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Lisa  1 
Tartu linna arengukava  2018-2025 muutmisettepanekud 

Nr Ettepanek Põhjendus 

1. Lisada lähtepositsiooni kirjeldavasse 

peatükki uus alapeatükk : 

 

 1.1.1. Haldusreformiga seotud muutused  
 
Üleriigilise haldusreformi käigus liideti 1. 
novembril 2017 Tartu linnaga Tähtvere vald, 
mille tulemusena Tartu linna territoorium 
suurenes 115 km2  võrra, millest metsamaa 
moodustab  32%, haritav maa 44% ning 
looduslik rohumaa koos Emajõe luhaga 9%. 
Tartu teedevõrk pikenes 156,8 km võrra, 
millest riigiteid on 74 km, kohalikke teid 
59,7 km ja metskonna teid 23,1 km ning 
raudteed on 4,8 km. Tartu 
haldusterritooriumil on nüüd lisaks Tartu 
linnale ka kaks alevikku-  Ilmatsalu ja Märja 
ning 10 küla- Haage, Ilmatsalu, Kandiküla, 
Kardla, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tähtvere, Tüki 
ja Vorbuse. 
 
Tartlasteks said enam kui 2600 Tähtvere 
valla elanikku, kellest 7% moodustasid 
koolieelikud, 10% koolikohuslased, 63% 
tööealised ja 20% pensioniealised.   
Tartu sai juurde 150 lapsega Ilmatsalu 
lasteaia Lepatriinu ning 230 õpilasega 
Ilmatsalu Põhikooli. Huvitegevuse ja 
kultuuri- ning spordiasutustest  kuuluvad 
nüüd Tartusse Ilmatsalu raamatukogu koos 
internetipunktiga, Ilmatsalu Muusikakool ja 
Ilmatsalu huvikeskus ning noortekeskus 
Ilmatsalu Noortekas. Sportimisvõimalused 
laienesid Ilmatsalu võimla ja jõusaali ning 
Rahinge ekstreemspordipargi näol. 
 

Uues peatükis on välja toodud olulisemad 

haldusreformiga kaasnenud muudatused.  

2. Lisada ptk 1.3.Olulised väljakutsed  

elukeskkonna teema alla uus väljakutse: 

 

Kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse 
kindlustamine hajaasustusega piirkondade 
elanikele. 

Täiendus on seotud haldusreformist tingitud 

olukorra muutumisest. 

3. Lisada ptk 1.3.Olulised väljakutsed  

elukeskkonna teema alla uus väljakutse: 

 

Väärtuslike maastike säilimise tagamine.  

Täiendus on seotud haldusreformist tingitud 

olukorra muutumisest. Mõeldud on Emajõe 

luhaalasid, Kardla-Vorbuse ning Rahinge-Ilmatsalu 

väärtuslikke maastikke. 

4. Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn 

meetme „Ettevõtluse uuendus- ja 

Uue tegevuse eesmärgiks on luua koostöös Tartu 

ülikoolidega rahastamis- ja arendamismeede 

teadusmahukatele spin-off ettevõtetele.  
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kasvuvõime arendamine“  alla tegevus: 

Teadusmahuka ettevõtluse toetamine.  

 

Kõrge lisandväärtusega majandusega riikide 

kogemus näitab, et teadusmahukate ettevõtete 

tekkeks ja arenguks on vajalik era- ja avaliku sektori 

tihe koostöö (sh avaliku sektori toetus). See on eriti 

oluline kohtades nagu Tartu, kus on tugev teadus- ja 

arendusvõimekus, aga vähe kohalikke 

rahastamisvõimalusi. Toetuse kohalik aspekt on 

tähtis suurendamaks tõenäosust, et edu korral jääks 

ettevõtte teadus- ja arendustegevus ning juhtimine 

(ehk kõrgepalgalised töökohad) vähemalt osaliselt 

Tartusse.  

5. Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn 

meetme „Ettevõtluse uuendus- ja 

kasvuvõime arendamine“  alla tegevus: 

Ettevõtetes digitaalsete lahenduste 
kasutuselevõtu soodustamine.  

Uue tegevuse eesmärgiks on suurendada ettevõtete 

teadmisi digitaalsete lahenduste kasust ja aidata neil 

leida sobivaid võimalusi, et digitaliseerimise abil 

kasvada.  

 

Rahvusvahelised võrdlusuuringud näitavad, et Eesti 

on küll riiklike e-teenuste poolest maailmas 

esirinnas, kuid ettevõtluses rakendatakse 

digitaalseid lahendusi vähem kui Eestist 

majanduslikult edukamates riikides.  

6. Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn 

meetme „Ettevõtlust toetava tugisüsteemi 

ja taristu arendamine“ alla tegevus: 

 
Tööstusparkide arendamine ja 
ettevõtluseks sobivate alade 
planeerimine.  

Tööstusparkide ja muude ettevõtluseks sobivate 

alade arendamine toimub Tartus pidevalt, kuid selle  

eraldi välja toomine on vajalik, et rõhutada vajadust  

lähitulevikus ettevõtjatele võimalusi juurde luua (sh 

ettevõtluseks sobivaid krunte ja keskusi). 

7. Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn 

meetme „Ettevõtluskeskkonna maine ja 

ettevõtluskultuuri arendamine“ alla 

tegevus: 

 

sTARTUp Day korraldamine.  

Kuna sTARTUp Day on Tartu ettevõtluse elavdamise 

ning era- ja avaliku sektori tiheda koostöö poolest 

märgilise tähtsusega sündmus, siis tuleks see 

sarnaselt Tartu ettevõtlusnädalaga eraldi esile tuua. 

 

8. Lisada ptk 3.2. Nutikas ettevõtluslinn 

meetme „Ettevõtluskeskkonna maine ja 

ettevõtluskultuuri arendamine“ alla 

tegevus: 

 
Tartu ettevõtlus- ja teaduspotentsiaali 
kasutamine linna arendamiseks.  

Tartus tegutsevad ettevõtted ja teadusasutused 

mõjutavad väga palju Tartu linna arengut, mistõttu 

on oluline sellele tähelepanu pöörata ja pidevalt 

leida täiendavaid võimalusi kasulikuks koostööks, et  

muuta Tartu elukeskkonda järjest paremaks. 

9. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn esimese meetme 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Sotsiaalprobleemide ennetamine ja 

sotsiaalhoolekande arendamine ning 
toetamine 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

Algne sõnastus oli: 

Sotsiaalprobleemide ennetamine ja 

sotsiaalhoolekande arendamine. 

10. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 1. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Lastega peredele vanemlust toetavate 

teenuste korraldamine. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

Algne sõnastus oli: 

Lastega peredele vanemlust toetavate teenuste 

toetamine ja arendamine. 

11. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 2. tegevuse Sõnastust täpsustatakse. 
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sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Võrgustiku- ja kogukonnatöö arendamine 

Tartu elanike probleemide ennetamiseks ja 

varajaseks märkamiseks. 

 

Algne sõnastus oli: 

Võrgustiku- ja kogukonnatöö arendamine lastega 

perede probleemide ennetamiseks ja varajaseks 

märkamiseks. 

12. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 3. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Sotsiaalhoolekande arendamine tööealise 

elanikkonna toimetulekuraskuste 

ennetamiseks. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

Algne sõnastus oli: 

Tugiisiku-, nõustamis- ja muude teenuste 

arendamine tööealise elanikkonna 

toimetulekuraskuste ennetamiseks. 

13. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 16. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Sõltlastele rehabilitatsiooniteenuste 

arendamine, rakendamine ja kahjude 
vähendamine koostöös riigiasutuste ja 

erasektoriga. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

 

Algne sõnastus oli: 

Sõltlastele rehabilitatsiooniteenuste arendamine ja  

rakendamine koostöös riigiasutuste ja erasektoriga. 

14. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 19. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Sotsiaalteenuste osutamiseks  vajaliku 

taristu loomine ja ehitamine, sh koostöös 
erasektoriga. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

Algne sõnastus oli: 

Sotsiaalteenuste osutamiseks ruumide tagamine ja 

vajaliku taristu arendamine. 

15. Võtta kokku ptk 3.4. Hooliv linn tegevused 

22 ja 24 ning sõnastada tegevus 22 

järgmiselt: 

 

Eakatele hoolekandeteenuste pakkumine 

ning koostöö riigiasutuste ja erasektoriga 

teenuskohtade arvu suurendamiseks, sh  

ööpäevaringse hooldusteenuse taristu 

arendamine. 

Soovitakse ühendada kaks sisult kattuvat tegevust. 

 

 

Algne sõnastus oli: 

22. Eakatele hoolekandeteenuste pakkumine ning 

koostöö riigiasutuste ja erasektoriga erihoolekande 

teenuskohtade arvu suurendamiseks.   

24. Ööpäevaringse hooldusteenuse taristu 

arendamine. 

16. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 26. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Esmatasandi tervishoiuteenuste toetamine 
ja koostöö arendamine tervisekeskustega. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

Algne sõnastus oli: 

Perearstiabi toetamine, sh esmatasandi 

tervisekeskuste arendamine. 

17. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 27. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Iseseisva statsionaarse õendusabi, 

hospiitsteenuse ja integreeritud 

hoolduspõetusteenuse arendamine ning 

kättesaadavuse, mahu ja kvaliteedi 

tõstmine. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

 

Algne sõnastus oli: 

Iseseisva statsionaarse õendusabi, hospiitsteenuse 

ja integreeritud hoolduspõetuse arendamine ning 

kättesaadavuse, mahu ja kvaliteedi tõstmine. 

18. Muuta ptk 3.4. Hooliv linn 28. tegevuse 

sõnastust ja sõnastada see järgmiselt: 

 

Koduse õendusabi toetamine ja 

arendamine. 

Sõnastust täpsustatakse. 

 

Algne sõnastus oli: 

Koduse õendusabiteenuse toetamine ja arendamine. 

 


