei meeldi 
486 Ei sobi elamiseks, õhk on saastatud 
487 suured majad 
488 See on tööstuse linnaosa 
489 jääb linnast liiga kaugele 
490 Lihtsalt ei meeldi 
491 ei meeldi elanike poolest, ka ümbrus ei sobi 
492 Väga mürine, õhk reostatud 
493 Väga kole ja õudne linnaosa 
494 Palju inimesi, närviline õhkkond, must, kuritegelikud noored 
495 Vaksalis on palju häirivat müra. 
496 sealne elanikkond valdavalt ei ole vastuvõetav 
497 Hiinalinn on korrast ära 
498 Liiga tihe ja palju inimesi 
499 seal on koledad majad 
500 Raudtee on lähedal 
501 asub mu töökohast väga kaugel 
502 kitsas 
503 Endine sõjaväe linnaosa 
504 Kaootiline linnapilt 
505 Transpordivahendite üliküllus ja Annelinna ülerahvastus 
506 need on kaugel kesklinnast ja ainult suurte elamutega 
507 veel ei ole üldse esinduslik 
508 Ei meeldi, pole turvalisust, pole privaatsust, kole linnaosa 
509 Ei meeldi 
510 Tundub jube 
511 ei teagi kus asub, võõram maailm 
512 Müra, liikumise ruumi vähe 
513 suured majad, palju inimesi 
514 liiga lärmakas 
515 kaugel, paneelmajade rajoon 
516 See on kõrgeid korterelamuid täis magalarajoon, kus ei ole loodusest ja privaatsusest midagi 

järel 
517 Väga lähestikku majad 
518 Palju muulasi 
519 ei meeldi 
520 See pole elurajoon 
521 Liiga palju rahvast 
522 kes ikka spetsiaalses tööstuslinnaosas elada tahab 
523 Kunagi oli Supilinn üks räpasemaid linnaosasid 
524 Kauge on keskusest 
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525 on eelarvamus, et seal elab palju alkoholiprobleemidega inimesi 
526 Liiga palju rahvast, kole, kauge 
527 See on liiga rahvarohke, kallis ja lärmakas (eriti suvel). 
528 Liiga tihe asustus 
529 Ei meeldi 
530 eluaeg maal elanuna ei kohaneks seal ära 
531 Igav linnaosa 
532 on veidra arhitektuuriga, kaugel kesklinnast 
533 seal elab liiga palju inimesi üksteise otsas, puudub privaatsus. 
534 Kõige suurem kuritegevus 
535 Liiga palju maju- rahvast 
536 on liiga kaugel 
537 Liigub palju kodutuid 
538 liiga suur ja autot pole kuhugi parkida 
539 palju lärmi 
540 Suvekontsertidel õudne lärm 
541 Ühesugune iga arhitektuur 
542 ei meeldi suure rahvastatus, vähe õhku ja haljastust 
543 paneelmajad 
544 kaugel, kole 
545 linnast liiga kaugel ja liiga palju suuri maju 
546 seal on jubedad majad üksteise otsas 
547 Tihe asustus 
548 emotsioonitu, ilma haljastuseta, vähe parke, suured koledad karpmajad üksteise otsas 
549 Seal on jube elada 
550 ei oska kindlat põhjust öelda 
551 Kole 
552 See on külm koht, koledate paneelmajade ja nukrate elanikega koht. Usun, et seal on 

kriminogeenset seltskonda 
553 Elasin ülikooli ajal seal 
554 Tihe asustus 
555 Puudub privaatsus 
556 ei meeldi paneelmajad ja nende ümbrus 
557 Liiga rahvarohke. 
558 Must ja räpane 
559 väga kaugel kesklinnast 
560 Ei tahaks elada korrusmajas, peaaegu anonüümselt 
561 rongi müra 
562 ei meeldi korterelamute rajoon 
563 jube 
564 Tihe liiklus 
565 mulle Annelinn ei meeldi üldse 
566 palju vene rahvusest inimesi, ülerahvastatus, nn magala rajoon 
567 see linnaosa ei meeldi mulle, eelkõige selle liiklus 
568 Palju elanikke ja sellest tulenevad probleemid 
569 Supilinn räpane, tolmune, joodikute paradiis 
570 suured korterelamud 
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571 Vähe vaikust rahu ja looduskauneid kohti 
572 Majad vanad ja heakord halb 
573 Lihtsalt ei meeldi 
574 olen tondijutte kuulnud Ropka kohta 
575 liigtihe asustus, roheluse vähesus 
576 vähe rohelust, privaatsust, prognoosimatud naabrid 
577 Ei meeldi suured majad 
578 Tööstuse naabruses ei tahaks elada 
579 palju elanikke 
580 elukeskkond on häiritum oma tööstusliku piirkonna tõttu, puudub kodu tunne 
581 Ei tea neist midagi 
582 liiga palju vene rahvusest elanikke 
583 Annelinna 9-kordsed elamud on vaid magalad. 
584 Suured majad ümberringi 
585 Tihedalt asustatud, palju venelasi 
586 

Elanikkond on ajutine ja paljuski võõrkeelne-meelne. Enamuse alaliik on Homo Sovieticus. 

587 on tööstusrajoon 
588 Sealt on võimatu vahetustega tööl käia 
589 Tööstusrajoon 
590 ei meeldi nõukogudeaegsed korterelamud 
591 õppehooned asuksid liiga kaugel elukohast 
592 Kaugel kesklinnast ja asustus liiga tihe. 
593 

Mulle ei meeldi see linnaosa, kuna ta on pigem magala - palju mitmekorruselisi maju jne. 

594 liiga moodne 
595 Tööstusrajoon 
596 Liiga lärmakas seltskond 
597 liiklus on tihe, tolmune, kärarikas 
598 on kaugel ülikoolist ja kesklinnast 
599 Sõpradelt halbu muljeid kuulnud 
600 Ei oska öelda 
601 Kõik on üksluine ja igav 
602 Hindan elamu juures aeda, aga Annelinn seda kahjuks ei võimalda. 
603 Tööstusrajoon 
604 lihtsalt ei sobi 
605 Mõttetu 
606 Ei taha elada surnuaedade juures 
607 Siin elavad uusrikkad, kes on vanemate toel rikkaks saanud 
608 Liiga suur 
609 Seal tapetakse inimesi jms 
610 Liiga palju lärmi 
611 on anonüümsed, mürakad 
612 Liiga palju rahvast 
613 Ei meeldi raudtee rongide lähedus 
614 Suurpaneel kortermajad ei istu mulle, vähe rohelust, kaugel kesklinnast 
615 Ebasobilik keskkond 

 171



616 Liiga kaugel on töökohast, koolist 
617 ei pea paneelmaju heaks elukeskkonnaks 
618 Vanad majalobudikud 
619 ülerahvastatud, muukeelse elanikkonna rohkus, ebameeldivad nõukogudeaegsed 

kortermajad 
620 seal on palju asotsiaale 
621 Ei meeldi 
622 Betooni palju 
623 need on kõige kaugemal keskusest 
624 On kuidagi kõle. 
625 Ei meeldi 
626 Paneelmajad tartlasele ei sobi 
627 Ebameeldiv 
628 kaugel ja kole 
629 Liiga kaugel kesklinnast 
630 Jaamamõisal on halb kuulsus 
631 Ei ole elurajoon -liiga palju tehaseid ja kole ümbrus + kauge 
632 seal ei tahaks elada 
633 Ülerahvastatud 
634 kaugel kesklinnast ja minu töökohast 
635 Ei meeldi 
636 ei meeldi 
637 kitsas elada. 
638 Tihe asustus 
639 Liiga kaugel koolist 
640 Seda on teised rääkinud 
641 Ülerahvastatud 
642 Haljastus vilets. Hulkuvaid koeri, kasse ja noortele ja lastele puuduvad mänguplatsid 
643 need piirkonnad ei meeldi 
644 see linnaosa ei näe väga kena välja 
645 Palju tööstust 
646 Oli kunagi probleemne kant 
647 Kole tööstusrajoon, "romula" 
648 Seal on lärmakas 
649 Mulle ei meeldi supilinn 
650 Totter planeering 
651 Vana ja kole ning üleujutuse ohuga 
652 nõukogude-aegsed paneelkastid, vähe privaatsust, kole 
653 Lennuvälja ääres ei ole ilus kant 
654 Elavad teisest rahvusest naabrid 
655 Kaugus ja keskkond viletsad 
656 Tal on halb maine. 
657 Liiga tihe asustus 
658 Elukeskkond ei vasta minu soovidele 
659 on lärmi ja koledad majad 
660 liiga lärmakas ja ülerahvastatud 
661 seal elab palju tõusikuid ja väikekodanlike maailmavaadetega inimesi 
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662 liiga palju rahvast 
663 Vilets infrastruktuur 
664 Lihtsalt jube kant 
665 Palju kuritegevust 
666 see ei meeldi 
667 mulle lihtsalt meeldivad 
668 magala, muud seal pole 
669 Väga tihedalt asustatud 
670 ma ei ela seal 
671 Ebaturvalisust on oluliselt rohkem, majade olukord kehvem 
672 lärmakas piirkond 
673 mulle ei meeldi vaadata teise korteri aknasse 
674 magala 
675 meeletud majad ja tohutult ülerahvastatud 
676 korrusmajad ei meeldi 
677 Lagunevad elamud, asotsiaalsed inimesed 
678 koolist väga kaugel 
679 Tootmis-ja ärihoonete paljusus 
680 Nõukogudeaegseid ehitisi palju (Hiinalinna osa), pole korras, ebapuhas. 
681 Palju võõrast ja kahtlast elementi 
682 Negatiivsed kogemused nende linnaosadega 
683 liiga rahvarohke, palju suuri korterelamuid 
684 kauge ja väga tihe hoonestus 
685 Etniline koosseis 
686 Siin on palju müra 
687 Keskustest kaugel 
688 Seal on kärarikas -tuuline -külm ja rahvast palju 
689 Ebamugavad. Lasnamägi = Annelinn 
690 Tekib ahistatuse tunne 
691 See on mulle täiesti tundmatu 
692 Vilets keskkond 
693 ei oska öelda 
694 Ülerahvastatud. Probleem koerakasvatajatega. 
695 ei valinud 
696 Rohke asustus 
697 jäle 
698 Õhu reostatus, mürine 
699 Suured magalad ja kaugus kesklinnast 
700 Keskusest liiga kaugel 
701 hindan privaatsust 
702 betooni rajoon 
703 elamiseks sobimatu 
704 Lärmakas 
705 vähe privaatsust 
706 ei meeldi 
707 Kõik on ühtemoodi inetu 
708 Tihe paigutus 
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709 Jaamamõisas on kuritegevus suhteliselt suur, paljude autode, rollerite ja jalgrataste vargad 
tegutsevad just sealsete garaazide juures. 

710 väga paha ühistranspordisüsteem 
711 venelasi liiga palju 
712 Sealne elukeskkond ei tundu sobivat 
713 Suuerd koledad majad, vähe rohelust ja ruumi 
714 paneelmajad, pole turvaline, kesklinnast kaugel 
715 kaugel keskusest, vähem esinduslik, halvem ühendus keskusega, tuttavatest kaugel 
716 Sõltuvus transpordist 
717 eelistan elada kesklinnale võimalikult lähedal 
718 Olen seal elanud, ei meeldinud, palju joodikuid, narkomaane jms 
719 ümbruskond pole meeldiv ja just kõige ilusam 
720 Kärarikas, ohtlik, liiga tihe 
721 Väga õnnetu linnaosa 
722 Sotsiaalne infrastruktuur elanike arvuga võrreldes väga kesine 
723 ei meeldi, kokku surutud, privaatsus puudub 
724 Väga ebameeldiv ja lagastatud 
725 Hõre bussiliiklus, esmatähtsad asutused puuduvad 
726 On kui magala 
727 Annelinn on jube 
728 Palju venelasi 
729 Pole korras, palju saastust 
730 Liiga tihe asustus 
731 Räämas ja must raudtee ümbrus 
732 Vene miljöö 
733 seal on palju tööstust 
734 lihtsalt nende piiskondade elukeskkond + loodus ei meeldi 
735 Need ei meeldi mulle 
736 väljaspool oma korterit pole seal mingit privaatsust 
737 Annelinnas puudub privaatsus. Suured parkimisprobleemid 
738 See on liiga mürarikas, ohtlik. 
739 Üldine heakord kehv (nn. Hiinalinn eriti), suured vanad majad 
740 räämas 
741 See linnaosa on ülerahvasatud minu jaoks 
742 Mulle ei meeldi seal 
743 lihtsalt ei meeldi Annelinn 
744 Ei meeldi 
745 Ei tea. 
746 minu jaoks kõige võõram ja tundmatum linnaosa 
747 Suured majad, tihe asustus, vähe haljastust 
748 Kole, rohelust pole, ruumi pole, privaatsust pole jne. 
749 ei meeldi elada tööstuse naabruses 
750 kaugel kesklinnast ja igav kant 
751 ei tea sellest midagi, miks valida elukohaks 
752 Tööstuspiirkond 
753 Palju suuri kõrgeid maju, ulerahvastatud 
754 Kõik on kõigil otsas, nii jalakäijad kui autod 
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755 Tüüpiline magala 
756 Ei oskagi öelda, kuid ei meeldi. Ilmselt on majade seisukord kohati kehv. 
757 kaugel kesklinnast 
758 pole parke ja aedu 
759 Liiga tihe asustus 
760 Ei meeldi suured kortermajad, kus kõik on külg küljega koos ja venelasi on palju 
761 lärmakas, palju rahvast, rohelus puudub, noortekambad 
762 Elab palju alkohoolikuid 
763 seal on vanad majad 
764 Rusuv ja lärmakas 
765 ei meeldi ülerahvastatud linnaosa 
766 Kõige väiksema miljööväärtusega linnajagu 
767 Inetu 
768 Ülerahvastatud ja üle autostunud, ilmetud korterelamud 
769 Palju vanu räämas tehaseid 
770 Lumpeniseerunud inimesed 
771 ei sobi elukohaks kus on liiga palju tegevust ja ebasobilik lastele. 
772 tolmune, vähe haljasalasid 
773 Selles linnaosas on suured mitmekordsed majad ja üsna räämas 
774 Ohtlik 
775 See pole puhas 
776 Ei meeldi 
777 Suured majad 
778 Ei meeldi mulle 
779 Mõttetu linnaosa 
780 ei ole turvaline elada 
781 seal on kõige vähem privaatsust 
782 kauge, venelased suures osas, tööstus 
783 lihtsalt ei meeldi asukoht 
784 Tööstuslinna osas on lärmi, keskkond kole, palju suuri liiklusvahendeid, vähe rohelust 
785 liiga lärmakas, tormakas 
786 ei eelista kõrgeid maju ja linnaosa kus on vähe rohelust 
787 liiga palju rahvast, ruumi vähe, korterelamud 
788 Õhk saastatud, kärarikas 
789 seal on liiga palju venelasi ja kampasid 
790 Liiga tihe asustus 
791 Müra 
792 Hiinalinnas on sõjaväe ehitatud majad halva kvaliteediga, halvad sõiduteed 
793 lärmakas 
794 Seal on kaubarongid, raudteejaam ja tolmune jne. 
795 puudub privaatsus, rohelus, on ülerahvastatud, ei tunneks seal ennast turvaliselt 
796 Tööstusrajoon; subjektiivselt oletan, et antud piirkonnas pole mugav elada kõnniteede 

ebapiisavus, tihedam liiklus jne. (nt. Turu tn. lõpp) 
797 Ei meeldi vanade korterelamute väljanagemine ja õuealade heakord 
798 Ei taha suurtes majades elada 
799 olen Annelinnas elanud 
800 mulle ei meeldi sealne heakord 
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801 see on kivimagala, mitte elurajoon 
802 Ei meeldi 
803 minu töökohast kaugel, liiga palju liiklust 
804 See ei ole mõeldud elamiseks 
805 liiga palju suuri maju 
806 liiga tihe 
807 ühistransport on halb 
808 Ei meeldi korterelamud 
809 ei meeldi 
810 Liiga palju autosid, inimesi. 
811 Pole mugav elada 
812 seal on tiheda liiklusega suured maanteed, kesklinnast kaugel, parem elamiseks autoga 

peredele. 
813 Halb kuulsus 
814 Liiga kauge kesklinnast 
815 ei meeldi 5- ja 8-korruselistes barakkides elu koos välismaalastega, kus lokkab narkomaania 

ja kuritegevus 
816 elan jaamamõisa linnaosas 
817 Seal liigselt narkareid 
818 Liiga palju tööstust, ebameeldiv keskkond elamiseks 
819 kaugemal, vanemad 
820 ei meeldi 
821 ei ole võimalik elada 
822 Kultuur ei meeldi 
823 Annelinn on igav ja üksluine 
824 Liiga palju inimesi, liiga suured majad, autode üleküllus, vähe rohelist, privaatse olemise 

võimalus ainult korteris 
825 liiga lärmakas 
826 Kaugel, keskkond rusuv, pole nii turvaline. 
827 Vanad majad 
828 Lärmakus 
829 Kauge 
830 Kole piirkond, ei tahaks siin elada 
831 asustihedus on seal liiga suur, puudub isiklik ruum, sõltumine sõidukist. 
832 Liigne kära 
833 seal elab palju inimesi ja on halvad parkimisvõimalused ja väiksem turvalisus 
834 korruselamud 
835 Kortermajad 
836 Jaamamõisas elab liiga palju inimesi, vähe rohelust. 
837 Päris tehaste keskel elada ei tahaks. Kesklinn ka kole kaugel 
838 no kuulge! 
839 liiga palju naabreid 
840 ei meeldi suured korruselamud, mis asetsevad tihedalt 
841 Liiga kiire elu 
842 Tööstusrjoon 
843 Rahva ülerohkus 
844 tundub kole kant olevat 
845 Liiga tihe asustus 
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846 Siin ei tahaks elada 
847 Tööstushooned korrastamata ja ka lammutamata 
848 kaugel kesklinnast 
849 Karpelamud 
850 müra autodest 
851 rongide müra häirib 
852 selles linnaosas on kõige madalam elukvaliteet 
853 kaugel ja kole 
854 inimesed pole meeldivad 
855 Ei meeldi massiivne paneelarhidektuur 
856 ei ole turvaline elu 
857 Kuidagi kõledad hooned väljast vaadates 
858 ei soovi elada kortermajas 
859 Ei ole aiainimene 
860 ei meeldi 
861 Liiga vähe korrusmajades privaatsust 
862 Lähedal ei ole kaubanduskeskust 
863 tööstusrajoon, pole meeldivaks elukeskkonnaks 
864 kõle ja kole ümbrus 
865 vähe looduslikkust, palju tööstuslikku 
866 suured majad, ebaturvaline, must ja räpane, palju venelasi 
867 ei meeldi lihtsalt 
868 majad tihedasti ja väga kõrged! 
869 Liiga närviline linnaosa 
870 Seal pole korralikku infrastruktuuri välja arendatud. 
871 Suured majad 
872 Ma kardan seda 
873 Seal pole peale magamise suurt midagi muud teha 
874 Seal on kõrge joodikute arv. 
875 Kesklinnast kaugel, vähe rohelust 
876 kaugel ja inimtühjad 
877 Lärm, müra, auto parkimise võimalus 
878 Näeb kole ja maha jäänud välja, väga kaugel kesklinnast. 
879 Ülerahvastatud 
880 Palju venelasi 
881 tootmishoonete keskkond 
882 võõras keskkond 
883 Kauge 
884 Venelased, ebaturvaline, korterelamud 
885 ebasõbralik, inimesi liiga palju 
886 magala 
887 ei meeldi 
888 elutingimused kehvad 
889 Kauge ja ebasümpaatne 
890 See on valel pool jõge 
891 on lagunenud ja hoolitsemata maju täis, pole korralikult valgustatud, ebaturvaline 
892 Tööstuspiirkond 
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893 privaatsuse ja haljastuse vähesuse tõttu, palju rahvast, raske liigelda 
894 pole kodutunnet 
895 Kesklinnast väga kaugel 
896 Annelinn ei meeldi üldse 
897 See asub keskusest vga kaugel 
898 Ülerahvastatud ja esineb palju kuritegevust 
899 Vilets bussiliiklus 
900 ülerahvastatud, vähe loodulik 
901 seal on kõige vastikum elada 
902 Palju rahvast 
903 Tihe asustus 
904 kesklinn on liiga tiheda rahvastikuga 
905 Ei meeldi 
906 Ei soovi seal elada 
907 Ümbrused räpased, joodikud, prügikollid 
908 rongid lasevad vilet 
909 Ei meeldi see linnaosa (ei tunne hästi ja väljanägemine) 
910 Seal pole elamiseks piisavalt infrastruktuuri, tihe liiklus, palju müra 
911 Pole kunagi meeldinud, pole kodune tunne, rohkem venerahvuste elukoht 
912 Suured majad, palju venelasi 
913 vana 
914 Meeletu rahvas vähesel maa-alal 
915 See tuli esimesena pähe, ehkki kõlbmatud on kõik suured uued majad ja tegelikult need 

tagumised on vist hullemad, sest asuvad kesklinnast kaugemal 
916 see on kesklinnast kõige kaugemal 
917 Vanad ehitised 
918 lihtsalt ei meeldi 
919 õudne magala, kauge, transpordiprobleemid, ummikud 
920 Suurte paneelmajadega magala 
921 Parkimisprobleemid 
922 asub kesklinnast liiga kaugel 
923 Rohelust vähe, parkimisega ja liiklemisega on probleeme 
924 vähe privaatsust 
925 Raske orienteeruda, sest hooned asuvad süsteemitult ja on ühenäolised 
926 Laste kasvatamiseks ebasobiv 
927 Seal on kõige rohkem venelasi ja gänge. 
928 Annelinnas pole mõnusat elukeskkonda 
929 ta on minu jaoks võõras 
930 Laiali paisatud 
931 Raudtee kolin 
932 Ebaturvaline 
933 haljastus puudus 
934 Lihtsalt ei meeldi 
935 Palju rahavast 
936 Vähe loodust 
937 kaugel 
938 Liiga kärarikas, tihe asustus 
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939 Tööstusrajoon 
940 Seal on vanad sõjaväejäänused, palju prügi ja narkomaanid 
941 See on kesklinnast liiga kaugel 
942 Väga lärmakas 
943 ei meeldi 
944 see on tööstusrajoon 
945 Halb, ebakorrapärane planeering, kauplusi vähe, kõle 
946 Meenutab rohkem magalat, ei ole loodust 
947 See linnaosa on ainult magala 
948 Seal on vanad hooned, ebamugavad tänavad, ei ole ruumi lastega jalutamiseks 
949 väga ülerahvastatud linnaosa 
950 Ei meeldi anonüümsus 
951 Vana ja lagunenud majad ja teed. 
952 Tundmatu kant, tekitab neg. emotsioone. 
953 tööstuslinn 
954 Ei ole sellist linnaosa 
955 Vähe privaatsust 
956 Ei tunne veel Tartut niipalju 
957 Liiga lärmakas 
958 Vähe turvaline 
959 Halb elada 
960 Vähe rohelust, eesti keelt kuuleb harva. 
961 Seal on ohtlik liikuda 
962 Liiga palju suuri maju pksteise kõrval ja liiga palju inimesi. 
963 tööstusrajoon 
964 Lihtsalt ei meeldi. 
965 mulle ei meeldi suured majad 
966 mu sõber tapeti seal 
967 Annelinn pole kunagi meeldinud 
968 halb kuulsus 
969 Mulle ei meeldiks haiglatele ja arstidele üldises mõttes liiga ligidal igapäevaselt elada. 
970 Seal on palju vanu maju 
971 on kaugel, uuslinn ei sobi mulle 
972 kõrged majad 
973 suured majad, rohelust vähe 
974 värdjad väikekodanlased 
975 Ei tunne linna veel 
976 töökohast ja lasteaiast kaugel, vähe rohelust 
977 Tööstuspiirkond 
978 Elasin kunagi Annelinnas ja see paneelmajade rohkus, müra, vähe rohelust ei meeldi 
979 Seal on kõle, puudub kõrghaljastus ja kergliiklemis võimalus 
980 Ei tahaks saada oma vaadet tööstusobjektidele 
981 kaugus linnast 
982 Ei taha korterelamut 
983 Kuna selles linnaosas võiks noortekeskusi rohkem olla 
984 Puudub privaatsus ja rahu 
985 mürarohkem 
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986 mürarikas rongide tõttu 
987 Magala! Ei mingit pivaatsust 
988 ei meeldi sääl elada 
989 Vähe rohelist 
990 liiga suured majad 
991 müra, vangla 
992 Liiga kitsas ja tihe asustus 
993 Meie arust on selles linnaosas ebameeldivad kaaselanikud 
994 ei meeldi 
995 hooldamata, lärmakas, probleemne 
996 Suur õhu reostatus 
997 lihtsalt ei meeldi selle linnaosa ümbrus 
998 selles innaosas on kuritegevus suurem 
999 liiga palju rahvast, parkimisprobleemid, kuritegevus 
1000 Palju muukeelst rahvast 
1001 Ei meeldi 
1002 raudtee lähedus 
1003 Vanad majad, mis kipuvad põlema 
1004 Olen seal elanud 
1005 Halb maine 
1006 Tihe asustus 
1007 mõttetu 
1008 lärmakas linnaosa 
1009 liiga tihe asustus, rohelust vähe 
1010 Ei ole turvaline 
1011 tööstuspiirkond 
1012 on mulle kõige vähem meeldivam 
1013 Halb miljöö 
1014 kole ja palju rahvast 
1015 Suured majad 
1016 See asub halvasti hooldatud tööstusmaastikul, linnatranspordiühendus ei ole hea 
1017 Väga kärarikas 
1018 kauge 
1019 magala 
1020 venelasi kõik kohad täis ja prahti, mustust 
1021 kitsas, tihe 
1022 Palju räämas maju ja hooldamata hoove 
1023 magalad, ei sobi 
1024 liiga palju ühesuguseid korruselamuid, tundub ebaturvaline 
1025 kauge keskusest 
1026 Ei tunne seda 
1027 kauge ja kahtlane 
1028 liiga palju kõrgeid maju, pole privaatsuse tunnet 
1029 asub kesklinnast kaugel, väga kõle linnajagu, vähe rohelust, majad liiga tihedalt koos 
1030 ei ole sümpaatne, tundub kõle ja ebasõbralik 
1031 See linnaosa lihtsalt ei meeldi 
1032 Kaugel keskusest 
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1033 
Seal on nagu kilud karbis. Puudub õhku hingamiseks või aias jalutamiseks. Rohelust vähe. 

1034 Mulle lihtsalt ei meeldi, seal on rohkem vaesust, alkohoolikuid ning minu meelest heakord 
peaaegu puudub 

1035 on vaikne 
1036 ei meeldiks elada paneelmajas ja paneelmajadega ümbritsetud keskkonnas 
1037 see on kõhe koht, mitu negatiivset juhtunut on seal aset leidnud 
1038 Halb maine 
1039 Ei meeldi Lasnamäe sarnased alad 
1040 paneelboksid 
1041 lähedal on Hiinalinn 
1042 Elamistingimused seal kehvemad 
1043 Liiga palju rahvast käib, "kivine", pigem mõeldud töö- ja äriasjade ajamiseks, ei tekiks 

kodutunnet seal 
1044 kaugel tööl käia 
1045 Ela nagu tikutopsis 
1046 Mulle tundub annelinn liiga ülerahvastatud, armastan rohelust ja vaiksemat linnaosa 
1047 majade välimus on eemaletõukav, pimedal ajal ei julgeks seal kõndida, palju vene kampasid, 

ei ole turvaline 
1048 Venelaste üleküllus 
1049 paneelmajad 
1050 ei meeldi nn. Hiina linnaosa ja kivilinna kant 9-korruseliste majadega 
1051 ei meeldi nii rahvarohke elu 
1052 Tööstuspiirkond 
1053 see on kesklinnast liiga kaugel 
1054 seal on öösel ohtlik üksi kõndida, liiga palju kodutuid inimesi 
1055 Väikekodanlik hedonism mulle ei meeldi 
1056 Ei kujuta oma peret sealkandis elamas 
1057 venelasi väga palju ja asustus tihe 
1058 halb elukvaliteet tundub olevat 
1059 Kole 
1060 Hulluks ajavad tornid, täistuubitud bussid, lärmakas rahvas, pole turvatunnet. 
1061 Annelinnas on öösiti üksinda ohtlik liikuda 
1062 See on linnast kaugel 
1063 seal pole normaalset elukeskkonda 
1064 Ei meeldi betoonboksid 
1065 Ülerahvastatus, vähe rohelust 
1066 suured koledad majad ja palju rahvast 
1067 ei meeldi 
1068 need on krimnogeemsete mainetega linnaosad 
1069 Elukeskkond vilets 
1070 Hulkurid tegutsevad 
1071 palju muulasi 
1072 asub liiga linna ääres ja on lärmakas rajoon 
1073 Kole 
1074 Vähe privaatsust 
1075 Seal pole privaatsust, nii palju rohelust, autode rohkus, parklate puudus 
1076 Olen kõigis neis elanud 

 181



1077 ei kannata kõrghooneid ja tundmatut keskkonda 
1078 Ei meeldi 
1079 sealne kontingent ja päpasus on õudsed 
1080 Seal on palju joodikuid 
1081 halb kõla, kaugel muust elust (kesklinnast) 
1082 see ei ole turvaline ja majde seisund ning tänavad, teed ei ole korras 
1083 tööstuslik linnaosa 
1084 Kesklinnast kaugel 
1085 Isikupära puudumine 
1086 Olen seal koguaeg elanud, tüüpkorterid on tuttavad, ei taha põhimõtteliselt enam Annelinnas 

elada. 
1087 Pole ruumi, liiga palju inimesi ühes kohas 
1088 Olen seal elanud kunagi, kui see oli kole ja vana 
1089 Seal liiga saastunud 
1090 tööstusrajoon 
1091 Arhitektuuriliselt vilets 
1092 Kaugel kesklinnast 
1093 Kaugel keskusest ja töökohast 
1094 Seal kõrge kuritegevus 
1095 Palju transporti, lärm, gaasid, palju ööklubi, igasugused meelelahutused noortele - lärm 
1096 need on koledada 
1097 asub keskusest lihtsalt liiga kaugel 
1098 Palju venelasi 
1099 Kauged 
1100 kõige koledam 
1101 Keskusest kaugel ja kõle 
1102 kauge nii kesklinnast kui töökohast, palju venelasi 
1103 Suur sõltuvus linnatrantspordist või isiklikust sõiduvahendist 
1104 Asub kaugel 
1105 Suured majad, muulased, ebaturvaline 
1106 Liialt lärmakas 
1107 Ei ole rohelist ala palju, parke vähe 
1108 Kaugus kesklinnast 
1109 asub kesklinnast kaugel 
1110 Nendes linnaosades on kõige lärmakam ja minu meelest kõige rohkem vägivalda. 
1111 Ei meeldi 
1112 Olen seal elanud, ei meeldi 
1113 on koledad, kõledad 
1114 Tihe asustus, suured majad 
1115 raudteejaam, võõras koht 
1116 emotsionaalselt ja pikemalt mõtlemata 
1117 Ei meeldi magalad 
1118 Vanad majalobudikud 
1119 Puudub privaatsus 
1120 see on nii 
1121 palju kära, mitte lastesõbralik, parkimisprobleemid, suured majad 
1122 Palju kuritegevust, inetud majad, joodikud, halvad tänavad (olud) 
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1123 On räägitud, et sealne rahvas on ebanormaalne palju röövimisi, majad on tabaras seisus 
1124 Palju suuri maju, vähe haljastust - kõle. 
1125 industriaallinnaosa 
1126 on kole, must, lastele sobimatu, elavad seal asotsiaalid, narkomaanid 
1127 ei tundu turvaline olevat 
1128 Liiga kaugel keskusest 
1129 Kaugel kesklinnast ja pole nii "kena" rajoon 
1130 ei tunne piisavalt, et hinnata 
1131 5-korruselised ja kõrgemad majad ei sobi elamiseks, koledad linnaosad 
1132 Vähem edasi arenenud 
1133 liiga tihe asustus 
1134 Seal on majad räämas, palju prügi (Hiinalinn) 
1135 See on kole ja must 
1136 Räämas 
1137 Mõtetu magala 
1138 igav ja kole, ei meeldi paneelmajad 
1139 Ei meeldi magala, lärm, turva puudus 
1140 Räämas ja agulimiljöö 
1141 tihe liiklus, palju rahvast 
1142 Ei taha seal elada 
1143 See on raudteejaama juures 
1144 Kesklinnast kaugel 
1145 puudub privaatsus 
1146 Ebaturvalised 
1147 Ei soovi elada kortermajas 
1148 Kas vajab kommentaari??? 
1149 Must ja mürine 
1150 olen seal elanud ja seal on õudne 
1151 hetkel veel ei ole nii korras, kui elamiseks sooviksin 
1152 pole turvaline 
1153 kauge, parkimisprobleemid, ebaturvaline 
1154 Ei meeldi 
1155 On kaugel töökohast ja üldse tobe "magala" 
1156 Raudtee 
1157 vähe privaatsust, palju müra 
1158 Ebaturvaline 
1159 seal elab palju venelasi 
1160 Häiriks rongimüra ning paistab olla räämas kant. 
1161 ei meeldi nende linnaosade nimed 
1162 kole, ohtlik, koolist kaugel 
1163 Liialt tööstust 
1164 seal on väga palju rahvast 
1165 Üle rahvastunud ja korter elamud 
1166 looduse pärast 
1167 Ei ole kooli ega lasteaeda 
1168 Suhteliselt must ja korrastamata elukeskknd. 
1169 Seal on hooned kehvas seisus 
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1170 Venelased põhielanikud 
1171 lagastatud 
1172 kole üldmulje, kauge 
1173 palju teist rahvust 
1174 see on pigem tööstus- kui elurajoon 
1175 liiga palju inimesi ja liiklust, vähe parke 
1176 Olen pidevalt, kui seal trehvan olema joodikuid ja jne. kodanike. Ei meeldi! 
1177 müra tase on väga suur 
1178 Kehv bussiliiklus töökoha ja + palju joodikuid 
1179 Ei ole ilus 
1180 Rahutu- mitte turvaline 
1181 seal elab ja liigub palju kahtlast seltskonda 
1182 Suur müratase 
1183 halvad teed 
1184 Muuga olen rahul. On ainult korterid. Liiga tihe asustus. 
1185 ei oska kiita ega laita 
1186 Vähe rohelust 
1187 Annelinn on masendust tekitav 
1188 Annelinn on justkui agul 
1189 Vähene usaldus selle linnaosa vastu 
1190 Palju müra, palju liiklust 
1191 see linnaosa on kuidagi hirmus ja eemaletõukav 
1192 Korrusmajad ei meeldi 
1193 mürarohke 
1194 Kuidagi kahtlane piirkond, parema meelega väldin 
1195 see on liiga kärarikas 
1196 Liiga tihe elamine 
1197 Kaugeim 
1198 Annelinn on nagu Lasnamägi Tallinnas - iseloomuta ja massiivne. 
1199 Tihe asustus 
1200 Seal on vist palju vanu maju ja ebaturvaline 
1201 ei meeldi elada korrusmajas, kuna puudub aiamaa 
1202 ei meeldi 
1203 Ei meeldi, et kodu ümbruses oleks tihe liiklus 
1204 Ei meeldi 
1205 kõrged korterelamud, vähe haljastust, vähe privaatsust 
1206 Korterelamud 
1207  (keskkond) 
1208 palju joodikuid ja noori, kes alkoholi tarbivad 
1209 Suured majad 
1210 siin ei ole kodune ja mõnus 
1211 Vilets keskkond 
1212 ebameeldiv magala-rajoon 
1213 tundub mitte privaatne 
1214 Võõras tundub 
1215 liiga palju narkomaane, joodikuid ja asotsiaale 
1216 suured majad 
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1217 Tööstuslik ja kole piirkond 
1218 pole privaatsust, rohelust ega õiget tänavavõrgustikku 
1219 Jäävad keskusest kaugele 
1220 Ei tunne veel hästi linna 
1221 Ei meeldi ei majad ega nende ümbrus 
1222 Vähe rohelust, õhk saastatum 
1223 Väga mõtetu ja kauge rajoon 
1224 Olen seal elanud, aga rohkem ei tahaks 
1225 Palju erinevaid rahvusi elab. 
1226 Koledad kohad 
1227 see asub linna keskusest väga kaugel ja seal pea-aegu, et puuduvad elumajad 
1228 liiga palju paljukorruselisi maju 
1229 Liiga palju rahvast ja liiklust 
1230 Annelinn on täis ebameeldivaid putukaid-prussakaid 
1231 Must ja räpane 
1232 Muulased 
1233 mürine linnaosa 
1234 Seal on ainult majad, majad , ei miskit suurt rohelust ja privaatsust 
1235 Liiga hunnikus koos 
1236 ei ole eelistusi 
1237 Kasimatus ja narkomaania 
1238 Paneelmajad 
1239 ei meeldi 
1240 ei meeldi 
1241 anonüümne, peremehetundeta keskkond 
1242 Annelinn kui sipelgapesa 
1243 Liiga palju venelasi 
1244 ei meeldi suured majad 
1245 Muulaste rohkus 
1246 palju autosid, halvad parkimisvõimalused 
1247 Elab palju venelasi 
1248 liiga kaugel kesklinnast, kultuuriasutused on kaugel 
1249 See betoonlinn on mulle võõrastav 
1250 See on kaugel kõigest, mida mul vaja. Kuna autot pole, siis peab alati bussiga arvestama. 

Tuttavaid seal ei ela. öösiti peolt koju minna saab vaid taksoga - kallis 
1251 kole 
1252 olen seal käinud ja näinud 
1253 Ta on tööstuslik 
1254 Jaamamõisal halb kuulsus 
1255 

seal on nii palju ühesuguseid maju ning majanumbrid on äärmiselt ebaloogilises järjekorras 

1256 Bussiliiklus on väike ja toidupoode vähe, suuremad kaubanduskeskused kaugel 
1257 Kesklinn- müra, liiga tihedalt asustatud 
1258 Seal on palju noorte kampasid, kes segavad öörahu 
1259 Seal on lohtsalt suvilad, elada ei saa 
1260 Raudtee lähedus Vaksalis võrdselt vastumeelne Annelinna kõleduse ja tolmuga. 
1261 selles linnaosas käivad bussid harvemini, vähe poode 
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1262 Liiga palju rahvast 
1263 Viletsad elutingimused 
1264 Liiga palju suuri maju 
1265 Ei oska valida 
1266 Lärmakas 
1267 Kole, kõle 
1268 Kohutav sagimine 
1269 Pole turvaline 
1270 See ei meeldi mulle 
1271 kesklinnast kaugel 
1272 Ei taha elada kortermajas. Vaja oma aeda 
1273 Palju suuri maju, ümbruses autode uputus, ei pääse maja juurdegi. 
1274 Ei meeldi elada 
1275 Kärarikas, vähe rohelust 
1276 ülerahvastatud 
1277 palju venelasi, must linnaosa, ei tunne end seal turvaliselt 
1278 Ihaste n kõige kaugemal, nii kesklinnast, kui ka koolist ja muudest asutustest 
1279 kaugus kesklinnast ja töökohast, väljakujunemata infrastruktuur, turvatunde puudumine 
1280 Olen elanud seal, jääb igati kaugeks 
1281 miljöö ei meeldi 
1282 kaugel 
1283 mulle meeldib rohkem privaatsus ja rohelisus. 
1284 Seal on vanad sõjaväelaste poolt ehitatud maja ja õhtul on ohtlik jalutada 
1285 Ei tea, pole mujal elanud 
1286 kesklinnast kaugel 
1287 ei ole turvaline, lärmakas, kõle, ebaprivaatne ja pidevalt lagunev 
1288 Liiga palju suuri maju 
1289 Ülerahvastatud, halb liiklus hommikul 
1290 Sinna ma ei koliks 
1291 liiga kivilinn 
1292 ei oska öelda 
1293 Keskusest kaugel 
1294 Keskusest väga kaugel 
1295 Keskkond ei meeldi 
1296 

palju koledaid mitmekorruselisi maju, palju venelasi, kes ei oska eesti keelt, vähe rohelust 

1297 Ei tea 
1298 Mürine, öösel kesklinn "keeb" öise eluga ja palju transporti, mis reostab ökoloogiat: Kuigi 

praegu on igalpool nii 
1299 ei meeldi 
1300 Kauge ja kole/kõle 
1301 lihtsalt ei meeldi see 
1302 Tööstuslinnak ei meeldi see linnaosa ei tea miks 
1303 liiga kärarikas 
1304 asub keskusest kaugel 
1305 Muukeelne elanikkond, räpasus, ehituskunst 
1306 Hirmsad majad 
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1307 Kortermajad 
1308 Ei meeldi 
1309 kesklinn ei sobi elukohaks, hindan privaatsust (mingil määral) ja natuke puhtamat (õhu 

saastatus) elukeskkonda 
1310 Ei meeldi suured paneelmajad. 
1311 Liiga tihedalt kõrges duured majad, puudub rohelus, privaatsus 
1312 Bussiliiklus 
1313 need jäävad kaugele töökohast 
1314 Liiga palju tehaseid 
1315 arvan, et ei tahaks seal elada 
1316 Ülerahvastus 
1317 No kuulge 
1318 Koledad suured majad 
1319 Ei oska öelda 
1320 halvad teeolud 
1321 liiga palju vanu maju, lihtsalt ei meeldi need linnaosad 
1322 võõras kant, eelarvamus selle kohta 
1323 Ei meeldi 
1324 võõras kant meile. 
1325 ei meeldi tööstuspiirkonnas elada 
1326 Väga räämas 
1327 palju lagunenud maju 
1328 ei tunne seda linnaosa ja see on kesklinnast kaugel 
1329 tööstuse tõttu 
1330 Lihtsalt ei meeldi 
1331 kole 
1332 Ei sobi mulle 
1333 minu arvates on seal igav ja kõle 
1334 Linnaosa on võõras 
1335 Midagi ilusat seal ei ole, kõle ja inetu 
1336 korratu ja kole 
1337 Ühetüüpiline arhitektuur 
1338 liiga palju inimesi ja liiga suured majad 
1339 Vähe rohelust, puudub rahu. 
1340 Puudub privaatsus 
1341 kaugus 
1342 seal on kuritegevus kõrge 
1343 Kaugus kesklinnast 
1344 ammu ei meeldi (enne majade restaureerimist) 
1345 Rahvarohke, kitsas ja hall 
1346 Keskusest kaugel 
1347 liiga suur asustustihedus, liiklusprobleemid 
1348 liiga palju suuri maju 
1349 Raudtee lähedus 
1350 seal on vähem mugavusi elu jaoks (koolid, poed jne) 
1351 väga vanad majad, ahiküte, madal koht-üleujutused 
1352 Kaugus kesklinnast ja korterelamud 
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1353 Puudub privaatsus, naaber piilub aknast sisse 
1354 Palju hulkuureid 
1355 Kole ja kõle. 
1356 Turvalisus on murettekitav 
1357 Liiga palju inimesi 
1358 ei meeldi 
1359 Tööstusasutused lähedal 
1360 Liiga kaugel kesklinnast, tundub kahtlane 
1361 Kärarikas ja saastatud, tihe asustus 
1362 On liiga karbilinnaku moodi ja rohkearvuline 
1363 Kivist magala 
1364 Liiklusummikud 
1365 Supilinn on vanast ajast jäänud meelde mitte turvalise keskkonna poolest 
1366 Liiga tihe asustus 
1367 Annelinn on ilma privaatsusteta suur magala 
1368 Vähe kaubanduskeskuseid ja kaugel asutustest 
1369 Suured majad, tihe liiklus ja müra 
1370 palju venelasi 
1371 oman kogemust (negatiivset) elades sellelaadses linnaosas 
1372 ei sooviks elada paneelmajas 
1373 Kõige tehislikuma väljanägemisega 
1374 Ei meeldi, magala 
1375 Tõesti ei tea 
1376 Masinate liiklus, lärm, inetu ümbruskond. 
1377 Kole linnaosa ja palju joodikuid 
1378 ma ei hinda betoonist kortermaju, mida see linnaosa tihedalt täis on 
1379 Ei salli korterid, räpane 
1380 Raudtee pärast 
1381 On jäänud meelde kuritegevuse poolest ja pole bussiühendust piisavalt 
1382 palju rahvast, suured majad, tihe liiklus 
1383 liiga kitsas ja vanad majad 
1384 Kauged on 
1385 seal on puudu elurajoonile iseloomulikku hõngu 
1386 Palju liiklust + tööstus= kehv õhk 
1387 Ei meeldi arhitektuuriliselt 
1388 igava arhitektuuriga majad - magalad, vähe looduskaunist vaadet 
1389 Keskpäraste elamistingimustega 
1390 Palju muukeelset elanikkonda 
1391 halvad kogemused 
1392 kõik halb mis seondub tööstusega! 
1393 Rahvastiku tihedus suur, privaatsuse puudumine 
1394 Seal on väga palju vanu kõlbmatuid maju 
1395 Ei meeldi 
1396 Intensiivne liiklus, õhusaaste 
1397 kõle tööstuspiirkond 
1398 ei soovi elada korrusmajade vahel 
1399 pole ohutu lastele 
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1400 Liiga palju rahvast 
1401 ei tundu eriti turvalisena 
1402 varem elasime Annelinnas ning mulle see ei meeldinud 
1403 Kole miljöö 
1404 tekitab vastumeelsust, liiga ülerahvastatud, palju venelasi 
1405 Inetu, igav 
1406 kesklinnast liiga kaugel 
1407 lastele pole mänguvõimalusi, haljasalasid on vähe ja liiga linna lähedal 
1408 see on kole ja linnast kaugel. 
1409 Liiga kärarikas 
1410 Kärarikas 
1411 liiga palju rahvast 
1412 asub keskusest kaugel 
1413 Linnaosa on ebaturvaline ja heakorrastamata- räämas. Linnaosas elab palju inimesi, kes 

oma elukeskkonda ei väärtusta ja selleks midagi ei tee, et parem oleks 
1414 Ei talu elu korruselamutes, kus majade ümber jõlguvad asotsiaalid ja narkomaanid 
1415 Ei meeldi 
1416 Supilinna väljanägemine on kohutav 
1417 väga ei meeldi 
1418 Vastasmaja elanik ei vahiks aknast sisse. Ei meeldi tiheasustus, mürarohke, saastatus. 
1419 On lagunenud, halvas olukorras. Palju sotsiaalseid probleeme (kodutud) 
1420 See on täis koledaid maju 
1421 Seal on tume ja hirmus 
1422 Ei ole turvaline 
1423 korrast ära 
1424 seal on suured majad, kärarikas, nagu "sipelga pesa" 
1425 linnaosa sobiks pigem asutuste jaoks mitte elukeskkonnaks 
1426 ei ole rahulik ja turvaline 
1427 Tunduvad öösel kõige lärmakamad 
1428 Seal elab liiga palju inimesi 
1429 Pole seal kunagi käinud 
1430 linnast akugel 
1431 tööstust palju, Tartu Veevärgi reovee puhasti hais 
1432 elu seal ei ole mulle vastuvõetav, lärm, narkomaanid, kaklusi palju jne. 
1433 Ülerahvastatud magala 
1434 müra (raudtee) 
1435 on kõle ja liiga palju rahvast, puuduvad pargid 
1436 ei meeldi 
1437 Lagunenud majad, sõjaväe jänused. 
1438 Raske vastata 
1439 Liiga tihe asustatus ja mulle sobimatu arhitektuur. Suuremad parkimisprobleemid, kui 

kesklinnas 
1440 Annelinn on kole 
1441 Palju rahvast koos, pinged, stressid 
1442 Tegu on tööstuspiirkonnaga 
1443 mul on eelarvamused 
1444 Palju muulasi, liiga tihe hoonete paiknevus, kõrged ja jubedad majad 
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1445 on korterelamute piirkond 
1446 See linnaosa lihtsalt ei meeldi 
1447 Suured majad, kivilinn 
1448 Annelinn on ülerahvastatud 
1449 Heakord ja seltskond ei rahulda 
1450 Lärmakas ja kiire tempo 
1451 jätab räpase mulje 
1452 Maja majas kinni, rohelust vähe 
1453 Ei ole privaatsust 
1454 seal on tihe liiklus ja pole piisavalt eraldatust 
1455 tolm ja müra 
1456 Annelinnas kohtab liiga sageli venelasi 
1457 Asub kesklinnast kaugel ja halb bussiliiklus 
1458 ei meeldi 
1459 Puudub kokkupuude selle linnaosaga 
1460 Jäävad töökohast kaugele 
1461 Tööstu 
1462 Eelarvamused 
1463 Noortekambad häirivad 
1464 ohtlik 
1465 Kesklinnast kauge 
1466 Ei meeldi 
1467 Väga palju rahvast 
1468 ei ole kaubanduskeskust 
1469 liiga tihe asustus 
1470 Ei soovi elada Annelinnas tema kauguse ja väljanägemise tõttu 
1471 Ei meeldi nn magala 
1472 pole hingamisruumi ja häirivad 9-korruselised 
1473 Vähe rohelust 
1474 Koledad kortermajad 
1475 Suured kõrged majad, nende lähedus (külm ja kõle linnaosa) 
1476 Õhkkond ei meeldi 
1477 Kõik mis ma olen Annelinnast kuulnud on vaid negatiivne 
1478 kauane eelarvamus sealsete tööstusettevõtete suhtes ja vähem informeeritus praegusest 

olukorrast, vangla naabrus. 
1479 Kivist linn 
1480 palju sagimis, vähe turvaline 
1481 seal linnaosas elavad peamiselt kodutud ja selle linnaosa üldine pilt on kole 
1482 Olen seal elanud 
1483 asub kaugel 
1484 Ainult puuelamud ja kõik on puuküttega 
1485 suured majad, rohelust vähe 
1486 väga kitsas, ei ole peaaegu mänfuväljakuid, ohtlik elamiseks 
1487 see on kaugel kesklinnast 
1488 Kole 
1489 seal on palju seaduserikkumisi 
1490 Ülerahvastatud, liiga tihe liiklus 
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1491 Ei meeldi 
1492 tundub kõige mustem, lärmakam ja kõige suurema kuritegevusega 
1493 see asub minu marsruudist kaugel 
1494 ilmetu ja liiga tihe arhitektuur, pole vaikust, liiga tihe asustus, halvas seisukorras majad 
1495 seal elab palju venelasi 
1496 sest ei meeldi suured kivist majad 
1497 asub kaugel ja ei tunda usaldusväärne naabruskond 
1498 Bussisõiduks kulub aega väga palju 
1499 Seal koliseb 
1500 Liiga tööstuslik, kivine 
Total N 1500

 
 
 k47_2 
 

  

K47_2  Valisin eelmises küsimuses esimeseks selle 
linnaosa just seetõttu, et 

1 Võõrad 
2 Endised sõjaväelased 
3 kehv bussiliiklus, kehv piirkond 
4 Planeerimata, juhuslik, mürarikas 
5 Liiklus- ja parkimisprobleemid 
6 Nad istuvad oma korteris ja ainult nõuavad riigilt 
7 läheduses midagi ei ole 
8 Palju alkohoolikuid 
9 Pole parke ega rohelust 
10 Pole kodutunnet ja kesklinn kaugel 
11 Ei meeldi seal 
12 Vastik, kurb 
13 palju muulasi 
14 Mulle tundmatu piirkond 
15 Vaesem elanikkond 
16 Tööstus, kaugel kesklinnast 
17 Kehv ligipääs kesklinna ja maanteedele 
18 kinnine, liikumisvaegus 
19 Sagimine 
20 Ei meeldi 
21 Võimatu on saata väikeseid lapsi iseseisvalt õue. Koledad majad, ebasõbralikud majad. 

Hoolimatus. 
22 Suured majad 
23 Käed jalad hakkavad punetama ja hakkavad sügelema 
24 Ei tea kedagi, kes elaks Ropka Tööstuspiirkonnas 
25 Majad näevad välja viletsad 
26 lastele ebasõbralik 
27 Lärm ja varastamist 
28 Joodikud, ohtlik elukeskkond 
29 Ei tundu inimsõbralik 
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30 Palju venelasi, ebaturvaline 
31 Müra halb õhk 
32 Kaugel keskusest 
33 Parkimine maja hoovis või haljasalal 
34 Koledate majadega 
35 Tänavajoodikud 
36 Silma ilu vähe 
37 Kohutav 
38 Siis varastati mind paljaks, rööviti, pakuti narkotsi ning püüti vägistada 
39 Lärm 
40 Tööstuspiirkond ja vangla 
41 Vilets bussiühendus 
42 imelik aura (RAADI) 
43 Ma ei tunne teiste linnaosade elu 
44 Linnast kaugel 
45 Rahutu linnaosa 
46 Nii vähe kui seal liikunud olen, ikka kohtan asotsiaale 
47 Venelasi palju, kole linnaosa 
48 Privaatsuse puudumine 
49 Palju muulasi 
50 vääriks idiootsuse preemiat 
51 Palju joodikuid 
52 pimedas seal ei juöge käia 
53 Korrahoid on halb 
54 Nõrk infrastruktuur 
55 Jääb kesklinnast kaugele 
56 Nõuka pärand 
57 Vähe turvalisust 
58 Aken-akna kõrval 
59 palju muulasi 
60 Tihe asustus 
61 Palju venelasi 
62 Venelaste rohkus 
63 Võõras 
64 keskusest kaugel 
65 Erinevad rahvused 
66 Raske liigelda 
67 Autode parkimine haljasaladel 
68 Keegi millestki ei hooli 
69 Kesklinnast kaugel 
70 Joodikud 
71 Suured majad 
72 Privaatsust vähe 
73 Kõik vajalikud asutused asuvad kaugel 
74 Keskusest kaugel 
75 Tihe asustus, vähe privaatsust 
76 Laste piiratud õuesolemine 

 192



77 Palju venelasi 
78 Mürarikkad 
79 Kaugel kesklinnast 
80 Pole lasteaeda, kooli, kauplust, ühistransporti, spordiasutusi, noortekeskust, teede olukord 

halb (Ihaste) 
81 Palju venelasi, joodikuid 
82 Noortekambad 
83 Rahva mass 
84 Palju venelasi 
85 Linnast kaugel 
86 Joodikud 
87 Ebaturvaline 
88 Teine kultuur. Hirmutav 
89 Suur saastatus 
90 Suured karpmajad, vähe rohelust 
91 Venelasi on liiga palju, ebaturvaline 
92 Kõrge kuritegevus 
93 Ülerahvastatud 
94 Liiguvad ringi kahtlased inimesed 
95 Suur liiklus, palju müra, saastunud õhk, ülerahvastunud vangla 
96 Halb heakord 
Total N 96

 
 
 k49_9_1 
 

  

K49_9_1  Mis on elukoha vahetuse põhjuseks? Muud 
põhjused 

1 Soov omaette elada 
2 Ehitame talu valmis 
3 Vahetan elukohta, kui leian sobiva linnast väljas- enam loodust 
4 soovisin väiksemat korterit 
5 tahavad müüa korter maha, kolida poja juurde 
6 Tahan elada väiksemas (madalamas) majas, kus on rohkem rohelust 
7 Vanemad tulevad tagasi 
8 perelisa soovid 
9 On olemas maja väljaspool Tartu linna, mille ehitame elamuks 
10 Vesi keldris, mistõttu riided ja jalanõud hallitavad kapis 
11 Soovin vabaneda ebameeldivast (ei suuda oma eluaset remontida) naabritest 
12 Ebameeldivad ja lärmakad naabrid. 
13 töökoha hankimine 
14 Kõik on võimalik. Plaane pole ma nii kaugele teinud. Elu näitab. 
15 ei meeldi Annelinna piirkond, kus elan 
16 Majas ei ole remonti tehtud aasta-kümneid ja majas on vähe maksujõulisi elanike 
17 soov elada privaatselt ja looduse keskel 
18 tülikad naabrid 
19 Lähen elama maale 
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20 liikumise raskused 
21 Vajalik oleks keskküte 
22 soovin omaenda maja, mille kavatsen ise ehitada 
23 maja olemas, aga vaja remontida 
24 Kolida oma majja 
25 Soovin lapsele rohkem õuesolemise võimalusi ja vaiksemat piirkonda 
26 Linnast maale 
27 Kui enam üksi vanaduse tõttu hakkama ei saa, siis tuleb poja juurde minna. 
28 Tahan rajada kodu maale 
29 Soovin unistust ellu viia ja ehitada maja Ihastesse 
30 Ehitame uue maja 
31 Ei vaja enam nii suurt maja 
32 Paneelmajast ära 
33 Tahaks väga linna lähedale ilusat ja väikest kodu, parem kui koos lastega, üksi ei saaks 

hakkama. 
34 lähen vangi tagasi 
35 Läksin mehele. Eramaja Elvas 
36 Kui vahetada, siis avarama pinnaga ja väikese aiaga 
37 Vajan maalimiseks ateljeed ja panipaika 
38 

Poeg ehitas juurdeehituse, ära kolinud. Peame ehk ise ära minema, kui terve maja müüakse 

39 Tahaks omaette ilma probleemidtea ja halbade naabriteta 
40 Kui oleks võimalik, siis parandaks elutingimusi. 
41 Soovin sõita välisriiki 
42 soov vähendada naabrite arvu 
43 Lastele lähemale Tallinnasse 
44 maja üldine seisukord 
45 Estiko kiletsehhi hais ja müra 
46 Pere suurenemine 
47 uuemas majas on parem ja mõnusam 
48 Tahaks päris oma kodu 
49 soov elada oma majas 
50 Kui tervis vastu ei pea, siis vaja minna hooldekodusse 
51 Tahaks oma majas elada, kus oleks privaatne ja rahulik. 
52 Linnaosa elanikud on võikad ja linnaosa räpane 
53 Soovime ehitada oma maja linnast eemal 
54 Ei meeldi rajoon ja korrus 
55 Kinnisideega seotud põhjus 
56 Soovin rohkem privaatsust! 
57 Soovin oma eramaja 
58 ei kavatse vahetada 
59 Ei soovi elukohta vahetada 
60 Eramu ehitus 
61 vanadus 
62 Ebamugavad ja ebasümpaatsed naabrid. 
63 Tahan jälle maale tagasi 
64 soovin sünnikodule lähemale! 
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65 Aitab jamast 
66 Perekonnast lahku 
67 vaiksem elurajoon 
68 Oma maja ehitamine väljaspool Tartut. Krunt päritud 
69 Võiks olla mingi majaosa (eraldi) 
70 Soovin väiksemat elamispinda 
71 Tartust on kõrini 
72 maja vajab remonti, mis käib üle jõu 
73 Sooviks ühepereelamut 
74 Kui saan lotovõidu, siis vahetan korteri eramaja vastu. 
75 Elamu valmimine 
76 asun elama tütre juurde, Tartus 14 km 
77 linnast ära 
78 Soov on kuhugi maapiirkonda minna, oma maja metsa veerel privaatses kohas 
79 puudub põhjus elukohta vahetada 
80 soovin asuda isiklikku majja elama 
81 Ruumipuudus 
82 Soovin teise linna kolida 
83 Tütrele lähemale, sest iga on kõrge 
84 lapsed 
85 Lubatud abikaasa vanematele, et kolime neile lähemale, kui ta magistriõpingud lõpetab 
86 Eesti riigi vaenulik ja ksenofoobiline rahvuspoliitika, mitte-eestlaste ignoreerimise ja 

assimileerumise poliitika 
87 sooviks suuremat ja rahulikumat ümbrust, et oleks lastel kiikumise-mängimise võimalust 
88 madalam korrus vajalik, suurem eraldatus, kaasaegselt remonditud 
89 Rolli võib hakata mängima vanadus, ei saa olme probleemidega enam hakkama. 
90 see on ajutine peatuspaik 
91 vahetaks maja vastu 
92 Tehti kolimiseks hea pakkumine, ks saan hea sõbraga asukohalt ja kvaliteedilt paremas 

kohas elada 
93 Soovin elama asuda hooldekodusse. 
94 Sund üürnik - soovin kohtu kaudu oma õigusi maja tagasi ostuks linnaomanikult 
95 privaatsust tahaks 
96 soovin elada tolmuvabas piirkonnas, 30 aastat olen seal elanud ja tänava olukord on ikka 

sama 
97 Soov omaette olla, peenramaad teha ja loomadele ja endale rohkem rohelust 
98 Vähe ruumi kuna peres kasvamas kaks last 
99 Lapsed elavad omaette. Pole vaja enam nii suurt korterit 
100 tahan odavamat 
101 Rohkem privaatsust 
102 kokku kolida poja perega -2 pereelamusse 
103 Soovin vaiksemat elukeskkonda 
Total N 103

 
 
 k49_9_2 
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K49_9_2  Mis on elukoha vahetuse põhjuseks? Muud 
põhjused 

1 Reformierakond on Tartu maha müünud 
Total N 1

 
 
 k50_1 
 

  K50_1  Muu eluruum Tartus 
1 eramu Tartus 
2 Ühiselamu 
3 Kuni 6 korteriga elamu 
4 ei tea veel 
5 kas eramu või korteri Tartus 
6 3-4-toaline korter 
7 sõltuvalt kinnisvara turu hindadest 
8 oma maja tarbeaiaga 
9 mis on soodsam ja sobivam 
10 väiksemat 
11 ei kavatsegi, lähen välismaale õppima 
12 Ei tea veel 
13 kong 
14 Kivimaja II korrus, kus oleks piisavalt ruumi (umbes 60 ruutmeetrit) 
15 Kavatsen välismaale sõita 
16 1-toaline korter, arvestades eakust on vajalik odavamat elamispinda 
17 Korter mugavustega 
18 Üürikorter 
19 Välismaa 
20 Koht hooldekodus 
21 

väiksem eramu või 60-ruutmeetrine korter kuni 3-korruselises majas Tartus või Tartu lähistel 

22 Puitelamu 
23 Üürikorter 
24 kas või sotsiaalkorter 
25 ka eramu Tartus või väljaspool Tartut 
26 eramuosa Tartus 
27 Uus üürikorter 
28 talu 
29 ühikas 
30 kõikvõimalike mugavustega, bussipeatus ja kauplus hästi lähedal. Ka muud teenused. 
31 Linn peab ostma mulle elamise ja kompenseerima mulle tekitatud kahjud sellega tekinud. 

Korrupeerunud Linnavalitsus 
32 1- toaline ahiküttega korter 
33 Samasugune 
Total N 33
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  K51_9_1  Kellegi teise 
1 sotsiaalabiosakonna poole 
2 Panga 
3 Lastelaste 
4 Abikaasa 
5 Krediidiasutused 
6 eksabikaasa 
7 Panga 
8 firma, kus ma töötan 
9 ülemuse 
10 Pangakaardi 
11 pank 
12 Panga 
13 abikaasa 
14 panka 
15 katsun ise hakkama saada 
16 Parima sõbra, kes aitab alati kui vaja. 
17 panka 
18 Panga 
19 Elukaaslane 
20 pank 
21 ülemuse 
22 Jumal 
23 Kiriku poole 
24 pangalaen, nõustajad 
25 õde 
26 Panga 
27 pank (materjaalne) 
28 panga 
29 Vend 
30 Pank 
31 partneri 
32 Elukaaslase 
33 pank 
34 SMS-laen 
35 elukaaslase 
36 panka 
37 selle poole, kes suudab aidata 
38 psühholoog, pank 
39 SMS-laen :) 
40 Palvetan ja Jumal aitab 
41 SMS laen 
42 lähen võtan poest tagastamautut laenu 
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43 tööandja 
44 Panga 
45 Võtaksin pangas krediitkaardi 
46 SMS-laen 
47 Kirikuõpetaja 
48 Panga poole 
49 elukaaslaselt 
50 panga 
51 Elukaaslase, venna poole 
52 abikaasa 
53 sotsiaalabiosakonna poole 
54 Panga poole mater. abi saamiseks. 
55 Panga 
56 Abikaasa 
57 Panga 
58 Praegu tulen ise toime 
59 panga 
60 ülemuse poolt 
61 Pangad 
62 Mehe 
63 linnavalitsuse 
64 psühholoogi või psühhiaatri 
65 Sotsiaaltöötajad 
66 oleneb olukorrast 
67 elukaaslase 
68 pangad 
69 ei oska praegu öelda 
70 Saan ise hakkama 
71 elukaaslase 
72 sotsiaalabiosakond 
73 Laen pangast 
74 Elukaaslane 
75 Õe 
76 Abikaasa 
77 Oma jõuga 
78 pank 
79 elukaaslase poole 
80 Elukaaslase 
81 Raha küsiks pangast ikka kui antaks 
82 Ikka ise peab otsima väljapääsu 
83 kristlik kogudus 
84 abikaasa 
85 panga 
86 Suvaliste inimeste 
87 abikaasa 
88 elukaaslase 
89 elukaaslase 
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90 Abikaasa 
91 Elukaaslane 
92 mehe 
93 Panka 
94 Ainult ühele sõbrale. 
95 Õe ja venna 
96 Pank 
97 Üjispank-SEB 
98 Pank 
99 Oma naise 
100 Õdede 
101 Krediidi asutuste poole näiteks Big 
102 Panga 
103 Vanaema 
104 Oleneb olukorrast 
105 Hooldaja 
106 panga poole 
107 Pank 
108 Panga 
109 SMS laen 
110 Poiss-sõber 
111 poja poole 
112 raha saab pangast 
113 abikaasa 
114 Pole kellegi poole pöörduda. Tuleme ise toime. 
115 Pank, psühhiaater 
116 Maarja kogudus 
Total N 116

 
 
 k55_1 
 
  K55_1  Mõnes teises Tartu linnaosas. Millises? 
1 Kesklinn 
2 Kesklinnas 
3 Kesklinn 
4 Kesklinn 
5 Kesklinnas 
6 Tammelinnas 
7 Ränilinn 
8 Jaamamõisa 
9 Ropka 
10 Kesklinn 
11 Karlovas 
12 Annelinnas 
13 TÜ liikuv 
14 Karlova 
15 Karlova 
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16 Ülejõe 
17 Kesklinn 
18 Raadi-Kruusamäe 
19 Ihastes 
20 Vaksali 
21 annelinn 
22 Annelinn 
23 Kesklinnas 
24 Tammelinnas 
25 Annelinnas 
26 Ropka-Tööstuse 
27 kesklinnas 
28 Tähtvere 
29 Tähtvere 
30 Ränilinnas 
31 Kesklinn 
32 Variku 
33 Tähtvere 
34 Maarjamõisa ja Kesklinn 
35 Maarjamõisas 
36 Ropka 
37 Maarjamõisa 
38 Ropkamõisa 
39 Annelinnas 
40 kesklinn 
41 Annelinn 
42 Kesklinn 
43 Tähtvere 
44 Kesklinnas 
45 Ropkas 
46 Kesklinn 
47 Kesklinn 
48 Kesklinnas 
49 Raadi-Kruusamäe 
50 Vaksali\Maarjamõisa 
51 Annelinn 
52 Annelinn 
53 Ropka tööstus 
54 Ropka 
55 Kesklinnas 
56 Kesklinnas 
57 Kesklinnas 
58 Ropka 
59 Ropka Tööstus 
60 Kesklinnas 
61 Kesklinn 
62 Maarjamõisa 
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63 Raadi 
64 Ropka Tööstuse 
65 Kesklinn 
66 Vaksali 
67 Kesklinnas 
68 Kesklinn 
69 Kesklinn 
70 Kesklinn 
71 kesklinnas 
72 Tähtveres 
73 Kesklinn 
74 Kesklinn 
75 Ränlinn 
76 Maarjamõisa 
77 Kesklinnas 
78 Ropka 
79 Kesklinn 
80 Veeriku 
81 Tammelinnas 
82 Kesklinnas 
83 kesklinn 
84 Ropka Tööstus 
85 Annelinn 
86 Ropka-Tööstuse 
87 Kesklinn 
88 Annelinnas 
89 Annelinnas 
90 Ropka 
91 Kesklinn 
92 Veeriku 
93 Ülejõe 
94 Ropka 
95 kesklinn 
96 Kesklinnas 
97 Ringtee 
98 Raadi 
99 Vaksali 
100 Kesklinn 
101 Maarjamõisa 
102 Maarjamõisa 
103 Kesklinnas 
104 Kesklinn 
105 Kesklinnas 
106 Kesklinnas 
107 Vaksali 
108 Ropka tööstuslinnaosas 
109 Kesklinnas 
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110 Kesklinnas 
111 Kesklinn 
112 Tähtvere 
113 Ränilinn 
114 Kesklinn 
115 Kesklinnas 
116 Kesklinnas 
117 Tähtvere 
118 Veeriku 
119 Raadi-Kruusamäe 
120 Ropka 
121 Ülejõe 
122 Tammelinn 
123 Tammelinnas 
124 Jaamamõisa 
125 Veeriku 
126 Kesklinn 
127 Maarjamõisa 
128 Ropka tööstuse 
129 Ropka Tööstus 
130 Ropka 
131 Kesklinn 
132 Kruusamäe 
133 Vaksali 
134 Kesklinn 
135 Ränilinnas 
136 Kesklinn 
137 Kesklinn 
138 Tähtveres 
139 Ropka-Tööstuse 
140 Karlova 
141 Kesklinn 
142 Ülejõe 
143 Raadi 
144 Raadi-Kruusamäe 
145 Tammelinn 
146 Kesklinnas 
147 Annelinn 
148 Raadi-Kruusamäe 
149 Kesklinn 
150 Kesklinnas 
151 Ropka Tööstus 
152 Ropkas 
153 Kesklinnas 
154 Kesklinnas 
155 Kesklinn 
156 Ropkas 
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157 Kesklinn 
158 Raadi-Kruusamäe 
159 Kesklinn 
160 Maarjamõisa 
161 Annelinnas 
162 Kesklinnas 
163 Jaamamõisa 
164 kesklinn 
165 Kesklinnas 
166 Kesklinn 
167 Maarjamõisa 
168 Kesklinn 
169 Ropka Tööstus 
170 Ränilinn 
171 Kesklinn 
172 Kesklinnas 
173 Karlova 
174 Raadi-Kruusamäe 
175 Kesklinnas 
176 Kesklinnas 
177 Veeriku 
178 Tähtvere 
179 Ropka - Ropka-Tööstuse 
180 Vaksali 
181 Maarjamõisa 
182 Maarjamõisa 
183 Kesklinnas 
184 Kesklinn 
185 Jaamamõisa 
186 Veeriku 
187 kesklinn 
188 Veeriku 
189 Maarjamõisas 
190 Kesklinnas 
191 Kesklinnas 
192 Ropka-Tööstuse 
193 kesklinnas 
194 Kesklinn 
195 kesklinnas 
196 Ropka 
197 Ropka Tööstus 
198 Kesklinn 
199 kesklinnas 
200 Jaamamõisa 
201 Kesklinn 
202 Kesklinn 
203 Maarjamõisa 
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204 Maarjamõisa 
205 Tammelinn 
206 Veeriku 
207 Kesklinn 
208 Raadi-Kruusamäe 
209 Kesklinn 
210 Kesklinn + Annelinn 
211 Variku 
212 Tähtvere 
213 Maarjamõisa 
214 Maarjamõisa 
215 Kesklinnas 
216 Kesklinnas 
217 Ropka 
218 Tammelinnas 
219 Kesklinn 
220 Maarjamõisa 
221 Kesklinn 
222 kesklinn 
223 Maarjamõisas 
224 Supilinn 
225 Kesklinnas 
226 Karlovas 
227 Tähtvere 
228 Tähtveres 
229 Kesklinn 
230 Kesklinn 
231 Tähtveres 
232 Raadi-Kruusamäe 
233 Kesklinnas 
234 Maarjamõisa 
235 kesklinn 
236 Ropka tööstuse 
237 Räni 
238 Maarjamõisa 
239 Maarjamõisas 
240 Kesklinn 
241 Annelinn 
242 kesklinnas 
243 Annelinnas 
244 Kesklinnas 
245 Raadi-Kruusamäe 
246 Annelinn 
247 Veeriku 
248 Kesklinnas 
249 Ülejõe 
250 Kesklinn 
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251 Vaksali 
252 Kesklinnas 
253 Maarjamõisa 
254 Ropka 
255 Ülejõe 
256 Kesklinn 
257 Kesklinn 
258 Ropka 
259 Ülejõe 
260 Kesklinn 
261 Kesklinn 
262 Kesklinn 
263 Veeriku 
264 Veeriku 
265 Maarjamõisa 
266 Veeriku 
267 Kesklinnas 
268 Veeriku 
269 Veeriku 
270 Kesklinn 
271 Maarjamõisa 
272 Kesklinn 
273 Tammelinn 
274 Raadi-Kruusamäe 
275 Ropka-tööstuse 
276 Ropka 
277 Ropka 
278 Kesklinnas 
279 Maarjamõisa 
280 Karlova 
281 Maarjamõisa 
282 Ülejõe 
283 Karlova 
284 Kesklinnas 
285 Kesklinnas 
286 Kesklinnas 
287 Kesklinn 
288 Kesklinnas 
289 Ropka Tööstus 
290 Vaksali 
291 Annelinn 
292 Raadi 
293 Kesklinn 
294 Kesklinnas 
295 Veeriku 
296 Ropka 
297 Annelinnas 
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298 Vaksali 
299 Vaksali 
300 Kesklinnas 
301 Ropka Tööstus 
302 Ropka tööstuse 
303 Ülejõe 
304 Maarjamõisa 
305 Annelinn 
306 Kesklinnas 
307 Kesklinnas 
308 Annelinn 
309 Kesklinn 
310 Kesklinn 
311 Kesklinn 
312 Ropka Tööstuse 
313 Ropka Tööstus 
314 Kesklinn 
315 Kesklinn 
316 Tähtvere 
317 Karlova 
318 Kesklinnas ja Veerikul 
319 Ränilinn 
320 Veeriku 
321 Ropka 
322 Kesklinn 
323 Tammelinnas 
324 Tähtvere 
325 Tähtvere 
326 Kesklinnas 
327 Kesklinn 
328 Kesklinn 
329 Karlovas 
330 Maarjamõisas 
331 Veeriku 
332 Maarjamõisa 
333 Kesklinn 
334 Kesklinnas 
335 Maarjamõisas 
336 Ülejõe 
337 Kesklinn 
338 Annelinnas 
339 Supilinn 
340 Tähtveres 
341 Ropka tööstus 
342 Vaksali 
343 Veerikul 
344 Tähtvere 
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345 Kesklinn 
346 Annelinn 
347 Kesklinnas 
348 Ülejõe 
349 Kesklinn 
350 Ropka 
351 Maarjamõisa 
352 Raadi 
353 Ravila tn. 
354 Maarjamõisa 
355 Kesklinnas 
356 kesklinnas 
357 Kesklinnas 
358 Vaksali 
359 Kesklinnas 
360 Maarjamõisa 
361 kesklinnas 
362 Kesklinn 
363 Veeriku 
364 Ropka 
365 Kesklinn 
366 Kesklinnas 
367 Kesklinn 
368 Maarjamõisa 
369 Kesklinnas ja Vaksalis 
370 Karlova 
371 Kesklinnas 
372 Kesklinnas 
373 Karlova 
374 Kesklinnas 
375 Kesklinnas 
376 Supilinn 
377 Tähtvere 
378 kesklinnas 
379 Annelinn 
380 Räni 
381 Maarjamõisa 
382 Maarjamõisa 
383 Kesklinn 
384 Kesklinnas 
385 Raatuse kaubamaja 
386 Supilinnas 
387 kesklinnas 
388 Jaamamõisa 
389 Variku 
390 Tähtvere/Supilinn 
391 Kesklinnas 
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392 Veeriku 
393 Ülejõe 
394 Kesklinnas 
395 Karlova 
396 vaksali 
397 Kesklinnas 
398 Kesklinn 
399 kesklinnas 
400 Annelinn 
401 Kesklinnas 
402 Ülejõe 
403 Maaarjamõisa 
404 kus vaja 
405 Kesklinn 
406 Tammelinn 
407 Raadil 
408 Kesklinnas 
409 Kesklinn 
410 Kesklinn 
411 Ülejõe 
412 Ropka-Tööstuse 
413 Ropka tööstus 
414 Raatuse 
415 Annelinnas 
416 Kesklinn 
417 Maarjamõisa 
418 Maarjamõisa 
419 Kesklinnas 
420 Maarjamõisa 
421 Veeriku 
422 Maarjamõisa 
423 Kesklinnas 
424 Maarjamõisa 
425 Ülejõe 
426 Kesklinnas 
427 Annelinnas 
428 Annelinn 
429 Vaksali 
430 Ülejõe 
431 Kesklinnas 
432 Tähtvere 
433 Kesklinnas 
434 Kesklinn 
435 Maarjamõisa 
436 Kesklinnas 
437 Kesklinnas 
438 Tähtvere 
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439 Kesklinn 
440 Karlova 
441 maarjamõisa 
442 Kesklinn 
443 Kesklinn 
444 Ropka 
445 Karlova 
446 Kesklinn 
447 Kesklinnas 
448 EPMÜ 
449 Kesklinnas 
450 Kesklinnas 
451 Ülejõe 
452 Kesklinn 
453 Kesklinnas 
454 Veerikus 
455 Ropka 
456 Kesklinnas (mõlemad) 
457 Annelinn 
458 Karlovas 
459 Kesklinn 
460 Ropka Tööstus 
461 Maarjamõisa 
462 Maarjamõisa 
463 Kesklinn 
464 Karlova 
465 Annelinn 
466 Vaksali 
467 Ränilinn 
468 Kesklinnas 
469 Annelinn 
470 Veerikul 
471 Jaamamõisas 
472 Kruusamäe 
473 Ülejõe 
474 Maarjamõisas 
475 Vaksali 
476 Maarjamõisa 
477 Kesklinn 
478 Vaksali 
479 Karlova 
480 Kesklinn 
481 Ropka 
482 Kesklinnas 
483 Ropka 
484 Kesklinnas 
485 Tähtvere 
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486 Kesklinn 
487 Variku 
488 Maarjamõisa 
489 Ropka 
490 Kesklinn 
491 Kesklinnas 
492 kesklinn 
493 Jaamamõisas 
494 Kesklinnas 
495 Veeriku 
496 Annelinn 
497 Annelinn 
498 Maarjavälja 
499 Kesklinnas 
500 Vaksali 
501 vaksali 
502 Tapa ÜJP 
503 Veeriku 
504 Kesklinn 
505 Karlova 
506 kesklinn 
507 Kesklinnas 
508 Tammelinnas 
509 Ränilinn 
510 Ränilinnas 
511 Kesklinnas 
512 Kesklinn 
513 Vaksali 
514 Annelinnas 
515 Ränilinn 
516 Ränilinn 
517 Kesklinnas 
518 Kesklinnas 
519 Kesklinnas 
520 Karlova 
521 Tammelinn 
522 Ropka Tööstus 
523 Tähtveres 
524 Maarjamõisa 
525 Kesklinnas 
526 Ropka 
527 Vaksali 
528 Kesklinnas 
529 Vaksali 
530 Ropka Tööstus 
531 Kesklinnas 
532 Ropka-Tööstuse 
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533 Kesklinn 
534 Kesklinnas 
535 Kesklinn 
536 Annelinnas 
537 Ropka 
538 Kesklinnas 
539 Karlova 
540 Tammelinn 
541 Raadi 
542 Kesklinn 
543 Karlova 
544 kesklinnas 
545 Kesklinnas 
546 Veeriku 
547 Kesklinnas 
548 Kesklinn 
549 Tähtveres 
550 Maarjamõisas 
551 Raadi-Kruusamäe 
552 Kesklinn 
553 Kesklinn 
554 Tähtvere 
555 Veeriku 
556 Kesklinn 
557 Kesklinnas 
558 Kesklinnas 
559 Vaksali 
560 Ülejõe 
561 Kesklinn 
562 Raadi-Kruusamäe 
563 Maarjamõisa 
564 Ropka Tööstuse 
565 Ilmatsalu 
566 Annelinnas 
567 Tähtvere 
568 Maarjamõisa 
569 Tähtvere 
570 Ülejõe 
571 Maarjamõisa 
572 Kesklinn 
573 Karlova 
574 Veerikul 
575 Kesklinn 
576 Maarjamõisa 
577 Veeriku 
578 Ropka Tööstus 
579 Vaksali 
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580 Raadi 
581 Karlovas 
582 Tammelinn 
583 Maarjamõisa 
584 Ülejõe 
585 kesklinnas 
586 Kesklinn 
587 Ropka-Tööstuse 
588 Ülejõe 
589 Tähtvere 
590 Kesklinnas 
591 Tammelinn 
592 Karlovas 
593 Kesklinnas 
594 Annelinnas 
595 Vaksali 
596 Kesklinnas 
597 Kesklinnas 
598 tavaliseld üle linna 
599 Ropka 
600 Kesklinnas 
601 Tähtveres 
602 Ropka 
603 Tähtveres 
604 Annelinnas ja Kesklinnas 
605 Raadi-Kruusamäe 
606 Kesklinn 
607 Kesklinn 
608 Ilmatsalu tänavas, Tartus 
609 Kesklinnas 
610 Kesklinnas 
611 Raatuse 
612 Kesklinna 
613 Kesklinn 
614 Kesklinn 
615 Maarjamõisa 
616 Karlovas 
617 Ülejõe 
618 Kesklinn 
619 Maarjamõisa 
620 Ropka-Tööstuse 
621 kesklinnas 
622 Karlova 
623 Kesklinnas 
624 Veeriku 
625 Karlovas 
626 Jaamamõisa 
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627 Kesklinnas 
628 Veerikul 
629 Kesklinn 
630 Variku 
631 Kesklinnas 
632 kesklinn 
633 Variku 
634 Kesklinnas 
635 Tähtvere 
636 Kesklinnas 
637 Annelinnas 
638 Kesklinn 
639 Kesklinn 
640 Kesklinn 
641 Kesklinn 
642 Annelinn 
643 Ropka 
644 Kesklinnas 
645 Kesklinn 
646 Kesklinnas 
647 Tähtveres 
648 Maarjamõisa 
649 Maarjamõisas 
650 Kesklinn 
651 Maarjamõisa 
652 Kesklinnas 
653 Tahtvere 
654 Kesklinn 
655 Ropka 
656 Kesklinna piirkond 
657 Maarjamõisas 
658 Kesklinnas 
659 Annelinnas 
660 Kesklinn 
661 Maarjamõisa 
662 Ropka-Tööstuse 
663 Kesklinn 
664 Raadi-Kruusamäe 
665 Kesklinn 
666 Raadi-Kruusamäe 
667 Veeriku põhikool 
668 Kesklinn, Maarjamõisa 
669 Kesklinn 
670 Kesklinn 
671 Maarjamõisa 
672 Kesklinn 
673 Tammelinnas 
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674 Kesklinn 
675 Kesklinnas 
676 Raadi 
677 Ropka Tööstusrajoonis 
678 Kesklinn 
679 Annelinn 
680 Vaksali 
681 Vaksali 
682 Veeriku 
683 Vaksali 
684 Annelinnas 
685 Raadi-Kruusamäe 
686 Raadil 
687 Ropka Tööstus 
688 Karlova 
689 Variku 
690 Ravila 
691 Annelinnas 
692 Karlova 
693 Maarjamõisa 
694 Kesklinn 
695 Veeriku 
696 Ropka 
697 Kesklinnas 
698 Annelinnas 
699 Ropka 
700 Kesklinn 
701 Kesklinn 
702 Tammelinnas 
703 Maarjamõisa 
704 Raadi-Kruusamäe 
705 Lohkva 
706 Tähtvere 
707 Maarjamõisa 
708 Kesklinnas 
709 Raadi-Kruusamäe 
710 Maarjamõisa 
711 kesklinn 
712 kesklinn 
713 Ropka 
714 Kesklinn 
715 Maarjamõisa 
716 Veerikul 
717 Ropka 
718 Ülejõe 
719 Maarjamõisa 
720 Tähtvere 
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721 Kesklinn 
722 Maarjamõisa 
723 Ropka Tööstuse 
724 vaksali 
725 Vaksali 
726 Kesklinn 
727 Raadi 
728 Ropka Tööstuse 
729 Ropka 
730 Tähtveres 
731 Kesklinnas 
732 Kesklinn 
733 Maarjamõisa 
734 Kesklinn 
735 Veerikul 
736 Maarjamõisa 
737 Kesklinn 
738 kesklinn 
739 Ropka Tööstus 
740 Karlovas 
741 Kesklinnas 
742 Kesklinn 
743 Ropka 
744 Kesklinn 
745 Maarjamõisas 
746 Veeriku 
747 Vaksali 
748 Ropkas 
749 Veeriku 
750 Kesklinnas 
751 Kesklinnas 
752 Tammelinn 
753 Ropka Tööstusrajoon 
754 Maarjamõisa 
755 Tähtvere 
756 Kesklinn 
757 Kesklinnas 
758 Kesklinnas 
759 Kesklinn 
760 Kesklinn 
761 Kesklinn 
762 Kesklinn 
763 Ropka 
764 Kesklinnas 
765 Kesklinn 
766 Ringtee 
767 Kesklinnas 
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768 Kesklinn 
769 Annelinnas 
770 Tähtvere 
771 Kesklinn 
772 Ülejõe 
773 Maarjamõisas 
774 Ropka Tööstus 
775 Kesklinnas 
776 Vaksali 
777 Ropka Tööstus 
778 Veerikul 
779 Kesklinnas 
780 Maarjamõisa 
781 Kesklinnas 
782 Ropka Tööstusrajoon 
783 Raadi 
784 Annelinnas 
785 Ropka 
786 Jaamamõisa 
787 Vaksali 
788 Ropka 
789 Kesklinn 
790 Tähtvere 
791 Ülejõe 
792 Variku 
793 Kesklinnas 
794 Kesklinnas 
795 kesklinn 
796 Kesklinn 
797 Annelinnas 
798 Vaksali 
799 Kesklinnas 
800 Raadi 
801 Tähtvere 
802 Veeriku 
803 Tähtvere 
804 Kesklinnas 
805 Tähtvere 
806 Kesklinn 
807 Kesklinnas 
808 Kesklinnas 
809 Kesklinn 
810 Ränilinn 
811 Kesklinn 
812 Karlova 
813 Ropka Tööstus 
814 kesklinn 
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815 Ränilinn 
816 Veeriku 
817 Ropka 
818 Kesklinn 
819 Raadi 
820 kesklinn 
821 Tähtvere 
822 Vaksali 
823 Ülejõe 
824 Tähtvere 
825 kesklinnas 
826 Annelinnas 
827 Karlova 
828 Ringtee 
829 Vaksali 
830 Ropka 
831 Maarjamõisa 
832 Ülejõe 
833 Vaksali 
834 Kesklinnas 
835 Tähtvere 
836 Tähtvere 
Total N 836

 
 
 k55_3 
 

  K55_3  Tartu maakonnas. Kus? 
1 Kambja vald 
2 Elva 
3 Haage 
4 Kolkja 
5 Tähtvere vald 
6 Lähtel 
7 Nõo alev 
8 Mellistes 
9 Ülenurme 
10 ülenurmel 
11 Ülenurme 
12 Ülenurmel 
13 Peipsiäärevald 
14 Tiksojal 
15 Annelinn 
16 Märja alevik 
17 Elva 
18 Lähte 
19 Lohkva 
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20 Nõo 
21 Nõos 
22 Nõo 
23 Elvas 
24 Reola 
25 Ülenurme 
26 Reolas 
27 Reola 
28 Alatskivi vald 
29 Vahi tööstuspark 
30 Reolas 
31 Tõrvandi 
32 Lähtel 
33 Reola 
34 Kambja vald 
35 Luunja vald 
36 Ülenurmel 
37 Märjal 
38 Vahi Tööstuspark 
39 Eerika 
40 Ülenurme 
41 Vahikülas 
42 Kambja vald 
43 Reolas 
44 Tõrvandis 
45 Ülenurmel 
46 Reolas 
47 Soinaste 
48 Laevas 
49 Lohkvas 
50 Väike Lohkva 
51 Tõrvandi lähedal 
52 Tõrvandi 
53 Ilmatsalus 
54 Luunja 
55 Mäksa vald 
56 Tõrvandi 
57 Laevas 
58 Maramaa 
59 Roiul 
60 Ülenurme 
61 Eerika (Ülenurme) 
62 Ülenurmes 
63 Luunjas 
64 Reola 
65 Ülenurme 
66 Kõrveküla 
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67 Kõrveküla 
68 Tõravere 
69 Ülenurmes 
70 Vana-Kuustes, Kambja v. 
Total N 70

 
 
 k55_5 
 

  K55_5  Mujal Eestis. Kus? 
1 Valgamaa 
2 Tallinn 
3 kuhu saadetakse 
4 Jõgevamaa 
5 vallas 
6 Ahja, Põlvamaa 
7 Tallinn 
8 Tallinn Astangu 
9 Jõgeval 
10 Jõgeva 
11 Lõuna-Eesti 
12 Otepääl 
13 Tallinn 
14 Lõ-Eesti 
15 Tallinn 
16 Jõgeva linn 
17 Tallinnas 
18 Jõgevamaal, Painküla 
19 Tallinn 
20 Otepää 
21 Laatres 
22 Jõhvi 
23 Kiidjärvel 
24 Tallinn 
25 Keila 
26 Tallinn 
27 Tallinn 
28 Luunja 
29 Tallinn 
30 Tallinn 
31 Tallinn 
32 Võru 
33 Tallinn 
34 Jõgeva 
35 Võrumaal 
36 Isaku 
37 Viljandi 
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Total N 37
 
 
 k58_1 
 

  K58_1  Mõnes teises Tartu linnaosas. Millises? 
1 Kesklinn 
2 Kesklinn 
3 Tammelinn 
4 Veeriku 
5 Kesklinnas 
6 Ropkas 
7 Kesklinn 
8 Ropka Tööstuse 
9 Maarjamõisas 
10 Kesklinn 
11 Raadi-Kruusamäe 
12 Kesklinn 
13 Kesklinn 
14 Kesklinnas 
15 Ropka 
16 Kesklinnas 
17 kesklinn 
18 Kesklinn 
19 Kesklinn 
20 Karlova 
21 kesklinn 
22 Tähtvere 
23 Karlovas 
24 Kesklinnas 
25 Ropka 
26 Kesklinnas 
27 Tähtvere 
28 Karlova 
29 Ülejõe 
30 Annelinnas 
31 Annelinnas 
32 Kesklinnas 
33 kesklinn 
34 Tähtvere 
35 Kesklinnas 
36 Riiamäel 
37 Kesklinn 
38 kesklinn 
39 Vaksali 
40 Maarjamõisa 
41 Kesklinn 
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42 Kesklinn 
43 Tähtveres 
44 Kesklinnas 
45 kesklinnas 
46 Kesklinnas 
47 Kesklinn 
48 Veeriku 
49 Kesklinn 
50 Kesklinn 
51 kesklinn 
52 Vaksali 
53 Veeriku 
54 Tähtvere 
55 Maarjamõisa 
56 Kesklinnas 
57 Kesklinnas 
58 Ropka 
59 Tähtvere, Supilinn 
60 Veeriku 
61 Kesklinn 
62 Maarjamõisa 
63 Vaksali 
64 Karlova 
65 Kesklinnas 
66 kesklinnas 
67 Maarjamõisa 
68 Lääne-Virumaa 
69 Maarjamõisas 
70 kesklinnas 
71 Kesklinnas 
72 Kesklinnas 
73 Ülejõe 
74 Tammelinnas 
75 Kesklinnas 
76 Ülejõe 
77 Karlovas 
78 Maarjamõisa 
79 kesklinn 
80 Kesklinn 
81 Ülejõe 
82 kesklinnas 
83 Tähtvere 
84 Ülejõe 
85 Kesklinn 
86 Tähtveres 
87 Lõuna-eesti 
88 Kesklinn 
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89 Tähtvere 
90 Tähtvere 
91 Tähtveres 
92 Maarjamõisa 
93 Annelinnas 
94 Annelinnas 
95 Annelinnas 
96 Kesklinn 
97 kesklinnas 
98 Kassi-Toomel 
99 Kesklinn 
100 Kesklinn 
101 kesklinn 
102 Kesklinn 
103 Supilinn 
104 Kesklinnas 
105 Kesklinn 
106 Veeriku 
107 Kesklinnas 
108 Kesklinnas 
109 Kesklinnas 
110 Ropka 
111 Kesklinn 
112 kesklinn 
113 Räpina 
114 Vaksali 
115 Vaksali 
116 Vaksali 
117 Tähtvere 
118 Vaksali 
119 Karlova 
120 Kesklinnas 
121 Jaamamõisa 
122 Tallinnas 
123 erinevates 
124 Tammelinnas 
125 Kesklinn 
126 Kesklinnas 
127 Kesklinnas 
128 Kesklinnas 
129 Kesklinn 
130 Ropka Tööstus 
131 Vaksali, Veeriku 
132 Ülejõe 
133 Ropka-Tööstuse 
134 Tammelinn 
135 Tähtveres 
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136 Kesklinn 
137 Tähtvere 
138 Annelinnas 
139 Kesklinnas 
Total N 139

 
 
 k58_2 
 

  K58_2  Tartu maakonnas. Kus? 
1 Reola 
2 Vastse-Kuustes 
3 Ropkas 
4 kesklinn 
5 Maarjamõisa 
6 Tallinn 
7 Tähtvere vallas 
8 Luunjas 
Total N 8

 
 
 k58_3 
 

  K58_3  Mujal Eestis. Kus? 
1 Tallinnas 
2 Võru 
3 kodus 
4 Otepää 
5 Põlva 
6 Tallinnas 
7 vastavalt objekti asukohale 
8 LVRKK 
9 Tallinn 
10 Antsla 
11 üle Eesti 
12 Tallinn 
13 tallinnas 
14 Võru 
15 Otepääl 
16 üle Eesti 
17 Tallinn 
18 Tallinn 
19 Tallinn 
20 Pärnus 
21 Pärnus 
22 Tallinn 
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23 Tallinnas 
24 Tallinnas 
25 Tallinn 
26 Tallinnas 
27 Tallinnas 
28 Tallinn 
29 Räpinas 
30 Üle Eesti 
31 Tallinn 
Total N 31

 
 
 k60_komm 
 

  K60_KOMM  Igapäevaliikumise kommentaarid 
1 Töötan väljaspool Tartut; tööle lähen vastavalt vajadusele (pole kindlat aega); sõidan firma 

autoga 
2 Pole võimalik täita, sest puudub rutiinne liikumisskeem. 
Total N 2

 
 
 k61_1e2 
 

  K61_1E2  Valiku põhjus: Muu 
1 lastega palju asju 
2 töökoha parkla 
3 laiskus 
4 4 lisaks 
5 töö spetsiifika 
6 esemete transport 
7 Tööauto 
8 Mees sõidutab 
9 6 (töötan linnast väljas) 
10 ametiauto 
11 Poekotte raske tassida 
12 ametiauto on püsivalt minu valduses, kohustun sellega ka töökaaslasi tööle transportima 
13 Tervislikud põhjused 
14 tööriistade vedu 
15 abikaasa töötab samas piirkonnas 
16 tööauto 
Total N 16

 
 
 k61_2e2 
 

  K61_2E2  Valiku põhjus: Muu 
1 on vaja teha töösõite vahest 
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2 Töö iseloom 
3 Tööauto 
4 sõltuvalt tööülesannetest ja ajast 
5 ametiauto 
6 pimedas turvalisem 
7 Kodu juures on oma parkimiskoht. 
8 töösõit 
9 kaupa on lihtsam koju tuua 
Total N 9

 
 
 k61_3e2 
 

  K61_3E2  Valiku põhjus: Muu 
1 palju asju - söök, laste asjad jne 
2 poekraami ei jõua käe otsas vedada 
3 vaja vedada suurt hulka kaupa 
4 töösõit 
Total N 4

 
 
 k61_4e2 
 

  K61_4E2  Valiku põhjus: Muu 
1 hiline aeg, turvalisem 
Total N 1

 
 
 k61_5e2 
 

  K61_5E2  Valiku põhjus: Muu 
1 3; 4; 2; 2 (lisaks) 
Total N 1

 
 
 k64_6 
 

  K64_6  Kas Te kasutate internetti: Mujal 
1 Õe juures 
2 Sõprade juures 
3 Raamatukogu 
4 Laste juures 
5 ise ei, palun teisi 
6 raamatukogus 
7 tütre juures 
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8 Hansa-net 1 kord kuus 
9 Raamatukogu 
10 Tuttava töökohas 
11 Tuttavate juures 
12 Raamatukogu 
13 Sugulaste pool 
14 Wifi kohad 
15 sõbra juures 
16 Vanemate pool 
17 autos 
18 laste juures 
19 raamatukogu 
20 sõprade juures 
21 Kliendi juures 
22 ühikas 
23 Avalikud Fifi levialad 
24 Ekspressbussides 
25 Kohvikud 
26 raamatukogus ja külas olles 
27 Sõbra juures 
28 Sülearvutiga FIFI levialas 
29 Puhkusel viibides 
30 raamatukogus 
31 Poja juures 
32 raamatukogus 
33 Sõidu ajal 
34 WIFI alal 
35 Tütre juures 
36 kohvikus, raamatukogus 
37 poja peres 
38 tuttava juures 
39 Raamatukogus 
40 maakodus 
41 TÜ-raamatukogu 
42 Wifi alades laptopiga 
43 Sõbra pool 
44 Vabas õhus 
45 Kaubamaja 
46 Sõbra juures 
47 Raamatukogudes: Lutsu raamatukogus ja TÜ raamatukogus. 
48 WIFI 
49 reisides sülearvutit 
50 wifi levipiirkondades, kohvikutes, raamatukogus 
51 Sõbra juures 
52 Laste juures 
53 Poja juures 
54 Sõbra juures 
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55 Naabri juures 
56 WIFI leviala 
57 ühikas 
58 Venna pool 
59 sõprade juures 
60 oma õe juures 
61 WI-FI 
62 Sõprade juures 
63 Korporatsioon 
64 Laste juures 
65 õe pool kodus või tema töökohas 
66 Raamatukogus 
67 Sõbradel (arvatavasti: sõprade juures) 
68 kõikjal (M-internet) 
69 Raekoja platsis - wifi 
70 Mobiilselt 
71 laste pool 
72 Raamatukogus 
73 Tuttavate juures. 
74 Tuttavate juures 
75 Tütre pool ja tema kaasabil. 
76 kohvikus 
77 Tuttavate juures 
78 sõprade juures 
79 kohvikus 
80 sõprade juures 
81 sõprade pool 
82 sõbra juures 
83 Tütre juures 
84 Mujal ka! 
85 Raamatukogus 
86 Raamatukogus TÜ 
87 Sõbrad 
88 Tööautos 
89 sõprade juures 
90 mobiil 
91 sõprade pool 
92 Poja juures 
93 sõbra juures 
Total N 106

 
 
 k66_13_1 
 

  K66_13_1  Muu 
1 Jalgrattateed 
2 Lasteaiad 
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3 Parkimistingimused elamurajoonides 
4 öörahu tagamine elurajoonides 
5 teede remont, linna koristamine (maatükkide, mis kuuluvad linnale) 
6 teaduspõhine tootmine 
7 Integratsioon; leidlik ja atraktiivne suveniiri ja suvekaubandus 
8 Lasteaiad 
9 Lasteaedu juurde 
10 Rannaalad 
11 üldine tööpuudus 
12 Lastehoid 
13 Kõik valdkonnad peaksid arenema võrdselt 
14 turvalisus teedel 
15 Oa tänava asfalteerimine 
16 usk jumalasse 
17 haljasalad, mänguväljakud 
18 ehitus 
19 Üldine väikeettevõtluse toetamine 
20 ühistransport 
21 Usuelu 
22 kõrtsud ja baarid 
23 ei tea 
24 Liiklus, tänavad, kõnniteed 
25 Pole aimu! 
26 Puuetega inimeste arvestamine 
27 Laste ja noorte vaba aja veetmisega seotud- laste huviharidus 
28 lasteaiad!!! 
29 Tänavad korda 
30 Jalgrattateed 
31 liikluskorraldus 
32 heakord 
33 jäätmekäitlus, alternatiivne energia 
34 Parkide säilitamine, eriti Kesklinnas 
35 eluaseme küsimused 
36 rongiliiklus 
37 Tööstus, töökohad 
38 kõik on oluline! 
39 Kõnniteed ja teed 
40 sillad 
41 Teedeehitus 
42 korrakaitse vandalismi osas 
43 teede, tänavate olukord 
44 lasteaiad 
45 Lasteaiad 
46 Laste huviharidus 
47 vaba aja veetmise võimalused noortele, spordi- ja matkarajad, jalgrattateed 
48 Lastele lastehoiu- ja lasteaiakohtade tegemine 
49 Kultuurimaja ehitus, Tartu on ainuke linn Eestis, kus pole kultuurimaja! 
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50 Vabaaja veetmise võimalused eriti kesklinnas 
51 Emajõe sadamad 
52 Autoteed 
53 sõjandus 
54 rohelised pargid linnas, mänguväljakud ka linna-äärsetes kohtades 
55 ehitus 
56 uusi töökohti on kohapeal väljaõpe 
57 Lasteaiad 
58 Linna elanike kaitse 
59 Puuetega inimesed 
60 inimsõbralik linnaruum 
61 Teed korda! Muu OK. 
62 ei mõtle sellele 
63 Raudtee viaduktid, tunnelid 
64 Ei tea 
65 Sotsiaalhoolekanne 
66 Teede korrashoid 
67 Huviringid 
68 Peab õppima suhtlemiskultuuri 
69 noortesport, noorte töömalevad 
70 Veterinaaria 
Total N 70

 
 
 k67_1 
 

  

K67_1  Kuidas hindate Tartu Linnavalitsuse tööd? 
Põhjendus 

1 Ei oska põhjendada 
2 Alati saab midagi paremini teha. 
3 Paremat hinnet ei lase panna läbimõtlemata liikluskorraldus ja vähene huvi jalgratturite 

suhtes 
4 peale eelmise linnapea lahkumist ei kuulegi linnavalitsusest midagi, võib-olla see peabki nii 

olema, et tehakse tööd ja ei jutustata 
5 Kõik korras 
6 ei ole kursis nende tööga 
7 ebapädev 
8 Väga heaks ei saa kunagi midagi pidada. Nii palju kui TLV töötajatega olen kokku puutunud, 

on nad väga kompetentsed. Hea, sest Tartus on hea elada. Nuriseda saab muidugi 
transpordi / bussiliikluse kohta. 

9 Ajalehest saan teada, mis on hästi, mis halvasti 
10 alati ei võeta inimeste arvamusi ja soove kuulda 
11 Tellitud tööde kvaliteedi järelkontroll on puudulik, kaevetööd tänavatel tihendamata, kõnniteid 

ei ehitata, tänavaid ei pesta, meeletu tolm pühitakse õhku elamurajoonides, soolast lund ei 
veeta tänavatelt, asfaldi auke ei parandata... 

12 Normaalne 
13 

Liikluskorralduse osas olen alati saanud positiivseid vastuseid ja neile on alati reageeritud 
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14 Alati saab paremini 
15 Päeva tänava parki ei tohi täis ehitada 
16 Ei õnnestu teha kõike hästi ja kvaliteetselt 
17 LV aitab lahendada tööprobleeme 
18 Üldiselt hoolitakse linnarahva soovidest 
19 Pole mingeid probleeme 
20 ei saa väga nuriseda erinevalt Tallinnast 
21 Linn toimib, aga võiks paremini 
22 Kõik toimib 
23 alati saab paremini 
24 ei ole huligaane tänaval 
25 Puutun kokku üksnes üksikute valdkondadega ja siis jätab asjaajamine küll kõvasti soovida. 

Aga üldiselt ikkagi midagi saavutatakse. 
26 Väga harva olen infot vajanud. 
27 Linna üldilme on tublisti muutunud ja paremuse poole 
28 Pole midagi hullu, rahul 
29 Alati on inimesi kes pole rahul samas on ka on kes on väga rahul. Keegi peab seda tööd ju 

tegema kuid põhiline on et näeksime töö tulemusi ja positiivset suundumust. 
30 tänavate olukord, s.h. kindlasti kõnniteed, äärelinnas kõnniteede puudumine, ebaõnnestunud 

ühistranspordi teenuse pakkuja valimine, sageli erinevad detailplaneeringud üldplaneeringust 
just vastava piirkonna elanike elukeskkonna kahjuks 

31 teede olukord on kohutav, linna koristamine, eriti randade, Emajõe kallaste ja linnale 
kuuluvate kruntide olukord on kohutav 

32 pole väga palju laita 
33 Alati saab paremini (nt ühistransport ja jalgrattateed) 
34 Minu töökoht (kool) pole lastele turvaline (aknad vanad, võivad lastele kaela kukkuda... Kooli 

seisund asotsiaalne. 
35 Ei ole millegi tõsise üle kurta 
36 On minu arusaam 
37 Pole mingeid probleeme olnud 
38 Bussiliikluse ümberkorraldus ebaõnnestus 
39 Sest ta rahuldab mu vajadusi 
40 Kui ise aktiivne olla, saab info veebist kätte, aga võiks rohkem infot olla ajakirjanduses 
41 ei ole kursis 
42 ei ole kursis 
43 vähe informatsiooni vene keeles 
44 ei kuule sellest piisavalt 
45 Kruusakattega teid on linnas lubamatult palju 
46 Bussiliiklus ikka korrast ära, elementaarsed asjad võtavad liiga kaua aega 
47 Hea on see, et sõiduteede olukorda parandatakse 
48 Linn on puhas ja turvaline 
49 Linnapea võiks nähtavam olla. 
50 Prügimajandus on täiesti saamatult korraldatud 
51 Nad võiks käia erinevates linnajagudes inimeste seltskondadele oma tööst rääkimas, ühiselt 

midagi ette võtmas. Kas Tammelinn on siis kehvem kui Supilinn? 
52 nii palju, kui tööalaselt kokku puutun, olen rahul 
53 Leitakse takistusi elamuehitajale\-remontijatele ja samal ajal ei võeta midagi ette 

elukeskkonda risustavate objektide, elamute omamisega 
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54 Kohati on asjaajamine aeganõudev ja pikaajaline 
55 Olen volikogu liige 
56 linnapea ei avalda eriti tihti erinevalt eelmistest oma arvamust avalikes küsimustes 
57 LV ei allu EV seadustele 
58 Olen rahul 
59 LV-ga liiga vähe suhelnud 
60 Linn toimib, kui teede korrashoiu pealt silm kinni pigistada 
61 Ei ole midagi väga palju ette heita. Kui lastehoiuga saaks asjad paremaks, oleks vastus väga 

hea. 
62 Pole kuulnud mingitest erilistest probleemidest 
63 Hästi oskavad vabndada 
64 liiga palju ebavajalikke ehitisi kesklinnas suruvad inimest 
65 linnapead on tublid olnud 
66 pole veel kokku puutunud 
67 tihti tuleb suhelda seoses linna hangetega 
68 alati saab paremini 
69 Linn areneb edasi 
70 Tööd ikka tehakse 
71 Ei oska öelda 
72 Kodulinna heaks on palju tehtud 
73 Asjad liiguvad paremuse poole ja midagi negatiivset mulle ei meenu 
74 Transpordikorraldus jätab soovida; soovitan isiklikult välja objektile minna, mitte arvuti tagant 

kõike planeerida 
75 ei oska kiita ega laita 
76 linnapea suhtleb rahvaga 
77 Nõustuvad ja võtavad vastu seadusi, mis ei rahulda elanike vajadusi (Clean Away)2 
78 Ei ole viimasel ajal kursis linnavalitsuse tegevusega 
79 Käib kah 
80 

aeg-ajalt jätab mõni valdkond soovida, nt. lasteaiateenus, kuid midagi väga halba pole öelda 

81 Pole miagi kuulda, aga asi enamasti funktsioneerib 
82 Ma käin linnas väga harva ja sellepärast ei saa hinnata 
83 ei puutu kokku 
84 see, mis tehtud on tore, kuid tegemata on palju 
85 linn on alla käinud 
86 Olen rahul 
87 Kõik on hästi 
88 Ei ole aega end kursis hoida 
89 alati saab paremini 
90 Vaba majandus, toetus ülikoolile 
91 Hetkel on kahtlus, kas linnaliini bussid uuest aastast ikka sõidavad ning kes on vedajaks 
92 

Eramajade piirkonnale linnavalitsuse abi ei ulatu n: teede ja haljasalade hooldus väga väike 

93 Midagi väga halvasti ei ole 
94 vähene informatsioon 
95 

Ükskõiksus elanike huvide suhtes, ei arvestata tartlaste soove, palju rämpsehitisi kesklinnas. 

96 Ilus linn 
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97 lihtsalt ei saa midagi siin ilmas väga head olla, ei ole ükski hea ilma halvata 
98 Haridusvaldkond ca 20 aastat vähe arendatud, v.a. nn eliitkoolid HTG, MHG. Sportimiskohti 

vähe-avalikke terviseteid jne. 
99 Vaadates Tartu linna ja elu, on selline mulje jäänud 
100 Paberimajandus väga aeglane 
101 Tartu ei ole suutnud kaasata piisavalt välisinvesteeringuid. Korralik lennu, rongi ja 

maanteeühendus muu maailmaga puudub 
102 Olulisis muudatusi paremuse poole pole, reforme pole. 
103 üldasjad lahendatud 
104 Asjad liiguvad paremuse poole 
105 ei ole kursis 
106 midagi hullu pole tehtud 
107 võiks olla vähem inimeste jooksutamist ühest kabinetist teise 
108 ei tea midagi 
109 pole kursis piisavalt 
110 linnavalitsuse too ei häirinud 
111 sest tartus on hea elada 
112 Rohkem ei saagi , kuna parteistumine segab 
113 on näha, et linn areneb, hiljuti tehti ülekäiguradasid valgemaks jne. 
114 ainuke rumal viga on jalakäijate silla muutmine autode sillaks 
115 Tartus on väga hea elada 
116 meie linnaosas pole midagi paremaks muutunud 
117 Ei ole kuulnud suuri nurinaid nende töö kohta 
118 Aitäh! Ihastasse pandi ühisveevärk ja kanalisatsioon. hea oleks kui saaks ka tänavad 

asfaldeeritud 
119 ei ole kursis 
120 Ei ole ise huvi tundnud 
121 Tean Linnavalitsuse tegemistest ajakirjandusest ja internetist 
122 olen rahul, aga alati saab ju paremini 
123 pole probleeme 
124 teed enam-vähem korras, linn puhas 
125 Olen kogenud vaid meeldivat ja pädevat suhtlemist. 
126 Olen tööga otseselt kokku puutunud vaid läbi haridussüsteemi. Otsest "töö" protsessi pole 

näinud. 
127 tänavad käest ära, muu hea 
128 ei ole otseseid etteheiteid ja ebameeldivaid kogemusi 
129 tegelikult ei tunneta eriti LV tööd 
130 Teeb midagi võiks rohkem 
131 Alates "hobuveokite" ajastust on Supilinna tänavad korda tegemata. ei piisa ka 

liikluspiirnagutest. Majad on vibratsioonist viltu (v.a. Lepiku tn) 
132 Tartu valiti elamisväärseimaks Eesti linnaks 
133 aavad hakkama 
134 Teid korrastatakse, maju ehitatakse 
135 elamine on korras 
136 Tartul on hea maine, mõnusad üritused, kokkuhoidvad inimesed. 
137 ei ole sellesse süvenenud 
138 sest ei ela Tartus 
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139 äärmiselt ebameeldiv kogemus ametnikega. Juhtimisel, kus esimeseks asjaks ahvardatakse 
trahviga, arvestamata inimese selgitusi. Puudub koostöö 

140 Ei ole rahul "vene gümnaasiumi" (nr. 4) sulgemisega, Riia tänaval 
141 Linn ei ole olnud prioriteediks. Kivisilla taastamist, mis tooks Tartusse turiste. Tänavad on 

üldiselt halvas seisukorras. Haljasalasid on vähe, jalutamas ei ole kusagil käia. 
142 Hea kontakt Tartu elanikega 
143 Tartu linn läheb ilusamaks, Palju ilusaid ehitisi 
144 Ametnike vastuvõtuajad on väikeste aegadega. 
145 Raamatukogu uut maja nad ei ehita 
146 Ei ole kursis linnavalitsuse tööga 
147 Näib, et tegeletakse enam-vähem õigete asjadega. Tahaks näha suuremaid pingutusi, et 

Tartus saaks korraldada suuri teaduskonverentse. Tahaks paremat teavitust võimalustest 
linnavalitsuse tööd elektrooniliselt jälgida. 

148 Ei ole kursis, aga midagi väga head ega väga viletsat ei meenu 
149 ei ole märganud eriti möödalaskmisi 
150 Kõik on OK, probleeme vähe 
151 Ei nurise 
152 Viimaste aastatega on linna välimus paremaks mutunud 
153 LV soosib oma erakonnakaaslasi 
154 Üldiselt pole millegi üle nuriseda peale liikluskorralduse 
155 linn areneb, usun, et tehakse head tööd 
156 olen vähe huvi tundnud selle vastu 
157 Ebapiisav tuleviku visioon 
158 Kõik vajalik on olemas 
159 pole kasutanud LV teenuseid 
160 Vanalinna areng on peatunud 
161 ei ole kursis 
162 Üritused toimuvad ja mõne aja pärast saab ka vastused LV-st 
163 Lasteaiakohtadega on igavene jama 
164 Pole pädev hindama 
165 teeb kiiresti ja korrektselt 
166 Linn püüab omalt poolt abistada üürikorteriga ja hoolitseda vanurite eest 
167 Linnas on märgata positiivseid nihkeid 
168 See ei ole väga hea, aga - jumal tänatud!- mitte nii jube nagu Tallinnas 
169 ei oska halba ega head öelda, kuna linnakodanik vähe aega olnud ja linnas kõik 

funktsiooneerib stabiilselt kenasti 
170 linn on valitsetud, mis ma oskan öelda 
171 Senised kokkupuuted LV ametnikega on olnud ebameeldivad suhtlemine klientidega - 

vastuvõtuajal pöörduv KL ei ole ebameeldiv tülitaja, vaid ametniku ülesandeks võiks olla 
huvitundmine - miks pöördutakse, 2. vastuvõtuajad 

172 Suuri prohmakaid pole olnud 
173 Pole kuulnud midagi halba 
174 Linna heakorrastuses on palju tehtud, tänavate remont ja eriti nende planeerimine jätab 

soovida. 
175 Heakord (tänavad) annab soovida, liiklus alla igasugust arvestus (ummikud, raskeveokid, 

tänavatel teederemont tipptundidel..) 
176 Tartus on hea elada 
177 lihtsalt negatiivne suhtumine eesti poliitikute vastu 
178 pole millegi üle kurta 
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179 Tartu linn on täitsa heas korras, st ei ole midagi viriseda, samuti on tore, et linna ei valitse 
keskerakond. Noortel on siin mugav elada. 

180 Pole põhjust kurta 
181 Linna korteritest inimesi ajatakse välja tänavale elama 
182 Suurt kuulda pole, teid vaikselt parandatakse (suurim pluss sportauto omanikule) :) 
183 Linn on puhtamaks läinud 
184 pole otseselt ei kiita ega laita, teetööd saabuvad peaaegu alati üllatusena 
185 Koerte treenimiseks pole linnas platsi ega kohta, jalutamiseks piirdeaiaga mitte ühtegi kohta 

ja prügikaste kuhu saaks panna koera väljaheite 
186 midagi väga halba pole kuulnud 
187 Elu sujub normaalselt 
188 teede-tänavate seisukorra, mänguväljakute rajamise ja haljasalade hooldamise osas võiks 

olla rohkem ära tehtud 
189 Pole midagi silmapaistvat 
190 See ankeet siin on esimene "kontakt" rahvaga, mida mina olen täita saanud. Ja ma olen 

eluaegne tartlane 
191 rohud saan ostetud ja jagub ka lastelastele anda 
192 on tehtud asju, aga paljugi annab veel teha 
193 Suhtlemine sotsiaalosakonnaga ebamäärane. Varasemad ebameeldivad kogemused 

sotsiaaltöötajaga 
194 Midagi tehakse, aga mitte piisavalt. Teevad ka mõned naeruväärsed otsused. Kultuurist ei 

hooli (vt raamatukogu). 
195 Saab abi kui vaja 
196 Linn ehitatakse maju täis aga autode parkimisplatsidele ei mõelda 
197 Pole aimugi konkreetsetest tegudest 
198 Ei ole kunagi huvi tundnud 
199 öösiti peaksid tänavad olema paremini turvatud, politseid on harva näha 
200 ei ole huvi tundnud 
201 Lasteaia järjekorrad pikad 
202 nii mõndagi on tehtud, aga alati on mille poole pürgida ja mida paremini teha (Emajõe kallas 

kesklinnas vajaks kõvasti arendamist ja korda tegemist) 
203 Kõik vaatavad oma kaussi 
204 pretensioone ja probleeme ei ole 
205 linnakodaniku pilgule mitte eriti edukad otsused 
206 sõiduteed saavad korda, üritused 
207 Arenguruumi on veel 
208 Seda eeskätt ühistrantspordi halvenemise tõttu 
209 ei oska öelda, kuna pole asjaga kursis 
210 Alati saab paremini 
211 sotsiaalsfääris on minu arust puudujääke 
212 muutused on toimunud aeglaselt ja enamasti ehitusvaldkonnas 
213 midagi ikka tehakse 
214 tasapisi asjad liiguvad, aga teha on palju ja vahel on probleeme 
215 Väga hull ei ole, teevad ikka midagi ja saavad hakkama oma tööga. 
216 tuleb enda olukorras süüdistada vaid iseennast, sotsiaalabi areng on positiivne. 
217 Ei soosi väikeettevõtlust 
218 alati on arenguruumi 
219 Meil on hea linnapea 
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220 on arenguruumi 
221 Üldiselt saadakse hakkama, aga tänavate olukord on kohati vilets. Raamatukogu ja 

kunstimuuseumi probleem ikka lahendmata 
222 Kui sõiduteed korda saaks, lasteaia kohti juurde ja kodutud katuse alla saaks, oleks töö väga 

hea 
223 kindlasti teevad head tööd, sotsiaalsfäär veidi nõuab parandamist 
224 Monopolide (prügifirma) korral jääb kodanik hätta 
225 

Üldjoontes linnaelu toimib, kuid ühistranspordi, liikluse, lasteaedade osas on vajakajäämisi 

226 see ei huvita mind 
227 probleeme pole 
228 Ei tea millega linnavalitsus täpsemalt tegeleb, seetõttu ei oska võrrelda ega hinnata 
229 Ei ole põhjust muretsemiseks ega rõõmustamiseks 
230 Jumala riigi tööd teevad ka nemad 
231 EI ole linnavalitsusega kokku puutunud 
232 uudistes kuuleb pigem teiste linnade probleemidest, Tartus on kõik enam-vähem korras 
233 Siltide kleepimisega sisulist tööd ei tee. 
234 ei taju, et midagi oleks halvasti 
235 Ei ole hea ega paha 
236 pole eriti midagi kuulda neist, järelikult töö sujub suuremate prohmakateta, ega midagi 

positiivset ka kuulda pole 
237 Mulje selline 
238 Alati võiks parem olla. Arengumaad ju on 
239 Lasteasutuste (eriti lasteaedades9 tööliste väikesed palgad 
240 prügivedu jätab soovida, kallis 
241 Tublid 
242 Ei ole kursis 
243 Kiusatakse ausaid joodikuid taga, kellele oli vaja seda alkoholimüügi keeldu kella 10-st? 
244 Liiga vähe suurüritusi 
245 Tahaks, et linn reageeriks kiiresti palvetele, märkustele, ettepanekutele 
246 Siiani pole oma konkreetsetele küsimustele pädevat nõu ega vajalikku abi saanud 
247 Ei suudeta teha korda Mäe tänava lõiku Orava ja Jänese tänava vahel 
248 ei ole selle tööga kursis 
249 Te suretate välja jalgrattakultuuri ja propageerite vaid autodega liikumist 
250 Tavakoolid remontimata!! Raha kulub ainult HTG ja MHG-le! Vähe lastemänguväljakuid; 

puudub võimalus linnas rattaga sõita, rulluisutada; Tammelinnas, Varikus, Karlovas välja 
ehitamata kõnniteed 

251 Pole olnud piisavalt kokkupuudet, et hinnata tegevust, kuigi võib vist rahule jääda 
252 Kui olen kokku puutunud, on muljed väga head 
253 Elan Tartus vähest aega. 
254 Linn on puhas ja kuuldavasti siin, nii üht-kui teist ära tehakse. 
255 Linna heakord on korras 
256 Teede remontitööd tehakse aeglaselt 
257 Ei huvitu nende tööst 
258 Pole rahul mõnede projektide teostamisega-uus transpordisild, mis rajatakse 

botaanikaaiakõrvale. Kelle totter idee see küll oli !!! 
259 küsitlevad 
260 Seal töötavad minu tudebgid 
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261 linnas on paljud majad renoveeritud, ilusti korrastatud pargid, toimub ka tänavate remont, 
uute keskuste ehitamine kesklinnas 

262 Meie linna seisund (tänavad ja majad), sellepärast on kohe näha et inimesed linnavalitsuses 
mitte lihtsalt istuvad, vaid tegelevad asjaga 

263 siiani olen enam-vähem rahul, pole olnud erilist põhjust nuriseda. 
264 Võiks olla parem, sest autoteede olukord on tõesti hull; lasteaiakohti pole 
265 ei oska 
266 Kõigile küsimustele olen alati vastuse saanud 
267 Olen tartlasena õnnelik ja neile tänulik 
268 Ei oska midagi erilist head ega halba välja tuua. 
269 Informatsiooni peaaegu pole 
270 On hoolitsetud laste eest, vanuritel on uus kompleks valmimas, meie linnaosa sai uued 

teekatted, kõikides majades on mugavused, vesi, telefon 
271 Ei näe sisulili muutusi 
272 Linnapea meeldib 
273 ei ela Tartus 
274 Teede ja torustiku korrastus 
275 

väga halb ühistransport(busside ebasobivad ajad jne., linnakodanike arvamusi ei arvestata), 
puuduvad avalikud prügikastid, puberteediealiste ja täiskasvanute avalikud spordiplatsid 

276 Alati võib-peab paremini töötama. 
277 Osad inimesed on seal päris toredad 
278 linnal pole nägemust tulevikku , tänane linnapea on juhi omadustelt väga nõrk 
279 Eelarves on suudetud kokku leppida ja sellest ka kinni pidada. 
280 sotsiaalvaldkonda juhtivad isikud on ebapädevad ja tunduvad läbipõlenud 
281 Ei tea nagu eriti halbu otsuseid järelikult teevad head tööd. 
282 Bürokraatlik, teen indus on hoolimatu 
283 Olen Tartuga väga rahul 
284 lihtsalt on hea, kuigi erinevad osakonnad on erineva tõhususega 
285 Arenemisruumi veel on, aga üldiselt tegeletakse õigete asjadega õiges suunas. 
286 Ei puutu väga kokku 
287 minu lastel pole kuskil mängida 
288 alati saab paremini 
289 Prügiveoga on kõige suurem jama 
290 Linna heaolu ei ole viimaste aastatega muutunud 
291 Olen kogenud võrdselt positiivseid ja negatiivseid kontakte. 
292 ei tea nende tööst mitte midagi 
293 Üldiselt  olen kõigega rahul, eriti tasuta transpordi kasutamisega 
294 Hea teenindus 
295 mõttetu raha tuulde loopimine 
296 Pole isiklukult kogenud halva töö vilju 
297 Tundub, et kõik toimib ja linna püütakse arendada 
298 Palju mõttetuid otsuseid, näiteks Kroonuaia sild 
299 Prügivedu vilets 
300 Jalgrattateed ja erivajadustega inimestele mugavad liiklusvõimalused 
301 Tartus on hea elada 
302 Olen rahul 
303 Karlovas ebaseadusliku ehitustegevuse mahitamine lubab oletada koruptsiooni 
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304 arvan, et ametnikud käituvad normide järgi, kuid mitte loovalt 
305 Tartu on väga mõnus linn 
306 pidevalt toimub kusagil arendustegevus linnakodanike huvides 
307 Probleemidega tegeletakse, va lasteaedadae olemasolu/kohtade piisavus 
308 põhitöö tehtud 
309 Linn areneb iga aastaga, linna üldine väljanägemine, puhtus, uued suured ehitised, 

korrastatud kortermajade fassaadid ja aiad-piirded 
310 Isiklik kokkupuude puudub. 
311 Linn teeb igati tublit tööd, et oma ilmet parandada 
312 kuna puudub huvi kellegi töö hindamise suhtes 
313 ei ole kursis 
314 Pole rahul ühistrantspordi sõidu ajagraafikuga. Kõik tulevad ühel ajal ja siis on jälle kõigil 

paus-puudub sujuvus 
315 Mõned asjad on hästi, aga on puudujääke ka. 
316 

Meeldivad igasugused kampaaniad, mida Tartus tehakse. Väga pere ja tudengi sõbralik ka. 

317 tubli linnapea 
318 Linn ei aidanud mind kui sundüürnikku eluaseme leidmisel 
319 Suuri apsakaid pole olnud 
320 alati saab paremini 
321 Suurte sõnade taga ei ole tihti sisu, nt Lastesõbralik linn. 
322 Üldiselt tullakse toime 
323 Mina ei ole pädev hindama 
324 Arvan, et inimesed, kes töötavad linnavalitsuses, teevad oma tööd hästi, sest linna üldmulje 

on palju paranenud. 
325 linnapildist on näha, et mitmed infrastruktuurid arenevad 
326 Ei ole venekeelset informatsiooni 
327 Meie linnajaos ei toeta linn absoluutselt 
328 Kõik saab tehtud 
329 Kubandus linnast "väljas", autoomanikele mõeldes "Nurga peale poodi" tahaks käia! 

Liikluskorraldus kaootiline. 
330 Paljude vajalike ehitiste, nagu raamatukogu ehitust on pidevalt edasi lükatud 
331 Pole mingeid probleeme olnud 
332 Elamist ei sega, aga abi ka ei näe. 
333 võrreldes enamiku teiste Eesti linnade ja piirkondadega on Tartu areng juba aastaid olnud 

positiivne ja jätnud üldiselt hea mulje 
334 Kuskil ei märka midagi erilist. 
335 Ei põhjenda 
336 Koalitsioonis on erinevaid parteisid esindavad inimesed 
337 Käest on lastud miljööväärtuslikud piirkonnad (alles nüüd on hakatud tegutsema). 

Liiklusprobleemid jätkuvad lahendamata. 
338 i ole kursis linnavalitsuse tööga. 
339 On häid saavutusi (hariduse ja kultuuri edendamine) 
340 Ei puutu otseselt kokku just sellega, mida linnavalitsus teeb 
341 pole kuulda, et oleks midagi erilist korda saadetud 
342 Puudub alus objektiivseks hindamiseks - tegelikud võimalused ja nende reealiseerimine 
343 LV tegemised ei huvitagi mind 
344 polnud vajadust pöörduda 
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345 alati saab paremini 
346 Pole kursis 
347 LV ja kodanikud elavad eri elusid 
348 Teede olukord, vesi 
349 Ei sekku LV töösse 
350 töömeetodid on rahulikud, pole skandaale 
351 ei ole sellega kursis 
352 Elu ja olu läheb paremuse poole 
353 On nii väga häid ja vabatahtlikke ametnikke, kui ka neid, kes üldse suhelda ei oska ja oma 

tööd ei tee 
354 linn on kaunimaks muutunud, tegutsetakse õigete asjadega ja suht normaalselt, ei ole 

Keskerakond võimul, nagu Tallinnas 
355 Linn täidab oma ülesandeid piisavalt 
356 Pole olnud pistmist 
357 Ei oma informatsiooni, mis oleks ülevaatlik. 
358 Tööd teevad tasapisi, aga töö saab tehtud 
359 olen olnud tartlane vaid 3 aastat 
360 pole eriti informeeritud 
361 juba selle küsitluse korraldamine näitab, et LV tunneb huvi selle vastu, mida linnakodanikud 

tema tegemistest arvavad, ja see on hea 
362 linnas siiski toimub midagi, areng on märgatav 
363 Suuri probleeme pole ajakirjandusse jõudnud 
364 Ei huvita 
365 Tallinnaga ei anna võrrelda 
366 palju pööratakse tähelepanu välisele ilule. Selle taha võiks paigutada muudes ja tähtsamas 

valdkondades. 
367 Kõige probleemsem valdkond on lastehoiu korraldamine linnas, eriti lasteaiakohtade 

saadavus 
368 normaalne 
369 ilma suurema probleemita 
370 Arvan, et Linnavalitsus teeks linna heaoluks rohkemat, kui meil oleks TUGEV RIIK 
371 Mulje on jäänud selline 
372 olen siin liiga lühikest aega elanud 
373 Sotsiaalsfääris esineb puudusi, ei piisa kohti hooldekodus, lasteaias, taastusravi asutuses, 

eriarstide juurde pikk järjekord, kodutute varjupaiga kohtade puudus. 
374 Tundub, et vajalikud tegevused toimuvad, linn toimib. Esineb üksikuid probleeme 
375 Linn funktsioneerib enam-vähem. 
376 Ebarahuldav on tänavate-teede olukord. 
377 Tohutu bürokraatia, jooksutamine ühe ametniku juurest teise juurde 
378 pole võimalik põhjendada kui ei ole kursis 
379 Reformierakonna poliitika. Mõttetu linnapea, kes on üksikute ärimeeste "tööriist". 
380 asjaajamised venivad, keegi ei julge otsustada, ei põhjendata otsust, osakondade vahel 

koostöö kehv jne. 
381 Ebakonkreetne vananev personal, kes tundub tihtipeale kibestununa 
382 Sillad 
383 sellepärast, et halb see pole aga kõige parem kaa mitte 
384 Tartu linn on minu arvates kõige puhtam, rahulikum ja ilusam linn Eestis 
385 kõik on enam-vähem korras ja puhas 
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386 Ei ole eriti kursis, millega nad tegelevad 
387 Pole piisavalt pädev vastama 
388 pole negatiivselt elu-olu mõjutanud 
389 linnavalitsuse pädevusalad on rahuldavas korras 
390 Minu jaoks toimib kõik 
391 midagi tehakse, kuid rõhk on liiga palju teede ja hoonete ehitusel, sotsiaalsfääri ja haridusega 

võiks rohkem tegeleda 
392 Pole suuri probleeme, alati võiks paremini 
393 ei oska põhjendada 
394 Sellest ei kuule eriti sageli midagi erilist. 
395 Ei ole kokku puutunud 
396 Tasakaalukas areng 
397 pole kokkupuuteid 
398 Liiga palju meelelahutus paikasid kesklinnas 
399 Küsige rohkem inimeste arvamust 
400 Tänavad on auklikud 
401 Pole midagi väga ette heita 
402 Linn on ilus, puhas. Toimuvad kultuuriüritused. 
403 

Tartu ei vaja klaasist ja betoonist täisehitatud cityt, vaid sildu, parke ja korralikke spordirajatisi 

404 Viimastel aastatel on linna üldpilt oluliselt paranenud 
405 Nii minu kui ka paljude teiste vanemate lastel puudub lasteaia koht (ja juba pikka aega). 
406 Viimasel kahel aastal ei ole linnavalitsuselt erilisi algatusi tulnud, asjad on jäänud kuidagi 

vaikseks. Aga ega midagi eriti halvasti ka ei ole Tartus. 
407 Kohati jääb mulje, et linnaelanike arvamustega ei arvestata 
408 nad on meist kõrgel ja kaugel 
409 Halb teede olukord 
410 Kuna ei oma internetti ei ole ka paljude asjadega kursis 
411 Tartu on Eesti elamisväärseim linn, ent areng võiks olla kiirem. Rohkem julgeid ja edasiviivaid 

otsuseid. 
412 Pole end kõigega kursis hoidnud 
413 pole täheldanud midagi ei positiivset ega negatiivset 
414 olen otsides küsimustele vastused saanud 
415 

Linn on viimasel ajal ilusam ja puhtam ning silma on jäänud huvitavaid kampaaniaid ja üritusi 

416 Midagi suurt ja head pole olnud ja kuuldavasti vähenevad veelgi kulutused heakorrale 
417 Lihtsalt pole kursis. 
418 ei ole kursis 
419 ei ole kurta 
420 Areneb pidevalt 
421 olen rahul, sest mitterahulolekuks ei ole põhjust 
422 Ei oska öelda 
423 Linnapea on hetkel küll olematu 
424 Otsused, mis on tehtud, on Tartu elu paremaks muutnud 
425 linn on muutunud puhtamaks ja ilusamaks 
426 Pole leidnud mingit muud põhjust nende tööd hinnates 
427 Ükskõiksus 
428 Üldiselt täidab oma funktsioonid 
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429 Hea, et toimetatakse, kuid mõned tegemised pole piisavalt hästi läbi mõeldud, nt Anne ringi 3 
realiseks tegemine on absurd 

430 ei arvestata inimeste arvamust transpordi ja ühistranspordi arendamisel, ei hoolita 
keskkonnakaitsest 

431 ei ole kursis. Huvi ei ole olnud 
432 Põhjendus saab väljalugeda varasemast vastusest 
433 

aitas lahendada meie tanava (kullerkupu) veevarustuse renoveerimisega tekkinud probleeme 

434 olen alati abi saanud, kui vaja 
435 ei ole kursis, arhitektuuriosakonnas on tublid inimesed 
436 Kui vaadata teiste linnade olukorda, siis Tartu on parimas olukorras kui mõnedki teised Eesti 

linnad 
437 majanduslikult ja linnaelanikele kahjulikud tegevused, nagu Ujula-Botaanikaaia sild; kesklinna 

läbimõtlematu arendus majanduslikult ja arhitektuuriliselt; bürokraatlik 
438 Poliitiliselt ebakorrektne 
439 ei ole erilisi etteheiteid 
440 teede-tänavate olukord on pisut paranenud 
441 kõik vajalik on hästi korraldatud 
442 Ei tea sellest palju 
443 Oleme saanud vastused oma kirjadele 
444 linn on muutunud kenamaks 
445 Hea, et Linnalehte saab tasuta ja vabalt kätte 
446 Kahjuks ei ole jälginud. 
447 Linnavalitsuse töö on üldiselt läinud nõrgemaks 
448 alati saab paremini 
449 sest saame vähe informatsiooni 
450 Midagi väga pole ära rikutud+ mõned üksikud kordaminekud. Eriti riivavad silma 

korruptsioonist põhjustatud ehitushanked ja nende tulemused, nt. bussijaam 
451 Ilma liigse kärata muutub linn iolusamaks 
452 Asjad ikka tasapisi liiguvad 
453 ei puutu kokku 
454 Ei tea, ausalt. 
455 Puhas linn 
456 Tee ehitamine ja keskkonnahoid on hea 
457 Paljud asjad pole mulle arusaadavad 
458 Ei ole huvi tundnud, aga see, mida olen märganud, on mõnikord veider. Näib ka, et 

linnavalitsuse tegevus sõltub ainult sellest, millised isikud seal parasjagu töötavad. Pilt ei ole 
alati meeldiv. 

459 Pole midagi ette heita 
460 väga poliitilised otsused (vahel lausa mõistmatud) 
461 Mitmetest lubadustest on kinni peetud või tegeletakse probleemiga 
462 Praegune linnapea Kruuse nõrk juht. 
463 Olen liiga vähe Tartus elanud, et oskaks näha arengusuundi jms. 
464 Lasteaiajärjekorrad, jalgrattateed, huvikeskused, linnaarhitektuuris lubatavad rumalused, 

asutuste korrashoid, liikluses autojuhi eelistamine (Laia tn sild!), infrastuktuur, bussiliinid, 
Supilinna untsulaskmine 

465 Ei tea mida nad teevad 
466 Pole erilist kokkupuudet olnud 
467 Arvan, et LV töötab südame ja mõistusega 

 240



468 ei ole mitte mingeid üritusi venelaste jaoks 
469 suuri möödalaske on suudetud vältida, ebarahuldavad on liikluse korraldus (uue silla 

ehitamine Laia tn otsa) ja haridusvaldkonna abilinnapea tegevus 
470 ei kurda väga 
471 paar aastat tagasi oli palju kontserte, nüüd ei tea. 
472 Kogemused puuduvad, huvi ka. 
473 Linnaplaneerijad tuleks saada hooldekodusse 
474 Lasteaia kohtade nappus 
475 Tegeleb oluliste asjadega 
476 pole veel probleeme olnud 
477 pole aega olnud ja eriti ei teagi nende tegemistest midagi. 
478 Sest olen Tartus väga lühikest aega elanud. 
479 Transport ja prügivedu nõrk 
480 Kõik tundub tavakodanikule suhtkoht normaalne olevat 
481 linnavalitsus teeb enda tööd, aga aeglaselt. 
482 ei ole kursis 
483 Ei oska öelda 
484 Väga suuri puudujääke, mis häiriksid, pole märganud. Positiivne on ka see, et tehakse 

uuringuid kodanike arvamuste kohta, loodetavasti on need ka muutuste aluseks. 
485 Alati saab paremini 
486 Üldiselt rahul 
487 Tänavate korrashoiust loobumine, Kraavi tn näiteks, torustike parandamisega seoses on 

tänavad hullemad kui enne, nagu Vitamiini tn. Tundub, et linn ei soovigi muuta teid linnale 
kohaseks, ristmike läbilaskevõime ja sildade probleem, tappev tolm, ei pesta 

488 Puudub hindamiseks piisav kokkupuude 
489 Pole 5 aastat eriti suhelnud. 
490 ei ole kursis, ei huvita see teema 
491 Kruuse pole just kõige paremat muljet jätnud- ta on nagu Viisitamme säästuvariant 
492 Jätkusuutmatu areng 
493 Tartu LV teeb kõik selleks, et tartlane tunneks ennast koduselt, tegeleb nii vanurite, noorukite 

kui ka täisealiste inimeste elu paremaks muutmisega! 
494 pole kokkupuudet olnud 
495 olulised tööd on tehtud 
496 LV töötajad teevad sageli ebaõigeid ettekirjutusi linnakodanikele 
497 Otsused on arukad ja läbimõeldud välja arvatud kesklinna planeering kõrghoonestusega 
498 on aidatud ühistuküsimustega 
499 Pingutavad et linlaste elukeskkonda parandada 
500 Olen lihtsalt rahul, sest arvan, et igal inimene PEAB ise oma eluga hakkama saama, mitte 

lootma linnavalitsuse või ei tea kelle peale 
501 Olen rahul sellega, mis tehakse 
502 Elu üldiselt toimib. Midagi väga kiita ei ole. Lasteaiakohta ei ole endiselt 
503 On märgata edasiarengut, uued hooned jne. 
504 On ühte ja teist, ei ole ka süvenenud, kes linnavalitsuse tõttu ...Imeilusaid uusi skulptuure ja 

toredaid üritusi on palju; AHAA-d ja raamatukogu ei ole tulemaski vist. 
505 Vähe informatsiooni 
506 uut linnapead pole absoluutselt tunda ega näha, seetõttu jääb ka linnavalitsus 

vähemärgatavaks 
507 Pole 3 aasta jooksul saanud rahuldada minu maaeralduse taotlust 
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508 Ei hoia end TL tooga kursis, puudub pädevus hinnata 
509 on tõsiseid vigu 
510 Pole tekkinud põhjust nurisemiseks (kui v.a. prügimajandus) 
511 erakonna keskne (RE) 
512 Ei ole abi saanud maa erastamisprotsessi läbiviimiseks, kuna tegemist on tavalisest natuke 

keerukama juhtumiga. 
513 Ei saa kurta. Linn areneb, mis ongi LV töö eesmärk 
514 Tundub, et töö kogu raskus on suunatud kesklinna korrastamisele 
515 Pole piisavalt infot otsinud ega silma jäänud. 
516 koostöö on olnud tulemuslik 
517 Ei saa asjalikku informatsiooni. 
518 Vähe hästi varustatud laste mänguväljakuid, enamik laste huviringe on tasulused, vähe 

spordiväljakuid, mida saaks igal ajal külastada 
519 ei tehta mitte midagi selleks, et teha uusi töökohti 
520 Ei ole otseselt kokku puutund ega vaja läinud. 
521 Midagi hullu pole juhtunud, aga ega midagi eriti silmapaistvat ka mitte. 
522 On plusse ja on miinuseid 
523 Asi areneb 
524 puudub otsene kokkupuude 
525 ei oska öelda 
526 Linna heakorraga võib rahule jääda 
527 Kõik toimib ja infot piisavalt 
528 Pole väga isiklikke kokkupuuteid olnud 
529 palju ehitatakse, teede remont 
530 Laia tänava sild 
531 kesklinn on koledaid maju täis 
532 Liikluskorraldus ja tänavate olukord jätab soovida 
533 Pole olnud probleeme 
534 Suhtlemist on küll vähe, kuid reeglina oma muredele positiivset vastust ei saa (Tartu ei ole 

erand). Aga negatiivse vastusega saab ka elatud 
535 Tartu on viimase viie aastaga väga kenasti arenenud, loodan, et areng jätkub 
536 Miski üldiselt silma ei riiva 
537 Ei süveneta endi allüksustesse, enamasti on enda "mina" kergitamine 
538 

Keskkonnakaitses on osa punkte täitmata, vaatamata järelpärimistele (kogumiskonteinerid) 

539 ei ole huvitatud 
540 Tartus on täitsa hea elada 
541 ei ole info 
542 Elamiseks meeldiv linn ja elukorraldus 
543 Põhilised vajalikud asjad on ära tehtud 
544 Ei saa öelda halba eha head 
545 pole huvi 
546 sundüürnike olukorda pole suudetud lahendada 
547 pole nende tööga kursis 
548 ei jälgi poliitikat 
549 Ei puutu otseselt kokku 
550 Ei paista silma millegi erilisega, ei heas ega halvas mõttes 
551 pole kursis 
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552 tänavad, sõiduteed pole korras 
553 ei arvesta piisavalt elanikkonna heaolu ja huvidega 
554 Hindeks D 
555 linnas on näha, et linn vaikselt muutub elanikele mugavamaks 
556 

ei teagi, mida nad teevad, mingi sahmerdamine käib, aga palju keskendutakse ebaolulisele 

557 Linn areneb edasi 
558 vedada vee- ja kanalisatsioonitorud teise kohta. Seoses sellega väokeses toas (mis on teisel 

pool koridori) vajub sein väljapoole ja ahju truup on korstnajalast kaugemale vajunud. Miks ei 
tehtud EELNEVALT põhjalikku uuringut, kas (jätkub lõpus) 

559 Tänavate seisukord halb, kontroll linna heakorra üle halb.  Korterelamuid lastakse ehitada, 
kuhu aga arendajad soovivad. 

560 ei ole kursis 
561 Otsuseid suudetakse vastu võtta 
562 pole põhjust kurta olnud 
563 ei ole probleeme 
564 mulle teeb muret ainult lasteaiakoha saamine, ülejäänuga olen rahul 
565 Tehtud ju on paljutki 
566 Pole kursis 
567 eks nad saavad vast natuke hakkama 
568 Kõik on korras näiliselt, aga midagi jama on ikka alati kuskil. Mind praegune elu Tartus 

rahuldab. Kiituseks - Tartu on vabameelne, elurõõmus linn ja palju noori inimesi. 
569 LV käib ühiskonna vajadustega kaasas 
570 pole kokku puutunud LV-ga 
571 Nuriseda pole põhjust 
572 Aeglane areng sotsiaalsfääris, transport ei toimi, kriminaalse keskkonna kasvamine 
573 piisavalt infor LV tegevuse kohta, konkreetselt ei oska midagi puuduvat välja tuua (tegemata 

jätmisi) 
574 Ise paremini vist ei oskaks. 
575 Alati saab paremini 
576 ei pühendu väga selle uurimisele, mida ja kui palju LV teeb 
577 Ei ole sellesse üldse süvenenud 
578 Ei tea 
579 tegutseb kuidagi vaikselt ja tähelepandamatult 
580 Rahulolematus teede; lasteaia korraldusega, koostöö ettevõtlusega 
581 Pole suurt kuulnud nende tööst, kuid kõik näib enam-vähem toimivat. 
582 Kui käisime Tartu Linnavalitsuse küsimas, mida teha, kuidas tgeutseda, kuna üks pereliige oli 

raskelt haige, ootasime vastust 3 nädalat, mis oli aegunud; 
583 mul ei ole eriti informatsiooni sellest 
584 Ei oska öelda 
585 Töö nagu töö ikka. Ei külasta www.tartu.ee lehte tihti, kuid kui sinna juhtun, on lugemist palju 

ja huvitavat. Tööd tehakse hästi ju siis. 
586 Ei ole millegi üle kurta 
587 Linnaelu läheb paremaks 
588 Kuna info on ebapiisav 
589 lubadused on täitmata 
590 Küsimustes, milles olen LV poole pöördunud, pole mind aidatud 
591 Ühistransport on aastaid probleemiks, aga asi läheb hullemaks 

 243



592 Suitsetamise piiramine, suurenenud hulk politseid teel. 
593 Tartus on hea elada 
594 On rajatud palju jalgratta ja jalakäiate teid 
595 võiks olla parem 
596 Inimesed muutuvad juhtivatel ametikohtadel kõrgiks, bürokraatlikuks 
597 Kõrvaltänavate olukord väga halb, vähe sotsiaalelupindasid, kiiremas korras vaja ehitada 

Annelinna ja Ropka tööstuspiirkonda ühendav sild. 
598 Ei ole põhjust nuriseda. Asjalikud inimesed 
599 ei ole tundnud vajadust mingite otsuste osas oma pahameelt väljendada 
600 Aga lasteaia kohti väga kehva saada 
601 Linn areneb, teid ehitatakse 
602 Saab hakkama 
603 Kõik valdkonnad on kaetud 
604 sest see tundub nii 
605 Pole olnud aega, et süveneda. 
606 On head, aga karjuv lasteaiakohtade puudus. 
607 Ei ole kursuis linnavalitsuse tööga 
608 pole väga huvi tundnud, sest elan Tartus suhteliselt lühikest aega 
609 Pole ammu enam midagi õieti kuulda olnudki. 
610 Tundub, et kõik laabub enam-vähem 
611 ei täida kirjalikult antud lubadusi ehitada kultuurimaja aastaks 2007 
612 Probleemidega püütakse tegeleda, neile reageerida. Üritatakse luua paremaid 

liikluskorraldusi, jalgrattateid, lasteaiatingimusi. Tartu kodanikuna tunnen, et minu eest 
hoolitsetakse jne. 

613 Emajõe jõeriigina ei ole 5 aasta jooksul suudetud mitte midagi ära teha 
614 täidetud on minimaalsed vajadused, alati saab paremini 
615 Investeeringud teedevõrku; plaan avada regulaarne lennuliiklus 
616 Peaks rohkem olema linnakodanikele nähtav; vältida erakondlikku käitumist, vältida poliitilisi 

otsuseid, lähtuda linnaelanike vajadustest 
617 Ei oska põhjendada. Panustada rohkem pensionäride vajadustesse 
618 püüavad, hoolivad linna probleemidest ja linlastest 
619 Lasteaiakohti pole 
620 Linn on korrAS 
621 Paljud probleemid on lahendamata, nt bussiliiklus on kohutav, jalgrattateede probleem (on 

vähe, välja arendamata, äärekivid). 
622 mõttetult on laiendatud tasulise parkimise ala 
623 Ei oska öelda, sest et poliitikasse ei topi oma nina 
624 Paremat hinnet ei tahaks anda 
625 Läbipaistvus puudub, halb liikluskorraldus, lasteaia järjekorrad 
626 ei paista millegi erilisega silma 
627 ei ole kursis 
628 puudub info 
629 

üldiselt rahul, pretensioone heakorra küsimustes pole arvestatud, sellega pole sugugi rahul 

630 Kokkupuude on liiga põgus, et midagi arvata 
631 on tulnud oma tööga toime 
632 N 88 
633 Minu arvates ei "karju" kuskil miski. 
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634 Linnaelu toimib, järelikult tehakse tööd 
635 ei ole süvenenud linnavalitsuse töösse 
636 Pole sellega kokku puutunud. 
637 ei ole kursis 
638 Pole uurinud, kokkupuuteid napib otseselt 
639 pole piisavalt kuulnud Tartu Linnavalitsuse tegemistest 
640 Ei kõlba planeerimine, ehitus, teede olukord, lasteaiakohtade puudumine, sillaehitus ja 

planeerimine 
641 Koduleht on informatiivne, pressiteadetest selgub, et pidevalt toimub midagi (sh 

linnaosapäevad); kodanikud tunduvad oma linna üle uhked olevat. 
642 Ei ole probleeme 
643 Olen siitsaadik rahul, enam-vähem 
644 korraldab üritusi, nagu nt "Heade värvide linn" 
645 Tegelikult mind see eie huvita 
646 ei oma informatsiooni 
647 Olen viimastel kuudel üritanud selgust saada lasteaia süsteemile, küsinud erinevate 

juhatajatega ja linnavalitsuse spetialistidega , aga 
648 Pole olulisi probleeme 
649 Kesklinna on lastud ehitada näotuid kasthooneid, samuti Laia tn. sild, millest ei muutu midagi 

paremaks 
650 ei oska põhjendada 
651 mõeldakse lastele, peredele, tervisele, linna arengule 
652 Prügiveoga probleeme 
653 Väga suured laveerimise võimalused ja sellepärast raske arusaada mida keegi teeb. Teevad 

mida ise arvavad 
654 Bussiliikluse korraldus halb. Prügimajandus segane 
655 Pole jälginud linna arengut nii tähelepanelikult, et saaks adekvaatselt hinnata 
656 Probleeme elementaarsete asjadega 
657 Linn ei saa midagi teha, kui valitsus ei tee 
658 ei ole informatsiooni 
659 palju jooksutamist, internetis võiks olla rohkem infot vajalike paberite jaoks 
660 infot vähe 
661 Auklikud tänavad, halb valgustus, liikluskorraldus 
662 Kuna linn on puhas ja korras, siis järelikult teeb ka TLV selleks kõik, et elanikud oma linna ka 

puhtana hoida. 
663 Heade mõtete linn 
664 Teenindus on hea 
665 on probleeme, mis vajaksid kiiret lahendust, aga poliitiline valik läheb mujale, samas 

muudetakse Tartut ka üha kenamaks 
666 Niipalju kui mul on vaja olnud, on asjad väga viisakalt ära tehtud 
667 Ideede puudus. Paljud otsused võetakse vastu läbimõtlemata ja ette tormamata. 
668 Liikluse korraldus on väga halb, sildade olukord tundub ohtlik olevat, otsus Lai tn kohta 

(kahesuunaline liiklus) ei ole läbimõeldud 
669 palju on laokile jäetud hooneid, mida võiks käsile võtta (nt Kasekese restoran, Pargi saun) 
670 Viimastel kuude pole sellega, eriti kursis, kuna on väga kiire. varemalt olen rahul olnud - liigub 

ikka tasapisi paremuse poole 
671 kogemuste põhjal 
672 Mingid muutused on. See tähendab, et töötavad 
673 ei ole kursis linnavalitsuse tööga 

 245



674 Tänav asfalteerimata aga lubatud on hr. Ansipi ajast. Tehku kasvõi üks kahetasapinnaline 
ristmik, ringidele liiklusradade juurde tegemine on raha raiskamine 

675 Lubadustest mittekinnipidamine 
676 

Arvan, et linnavalitsus viib läbi väga palju üritusi, mis on suunatud kultuuri, hariduse, spordi 
arendamisele. Suur tähelepanu on antud inimestele üle 65 - tasuta sõit, vastuvõtt Raekojas 

677 Tehakse palju pisiasju, mida ei märka, kui tänu nendele tegemistele linn  igapäevaselt 
funktsioneerib 

678 Võiks rohkem anda infot oluliste muutuste kohta linnas 
679 aga võiks parem olla 
680 Vana mehena ei huvita enam miski 
681 otsest põhjust kiita ega laita ei ole 
682 

Pole meie elamist seganud ja linn ikka elab ja toimib. Liiklus bussijaama ja turu juures kehv. 

683 On ja ei ole ka. Midagi tehakse, aga kõike võiks teha kiiremini ja kvaliteetsemalt. 
684 raske on põhjendada 
685 Olen olnud lühikest aega Tartu kodanik ja objektiivset hinnangut ei saa veel anda 
686 Ongi selline mittemidagiütlev 
687 Alati saab paremini, eriti  kui töötada oma linna, mitte iseenda heaks. 
688 vähemärgatav 
689 pole konkreetselt kursis linnavalitsuse tööga 
690 alati saab paremini 
691 ei ole mingit probleemi kuulda olnud 
692 Avalikke saunu võiks rohkem olla, teede remontimise kiirus 
693 Olen rahul üldise linnapildiga 
694 Ma arvan, et puhtus linnas, transpordi hea töö, "Linna päevade" korraldamine - see on 

linnavalitsuse teene 
695 juba antud uuring on väga hea algatus 
696 Nad ei tee üldse tööd, priileiva soojad, mõnitavad invaliide 
697 Linn on meeldivalt ilus ja puhas 
698 tartus on hea elada, järelikult on ka linnavalitsus parasjagu vaeva näinud. 
699 Anne ringi ehitus 
700 Pole midagi ette heita 
701 Ei ole kursis 
702 ei oma piisavat ülevaadet 
703 Palju valesid otsuseid ja nõttetut raharaiskamist (Laia tn. sild, laulupeomuuseum) 
704 Linnas puuduvad jalgrattateed, ka maa poole võiks neid teha 
705 LV tegeleb intensiivselt Tartu linna probleemidega, ehitab kiiresti ja hästi, tegevus kajastub 

ajakirjanduses piisavalt, küsitakse rahva arvamusi ja peetakse nõu 
706 Üht-teist tehakse 
707 on veel palju ära teha 
708 ma ei tea lihtsalt, mis tööd nad teevad 
709 alati saab teha paremini 
710 on jäädud eelmise linnavalitsuse loorberitele puhkama 
711 Alati võiks midagi rohkem teha, seda üldse heakorra osas 
712 pole kursis 
713 Puudub kontroll ja juhtimine linna planeeringutes 
714 OK 
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715 Arvestab linnaelanikega ja teeb nende heaolu parandamiseks, mis võimalik 
716 LV ei hooli Tartu lasteaedadest, koolidest, laste sportimisvõimalustest, üksikvanematest. 
717 Ei mõtle inimestest 
718 Väga vähe korrastatakse spordirajatisi ja haridusasutusi. 
719 Olen rahumeelne pensionär - nemad teevad ikka mida vaja. 
720 Arenguruumi veel on 
721 Puudub liikluskorraldus 
722 Ei ole ettekujutust nende tööst 
723 Raske on üheselt seletada, kuna kokkupuuted on erinevad (probleemide lahendamisel) 
724 arvan, et on hea, kuid pole eriti kursis 
725 Nuriseda pole millegi üle 
726 Kõik oleneb pensioni suurusest ja hindadest 
727 Rahuldav tähendab seda, et mõnest küljest on see hea, mõnest küljest väga halb, kokku 

annab keskmise. 
728 Ei ole enda jaoks teadvustanud, mida oodata LV tööst 
729 Ei tea veel niipalju linnavalitsuse tööst. Pole end kurssi viinud 
730 Ühissõiduki marsruudid tehti nii, et ei saa tööle ega koju 
731 Oskavad oma tööd 
732 Palju on tehtud 
733 Enam vähem vajaliku info ikka saab ikka kätte 
734 Linn areneb kenasti 
735 Haljastuses on palju ära teha 
736 Teed pole ikka korras ja prügikastid ajavad üle. 
737 Suuri prohmakaid pole olnud 
738 ei ole märkimisväärseid probleeme ning meedias kajastatakse positiivselt 
739 Olen Tartus veel vähe elanud 
740 L. Jänese ajal oli parkides lilli rohkem 
741 On näha, et teeb tublit tööd 
742 Ühelt poolt on Tartu elu korraldamisega hakkama saanud, teisalt pole saavutustelt 

silmapaistvam kui teised Eesti omavalitsused. 
743 

innavalitsuse "aparaat" on kohmakas ja mõnevõrra inertne, kõrgemal juhtimise tasandil pole 
tehtud alati parimaid otsuseid. Kodanikuühenduste ettepanekutega ei arvestata küllaldaselt. 

744 ei tule prohmakad meelde 
745 probleemidele lähenetakse pragmaatiliselt 
746 Ei ole viimaselajal tartu Linnavalitsuse tööga kursis 
747 Midagi häirivat minu jaoks pole 
748 elu toimib enam vähem arvan 
749 peale teid linnas miski neid ei huvita. Ja see sellepärast, et nad ise nendel sõidavad 
750 ei huvita 
751 Arusaamatu linna planeerimine 
752 Minu elu pole nad parandanud 
753 Võiks linna arengusse märksa aktiivsemalt ja agressiivsemalt sekkuda 
754 asjad arenevad praeguse linnapeaga, on toimunud muutusi, mida enam ei lootnudki 
755 Elu Tartus paraneb. 
756 Tartu linna on valitsetud mõistlikult. Püütud on täita linnakodanikele antud lubadusi. Ja 

rahaga on nii, et jagada (ehitada, teenendada jne.) saab ikka seda, mida on ! 
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757 Kultuuriasutuste, nt. linnaraamatukogu arendamine seisab aga ehitatakse ebavajalikku uut 
silda, mis neelab tohutult raha 

758 Pole põhjust nurisemiseks 
759 Takistavad ettevõtluse arengut 
760 Jumal 5, õpetaja 4, õpilane 3 
761 Ei ole kokku puutunud 
762 Teevad head tööd 
763 Ei oma informatsiooni 
764 Kohati ikka midagi liigub. Midagi uut tehakse või parandatakse. 
765 elu käib, saab mida vaja on 
766 Lasteaedade järjekord on kehvas seisus. Teede olukord pole ka kiita 
767 Linnavalitsus ei suuda hakkama saada linna bussiliiklusega 
768 Palju asju on ripakil 
769 on vähe häid ja pädevaid ametnikke ja on ülbeid ja ennast täis ametnikke 
770 alati saab paremini 
771 Töötab vastavalt oma võimetele 
772 raudteejaam ja bussijaam-hirmus värk! 
773 noorsooteenistuse tööga ei ole üldse rahul, 4.-9.klassi poistele tegevust rohkem 
774 Nad teevad midagi vaikselt, eriti midagi nagu tegemata ei ole, aga spordihalli (nii 5000 kohta) 

ei suudeta ehitada. 
775 Kiire reageerimine linlaste muredele, meeldiv kommunikatsioon, heaolu linnas 
776 Käib küll 
777 Ei ole kursis Linnavalitsuse poolt tehtava tööga 
778 Kuna erilist nurinat pole lehes olnud, võib seega lugeda heaks 
779 Kõnnitee lahtihoidmine 
780 Palju toredaid üritusi 
781 Võiksid kiiremini reageerida 
782 teed on parandatud, laste mänguväljakud on tunduvalt paranenud ning mängurohkemaks 

tehtud 
783 On olnud paremaid aegu ja juhte. 
784 linn funktsioneerib normaalselt 
785 Olen liiga vähe siin olnud, et Linnavalitsuse tööd hinnata 
786 Ei kiida ei laida 
787 Tartu püsib elamisväärsena ja tööhõive stabiilsena. 
788 Linn areneb jõudsalt 
789 Mida ei märka ja toimib, on hea 
790 Ei ole süvenendu sellesse 
791 lubati teed korrastada kõrvallinnaosas, pole tehtud 
792 Ainuke asi, mis häirib on jalgratta võistlused keset linna, mis häirivad linna liiklust. 
793 pole kokkupuudet olnud, ei oska hinnangut anda 
794 tegelikult on tartu linnas päris hea elada, transport on OK, info sündmuste kohta internetist 

leitav jne. 
795 

Sõpruse silla rekonstrueerimisel näitas LV loomingulisust ja painlikkust ja planeerimisoskust 

796 Tartu on venelasi täis 
Total N 796

 
 
 k67_2 
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K67_2  Kuidas hindate Tartu Linnavalitsuse tööd? 
Põhjendus 

1 ...ja ei viida kaevude auke asfaldiga ühele tasapinnale. Südalinn on õhtuti ja varahommikul 
rämpsust puhastamata. 

2 Praegune jääb eelkäijatele tugevalt alla 
3 Siin on häid mõtteid ja LV lased neil toimetada 
4 Kuid teha on veel rohkem 
5 Ei suudeta arendajate tegevust seaduse raames hoida(kaubamaja); Ebaühtlase 

arhitektuuriklise tasemega ehitused (Tigutorn) 
6 Nõrgad poliitjuhid 
7 Minu tänud selle eest 
8 Asfalteeritakse tupik tänavaid uuselamurajoonis ja kuivendatakse esmalt kõrgemaid tänavaid. 

Siia kanti luuakse vaid transiitliiklustega toidetavaid autosildu ... 
9 Võib rahule jääda 
10 Haljasalad kesklinnast on kadunud 
11 Kõrvaltänavad teha korda 
12 LV ei aita lahendada probleemi 
13 Pilvelõhkujad ja klaasmajad Tartusse ei sobi 
14 Transpordi suunamine kesklinna, st. Lai tänava kahesuunaliseks tegemine; uus sild 

ebasobivas kohas. Kalevi tn. 11 haiseb, Pirogovi platsi reostamine igal õhtul 
15 Linn on ilus 
16 Kesklinna korrastus 
17 Osad mitte 
18 Tundub, et linn on võimetu tagama inimestele normaalse bussiliikluse 
19 Linn ehitagu munitsipaallasteaedu, mitte et igasse hoovi eralasteaia või-hoiu 
20 Liiga vara õhtul bussid lõpetavad, hilisemad tööltulijad peavad jalgsi käima, nagu minagi 
21 Mänguväljakus üksinda ei lahenda veel kõiki probleeme. Linnaliiklus on laste jaoks ohtlik. 

Olemasolevad lasteaiad topitakse jõumeetodil ja seadusevastaselt lapsi täis 
22 Ka masendavaid puudujääke, nt teede olukord, lasteaia kohtade vähesus, asotsiaalide 

rohkus tänavapildis 
23 Arvestade riigis üldiselt toimuvat, arvan, et ega minu arvamus midagi ei muuda 
24 LV puudub pilk tulevikku 
25 Ametnike ebapädevus 
26 Tihtipeale ei osata vastata, saadetakse ühest osakonnast teise 
27 Alati on arenguruumi 
28 Vähe tutvustab Postimehes oma tööplaane 
29 Aga kes jõuakski meie armsa Ansipiga võistelda. ANDRUS TULE TAGASI!! 
30 LV liikmed avaldavad arvamust, et oma palga eest teevad nad piisavalt, st rohkem pole vaja 

teha 
31 Näiteks üle mõistse pikad lasteaia järjekorrad 
32 Teede halb olukord 
33 Prügiveo korraldus 
34 Liikluskorralduse ummikutesse juhtimine 
35 Kõrvaltänavad ja -teed ning linna äärealad on unarusse jäetud 
36 Tänavate ääres olevate murualade ja puude hooldus 
37 Talinna lollustega kaasa ei minda 
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38 Ei teagi, kas see on hea või halb 
39 Reageerib vastavalt vajadustele 
40 Tartu Linnavalitsuse palgad on eesti kõrgemad, mis ei tundu loogiline ega põhjendatud, 

samas laste koolimineku toetused on Eesti linnadest väikseimad ehk sümboolsed! 
41 Lasteaiakoht ja kodutänava remont 
42 Aina lubatakse asju parandada, aga midagi ei muutu 
43 Spordirajatisi võiks rohkem olla 
44 Kõige suurem probleem on sillad 
45 Linnaliinide firma on jube 
46 Turvaline 
47 Head on kultuurisündmused, haljastus, korrakaitse, heakord 
48 , aga ühtset vastust polegi saanud. Soovin,et  mu laps käiks kodukoha lasteaias. 
49 Linnavalitsus ise on lahke (sõbralikud) 
50 Bussijaam 
51 Alati saab rohkem ja paremini 
52 Oma lapse puhul näen, kui halb on olukord koolis - vana, kole remont ja mööbel klassis, 

mustus, õudsed WC-d, kus tegelikult käia ei tahaks, aga peab, spordiväljakut pole, poistel 
puutöö tegemise võimalusi pole, igapäevane on vägivald ja kiusamine koolis. 

53 Sillad valel kohal 
54 Ei ole jälginud ega uurinud ise 
55 Kuid palju on veel teha 
56 Invaliididel pole kaldteid 
57 Linnaplaneerimisel lähtutakse liigselt kinnisvarafirmade diktaadist. 
58 Kuid teeb töö ära 
59 Soosivad oma parteikaaslasi 
60 Noortele võiks rohkem üritusi olla 
61 Jalgratta teede võrgustik puudub 
62 Laia tn silla ehitusmõte ei meeldi 
Total N 62

 
 
 k69__1 
 

  K69_7_1  Mujalt 
1 Informatsioon puudub 
2 raadio, televisioon 
3 Raadio 
4 Radio 4 
5 teabepäevadelt 
6 Pole huvi tundnud 
7 Ei ole kuskilt. Internetis, aga seda ka ainult vastuvõetud otsuse puhul 
8 Supilinna e-list 
9 Internetist 
10 Raadio 
11 raadio 
12 oma silmaga 
13 TV 
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14 Ilma kommentaarideta 
15 Raadio "Kuku" 
16 Tartu Postimees 
17 TV, Raadio 
18 raadio 
19 Tartu Noortevolikogu liikmena kuuleb ikka rohkem 
20 Internett 
21 Tartu pereraadio 
22 Puuetega Inimeste Koda 
23 Televiisorist 
24 Uudised raadios ja teleris 
25 koolist 
26 seoses kohtutööga 
27 Ei ole kunagi huvitatud 
28 Ei huvita 
29 raadio 
30 Linna volikogust, on volikogu liige 
31 Raadio 
32 Avalikel üritustel 
33 Raadiost 
34 Linnaleht ühistranspordis! 
35 lähisugulane töötab Linnavalitsuses 
36 raadio 
37 Telekast 
38 Uudistest 
39 Ei vaja 
40 televisioon 
41 raadiost 
42 televiisorist 
43 kool 
44 raadio, TV 
45 Ei saa informatsiooni 
46 Pensionäärid räägivad 
47 raadio 
48 aeg-ajalt KUKU raadiost 
49 Raadio 
50 linnavalitsuse pressiteadete meililistist 
51 Eriti ei ole ise uurinud seda asja 
52 Raadiost ka 
53 IRL Tartu piirkonnast 
54 tuttavate ametnike käest 
55 kuulujutud 
56 raadiost, televisioon 
57 Raadio 
58 raadio, televisioon 
59 TV 
60 Raadio 
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61 nende petmisest teiste inimeste suhtes raske puudega invaliid on mitte vajalik, on mitte 
vajalik, on ees äritehingud eriti sundüürnikud kellest tahavad lahti saada 

62 ei tahagi saada 
63 Supilinna postiloend jmt. 
64 ühtteist televisioonist, kuid kahjuks vähevõitu 
65 Raadio, TV 
66 Suplinna seltsi postiloendist 
67 Supilinna listist linnaosa puudutavates küsimustes 
68 LV töötajate, isiklike tuttavate käest 
69 raadio 
70 Teleuudistest 
71 Ei ole huvi tundnud 
72 meedia 
73 raadio 
74 ning eraldi trükk mida visatakse posti 
75 televisioon 
Total N 75

 
 
 k74_1 
 

  K74_1  Kui Te ei ole rahul, siis millega konkreetselt? 
1 Liiga palju on kaubandust 
2 elukalliduse tõus, müüjate ülbitsemine, petlik reklaam 
3 valikuvõimalused on suhteliselt väikesed, linnas on 3-4 suurt ketti ja need kujundavad sinu 

ostuvaliku, näiteks Rimi tõmbas tugevalt koomale oma toiduainete positsioonidega 
4 Kauplusi on piisavalt 
5 liiga palju poode 
6 Müüjad on viisakad, alati teretavad, aga mitte kõik! 
7 liiga palju supermarketeid, Tartu kaob nende vahele ära 
8 Nagu liiga palju oleks seda kaubanduse arengut 
9 Kaubanduskeskusi on juba liiga palju 
10 Liiklustihedusega 
11 vähe konkurentsi 
12 Ega lapsevankriga ei mahu küll näiteks lasteosakondadesse, kuhu peaks ju lapsega eeskätt 

asja olema 
13 Rahadega tõmmatakse nö alt 
14 Firmakaupluseid vähe (kaubanduse vallas). Linna arengut vaadeldes võiks rohkem rohelust 

olla 
15 suurem osa kaubandusest on koondatud suurtesse selveritesse, mille külastamine raiskab 

tohutult aega 
16 Väikepoodidest tunnen puudust 
17 Tekkinus suured kaubanduskolossid, väikesed hubased poed kadunud 
18 Tähtveres vähe toidukauplusi 
19 Minu linnaosas ei ole elementaarseid kaupu pakutavaid poode piisavalt 
20 Seda on liiga palju ja sams ühetooniline. Suvel on igav suurtes kaubamajades käia 
21 mõttetud keskused, nagu Tasku - ainult riidepoed, see on peamiselt vist logelemiskohaks 

ehitatud 
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22 Venekeelseid ajalehti on vaja! 
23 kaupade valik liiga ühekülgne, kvaliteet kehv, informatsioon (reklaam) ei vasta tegelikule 

olukorrale, kui tahad konkreetset asja, siis seda naljalt ei leia 
24 Liiga palju "säästupoode" 
25 Kaubahalli kehv kaubavalik 
26 liiga palju poode 
27 Toimub üleareng 
28 Valik võiks olla suurem 
29 Liiga palju koledaid kaubanduskeskusi on tekkinud. Koduläheduses olevad väikesed poed 

surevad välja 
30 Väikesed poed kaovad 
31 kaubamaja ehitusega ja jõeäärsete hirmsate müürehitistega 
32 elukalliduse tõus 
33 Väga palju kauplusi, kaubanduskeskusi 
34 Ei meeldi letis töötajad, kes ei räägi eesti keelt. Vägivaldselt tõstetakse vahendajate poolt 

toidukaupade hindu 
35 Rohkem võiks soosida väikepoodide tegevust/teket 
36 Kesklinnas võiks olla väikseid kauplusi 
37 Kauba valik üksluine, tundub nagu toodaks kaup Tallinnast seismajäänud kaupade hulgast. 

Teenindus vajab arendamist. 
38 Olen rahul 
39 On palju kauplusi ja kohvikuid, aga puudub kvaliteet 
40 riiete ja jalanõude valik on ühekülgne, suunatud rohkem noortele 
41 Ihastes puudub kauplus. miks ei ole ehitatud ühtegi. Võiks ka mõni kultuuriasutus ka Vana-

ihastes olla 
42 kaubanduse arengule pööratakse liiga palju tähelepanu, pakkujaid on juba liigagi palju, peaks 

kontrollima uute alustavate firmade finantsilist ja ideelist suutlikkust, sest väikepoed ja -
restoranid kipuvad liiga tihti pankrotti minema 

43 Meil juba SDepaturg on 
44 kaupluste arvuga 
45 Valik on väike, hinnad suured. Näiteks riided on väiksed numbrid 
46 Piisavalt pole mõnusaid ja omanäolisi kauplusi, hubaseid a'la kohvipoode jne 
47 Neid on meie linnas tekkinud palju. Kuid kui otsid midagi konkreetset ei leia 
48 Vajadus investeerida arendab kaubandust kenasti 
49 Suuri kaubamaju on liiga palju 
50 Liiga palju kaubanduskeskusi, neid on juba enam kui piisavalt. 
51 Riiete müük, esmavajaduste esemete, toidu müük 
52 Putkamajandus tuleks tagasi tuua, et saaks kõike odavalt ja kodu lähedalt kätte 
53 Poode on palju, kuid kaubavalik kehv. Ehituskaupu ostes pole võimalik saada transporti, ja 

kui on, siis on see absurdselt kallis. 
54 Karlovasse oleks vaja rohkem söögi- ja joogikohti; Ropka sild, vajalik sõudespordikanal 
55 väikepoed on kadunud 
56 Oleme rahul 
57 Raske vastata 
58 Kaaubamaja asukoht ja hoone välimus on täiesti vastuvõetamatu 
59 sortiment väike, hinnad kallid 
60 Enamus vajaminevast on käeulatuses 
61 Liikluskorralduse ja tänavate sillutuse probleemid 
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62 Ei taha et oleks kaubanduslinn 
63 Väikeste poodide kadumine ja ebasoosing 
64 Kesklinnas-Karlovas napib toidupoode kodu läheduses 
65 Poode liiga palju 
66 Igasuguste det. pl. info peaks olema ka lehes. Sageli jõuab asi inimeste teadvusesse siis, kui 

on liiga hilja 
67 Firmadevalik (riidekaup) väike, piiratud, pean silmas just lastekaupu 
68 Minu arvates hakkab kaubandus muid valdkondi nn lämmatama. 
69 Liiga palju Poola kaupa 
70 lähedusest on kadunud väikesed poed, mina ei lähe suurde poodi 
71 Kaubanduse arenguga olen rahul, kuid kauplustes kõrgete hindade pärast ei ole rahul 
72 Tartule sobib palju väikseid poode/kohti ehk kaubatänavaid. 
73 Poed on kaugel 
74 suured kaubanduskeskused asuvad linnaservades ja sinna viib vähe busse ning harva, nt 

Lõunakeskus 
75 ei meeldi ülisuured kaubanduskeskused 
76 Mööblikaubandus 
77 riiete valik kesine 
78 võiks olla suurem valik näiteks siidreid ja jalanõusid 
79 kingapoe asemele tuleb kommipood, see on jama 
80 Uus kaubamaja on väga ebaõnnestunud 
81 Kodumaiseid puu-ja juurvilju poodides vähe 
82 puuduvad väikepoed kesklinnas 
83 kauplusi on rohkem (marketeid) 
84 kodu lähedal puudub toidupood 
85 Valikuvõimalused puudulikud 
86 teenindus on ebaviisakas 
87 Kahju, et väikesed toidupoed elu-ja töökoha läheduses on kadunud 
88 hinnad liiga kõrged 
89 Vanalinna ülepaisutatud hinnatase 
90 Kauba valik ei ole piisav 
91 Puudub laia sotrimendiga toidupood (Stockmanni toiduosakond) 
92 Kõige lähema poodini nagu "Selver" või "Maksima" kõndida 30 minutit 
93 Kesklinn ehitatakse liiga täis 
94 Usulist kirjandust peab müüdama kõigis poodides 
95 kõik, mis on tavainimesele vajali, on piisavalt hea kättesaadavusega 
96 Kaupade valik on liiga ühekülgne 
97 kauba valik, Teenindus on kiire 
98 Rohkem võiks olla võimalusi ostude tegemise ajaks laps mängima jätta 
99 Poode vähe, trenni kohti vähe 
100 Liiga palju kauplusi 
101 Õlle hindu tõsteti 
102 Tartu vanalinnas kaubandus puudub, mujal üksluine kaubavalik. 
103 Poode on igal pool päris palju - kaupa on toodud inimesele peaaegu kodu kätte 
104 Kõik on olemas, mida vaja 
105 Toidu- ja muud poed asuvad elukohast kaugel 
106 Hinnad on väga kõrged 
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107 Palju kauplusi, kesklinnas pole parkimisvõmalust (liiga kallis ja väga ohtlik) 
108 kaubavalik on vilets 
109 bussiliiklusega ei ole rahul, sest bussid ei pea sageli graafikust kinni 
110 hakkab tunduma, et kaubandusele pööratakse liiga suurt tähelepanu. 
111 puuduvad mitmed tuntud tööstuskaupade-rõivaste ketid, valik on tunduvalt kehvem, kui 

Tallinnas 
112 Ihaste ja Lohkva kandis puudub täielikult kaubandus 
113 erinevad poed ja valikuvõimalus kauplust valida, kus käia. 
114 Ei ole nii hästi organiseeritud, kaup suurtes kogustes, pakis palju sees, näiteks sardellid pool 

kilo, kuid inimene tahab 2 sardelli ainult 
115 liiga palju on kontsentreeritud kesklinna, kaubanduskeskused asugu parem linnast väljas, 

lihtsam on siis organiseerida parkimist 
116 Igas kaubanduskeskuses on samad poed, kaubavalik sama. 
117 Kesklinnast on kaubandus kadunud. 
118 Ei meeldi kasiinod ja nende rohkus 
119 Kahju, et väikesed poed kaovad, tüütu on osta pesu ja leiba ühest ja samast poest. 
120 Kaubandus hajutatud mööda linna, väike tootevalik. Mind huvitavad kaubagrupid praktiliselt 

puudu (plaadid, riided). 
121 piisavalt on kauplusi meie linnaosas 
122 Rohkem võiks olla Ökokauplusi, kaubavalik võiks olla marketites laiem (igatsen Tartusse 

"Prismat") 
123 Uute kaubanduskeskuste avamine 
124 kesklinnast on kadunud peaaegu kõik väikesed poed, ja need mis on alles, on vähe lahti 
125 Raadi-Kruusamäe linnaosasse oleks kiiremas korras tarvis Põhjakeskust, Maxima pole piisav. 

See, et otsustati Põhjakeskuse ehitus edasi lükata, oli vale otsus 
126 kaubandus on suunatud kasumi teenimisele, aga mitte säästlikule ja tervislikule eluviisile 
127 

Kesklinna piirkond toidukaubanduse - kaupluste poolest ei rahulda. Uus Kaubamaja toidu 
osakond on väga kallis, Comarket aga ebapiisava ja sageli ka mitte hea kvaliteediga. 

128 ma isegi ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks kaubanduse kui sellisega rahul; mis siis 
veel selle arengust rääkida 

129 Liigne tsntralisatsioon, puudub hajusus 
130 Karlovas ei ole korralikku toidukauplust ega kohvikut 
131 Suuri numbreid meeste riideid on raske leida 
132 Väikeste toidupoodide kadumisega on kaubandus kodust kaugenenud 
133 Üldiselt rahul 
134 Arengut ei ole toimunud 
135 kaubavalik-kaubamärkide vähesus, kvaliteetkaubandus minimaalne, jalanõusid ja riideid peab 

käima Tallinnas või välismaal ostmas 
136 Teede ehituse seisundiga, sildade arvu ja olukorraga 
137 Tootevalik on väike 
138 Kauplusi on piisavalt 
139 nn. elementaar-tarbekaubad, majapidamistarbed jm. võiks olla saadaval ka kesklinnas, mitte 

ainult suurtes kaubakeskustes. Kahju on Vaksali tänava poe kadumisest! 
140 Meie rajoonis ei ole kauplust 
141 Liiga palju väikesed nn. nurgapoode 
142 Väikepoed on kadunud ning sestap peab ka üksiku asja pärast kaugele poodi minema 
143 Mõnedes poodides on kärud ja ostukorvid väga räpased 
144 Liiga palju suuri kaubanduskeskusi 
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145 Kadunud on harjumuspärased toidupoed, linnas ei müüda värskeid saiakesi, puudub pubi 
linnaosas. 

146 Võiks olla üks suur korralik toidupood. Ja poodide varustamine kaubaga võiks olla kiirem, 
kogu aeg on midagi mida just tahaks, otsas 

147 Suurte kaubanduskettide lubamine ilma kvoodita, tõrjutakse kõrvale väiksed ettevõtted ja 
prognoosiga paari- kolme aasta vältel hakkavad ka suured kaubandused pankrotistuma 

148 toidupood 
149 Ihastes ei ole kauplusi ja kohvikuid 
150 Raadi-Kruusamäe piirkonnas ja Kvissentalis kauplused praktiliselt puuduvad. Lähimaks 

normaalseks kaupluseks on Ujula Konsum 
151 Ei ole rahul toiduainete kvaliteediga 
152 Kaupluste kaugenemine kodukohast 
153 lähipiirkonnas puudub toidupood, kesklinnas on liigselt ebakvaliteetse nn turukauba 

müügikohti, puuduvad spets. kauplused vanemaealistele 
154 Kuidas nõudlus, nõnda pakkumine 
155 väikeseid toidupoode ei ole enam, poed suletakse kell 22.00, peaks olema rohkem 

öökaubandust 
156 Liiga suur konkurents 
157 kaubad võiks olla odavamad 
158 Kvaliteet kauba kättesaadavus võiks olla parem 
159 Kaubandus on kodule lähedal 
160 On olemas mitmeid valikuid ja meeldivad suured marketid. 
161 Kaubanduses palgad madalad 
162 kaubanduskeskused viidud linna äärdesse, mis on välja suretanud kohalikud poed ja 

tekitanud liiklusummikuid 
163 Mõnedes linnaosade puuduvad väiksed toidupoed 
164 Kaubanduskettide ja kaupluste piisavus. 
165 liiga palju suuri kaubanduskeskusi 
166 Võiks olla mitmekesisem kaubavalik 
167 Eestit/Tartut tutvustava meenekaubandusega 
168 suured kauplused asuvad äärelinnas 
169 Kõik kaubanduskeskused pakuvad ühtede ja samade ettevõtete tooteid. Võiks olla esindatud 

rohkem erinevaid ettevõtteid/tootjaid 
170 ei ole rahul sellega, et kesklinn hakkab järjest enam jääma turistidele, poed kolivad 

kaugemale (Tallinna sündroom), eriti puudutab see toidupoode 
171 Variku linnaosa on ilma kaupluseta 
172 Raadi linnaosas puudub kaubanduskeskus 
173 kesklinna uue kaubamaja ja bussijaama kohale ehitatava kaubanduskeskuse rajamine ajab 

ainult kesklinna liikluse umbe ja rikub linnapilti, suurte kaubanduskeskuste koht pole 
südalinnas 

174 pangaautomaadid Tammelinnas puuduvad 
175 Kaubanduskeskusi on isegi liiga palju saanud 
176 Kauplusi on küllalt ja spordiasutusi tuleb ka 
177 Tarbekaupade kvaliteet ja kvantiteet on vilets 
178 Kaupade üheülbalisus: vähe erinevaid brände 
179 Poodides riidevalik üsna kehv ja kõikjal kordub üks ning sama 
180 Võta üks ja viska teist 
181 toidukauplus on liiga kaugel 
182 Suuri toidupoode on igas piirkonnas, ka kaubanduskeskusi 
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183 kaubanduskeskused koonduvad äärelinna ja Annelinna, oleks vaja ka väikeseid kauplusi, eriti 
kesklinnas, sest see sureb välja 

184 puuduvad normaalsed parkimisvõimalused, see koormab mõttetult liiklust 
185 suured ostukeskused säästavad aega 
186 autode parkimiseks puudub parkla 
187 Kaupluste valik suurem 
188 Tööstuskaupade kvaliteet võiks parem olla 
189 sest poodi on võimalik minna ainult nagu muuseumi 
190 Lähedal pole kaubanduskeskust 
191 Kuigi kauplusi on palju, on riiete ning jalanõude leidmine ikka problemaatiline- enamus 

kingapoode müüb samu kingi näiteks 
192 võiks vähem kauplusi olla 
193 Ihastes ei ole poodi 
194 Toidupoodidega olen rahul 
195 Kasutan odavamaid poode Maxima ja Säästu 
196 spordi arenguga 
197 kõik on kallis 
198 Kesklinn ehitatakse kaubandust liiga täis 
199 Kaubanduskeskusi liiga palju 
200 Kõik on elukohas kättesaadav 
201 Koondunud kesklinna 
202 kaupa palju, liigselt kauplusi, inimesed ei osta palju kaupa 
203 Ei ole rahul sellega, et endine Kasese toidukauplus seisab aastaid lõhutud akendaeg ja 

elanikud peavad iga toiduostu pärast võtma ette pika linnareisi 
204 Toidukaubad 
205 hindadega ei ole rahul 
206 Suuremad kaubanduskeskused kipuvad tihti kõrvuti asuma. 
207 Kesklinnas müüakse vaid roosat pesu 
208 Väga kehv sortiment -elektroonika, meeste riided 
209 Kauplusi on vähe (toidukauplused) 
210 Suuri keskusi on palju, aga tahaks pigem selliseid väikseid poode, kus poleks nii palju 

samanäolist kaupa ja kesklinnas võiks olla rohkem toidupoode (Kaubamaja on kallis ja 
Comarket liiga väikese valikuga). Veel võiks olla tudengite söökla. 

211 Kaubandus koondub ainult autoga ligipääsetavatesse piirkondadesse 
212 Puudub konkurents 
213 Kasiinode ehitamisega pole rahul 
214 Poed kolivad liiga tihti ühest kohast teise. Osa kaubanduskeskusi jääb tühjaks. Häirib 

kaubanduse koondumine ühte piirkonda (Lõunakeskus). Sinna on raske minna, parkida ja 
ummikud on ka tihti 

215 Tundub, et kauplusi on meeletult palju ja kaupa ka, aga kui hakata mingit konkreetset 
vajalikku asja ostma, selgub, et müüakse mingit mõttetut jama. Vähemalt teenindajad on 
Tartus lahked ja viisakad. Ostan ka harva midagi peale toidu-ja ehituskaupade. 

216 poode on palju, aga tooted on ühed ja samad, valik on piiratud 
217 

Kauplusi palju kaubavalik väike eeskätt kesk-ja vanemale eale. Samuti suuri numbreid vähe 

218 Kaup on pensionärile ikka väga kallis 
219 Väikeste kaupluste kadu, Alk. jookide müük toidukauplustes 
220 Asukohad 
221 Kaubakeskusi on piisavalt 

 257



222 Valik väike 
223 Kaubanduskeskusi on mõttetult palju 
224 Üldiselt rahul aga kaubavalik võiks olla suurem. Tegelikult ju ei müüda Tartus riideid ja 

mööblit jne. st. suuremaid asju 
225 Kaupluste asukoht. Valiku puuduse kompenseerivad e-poed ja väliskomandeeringud 
226 Uus kaubamaja ja tasku 
227 Lihtsalt iga kauplus on erineva kõrg hinnaga 
228 Kodu lähikonnas puudub toidukauplus; "Selverisse" minek üle raudtee sageli raskendatud, 

kõnnitee ebarahuldav, rongid jt. 
229 liiga palju tekib kaubanduskeskusi 
230 Konkreetselt ei oska öelda 
231 kõikides 
232 on liiga palju tooteid, pakkujaid, kaubakeskusi, valitseb nn ülekaubandus 
233 Piisavalt ja sobilikku kaupa 
234 Suurem valikuvõimalus võiks kaupadel olla, paljudes poodides on täpselt samad kaubad 
235 Odavam võiks olla 
236 Poes kõike on, ei tunne millestki puudust. Hinnad kallid, raha vähe. 
237 poodidega, alati saab seda, mida vaja on 
238 kaubandus on paigas-kuhu enam? 
239 Kaubandusasutusi on täiesti piisavalt 
240 Pole rahul kauba valikuga 
241 Kaubanduse teenindus on Tartus kehv 
242 Taskus on ainult roosad rõivad, need ei sobi minu kehakujuga 
243 Olen suhteliselt rahul 
244 Vaksali linnaosas ei ole korralikku toidukauplust. Turuhoone on muutunud räpakaks ja vajaks 

ehk remonti 
245 kaubavalik väike (jalanõud-rõivad), korduvad samad poed, samas toidukaupluste valik 

paranenud 
246 Piisavalt poode 
247 Ei oska nimetada. 
248 Enamus suuri kaubanduskeskusi dubleerib samu firmasid ja brände, puudub erinevus ja 

eristatavus eri kaubanduskettide vahel. 
249 

Suuri marketeid on liiga palju ja nad on kallid. Kodukohas pole esmatarvete soodsat poodi. 

250 võiks vähem kauplusi olla 
251 Suur miinus- väikepoed kadunud 
252 Kaubavalikul pole viga 
253 Ihastes puuduvad üldse kauplused 
254 Kaubavalik kehv, toidukaup ebakvaliteetne 
255 Vaksali linnaosas pole ühtegi arvestatavat toidupoodi 
256 Kaubamaja-häbiplekk linnale. Kaubanduspinda liiga palju, see tekitab tööjõupuudust 

kaubanduses, palgad tõusevad põhjendamatult, kaubandus tõmbab tööjõudu tööstusest. 
257 Annelinnas on vähe toidupoode. selver saab hoida kõrgeid hindu, kuna puudub konkurents. 

Järjekorrad, vähe ruumi 
258 ehitatakse palju supermarketeid, väikesed poed suletakse 
259 Valiku vähesus 
260 Müüjate teeninduskultuur jätab soovida. Kaupluste väljapanekud eksitavad, sobimatud, liiga 

põranda lähedal asuvad riiulid 
261 kaubad on kalliks läinud 
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262 edevuse laat, aga osta pole midagi 
263 Liiga palju kauplusi 
264 areneb 
265 uue kaubamaja asukohaga ei suuda leppida, ehk siis, kui oleks olnud madalam 
266 Võiks olla ka väiksemaid kauplusi elukoha lähedal. Miks kaotati ära "Variku" kauplus? Mis 

seal plangu taga toimub ei tea keegi. See kauplus oli väga vajalik paljudele inimestele. 
267 politsei töö, töö noortega 
268 Kauplusi on piisavalt 
269 Kõik vajalik on kergesti leitav, sest kaubanduskette on piisavalt. 
270 Kaubanduskeskusi kerkib juurde, laieneb ostuvõrk 
271 Uute kaubanduskeskuste teke, uute firmamärkide turule tulek 
272 Kesklinnas toidupoodide nappuses 
273 Kogu kaubanduses vohap ainult import, midagi kodumaist saada ainult kevadest sügiseni 

turult. 
274 Selveri toidupood asub kodu lähedal 
275 Vabaduse silla ehitamine, Näituse tn. tunneli ehitus. Pole osta sobiva suurusega riideid 

(suurem suurus). Normaalsem väljanägemine (mitte räbaldunuid) 
276 Paljude asjadega 
277 Mulle vajalikud ehitusmaterjalide poed asuvad kesklinnast kaugel 
278 Kaubanduskeskusi on piisavalt, seega on piisavalt on erinevaid valimisvõimalusi 
279 Vähe on väikepoode 
280 kaubavalikuga 
281 enamiku kaupluste sulgemisega õhtul kell 22, varem oli palju poode lahti 23-ni 
282 kaupade ühetaolisus kõikides poodides (erinevates poodides ühesugune kaup) 
283 raske öelda 
284 Suits ja alkohol läheb kallimaks 
285 Liiga palju ühetüüpseid kauplusi 
286 Kui tahan midagi osta, siis ei tea, kuhu minna 
287 Suuremaid poode sooviks 
288 Väikepoodide välja söömine suurte kettide poolt 
289 Suured kaubanduskeskused on küll head, aga väiksed poed võiksid ka alles jääda. Loodame, 

et kesklinnas mõni pood ikka alles jääb. 
290 Poodide lahtioleku ajad 
291 Liiga palju ärihooneid kesklinnas, maaliini bussijaam nagu kilukarp. 
292 Toidukaupluste asukohtadega ja ühistranspordi juudepääsuga neile. Tähtvere linnaosas 

kauplused praktiliselt puuduvad. 
293 hinnad on liiga kõrged 
294 Keskused tulevad kodule järjest lähemale 
295 Neid on liiga palju aga ostujõulisi inimesi on vähe 
296 Väikepoed linnaosas peaksid säilima 
297 Liiga palju aga kvantiteet on hea 
298 Ei ole rahul sellega, et linn täitub ilmetute karppoodidega. Minu arvates võiks nt 

haridusasutuste või parkide loomisele tähelepanu pöörata. 
299 Tööstuskaupade valik puudulik. 
300 Võiks ikka mõelda, kuhu kaubanduskeskusi ehitada 
301 kahju on väikestest poodidest, suured kaubanduskeskused jäävad kaugele ja seal on raske 

käia, eriti vanureil, sest peab olema oma transport, mida aga paljudel pole 
302 Väikseid poode ei tohiks hävitada, kuigi on konkurents 
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303 Ihastes ei ole poodi, tanklat 
304 Võiks olla mitmekesisem sortiment, mitte nii nagu Sepa turul 
305 Tallinna ja teiste linnadega ei saa võrrelda, mitmekülgsusest jääb puudu 
306 Keskealiste riiete ja jalanõude valik on väga nigel, võrreldes Tallinnaga 
307 Raadil puudub korralik toidupood (suurem) 
308 Hindade tõus 
309 Tundub, et kaupa ja kauplusi on väga palju, rohkem kui mõistlikult tarvis oleks. 
310 Ei ole rahul et suured kaubandusketid söövad ära väiksed poed 
311 Poode palju, aga sortiment ühekülgne 
312 Kaubanduskeskusi on palju, aga vajalikku kaupa ikkagi ei leia 
313 Kõikides poodides ja turul kõik toiduained on väga kallid - leib, piimatooted jm. 
314 Kesklinnas peaks parklaid rohkem olema 
315 Kas on kuskil üldse linnakodaniku arvamust küsitud ja sellega arvestatud 
316 olulised poed (nt remondi tegemiseks vajalik kraam) kipuvad olema linnapiiridel, kuhu on 

kesklinnast raske minna 
317 Kesklinnas võiks olla rohkem asjalikke tasemel poode 
318 hinna ja kvaliteedi suhe on kehv, liialt palju poode 
319 Väikeste toidupoodide kadumine 
320 Teenindustase on madal 
321 Kõik läheb kallimaks 
322 Kõik väiksed poed on ära hävitatud 
323 Väikepoed kaovad 
324 suurtes kaubamajades ei ole WC-sid 
325 Kauba üksluise valikuga 
326 Uute kaubanduskeskuste teke 
327 väiksemaid toidukauplusi võiks rohkem olla kodu lähedal 
328 Võiks olla suurem kaubanduskeskus Ropka linnaosas. 
329 liiga palju kaubanduspindu, mis ei ole otstarbekad 
330 Kaubaküllus 
331 Rüütli tn kaubandus on kuidagi välja surnud, võiks olla rohkem käsitöökaubandust 
332 Ei ole eksklusiivseid rõivabrände 
333 Hinnad tõusevad liiga palju ja kiiresti 
334 Piisavalt valikuvariante 
335 Ei ole tarbijate kaitset 
336 Raadi linnaosas tuleb küll kaugele poodi minna 
Total N 336

 
 
 k74_2 
 

  K74_2  Kui Te ei ole rahul, siis millega konkreetselt? 
1 Inimesed on ka hullud, veedavad tunde kauplustes 
2 

Paljud saadavad ostja ise riiulilt hinda vaatama, kui nad ei tea. Aga kui ma ei näe, mis siis? 

3 Liiga palju kaubanduskolosse kesklinnas 
4 Kogu kaubandus on kolinud äärelinna 
5 Miks kesklinna kaubamajja veel sellise kvaliteediga kaupa 
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6 Lasteaedu rohkem suletud kui usi avatud 
7 Et jääks ikka ülikoolilinnaks 
8 Suured kaubanduskastid Kesklinnas riivavad silma 
9 Alkoholi poed tuleb ära kaotada 
10 Liiga palju igasugu  "kette" 
11 Palkade kinnipidamine varguste puhul kaupluses 
12 Selle väljaehitamist peaks kiirendama 
13 Kõik vajalik on olemas 
14 Kaubanduskeskuste valik kasin 
15 Kaubamaja 
16 Ma ei söö seda 
17 Firmad, teenindus 
18 Vanalinn 
19 Ehitus- remondi ning mööblikauplused asuvad äärelinnades, kuhu ühistranspordi kasutajal on 

tülikas reisida mõne pisiasja pärast 
20 Mina ei lubaks Maximal niimoodi laiutada-vastikud poed, inetud hooned 
21 Turg on kallis 
22 Oli aeg kus turul oli aasta ringselt kõik oma toodetud ja rahvas töötas 
23 

Samal ajal on linnaosasid, kus toidupoodide kättesaadavus vanuritele vilets, näiteks Vaksali 

24 Kas Kesklinn peaks tõesti koosnema ainult klaasist ja betoonist?? 
25 Vähene sissetulek 
26 Eriti kurvaks muutub pilt just toidukaupluste osas. Aga see on halastamatu turg ja teha pole 

midagi 
27 Kaubandus võiks olla mitmekesisema kaubavalikuga 
28 Bussi- ja rautejaam on täielik nonsens, neid lihtsalt pole olemas 
29 Asemele tulevad ebakvaliteetset kaupa pakkuvad supermarketid 
Total N 29

 
 
 k75_1 
 

  

K75_1  Mida peaks Teie arvates Tartu linnas turistidele 
rohkem eksponeerima või pakkuma? 

1 Emajõge ja selle ümbrust 
2 Väljasõidud Emajõel kuni Pihkvani 
3 Laululava 
4 ei oska öelda 
5 vanad puitasumid, need on maailmas ainulaadsed 
6 ikka see vana teema: Emajõge ja tema kaldapealseid ei osata kasutada turistide ja ka oma 

rahva teenindamiseks - kohvikud, promenaadid, pargid 
7 Linna elu 
8 ei oska öelda 
9 Kultuuriüritusi 
10 vanalinn 
11 Kesklinnast kaugemal asuvaid linnaosasid. Nt Supilinn 
12 vanaaegseid ehitisi 
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13 Tartu kultuuri, vaatamisväärsusi 
14 Ei oska öelda 
15 Ilmselt pakutakse neile kõike 
16 kesklinn 
17 puid 
18 näitaks rohkem vaatamisväärsusi 
19 Kesklinn, muuseumid 
20 Tartu kesklinnas Tartu meeneid pakkuvad poed ei rahulda, on väikesed ja neid võiks olla 1-2 

rohkem. Kuna Supilinn pakub ka turistidele huvi, tuleks kiiremas korras korda teha tänavad ja 
tolmuvabaks 

21 eesti mentaliteeti 
22 Ma ei tea, kas turistidel on Tartus huvitav 
23 Emajõgi, vanalinn - rohkem melu ja üritusi seal 
24 Emajõge võiks paremini eksponeerida 
25 vanalinna 
26 Võiks olla turistidele buss, mis viiks läbi erinevate linnaosade (et ei piirduks ainult 

kesklinnaga). Emajõge (paadiretked, lodjasõidud, ujuvad restoranid), supilinna miljööala, 
teaduse tegemist. 

27 Jõge võiks rohkem ära kasutada 
28 Turistidele pakutakse/ eksponeeritakse piisavalt 
29 Raadi-Kruusamäe linnaosa, Veeriku linnaosa, Karlova linnaosa 
30 vabaõhumuuseumi-tüüpi asutusi, eesti kööki 
31 ei oska öelda 
32 ei oska vastata 
33 ei oska öelda 
34 jõeatraktsioonid, nagu sõit veel, restoranid jms. 
35 Vanalinn ja botaanikaaed 
36 Mõnusat Tartu õhkkonda (nn. Tartu vaimu) ja Emajõge 
37 Muuseumid võiksid olla atraktiivsemad, tuleks rohkem ära kasutada Emajõe ja Toomemäe 

võimalusi 
38 rahvusvahelist kooliealiste suhtlemist peaks arendama (N. rhv. vah. konkursid, võistlused, 

kultuuriprojektid) 
39 Ma arvan, et kõik väärtused on piisavalt esile toodud ja üle pole mõtet pingutada 
40 Ei oska öelda 
41 Ma arvan, et turist jääb siin kõigega rahule 
42 Eesti toite, näitama, et eesti on teist sugune. 
43 Muuseumide reklaam tugevamaks 
44 Eestit iseloomustavaid meeneid 
45 lihtsaid tavalise eluga seotud tegevusi 
46 nad ei oska ennast üldse üleval pidada, eriti soomlased 
47 Ülikool, Raatus, maaülikool, Toomemägi 
48 Rohkem peaks pakkuma hoopis linlastele 
49 ei oska vastata 
50 vaatamisväärsusi vähevõitu, peaks meelelahutust pakkuma 
51 Tartu linna ajalooga seonduvat. Praegu eksponeeritav on väga sobiv. 
52 Eesti toitu, Eesti rahvuskultuuri 
53 Ei oska öelda 
54 Las turistid eksponeerivad end ise 
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55 Arvan, et neile pakutakse praegu piisavalt. 
56 Erinevate linnaosade võlusid. Üles võiks panna Ansipi kuju või Kilgi kuju Tamme 

gümnaasiumi ette 
57 Toomemägi 
58 vanalinna (kesklinna) 
59 Emajõe-äärset ala 
60 Emajõgi ja selle võimalused 
61 Ajaloolised hooned 
62 Toomkiriku varemed 
63 ei tea 
64 Ajalugu ja ajaloolised paigad 
65 ei oska öelda 
66 Ekkursioonid Ülikooli peahoonesse rõhu asetusga, et Tartu on ülikoolilinn 
67 Mitte midagi 
68 Ilusat loodust ja ilusat veeäärt 
69 Ei oska öelda 
70 ei oska öelda 
71 võiks olla CITY-TOUR buss, vähemalt suvel 
72 kui edaspidi ehitavad kesklinnas, siis varsti ei ole midagi näidata! Turistid siis ei hakka Tartut 

külastama 
73 Toomemägi, kirikud, muuseumid (mänguasjamuuseum) 
74 ilusaid elamurajoone, Tartu Ülikooli, Botaanikaaeda, Tähetorni, Toomemäge 
75 midagi ainulaadset Eestis 
76 Emajõge ning toitlustamist jõel või selle ääres 
77 vanalinn 
78 Ahhaa 
79 Toomemägi 
80 Skulptuure, noori, vanu, puid, põõsaid, maju, jne. rohkem 
81 Kopteri lennud Tartu kohal 
82 Atmosfääri ja noorusliku vaimuga linnana. 
83 ei tea, võibolla tartu ajaloolisi väärtusi 
84 ei tule meelde, kõik olemas 
85 Peab mõtlema kohalike elanike, mitte turistide peale 
86 Rohkem rääkida linna asutamisest ja linna ajaloost. Kutsuda rohkem külalisi meie linna 
87 Emajõge- nt. lodjasõit. Miljööväärtuslikke linnaosasid (Karlova, Supilinn) 
88 Puitasumid 
89 ei oska öelda 
90 ei oska midagi konkreetset välja tuua 
91 Muuseumid, tarbekunst, ülokool, tavad, koorid 
92 ei tea, pole mõelnud 
93 meie ilusat rohelust, mida ei tohi ära rikkuda 
94 ameeriklastele seksi ja vägivalda, eurooplastele kultuuri ja ajalugu, asiaatidele kumminuia ja 

kaigast 
95 Toomemägi, ülikool 
96 

Sellel alal töötavad inimesed ja praktika peaks olema piisav, et osata uut ja huvitavat, mis 
turismi soodustaks. Peavad olema teotahtelised inimesed, mitte need kes tööd ei armasta 

97 Emajõgi 
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98 Üliõpilaselu 
99 Turism on juba praegu OK 
100 looduskauneid kohti (Toomemägi), arhitektuuri 
101 19. saj hiigelaegadega seostuvat 
102 Vanalinn 
103 Ka kesklinnast eemal asuvaid linnaosi 
104 ei oska öelda 
105 Rohkem tegevust Emajõel 
106 huvitavamaid hetki 
107 Toomemägi, muuseumid (ERM, LM, Põllumajandusmuuseum, Mänguasjamuuseum jm), 

skulptuurid+lood juurse, Emajõgi koos lähialadega 
108 Lodjakoda 
109 Kultuuriturism 
110 Ei oska öelda 
111 Kultuuri, omanäolist õhkkonda, rohelust. 
112 Emajõge 
113 Emajõge 
114 vaatamisväärsusi 
115 Ei oska öelda 
116 ei tea 
117 ei oska pakkuda 
118 Ei oska pakkuda 
119 Emajõge, nt. lodjasõit 
120 aktiivse puhkamise võimalusi 
121 ülikool, Toomemägi, vanalinn 
122 õlut 
123 Ei oska öelda 
124 Vana linn 
125 Turistidele võiks pakkuda võimalust saabuda Tartusse bussiga nii, et nende esimene 

emotsioon ei oleks seotud halluse, pleki ja betooni tekitatava industriaalsõlmega, rohkem 
õhku ja rohelust 

126 ei oska öelda 
127 Igasuguseid muuseume ja infopunkte 
128 ei oska öelda 
129 Ei oska öelda. Turismi-infokeskuse tööd peaks rohkem toetama, et nad saaksid turistidele 

rohkem abi pakkuda (hilisemal kellaajal) 
130 Kohvikuid 
131 

Võiks olla ühtne reklaam turistidele, mis tooks siia eelistatult kultuurihuvilisi turiste. Samuti 
linna ja loodust (jõge võiks rohkem tähtsustada ja korras hoida, plusspunktid lodjakojale) 

132 Toomemägi 
133 ekskursioonid Emajõe kallastel, matkarajad, TÜ, Toomemägi 
134 Kultuuriobjekte 
135 ei oska öelda 
136 ei oska öelda 
137 Eesti kultuuri 
138 Näidata võiks jõge 
139 Tartus võiks olla rohkem suveüritusi. 
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140 ajalugu, kultuuriväärtused, spordiüritused 
141 erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, nt. sportimis-, kultuuri- ja meelelahutusvõimalusi 
142 Jõge 
143 ei oska öelda 
144 Sõltuvalt turisti eesmärgist; kaubandus, alkohol, kultuur vms. 
145 ei tea 
146 Muuseume, jõge, kesklinna 
147 Ei tea 
148 kõike 
149 Emajõge. 
150 kultuurisündmusi, sportimisvõimalusi 
151 Linna keskele tuleks panna turistidele mõeldud kaart, kus oleks peal vajalikud 

vaatamisväärsused, muuseumid ja erinevad põnevad kohad. 
152 muuseumite külastamine 
153 Parke ja bussijaama 
154 Kõike, mida saab näidata 
155 Taastada Kivisild ja ajalooline Vabadussild. Kaubamaja kvartal lammutada ja taastada 

ajalooline Tartu. Kui seda ei tehta, ei tule ka turiste. Praegu ei ole eriti midagi vaadata (v.a 
mõni üksik hoone). Emajõe kaldal võiks olla elu. 

156 vanalinna 
157 Ei tea. Vist raekoda, muuseume, Toomemägi 
158 Emajõel sõit (korrastatul) 
159 ajaloolisi linnaosi, muuseume, meelelahutust 
160 Emajõge, paadilaenutus 
161 Ei ole vaja rohkemat 
162 Toomemägi, botaanikaaed, muuseumid 
163 Ajaloolised vaatamisväärsused, kultuuri ja hariduse areng 
164 Muuseume ja kultuurisündmusi 
165 mind see ei huvita 
166 Las jääb turistidele kesklinn, meil siin Tähtveres hea rahulik elada. 
167 Korras haljasalad ja kesklinn, kultuur 
168 Kõike on piisavalt 
169 Linn olgu puhas, eriti Rüütli tänav 
170 Tartu ajalugu 
171 ei oska öelda 
172 Tartu muuseumid 
173 Niikuinii näidatakse juba kõike 
174 Vanalinn, ajalugu 
175 ei oska öelda 
176 Kesklinn 
177 kultuuriüritusi 
178 Emajõgi 
179 ei oska öelda 
180 turistidele peaks rohkem näitama Tartu linna arengukava 
181 Praegu piisavalt hea 
182 Ega peale ajalooliste kohtade, nagu TÜ, Tähetorni ja Toomemäe polegi muud, mitte 

Tigutorni, see on küll Tartu häbiplekk 
183 ajalugu 
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184 Kultuur, ajalugu, teadus, kunst 
185 Raske öelda, kui ise siin elad Toomemäe sillad võix korda teha 
186 Lisaks linna vaatamisväärsusele võiks täiendavaks tunnuseks olla matk linnast välja. 
187 Külalislahkust 
188 Emajõgi 
189 Külalislahkust 
190 Tutvustama Ülikooliga seotud rajatisi (peahoone, ülikooli ajaloomuuseum, tähetorn, vana 

anatoomikum), Emajõge ja tema ajaloolist osa Tartu arengus. 
191 meelelahutust 
192 Ajalugu 
193 ajaloolisi ja kultuurilisi mälestusmärke 
194 ülikoolid ja teatrid 
195 Tartu vanalinn, Toomemägi 
196 Võiks olla rohkem selliseid kohti nagu Genialistide klubi 
197 Emajõe ümbrus linnas 
198 Raekoda, Tartu ülikooli 
199 Konserveerige osa Vanalinnast ja Hiinalinnast, et näidata, kuidas on Tartus elatud 
200 Kui Pärnul opn rand ja Tallinnal vanalinn 
201 Loodust 
202 Ei oska öelda 
203 Tartu ajalooga seotud alad (kesklinn, ülikool, Toomemägi, Emajõgi je) 
204 Rahvustoite ja tantse 
205 ei tea 
206 Mul oleks vaja rohkem aega ettepanekute mõtlemiseks 
207 rohkem üritusi, vanalinna 
208 Kvaliteetsem giiditeenus 
209 Ei oska nimetada, kõik on juba olemas 
210 Kirikuid 
211 Toomemägi, Raekoda, Pirogovi plats, suursündmused 
212 Roheline linn Tartu e. pargid ja Emajõe äärne ala. Samuti vanalinn, Ülikooli peahoone 

ümbrus jne. 
213 Emajõge 
214 Erinevaid laatasi; võiks olla Eesti puhtaim linn; võiks olla mingi eraldi kampaania lausa 
215 Meelelahutust kultuurisündmuste näol. 
216 Praegu pakutakse piisavalt 
217 Toomemägi, kesklinn 
218 Ilus vanalinn 
219 Emajõgi 
220 see võiks olla Emajõgi 
221 Ei oska öelda 
222 Vanalinn 
223 Vanalinna 
224 Rohkem aktiivse osalemise võimalusi 
225 Ei ole sellele mõelnud 
226 rohkem ja uhkemaid üritusi 
227 Botaanika aed 
228 ei oska öelda 
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229 Toomemägi, Emajõe kaldad (enne muidugi korda teha), kirikud ja Tartu vaim 
230 Parem transpordiühendus teiste linnadega 
231 turist tahab oma rahast lahti saada, andke neile see võimalus 
232 ei oska öelda 
233 Emajõge, loodust ja rohelust 
234 ei oska öelda 
235 Emajõge 
236 Parandada teenindust söögikohtades 
237 ei oska öelda 
238 Head teenindust, st sõbralikku ja professionaalset 
239 Tartu linna eripära, puitarhitektuuri, selle koha pealt on hea näide Rakvere 
240 Ehedat eestlaslikku elu, viimasel aja tahetakse üle võtta Euroopalikku elu- ja elustiili 
241 Turvalisust! 
242 kuulsaid paiku 
243 kohvikute teeninduskultuur jätab kohati soovida, jõel võiks olla liiklus, restoranid, kruiisid; 

Toomemägi - kahju, et sellised fantastilised hooned, nagu nt Vana Anatoomikum lihtsalt 
lagunevad, seal võiks tore muuseum olla 

244 ei ole kursis sellega, mida praegu turistidele pakutakse 
245 piisavalt on kõike 
246 ajaloolisi kohti 
247 Ei oska öelda, pole sellele mõelnud 
248 Ajalooliselt on Tartus vähe vaadata, võiks hoopis eksponeeride Lõuna-Eesti maastikku 
249 Ajalugu, jõekruiisid, erinevat aktiivset tegevust 
250 Kauneid haljasalasid, linnaosade miljööd. 
251 Meeldivat teenindust 
252 Võiks viia lodjaga sõitma 
253 Ma pole Tartu linnas turist olnud, ma ei tea, mida neile üldse pakutaksegi. 
254 vaatamisväärsused 
255 ei oska öelda 
256 Emajõgi -nt huvireisid jõel või ka Peipsi järvel 
257 Pakkuda rohkem aktiivset meelelahutust 
258 Ei oska öelda 
259 ei tea 
260 Huvireisid mööd Emajõge 
261 kultuuriüritusi 
262 rohkem kultuuri ja vabaõhuüritusi 
263 Matkarajad, kultuurisündmused 
264 Linnapead. Pole üldse näinud 
265 ajaloolist osa 
266 kultuurisündmusi 
267 Kirikuid 
268 Ülikool, botaanikaaed 
269 võib-olla rohkem infot muude linnaosade kohta peale kesklinna 
270 ei oska öelda 
271 Ei oska vastata, kuna ei tea, mida turistidele näidatakse või pakutakse üldiselt 
272 Mitte ainult kesklinn vaid nt. Supilinn või Karlova linnaosa 
273 Toomemägi 
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274 Vanalinn 
275 Vaatamisväärsusi on piisavalt 
276 Väljaspool Kesklinna võiks olla rohkem toitlustusasutusi ja väikseid poekesi 
277 Jõge 
278 ei tea 
279 Kultuuriväärtusi 
280 Kindlasti peaks tutvustama välisturistidele Tartu linna ajaloolisi objekte atraktiivsemalt. 
281 Emajõge võiks rohkem kasutada 
282 Tartu linna logo ja lippu 
283 Emajõge 
284 ei oska öelda 
285 Toomemägi, vanalinn 
286 Puhas jalgrattasõbralik linn 
287 Uusi monumente, Tartu pikka ajalugu, kesklinnas avalikud joogiveekraanid 
288 Vanalinna 
289 laevareise Emajõel 
290 Kesklinna piirkonda 
291 Kõik on ok 
292 kultuurisündmusi, nagu kontserdid 
293 Tutvustama meie ilusat linna ja selle ajalugu. Kultuuri üritusi, ekskursioone, head, sõbralikku 

kohtlemist ja viisakat, eeskujulikku teenindamist. 
294 Edaspidi tuuribuss, ka Raadile näiteks (nagu Viljandis näiteks) 
295 Botaanikaaed, Lutsu maja-muuseum 
296 öö-elu 
297 Aga mida neile näidatakse? 
298 Pole linna vaadanud turisti pilguga, aga võib olla Emajõgi 
299 Tartut 
300 ei tea 
301 Tartu on nii väike linn. Ma arvan, et giidid näitavad kõike, mis on võimalik 
302 Toomemägi, Emajõe kaldapealne, kui see on korras ja puhas, suvekohvikud tänavatel 
303 võiks olla rohkem ilusaid käsitöö poode 
304 Ei ole kursis mida täpselt eksponeeritakse võib-olla tutvustada Eesti Rahva Muuseumit? 
305 Andma turistidele aimu üliõpilasõhkkonnast. Eksponeerima Tartu loodust ja maastikku. 
306 geopark Raadil 
307 Tartu on ilus, kõike võib näidata 
308 puhtus, rohelust 
309 Emajõge 
310 ei tea 
311 Supilinn 
312 Tartu ülejäänud kirikuid peale Jaanikiriku. Kirikute uksed peaksid suvel olema külastajaile 

avatud 
313 ei oska öelda 
314 Kõigil turistidel on omad huvid. Parem kui oleks hea teatmik - teejuht Tartus 
315 Südalinn 
316 Siin on palju kultuuriväärtusi j akõige kaunim mägi -Toomemägi, mis ongi Tartu süda 
317 eesti toitu ja käsitööd 
318 olen rahul 
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319 Kõigepealt tänavad korda, siis saaks normaalselt liikuda (ei raputa mõtet paigast) 
320 ega peale roheluse ja mõningate ajaloomälestiste midagi eriti pakkuda pole 
321 Tartu kesklinna, Ülikooli 
322 kõike tundub olevat piisavas mahus 
323 Ei oska öelda 
324 Ei oska öelda 
325 Vanalinn 
326 Väga hea tunnuslause "Heade mõtete linn" 
327 Emajõe kallast 
328 Tartu ei ole turismilinn ja ta ei peaks selleks ka väga pürgima 
329 ei oska pakkuda 
330 Lastele mänguväljakuid 
331 Ei oska öelda. Emajõe kaldad on vaja kasutusele võtta. 
332 Eesti kultuuri - laul, tants, teater. Vähem kohvikuid ja restorane kesklinna 
333 Tureste võiks kesklinnast kaugemale tuua, nt Karlova linnaossa. Emajõe kallastel võiksid ka 

rohkem jalutada, laevaturism 
334 Linnas ei tea. Linna lähiümbruses lahedaid kante - Vooremäe, Vapramäe. 
335 emajõge 
336 Linna tervikuna 
337 ei oska öelda 
338 Kultuuri ja aktiivset puhkust. Lõbusõite Emajõel 
339 Muuseumid, kultuurne käitumine, inimväärikus 
340 Kõik on korras 
341 Tartus on palju ilusti renoveeritud elamuid jm. Turistidele vist meelelahutust ei pakuta, 

taidlust. 
342 tähetorn, AHAA keskus 
343 kõike on piisavalt 
344 linna väärtusi 
345 Vanalinna 
346 ajalugu 
347 Näidatakse piisavalt 
348 rohkem vabaõhuüritusi, nt suvel võiks olla vabaõhukohvikute juures väike orkester ja soliidne 

tantsuplats 
349 ülikooli ajaloolisi hooneid ja ülikooli ajalugu ennast 
350 Klassikalisi väärtusi (ülikool jt) 
351 Sõbralikkust 
352 Emajõe kaldapealsed tuleks korda teha ja võimaldada suvist kauplemist 
353 Toomemägi koos sildadega 
354 ei oska öelda 
355 Ülikool 
356 Vanemusie ja ülikooliga seotut, nt Toomel jne. 
357 ei tea 
358 Linna ajalugu 
359 ei oska öelda 
360 Vanalinn 
361 Teadussaavutusi läbi aegade. Veel rohkem Tartut kui ülikooli, tudengi ja kindlasti kultuuri 

linna. 
362 Emajõel laevasõidud kuni Võrtsjärveni, ERM 
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363 Muuseume 
364 Emajõge 
365 Toomemägi ja Toomkirik, Tähetorn, Ülikool, vanalinn, sillad 
366 Rahvakultuuri, muusikat 
367 Muuseumid 
368 Ülikool 
369 ülikool, muuseumid 
370 Raske vastata 
371 Huvitavaid vaatamisväärsusi 
372 Jõe peale atraktsioone 
373 vaatamisväärsusi 
374 Vaikust, rahu, rohelust. Super on TÜ botaanikaaed, kuid sellest ei piisa. 
375 Emajõge 
376 Emajõgi 
377 Ei oska öelda 
378 Jõge 
379 Tartu ajalugu, linna haridus- ja kultuurieluga seotut 
380 vanalinn, muuseumid (Raadi), Emajõgi 
381 kultuurisündmused, vanalinn 
382 Shokiturism 
383 Suvel rohkem lilli haljastuses ja tänavatel Suvel võiks parkides korraldada väikeseid 

muusikaüritusi. Lodjasõit Emajõel. 
384 Linn võiks jääda oma inimestele. 
385 Turistidel võiks olla midgi teha, mis paneks neid siin kauem viibima kui vaid 1 päev 
386 kultuurisündmusi -nt kontserte 
387 Ei tea, ma pole turist, ma elan siin. 
388 Jõge. Sõit laevaga võiks pikem olla kui Supilinna otsast linna teise otsa 
389 Toomemägi 
390 Emajõgi 
391 Praegu on juba Jaama tänava uus Selver müügis 
392 muuseume, Toomemäge 
393 Emajõe kaldapealset 
394 Muuseume ja Emajõge 
395 Emajõgi, sillad 
396 Kesklinna ja Toomemägi 
397 Toomemägi korda koos ajalooliste TÜ objektidega, puitarhitektuuriga linnaosad 

atraktiivsemaks, linn tehku tänavad korda, ajaloolised valgustid jne. 
398 Ei tea. Hotellid, muuseumid, restoranid on kõik olemas 
399 Praegu pakutakse piisavalt 
400 vanu ehitisi 
401 Tartu rikast ajalugu 
402 ei tea 
403 Emajõge ja üritusi Laululaval 
404 kultuurielu rohkem välja tooma 
405 Ei oska pakkuda 
406 Raekoja plats, Tartu Ülikooli peahoone, Vanemuise teater, Emajõgi, Tasku, Lõunakeskuse 

liuväli, Aura 
407 ei oska pakkuda 
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408 Toomemäge ja Emajõge 
409 ei oska öelda mida veel 
410 Emajõgi 
411 Ahhaa keskus 
412 Tartu Riiklik Ülikool, Toomemägi, ajal-muuseum, vana anatoomikum, + mälestusmärgid-

ausambad 
413 Ei ole kursis 
414 ei oska pakkuda 
415 Mida praegu eksonee3ritakse teistest rohkem? Ei tea 
416 Võiks olla jalgrattalaenutus, isegi pikaajaline 
417 Arvan, et näidatakse piisavalt 
418 Emajõel atraktsioone 
419 ei oska öelda 
420 Rohkem tähelepanu pöörama linna heakorrale. Ei oska öelda. 
421 ei oska öelda 
422 Ei oma informatsiooni - mida üldse turistidele näidatakse? 
423 ÖÖ ELU 
424 kohalikku ehedat Eestit 
425 ei tea 
426 kunsti, SPA-d, kasutada Emajõge selleks (sport, paadiliiklus), teater, pargid jne. 
427 Emajõge 
428 Suuremate monumentide juures võiksid olla mitmekeelsed infotahvlid 
429 vanalinna, Toomemäge, muuseume 
430 Huvitavaid kultuuriüritusi 
431 Raekoja plats, vanalinn, Toomemägi, muuseumid. Üldiselt on need kõik vist ka esindatud 
432 head kultuuri ning tartulikku rahulikku õhkkonda 
433 Emajõel paadisõite 
434 Ülikooli, ajalugu 
435 ei oska öelda 
436 Looduskaunist toomemäge ja vanalinna 
437 Muuseumid 
438 Jõge ja selle äärt koos teenustega 
439 kõik on omal kohal 
440 Emajõgi, Toomemägi võiks korda teha/ turistidele atraktiivsemaks 
441 Vanalinn 
442 Kogu Tartu on hea 
443 laevasõit Emajõel 
444 ei ole kursis 
445 Emajõgi, muuseumid, Toomemägi, vanalinn 
446 Vanalinn 
447 aktiivseid loovtegevusi näit. Antoniuse Gildis 
448 Emajõe potentsiaal on peaaegu kasutamata, Toomemäele saaks teha palju 

mitmekesisemaid ja turvalisemaid jalutusradu, vanalinna fassaadid on enam-vähem korras, 
aga hoovid on endiselt räämas 

449 Kaunist Emajõge koos atraktsioonidega (lodi), miljööväärtuslikke linnaosasid (Supilinn, 
Karlova), sest neid on maailmas vähe järele jäänud- neis on tunda aegade sidet. 

450 Võiks olla jõelaevandus, kohviku ja muusikaga 
451 Asendada Toru-Jüri ausammas väärika J. Laidoneri omaga 
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452 Eelistagem Eestimaist!!! 
453 pakutakse piisavalt 
454 Ajaloolisi väärtusi, vanalinna 
455 Tartu on nii väike, et turistile piisab siin paarist tunnist. Ja kui mõni üksik turist siia ära eksib, 

siis tuleks rõhuda elujõulisusele, üritustele ja noorusele. 
456 kultuurisündmusi 
457 Pole mõelnud, igal juhul mitte seiklusturismi, nagu praegu läbi Dorpati tehakse 
458 Emajõge 
459 ei oska öelda 
460 Piisavalt on juba olemas. Haljasalad korda 
461 Emajõgi 
462 Toomemäe võimalusi 
463 Vanalinn 
464 Toomemäge 
465 Tartu on ülikoolilinn 
466 Ajalugu ja põnevat meelelahutust 
467 Ülikool, kaarsild jne 
468 piisavalt pakutakse 
469 Ei oska kommenteerida 
470 Jõgi, vanalinn, välikohvikud, kaubandus 
471 Luua tingimused, et turist tunneks end oodatuna 
472 ei oska öelda 
473 ei oska lisada 
474 ei tea 
475 ülikool ja tartu muuseumid 
476 ei oska öelda; Jaani kirik kindlasti, TÜ muuseum, Raadimõisa kui tulevane ERM 
477 Ei oska öelda, kuna pole asjadega kursis 
478 kesklinnas meelelahutust rohkem 
479 Arvan, et piisavalt pakutakse kõike. 
480 Kaunist loodust, nt. sõit Emajõel, ajaloolised objektid 
481 Laske neil rahus olla 
482 Ülikool, Toomemägi, vanalinn 
483 Toomemägi ja jõeekskursioonid 
484 rohkem suvist meelelahutust kultuuri vallast, nt välikohvikute asemel Raeplatsile lavad 

kontsertide korraldamiseks 
485 Temaatilised ekskursioonid 
486 Kõiki Tartu linnaosi 
487 Toomemägi 
488 Ei oska öelda 
489 Meie linnas ajalugu, vaatamisväärsusi, kohvikuid, kesklinn, ülikool 
490 Laevasõitu Emajõel 
491 Jõeäärsed alad võiksid rohkem korras olla 
492 supilinn 
493 Kuna Tartu linnas on ainuke tõeliselt märkimisväärne asi ülikool, siis tuleks lähtuda eelkõige 

sellest 
494 ei oska öelda 
495 Võik mõelda midagi lõbusat akadeemilise ülikooli kõrvale 
496 Praktilisi meeneid- asju, mis seostuksid Tartuga, kuid millel oleks praktiline väärtus 
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497 rohkem parke 
498 Kõike on piisavalt, vb bussiliiklus peaks olema väärikamalt korraldatud (kaugliinid). 
499 Ei oska öelda 
500 Ajalugu, eestlaslikku ignorantsust ja samaväärste kõigile meeldida püüdmist 
501 Emajõge, kirikuid, Tartu Ülikooli 
502 Rohkem "kõrgkultuuri", see on enam muuseume ja asjalikke kontserdeid 
503 ei oska suhestuda 
504 Emajõgi 
505 Emajõge 
506 Tähtvere parki ja Toomemäge 
507 Rohkem kultuuri ja sõbralikku suhtlemist 
508 Toomemäge 
509 meelelahutust ja vaba aja veetmise võimalusi 
510 Toomet rohkem eksponeerima 
511 Tartu ajalugu, peaks pakkuma teenuseid Emajõel 
512 Oleneb turistide vajadustest. 
513 Tartu vanglasse tuleks saata 
514 meil ei olegi midagi näidata 
515 vanalinna, Toomemäge 
516 Emajõgi, muuseumid, kirikud, Toomemäel võiks olla vaateplatvorm 
517 Emajõge ja selle ümbrust! 
518 Ei oska öelda 
519 Arhitektuuri mälestused, mõisad ja teised kohad, mis räägivad Eesti ajaloost, pargid, teatrid, 

kultuurikohad, rahvuslikud meened 
520 Ei tea 
521 ei oska öelda 
522 Ei oska öelda, programme on piisavalt 
523 Supilinna, laevareis Emajõel 
524 Rõhuma peaks sellele, et Tartu on ülikooli linn ja heade mõtete linn. Tartu omapäraks ongi 

selle boheemlaslik õhkkond ja elanike teine ajakasutus. Turistid võiksid ka tunnetada nö 
Tartu Vaimu. 

525 Tartut 
526 majutusteenuse hinnatase atraktiivsemaks (praegu liiga kõrge) 
527 vanalinna 
528 Ei tea 
529 vana arhitektuuri, ajalugu, kultuuri ja spordisündmusi 
530 muuseume 
531 Ei oska öelda 
532 Paljaid naisi 
533 vanu armsaid linnaosasid, tähetarku ja muud teadusega seotut 
534 Kohalikke käsitööd 
535 Kvaliteetset Eesti maatoitu 
536 Vanalinn 
537 ei tea 
538 Toomemägi, Emajõgi 
539 Vaatamisväärsusi, haridust 
540 ei tea 
541 Ei oska öelda 
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542 Miljööväärtuslikke alasid 
543 Kultuurielamusi 
544 Jõge peaks rohkem ära kasutama! Veesõidu võimalus on alati väga romantiline. 
545 Tartu Ülikooli, Botaanikaaeda 
546 Tartu ilusaimad kohad! 
547 Tartus puudub moodne hitt, mille pärast siia tulla, oli Aura veekeskus, aga nüüd on neid 

keskusi igal pool 
548 Emajõge ja Anne kanalit 
549 Minu arvates leiab turist piisava huvi korral küllaldaselt huvitavat tegevust Tartus 
550 kirikuid 
551 Haridus- ja õppimisvõimalusi Tartus 
552 Emajõgi, Toomemägi 
553 Kultuurisündmusi, teatrietendusi 
554 linna vaateid, näitusi, kultuurisündmusi. 
555 Võibolla jõge (vesirattad, paadilaenutus vms.) 
556 Emajõgi 
557 puitarhitektuuriga linnaosad, Supilinn, Karlova 
558 Emajõge 
559 Toomemäge, Vanemuiset ja vanalinna 
560 Vanalinn, laadad 
561 Ei oska öelda 
562 Võibolla edaspidi eesti rahva muuseumi kui ta on ka põnevalt ehitatud. 
563 vanalinna, muuseume, toome parki, Aurakeskus, Vanemuine 
564 Näidatakse juba niigi 
565 Vanalinna 
566 Ei tule midagi mõttesse. 
567 vanalinna 
568 Küsigu igaühelt, mida ta näha-tehe soovib ja saatku vastavalt soovijale vastavasse kohta 
569 Ei oska öelda 
570 ei tea 
571 Supilinn 
572 ei tule midagi pähe 
573 kultuuri 
574 Äärelinnu koos kõigega, mida/keda seal esineb 
575 lõbustusi 
576 ei tea 
577 nn "Tartu Vaimu" 
578 Meeleolukaid õhtuid kesklinnas 
579 Ajalugu ja arhitektuur (a`la Kivisild) 
580 Vanalinna 
581 Ei oskagi öelda 
582 ei oska öelda 
583 kirikuid 
584 eelkõige viisakust, lugupidamist 
585 Mitte kerjuseid Turuhoone juures ja Kesklinnas 
586 Ei oska öelda 
587 Korrastatud vanalinna (puitehitusi), ajalugu, Toomemägi, kunstinäitused 
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588 Linna kultuuri 
589 Kõike mis Tartus on võimalik eksponeerida, eksponeeritakse seda juba väga piisavalt 
590 Rohkem pakkumisi jalutuskäikudega üritusi (välisüritused) 
591 Tartut 
592 Toomemägi ja kirik atraktiivsemaks, et kogu linn ülalt näha oleks 
593 vanalinn 
594 ei oska öelda 
595 Tartu Vangla, Hullumaja, Krematoorium 
596 Informatsiooni objektide kohta, Emajõge, odavama öömaja võimalusi. Parem kvaliteediga 

kõnniteid, korras on ainult Raekoja ümbruses 
597 neile on küllalt eksponeeritud ja pakutud 
598 Tartu linna ajalugu ja sellega kaasnevaid atraktsioone 
599 Toomemägi, Tartu Ülikool 
600 Ei oska öelda 
601 Toomemägi 
602 kultuuri 
603 Emajõge 
604 Meelelahutus 
605 Kultuuri 
606 ei oska öelda 
607 Ülikooliga seotud hooned 
608 Ei ole kursis, mida praegu vähem eksponeeritakse 
609 Vaatamisväärsusi 
610 Ei oska öelda 
611 ei tea 
612 Tartu linna ajalugu 
613 Unikaalseid puitlinnaosi, mida mujal maailmas enam ei ole. 
614 Sõidud jõel 
615 Tartut peaks rohkem promoma 
616 Supilinn kui eriskummaline linnaosa 
617 Kogu Tartut nii ilus kui tobeduses. 
618 ei oska öelda 
619 ei oska öelda 
620 Meelelahutus Emajõel, hansapäevade stiilis üritused, laadad, kontserdid lauluväljakul, 

suveüritused Raadi mõisas, eestipärased kultuuriüritused. 
621 ehk rohkem kultuuriüritusi-kontserte ja vabaõhulavastusi 
622 Tarbimisega seotud keskkonnamõjusid 
623 Kultuur, muuseume 
624 vara veel eksponeerida, Tartu ei ole valmis 
625 Emajõe ilusid 
626 puhast linna, looduslikku keskkonda 
627 Ei oska öelda, kuna ei tea, mida neile praegu pakutakse. 
628 Ei oska öelda 
629 Ajaloolisi kohti 
630 Hansahoov (Hansatall), suvel lodjasõit Emajõel 
631 Laulupeo temaatilisi kohti 
632 Ei oska öelda 
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633 Kultuurivaldkonnast 
634 rohelus, vanalinn, Toomemägi 
635 Emajõe äär 
636 Miljööväärtuslikke piirkondi 
637 Ma arvan, et kõik on olemas ja piisavalt. 
638 Pirogovi platsi suvel 
639 Meelelahutust 
640 kultuurisündmusi 
641 Jalgpalli. Tamme staadion korda! 
642 Emajõe-äärne ala võiks olla atraktiivsem 
643 Muru peal istumist 
644 Muuseume 
645 Sportlikku vabaaja veetmist 
646 Olen rahul, pole vaja rohkemat pakkuda. 
647 Mitte midagi, kõik on olemas 
648 Ülikoolilinna vaimsust (tudengite näituste või muu loomingu maja või väljapanekud), 

väikelinna mugavust, hubasust (puumajad - Supilinn, Karlova), Emajõe Suursoo 
649 Toomemägi, Kassitoome, Tähetorn, Eesti Rahva Muuseum. 
650 Emajõgi 
651 Tutvustada TASKUT 
652 Emajõgi 
653 kultuuri 
654 ei oska öelda 
655 Ei oska öelda 
656 ei oska öelda 
657 võiks olla turistidel kuidagi võimalik suhelda Tartus elavate välismaalastega 
658 Kõik on olemas, ei pea midagi juurde pakkuma 
659 elavdama jõeäärseid alasid 
660 ei oska öelda 
661 Paremat teeninduskultuuri, eriti toitlustuses 
662 Kultuuriloolisi objekte, paiku. 
663 sõidud Emajõel, turism jõel, puhkus jõe kaldal kaunis looduses asuvates puhkemajades 
664 Kirikud 
665 Emajõge ja selle äärset ala, eriti kesklinnas 
666 Emajõgi tuleks ära kasutada 
667 ei tea 
668 Aktiivse puhkuse võimalused; AHAA; SPA; teadussaavutused arusaadavalt 
669 Emajõge, Tartu Ülikooli, Tartu, kui heade mõtete linna, ülikoolilinna 
670 kõike peaks turist nägema 
671 Kesklinn 
672 kultuurisündmusi, perekondlikke ja aktiivseid tegevusi 
673 Toomemägi 
674 Ei tea 
675 Ülikool ja selle ajalugu 
676 mälestusobjekte 
677 Meelelahutus 
678 Emajõge peaks rohkem kasutama 
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679 AHHAA-projektid, muuseumid, Toomkiriku tornid. 
680 saatke turistid kalale 
681 Muuseume, rahvakultuuri jne. 
682 kultuuri 
683 Vanalinn 
684 muuseumid, laevasõit jõel 
685 Ajalugu 
686 vanalinna, Toomemäge, Raadit 
687 Emajõgi, Ülikool 
688 ei oska pakkuda 
689 Mõelge ise! 
690 Ajaloolisi objekte 
691 Kesklinn, Ülikool 
692 ei oska öelda 
693 Tartule omaseid tooteid ja tegevusi, eksponeerida Eestit ja Tartut kui turismiobjekti, ka 

Tartumaad 
694 TÜ hooneid 
695 Ei oska öelda. 
696 Toomemägi 
697 Eesti kultuur 
698 Kõike on piisavalt 
699 Emajõel sõitu 
700 Emajõge 
701 Ülikooliga seotud hooneid, tegemisi, ülikoolitööd. 
702 Korda tehtud kirikud 
703 Emajõgi 
704 ei oska öelda 
705 Kõikidel hottellidel on rikkad omanikud ja mida rohkem turiste meil käib seda paremini elavad 

linnavalitsuse ässad. Vastik 
706 Tartusse ei ole vaja turiste 
707 Ajaloolisi paiku 
708 Emajõel reise, matku matkaradadel 
709 Toomemägi 
710 Puulinnaosi, kultuuri jne. 
711 Viigu nad kõrtsi tantsima ja siis lahkete prouade manu 
712 Kohvikuid peaks rohkem olema 
713 käsitööd 
714 õppimist Tartu kõrgkoolides 
715 suurt lõbustusprogrammi 
716 Arvan, et juba praegu näidatakse turistidele suhteliselt ebahuvitavaid asju. Ei kujuta ette 

Tartut turismilinnana 
717 Tartu linna ilu 
718 inimmõõtmelisust 
719 Emajõele lodjaga sõitma viia 
720 praegune seis on piisavalt hea 
721 Vanalinna 
722 Vanalinna kirikuid, erinevaid linnaosi (et ei jääks ainsaks, mida nad näevad) Emajõge, parke, 

mälestusmärke, Toomemägi 
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723 ei oska öelda 
724 Erinevaid stiili üritusi igas valdkonnas koos allahindluste ja paremate pakkumistega mis 

rahvast kokku tooks 
725 Võiks vähem valetada neile (rääkige asjadest, mis meil on, mitte seiklustest). Paadiseiklusi ja 

muud sellist võiks olla 
726 Linnaekskursioonid, muuseumid, monumendid, jõetrammidega sõitmine 
727 Tartu ajaloolisi kohti 
728 Ajaloolised paigad 
729 Toomemägi 
730 Jaani kirik 
731 Ei ole sellele mõelnud 
732 Vanemaid linnaosi, teatrit, kontserte 
733 Linnapea peaks nähtavam olema 
734 Emajõgi, Toomemägi, ülikool 
735 Emajõgi ja looduslik keskkond 
736 eesti rahvuskööki 
737 Puidust linnaosad, Toomemäe observatoorium 
738 terrassikohvikud, keldribaarid - rohkem välja ehitada. 
739 Vanalinn 
740 Peale kesklinna purskkaevu võiksid nad ka muid linnaosasid näha 
741 Emajõge ja vanalinna 
742 Tartu teadust ja kultuuri ja ajalugu 
743 Jõe piirkonda 
744 rohkem teenuseid, nt giiditeenused, ajalooliselt tähtsate kohtade tutvustamine 
745 ei oska öelda 
746 Kesklinna 
747 Vanalinn 
748 ei oska öelda 
749 Talutavat kaupa 
750 Kõike seda, mis pakub ajaloolist, kultuurilist väärtust. Näiteks varemed Toomemäel 
751 Pargid on siin väga ilusad. Emajõgi kindlasti puhas hoida. Ülikooli majad ja Toomemägi 

meeldivad. 
752 Ma arvan, et ma ei tahaks turiste enda lemmikkohtadesse, seega parem las piirdutakse niigi 

avalike kohtadega. 
753 Kultuurilinna plaane koos Laine Jänese fotodega ja videosalvestustega ??? linna arenguga 

toimuvast 
754 ei tea 
755 Botaanikaaed 
756 Jalgrattamarsuute, jalutusmarsuute, radasid 
757 Tartu linnas peaks eksponeerima ja väärtustama vanalinna, hooldatud Emajõe äärt, kauneid 

parke, samuti tuleks hinnata linna mitmekesisust, nt erinevaid linnaosi 
758 Ehedat loodust, mis veel alles on jäänud. Supilinn, Karlova. 
759 Ettevõtete teenindust parandada 
760 rohkem vaatamisväärsusi 
761 ei oska öelda 
762 ei oska soovitada 
763 Ehk Emajõge 
764 Emajõeäärset loodust 
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765 Ei oska pakkuda 
766 Rohkem võimalusi ja tegevusi Emajõel 
767 rohkem Emajõge (nt laevasõit mööda jõge) 
768 Tartu haruldast puitarhitektuuri 
769 konverentsiturism, esile tõsta Tartut meditsiinilinnana 
770 ei tea 
771 Ootan väga Eesti Rahva Muuseumi valmimist, sest see oleks väga ülevaatlik meie rahva 

loost 
772 Konverentsiturism, selleks on vaja rahvusvahelist lennuühendust 
773 Emajõge ja selle ümbrust 
774 puhtaid, korras kohti, Tartus ongi mõeldud rohkem turistidele, kui tartlastele, eriti lastele ja 

peredele 
775 Emajõgi, lodi, muuseumid, Toomemägi, Karlova 
776 Raekoja ümbrust+kirikuid 
777 ei tea 
778 mulle tundub, et vaatamisväärsusi on, pigem oleks vaja noori giide, kes turiste aitaksid ja 

linna näitaksid 
779 Mitte midagi rohkem 
780 Emajõge, Toomemägi, ülikool 
781 botaanikaaed 
782 

Teatrid, muuseumid, kontserdid. Hea teenindus kohvikutes ja restoranides Botaanikaaed jne 

783 Oleneb sellest kellele näidata 
784 Lepiku tänav pakub juba praegu huvi, puuarhitektuuri pakkuda vaatamiseks! Mitte näidata 

vaid ülesehitud kesklinna, vaesemates linnaosades on eksootikat rohkem. 
785 Emajõe äärt võiks paremini ära kasutada ka linnakodanike huvides 
786 Tartu omapära: ülikooli linn, rahulik 
787 Tunnen Tartu linna vähe 
788 Ajaloo objekte 
789 Toomemägi 
790 Vanalinn 
791 ei tea 
792 ei tea 
793 Emajõe ärakasutamine selleks on olnud ebapiisav ja lünklik. 
794 kultuuri- ja teatrielamusi 
795 Teadust ja sellega seonduvat 
796 Vaatamisväärsusi 
797 Jõeturismi võiks paremini arendada. Samuti eripäraste linnaosade miljööd, sealset ajalugu ja 

kultuurtausta 
798 Sõltub turistide kodumaast, mida näidata 
799 ei oska öelda 
800 kultuuri, sporti 
801 Ajalugu 
802 laululava ja Supilinna 
803 Juba praegu näidatakse palju, jätkata samas vaimus 
804 Toomemägi atraktiivsemaks, laevareisid Emajõel 
805 kõike 
806 Raske öelda, mida võib tartu linnas näidata 
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807 Olen rahul 
808 Kõike on piisavalt 
809 ei oska pakkuda 
810 Odavam võimalus Emajõel vesisõidukiga sõita 
811 loodust, ajalugu 
812 Nõukogude okupatsiooniga seotud objektid 
813 Linna tervikuna 
814 ajaloolisi vaatamisväärsusi 
815 Emajõgi 
816 Reformierakonna ja ärimeeste paraadi 
817 lihtsalt Tartu elu ja inimestega kohtumine ja suhtlemine on meie trump, joovad ja 

laaberdavad soomlased ajavad juba teisi turiste eemale 
818 Ajalugu ja ööelu? 
819 Tartu turisminduse suhtes olen ükskõikne 
820 Ei oska öelda 
821 Vaatamisväärsusi 
822 kultuuri 
823 Väga head teenendamist kõigis valdkondades, mida turist kasutab. Eesti ajalugu 
824 Emajõel liikumise võimalusi 
825 Kesklinn 
826 Arhitektuuri mälestusmärke 
827 Tartu vangla oleks parim turismiatraktsioon 
828 Ei tea 
829 Raadi mõis võiks olla rohkem eksponeeritud 
830 AHAA keskus 
831 Kerdi Rattasepp 
832 ei tea 
833 ei oska öelda 
834 Tartu Ülikool, Toomemägi 
835 ajalugu, ülikooli, arhitektuuri ja kultuuri 
836 Emajõega seonduvat 
837 Ei oska öelda 
838 Olen rahul neile pakutavaga 
839 Emajõge ära kasutama 
840 Tartut kui Eesti vanimat linna 
841 Emajõge, laevasõidud 
842 

käsitöö ja ka õpilastööde müük võiks olla, õpilaskontserdid külalistele linna finantseerimisel 

843 Ei oska öelda 
844 Ei oska vastata, kuna ei tea mida hetkel turistidele eksponeeritakse ja pakutakse 
845 Emajõgi (lõbusõidulaevad), haljasalad korda ja atraktiivsemaks (rohkem lilli) 
846 Toomemägi, kesklinn 
847 Üritusi 
848 Tartu kunsti 
849 Toomemägi 
850 Ei oska öelda 
851 Hansapäevade sarnast üritust, kus on näha ja müüa eestipärast toodangut 

 280



852 Raadi mõisa park koos mõisakomplektiga arendada välja 
853 Korras linna, ilusaid vaateid ja värsket õhku 
854 ülikool, toomemägi 
855 Pole kursis 
856 Eksponeeritakse ja pakutakse juba kõike, mis on 
857 Muuseumid 
858 Rohkem lõbustusi ning teenindamise kõrgem tase 
859 ei oska öelda 
860 ei oska öelda 
861 Emajõge ja selle ümbrust Peipsini 
862 Laulupeomuuseum 
863 Paadisõit Emajõel 
864 

Ei tea! Oleneb, mida turistid soovivad näha. Arvan, et teater, muuseumid, muidugi kauplused 

865 pop. teaduslikke atraktsioone - AHHAA tuleks valmis ehitada; rahvuskultuuri ja ajalugu - 
muuseumid peaksid olema avatud kõigil nädalapäevadel. päevaseid kontserte vabas õhus 
(Botaanikaaed näiteks) 

866 kultuuri 
867 Linna kui sellist 
868 ei oska öelda 
869 Meelelahutust 
870 Kunstimuuseum viltuses majas 
871 Ei ole WC-sid linnas, vaesed turistid küsivad möödaminejatelt, kus on WC 
872 linna ajaloo ekskursiooni 
873 Kõik on juba tehtud 
874 Toomemäge 
875 ei oska mida pakkuda 
876 Tartu ajaloolist väärtust ja loodust, hubasust, mida meil on suht palju 
877 Ööelu ja kauneid eesti naisi 
878 Ajalooväärtused 
Total N 878

 
 
 k75_2 
 

  

K75_2  Mida peaks Teie arvates Tartu linnas turistidele 
rohkem eksponeerima või pakkuma? 

1 Emajõgi, Ülikool 
2 Kohalik elanik kannatab kalli turisminduse käes (kallis teenindus, kaubandus, rendid jne) 
3 Sportlik Tartu 
4 Teadusega seotud meelelahutus 
5 Botaanikaaed, teatrid, kaubandus (nt lõunakeskus, Kaubamaja) 
6 Emajõgi 
7 Neinar Seli auhinnalist kodu 
8 Emajõgi 
9 Rüütli tänaval on lisaks algusele ka lõpp 
10 Vanalinn 
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11 Mugavaid, lihtsaid kohvikuid, mis tagaksid sissetuleku suurema käibega, mitte kõrgete 
hindadega 

12 Kahjuks pole enam raudteejaama, bussijaama, turrgu ja selle ümbrust 
13 Siis Tartul on ehk Ülikool, mida tuleks rõhutada 
14 Vanalinn 
15 Zoloogia muuseum 
16 Tartlaste kultuurisaavutusi, näitused, kontserdid jne 
17 Arendada turismilaevandudt 
18 

Rohkem rõhku panna meelelisele inspiratsioonile, nagu meloodiapark, valgusskulptuurid 

19 Võiks viia tünnisaunaga Emajõele 
20 TÜ aula 
21 AURA 
22 Emajõgi 
23 Rahvustoitu 
24 Õnnelikud elanikud, õnnelikud turistid 
25 Karlova 
26 Ülikool, emajõgi 
27 Toomemäe tutvustamine 
28 Eks sellest tulekski lähtuda 
29 Puitarhitektuuriga linnaosad 
30 kaasaegset teadus-tehnika poolt 
31 Kuna Emajõe kaldaid korrastatakse, siis saab siit tulevikus ilus promenaad 
32 Botaanika aed 
33 Tartu ja Tartumaa kirikud, muuseumid 
34 Kesklinna 
35 Supilinna ja Karlova puitarhitektuur 
36 Toome 
37 Väga olulised on AHAA keskus ja ERM-i uus hoone 
38 Tartu teadus 
39 Toomemägi 
40 muuseumid 
41 TÜ ajaloolist hoonestust, eriti Tähetorn ja Vana anatoomikum- maailmakuulsad hooned. 

need aga vaja korda teha! 
42 See meeldiks mulle ja ma arvan, et ka turistidele 
43 Las naudivad elu 
44 Meelelahutust noortele 
45 Muuseumid 
46 Emajõeäärne väljaspool kesklinna 
47 Lennuliikluse kahjulikkus 
48 parimad restoranid (korra söömas käia, nt. Crepp restoran!) 
49 Eri linnaosad 
50 Neid piirkondi ei tohiks uusehitustega ära susserdada või vusserdada 
51 Vabaõhu üritusi 
52 Ülikool 
53 Pargid 
54 Vanalinn 
55 Tartu peab ikka olema üliõpilastele 
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56 Informeerivaid viitasid rohkem 
57 Surnuaiad 
58 Supilinn, Jõgi 
59 mänguasjade muuseum 
60 Soodustada mõnusa tudengielu tagasitulekut ja seda ka turiostidele näidata 
61 Kas näidata kesklinna või hoopis agulit 
62 Linna ajalugu 
63 Toomemägi 
64 Pargid 
65 Vabaõhuüritused, laadad 
Total N 65

 
 
 k81_1 
 

  K81_1  Rahvus: Muu 
1 soomlane 
2 ukrainlane 
3 leedulane 
4 Ukrainlane 
5 eesti-setu-vene- segu 
6 Ukrainlane 
7 ukrainlane 
8 Soomlane 
9 rootslane 
10 soomlane 
11 soomlane 
12 Mordva 
13 Soomlane 
14 Ukrainlane 
15 soomlane 
16 Ukrainlane 
17 Soomlane 
18 Leedulane 
19 soomlane 
20 ukrainlane 
21 ungarlane 
22 karjalane 
23 Ukrainlane 
24 sakslanna 
25 Soomlane 
26 Azer 
27 ukrainlane 
28 Tatarlane 
29 Ukrainlane 
30 soomlane 
31 ukrainlane 
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32 Soome-ugri 
33 rootslane 
34 Valgevene 
35 Soomlane 
36 ukrainlane 
37 poolakas 
38 Armeenlane 
39 Karjalane 
40 Ukrainlane 
41 seto 
42 Ukrainlane 
43 Mustlane 
44 soomlane 
Total N 44

 
 
 k88 
 

  K88  Arvamused ja kommentaarid 
1 Küsimustik on koostatud või toimetatud lohakalt. 
2 Tänan 
3 Millal rajati või rekonstrueeriti Tartus viimati mõni park? Annelinnas pole parki ja ei ole jäetud 

kohtagi, kuhu võiks seda rajada. Miks ehitatakse kõik olulised objektid Turu-Riia ristmiku 
piirkonda? Suur õhu saastatus. Meeletu autode kontsentratsioon. 

4 Minu sooviks oleks ülekäigu rada Ropka-Karlova Päevakeskuse hoovist tulles Aardla 
tänavale. Seda asutust külastavad paljud vanurid ja ka liikumispuudega inimesed 

5 Teemad on piisavalt sügavad ja olulised. Antud küsimustikus puudutatakse linna elu ja 
arengu aspektid. Aga ikkagi tekitab muret see, et on vähe küsimusi, mis  on seotud "rohelise 
puhkekohaga", s.t. parkide korrashoid ja Emajõe mõlema kalda tsoone. 

6 Normaalne, äitäh teile ka 
7 Linnaplaneerimisel võiks kohtadesse, kus piirkonna hoonestusala on ette nähtud valdavalt 

elamispinnad, mitte lasta asutada ööklubisid - konkreetne näide - Illusion - segab kõigi 
ümberkaudsete elanike öörahu igal nädalal kolmapäevast laupäevani (k.a.). 

8 Sotsiaalpoliitika lõik lahja: mitu kodutut on Tartus? Kodutute päritolu, kodutuse põhjused, 
kodutuse lahendused, kerjamise põhjused? 

9 ei ole 
10 Kuna olen puudega inimese ema, ei ole ma rahul transpordiga. Käime maarja tugikeskuses 

invataksoga minnes ja tulles bussidega tagasi. Minu eas on see raske. Sellel päeval kulub 
pool päeva liiklemiseks edasi-tagasi. 

11 Tänavavalgustus halb, eriti sügisel. Kõnniteed on talvel läbimatud kohati. 
12 väga huvitavad teemad 
13 Kiirabiteenus peaks olema operatiivsem, tavainimestele välja ei tule, aga narkomaane 

elustavad küll. Bussid on väga räpased nii seest kui ka väljast. 
14 Palk ja pension võiks olla kõrgem kui kulud!!! 
15 Põhiline mure on bussiliiklus - õhtul ei saa teatrist bussiga koju, bussid võiksid kauem käia 

õhtuti, Vaksalis mõttetult pikad peatused bussidel. Hurda peatusest ei saa õhtuti Rimisse, 
kella 18-st ei käi enam 33 ja 16. Ka bussijaama ei saa pühapäeval. 

16 Väga vajalik küsimustik! Jõudu! 
17 Andku Jumal teile jõudu ja jaksu!!! 
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18 Kui tahad sporti teha, st jooksmas käia, siis vaid Tähtvere pargis on selleks normaalsed 
võimalused 

19 
Tehtagu vajalikud järeldused: Teed korda, supermarketid polüfunktsionaalseks, rõõmsad 
juhid- kampaania käima (turgutada naeratavate nägudega viisakaid sõitjaid üllatuskinkidega, 
Kaubamajs võiks olla ideede postkast linna puudutavate ettepanekute jaoks 

20 tahaks, et remondiks mitte peamisi magistraale, vaid ka väikestele tänavatele pööraks ka 
tähelepanu. Mänguväljakuid tahaks näha mitte ainult kesklinnas 

21 Hea meel, et need küsimused otsa said :) ca tund läks ära... Ettepanek: võiks regulaarselt 
käia linnaosa leht (Karlova) postkasti, kust saaks infot planeeringute (rattateed, ehitised jms ja 
igapäevaelu kohta. 

22 Küsimustik ehk liiga pikk 
23 Võiks rohkem rõhku panna lastele ja nende vaba aja sisustamisele 
24 Ilma kommantaarideta 
25 Huvitavad küsimused. Aitäh! 
26 Vene rahvusest elanikkonnale on väga vähe etendusi ja üritusi 
27 1) Korterelamute vahelt ei tohiks läbi sõita suured rekkad, müra on väljakannatamatu. 2) 

Anne-Sõpruse ristmikul on juba aastaid sõiduteel suur lohk, kuhu koguneb vihma- ja 
lumesulamisvesi, läbisõitvad autod pritsivad foori taga ootavad inimesed märjaks. 

28 Liiga palju küsimusi 
29 Teemad on head, aga kas on sellest kasu. Loodan, et asjata aega ei kulutanud 
30 Olen rahul küsimuste ja teemadega. Aga oleks võinud olla rohkem vastusevariante ja 

vastuste põhjuste selatamisi 
31 Pikk ja põhjalik 
32 Vana Ihastes puuduvad jalakäijate teed 
33 Väga palju liigset oli 
34 Üldiselt saaks hakkama, peavalu teeb keskküte mis on hirmkallis. Tammelinnas on väike 

katlamaja, mis on gaasiküttel ja väga väikese tarbijaskonnaga. See teeb kütte kalliks 
35 Jalgrattaga ohutu liikumise võimalused peaksid olema paremad 
36 Käest on lastud linna haljastus-linn on võsastunud, puud ülekasvanud ja kärpimata 
37 Tartu on tore koht elamiseks 
38 Kas nendest abi ka on? Neid ju üpris palju siin liikvel olnud, kuid midagi erilist siin muutunud 

küll ei ole. 
39 Ei ole. Liiga pikk ankeet 
40 Tahaks, et meie linnaosas oleks rohkem terviseradu 
41 Oma materiaalset seisundit peab parendama töötades välismaal 
42 Asfalteerida tänavad ja korrastada raudtee tänava ümbrus. 
43 Mida oleks vaja: korralikud, pehme kattega jooksurajad, jalgrattateed, autostumise 

vähendamine. 
44 Ei ole 
45 normaalne 
46 Punkt 85 - suur osa sissetulekust läheb eluasemelaenu tagasimakseteks ning korteri 

ülalpidamiskuludeks 
47 Meil ei ole arvamust. 
48 Lõbustuspark võiks Tartus olla 
49 Arvan, et selline küsitlus on väga oluline, sest näitab et linnaelanik on teile oluline. Tartu on 

parim linn Eestis, kõige hubasem ja ilusam ka 
50 Palve! Palun ärge laske ehitada neile vähestele haljasaladel ja metsatukkadesse, mis asuvad 

linnaosa territooriumil. 
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51 Kõige tähtsam on küsimus nr 66. LV võiks arvestada rahva arvamusega raha investeerimisel 
erinevatesse valdkondadesse, samuti võiks parandada küsimuses nr 46 linnaosade olukorda 
ning teha need linnaosad vastuvõetavamaks 

52 ei ole 
53 

Oleks võinud uurida ka rahva rahulolu linnadevahelise trantspordiga ja rahulolu bussijaamaga

54 On igati positiivne, et Tartu LV tunneb huvi tartlaste arvamuse vastu. 
55 Soovin, et Füüsika Instituudi juurde, kus on mälestuskivi istutaks uuesti tammed 
56 Võrreldes kümneaastat tagasi Supilinna linnaosa tänase S-linnaga on erakapital hakanud 

linnaossa voolama. Tartu linn peaks tegema ka oma oanuse kaasajastades infrastruktuuri, 
mitte arendama prioriteetsena "põllumajanduslikke" arndusi (nt Ihaste) 

57 Liiga ebatäpne, valgub laiali liialt. Mõned küsimused võiksid olla täpsemad 
58 Õppemaksud on väga korged. Noor inimene peab õppiama, kui toimetulekuks on vaja ka tööl 

käia 
59 Väga põhjalik uurimus! 
60 Küsimusi on väga palju, vastusi veel rohkem. Aga mis imestab kõiki pensionäre: Eesti on 

väike, miks siis üritatakse erinevateks väikesteks riikideks seda jagada. Tallinnas on üks 
seadus, teistes linnades teised seadused. 

61 Kasiino (Kalda tee 32) rikub öösiti elurajooni rahu 
62 Mõned küsimused on isiklikud ning neid ei arutata. Küsimused 60,61 (84, 85, 86?) 
63 Kuna olen väljateenitud aastate pensionär aastatst 1983, siis leian et küsimustikus võiks olla 

eraldi rida töötavale pensionärile 
64 Küsimustikus on puudutatud Tartu elanike elu põhilised aspektid. Võimalik, et see 

informatsioon aitab linlaste probleeme lahendada, parendada nende elutingimusi, mitte ainult 
materiaalses plaanis, vaid ka kultuurses 

65 Tahaks võimalust linnavalitsuse töö kohta infot e-mailile saada. 
66 Teemad on aktuaalsed 
67 Küsimustik ei küsinud Tartu valupunkte nagu raudteest ülepääs (vähe ületuskohti) 
68 Linna esindustänavad peavad olema puhtad 
69 Huvitav täita. Ei tea, mis linnavalitsusele sellest lka kasu on 
70 anne kanali ääres võiks olla õhtul peale üheksat (eriti suvisel ajal turvamehed või 

politseipatrull), kes tagaksid korra selles piirkonnas. Palju purjutajaid, ülevoolavas meeleolus 
noorukeid. Rohkem rahu. 

71 Loodan, et sellest on ka mingit abi linna arengule 
72 väga põhjalik küsitlus ja loodetavasti paranevad need valdkonnad, mis on probleemsed 
73 ei ole 
74 Busside graafikust kinnipidamise kohta oleks võinud ka küsimus olla 
75 

Palun arendage Tartut nii, et see oleks inimesekeskne, mitte autode ja kaubanduskarpide linn

76 Kokkuvõttes funktsioneerib Tartu linnavalitsus ju kenasti, ainult mind kui väikelapse ema teeb 
murelikuks lasteaia kohtade puudus! 

77 Supilinna ajalooline miljööväärtus on kadunud 
78 Küsimustik on asjalik ja kõiki eluvaldkondi haarav. Minu vastused ksimustele tunduvad 

võibolla liiga optimistlikud, aga ma elan viimased 10 aastat materjaalselt paremini, kui kogu 
oma eelneva elu ajal (väljaarvatud esimesed 10 eluaastat 1931-41). 

79 Oleks väga meeldiv teada saada, et küsimused ei olnud esitatud asjata. Hea, et kedagi veel 
huvitavad inimeste probleemid. Aitäh! 

80 küsimus nr 72 on imelik, sest linna planeerimise küsimused ei ole üldse tavaliste elanike 
kompetentsis 

81 Tartu liiklus vajaks eraldi käsitlust 
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82 Aitähh 
83 Et linnavalitsus oleks realistlik ja ei tegeleks itopismiga (näit. tramm Tartusse!). Arusaamatu 

on ka Laia tn sillaehitus, kui sild on olemas juba Kroonuaia otsas! 
84 Küsimused 85,86,87 ma arvan, et on ebakorrektsed. Küsimuseed 60,61 - täielik jama 
85 Eriarstide juurdepääsu järjekorrad on pikad -üle kahe kuu 
86 ei ole 
87 Peaksin tõesti toredaks, kui linnavalitsus algataks kampaania "Tartu puhtaks". 
88 Tartu linna kõnniteed on reostatud 
89 Olen rahul 
90 ei ole 
91 Häirib autode parkimine kõnniteedel, bussiootepaviljonides on bussisõidugraafikud üles 

pandud pingi taha, sealt on raske aegu lugeda! 
92 

Paljud probleemid pole meie leibkonnale momendil olulised küll aga tuttavatel: -pikad eriarsti 
järjekorrad -lasteaiakohtade vähesus-elukohast kaugel -sotiaalhoolekanne-koduhooldus; 
põetus; hooldekodu kohad on raskesti kättesaadavad ja tihti pole need ka 

93 Järgmine kord võiks käsitleda rohkem sotsiaalprobleeme. 
94 Soovin väga, et linn teeks korda Emajõe-äärsed puhkealad, kus suvel ujuda ja päevitada. 

Seda on lubatud palju kordi, kuid ei ole midagi tehtud. 
95 riik toetagu lasterikkaid ja üksikvanemaid, praegu on olukord raske 
96 

Tartus võiks olla 1) normaalsed jalgrattateed + parklad (mitte sellised, kus tuleb jalakäijatega 
kõnniteed jagada, eraldusribata või mis lõpevad trepiga, kõrge äärekiviga vms.) 

97 kõik on korras! 
98 Koolidele usuõpetus, et vältida huligaansust ja kriminaalset käitumist 
99 olite tublid! 
100 Küsimused võiksid olla rohkem isikust mitte leibkonnast lähtuvad. 
101 Mulle meeldib, et Linnavalitsus ei kakle ega musta üksteist, vaid teevad sõbralikult tööd 
102 LV poliitiline linnajuhtimine ei sobi, mitu erakonda võiks samaaegselt võimul olla 
103 Palvetan teie eest, et Jumal teie tegemisi valgustaks ja et te leiaksite oma ühisosaduse 

Jeesusega 
104 Probleem laste õppimisega Tartu kutsekoolides vene keeles 
105 Küsimused on huvitavad ja puudutavad kõiki Tartu linna eluvaldkondi. Ma arvan, et meie 

vastused aitavad midagi muuta linna mõnedes aspektides 
106 Soovitan selliseid küsitlusi läbi viia paralleelselt mingite valimistega (nt KOV valimised), valim 

tuleb suurem ja jäävad ära ukselt-uksele käimised - kulude kokkuhoid 
107 Osad küsimused olid tottrad 
108 Tartus on ilusaid randasid vähe, või üldse puuduvad. Rohkem ujumisvõimalusi. Eraldi 

ühistranspordi teed. Bussijuhtide elu mõistlikumaks. 
109 Kõrgepinge õhuliin läbib Mäe tänavat! Keegi ei ole radiooni taset; radioaktiivne gaas 

põhjustab kopsuvähki. Tartu heakorratelefon (1789) ei reageeri helistamisele. Ei suudeta 
korda teha Orava ja Jänese tänava vahel Mäe tänava lõiku 250 meetrit! 

110 Kõike head ja edu Teile 
111 Kallid linnaisad! Mõelge ka jalgratturitele 
112 Küsimus 43 raskesti mõistetav, eriti küsimused F ja G. kui vastata, et uueks elukohaks valin 

eramaja 
113 Seoses lasteaia koha puudumisega, olen sunnitud Tartust ära kolima 
114 Kõik hinnad on ikka väga kõrged 
115 Läbiviidud käsitlused võivad mõjutada linnaarengu nparanemist. On soovitav, et "Postimees" 

oleks vene keeles 
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116 Puuduvad küsimused seadusloome kohta. Aga see teeks ankeedi liiga pikaks 
117 Ei ole rahul liikluskorraldusega. Raskeveokid sõidavad Riia tn. pidevalt nõnda, et aknaklaasid 

klirisevad, samuti on autode kiirus liiga suur. 
118 Ei meeldinud küsimus 60 - see on täiesti mõttetu, sest kord liigun jalgsi, kord autoga, siis 

bussiga jne. Mingit kindlat plaani pole, sest olen hetkel väikese lapsega kodus. Küsimus 84 - 
olen lapsega emme, kes hetkel on kodune, aga enne last käisin tööl. 

119 Liiga pikk ja igav ankeet 
120 Peab uskuma! 
121 Küsimused on hästi püstitatud. 
122 liiga palju numbreid 
123 JUmal õnnistagu Teid ja teie tööd 
124 1. Bussid peatustes ei sõida kõnnitee juurde u. 1 m. On vaja hüpata teekattele, seejärel 

ronida kõnniteele. 2. Maksima (endine Sõprus) juures postkasti lähedal on seisak koerte 
jaoks. Kui koer on suur ja agressivne, siis kirja panna on suur probleem 

125 Kui minu ütlemistest tulu tõuseb, siis olen ainult rõõmus 
126 Jalgratta teede olukord on kohutavalt kehv 
127 Meile see ei anna midagi. Elu paremaks ei lähe. 
128 Autojuhid sõidavad hooletult, ei jälgi foore 
129 Loodan, et oli kasu. 
130 mõne küsimuse tekst on mitmeti mõistetav, võiks üle vaadata sõnastuse (nt. 43) 
131 Linnatransport Ropka-> Variku, Tähtvere puudub. Maj. olukord on veidi paranenud seoses 

pensioni saamisega palgale lisaks. 
132 Väga väike palk, ei jätku täisväärtuslikuks eluks. Sellest tulenevad stressid, ära rikutud närvid 

ning selle tulemusena lahutused 
133 Linn peaks rohkem toetama koolinoorte huviringe, sportimist ja vaba aja sisustamist, samuti 

perede lastega koos sportimise võimalusi. Jalgrattateed! - linnas ja linna ümber! 
134 Väga vajalik küsitlus Jõudu teile 
135 olen kogenud oma lähedaste ringkonnas arstiabi ebaprofessionaalsust 
136 mind häirivad Tartus sõidukijuhid, kes ei pea kinni liikluseeskirjadest ja joobes noored, ka 

alaealised, kuid üldiselt olen eluga Tartus rahul 
137 

Sooviksin, et Tartu linn pööraks suuremat tähelepanu sundüürnike olukorra lahendamiseks. 
See olukord on nendele väga ebaõiglane. Milles nad suudi on? Soovin, et kodutute 
sotsiaalset olukorda püütaks samuti paremini lahendada. See Lubja tanava üks maja ei 

138 Väga huvitav oli 
139 Mul on hea meel, et saan osaleda arengukava koostamisel. Tore, et linn kaasab oma 

elanikke tegemistesse 
140 Antud teemade üle arutamine on kindlasti vajalik ja tarvilik nii mõnelegi elust võõrandunud 

funktsionäärile (ametnikule), poliitikule, et saada kirja linnuke (oh küll ma olen palju ikka meie 
heaks ära teinud). 

141 Üldiselt ei oskagi midagi lisada. Küsimustik oli põhjalik ja huvitav. 
142 Tehke palun kõik teed linna piirides asfaltkattega. 
143 Selline uurimus on posityiivne ettevõtmine 
144 sooviks rohkem ratta- ja rulluisuteid, põnevaid kontserdikohtasid, tuleks teha rohkem 

teavitustööd koeraomanikele, kuidas koeri jalutada, prügimajandus 
145 Võiks rohkem rõhku panna väikelastele, koolilastele ja noortele. Leida neile rohkem tasuta 

võimalusi isiku arendamiseks 
146 Ei ole rahul liikluskorraldusega - ülekäigurajad on üle linna paigutatud mõtlematult, mis ei aita 

ei jalakäijaid ega autojuhte 

 288



147 Rohkem rattateid oleks vaja Tartu linna. Praeguste rattateede olukord on halb. Hinge peale 
on jäänud prügimajandusega seotud teema. Kui inimesed antud kohas tegelikult ei ela ning 
kogu prügi läheb kas taaskasutusse (jäätmed) või võetakse koju kaasa ... 

148 Ihaste juba nii suur, et võiks olla ka mõni toidukauplus 
149 Olen kategooriliselt vastu vene koolide sulgemisele ja venekeelsete laste õpetamise 

kvaliteedi langemisele 
150 Tartu linn on soodne paik nii elukeskkonnana, hariduse omandamiseks kui ka laste 

kasvatamiseks. Loodan, et küsitluse põhjal saadakse paremini aimu ka linna elanikke 
puudutavatest kitsaskohtadest ja see on abiks LV edaspidises töös. 

151 Tunnen Tartus puudust suure vabaõhukeskuse - pargi järele. Seal võoiksid olla erinevad 
pinnavormid nii kõrg- kui madalhaljastusega, mõned pingid ja purskkaevud ning mänguväljak 
ja välikohvik, koerte jalutusrada ja võibolla veel midagi (mingid töötoad või 

152 väsitavalt pikk küsimustik 
153 

vissentali näol on tegemist eraldi linnaosaga, teda ei saa paigutada ei Ülejõe ega Raadi-
Kruusamäe alla. Suurimaks probleemiks on see, et kõigis nendes kolmes linnajaos pole kooli 

154 Supilinna tänavad- millal võiks oodata arenguid? Lasteaiakohad ja lasteaiarteenuse kvaliteet. 
Ärge laske eraomanikel endale ja linlastele pähe astuda seoses Jänese matkarajaga, see 
kraavide kaevamine seal tõsiselt vihastab supilinlasi. 

155 Teatripiletid võiksid olla odavamad. Arstirohud peaksid olema odavamad 
156 Kõik valdkonnad on küsimustega ulatuslikult kaetud 
157 Liiga pikk küsitlus. 
158 Koeraomanikega ja nende lemmikute väljaheidetega tuleks midagi ette võtta 
159 Äärmiselt vajalik uurimus! Parim oli eluaseme küsimustik, sotsiaalvaldkond oleks vajanud 

enam nii konkreetsust kui ka valikuvõimalusi. 
160 Pole midagi lisada, kuna küsimustik käsitles juba kõiki olulisi valdkondi 
161 Võiks olla rohkem parke, kus saaks koeraga jalutada 
162 Võiks rakendada tööle suvel heakorra valdkonnas õppureid, kodutuid, töötuid. Teede 

remondile pühendada suuremat tähelepanu. Kultuuriüritusi on piisavalt, isegi ülemäära. 
163 Polnud võimalust näidata, et elan korraga kahes kohas - töönädalal linnas ja 

nädalavahetused maal. Ju see Tartut ei huvita, aga tänu just sellisele vaheldusele pean 
võimalikuks Tartus ikkagi elada 

164 Raske hinnata 
165 Võiks korraldada rohkem üritusi perekonadele ja lastele 
166 Tartu on tõeline tudengilinn, kus on väga mugav õppida ja areneda 
167 Emajõgi vajab veel ühte autodele mõeldud silda! Annelinna kuskile. Prügi maha loopimine 

peaks olema trahvitav (Hiinalinnas on suurem probleem)- ka suitsukoni on maas inetu. 
Rohkem prügikaste linna ja WC võiks ka kuskil tagavaraks olla 

168 Punkt 60 täitmine oli mulle arusaamatu, sest igal nädalapäeval on erinevad käigud ja neid 
kirjeldada on väga raske. 

169 Soovitan paigaldada lasteaeda "Hellik" lasteaiaväravasse nt. posti külge prügikastid, et prügi 
maha ei visataks 

170 Raske on kirjeldada, kui elan suveni 2008 Tallinnas. Detailsetele küsimustele ei saa kohati 
vastata, kuna ei oma nii kindlaks määratud suhtumisi ja elurütmi/süsteemi 

171 Annelinnas puuduvad koerte jalutusplatsid. Koerte omanikud ei korista loomade järgi. 
172 Bussiliiklus on Raadil vilets. 7 buss liigub 25 min intervalliga, mis pole normaalne 
173 Huvitaval kombel on küsimustikust välja jäänud kõik, mis puudutab linnaametite ja 

linnaametnike tööd ja nende kättesaadavust. Ja kui linn ikka korraldab sellist küsitlust, siis 
võiks kõik vead ära parandada enne ankeedi trükkimist, kas tõesti piinlik ei 

174 Tartus võiks olla odavaid kohvikuid pensionäridele 
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175 Küsimus 13 (lk 3) puudutab kokkuhouimeetmeid seoses viimaste a-te hindaõusuga. Vastused 
võivad jätta petliku mulje, sest olen kogu aeg elanud kokkuhoidlikult ja arvan, et selliseid on 
palju. Samuti kasutan pakendikaupa vähe. Seega pole võimalust ja ka 

176 Midagi suurt ja ilusat soovida on lihtsalt meile ainult unistuseks 
177 Lastele tasuta hobiringe ja sportimisvõimalusi. Linn võiks pakkuda tasuta hambaravi 

täiskasvanuile 
178 Aitäh 
179 Tore, et uurite selliseid asju ning loodan et suudame üheskoos teha nii mõndagi elu 

parandamiseks 
180 Ei ole, linna arengu seisukohalt on kõik valdkonnad käsitlust leidnud. Võrreldes Tallinnaga on 

Tartu üldse palju inimsõbralikum ja rahulikum linn, ka rohelust on piisavalt. 
181 E saa kuidagi rahul olla sellise olukorraga, kui tänav on kahesuunalise liiklusega aga ööpäev 

läbi lubatud era autodel parkida äärmiselt raske prügivedajatel värava taga olevaid kaste 
kätte saada, samuti täiesti võimatu on eramajja 

182 Politsei peaks Ränilinnas rohkem patrullima, kontrollima autode parkimise vastavust 
eeskirjadele 

183 Paremini tuleks eksponeerida Emajõge, ja kanalit arendada veespordi keskuseks, 
kaldaäärsed kohvikud jne 

184 Kui Tartu linn tahab edasi areneda siis: a) soodustagu Tartu haridus- ja teaduskeskuse 
arengut, b) tõmmaku koomale korruptsiooni, Reformierakonnaga seotud ärimehed saavad 
liiga karistamatult mööbeldada 

185 Ihastes võiks kanalisatsiooni ja veeasjad korda saada 
186 Äärelinna puuduvad väga paljudes kohtades kõnniteed või on nad sõiduteede remondi tõttu 

muudetud kasutuskõlbmatuks, mistõttu tuleb käia sõiduteel isegi lapsevankriga 
187 Tartu linn võiks koos Tartumaaga kiiremini tegutseda kergliiklusteede rajamisega linnast 

väljuvatel suundadel (Elva, Ülenurme). 
188 Ei ole, aga liiga pikk on :) 
189 Jõudu toole! 
190 Tippspordi osas areng puudulik (rahastamise osas), treenerite palgad olematud, tiitlivõistluste 

premeerimine puudulik ja erinev 
191 Kui riigile ausalt kõik maksud ära maksta, siis söögi jaoks ilmselt raha eei jätkuks 
192 Ihaste linnaosas puudub: kõnniteede võrgustik, lasteaed, alg-põhikool, kaubanduskeskus 
193 Täpselt kõik tähtsad teemad on kajastatud, aga oleks palju parem, kui neid täidaks põlisele 

tartlasele, aga mitte inimesele, kes elas 3 aastat Eestis ja ainult 1 kuu Tartus. 
Lugupidamisega. 

194 Rasked küsimused Tartu linna arengust, kuna venekeelsetes ajalehtedes sellest peaaegu ei 
ole informatsiooni. Raadio sellest ei räägi, rohkem Tallinna kohta. Küsimused on head, 
puudutavad väga suurt inimese elu aspekti 

195 Tulevik on udus. Laste tulevikus mitte mingit valgust 
196 Sisse kirjutatud Tähtvere valda ja probleem selles, et ei saa Tartu linnalt abi. Vallalt ei saa 

abi. Korter on lepinguta, toetust ei saa. Pole kortereid vaestele. Eluasemeprobleem ja 
ebakindlus tuleviku suhtes. 

197 Ma ei ole rahul sellega, et kui ma läksin lasteaeda oma last kirja panema, kolmes lasteaias 
mulle öeldi: "Minge vene lesteaeda. Siin ei ole kohta venelastele!" "Teil on ju vene 
perekonnanimi. Vat minge vene lasteaeda". Aga mina rääkisin eesti keeles! 

198 Hõlmas linnaelu põhilisemaid valdkondi 
199 Mind seob Tartuga ainult töökoht-niisiis ärge pahandage, et ei ole Tartu elust väga 

hubvitatud! olen hingelt maakas! 
200 Puuduvad biolagunevate ja paberi konteinerid, koerte-kasside väljaheidete jaoks sobivad 

prügikastid. Kohalikud vandaalid käivad korteriesist lõhkumas. Linn on must. Tähe tänaval 
paikneva Kaseke ümber kogunevad kodutud, kes tekitavad prügi 
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201 Pole 
202 Igati positiivne ettevõtmine 
203 Meeldis, et teemad on mitmekesised, segane oli see osa, mis on seotud õppe- ja/või 

töökohaga, küsimused nr 55,57,58 olid mõeldud ühele nendest, juhul, kui ma õpin ja töötan, 
valikut ei olnud (õpin Tartus, töötan Tallinnas, sõidan iga nädal edasi-tagasi) 

204 Meie maja ees on kaks puud, mida võeti maha, aga on jäänud alles kännud. Kahju, et Tartu 
linn jätab oma tööd pooleli ja haljastusribad jäävad nii halvas seisundis, et seda ei saa 
nimetada haljastusribadeks, meie arvates linn võiks oma tööd lõpuni viia! 

205 Tehke Tartust välja kergliiklusteid, nagu neid on Jõgeva ja Kohtla-Järve suunal - tehke ka 
Tallinna ja Elva suunal!! Katke äärelinnatänavad asfaldiga, nagu on kaetud Tähtvere 
linnaosas. Tehke Tartu dendropargis ükskord ometi suusaradadele korralikud 

206 Ma arvan, et peab sagedamini selliseid, ankeete täitma. see aitab järgmise põlvkonna elu 
parendada 

207 Tartu linna volikogu on oma aja ära elanud 
208 LV ja päästeameti koostöö seoses üliohtlike materjalide ladustamisega Tartu linnas 
209 Jõudu 
210 Liiga pikk 
211 Majanduslik seis halvenes pärast pensionile jäämist 
212 Ei ole 
213 Tahaks parendada teede seisundit, läbi mõelda busside marsruute. Tahaks rohkem võimalusi 

rahvusvähemuste jaoks, s.t. töökohad, kultuur ja vaba aeg 
214 Lihtsalt lõbus ajaviide minu jaoks, aga pidevalt neid küll täita ei viitsiks. 
215 pole kommentaare 
216 Ei rahulda tänavate ja kõnniteede olukord 
217 Liiga targad küsimused 
218 Vastasime naisega kahekesti M 45 ja N 32 
219 Endise annelinlasena on parkimine Annelinna majade vahel lihtsalt jube. Mõni sild võiks 

rohkem olla just Ihaste poolses osas. Miks peab prügivedu toimuma hommikul kell 5- 6 
inimeste akende all (kolistavad hirmsasti) 

220 Kui midagi katastroofilist ei ole, siis korteriühistud tuleks küll luubi alla võtta ja nende tegevust 
kontrollida. See oleks kõige suurem valupunkt, samuti kodutud, lapsed kes hulguvad öösel 
jne. 

221 Mind häirivad kerjused ja kerjamine Kesklinnas. 
222 Mõnes kohas oli küsimustik veidi keerulise mõistetavusega. Muidu oli hea, kuid liiga pikk -

>võiks lühem olla! Edu teile nende küsimustikega. 
223 Hea meel, et selline küsitlus tehti 
224 parve peale ehitatud majas on selline muutus lubatud(praegu on kahjustatud minule kuuluvat 

(hüpoteegi all olevat) elamist. Merike Villemson Kroonuaia 42-4 55650011 
225 väga oluline 
226 Oleks võinud küsida ka heakorratelefoni kohta. Mina ei ole üldiselt rahul selle tööga, mis seal 

tehakse. Olen ühe konkreetse probleemiga sinna helistanud 6-7 korda. probleemi pole 
lahendatud ega ka vastust antud 

227 ei ole 
228 Tänan 
229 Ihastes puuduvad perearst, apteek,kool, lasteaed, loomaarst, toidupood, postkontor, 

supelrand 
230 Toon veel eraldi välja, et Uus tn 13C majaesine tee on kohutavas olukorras, kuid ühistu ei 

võta midagi ette 
231 paljud küsimused olid väga aktuaalsed ning kui see aitab meie linna edaspidist elu 

parandada, siis mul on hea meel 
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232 jätkub küs 33 ak: enne kui ise selle kuidagi välja võitled! 
233 Toetada võiks enam ülikoolilinnlikku kultuuri, nt Genialistide klubi 
234 Oleks vaga tänulik, kui te teete midagi et me saaksime oma lasted turvaliselt lasteaia Anneke 

viia. Palun teha ristmikul ülekäik. 
235 Tartusse oleks tõesti vaja korralikku turvalist jalgrattateede võrku. Ja laste 

sportimisvõimalused peaksid olema paremad, kättesaadavamad- ei ole vaja mitee 
profisportlasi koolitada, vaid eluraõõmsaid harrastusi võimaldavaid tingimusi 

236 Mind isiklikult rõõmustaks väga laste huvihariduse toetamine Linna poolt 
237 Palun pöörata tähelepanu sellele heale, mida inimene võiks saada kodust väljudes - võimalus 

jalutada looduses või korrastatud linnakeskkonnas. Ootaksin Jänese matkaraja korrastamist, 
lisaks Tähtvere suusarajale ka võimalust Annelinnas suusatada. 

238 ei ole 
239 Liiga palju telefoni teel levitatavat reklaami, pakkumisi (nt ajakirjad, raamatud). Miks on pooleli 

Vaksali (raudteejaamahoone) ehitus? Näituse jalakäijate tunnel, millal? Kodukohas pole 
mõistlikku esmatarvete poodi. 

240 väga hea küsimustik! 
241 Küsimus 60 ja 72 raskesti sõnastatud. Võiks olla lihtsamad küsimused 
242 Võiks olla eraldi liht pensionäride jaoks. Raiskame liiga palju paberit. Keskealiste lastega 

perede jaoks hea küsimustik. 
243 Minu, kui autojuhi spetsiifiline probleem: Kaunase pst-l on viimasel aastal hakanud parkima 

suured kaubaveoautod, haagistega autod ja suured reisibussid. Nad pargivad kinni terve ühe 
sõidurea, sageli vaid mõnikümmend meetrit enne ristuvat teed 

244 Liiga pikk 
245 Halvenenud just hindade tõusu tõttu 
246 Emajõe kaldad korda, sadamad, slipid, puhkekohad jne 
247 43- puudub valik 
248  Näiteks: Nr 69 Linnavalitsuse töö. Ei oska öelda kust saaks lihttööline seda infot. Aitäh! 
249 Bussiliiklus on läinud allapoole arvestust 
250 Tehke palun midagi hulkuvate koertega! Ei julge enam kodust välja minnagi. 
251 Ravisüsteem- perearstisüsteem ei kõlba.  Arstid on nii ülekoormatud, et neil pole aega isegi 

su probleem ära kuulata. Hea meel kui patsientidest lahti saavad. 
252 1) Punkt 60-le ei saa täpselt ega liglilähedaseltki vastata, sest päevad ja asjad on väääga 

erinevad. Ka transpordivahend sõltub ilmast ja aastaajast. 
253 Liiga pikk 
254 Palun miks ei ole enam bussiga võimalik sõita Maarjamõisast Variku peatuseni jne. nii nagu 

vanasti, vaid läbi südalinna. Miks teeb buss FI majade juures tagasi käigu. Väga jätab 
soovida Tammelinna bussiliiklus ja kaupluste olemasolu. 

255 Ma armastan meie linna, aga ei tunne ennast kaitstuna. Politsei esindajad on vahel jõhkrad, 
aga kus on vaja, häda ei näe: hommikul ja õhtul ei ole võimalik kõnnitee peal kõndida, kuna 
seal puhkavad autod. Tipptundidel läheb 20-30 minutit, et üle silla sõi 

256 Pole kunagi kõrgepalgaline olnud, aga läbi olen ajanud. Nüüd on lapsed suured, seepärast on 
kergem. 

257 Küsimustik oli äärmiselt huvitav 
258 Liikumise eesmärk -nr 60 küsimus -võiks juures olla üks variant treeningute külastus/trenni 

minek. 
259 Tore kui linn soovib teada oma elanike elust, olust ja püüab seda veel parandada. 
260 Täitsa meeldiv oli vastata. Oleks sellest valupunktide likvideerimisel kasu ka... 
261 Ei ole midagi erilist. Oleks elu ja tervis meie isiklik arvamus, aitäh! 
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262 Olen viimased 10 aastat lähedalt seotud kodutute ja varjupaigas elavate inimestega. Minu 
arvates on olukord murettekitav- pehmelt öeldes ... Lahendusi peaksid otsima kohalikud 
omavalitsused. Sots.abi + kiriku supiköök ei toimi, s.t. nagu peaks. 

263 Lk. 14 küsimusest ei saanud aru ega osanud vastata 
264 Vaevalt, et küsimustik probleeme lahendab, tundub asjatu paberi raiskamisena, aga seda 

näeme iga päev mõttetute reklaamide näol 
265 Kui sellest on abi Tartu linna arengule, olen nõus täitma veelgi 
266 Mina ei näe vajalikust sellisel küsitlusel. Minu vastustest ei olene ega tulene midagi. 
267 Nädalavahetustel võiksid bussid sõita vähemalt kella 23-ni. Tööd võiks saada ka laps, kes on 

vanuses 10-15 aastat. Põhikooli lõpuni tasuta kooli ja koju, vabal ajal ostab pileti. Puudega 
inimese saatja võiks Tartu linnas tasuta sõita, ka ekspressfirma bus 

268 Linna on vaja rajada parke 
269 hea ankeet 
270 Huvitaks, mis on selle hea algatuse tegelik väljund - kui palju murekohti avastatakse, kui palju 

on aastast aastasse korduvaid, kuid lahendamata küsimusi. 
271 1. teekatte seisund on väga halb, auke ei remonditud ammu, sildade seisund on õudne: 

augud asfaldis, värv on maha tulnud, piirdetalad on katki 
272 Ajaleht on ainus info saamise allikas. Tihti juhtub et planeeringud muutuvad, kuid ajakirjandus 

seda enam ei kajasta 
273 Mulle meeldib, et olen tartlane 
274 Lastetoetust võiks tõsta ja lasteaiamaks jätta samaks 
275 Minu aeda loobitakse rämpsu. Võibolla peaks ka eramutega linnaosades tänavatel prügikaste 

olema või miskit. Või tuleb inimesi õpetada viisakas olema 
276 Küsimus nr. 60 sisaldab tohutult infot ja tuleks rohkem lahti kirjutada. Praegusel kujul ei anna 

need vastused eriti midagi. Ei saa aru küsimusest nr 53. Mida see tähendab? 
277 Jalakäiatega, eriti titaemadega ja vanuritega on linnas väga vähe arvestatud. Ei ole vankriga 

liikumiseks sobivaid teid ja juudepääse, bussiootajad on sageli oma pakkidega püstijalu või 
ka lageda taeva ll. 

278 ei ole 
279 Täitsin ankeeti hea meelega, kuna arvan, et need vastused toovad mingit kasu Linnavalitsuse 

tööle. Selga, et linnavalitsuse töötajad peavad millestki lähtuma, mingeid plaane ja otsuseid 
vastu võttes. 

280 Tartu on kõvasti sõbralikum ja turvalisem linn kui Tallinn, kus on möödunud suurem osa meie 
leibkonna elust. 

281 Tänan 
282 Tartu on Eesti parim linn elamiseks. Linnavalitsus peaks rohkem vaeva nägema, et noored ei 

läheks mujale elama. Puuduseks lasteaiakohtade nappus. Teede, tänavate korrasolek alla 
igasugust arvestust. Sildade puudus. Võim on liiga kauaks jäänud 

283 Paljud linnaliinibussid on halvasti nähtavate ja loetavate liininumbritega, tagaküljel puudub 
sageli liini number, küljel peaaegu ei ole marsruudi kulgu märgitud. Bussid on tihti kasimatud 
nii seest kui väljast, läppunud õhuga. 

284 Kahjuks ei tulnud vaimu peale. 
285 pood ja õppeasutus võiksid lähemal olla 
286 Kahju, et perekond ei saa alati koos olla, sest abikaasa töötab enamus ajast välismaal, et 

raha teenida. Suureks probleemiks on parkimine Annelinnas ja üldse Tartus. 
Sotsiaalkindlustus on Eestis niivõrd väike võrreldes teiste EL riikidega, lihtsalt õudne 

287 Isiklikuna tundunud küsimustele ei vastanud. 
288 

On arusaamatu linna planeerimine kahekorruseliste väikemajade ja puuviljaaedade keskele 
planeeritud ja ehitatud 3-4 korruseline majutusasutus (Samba tn.6) koos parklaga 
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289 
Arvan, et paljud probleemid laste käitumis- ja õpiraskustega saavad alguse lasteaiast, kus 
rühmades on liiga palju lapsi, seadus näeb ette 20, aga Tartu lasteaedades on 24.Tuleks 
korda teha Kommertsgümnaasiumile ja Descartese Lütseumile ühine spordiväljak 

290 Probleemiks on tolmused tänavad, nn kruusakattega tänavad. Linnaparkides on hakkide ja 
vareste kogunemiskohad, kõnniteed on ära reostatud. Arusaamatuks jäi mulle see, kui 
parkide koristamise kohta küsisin LV-lt, siis vastust otsides pidin pöörduma 

291 Küsimusele 81 vastaks nii, et mina ja kõik mu pere oleme kogu elu elanud Eestimaal, aga 
kodus räägime vene keeles 

292 Kõik tundus lihtne ja arusaadav. 
293 Küsimus 57 tundub olevat vigane 
294 Ei ole küsimusi kasvavast põlvkonnast (lasteaiad) - raske on saada koht lasteaias. Vähe on 

mänguväljakuid, puhkekohti 
295 Tänan väga, et keegi üldse viitsib mingit küsimustikku teha, pärast tulemused veel kokku 

võtta ja analüüsida. 
296 Küsimuse 57 vastuse EI - suunav 59. Siin on viga suunamisel 
297 Tartu linnavõimud peaksid ennast rohkem kehtestama, et mitte alluda kinnisvaraarendajate 

soovile elutada võimalikult suuri hooneid piirkondadesse, kuhu need ei sobi (nt 
miljöötundlikus piirkonnas). 

298 Mõistlik värk 
299 Mina olen pensionär. Minu arvamus - see suhtumine inimestesse. Linn on väga kurjaks 

muutunud. Linnas on väga palju kasiinosid, palju poode. Aga kasiinodes käia võib ainult rikas. 
Pensionär ei ole võimeline isegi poodi minema. 

300 Kõige suurem raskus in vanadel inimestel bussi sisenemisel ja väljumisel, sest bussi astmed 
on väga kõrged. 

301 Loodetavasti midagi paraneb ka 
302 ei ole rahul lasteaia eripedagoogide tööga ja lasteaiakohtade puudusega 
303 Rahapuudus on suur, pole raha et korteri eest maksta. Las linnavalitsus annab korteri! 
304 Väärtustada Tammelinna, kui head ja miljööväärtuslikku elukeskkonda ja leida võimalused 

tulevikus teed ja kõnniteed täies ulatuses remontida 
305 Madal palk ja madal pensioon 
306 Ega midagi enne ei parane kuoi Reformierakond kuulutatakse inimsusevastaseks 
307 Graafikud on halvasti läbi mõeldud. Bussid tulevad korraga ja siis on pikk vahe. 

Töölkäimiseks buss ei sobi, võtaks liiga palju aega 
308 Võiks tunda huvi noorte sportlikusest ja anda toetusraha ringides käimiseks 
309 Ma näen halvasti, sellepärast on raske kirjutada. Küsimused õiged, aga informatsiooni mul 

selleks ei ole 
310 Võiks korraldada noortele rohkem kultuuriüritusi, siis nad ei tolgendaks niisama tänavatel 
311 Olen igapäevane linnaliinide kasutaja, nende liiklusega on üks häda ja viletsus 
312 Meeldiks, kui linna-arhitektuur oleks ühtlasem (just kesklinnas). Uute ehitiste üldmulje võiks 

järgida terve tänava üldilmet. Uued ehitised on liig ainnovaatilised ja lihtsa joonega nt. 
juugendlike, juba renoveeritud majade kõrval. Nt. Raatuse tänav 

313 1. Võiks olemasolevad pargid ja haljasalad alles jätta ja mitte neid täis ehitada. Samuti 
haljasalasid ja parke juurde rajada. 2. Ropkas ja Ropka tööstusrajoonis pole kuskil kõnniteid, 
jalakäiatel ja jalgratturitel on seal väga ohtlik. 

314 huvitavad hariduse ja turvalisuse küsimused. Loodan, et küsimustikust ja vastustest saab 
kasu 

315 Jõudu tööle küsitlejatele ja andmete analüüsijatele 
316 Tartu üheks probleemiks on liikluskorraldus. Arendada tuleks sildu ja jalgrattateid 
317 On küsimusi, millele pole võimalik vastata ja mis ei anna objektiivset pilti. 
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318 Pole kommentaare. Seal oli rohkem kui piisavalt 
319 Miks võetakse töötavatel pensionäridel pensionist tulumaks? See seadus, mida pensioniamet 

mainib, ei ole õige. Oleme pensioni ju õigusega välja teeninud 
320 Kui p.60 eesmärk on näha inimeste liikumisteid, oleks ülevaatlikum, kui analoogne küsimus 

oleks ka ühe puhkepäeva kohta. Liikumised erinevad toopäevadest oluliselt. 
321 Laste arv suureneb, aga lasteaedu ja kohti koolides ei suurene. Bussid sõidavad hommikuti 

harva ja liiga hilja (kui on tööle vaja 6-ks). Bussid ei käi pärast 23-30, ei ole millega koju 
saada. Ei ole välisreklaami linnas läbiviidavate ürituste kohta. 

322 Palju samalaadseid küsimusi ning ebamääraseid küsimusi, vähe konkreetsust. 
323 Üsna keeruline ja aeganõudev on Ropka linnaosast saada Maarjamõisa linnaossa, eriti 

puudutab see vanureid, kes peavad minema Maarjamõisa polikliinikusse. Tund aega päevast 
kulub tööle minekule ja kojusaamisele ühistransporti kasutades. 

324 Vana Ihastes Luigelahe 5 ja 7 vahel on ei kellegi maa umbe kasvava tiigiga. See tiik tuleks 
puhastada või vesi muul viisil Emajõkke juhtida 

Total N 324
 
 
 k88_1 
 

  K88_1  Arvamused ja kommentaarid II 
1 Variantide andmises on imelikke ebaloogilisi auke 
2 Väga meeldis küsitleja Juhan Kaalep 
3 Teised ülekäigud on vanainimestele liiga kaugel, kui soovid minna nr.4 või nr.9 bussiga linna, 

aga ülekäik ei luba seda teha 
4 Kaasneb vara rikkumine (lõhutud aiad jms). Ei linn ega riik (politsei) ei taga mingit kontrolli 

asja üle. 
5 Pange prügikaste tänavatele ka kesklinnast kaugemale. 
6 Kui bussid tulevad, siis kõik ühel ajal, järgneb pikk paus. Sellise bussiliikluse on küll võhik 

välja mõelnud, ei tea kedagi, kes sellega rahul oleks. 
7 LV võiks ka mujal korralike jooksuradade loomisele mõelda 
8 Ettepanekud panna rahvahääletusele 
9 Jõudu teile 
10 Häirib see, et vene rahvusest noored ei saa kutseharidust omandad oma emakeeles 
11 Rohelise tule tsükkel liiga lühike. 
12 Vana Ihastes ei ole sõidudeedel kiirusepiiranguid 
13 Emajõe äär jalakäiate sillast ülesvoolu on metsikud pajud ja linnusitt. Toomemägi on 

võsastunud, puuduvad vaated, päikest pole näha- kas siin on mingi aianduskooperatiiv või 
linn?? 

14 Parandamist vajaksid lastehoiutingimused, bussitransport ja koolide olukord. Liiga suured ja 
renoveerimata koolihooned ja ruumid 

15 Tammelinna avalikke laste-ja vabaaja veetmise välisväljakuid 
16 

Üks selline ala asub Lõkketule ja Kasesalu tn ja Männimetsa vaheline ala. Kaitske loodust! 

17 Korvpalliväljak Aardla 120 oleks vaja korda teha 
18 Minu tehtud investeering S-linna maja renoveerimisse ei ole kaitstud, Tartu linna tegemata 

jätmiste pärast! (tolm, vibratsioon, liigvesi, müra) 
19 Miks Tallinnas antakse pensionäridele Jõuludeks 700 krooni, miks meie Tartu pensionäre ei 

ole ühtegi korda midagi saanud? tartu ei ole väike linn. aga saun on üks ning pilet 
pensionäridele maksab 38 krooni. Kuhu see kõlbab? 
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20 Küsimus 61 võiks olla arusaadavam, täpsem 
21 Annelinnas on busside graafik suur jama. See oleks nagu grupilend-4/5 bussi on korraga 

peatuses ja siis jälle 15-20 minutiline tühjus 
22 Andke palun rohkem võimalusi lastehoide luua 
23 Ei mõista virisevaid ja rahulolematuid inimesi, kes on unustanud, millises puuduses me 

elasime 10-15a tagasi! Soovin teile kõigile edu ja vastupidavust tööl! Ärge laske ennast 
häirida psühhopaatidest, kes oma tühja päeva täidavad virisemise ja tigedusega! 

24 Liiklus tuleb muuta sujuvamaks, mitte keerulisemaks 
25 Anne tn koolimaja juures on veeloik 20 aastat. 
26 sisuliselt elamisväärsed. -kodutud ühistranspordis ja linnapildis. 
27 2) oluliselt rohkem laste mänguväljakuid; 3) läbimõeldum ja paremini toimiv ühistransport 
28 Abilinnapead peaksid oma tööga tegelema, mitte erahuvides oma positsiooni kasutama 
29 haiglate ja kliinikute juures ei ole kuskile panna autot neil, kes tulid kliinukusse vastuvõtule 

(eriti Gildi tänaval). Haiglates ei ole invaliididel võimalik liikuda, bussi on invaliidil ka võimatu 
siseneda 

30 Liiklusummikud võiks kaduda, LIIKLUS korda!! Tartu Linna kohta liiga palju autosid. Avaturg 
peaks jääma kindlasti kesklinna. Mitte mingil juhul Annelinnas 

31 Linnavalitsusel rahapuudus, häbi!! 
32 Küsimuses 60 olin sunnitud vastama, et kojusõit toimub jalgsi!! 
33 Tudengist vanemale võiks olla tasuta lapsehoiu süsteem, nii paari loengu ajaks 
34 Küsimus 80 - kutseharidus saadakse peale gümnaasiumi, keskeri peale põhikooli, vahe on 

sees, järjestus võiks olla erinev. 
35 

3. Politseid ei pane tähele ilma rihmata jalutavaid koeri. 4. Krematooriumis ei ole käsipuid. 
Selle asutuse külastajad põhimassis ei ole noored ja neil on raske ilma käsipuudeta siseneda. 

36 Bussijuhtuide sõidustiil on nagu puude, aga mitte inimeste vedamisel 
37 lahenda linna olukorda. 
38 Pani mõtlema 
39 Aga kiituseks veel nii palju, et linnavalitsus teeb head tööd Tartu ilme parandamiseks 
40 Selle raha (eeldatavalt euroraha) eest oleks paar kivi mõnda silda või tükk asfaldit mõnda 

tänavaauku saanud küll. Ja sellest oleks olnud abi. PS. Tegelikult olen ma optimist. 
41 Rohkem tegevust noortele 
42 Ihastes pole kõnniteid ja teede korrashoiuks talvel/suvel peab LV korduvalt paluma 
43 ... (metall, plastmass jms), siis on ebaõiglane, et peab eraldi prügikonteinerite eest maksma - 

prügi nagunii sinna ei tule. See pole ka üksik probleem, vaid see on paljudel nii. Selle 
küsimusega võiks linnavalitsuses tegeleda. 

44 meelelahutuslikud atraktsioonid). Võibolla saab Eesti Rahva Muuseumi juures selline kunagi 
olema? Voi Emajõe ääres? 

45 Piirkonna kooliks on Raatuse Gümnaasium, kuhu selle kooli halva maine tõttu vanemad oma 
last tavaliselt panna ei soovi. Teiste koolidega bussiühendus väga halb, seetõttu oleme 
sunnitud kasutama lapse õigeaegseks kooliviimiseks autot. 

46 Uuselamute arhitektuur Supilinnas - paluks harmoonilisi, miljöösse sobivaid ehitisi, uued 
majad ei pea olema originaalsuse väljanäitus, traditsioonilisus passiks paremini. 

47 Tänavad korda, et ka invaliidikäru saaks liikuda 
48 Eriarstide juurde pääsemiseks peaks midagi ette võtma, absurdselt pikad järjekorrad 
49 

Talvel ei koristata meil lund praktiliselt üldse, samal ajal majaomanikelt nõutakse seda kurjalt 

50 ei ole jagada pastakaga parandatud ankeete? 
51 Eriala arstide vastuvõtt võiks olla tasuta ja järjekorrad lühemad 
52 vajadust kokkuhoidu suurendada. 
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53 Vaja juurde lasteaia kohti 
54 Ma loodan, et tuleb kasuks 
55 tuua kütte puid, kivisütt ja muud vajalikku materjali, kui vastas väravaesised on täispargitud 

autosid. Täiesti ebanormaalne olukord. Tähtvere 3a 
56 Linnavalitsusel järsult vähendada ametnike ja ametiautode arvu 
57 Minu arvates võiks linna kulul tuua peenikest killustikku ja usun, et majaomanikud oleksid 

nõus selle laiali laotama 
58 Samuti on oluline muuta linn jalgratturisõbralikumaks, näiteks sellega et rattatee oleks 

ristuvate teede suhtes peatee ning ristumised oleksid tasased 
59 ümberringi ja teevad seal lahtist tuld. Teeliiklusega on probleeme, eriti parkimise osas, see on 

liiga kaoseline. Kohalikud joodikud suurimaks probleemide allikaks. 
60 Kännude asemel oleks võinud olla siis uued puud 
61 siledad põhjad, et saaks lume tulles korralikud rajad sisse lükata, mitte et peab laveerima 

mätaste vahel. 
62 Vaja on uut ja võimekat 
63 Häirib see, et kõnniteedel sõidetakse mopeetidega 
64 Õppesõidu tegemine tipptunni ajal (just hommikuti on kõigil kiire). Kasiinode olemasolu sellisel 

määral. Ringijõlkuvad noortekambad laste mänguväljakutel 
65 

Igal asjal on oma lahendus, kui õige inimene tegutseb eesotsas. Kui linnapeadest rääkida, siis 
on see suur teater, küll on eesotsas sportlased, pillimängijad, laulukoorijuhatajad jne. 

66 Raske ja piinlik seda külalistele seletada 
67 Mis on nendest küsimustest ja kommentaaridest kasu, kui keegi sellega ei arvesta. Sellega ei 

muutu midagi paremaks (ainult raisatakse tööinimese aega) Merike Villemson Kroonuaia 42-4 
55650011 

68 Samuti ei meeldi mulle, et vee- ja elektritöid tegevad firmad ei pea vajalikuks katkestustest 
teada anda. Ilmselt on linnavalitsuse pädevuses neilt firmadelt nõuda etteteatamist, kui tegu 
on plaaniliste töödega 

69 Peaks parandama bussiühendust linnaosadega, eelkõige Maarjamõisaga 
70 Ootan jalgrattateid ja noorukitele suunatud parke või muid looduses olevaid vaba aja 

veetmise kohti. 
71 Tulles Kaunase pst, kui väljudes Kaunase pst-le tekib sageli liiklusohtlik olukord 
72 Kui pole ka lapsi, kes aitaksid, siis üksi pensioniga toime tulla on keeruline 
73 Väga palju teid asfalteerimata 
74 Linn võiks avada regulaarse lennuliikluse 
75 Isegi Tartu-Tallinna liinil käivad bussid sagedamini kui Tartus pühapäeval 
76 2) Ma ei käi linnavalitsuse kodulehel uurimas, mida nad parajasti  teevad või plaanivad teha, 

info saan kätte ajakirjandusest. Seega, teadlikkus linnavalitsuse tööst sõltub ajakirjanduses 
kajastatust. 

77 Bussid käivad korraga 3-4 kaupa, aga pärast on vahe 20-30 minutit. Linn kasvab, laeieneb, a 
mis on laste jaoks? Kus on huvitavad mänguväljakud? Lastele ei räägita, et meie linn on meie 
kodu ja seda peab hoidma, vaid mitte sülitada igale poole. mitte lõhku 

78 Vastan teinegi kord heameelega 
79 Osa sellest "tõrjutute" seltskonnast võiks vabalt koristustöid teha. Need, kes väga viletsad, 

oleks vaja paigutada hooldusasutusse. Olen kursis, et see tundub võimatuna, sest enamus 
neidt meestest-naistest armastab lihtsalt vabadust. 

80 Igas valdkonnas on omad ministrid ja nende kabineti töötajad kes asjad paika panevad. See 
küsitlus on ainult lihtrahva lollitamine, jätab 

81 Lastele rohkem organiseeritud tegevust, mänguväljakuid 
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82 
2. fassaadide ja rõdude seisund paljudes majades vajab remonti, linn võiks aidata 
korteriühistuid osalise rahastamisega. 3. Prügi sorteerimise probleem on halvasti lahendatud 

83 Internetis ei ole Tartu leheküljelt piisavalt infot elanikele, rohkem ehk turistidele 
84 Jalakäiatega, eriti titaemadega ja vanuritega on linnas väga vähe arvestatud. Ei ole vankriga 

liikumiseks sobivaid teid ja juudepääse, bussiootajad on sageli oma pakkidega püstijalu või ka 
lageda taeva ll. Kaupluste ümbruses pole reeglina võimalust hetke 

85 Arvan, et need küsimused on piisavalt mahukad ja üksikasjalikud. Töötage tartlaste heaolu 
nimel! Aitäh! 

86 Reformierakonna kätte. 
87 Ei saa aru, kas linnas sõidavad ringi pimikud, sest reklaam katab busside aknad kinni. 
88 Mida saab osta lapsele 300 krooni eest!? 
89 Ei kontrollita olme- ja ehituskultuuri. Tuulega lendavad ehitusmaterjalide jäätmed 

naaberkrundile 
90 Linna prioriteet peaks olema kõik lastega seotu: lasteaiad, koolid, mänguväljakud, spordi- ja 

huvitegevus (praegu on see võimalus ainult rikkamatel peredel). Samuti jalgrattateed! 
91 koristusfirma poole. 
92 Tänud 
93 Suur töö 
94 Supilinna näitel on linnaossa rajatud detailplaneeringut eirates suuremaid hooneid kui 

lubatud. Samuti tulles Supilinnas teostada kõrghaljastust, mis viimase 5 aasta jooksul on 
mitmelt poolt ???? 

95 Peale kõikide arvude maksmist jääb pensionärile väga vähe raha. Mis aga on - gaasi, elektri, 
kütte hinnad kasvasid, aga pension kaotab lihtsalt oma stiimuli. Tuleb mõelda rohkem nende 
peale, kellel on madal elatustase. 

96 Mitte ainult ei uurita 
97 Tammelinnast mööduvale raudteealale ehitada ette müratõke, n. müür 
98 Pole infot, kuidas taotleda toetust näiteks hoovi korda tegemiseks 
99 Busse võiks Variku linnaosas rohkem olla Kesklinna pääsemiseks 
100 Linn võiks inimestega rohkem kontaktis olla, uurida, küsitleda, kaasata 
101 Peatustes on korraga kõik bussid ja siis väga pikk vahe. Praegune firma ei hoolitse 

absoluutselt busside välimuse eest. Pangu vähemalt nähtavad liinide numbrid ette ja taha 
102 

Parkide rajamise, hooldamise, dekoreerimise poolest tasuks suurt eeskuju võtta Londoni 
linnast. Tahaks näha linnas rohkem veesilmi, purskkaevusid. Linnaruumi rohkem 
interaktiivsust. Kasutada katusepinda, nii et linnarahvas seda kasutada saaks (katus-pargid 

103 Eriti pimedal ajal. Pole selliseid radasid sportimiseks, nagu Raadil, Ihastes. 
104 Arendada tuleks Emajõe kaldapealseid Kesklinna piirkonnas 
105 Kauplusi on väga palju, kahju et Karlova linnaosas pole ühtegi korralikku toidukauplust. Paar 

erapoodi ning "Tartu" pood on väga kallid 
106 Politsei peaks olema sõbralik, seletav, meil on ta ainult karistav ja ebaviisakas. Linna 

puhastatakse halvasti, tänavaid ei pesta, tolm lendab igal pool. Turistid ei leia tualette. Suvel 
on vähe tavalisi kohti, kust saab süüa ja juua iseteeninduse meetodi 

107 Ühistranspordi graafikud peaks koostama inimene, kes ise ühistransporti kasutab. Tartus on 
ühistranspordi kasutajal vähe soodustusi. Tallinn on palju lahkem 
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  K88_2  Arvamused ja kommentaarid III 
1 Hoidke selliseid poisse! 
2 

Palun linnavalitsusel selle tagasihoidliku tavakodaniku sooviga arvestada. Juba ette tänades 

3 Jätke Tartusse pargid alles. Raha võim on viimastel aastatel tuntavalt rohelust hävitanud 
4 Suveniir tehtagu ka lactobatsillusest. See aitaks ka Läänes toodet populariseerida 
5 Linna arengu plaanid ja kavad võiksid olla kättesaadavad ka vene keeles 
6 Tudengid on meie linna suurim vaatamisväärsus - aga muru peal päikese käes istuda pole 

kuskil-ainult võsa ja linnusitt. Ihastesse olek väga tarvis kõnniteid! 
7 Tartu elanike arv tõsta 200000 
8 Kas neid graafikuid ei saaks veidi sujuvamaks teha 
9 Kes küll likvideeriks selle loigu? 
10 Riigikontroll selles osas väga nõrk 
11 5. Murdeealised sõidavad mopeedidega pargi teedel. Oleks vaja anda neile eraldi ruumi, et 

nad ei segaks kedagi. 
12 Bussid on seest ja väljast räpased, istmed tolmused 
13 Aga muidu on tore linn 
14 Ühistranspordiga Tartus ei saa kuidagi rahul olla, samuti jalgrattateede olukorraga. 

Linnavalitsus on viimasel ajal õige palju erinevaid uuringuid tellinud, kuid senini pole veel 
kuulda olnud, et neid oleks parema elu jaoks kasutatud 

15 Lasteaiakohti võiks ka rohkem olla 
16 Noored ei peaks nii palju suitsetama, eriti tütarlapsed kui tulevased emad 
17 

Sotsiaaltöötajail on liiga palju ahistavaid seadusi, nad ei saa midagi abistamiseks ette võtta 

18 Tipptunnil on bussid pilgeni täis 
19 

Ihaste võsastunud metsad võiks kujundada parkmetsaks. Ideaalne keskond puhkamiseks, 
jalutamiseks, tervisespordi tegemiseks. Võiks ka pingid panna puhkamiseks 

20 Kas oleks võimalik (eriti suurte veoautode) parkimist seal piirata? 
21 Teede olukord üldiselt halb 
22 Väga tahaks, et linnavalitsuses oleksid targad, kompetentsed inimesed 
23 Mõtleme siis, kuidas edasi ....!? 
24 inimestele mulje nendega arvestatakse mingi küsimuse otsustamisel. Ma palun jätta 

inimesele õiguse otsustada kasma tahan sellistest küsitlusest osa võtta ja vastata või EI 
25 Eakatele inimestele välja puhke ja tervistavaid üritusi 
26 4. on vaja korraldada jalgratturite ja motorratturite liiklust (nad ei tea absoluutselt 

liikluseeskirja ja väga tihti tekitavad ohtlikke olukordi) 
27 Samuti ei kajastu seal LV kampaaniad 
28 Jõudu tööle!! 
29 Ka infot oma tegevuse kohta võiks linn  rohkem edastada 
30 Tartus ei õigust end tunnipilet. Ma eeldan, et sellega saab sõita, aga mitte seisvas bussis nt 

Rauteejaamas või muus peatuses oodata veerand tundi 
31 Rohkem istumiskohti ja parkides aja viitmise võimalusi sooviks. Hetkeolukord parkides on liiga 

"mullane"- murule istuda ei saa. Liiga tihe kõrghaljastus- palju linde ja pime 
32 Rannad on linnas õudsas seisundis 
33 Paljud koeraomanikud ei korista oma lemmikute junne. Siin vaja rakendada karistuslikke 

meetmeid 
Total N 33
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