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Käesolev kokkuvõte kajastab seminari moderaatori mõtteid seoses Tartu linna ees seisvate 

väljakutsetega, mille arutelu toimus 23. novembril 2016. Seminaril keskenduti ideede 

kogumisele, kasutades Maailma kohviku meetodit, et määratleda Tartu linna ees seisvad 

lahendamist vajavad teemad. Ideede korje viidi läbi Tartu allvisioonide lõikes.  

Tartu linna arenguliste tegevuste läbiviimisel on asjakohane võtta arvesse järgmisi üldisi 

keskkonnatrende: 

• Geopoliitiliste jõujoonte muutused, õhtumaade tähtsuse kasv maailmas. 

• Harituse olulisus, inglise keele tähtsustumine. 

• Tartu traditsioonilise tagamaa (Lõuna-Eesti ennekõike)  rahvastiku arvu jätkuv 

vähenemine ja vananemine, sisserände muutused ja hõbemajanduse 

esilekerkimine. 

• Riigisiseste arenguerisuste kasv, Tartu kättesaadavuse olulisuse kasv konkurentsi 

ja koostöö olukordades. 

• Majanduse globaliseerumine, piirideta tööturg ja ettevõtete konkurents ning 

tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu suutlikkuse oluliseks muutumine. 

Jagamismajanduse tärkamine ja  väärtushinnangute muutumine. 

• Elustiilide mitmekesisuse ja mitmekultuurilisuse kasv, suurem tähelepanu 

elukeskkonnale, tervisele ja sotsiaalsele kapitalile. 

• Targad lahendused ja taastuvenergia kasutamine, ökoloogilise tasakaalu 

jälgimine arendustegevustes. 

• Kodanikuühiskonna mõjukuse kasv.  

• Valglinnastumine ja sellega kaasnevad inimeste elu- ja töökohtade muutumine. 

Tartu administratiivpiire ületava planeerimistegevuse tähtsustumine. 

Kooli ja teadmuslinna osas jäi kõlama hariduskeskkonna kaasajastamise vajadus linnas 

tervikuna. Oluline on saavutada eri haridustasemete koostööst sünergia, et pakkuda 

õppijale parimat arengukeskkonda riigis. Oluline on kasvatada haridusasutuste võimekust IT 

õppes ja koostööd ettevõtjatega. Keskne suund on elukestva õppe kontseptsiooni 

rakendamine ja inimeste sotsiaalse kapitali kasvatamine eluea jooksul. 

Nutika ettevõtluslinna all nähti tartlaste ettevõtlikkuse kasvu, võimekust tulla ettevõtluses 

välja ideede ja rakendustega kasvavates majandussuundades. Oluline on kasvatada 

organisatsioonide võimekust pakkuda inimestele võimalusi tööks ja oma loovuse 

rakendamiseks. Toetada ettevõtluse tugistruktuuride arengut ja Tartus asuvate ettevõtete 

võimekust osaleda globaalkonkurentsis suuremat lisandväärtust andvate toodete ja 

teenustega. Ettevõtjate roll Tartu arengus peaks oluliselt kasvama. 

Inspireeriva elukeskkonnaga linna tähendab ennekõike Tartu linna arengueelduste 

(puhkealad- Emajõe kallasrajad; säästev liikumine-rattateed jms) massiivset ja 

loomingulist kasutuselevõttu. Linnaruumis peaks senisest oluliselt enam looma võimalusi 

elanike sotsiaalse sidususe suurendamiseks, keskkonnasõbraliku linnaruumi arenguks ja 



väärt arhitektuuri esilekerkimiseks. Luua terviklik ja stiilne linnakujundus. Senisest enam 

pöörata tähelepanu elamufondi arendamisele, sh arvestades tudengite vajadusi. Oluline on 

tagada Tartu kiire kättesaadavus maailmas, kasutades selleks eri transpordiliike.  

Hooliva linna all tõsteti esile vajadust kujundada lihtne ja selge sotsiaal- ja tervishoiu 
süsteem, mis tagab kõigile abivajajatele teenuste ja toetuste kättesaamise. Oluline on 
arendada eri sihtrühmade vajadusest lähtuvaid teenuseid, toetada põlvkondade sidudust ja 
luua kogukonnakeskused kodanikuühiskonna aktiivsuse kasvuks. Laiendada elanike 
kaasatust linnaelu otsuste vastuvõtmisse ja stimuleerida avaliku võimu ja 
kodanikeühenduste koostööd. Luua enam võimalusi tervist väärtustava käitumise 
viljelemiseks. 
 
Loov linn avaldub võimes vilka ja särava kultuurielu kaudu kasvatada Tartu sotsiaalset ja 
majanduslikku kapitali. Pakkuda laialdasi kultuurivõimalusi ja –elamusi tartlastele ja 
külalistele. Arendada suhtlusvõrgustikke ja muuta linna toimimine atraktiivsemaks kõigile 
huvirühmadele.  
 


