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Tartu linna arengukava 
aastani 2020 uuendamine

Inspireeriv linnakeskkond

Moderaator Rivo Noorkõiv

2.02.2017
www.geomedia.ee

Päevakava
10.00-10.25 Seminari eesmärgid ja ülesehitus. Soojendusharjutus. 

Rivo Noorkõiv ja Kati Orav

10.25-10.40 Tartu linnaruum inspireerivaks. 

Indrek Ranniku sissejuhatus 

10.40-10.50 Tartu linnakeskkonna ettepanekud varasematest 
dokumentidest ja seminaridest 

10.50-11.30 Arutelu. Tartu linnakeskkonna muutuste kesksed teemad. 
Individuaal ja rühmatöö

11.35-11.50 Energiapaus

11.50- 13.15 Inspireeriva linnakeskkonna kesksete teemade          
elluviimiseks vajalikud tegevused aastateks 2017-2026. 
Rühmatöö ja ettekanded

13.15-13.30 Kokkuvõte, visuaalse pildi tagasiside
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Seminari eesmärk
 Saada sisendid Tartu linna arengukava 

koostamisse perioodiks 2018-2025
 Seminaril keskendume Tartu linna ees 

seisvatele tulevikele inspireeriva 
linnakeskkonna arendamisel

 Eesmärgistame tegevused inspireeriva 
linnakeskkonna arendamisel - millised on 
tuumteemad, millele lähiaastatel keskenduda
 Tartu elanike ja linnaruumi arendamise huvidest ning 

linna traditsioonide arenguloogikast lähtuvalt
 Tartu väliskeskkonna võimalikest muutustest 

lähtuvalt 

Visioon Tartu 2030 

Tartu on tegusate, loovate 
ja õnnelike 

inimeste linn
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Tartu allvisioonid
 TARTU ON KOOLI JA TEADMUSLINN (kõik 

haridustasemed +tugisüsteemid)
 TARTU ON NUTIKAS ETTEVÕTLUSLINN 

(ettevõtlus+turism)
 TARTU ON INSPIREERIVA ELUKESKKONNAGA LINN 

(planeerimine, taristu, elamu- ja kommunaalmajandus, 
transport, liikluskorraldus, linnakujundus)

 TARTU ON HOOLIV LINN (kodanikuühiskond, 
sotsiaalhoolekanne, tervishoid)

 TARTU ON LOOV LINN (kultuur, sport, noorsootöö)
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Väljakutsed
 Valglinnastumine, Tartu traditsioonilise tagama rahvastiku arvu 

vähenemine ja vananemine, oodatava eluea kasv ja hõbemajanduse 
esilekerkimine

 Majanduse globaliseerumine, piirideta tööturg ja ettevõtete 
konkurents ning tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtu suutlikkus

 Elulaadi mitmekesisuse ja sotsiaalse kapitali tähtsuse kasv, 
mitmekultuurilisus globaliseerumise läbi, eesti keele osaline välja 
tõrjumine inglise keele poolt Eesti ülikoolide õppetöös.

 Tehnoloogia areng, targad lahendused ja taastuvenergia kasutamine 
ja ökoloogilise tasakaalu tagamine

 Jagamismajanduse tärkamine ja  väärtushinnangute muutumine

 Kodanikuühiskonna globaalne areng, kodanikuühiskonna mõjukuse 
kasv 

 Riigisiseste arenguerisuste kasv, ülikoolide rolli muutus

 Geopoliitiliste jõujoonte muutused, Venemaa mõju Eesti arengule

Linnakeskkonna olulisus
 Heaolu kasv – majanduslik jõukus; turvalisus; 

tervis; ehitatud elukeskkonna kvaliteet; tegevus-
ja tarbimisvõimaluste mitmekesisus; 

 Sidus ühiskond – kaasav ja hõlmav ühiskond; 
võrdsete võimalustega, osalev ja panustav 
kodanikkond 

 Ökoloogiline tasakaal – tootmise ja tarbimise 
keskkonnamõju; looduslik mitmekesisus ja 
miljööväärtus, kliima ja energia; ökosüsteemide 
elujõulisus.
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Linna keskuses on 
prioriteediks 
sõltumata 
maaomandist 
territooriumi 
maksimaalse 
avaliku ja sidusa 
kasutuse tagamine 
ning selle 
atraktiivsuse 
parandamine. 

Allikas: Tartu linna 
üldplaneering 
2030+

Valglinnastumine ja 
linna kättesaadavus

• Naaberomavalitsustega 
ühinemine ja koostöö

• Funktsioonide jaotus ja 
polütsentrism

• Ruumiline sidusus näit. 
logistiline kättesaadavus
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Varasematest seminaridest 
linnakeskkonna kohta

 Kesklinna tihendamine 
 Liikumiskeskkonna kvaliteet ja linnaruumi aeg-

ruumiline kättesaadavus (liikluskoormus (näit Riia tn), 
ohutud ülekäiguteed (sh jalakäiate sillad- Marja, 
Rebase), jalgrattateede ühtne taristu, raudtee vähem 
segavaks, parkimise korraldus, ise sõitvad autod

 Kallasrada vabaks (Turu-Rebase)
 Kohalike (kogukonna)keskuste eelisarendus
 Tudengitele hotelli tüüpi ühiselamuid (odavaid), 

rohkem taskukohaseid kortereid
 Puhkealade kaasajastamine

Varasematest seminaridest 
linnakeskkonna kohta

 Terviklik ja stiilne linnakujundus, sh viidasüsteem
 Seos naaberomavalitsustega (kujundus, transport)
 Säästlik tänavavalgustus
 Nutikad ja ökoloogilised sadeveesüsteemid 

linnahaljastuse planeerimisel
 Tark/teadlik prügimajandus elamupiirkondades
 Maja eest tänava puhastamine ühiselt (maamaksu 

eest)
 Linna tühermaade tulevik
 Elukeskkonna turvalisus
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Tartu on inspireeriva elukeskkonnaga linn
(strateegia Tartu 2030+)

 E 9. Tartus on inspireeriv, koostoimiv ja 
turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja 
arendatakse jätkusuutlikkuse printsiibil. 

 E 10. Tartu tehniline taristu on ökonoomne ja 
kommunaalteenused kasutajakesksed

 E11. Tartus on keskkonnasõbralik 
liikumiskeskkond, mis arvestab kõiki 
liikumisviise ja on integreeritud rahvusvahelisse 
transpordivõrku.

Arengusuunad: Tartu linna AK 2013-20120
 MILJÖÖVÄÄRTUSLIKU, KOOSTOIMIVA JA TURVALISE 

LINNARUUMI KUJUNDAMINE 
 SÄÄSTVA ELAMUMAJANDUSE JA ENERGIATÕHUSUSE 

PÕHIMÕTETE RAKENDAMINE 
 KOMMUNAALTEENUSTE ÖKONOOMSUSE, KESKKONNA-

JA TARBIJASÕBRALIKKUSE TAGAMINE 
 ERINEVATE TRANSPORDILIIKIDE ARENDAMINE 
 ELANIKE LIIKUMISVAJADUSTEST LÄHTUV 

TRANSPORDISÜSTEEMI PLANEERIMINE
 TÄNAVAVÕRGU KVALITEEDI JA JUURDEPÄÄSETAVUSE 

PARANDAMINE 
 NEGATIIVSE MÕJU VÄHENDAMINE KESKKONNALE 
 LIIKLUSOHUTUSE TAGAMINE 
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Väljakutsed Tartu linna sees

Nimetage kolm kõige 
olulisemat 
teemat/objekti, mida 
Tartu linnakeskkonna 
inspireerivamaks 
muutmiseks tuleks ellu 
viia

RÜHMATÖÖ
Inspireeriva linnakeskkonna 

kesksete teemade 
elluviimiseks vajalikud 

tegevused aastateks 2017-2026, 
mida tuleks Tartu linna 
arengukavas kajastada 
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Tänan kaasa mõtlemast!


