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Sissejuhatus
Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada kuidas on kulgenud 2015. a aprillis Tartu linna
Volikogu poolt vastu võetud dokumendi „ Tartu arengustrateegia 2030 “ senine
realiseerimine, millistes strateegilistes suundades on saavutatud edu, millistes on toimunud
pidurdusi või tagasilööke, et saaks teha strateegiaga jätkamise alaseid järeldusi. Püüdsime
tuvastada ka seda, kas linna arengus aktiivselt osalevate inimeste probleeminägemused on
viimasel perioodil milleski Tartu arengu jaoks olulises muutunud ja millised strateegilised
dilemmad on viimasel ajal esile kerkinud. Kuna strateegia väljatöötamisest on möödunud
juba peaaegu viis aastat võib eeldada, et selle aja jooksul toimunud muutused nii
väliskeskkonnas kui inimeste arusaamades võivad tingida vajaduse viia strateegiasse sisse
mingeid uusi rõhuasetusi, strateegiat järgmiste perioodide tarbeks ühel või teisel viisil
uuendada. Teiseks ülesandeks oli analüüsida Tartu strateegia kui ühe keskse linna arengut
määratleva arengudokumendi seoseid teiste arengudokumentidega, eelkõige strateegia
omast lühematele perioodidele koostatavate arengukavadega. On selge, et arengukavades
kirjas olevad ülesanded peaksid vähemalt ideaalis tulenema arengustrateegia eesmärkidest
ja ülesannetest. Küsimused sellest, mis laadi ja millisel detailsusastmel peaksid olema
esitatud aga strateegias esitatud ülesanded, mil viisil ja kui detailselt arengukava ja
valdkondlike arengukavade ülesanded ning kuidas peaks toimuma ühtede tuletamine teiste
alusel on seni Eesti arengukavandamise praktikas siiski lahtised küsimused.
Käesoleva töö autoritelt paluti ka soovitusi selle kohta, kuidas üldse võiks tulevikus linna
arengustrateegia dokumenti kujundada, milline võiks olla taolise dokumendi suunitlus, maht
ja struktuur tulevikus.
Strateegiate toimivuse ja resultatiivsuse määratlemine on mitmetel põhjustel
metodoloogiliselt kaunis keerukas küsimus. Kaasaegne strateegiateooria rõhutab, et
tegelikkust ei mõjuta niivõrd mitte kirjapandud strateegiadokument vaid strateegiline
juhtimine ja strateegiline toimimine tervikuna ja mitte ajaliselt hakitud perioodide kaudu vaid
pideva protsessina. Mis toimunus on mille süü või teene, on eristada kaunis raske,
sealjuures ka selle fikseerimine, kuivõrd toimiv oli või ei olnud mingi konkreetne strateegilise
ülesande formuleering dokumendis. Inimesed tegutsevad lähtudes mitte niivõrd ühest või
teisest strateegiat puudutavas dokumendis kirjas olevast formuleeringust vaid ajas
väljakujunenud ja praktilise tegevuse käigus kohanduvast, kas formaalselt või informaalselt
kooskõlastatud hajusate strateegiliste seisukohtade mustrist. Strateegia kohta seisukohtade
võtmiseks on oluline mõista, mis on taolise mustri keskse tähtsusega elemendid ja
põhijooned, kuidas toimib see muster tervikuna, mis on temas muutumas jne.
Dokument „Tartu 2030“ on üles ehitatud koosnevana viiest nn allvisioonist: Tartu kui
teadmuslinn, kui (nutika) ettevõtluse linn, kui inspireeriva elukeskkonnaga linn, kui hooliv
linn, kui loov linn. Strateegia ongi eesmärgistatud allvisioonide kaudu, eesmärkide
formuleeringud on antud kvalitatiivsetena. Suur osa eesmärkide realiseerimiseks vajalikest
tegevussuundadest on antud formuleeringutes, mis näitavad, millise arenduslikku laadi
tegevusega linnas tegeldakse ja markeerivad nende tegevuste põhijooni ja mõningaid
nõudeid nendele tegevustele. Enamikel juhtudel ei sisalda tegevussuunad aga sedavõrd
selgeid kriteeriume, et nende alusel saaks otsustada ülesande täitmise astme üle.
Eesmärgid ja tegevussuundade loendid on koostatud suuresti valdkonnapõhiselt, linna
üldise arenguga on nad seostatud mõningate nii dokumendi üldosas kui peatükkides toodud
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kontseptuaalsete seisukohtade kaudu. Kõik viis allvisiooni on esitatud dokumendis
põhimõtteliselt üheväärsetena, pole püütud anda nendevahelisi prioriteete.
Analüüsida strateegia „Tartu 2030“ toimimist vaid mehaaniliselt, strateegia
struktuurielementide kaudu ei vii eriti mõttekate tulemusteni. Seda tehes jõuaksime kaunis
triviaalsele järeldusele, et enamik eesmärgiformuleeringuid on asjakohased ja lõviosas
strateegilisteks tegevussuundadeks nimetatud suundades tegevus käib. Kui edukas on üks
või teine tegevus või alltegevus olnud, seda on kvalitatiivsete formuleeringute baasil raske
hinnata. Teine tee oleks püüda keskenduda sellele, kui kaugele on üks või teine eluvaldkond
Tartus vaadeldava aja jooksul jõudnud, see poleks aga vastus antud analüüsi
põhiülesandele: hinnata nimelt strateegia ja allstrateegiate adekvaatsust ja edukust.
Põhimõtteliselt võib areng olla edukas ka juhul kui strateegia teda selles eriti ei toeta, näiteks
välistingimuste soodsuse või üldise institutsionaalse arengu taseme tõttu. Ja vastupidi,
mingid arengunäitajad võivad halveneda ka olukorras, kus strateegia on olnud igati
adekvaatne ja toimiv, ilma strateegiata oleks langus võinud olla suurem.
Eelnevast tulenevalt töötasime analüüsiks ja selle tulemuste süsteemiks välja spetsiaalse nn
strateegiaplokkidel ja nende potentsiaalsetel võimendustel põhineva metoodika (vt lähemalt
aruande kolmas peatükk). Plokkide struktuur (Vt joonis 1 Tartu seosed aruande kolmandas
peatükis) tugineb osaliselt analüüsitava strateegia kontseptuaalses osas ja nn allvisioonide
osades sisalduvale, komponendid on grupeeritud aga mõnevõrra teisel viisil, et hoida
paremini fookuses üksikute valdkondade vahelisi seoseid. Üksikplokkide kohta ilmnenud
informatsiooni baasil on kujundatud joonise keskossa nn tuumikplokk, kuhu on koondatud
sellised küsimused, mille lahendamine ühel või teisel moel mõjutab Tartu strateegia
praktiliselt kõiki osasid. Lisaks järeldustele olukorra positiivsuse või negatiivsuse kohta on
suurt tähelepanu pööratud uute oluliste temaatikate esile kerkimisele ja nn
arengudilemmadele. Leiame, et taoline informatsioon on strateegia võimaliku uuendamise
jaoks väga suure tähtsusega.
Uuringu läbiviijateks olid Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute
professor Erik Terk, sama ülikooli juhtimise dotsent Katri-Liis Reimann ja regionaalarengu
ekspert Aado Keskpaik.
Uuringus tugineti nii statistikale, sh nii juba Tartu linna poolt kasutusel olnule kui meie poolt
täiendavalt väljaotsitule kui intervjuudele. Aruande kolmas peatükk ongi üles ehitatud
valdavalt intervjuudest saadud informatsiooni baasil. Intervjuud 15 eksperdiga viidi läbi 2019.
aasta mais ja juunis (individuaalsed intervjuud kestusega keskmiselt üks tund). Osa eksperte
soovitas meile linnavalitsus, enamiku valisime me ise. Ekspertide valikul eelistasime inimesi,
kelle osas võis eeldada, et nad omavad teavet mitte ainult mingi ühe vaid mitme
tegevusvaldkonna kohta, st eelistasime eksperte-generaliste. Intervjueeritutest kuulus üks
vastaja ka dokumendi „Tartu 2030“ otseste koostajate hulka ja kaks olid osalenud selle
menetlemise protsessis, küll aga oli valdav enamik küsitletutest osalenud ühel või teisel
moel erinevates muudes Tartu linna tuleviku alastes aruteludes ja näidanud seal aktiivsust.
Ekspertidest neli inimest töötas linnavalitsuses või linnavalitsusega seotud struktuurides,
ülejäänud esindasid volikogu (praegust või eelmisi koosseise), ülikoole ja mitmesuguseid
arenguga seotud tugistruktuure. Kaks küsitletud eksperti ei ela praegu Tartus kuid on
Tartuga seotud oma ametialase töö kaudu ja tunnevad oma varasema elukäigu baasil Tartu
problemaatikat. Uuringutulemuste alusel koostatud materjale („Tartu seosed“ ja „Tartu suur
pilt“) ning neist tulevaid järeldusi tutvustati ja nende üle arutleti Tartu Linnavalitsuse
kabinetiistungil 9. juulil 2019.
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Uuringuaruanne koosneb lisaks sissejuhatusele kuuest peatükist:
1. „Ülevaade linnaelus toimunud arengutest aastatel 2008-2018“, kus on antud järgnevale
tausta loomiseks üldistus viimase kümne aasta jooksul Tartus toimunust, põhinihetest ja
strateegilise tähendusega sündmustest.
2. „Ülevaade laiematest tulevikusuundumustest/trendidest, mis mõjutavad kaasajal linnade
arengut“. Siin on vaadeldud nii globaalseid, rahvusvahelisi kui mõnevõrra lokaalsemaid
trende ja püütud iseloomustada Tartu eeldusi nendele trendidele reageerimiseks, neile
kohanemiseks.
3. Peatükk
nimetusega
„Edu
saavutamine
Tartu
arengu
strateegilistes suundades ja põhilised strateegilised dilemmad tulevikuks“. See peatükk
sisaldab endas antud uuringu põhiosa, siin hinnatakse erinevate strateegiaplokkide
kriitilisust ja uuendamisvajadust.
4. „Hinnang strateegia „Tartu 2030“ asjakohasusele ja ajakohasusele“, kus vaadeldakse ka
variante kuidas selle strateegiaga edasi minna: olemasoleva teksti täiendamine,
dokumendi radikaalsem uuendamine jms.
5. „Ettepanekud Tartu arengudokumentide süsteemi sidususe parandamiseks ja
strateegiliste indikaatorite süsteemi täiustamiseks“. Põhitähelepanu on selles peatükis
seosel arengustrateegia ja arengukavade vahekorra küsimusel.
6. „Kaalutlused
formaadiga“.

seoses

järgmise

perioodi
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1. Ülevaade linnaelus
aastatel 2008-2018

toimunust

arengutest

Tartu on oma arengut pidevalt kajastanud linna statistika aastaraamatutes ning analüüsinud
oma arengukavades.1 Allpool on nende allikate ning lisaks Statistikaameti ja mõnede muude
viidatud allikate põhjal käesoleva uuringu jaoks tausta loomiseks markeeritud mõned meie
arvates olulised momendid Tartu arengust aastail 2008-2018. Tähelepanu all on seejuures
eeskätt faktid, mis seonduvad Tartu linna positsiooniga Eestis ja maailmas laiemalt.
Tartu elanike arv pole peale 2005. aastat ületanud 2002. aastal saavutatud haripunkti, mil
see oli üle 100 000. Samas on see (linna haldusreformieelsetes piirides) peale aastail 20102014 toimunud vähenemist üldjoontes püsinud selle tingliku rajajoone lähedal ja moodustab
Eesti rahvastikust umbes 7%. Rahvastiku loomulik iive on positiivne. Noori on Eesti üldisel
taustal suhteliselt palju ning alates 2015. aastast on vahepeal mõne aasta negatiivne olnud
demograafiline tööturusurve indeks taas üle 1.
Hariduskeskusena on Tartu eelkõige ülikoolilinn. Üliõpilaste arv on Tartus kahanenud
vastavalt kogu Eesti trendile: Üliõpilasi ligikaudu 22000-lt (2008/2009 õppeaasta) 16500-le
(2016/2017). Tartu kõrgkoolides õppivate välisüliõpilaste osakaal on seejuures tõusuteel:
4%-lt (2014/2015) üle 9%-le (2018/2019).
Ülemaailmsetes pingeridades on Tartu Ülikooli (edaspidi TÜ) paigutus pigem tõusuteel. Briti
ajakirja Times Higher Education (THE) poolt koostatavas maailma mainekaimas ja
mõjukaimas ülikoolide pingereas on TÜ olnud aastail 2016-2018 kohtadel vahemikus 301–
350.2 TÜ on rahvusvahelistes ülikoolide edetabelites hinnatud kõrgelt eeskätt nn Uue
Euroopa muude ülikoolide kontekstis, olles seal üks parimatest.
Majanduskeskusena on Tartu Eestis jätkuvalt oluline. Tema osa Eesti SKT-s on viimastel
aastatel kergelt kasvanud ja jõudnud ligi 8%-le. Osatähtsus kogu Eesti kaupade ekspordis
on kasvanud aastail 2008-2018 3,7-lt 4,8 %-ni.
Hõivatute suhteline jaotus sekundaar- (II) ja tertsiaarsektori (III) vahel on viimase viie aasta
vältel veidi kõikunud, kuid mitte oluliselt muutunud. 2018. a oli see vastavalt 23 ja 76%.
Tartu tööhõive tase on olnud parem Eesti keskmisest. Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu
ületab viimastel aastatel 1-2% Eesti keskmist. See jääb maha Tallinna omast, mis on umbes
9% kõrgem riigi keskmisest.
Turismilinnana on Tartus jätkuvalt kasvanud majutuskohtade arv: 1831-lt 2858-le aastail
2008-2017. Oluliseks peetav konverentsiturismi osakaal majutatute üldarvust on aga
kahanenud. Nt 2008. aastal oli see 6%, 2018. aastal 2%.

1

Vt. Tartu linna arengukava aastateks 2013–2020, Tartu 2011. Lisa 1 https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Tartu%20Linna
%20Arengukava%202013-2020.pdf; Tartu linna arengukava 2018 – 2025. Eelarvestrateegia 2019-2022,
Tartu 2018. Lisad 1-3. https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/Kontaktid%20ja%20linnajuhtimine/Arengukavad/AK
2018-2025.pdf.
2 https://www.ut.ee/et/tartu-ulikool-rahvusvahelistes-edetabelites
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Üheks Tartu eripäraks on traditsioonilise majanduse kõrvale välja kujunenud tugev
infotehnoloogiasektor. Tartus on ka märkimisväärne hulk idufirmasid, nende hulgas nt Eesti
suuremate hulka kuuluvad Pipedrive ja Taxify.3
Elanikkond on rahul Tartu kui elukoha ja elukeskkonnaga. Rahulolu Tartu kui elukohaga
on kasvanud aastail 2013-2018 92%-lt 96%-ni. Samal ajavahemikul on tõusnud rahulolu
Tartu kui laste- ja noortesõbraliku linnaga 69%-lt 72%-ni, rahulolu haridus- ja
õppimisvõimalustega Tartus 76%-lt 86%-ni, rahulaolu kultuurivaldkonnaga 69%-lt 78%-ni
ning rahulolu vaba aja sisustamise võimalustega 41%-lt 53%-ni.
Tartu siseriiklikud transpordiühendused on paranenud bussi- ja rongitranspordi osas,
rahvusvaheliste lendude arv nädalas oli aga aastail 2009 ja 2010 vastavalt 12 ja 9 (Riiga ja
Stockholmi), kuid viimastel aastatel pole see üle 6-7 ulatunud – lennud toimuvad vaid
Helsingisse.
Tartusse on tehtud mitmeid olulise tähtsusega investeeringuid. 2001.aastal avati Tartu
lõunapiiril kogu Lõuna-Eesti jaoks suure tähtsuse omandanud Lõunakeskuse
kaubanduskeskus. Järgmisel kümnendil valmisid ja avati kogu Eestis Eestis olulise
tähtsusega kultuuriobjektid, mis muudavad oluliselt Tartu nägu - Baltimaade esimene
teaduskeskus AHHAA (2011) ja Eesti Rahva Muuseum (edaspidi ERM) (2016). Nende
külastused moodustasid 2017. aastal vastavalt 25% ja 35% kõigist muuseumide
külastustest. 2020. aastaks alguseks valmib TÜ Delta keskus – teadus- ja õppehoone ning
ärimaja.
Eelneva põhjal annavad möödunud aastakümne muutused tunnistust sellest, et Tartu on
suuruselt Eesti teise linnana suhteliselt heas seisundis nii majanduskeskuse,
ülikoolilinna kui Eesti tingimustes märkimisväärselt soodsaid elatusvõimalusi ja head
elukeskkonda pakkuva kohana. Samas on Tartu areng on tema osatähtsust Eesti
üldisel foonil küll natuke suurendanud, kuid mitte võimaldanud parandada positsiooni
võrreldes Tallinnaga. Üheks oluliseks arengut pidurdavaks teguriks on
rahvusvaheliste transpordiühenduste nõrkus. Lähemalt iseloomustab Tartu dünaamikat
aruande kolmas peatükk.

3

Vt nt: https://www.startupestonia.ee/blog/2018-records-for-the-estonian-startup-sector-new-wave-ofentrepreneurs-in-the-community
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2. Ülevaade
laiematest
tulevikusuundumustest/trendidest, mis mõjutavad kaasajal linnade
arengut
Nii Tartu arengustrateegia kohandamisel kui uue strateegia koostamisel tuleb arvestada
olulisemate arengutega väliskeskkonnas, nii laiemas kui lokaalsemas, millega linna edasine
areng peaks arvestama. Oluline on rõhutada, et trende ei tohi käsitleda mehhanitsistlikult,
üheselt etteantutena ja fataalselt realiseeruvatena. On trende, mis on küllalt hästi
prognoositavad, teiste puhul pole selge, kui tugevalt ja mis vormis nad ikkagi realiseeruvad,
osade puhul võib rääkida trendikatkestuse või trendide pöördumise võimalusest. Trendid,
mida loetakse globaalseteks või rahvusvahelisteks võivad mingis konkreetses geograafilises
keskkonnas modifitseeruda, mingid trendid võivad olla iseloomulikud vaid teatud
geograafilistele või kultuurilistele piirkondadele, näiteks suurele osale arenenud maailmast,
aga mitte Aasiale, iseloomulikud näiteks Kesk- ja Ida-Euroopa maadele, Põhjamaadele või
Eestile, mitte aga näiteks Ameerikale või Lääne-Euroopale. Seetõttu käsitletakse tänapäeva
strateegilise planeerimise teoorias trende/ arengusuundumusi mitte fataalsete igal juhul
realiseeruvatena vaid nende osas tunnustatakse võimalikke alternatiive ja isegi
määramatust. Kokkuvõtlikult: tegemist on praegu toimivate arengusuundumustega, mida
peetakse kavandatava objekti tuleviku kavandamise seisukohalt olulisteks, mille
võimalikku jätkumist ja realiseerumist on vaja objekti tuleviku kavandamise käigus
aga alles täpsemalt hinnata pidades silmas nii varieerumisvõimalusi kui ka võimalikke
tõsisemaid trendimuutusi.
Tavapäraselt kuuluvad globaalsete või laiemate rahvusvaheliste trendide loeteludesse
järgmised arengusuundumused 4:
•

Rahvastiku vananemine, mis toimub suremuse vähenemise ja madala sündimuse
koosmõjul ja mille jätkumine kuulub eriti Euroopas kesksemate arengut mõjutavate ja
limiteerivate tegurite hulka.

•

Tööjõu migratsioon, laiemas mõttes migratsioon üldse. Globaalses mõttes on
tegemist jätkuva ja tugevneva trendiga. Euroopas on tööjõu migratsioon suuresti
nõudluspõhine, seotud ka rahvastiku vananemisega. ELi raames eristub ELi sisesest
migratsioonist tööjõu sissevool nn kolmandatest riikidest, kus palgad on reeglina
oluliselt madalamad. Trendi jätkumise viisile võivad mõju avaldada poliitilised
tagasilöögid. Raskelt ennustatavad sündmuste ahelad võivad tekkida siis kui
valdavalt majanduslikult motiveeritud migratsioonile lisandub poliitilistest või
ökoloogilistest kataklüsmidest tingitud massiline pagulaste liikumine.

Tööjõu migratsioonis eristuvad madala kvalifikatsiooniga, elukondlikus teeninduses ja
tööstuses rakendust leidev tööjõud ja kõrgtehnoloogia ning keerukate teenuste valdkonnale
iseloomulik nn talentide liikumine.
•

Kõrghariduse osatähtsuse tõus elanikkonna ja tööjõu hulgas.

4

Vt näiteks Gros, Daniel Global Trends to 2035: Economy and Society. European Parliamentory Research
Service, Brussels, Sept 2018; Megachange: The World in 2050. Ed by Daniel Franklin & John Andrews. The
Economist Books, London 2012.
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•

Geopoliitilised ja geoökonoomilised nihked maailmas, sh Aasia osatähtsuse
tõus ja Euroopa osatähtsuse langus. Majandusarengus muutub olulisemaks
seostumine euroopaväliste partneritega. Tuleb arvestada, et seoses nimetatud
geopoliitise nihkega suurenevad ka Venemaa poolsed poliitilise manööverdamise
võimalused.

•

Ökoloogilise problemaatika tähtsuse jätkuv tõus esiplaanile, sh seoses
kliimasoojenemisega. See toob kaasa omakorda olulisi arenguid terves reas teistes
valdkondades: energeetika, transport, elamuehitus, loomulikult ka nn rohelise linna
ideoloogia suurema tähtsustumise.

•

Tehnoloogilise arengu trendide mitmekesine kompleks. Kõige enam
keskendutakse
siin
kolmikule:
automatiseerimine
,
robotiseerimine,
digitaliseerimine. Eelseisval perioodil võivad aga olulisi muutusi kaasa tuua ka
teised tehnoloogiatega seotud murrangud, näiteks biotehnoloogias, energeetikas
ja mujal.

•

Nii tehnoloogilistest, aga ka muudest, näiteks elulaadiga seotud põhjustest tulenevad
muutused tööturul. Tööturu osas peetakse keskseteks selliseid uusi suundi nagu
virtuaaltöö, platvormitöö ja erinevad paindlikud töövormid, sh töötamine nn
tööampsudena. Eelnevaga seoses laienevad ülepiiritöö võimalused. Töö ja tööturu
muutuste osas võib rääkida küll mõningatest selgematest alltrendidest nagu näiteks
platvormtöö levik, tervikuna aga on tööturu üldareng raskelt prognoositav. Peetakse
võimalikuks näiteks nii olukorda, kus revolutsiooniliste muutuste tõttu tööpakkumine
oluliselt väheneb (automatiseerimise ja robotiseerimise mõjul ) kui ka seda, kus ta
pigem suureneb (kui digiteerimisega seoses tekivad kiiresti uued ärialad ja
töövõimalused)

•

Kompleksse vaate mõjulepääsemine bioressursi käsitluses, traditsiooniliste põlluja metsamajanduse harude asendumine bioressurssi uute tehnoloogiate ja
põhimõtete abil ja erinevateks kasutusotstarveteks väärindava biomajandusega (
bioressursside ristkasutus, ringmajandus, muutused maakasutuses jne). Suund
seostub ka linnadega mitmesuguste kommunaalmajanduse jäätmete kasutamise
kaudu.

•

Muutused rahvusvahelise kaubanduse korralduses ja majanduslikus
globaliseerumises tervikuna. Praegusest perioodist võib rääkida kui pikka aega
domineerinud globaliseerumisperioodi tagasilöökide perioodist5, on tugevnenud
majanduslik protektsionism, globaalsed väärtusloomeahelad on lühenenud,
välisinvesteeringutele vaadatakse varasemast kahtlustavama pilguga, on märke
suurriikidevaheliste nn kaubandussõdade algusest. Pole selge, kas eelseisval
perioodil toimub tagasiliikumine liberaalse kaubanduse põhimõtetele, protektsionismi
süvenemine riikide tasandil või rahvusvahelise majanduse blokistumine. ELi raames
eeldatakse siiski ühise majandusruumi säilumist, ehkki väiksemad tagasilöögid pole
ka siin võimatud.

•

Energeetika muutustrendid, milles tuleb eristada ühelt poolt taastuvenergeetika
osatähtsuse tõusu , mida võivad aga mõjutada ka olulised nihked traditsioonile

5

Tartu linna senised strateegiakujunduse taustmaterjalid põhinevad pigem globaliseerumisperioodi
retoorikale.
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energeetika tehnoloogiates, uute mittetaastuvate energiaressursside kasutuselevõtt
(näiteks kildagaas) ja geopoliitikaga seostuvad võimalikud tõmblused maailma
energiakaubanduses.
•

Teenusemajanduse osatähtsuse jätkuv tõus majanduses tööstusliku tootmise ja
põllumajanduse arvel. Väga heterogeensele teenusemajandusele on omased aga ka
spetsiifilised vormid, riskid ja kasvupiirangud.

•

Kultuuriga, selle laiemas mõistes ja kultuuri rolliga seotud muudatused.
Kultuurilised arengud, võimalused ja piirangud muutuvad vähemalt praegusel
perioodil varasemaga võrreldes veelgi olulisemateks. Kui majanduses seostati
globaliseerumist „ruumi surmaga“, siis kultuuridevaheliste distantside osas võib
rääkida isegi suurenemisest. See kehtib mitte ainult rahvuskultuuride kohta vaid ka
erinevate inimrühmade kultuuriliste hoiakute kohta ühe riigi ja rahvuse sees.
Eristuvad rahvusvaheliste muutustega suhteliselt edukalt kaasaläinud ja nende
suhtes tõrjuva hoiaku võtnud inimrühmad ja regioonid, mõned autorid on neid
kirjeldanud isegi kui erinevaid „suguharusid“. Kultuur seostub senisest enam ka
majandusega: ühelt poolt kultuurimajanduse/kultuuritööstuse otseselt mõõdetav roll
majanduse ja tööhõive struktuuris, teiselt poolt sobiva kultuurilise keskkonna kasvav
olulisus kaasaegse kõrgtehnoloogilise tootmise ja keerukate teenuste sektorites, kus
see tähendab sobivust eluks ja loominguks talentidele, sh ka välismaistele.

•

Elulaadimuudatused nn postmodernsete väärtuste (loomingulisus, „pehmed“
väärtused jne) suunas, seda just jõukamateks saanud ühiskondades.
Elulaadimuudatused puudutavad nii töö kui elusfääri. Sellega seostuvad selge piiri
kadumine töise ja mittetöise tegevuse vahel, nõuded keskkonna humaniseerimiseks
jms.

•

Lisaks pikaajalistele jätkuvatele trendidele on olulised ka majandustsüklid.
Eelseisvatel aastatel eeldatakse majanduskasvu pidurdumise või majanduslanguse
perioodi. Selleks peavad valmis olema ka linnad.

•

Teravnevaks probleemiks saab valitsemisvormide kehv vastavus muutunud
sotsiaalsetele ja majanduslikele tingimustele. Valitsemise kriisist räägitakse kõikidel
tasanditel alates globaalsest ja lõpetades rahvusriikide ja kohalike omavalitsuste
tasandiga. Otsitakse uusi lahendeid kasutamaks infotehnoloogilisi ja muid inimeste
mobiliseerimise võimalusi produktiivseks kaasarääkimiseks ühiskonna ja kogukonna
elu korraldamisel. Väga häid toimivaid lahendeid pole suudetud veel leida.

Vastavas kirjanduses käsitletakse linnade tasandiga seotud arengutrende ka eraldi.
•

Globaaltasandil jätkub linnade osatähtsuse kasv , linnad on üldse ühiskondade
arengu- ja innovatsioonimootoriteks. Samas arenenud maade linnade kohta kehtib
väide, et kerge kasvu ajad on möödas6.

•

Linnade areng, eriti väikeriikides saab tugineda nende edule rahvusvahelises
majanduses.

6

Frem,Joe ; Rajadhyaksha, Vineet and Woetzel Jonathan. Thriving amid turbulence: Imaging the cities of
the future. McKinsey, October 2018.
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•

Linnade kui keskkondade vaheline nii sisemaine kui eriti rahvusvaheline konkurents
kasvuressursside haaramiseks on tugev. Eriti oluliseks selles peetakse
konkurentsi rahvusvahelisel talentide turul, seda nii tehnoloogias, äris, teaduses
kui kultuuris.

•

Oluliseks ressursiks edu saavutamisel on ka kaasaminekuvõime linnakujunduses,
linnamajanduses ja linnade elu korraldamises kaasaegsetel infotehnoloogilistel
võimalustel põhinevate nn nutilinna (smart sity) lahendustega.

Laiemate
rahvusvaheliste
Tartu valdavalt hästi:

trendide

seisukohalt

hinnatuna

positsioneerub

•

Tänu noorte suurele osakaalule, mis omakorda seostub ülikoolilinna seisundiga, ei
pruugi tööjõu pakkumine Tartus erinevalt muust Eestist kahaneda. Erinevalt
vanadest tööstuslinnadest ei ole Tartu jaoks tööstusliku masstööhõive langus
tulevikus suureks probleemiks.

•

Kõrge haridustasemega elanikkonnaga linnana peaks Tartul olema linnadega
teistega võrreldes lihtsam kohandada oma tööhõivet vastavalt muutuvatele oludele,
saada hakkama määramatuste ja prognoosimatult kiirete muutustega.

•

Tartus arendatava teaduse ja tehnoloogiate mustris on mitmeid valdkondi, mille
tähtsus on tõusuteel: geneetika, biotehnoloogia, meditsiin, infotehnoloogia,
ökoloogiaga seotud distsipliinid jm. Nende tulemuste rakendused saavad järgmistel
aastakümnetel võtmetähtsusega teemaks kogu maailma jaoks, võib loota, et Tartu
roll maailmateaduse läbilöögialadel tulevikus suureneb veelgi. Probleemiks võib
kujuneda see, kuivõrd on Tartus potentsiaali arendada nende teadmisvaldkondade
baasil rakenduslikke tulemusi. Mõnedes nimetatud valdkondades taolised eeldused
head, aga mitte kõigis.

•

Infotehnoloogilised lahendused jätkavad maailmas võidukäiku kindlasti ka järgmistel
aastakümnetel, see valdkond kujutab aga endast viimase perioodi Tartu edulugu.

•

Tartu teaduslik-tehnoloogiline potentsiaal on küllalt mitmekülgne, see väldib nn
pulseerivate
linnade
ohtu,
mis
on
üles
ehitatud
mingile
ühele
kõrgtehnoloogiavaldkonnale, milles nõudluse äralangemine või vähenemine võib
järsult vähendada linna tööhõivet ja tulubaasi.

•

Kogu maailmas tugevneb orientatsioon „rohelisele“, see peaks tõstma Tartu kui
pikka aega seda orientatsiooni pidanud linna atraktiivsust elu- ja
tegevuskeskkonnana.

•

Postmaterialistlike väärtuste suurem esiletõus maailmas on Tartu väljakujunenud
kultuurikeskkonnale ja traditsioonidele sobilik trend.

•

Kuna Tartu ettevõtlus ei ole suur energiatarbija ja linnas ei asu suuri traditsioonilise
energeetika ettevõtteid on linn energeetikasektoriga seotud määramatuste suhtes
keskmisest vähem haavatav.

Mitte nii heast positsioneerumisest võiksime rääkida järgmiste trendide puhul:
•

Tartu asukoht Euroopa, linn ELi idapiiril ja suhteliselt kaugel sadamatest ja
transpordiarteritest on geograafilises mõttes mõneti perifeerne. See paraneks kui ELi
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(sh Eesti ) ja Venemaa majandussuhtlus hoogustuks. Momendil seda veel märgata ei
ole.
•

Rahvusvahelise suhtlemisvõrgustike aspektist hinnatuna , sh ka kaugemate
regioonide ja kultuuripiirkondadega ei ole Tartu seisund halb ( reeglina on küll
pealinnadel taolistesse võrgustikesse lülitumine lihtsam ), kuid Tartu rahvusvahelise
suhtlemise võrgustikud on valdavalt ülikooli- ja teaduskesksed. See on puuduseks
minemaks kaasa majanduskontaktidesse näiteks selliste eelseisva perioodi
võtmemajandustega nagu Hiina või India.

•

Pole lõpuni selge kui valmis on Tartu sotsiaalne keskkond suhtluseks uute majandusja tehnoloogiaalade talentidega, eriti kaugematest kultuuripiirkondadest. Ilma
nendeta on läbilöök taolistel aladel raskendatud.

•

Maailmamajandus ja Euroopa majandus arenevad tsükliliselt. Pole selge, kui raskelt
või kergelt suudaks kõrge avaliku sektori osatähtsusega Tartu üle elada võimaliku
eelseisva sügavama majanduskriisi, eriti kui sellega kaasneksid tugevad kärped
avaliku sektori rahastuses (ja ka EL toetused oleksid praegusega võrreldes
vähenenud).

Lokaalsemat laadi trendide seisukohalt tuleks märkida:
•

Lõuna-Eesti demograafilise potentsiaali ammendumist.

•

Eesti majanduse jätkuvat kontsentreerumist Tallinna ja Harjumaale, mida senised
regionaalpoliitilised meetmed pole suutnud pidurdada.
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3. Edu saavutamine Tartu arengu strateegilistes
suundades ja põhilised strateegilised dilemmad
tulevikuks
Aluspõhimõtetest
Materjali kogumisel, analüüsimisel ja järelduste tuletamisel aruande käesoleva peatüki jaoks
lähtusime me järgmisest kahest olulisest põhimõttest.
a) Strateegia peaks oma olemuselt olema holistlik konstruktsioon. Esmaolulised ei ole
mitte temas kirjas olevad eraldivõetavad seisukohad või mõõdikud linnaelu üksikute
külgede kohta vaid tervik. Kuidas see tervik suudab vastata oma käitumises
kavandatava perioodi väliskeskkonna nõuetele, parandada oma positsioneerimist
selles. Millised on selle terviku struktuur, pikaajalise arengu jaoks kriitilised
valdkonnad, millised nn läbimurdevaldkonnad. Millised on antud perioodi põhilised
tegevusplokid strateegilises käitumises, kuidas neis toimuv tegevus omavahel
seostub, kuidas nad üksteist võimendavad jne. Strateegia edukus on terviku edukus.
Strateegias on väga oluline ka tasakaal erinevate allsüsteemide ja
tegevusvaldkondade vahel, mingi nõrgaks jäänud lüli võib mõjuda halvavalt
linnaelule kui tervikule, kuid ei kehti põhimõte, et kui kõik allsüsteemid arenevad
omaette võttes ilusti, teatud väljakujunenud standarditele vastavalt, siis areneb ilusti
ka tervik (linnaelu). Olulised on just nn läbivad arenguideed, struktuurinihked ja see,
kuidas süsteem kui tervik saaks hakata toimima teisiti, et olla vastavuses juba uute,
teistsuguste nõuetega.
b) Strateegiate ja nende toimimise uurimisel on tähelepanu liikunud üha enam
strateegiliselt planeerimiselt, st strateegiat ette kirjutada püüdvate dokumentide ja
seal kirjas olevatelt indikaatorite analüüsilt strateegilisele juhtimisele ja sotsiaalsete
süsteemide strateegilisele käitumise analüüsile. Plaanid, arengukavad ja muu selline
on selle teenistuses. Nende koostamine ja selle käigus toimuvad arutelud aitavad
inimestel kujundada ja kooskõlastada ühiseid seisukohti, aitavad kaasa tegutsemise
ajahorisondi tõstmisele, kuid inimesed kujundavad uusi strateegiaid mitte ainult
spetsiaalsete strateegiakujundamise nõupidamiste käigus vaid pidevalt. Oma
praktilise tegevuse käigus, seda mõtestades, kolleegidega arutades ja nii oma
arusaamu kooskõlastades. Tegelikud strateegiad kui arusaamade ja kokkulepete
kogumid, millest reaalsuses juhindutakse on pidevas muutumises ja alati ainult
osaliselt formaliseeritud. Strateegilise juhtimise mõistmine hakitud protsessina, kus
ühel perioodil mingit strateegiat välja töötatakse, teisel seda juurutatakse ja
kolmandal hinnatakse, et alles hindamise järel asuda välja töötama uut strateegiat ei
ole strateegiateoreetikute peaaegu üksmeelse arvamuse järgi adekvaatne.
Strateegia kujundamine ja realiseerimine toimuvad omavahel põimunult. Kõrvuti
sellega, kuidas on realiseerunud mingi omal ajal strateegiadokumenti kirja pandud
eesmärk või postulaat on oluline teada ka seda , millised nihked on toimumas
strateegiaalastes mõttemustrites, millised on esile kerkivad uued teemad ja
fookused.

13

Arengustrateegia „Tartu 2030“ mõjuanalüüs

Strateegia „Tartu 2030“ kui uurimisobjekti spetsiifika
Strateegia „Tartu 2030“ formaat on mõningase lihtsustusega kirjeldatav kolmekihilisena:
1. Üldmissionaalsed ja üldkontseptuaalsed seisukohad Tartu ja tema tuleviku
kujundamise kohta. Need seisukohad paiknevad osaliselt dokumendi üldosas
märksõnade lähtepositsioon, tuleviku väljakutsed ja kandvad väärtused all,
üldkontseptuaalset ainest leidub aga ka nn allvisioone kirjeldavate osade
sissejuhatustes;
2. Igaühe kohta viiest allvisioonist ( Tartu kui teadmuslinn, kui (nutika) ettevõtluse linn,
kui inspireeriva elukeskkonnaga linn, kui hooliv linn, kui loov linn) on toodud
kvalitatiivsel kujul formuleeritud eesmärgid, 3-5 eesmärki allvisiooni kohta , kokku 20
eesmärki.
3. Küllalt pikad loetelud, kokku 109 nimetust, nende eesmärkide täitmiseks vajalikest
tegevustest (arenduslikku laadi tegevustest). Osa neist võib pidada strateegilise
perioodi põhisteks, st mingi teise perioodi puhul poleks neid sellises formuleeringus
loetellu paigutatud, enamiku kohta neist kirjeldustest võiks siiski arvata, et nad
kehtiksid, võib-olla vaid minimaalselt korrigeeritud sõnastuses ka muudel
ajaperioodidel.
Strateegia tugev külg on küllalt hästi väljapeetud seos allvisioonide raames püstitatud
eesmärkide ja nende elluviimise tegevussuundade vahel. Dokumendist saab küllalt tervikliku
pildi sellest, milliseid arenduslikke tegevusi Tartus läbi viiakse ja tavapärasest mõneti
sügavama ettekujutuse sellest, mille saavutamisele need kaasa aitavad. Kokkuvõtlikult: pilt
ideaalidest, mille poole liikuda ja sellest, mida vaja teha, et neile ideaalidele läheneda.
Nõrgemini on läbi töötatud küsimus strateegilise perioodi jaoks vajalikest keskse tähtsusega
(struktuuri)nihetest, seda just linnadevahelise konkurentsi alasest aspektist lähtudes7 ja
valdkondlike eesmärkide seostest taoliste nihete saavutamisega. See seos peaks toimima
strateegiadokumendi loogika järgi läbi eelnimetatud viie osavisiooni. Mingil määral see
loogika ka toimib, kõikide osavisioonide kirjeldused sisaldavad kontseptuaalseid põhjendusi
ja teatud mõttepingutusega on võimalik tuvastada ka seoseid Tartu kui terviku arengu kohta
käivate üldseisukohtadega, aga ei saa väita, et piisaval määral. Ehkki strateegia deklareerib,
et allvisioonid esinevad omavahelises põimingus on nad kirjeldatud liigselt „omaette
maailmadena“, konkreetsemaid viiteid nende omavahelise seose ja võimenduse kohta on
vähe. Osavisiooni tasand on küll mõnevõrra üldisem käsitlustasand kui tavapärane linnaelu
valdkondade tasand, kuid see kõrgem üldistusaste ilmneb vaid osavisioonide peatükkide
algul olevates sissejuhatavates kirjeldustes. Vaadeldes eesmärkide (ja sealt hargnevate
tegevussuundade ) tasandit näeme, et ka laiemat probleeminägemist taotlevate allvisioonide
puhul on neisse paigutatud olemasolevaid linnaelu valdkondi puudutavad eesmärgid neid
7

Nagu paljude teiste linnade strateegiad on ka „Tartu 2030“ üles ehitatud valdavalt heaolukeskse
konstruktsioonina. Ehkki puudutatakse ka majandust, ettevõtlust ja ülikoolide perspektiive,
domineerivad siiski erinevate heaoluvaldkondade ja nendega seotud taotluste kirjeldused, elanike heaolu
valdkondade käsitlemine, nendega seotud taotlused. Osaliselt on see ka põhjendatav, strateegia peab
olema pööratud nii-öelda näoga linnakodanike ja nende murede poole. Samas, kuna on tegemist pikka
ajaperioodi puudutava dokumendiga ja linnadevahelise konkurentsi mõju tulevikus ilmselt vaid
tugevneb, siis on väga oluliseks küsimuseks ka linna konkurentsivõime (rahvusvahelise
konkurentsivõime) eest hoolitsemine, et heaolu kasv Tartus saaks jätkuda ka kaugemas tulevikus. Vt ka
uuringuaruanne: Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamine, 2017. https://www.tartu.ee/sites/default/files/5253_Tartu_ettevotluse_ruumiline_areng_2017.pdf .
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omavahel integreerimata. Näiteks osavisiooni „Inspireeriv elukeskkond“ all linna ruumilist
planeerimist, transporditaristut ja jäätmekäitlust puudutavad eesmärgid, osavisiooni „Hooliv
linn“ all kommunaalteenuseid, inimeste algatusvõime tõstmist ja nende linna juhtimisse
kaasamist puudutavad eesmärgid. Läbivaid, kas siis allvisiooni siseseid eri valdkondade
üleseid või siis allvisioonide üleseid eesmärke eesmärkide loeteludest peaaegu ei leia.
Allvisioonid on esitatud kui põhimõtteliselt üheväärsed, nende omavahelist prioriteetsust või
prioriteetsust strateegilise perioodi eri staadiumidel näidatud ei ole. Kokkuvõtlikult:
strateegiadokumendi „Tartu 2030“ puhul on tegu küll teatud mõttes süsteemse ja
strateegilise dokumendi kohta küllalt mahuka dokumendiga, mis annab hea pildi abstraktse
tasandi arenguideaalidest ja arengule suunatud tegevussüsteemist linnas, kuid ei anna
selget vastust küsimusele, millisesse seisundisse see süsteem peaks linna strateegilise
planeerimisperioodi lõpuks viima. Dokumendi tekstis on ülejäänutest raske eristada just
antud konkreetsele strateegilisele arenguperioodile omaseid uusi strateegilisi ideid, uusi
eesmärgipüstitusi, uusi käivitatud või oluliselt hoogustatud tegevusi, mille puhul saaks
kontrollida kas nende realiseerimise käik on edukas või mitte. Või natuke teisiti öeldes, on
peaaegu võimatu eristada seda komponenti Tartu linna arendusalasest edust, mida võiks
lugeda just 2015. aastal vastuvõetud strateegiadokumendi panuseks.
See raskendas oluliselt strateegia mõjuanalüüsiga tegeleva uurimisgrupi tööd, siit tulenes
vajadus spetsiifilise lähenemise ja sellele vastava metoodika väljatöötamiseks
uurimisülesande lahendamiseks.

Kasutatud uurimismetoodika
Nagu eelpool näidatud, pole tulenevalt strateegia „Tartu 2030“ formaadist otstarbekas uurida
ta mõju mehaaniliselt, strateegia struktuurielementide kaudu. Eesmärkide ja
tegevussuundade kvalitatiivsed formuleeringud ja nende suur arv (on püütud haarata ju kogu
arengutegevuste spektrit) lihtsalt ei võimalda seda, dokument ei sätesta ka soovitavate
struktuurinihete loetelu, mille saaks aluseks võtta, et vaadata kuidas kulgeb nende
realiseerimine. Seetõttu analüüsisime strateegiadokumenti kõigepealt selle pilguga, et leida
sealt viiteid võimalikele strateegilistele nihetele, mida dokumendi koostajad peavad
vajalikeks. Seda selleks, et võtta taoline nihete loetelu vähemalt esialgu aluseks, mille baasil
asuda intervjueerima eksperte ja vaatama üle statistikat, et saada pilti selle kohta, kas areng
tundub liikuvat soovitavas suunas. Viiteid taolistele nihetele oli võimalik leida eelkõige
osavisioonide sissejuhatavatest tekstidest. Eesmärkide ja tegevussuundade tasandid andsid
selleks kaunis vähe lisamaterjali, kuna nad olid sõnastatud kas laiade kvalitatiivsete
formuleeringutena või siis tegevuslikus võtmes, tegelemine mingi oluliseks peetava arengu
(all)suunaga selle abistamise, toetamise, tingimuste loomise jne mõttes, mitte üheselt
fikseeritava tulemusena, kuhu välja jõuda.
Taoline esialgne analüüs võimaldas tuvastada tulenevalt üldistusastmest 12–19
formuleeringut, mida võis suurema või väiksema kindlustundega pidada soovitavateks
strateegilisteks niheteks. Kuna pole võimalik täie kindlusega väita, et just see arv ja just
need strateegilised nihked olid dokumendi põhisisuks, siis käsitlesime neid vaid
lähtematerjalina, asudes intervjueerima eksperte. Ekspertidele, (ekspertide valiku kohta vt
lähemalt aruande sissejuhatuses), esitati küsimusi nii strateegiliste nihete hulka loetud
taotluste kohta (siin arvestati konkreetse eksperdi profiili) kui küsiti nende hinnangut ka Tartu
arengu strateegilisele suunitlusele, selle edukusele ja perspektiividele laiemalt. Eraldi paluti
välja tuua ka strateegilisi dilemmasid. Intervjuude käigus esialgne kesksete nihete nimekiri
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mõneti modifitseerus, mõned neist liikusid tahaplaanile, mitmed lisandusid. Valdavalt just
intervjuudest laekunud materjali baasil koostasime me dokumendi, mida nimetasime
kujundlikult Tartu suureks pildiks, s.o. strateegiliste arengusuundade edukuse ja
arengudilemmade koondiks. Pidasime oluliseks, et selles Suures pildis kajastuksid
võimalikult hästi eri inimeste poolt väljendatud strateegilised nägemused toimuvatest
strateegilistest muutustest, sellest kuidas neid interpreteeritakse ja arengudilemmadest.
Pidasime vajalikuks fikseerida mitte ainult neid taotlusi ja hinnanguid, kus eksperdid olid ühte
meelt, vaid ka neid, kus seisukohad erinesid. Olemasolevat statistilist materjali kasutasime
pildi koostamisel pigem foonina.
Igasuguse strateegiat puudutava üldpildi puhul on oluline selle struktureerimisalus. Meie
poolt kasutatud struktureerimisalus (vt joonis 1) osaliselt kattub strateegias „Tartu 2030“
kasutatud struktureerimisalusega ( seal kasutatud temaatika jaotamises nn allvisioonideks),
osaliselt erineb sellest ja arendab seda edasi. Lõplikult kujunes ta välja intervjuude tegemise
käigus jõudes enam-vähem lõplikku vormi peale esimese kolmandiku intervjuude läbiviimist.
Struktureerimisaluse kujundamisel oli põhitaotluseks potentsiaalselt oluliste seoste
esiplaanile tõstmine, seda nii strateegiliste plokkide „kobarate“ väljajoonistamisel kui
„kobarate“ omavaheliste seoste markeerimisel. Oluline uuendus oli joonisele keskmise ploki
lisamine, kuhu paigutasime mõned universaalsemat laadi sõlmküsimused, mis kujunesid
välja üldistustena eri plokkide kohta laekunud informatsiooni baasil ( näiteks elanikkonna
suuruse limiteeritv mõju kerkis üles küllalt erinevaid valdkondi puudutavate arutluste baasil
).
Peale informatsiooni kogumise ja läbitöötamise lõppu viidi Tartu seoste skeem kujule,
kus eri värvidega on markeeritud nii strateegiliste plokkide kui plokkide „kobarate“ kriitilisus
(vt joonis 2 lk 31).

Joonis 1. Tartu seosed
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Tartu Suur pilt
1. Tartu Ülikool(id) ning linna ja ülikooli(de) koostöö
1.1. TÜ puhul saab rääkida silmapaistvast edust Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni
tippülikoolide hulka tõusmisel ja enda, kui ajaloolise kuulsa ülikooli teadvustamisel.
1.2. Tartu esineb inimeste nii oleviku- kui tulevikupildis domineerivalt ülikoolilinnana.
Samas, tööhõives on, isegi kui liita juurde ülikooli kliinikumi tööhõive, see selge
vähemik. Ehkki strateegias „Tartu 2030“ rõhutatakse teaduse- ja hariduse sektori
osatähtsust Tartu tööhõives ja nähakse seda isegi suurenevana ei pea kõik
eksperdid kõrgharidusasutuste tööhõive % tõstmist Tartu tööhõives põhjendatud
eesmärgiks. Väljavõte intervjuust: „Tudeng ei peaks tahtma jääda tingimata ülikooli,
kus niikuinii kohtade arv limiteeritud või minna siis tööle avalikku sektorisse.
Ülikoolid peaks kasvatama tippspetsialiste ja juhte koolitama ja ülikoolidesse võiks
jääda kuni 10% töökohti. Tunduvalt rohkem lõpetajaid peaks leidma töökohad uutes
kõrgtehnoloogia ettevõtetes, ka Tartus“.
1.3. TÜ suurenemisperspektiivi peetakse limiteerituks: kuni 15 000 tudengit. Arvatakse,
et kui tulevikus hoogustuks uuesti ülikoolide konkurents tasuliste tudengite
haaramiseks, siis mitmetel põhjustel töötaks see pigem Tallinna kasuks. „
Maaülikool tunneb praegu tudengikriisist enam-vähem väljatulnuna end suhteliselt
hästi oma väljaehitatud campus-es Tulevikus laienemist ei plaani, küll tahab evitada
mõningaid uusi tegevussuundi.“
1.4. Väliõppejõudude ja välistudengite % on suurenenud, kuid praegusi osakaale siiski
kõrgeks lugeda ei saa. Pole tunda ka suurt ambitsiooni seda tõsta, paljud peavad
oluliseks säilitada TÜ rahvusülikoolina (eestikeelse õppe domineerimine).
1.5. Ülikooli ja linna koostööle intervjuudes antud hinnangud olid küllalt erinevad,
valdavalt nenditakse siiski, et asi läinud paremaks.
Näiteid intervjuudest: „Linn teeb ülikoolidega küllalt korralikku koostööd, näiteks pani
1 miljoni inkubaatorisse, mis on Tartu kohta siiski märkimisväärne raha. Aga linna
põhiline roll on siiski teine, sotsiaalne. Et lasteaiad oleksid korras jne, see on lõpmatu
töö. On selge, et üldhariduskoolid on talle tähtsamad, teadlased moodustavad ikka
väikese osa linnaelanikest. Ja ega linn saa nii väga ülikooli mõjutada.“ „Mis laadi
koostööd võiks linna ja ülikooli vahel olla? Linnal pole raha, vähemalt mitte
märkimisväärset raha. Aga tähtsad on ka sümboolsed aktid. Et kui toome näiteks
mingi astronaudi Tartusse, siis linnapea tuleb temaga õhtusöögile ja avaldab selle
kaudu toetust. Või paneb robotid muru niitma ja lennujaama hooldama, ei karda
panna sinna maksumaksja raha ja annab sellega signaali, et Tartu on tehnoloogiliselt
eesrindlik koht.“ „Linna ja ülikooli suhe: see on olnud selline natuke nätske asi. Vast
on üheks põhjuseks olnud ka see, et Tartu äriringkondade liidrid on andnud
linnavalitsuses tooni ja tahtnud justnagu „ omaette kuningad“ olla. Viimasel ajal on
koostöö läinud küll paremaks“. „ Praegune rektor on igati koostööaldis. Aga koostöö
võiks olla muidugi sügavam ja sisulisem.“ „Praeguste TÜ rektori ja linnapea vahel on
koostööseos hea. Ei ole nii, et nende vahel oleks „tõlki“ vaja, nagu mõnedel eelmistel
perioodidel oli.“ „Linnavalitsuse osakondadel on viimasel perioodil olnud koostööst
TÜ struktuuridega olnud pigem head kogemused.“
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1.6. Välisõppejõududega komplekteerimisel on tippõppejõude raske saada, avalikud
konkursid toovad sisse valdavalt pigem siiski keskmist kvaliteeti. On küll ka
positiivseid erandeid, arstiteaduskonnas on pilt parem.
1.7. Teaduskonverentside korraldamise mahtu piirab mitte nn sisuloomisvõime vaid
muud tegurid (vt teisi plokke).
1.8. Tervikuna on siiski kahtlane, kas strateegias välja käidud eesmärk, et Tartu ülikoolid
muutuksid ka kohalikku regionaalset arengut toetavaks innovaatiliseks süsteemiks,
ikka korralikult realiseerub (vt ka järgmine plokk).
1.9. Maaülikooli, kui maapiirkondade ja biomajandusega tegelemisele orienteeritud roll
Tartu üldise arengustrateegiaga seoses vajaks täpsemat defineerimist (vt ka plokk
Tartu laiemad rollid). Olles orienteeritud muidugi eelkõige maapiirkondade
teenindamisele avaneb tal ka mitmeid võimalusi Tartu linnaga senisest koostööd
teha:
energia
tootmine
kommunaaljäätmetest,
nn
linnapõllumajandus,
ümberkaudsete valdade liitumisel Tartuga Tartu lähipiirkonnas rekreatsioonialade
kujundamine jm.
1.10.
Teaduse finantseerimise osas on intervjueeritavate kommentaarid pigem
pessimistlikud: „Kui teaduse finantseerimine oluliselt ei tõuse lähevad andekamad
lihtsalt välismaa ülikoolidesse grantide peale ja kogu lugu.“ See mure on viimastel
aastatel tugevnenud, puudutab mitte ainult uurimise, aga ka õpetamise poolt ja
Tartu linna võimalused seda valdkonda mõjutada on limiteeritud.
1.11.
Tartu praeguses arengustrateegias on palju juttu ka haridusest ülikoolist
allapoole jäävatel tasanditel, ehkki mõneti abstraktsel kujul. „ … see on väga hea,
aga juttu peaks edaspidi konkretiseerima. On vaja lõhkuda nii horisontaalseid kui
vertikaalseid barjääre, näiteks et tõelised talendid koolilaste hulgas saaksid õppida
mingeid asju koos tudengitega. Igasugused individualiseeritud õpirajad jms. Tartu on
suhtunud soosivalt ka eraharidusesse, ka siin on perspektiive. Et Tartu koolides ei
õpi ju ainult Tartu vaid ka kaugemate piirkondade lapsed ja koolide tase on tugev,
võiks olla aluseks teatud eksperimentaalsete asjade tegemiseks.“

2. Seos Tartu ülikooli(de) ja kohaliku ettevõtluse vahel
2.1. Strateegias deklareeritud liikumisel ettevõtlusliku kõrgkooli suunas on TÜ-s ühtteist olulist tehtud: vastavate struktuuriüksuste loomine ülikoolis, katsetamine
ideelaborite
ja
ettevõtluskiirenditega,
ettevõtlusõppe
hoogustumine
majandusteaduskonnas, Delta maja nn Ettevõtlusmaja loomise ühendprogramm.
Tervikuna, nagu väidetakse, on TÜ jaoks esmaseks prioriteediks jäänud siiski
teadusülikooli tegevuse põhivaldkonnad ja oma positsioonide tugevdamine
rahvusvahelistes akadeemilistes võrgustikes. Strateegias markeeritud ideed nagu
oluliste arenduslike aktsioonide ettevõtmine välisriikides ja tööstusteemadele
spetsialiseerunud õppejõududele eristiimulite loomine oma ideede praktiliseks
realiseerimiseks pole, vähemalt mitte loodetud määral, arendamist leidnud. Viimane
teema leiab kajastust üldriikliku ülikoolide baasfinantseerimise mudeli arvestus
metoodikas. Tulenevalt TÜ spetsialiseerumise üldisest suunast tõlgendatakse seda
paljude poolt siiski pigem negatiivselt, TTÜ-d eelistava mudelina. Mudel alahindavat
TÜ tugevat seotust avaliku sektoriga.
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2.2. „Mil määral ülikoolide ja ettevõtete vaheline lokaalne koostöö on osapoolte jaoks
ikka tegelik prioriteet võrreldes laiemate, suuresti rahvusvaheliste koostöövõrgustike
arendamisega (ülikoolidel teaduse ja õppe liinis, ettevõtetel tootmise liinis)?
Sellealastes informaalsetes arutlustes tundub domineerivat pigem skepsis.“
2.3. Teaduspargi kohta võib ettevõtete liikumise statistika alusel teha mõningaid
positiivseid järeldusi, samas on mitmed intervjueeritute hinnangud kaunis kriitilised:
nähakse huvide konflikte, raskusi teaduse ja tootmise huvide ühitamisel
Teaduspargi raames. Kritiseeritakse pargi mitte kõige paremat asukohta Tartus.
Intervjuust: „Pole siiamaani täpselt aru saanud, mis on teaduspargi roll. Paljuski on
seal domineeriv üürniku ja üürileandja suhe. Kinnisvaraarendaja linna toega, kes
maandab ettevõtja halduskulude riski? See ei peaks olema teaduspargi roll.“ „Vahel
teeb erasektor taolisi asju paremini, Playtech juba enda jaoks mingit pargitaolist asja
Tartus arendab.“
2.4. TÜ kokkupuutealana ettevõtlusega nähakse üldiselt küllalt kitsast kõrgtehnoloogia
valdkondade loendit: IT ja biotehnoloogia, vast ka kosmosetehnoloogia.
Traditsiooniliste tööstusvaldkondade osas, need on ka Tartus pigem kokku
tõmbumas, ollakse pigem pessimistlikud (mõningaid erandeid on vast
toiduainetetööstuse raames). Lootus on start-up-idel, samas nenditi, et „…
iduettevõtted tõenäoliselt palju töökohti siiski ei loo ja traditsioonilist ettevõtlust
vaevalt, et Tartusse juurde tuleb.“ Osades intervjuudes rõhutati, et Tartu IT väljund
ei peaks olema tulevikus mitte niivõrd edukad IT sektori ettevõtted, aga IT
integratsioon meditsiini-, ravi-, sotsiaal- ja muude ülikoolis tugevate
valdkondadega, siit tulenev võimendus. Läbimurdjateks maailma peaksid olema
just need, Tartus testitud ja kontrollitud võimendused.
2.5. Ühes intervjuus väljendatud mõte: „Käsitleme terminit ettevõtlus liiga kitsalt. Ei
ülikoolid ega kliinikum pole mingid bürokraatlikud riigiaparaadi osad, me peaksime
ettevõtluse arendamisest rääkima ka nende puhul. Praegu on see ettevõtlikkus neis
erinevatel põhjustel kännu taga kinni.“
2.6. Erinevalt TÜ-st on Maaülikooli seos Eesti ettevõtlusega teistsugune ja tihedam,
tulevikus on siin ette näha mitmete huvitavate perspektiivide laienemist (bioressursi
kasutus, täppismaaharimine jm ). Maaülikoolil on ambitsioone haarata keskseid
kohti Eesti kutseõppes, tema puhul pole aga tegemist mitte seosega Tartu
ettevõtlusega vaid Eesti maamajandusega laiemalt.
2.7. Ettevõtluse toetamise teemaga seostub teenuste pakkumine välismaalastele, nn
Välismaalaste Maja projekt, seda loetakse linnavalitsuse tegevuses väga oluliseks
aktsiooniks. „ Mida välismaalastele vaja? Nn rahvusvahelise maja olemasolu, millest
kõik välismaalased teaks ja seda saab vaid avalik sektor arendada. Üldiselt on Tartu
välismaalased taoliste teenustega rahul. Aga eks haridusteema ja oma
pereliikmetele tegevuse pakkumine saaks olla alati parem. Tippspetsialistide
abikaasade kaasavõtmise ja rakendamisega seotud problemaatika näiteks.“

3. Tartu ettevõtlus
3.1. Sisuliselt toimib duaalne mudel: väga hoogsalt on arenenud IT sektor, ülejäänud
Tartu ettevõtlus, erandiks võib-olla veel esialgu väikesed biotehnoloogiafirmad,
kujutab endast nn traditsioonilist ettevõtlust. See on kaubandus-teenindus (tugev
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areng eriti seoses Lõunakeskusega, spaa jne), tööstusest valdavalt toit ja puit, ka
viimasel ajal mõnevõrra tagaplaanile liikunud metallitööstus. „Kui vaatame töötlevat
tööstust, siis pole Tartu parem kui teised maakonnad. Tartul on IKT, meditsiin ja
biotehnoloogia, mida teistes maakondades pole, aga toit, puit, ja metall on ka
muudel maakondadel ka neil ja suured tellijad olemas. Eelis vast ainult see, et
suurem linn, suurem kontsentratsioon ja seetõttu võib-olla lokaalsed
koostöövõimalused firmade vahel natuke paremad.“ Kokkuvõtlikult: Strateegias
kirjas olev loosung: „Tartu: vana ja uus majandus koos“ hästi ei toimi. Need on
pigem eraldi.
Strateegias „Tartu 2030“ on tööstuse areng kaunis keskne eesmärk. Intervjuude
baasil arvamusliidritega tundub aga, et praeguseks on teema Tartu kui tööstuslinn
tulevikuaruteludes nö laualt maas. Sellesse ei usuta, vähemalt mitte olemasoleva
tööstuse edasiarendamise mõttes, pigem nähakse Tartut nö idufirmade linnana
(start-up-id jällegi seostuvad suuresti IT sektoriga, mis on oma olemuselt kusagil
tööstuse ja teeninduse vahel, nagu ühes intervjuus rõhutati, tegelikult
loomemajandus). Start-up-e tikutakse ülikooliga seotud inimeste poolt käsitlema
pigem „ülikooli jätkuna“, mitte linna arengust, strateegiast ja jõupingutustest
tulenevana. Linnalt tahetakse nende jaoks vaid sobilikku (üld)keskkonda /tingimusi.
Küll peetakse oluliseks linna üldist imagot. Ka väliskapitalist räägitakse eelkõige
seoses start-up-idega. „Start-up-id on kõige potentsiaalikamad, aga start-up ja IT on
eraldi asjad ja Tartus on olulised ka suured IT ettevõtted nagu Nortal, Microsoft,
Playtech, mis mõjutavad nii praegu kui tulevikus veel enam meie linna elu.“
Tunduvat, et tootmisliku suunitlusega välismaistest otseinvesteeringutest Tartus eriti
huvitatud ei olda. Väljavõte ühest intervjuust: „Tartu on välisinvestorite puhul
huvitatud eelkõige T&A komponendist. Aga kuna välisfirmad on huvitatud eelkõige
tootmisoperatsioonide odavamasse keskkonda kandmisest, siis eks me pea Tartus
valmis olema ka tootmislikke operatsioone enda peale võtma, kui tahetakse.“
Populaarne on ettekujutus Tartust kui start-up-ide kesksest mudelist, kus teenitakse
esialgsete väljatöötluste pealt, väljatöötatud lahendid tiražeeritakse aga juba mujal
(Tartu kui linn-inkubaator ).
3.2. Teatud välisinvesteeringute sissevoolust saab rääkida veel biotehnoloogiafirmade
puhul, neisse investeeritakse „nö. stabiilselt aga mitte progressiivselt - pool miljonit
eurot aastas, et tehnoloogiat uuendada, ruume parandada, digitaliseerituse taset
parandada.“ Suuremaid ja julgemaid laiendusi pole seni veel ette võetud.
Intervjuudes antud hinnangud Tartu biotehnoloogiafirmade perspektiividele
varieeruvad väga laial skaalal, terminist „mull“ kuni nende defineerimisena millegi
väga perspektiivsena, mille potentsiaal polevat siiski veel rakendunud.
3.3. Nn uutest lubavatest harudest, mis on mainitud strateegias „Tartu 2030“ on head
arengut näidanud praeguseks siiski vaid IT. Biotehnoloogia ja mitmesugused tervise
ja raviga seotud ettevõtlussuundade osas on asi „kännu taga kinni“. Samas rõhutab
strateegiadokument, et „Tervisetehnoloogiate ja teenuste väljatöötamisel on Tartul
ilmselt Eesti parem potentsiaal“. Kuna paralleelselt osa vanast tööstusest tõmbub
kokku on Tartu ettevõtluse teemade uueks mõtestamiseks vajadus ilmselt olemas.
Intervjuust: „Tselluloositehasega seotud sündmustega andsime me paratamatult
signaali, et suurtööstust me siia ei taha. Nüüd siis peaksime määratlema, millist
tööstust me siis tahame. Kui üldse.“
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3.4. Tartu teeninduse teemal polevat probleemi tervikuna käsitlevat diskussiooni seni
toimunud. Osa intervjueeritavaid kontsentreerub oma jutus eelkõige isikuteenustele
põhimõttel, et jõukamaks saavate linnaelanike puhul vajadus nende järgi tõuseb: sh
vanuriteenused, lemmikloomade pidamisega seotud teenused, söögi ja joogikohad
jne. Täpsustamist vajaks aga küsimus ettevõtetele suunatud teenustest, mida Tartu
väljaspoole pakkuda saab. Transpordi- ja logistikateenuseid Tartu puhul eriti
perspektiivseks ei peeta.
3.5. Loomeettevõtlus.
Loomeettevõtlust
(väljaspool
IT-d)
käsitles
enamik
intervjueeritavaid eelkõige kui midagi, mis aitab muuta kohaliku keskkonna
atraktiivsemaks ja mõnusamaks, mitte niivõrd kui omaette suurt majanduslikku
väljundit andvat teenindusharu.
Oli aga ka teistsuguseid seisukohti: „Loomemajandus annab võimaluse ja väljundi
väiketootjatele, et endale ja kuni 10 inimesele töökohti luua ja see on ka vajalik
tasakaal.“ „Loomemajandus peab olema ka äri ja andma tööhõivet, Tartu võiks
soodustada kultuuriettevõtlust näiteks stuudiote rentimise toetamisega. Ja oleks ju
ülihea, kui Nolan tahaks teha filmivõtteid mitte ainult Tallinnas vaid ka Tartus.“
ERM-i ja AHHAA keskust kui institutsioone kaldutakse käsitlema omaette oluliste
ettevõtmistena, neid muu loomemajandusega (väikeettevõtted ja indiviidid ) mitte
väga ühte segades.
Väidetavalt on loomemajanduses nn teise hingamise toonud Aparaaditehase
fenomen (tal on samad omanikud kui Tallinna Telliskivi loomelinnakul). See
peegelduvat lausa linna kultuuris.
3.6. Turismi arendamist loetakse oluliseks, näiteks konverentsiturism, ehkki nenditakse
mitmete piirajate olemasolu: lennutransport, hotellikohtade arv, mis vastab küll
tavaperioodi nõuetele, kuid mitte suurürituste nõuetele. Loodusturismi peetakse
perspektiivseks, ei arvata aga, et ta annaks majanduslikult väga suurt väljundit.
3.7. Erilist edu pole märgata ettevõtete klasterdumises, seda mitte üheski „Tartu 2030“
väljapakutud potentsiaalses klasterdumissuunas (Vaielda võib vaid vast
puidutööstuse osas.).
3.8. Tartu ettevõtete osa Eesti ekspordis, ehkki on natuke tõusnud, jääb alla tema
osatähtsusele Eesti rahvastikus ja majanduses.
3.9. Osa intervjueeritavaid näeb probleemi selles, et reale Tartu suurettevõtjatele on
Tartu kujunenud vaid üheks, sekundaarseks investeerimiskohaks. „Kui linnas mõni
plats ja vabaneb ja on investeerimisidee, siis end vast liigutatakse, üldiselt on aga
meeste põhihuvid juba mujal.“
3.10.
Piiratud tegutsemisvõimalused Tartus on põhjuseks, miks suhted eri
ettevõtjate ja ettevõtjagrupeeringute vahel tikuvad olema kehvemad kui Tallinnas.
Valdavalt ei ole tegemist eksporttootmisega (peale mõne üksiku haru), mistõttu
sõltuvus poliitikutest ja avalikust sektorist ( sh ka teenuste pakkumine ülikoolile ja
kliinikumile) on kõrge ja see ei mõju ettevõtluskliimale hästi.
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4. Linnavalitsemine Tartus, selle roll linna arengus
4.1. Üldiselt pidasid intervjueeritavad linna valitsemist asjatundlikuks, rõhutati, et reeglina
ei ole linnavalitsused konfliktsed, pigem küllalt sõbralikud seltskonnad. Sõltumata
sellest, kes mis erakonda kuulub. „Ajavad koos Tartu asja ja ei kakle omavahel liiga
palju.“
4.2. „Targa linna“ loosungit pidasid praktiliselt kõik intervjueeritavad mõistlikuks. Osa küll
lisas, et seal on esialgu veel liiga palju „mulli sees“, aga tunnistasid, et eks ka seda
„mulli“ ole reklaamiks vaja. Positiivseks peeti katsetamist linna kaasava eelarvega.
4.3. Olevat teatud infoprobleeme elanikkonna teavitamisel
ka kaasava eelarve
võimaluste selgitamisel. „On juhuseid, kus toimuvad olulised sündmused, kasvõi
kultuuri osas, aga elanikud eriti ei tea. Siin küsimus selles kuidas infokanalid
töötavad, ka linnameedia küsimus laiemalt („Tartu Postimees“ seda rolli hästi ei
täida). Näiteks Tallinnas Nõmmel on selline ajaleht nagu „Nõmme Teataja“, seda
nõmmekad loevad ja on kõigest sündmustest kohalikus elus hästi informeeritud.
Tartus nii ei ole.“
4.4. Positiivse hinnangu näide: „Targa linna valdkonnas on kaasamist küll ja veel. Tartu
uus ühistranspordivõrk tehti puhtalt andmeanalüüsi põhjal ja saadi teada
mobiilipositsioneerimise põhjal, et kus inimesed liiguvad ja tehti palju koostööd
inimestega ja lisaks ka rattaringlusvõrk, kus saab rohkem kui 70 kohas rattaid
laenutada ja need on läbimõeldud lahendused, kus on kasutatud andmeid, teadmisi,
rahva tagasisidet ja mitte subjektiivseid arvamusi.“
4.5. Väidetakse, et Tartu linna mainekujundusel välismaal on avalik sektor, ka linn, päris
head tööd teinud. Tartu võimaluste vastu on huvi suurem kui varem. See käib
kaasas Eesti üldise fooniga, et selline IT-riik ja IT-linn. Kulminatsiooniks on Startup
ärifestival. Aga eks seda propageerimist on mitmed teinud, ka mõned TÜ instituudid
aktiivselt.“

5. Tartu kultuur
5.1. Strateegias fikseeritud suundades nagu Etendus- ja esituspaikade taristu
väljaarendatus ja Aktiivsus kultuuritarbimises ja osalus kultuurilistes üritustes tundub
vähemalt neist esimeses olukord olevat hea.
5.2. Kultuuriministeeriumi andmetel on Tartus tehtud kõige enam kultuuriinvesteeringuid
Eestis. „Ei ole teistes linnades nii palju kultuuriinfrat.“
5.3. Üheks võtmeküsimuseks on ERM ja ERM-i piirkond. „ERM edendab ka kohalikku
elu ja näituse ja konverentsipinnad on seal ja sel on selge majanduslik mõju
piirkonnale.“ Nn ERMi piirkonna väljaarendamine on senini veel küllalt lahtine,
piirkond pole veel „korralikult lendama“ hakanud.
5.4. Tartu pluss on aastaringse kultuurikalendri toimimine.
5.5. Tudengid. „ Kultuurikorralduse eripära Tartus on, et tudengid teevad ja tudengitele
korraldatakse väga palju. Linnavõimu esindavad küll vanemad inimesed ja eks siia
on programmeeritud parasjagu dualismi noorte tegutsejate, kes võiksid olla ju veelgi
mässumeelsemad ja sammuvõrra konservatiivsema linnavõimu vahel, aga üldiselt
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on linnavõim taolisi asju toetanud. Võib öelda, et Tartu kultuurikorralduses on
staatilisus ja muutumine enam-vähem tasakaalus.“
5.6. Isetegemise ideoloogia. „Kultuurikorraldus Tartus on valdavalt outsource-tud.
Peaaegu alati kui midagi on tehtud, siis on teinud seda MTÜ asutus. Seda et,
linnaasutus istub maha ja hakkab midagi korraldama juhtub väga harva. See on
strateegiline koht, MTÜd saavad võimaluse teha ja oluline on, et oleks tagatud
valdkondade tasakaalustatus, et kõik saaks teha, alates vene vinüülist Kaose
festivalini nagu need subkultuurifestivalid. Põhimõte on, et võimalikult kõik saaksid
teha, kel kultuuriaktiivsust on. Kahjuks pole aga sellise strateegia taga olnud
piisavalt selget mehaanikat, mis tagaks tugiteenuste õiglase jaotuse. Sügisest läheb
käiku programmi-ja ja tegevustoetuste taotlemine uue korra alusel, vast see aitab.“
Võrreldes Tallinnaga on finantseerimise võimalused muidugi oluliselt väiksemad.
5.7. Dilemma: Kultuurilised suurüritused versus nišiürituste paljusus
Väide A: „Tartu kultuurielus on vähe rahvusvaheliselt ambitsioonikaid suuri
kultuuriüritusi. Prima Vista on ja midagi veel, aga võiks olla rohkem. Tudengiüritusi
on, aga need natuke teised asjad. Midagi, mis saaksid olla Tartu brändi, sh selle
akadeemilise intelligentse brändi osa. Meil on ERM, võib-olla võiks olla näiteks
mingid Soome-ugri muusika suured festivalid. Paljud Euroopa linnad on oma
rahvusvaheliste kultuuriüritustega väga selgelt rahvusvahelisel kaardil, Tartu peaks
seda püüdma.“
Väide B (vastupidine): „Kultuuriala suursündmuste mõju on tugevalt üle hinnatud,
oluline on olemasolevate infrastruktuuride olemasolu ja kultuurivõrgustike mõju.
Ükski (kultuuri)festival ei too massilist publikut, inimesi toovad kohale pigem ERM,
Aura, AHHAA Keskus, Rally Estonia, suusavõistlused jne. Ja kui mingi väike osa,
kasvõi mõnikümmend inimest külastab mõnda kultuuri väikeüritust, näiteks Ahto
Külveti Psühhoteegi vinüülplaadi festivali ja selliseid väikesi üritusi on hulk, siis võib
see anda rahvusvahelisele kultuurile võib-olla vägagi arvestatavat mõju.“
5.8. Dilemma: kultuur „kõrgelaubalistele“ või üldpublikule.
Väide A: „Tartu akadeemilisele publikule pakutakse küllalt palju väärt asju: Prima
Vista jm. Ja see on hea.“
Väide B: „Tartu linn peaks enam suunama kultuuri ja see peaks olema eelkõige
laiadele massidele kultuur. Tippkultuuris on meil üks Pärt, aga võibolla ainult 1%
neist inimestest, kes kuulab Pärti, teab et ta on Eestist pärit. Tippkultuur ei tooda
Eestile eriti palju kasu.“
Väide C: „Hästi palju raha läheb keskklassi kultuurile ja meelelahutust on palju ja
kinosid on palju. See on tore, aga mis see valgustusideaaliga teeb kui on palju
kinosid ja kaubanduskeskusi. Ja ka tudengipäevad on ju meelelahutuslik
(pullitegemise) žanr. Tartu vaim tähendab valgustusaja ideaali, me ei toeta ja arenda
seda piisavalt.“
5.9. Dilemma: kultuuriline huviharidus versus kultuurisündmuste sisseostmine.
Kultuuri toetamisel toimuvat võib vaadelda läbi dilemma: kuivõrd toetada
huviharidust
(igasuguste
pillikoolide
jms
toetamine),
kuivõrd
osta
tippkultuurisündmusi sisse. „Omal ajal linnapea Ansip toetas viimast suunda
tugevalt. Et mingi välismaa menuesineja, ansambel või muusikal linnaruumis olevat
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äge, jäävat meelde ja rahvale meeldivat. Senini on Tartus peale jäänud siiski pigem
huvihariduse toetamine.“
5.10.
Konkurents Tallinnaga. Professionaalses kunstis on asutused eelkõige
Tallinnas. „Noore põlvkonna näitlejad ei taha tulla Tartusse, sest Tallinnas toimub
põnevamat.“
5.11.
Kohapealsete tipploojate ja kohapealsete kultuurimänedžeride vähesus.
Tartus baseeruvate kultuuri tipploojate vähesuses näeb osa intervjueeritavaid
probleemi, teised mitte: „ Kus Eestis üksik kultuurilooja elab polevat eriti oluline, suur
osa neist on niikuinii suured individualistid.“ Samas: „Regionaalse (Tartu)
kultuurisuhtluse intensiivsus vaieldamatult oluline küsimus.“ Omaette teemad on
kultuuriliidrite ja mänedžeride vähesus kultuurimänedžeride „varjaaglus“, näide
seoses Tartu Kunstimuuseumiga. Teatud ulatuses loeti seda vajalikuks. Toonitati
kultuurimänedžeride koolitamise vajadust.
5.12.
Provintsistumiseoht väiksuse tõttu. „Tartu on ka kultuuriliselt väike kompaktne
linn oma plusside ja miinustega. Pluss on see, et kui oled vähegi tegija, siis sind
teatakse ja oled võrgustikus sees. Tekivad koostöövõimalused. Miinuseks aga, et
tegijate väikese arvu tõttu domineerib ühe eeskuju ja ühe tegija mentaliteet.
Arusaam, et kui keegi (näiteks teatrit) teeb, siis on asi olemas, „linnuke kirjas“,
rohkem ja teistmoodi pole enam vaja. See võib viia provintsistumisele. Aitaks uute
tulijate sisenemine, aga neil ei pruugi olla kerge kuna põrkuvad eelkirjeldatud
mentaliteediga.“
5.13.
Euroopa suured kultuuriprogrammid: mittetäielikult kasutatud potentsiaal.
„Euroopas on olemas suured kultuuriprogrammid, analoogilised Erasmusele
hariduses, sealt antakse kultuuriettevõtmistele raha. Selleks aga vaja rahvusvahelist
koostööd ja tugevat kultuuriosakonna toetust, kes garanteeriks, et kui õnnestub, siis
linn tagab teise poole rahast või uuendab rahastust.“ Toonitati, et Euroopa
kultuuripealinna programm on kindlasti Tartule oluline väljakutse ja võimalus.
5.14.
„Tartu kui Lõuna-Eesti kultuurivedur, nagu vahel on positsioneeritud? Vaevalt,
sellele pretendeerib pigem Viljandi.“ Samas, osa intervjueerituid nägi siin siiski
perspektiive: võrgustike loomine. Näide: kultuuripealinna programmi üritatakse ette
valmistada koos kogu Lõuna-Eestiga.
5.15.
Tartu ja multikultuursus (osa laiemast teemast.). Suhteliselt vastandlikud
hoiakud. Ühelt poolt, nagu nendib ka strateegia: just eestikeelses kultuuriruumis
osalemine on paljudele spetsiifiline motiiv (ilmselt siis vastandina Tallinna
kultuuriruumile ja skeenele, mis on kosmopoliitsem). Teiselt poolt üleskutsumiseni,
et Tartu peab aru saama, et nn valge mehe Euroopa on selge möödanik ja tulevik
on multikultuursus.
5.16.
Tartu roll Eesti kui terviku kultuuris, selle uuendamisel. Ega sellest viimasel
ajal eriti ei räägita. Et Tartu kultuuris toimuv oleks eesti kultuuri uuenemise
keskpunkt jne. „Võib-olla on siin üks põhjus ka selles, et sellist keskpunkti nagu
polegi. Kultuur on sedavõrd fragmenteerunud. Kellele mida, nn laulupeo tüüpi
ürituste nišš kitseneb.“ „„Vanemuine“ oli omal ajal Eesti teatrikultuuri põhiline
uuendaja, enam mitte. Aga Tartusse on tekkinud mitmeid teatreid, pilt on
lootustandvalt kirju. Äkki on aeg käes loosungi „Teatrilinn Tartu“ ülestõstmiseks?“
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5.17.
Kultuur ja loomemajandus (vt ka plokk Ettevõtlus) aitab väärtustada
elukeskkonda, tal on oluline mainekujunduslik roll. See mõjutab tugevalt ka
atraktiivsust turistide jaoks: kultuuriasutused ja loomemajandusasutused, sinna
juurde sobib ka
kohaliku toidu -ja käsitöömüük. Nagu näitab Helsingi linna
kogemus, võib kultuurile ja loomemajandusele, eriti just linnasüdames avaliku ruumi
täiendava eraldamisega, kui seda teha tõesti haardega ja atraktiivselt, saada ka
väga märgatavat majanduslikku tulu. Väidetavalt võib see oluliselt vähendada
turismi sesoonsust, kultuuriasutusi ja kultuuriüritusi tullakse külastama ka turismi
jaoks kehvadel aastaaegadel.
5.18.
Tartu Kunstimuuseumi problemaatika: siin vajalik riigi ja Linnavalitsuse
koostöö.

6. Tartu inimeste elu- ja töökeskkonnana
6.1. Selles osas tundub situatsioon olema hea ja trend positiivne. Seda nii avaliku
arvamuse küsitluse kui läbiviidud intervjuude alusel. Mõningaid kommentaare
intervjuudest: „ Roheline ja kompaktne elukeskkond, peresõbralik.“ „ Jõukohane linn,
kõik käe ja jala juures. Vaikne akadeemiline linn. Välismaalasi on vahel kimbutatud,
aga väga domineeriv see ka ei ole. Mõne arvates liiga vaikne ja rahulik, aga tundub,
et selline vaikne sumisemine inimestele sobib.“ Akadeemilise inimese pilgu läbi:
„Aega, õhku ja ruumi intensiivseks keskendumiseks ja mõtlemiseks.“ „Suund
rohelisusele on igal juhul õige trend, tulevikus selle väärtus vaid tugevneb.“
„Rohkem parki, jalgratast, rohkem lollide asjade blokeerimist !“. „ Võib olla mõne
koha peal takistab see, et iga põõsast ja rohututti hoitakse näiteks mõistlikumate
transpordiskeemide kasutuselevõttu, aga kui linna piirid laienevad, siis laienevad
võimalused inimeste vaba aja veetmist viia enam traditsiooniliste linnapiiride taha ja
selle arvel linnakeskkonda natuke enam tihendada.“
6.2. Mõneti, ehkki mitte ka väga radikaalselt erinevaid hoiakuid tekitab küsimus sellest,
kas Tartu peaks olema enam suurlinlik, küsimus nn Tartu Cityst. Väljavõtteid
intervjuudest: „Tartu ei ole suurlinlik ja pole mõtet nõrkustele rõhuda, /ta on /rahulik
mõtlemise- ja uurimiskeskkond. Linna roll on kaitsta seda keskkonda.“„ Tartust ei
saa niikuinii kunagi City-t, linn on padukonservatiivne, pool linna on miljööväärtuslik
ala ning isegi aknaraamid on reguleeritud ja elukeskkond jääbki selliseks (ehkki, jah,
ikka suudetakse vahel mõni jubedus sinna vahele ehitada). Kaks kõrget maja pole
veel City. Aga kesklinn võiks küll tihedam olla.“
6.3. Hüpoteetiliselt võiks eeldada, et mittemetropollik elukeskkond võiks saada
takistuseks noorte talentide tööletõmbamiseks kõrgtehnoloogilistele aladele (Tartu
puhul jutt praegu valdavalt IT-st). Seni polevat seda probleemi siiski veel täheldatud.
6.4. Väga negatiivseks näiteks peeti vahepealset ülikooli järk-järgulist ärakolimist
kesklinnast. Nüüdseks on see protsess, vähemalt osaliselt peatatud („Strateegias
„Tartu 2030“ markeeritud märksõnadega „ülikooli kesklinna campuse säilitamine“).
Ka Delta maja asub ju laialt võttes kesklinnas, ehkki teisel pool jõge.
6.5. Kui küllalt ühine seisukoht on, et Tartu on mõnus koht elamiseks, siis
ambitsioonikamate inimeste puhul ei pruugi ta olla lihtne koht endale väärika
täiskohaga ameti leidmiseks või oma samuti kõrge kvalifikatsiooniga abikaasale
töökoha leidmiseks. Tartu ja Tallinna vahel pendeldamises, eriti kui selleks kuluvat
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aega ei ole paremate transpordivõimaluste tõttu lühendatud, näeb osa inimesi
probleemi, teised mitte nii väga. „Töötan nii Tartus kui Tallinnas, kahel päeval
nädalas käin Tallinnas. Tartus on eelis, et saad sinna töökohta 5 minuti
jalutuskäiguga. Mina saan Tallinna 2 tunniga, aga mõni mu kolleeg Lasnamäelt
Mustamäele tunniga ja leian, et see pole eriline vahe.“ Teises intervjuus väideti, et
perekondadele on pidev tööalane pendeldamine probleem, aitab kaasa sellele, et
peresuhted sellise pendeldamise juures kannatavad, nn kahekarjääriperekonnad
kipuvad lagunema.
6.6. Üldise rohelise ideoloogia foonil on probleemiks hajalinnastumise jätkumine, mis
osaliselt töötab eeltoodud plussidele vastu, tööle sõidetakse ju valdavalt autoga.
Stiihilist hajalinnastumist oli märgitud probleemina ka „Tartu 2030“-s.

7. Tartu transpordiühendused
7.1. Tartu asukohta nii Eestis kui Euroopa Liidu piiril on peetud suuresti perifeerseks
(„Tartu on Euroopa provints ja tsivilisatsiooni ääremaa, meist edasi ei tule enam
suurt midagi. Kui meid leitakse meie tippülikooli või rikka kultuurielu tõttu üles, siis
on juba hästi“). Tänapäeva tihedat suhtlemist eeldavas maailmas on headel
transpordiühendustel nii ülikooli kui linna jaoks küllalt eksistentsiaalne tähendus.
Teemaks on nii lennuühendused kui maismaaühendus Tallinnaga, vähemal määral
ka Riiaga ja Venemaaga.
7.2. Tartu lennuühendus Helsingiga on praegu tänu oma varasele väljumisele
ühepäevavisiitidest huvitatud kohalikele ärimeestele sobiv variant, aga turistidele
Finnairi lendude väljumisajad ei klapi. Põhimõtteliselt oleks Finnairil suveperioodil
vist isegi vaba lennuvõimsust, et panna ka teine lennuk Helsingi vahet käima
(soomlased reisivad siseliinidel talvel lennukiga enam kui suvel) , siis aga tuleb
arvestada nn tühja tooli maksuga kui me ei suuda tagada täituvust (kompensatsioon
lennufirmale). On arutatud ka Tartu lennuühenduse sisseseadmist Stockholmi,
Kopenhaageni või Varssaviga, kuid vähemalt esialgu näitavad arvutused, et reisijaid
oleks selleks vaja umbes kaks korda enam kui praegu tõenäoliselt võtta on.
Kardetakse, et lennuliini avamine ja sellega seotud turistide arvu kasv on „pikka
vinnaga seos“, kohe palju turiste kohale ei too.
7.3. Seega tähendaks täiendavate lennuliinide käimapanek, vähemalt esialgu kui mitte
alaliselt, neile pealemaksmist. See võiks toimuda kas linna poolt (juba toimub),
kohalike ettevõtete ja asutuste (sh ülikoolid) poolt, vastavat sondeerimist on juba
tehtud või siis riigi poolt. Riigipoolne pealemaksmine regionaalpoliitilistel
eesmärkidel on põhimõtteliselt võimalik, aga vaid piiratud määral ja nõuab Euroopa
komisjoni ees väga head põhjendamist.
7.4. Raudteeühendus Riiaga, sealjuures kiirrongiühendus (näiteks 120 km tunnis) olevat
variant, mille peale Läti on reageerinud vahel entusiastlikumalt, vahel külmemalt,
olevat aga kartus, et Eesti MKM-i ametnikud ei vaatavat sellele väga hea pilguga,
Tartu võivat libiseda majanduslikult Läti mõjusfääri.
7.5. Tallinnaga transpordiühenduse kiirendamisel on seni panustatud eelkõige
neljarealise maantee väljaehitamisele, ehkki mõne intervjueeritu seisukohalt võiks
kiirrong olla vast olulisem.
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7.6. Heaks uudiseks on Moskva rongi uuesti liikuma hakkamine üle Tartu, samas toob
see uudis ilmselt vähem rõõmu kui ajal, kui Eesti ja Venemaa suhted olid praeguse
perioodiga võrreldes positiivsemad.
7.7. Lennuühenduste nappust võiks teatud määral kompenseerida see kui Tartu oleks
piltlikult öeldes, transpordikorraldajatel paremini kompuutris. „Küsimus on eri
transpordivahendeid kasutava kompleksteenuse tellimise probleemis, kus üks ots on
lennukiots, aga talle „keevitatakse“ ka vajadusel mõlemasse otsa bussiotsad või
rongiotsad juurde. Olgu või Tallinnast Tartusse või lääne poolt Strasbourgi.
Tallinnast Tartusse sõitmise aeg polegi vast nii pikk, et näiteks Euroopa poolt tulija
ära ehmataks, küll aga ehmatab see kui Euroopas öeldakse, et Tartu on see linn,
millega meil ühendusi ei ole.“

8. Tartu roll Lõuna – Eesti keskusena.
8.1. Suhtumine sellesse, mil määral Tartu taolist rolli täidab oli kahetine. Väidetavalt eri
valdkondades erineval määral, kusjuures see roll on kujunenud pigem
iseregulatiivselt kui mingi strateegilise tegutsemise tulemusena.
8.2. Kaubanduse-teeninduse osas on Tartu kui tõmbekeskuse roll nn Tartutagusele
Eestile vaieldamatu, eriti on see tugevnenud seoses Lõunakeskuse
väljaarendamisega. Põllumajanduse-maamajanduse alase hariduse, teabe ja
konsultatsiooni osas on samuti Maaülikool Lõuna-Eesti jaoks vaieldamatu
tõmbekeskus, ehkki Maaülikooli roll on laiem, teenindada kogu Eesti maamajandust.
Kultuurilises mõttes on küsimus vaieldav. Tartu linnaelanike- ja tudengite-keskne
kultuurielu erineb Lõuna-Eesti maalisemate piirkondade omast, mingil määral
konkureerib Tartuga regionaalse kultuurilise liidri rolli pärast Viljandi. (Positiivsena
märgiti muu Lõuna-Eesti võimalikku sidumise mõtet Tartu kui Euroopa
kultuuripealinna projektiga.) Ka laiemas mõttes tundub Tartu kui ülikoolilinn olevat
piisavalt „teistsugune“, teistsuguste huvidega, et positsioneerida end kogu LõunaEesti huvide esindajaks.
8.3. Suuresti iseregulatiivselt on tekkinud olukord, kus Tartus ettevõtluse
arendusstruktuuride või turismiarenduse alal tegutsevad liidrid on kujunenud ka
laiema, Lõuna-Eesti vastava tegevuse liidriteks. Põhjuseks on siin vastavaalase
tegevuse suurem maht ja väljaarendatus Tartus. Kas taoline trend tulevikus ka
enam institutsionaliseerub, pole veel selge.
8.4. Üldiselt peetakse Lõuna- Eesti tõmbekeskuse rolli Tartu jaoks oluliseks, kuid mitte
piisavaks, ka mitte primaarseks. Lisaks sellele, et oma arengus tippülikoolile mängiv
linn peab paratamatult „mängima laiemat mängu“ seab siin piirid ka Lõuna-Eesti
demograafia: regiooni inimeste arv on ammendumas.

9. Nn fooniplokk: Tartu kasvu perspektiiv ning Tartu üldine arengumudel
ja imago
9.1. Kõikide eelkirjeldatud plokkide puhul kerkib kirjas olevate probleemilahenduste ja
võimaluste analüüsil üles küsimus: aga millise, kui suure ja millise mudeli järgi
areneva linna raames me mingitest lahendustest räägime. Lahend, mis ühe elanike
arvu ja arengumudeli puhul töötab ei pruugi seda teha teiste puhul.
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9.2. Mitmes intervjuus toonitati, et Tartu olemuse juurde käib joon, et ta ei taha kasvada.
Võib öelda küll ka ilusamini, tahab kasvada mitte kvantiteedis vaid kvaliteedis.
Strateegias „Tartu 2030“ on fikseeritud, et Tartu jääb tõenäoliselt ka aastaks 2030
umbkaudu 100 tuhande elanikuga linnaks.8 Seda hoiakut esindas ka enamik meie
poolt intervjueeritud arvamusliidritest, küll aga mitte kõik neist. On Tartu kasv üldse
võimalik? Oma demograafilise tagamaa rahvastiku ammendumise tõttu on olulist
kasvu tõesti raske ette näha, samas ei ole siiski ilmvõimatu, et teatud tingimustel,
kui linn muutub millegi tõttu väga atraktiivseks, võib ta rahvaarv hakata kasvama
kiiresti tõmmates ligi inimesi ka kaugemalt, ka immigrante (sh väga talendikaid
immigrante). Mõttemänguna võiksime püüda ette kujutada, mis juhtuks kui Tartu
kujuneks tõesti Euroopa (üheks) start-up-induse keskpunktiks, nagu on pakutud
välja ka mõnedes Tartus ringlevates visioonides.
9.3. Meie poolt läbi viidud intervjuudes põrkasime real kordadel kokku nn
mastaabiökonoomiast (scale economy) tulenevate piirangutega. Ei saa panna
lendama lennukit Stockholmi selle tõttu, et regulaarseteks lendudeks ei jätku
reisijaid. Teaduskonverentsi toimumiskohaks ei taheta valida Tartut, sest tartlaste
osatähtsus teiste osalejate hulgas on madal. Kaubanduskeskused või hotellid ei saa
pakkuda suuremate linnadega võrreldavaid madalaid hindu, sest nõudlus on
madalam. Kultuurielu erinevates niššides ei jätku konkureerivaid liidreid. Jne, jne.
Need piirangud, edukat konkureerimist
takistavad piirangud, ei ole jäigad,
loomulikult võib tartlaste lennukikasutamise tihedus nende elu rahvusvahelistumise
tõttu olla tihedam kui tast isegi suurematel linnadel, konverentsidel osalejate arv olla
suhteliselt suurem, ostuvõime hea sissetuleku tõttu kõrgem, kultuurielu haruldaselt
tihe ja aktiivne jne, kuid selleks, et väikese mastaabi piirangutest üle saada peame
neid millegagi kompenseerima ja/või meie arengumudel peab olema väga
hästi sobitatav Tartu suhteliselt väikese mastaabiga. Siit jõuamegi Tartu arengu
võimalike üldiste mudelite juurde.
9.4. Intervjuudest selgus et inimeste peades eksisteerib mitmeid erinevaid ettekujutusi
selle kohta, milline arengumudel on Tartule sobiv. TÜ olulise rolli tõttu linnas
seostuvad need mudelid ka ühel või teisel viisil ülikooli rolliga.
9.5. Dilemma 1: Rahuliku elurütmiga ja „aeglane“ campus-linn versus kaasaegne
ärilinn. Mõned seisukohad intervjuudest olid siinkohas kaunis resoluutsed: „ Tuleb
säilitada ülikoolilinna atmosfääri , et toimiks vana kultuur ehkki uuel viisil. Intensiivse
mõtlemise keskkond vajab aeglust. Et oleks aega, õhku ja ruumi intensiivseks
keskendumiseks ja mõtlemiseks. Aeglane-intensiivne mõtlemine keeruliste asjade
üle, tervikliku mõtlemise oskus. Piltlikult: campus-e nähtamatu piir, et trügiv ja
huilgav ei pääseks sisse.“
9.6. Dilemma 2: Campus-linn versus start-up-linn. Senistes diskussioonides on neid
kahte mudelit peetud küllalt lähedasteks ja vastandatud tööstuslinnale või
kaubanduslinnale. Väike energia, mis koondunud kitsale pinnale, väike-, mitte
suurettevõtlus jne. Lähemal vaatlusel ilmnevad aga mitmed erinevused
mentaliteedis ja muus, mille tõttu nende kahe mudeli mahutamine ühte nn

8 Me ei pea antud juhul silmas mitte elanike arvu suurendamist lihtsalt ümbritsevate valdade liitmisel
linnaga, millel võib olla iseenesest mitmeid põhjendusi, vaid linna elanike arvu strateegia koostamise
aegsetes linnapiirides. Või kui keegi soovib, siis ka Tartu linnastu elanike arvu.
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vereringesse ei pruugi olla niisama lihtne. Mõtteid ühest intervjuust: „Päevaprae hind
Tartus on läinud start-up-ide tõttu üles. Kinnisvara hind on siin kallim kui Tallinnas ja
seda ei seleta ülikool, vaid start-up-kogukonna kasv. See võib elukeskkonna teha
katki ja allika, millest kõik joovad. Enamus ülikooli erialasid ei peaks olema sellised,
et neilt saad teha start-up-i. Võivad teoreetiliselt olla nt. start-up- juristid, aga kas
nad teevad siis seda, mida meie riigil eelkõige vaja on, kas me saame siis seda,
mida riigil vaja, kuidas siis me kohtutesse ja õigusmõistmisesse saaks inimesi, keda
meil vaja. Meie rahvus sõltub meie riigist. Start-up-maastik võib hakata ära sööma
humanitaar-ja sotsiaalalasid.“ Teiste sõnadega: avaliku sektori, riigi ja rahvuse
teenimise moraal ja loogika versus kõrgtehnoloogilise kiirelt muutuva ja kasumliku
äri tegevusloogika.
9.7. Dilemma 3: Eestilik kultuurikeskkond versus multikultuurne linn. Ka strateegias
„Tartu 2030“ leidub viide, et Tartu tõmbab inimesi, kes tahavad tegutseda just
eestilikus tegutsemis- ja kultuurikeskkonnas. Täpsemat konteksti sellele lausele ei
ole antud, aga tõenäoliselt peitub siin taga ka vastandus mitmerahvuselisemale ja
kosmopoliitlikumale Tallinnale. Ülikoolis piiratud arvu välistudengite ja
välisõppejõudude arv on sellise ühe rahvuse ja ühe kultuuri poolt domineeritava
keskkonnaga veel ühitatav, juhul kui Tartus hakkab massiliselt arenema
kõrgtehnoloogiline start-up ettevõtlus, siis tekib teistsugune olukord. Seisukoht ühest
intervjuust: „Kas tahame seda, et Tartu volikogu oleks linnas ainus oluline
otsustuskogu, kus räägitakse eesti keeles? Kui me seda ohtu ei teadvusta on taoline
situatsioon varsti käes.“ Samas sellele kartusele vastandlikke seisukohti: „Linn võiks
võtta kakskeelsuse teemaks. Tartu võiks olla agressiivne avatud maailmapildi
kandja.“ „Tartu on öelnud resoluutse ei võimalusele arendada tööstust ja seega
peame müüma ajupotentsiaali. Kui tahame et start-up ettevõtlus areneks, siis
peame panustama Deltasse, välismaalaste teenuskeskusse, kust välismaalane
saab vastused.“ „Peame olema valmis, et inimene, kes tuleb väga teisest
kultuurikeskkonnast nt. India või muu Aasia, ei tohi tunda, et on valge vares ja must
lammas. Nad peavad tundma, et öeldakse tere tulemast. Ja kui mõni tüüp siis neile
tänaval midagi järele karjub, siis ülejäänud kodanikud peavad selle tüübi peale
sisisema. Arengu võti on multikultuursuses. Kui me seda ei taha, siis talendid
lähevad Lätti ja TÜ kukub. Siia jäävad autoremonditöökojad.“ „ Linna võimuses oleks
võtta avatud seisukoht , et Tartu ON rahvusvaheline ja et kasutaks inglise keelt palju
rohkem ja linna sildid võiks olla kahes keeles“.

9.8. Kokkuvõtlikult. Siintoodud dilemmad ei ole käsitletavad kui positsioonid, mida
saaks üheselt strateegiasse sisse võtta, küll aga oleks vaja siin toodud
vastandite üle mõelda, et leida nö sobiv koht skaalal ja võimalused äärmusi
või näivaid äärmusi ühitada. Jättes nad strateegias nö kulisside taha,
hoidudes nende üle arutamisest suurendame võimalust, et taolised
vastandlikud arusaamad hakkavad takistama muude strateegias kirjas olevate
ilusate ideede realiseerimist.
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Järeldusi
Eeltoodud Suurel pildil kirjeldatu lühike tekstiline kontsentraat võiks näha välja järgmiselt:
•

Strateegias „Tartu 2030“ esitatud arenguloogika üldiselt toimib, Tartu linna areng
vaadeldaval perioodil on olnud tervikuna edukas.

•

Positiivselt areneb Tartu inimeste elukeskkonnana selle eri aspektides (NB!
„roheline“ linn), tugevneb TÜ rahvusvaheline positsioon, linnas areneb start-up
ettevõtlus (eelkõige küll IT). Ka linnavalitsemisele antakse üldiselt positiivseid
hinnanguid.

•

Teatud valdkondades võib siiski täheldada kavandatud strateegiate realiseerumise
pidurdumist, mõnedes valdkondades uutlaadi võtmeteemade ja dilemmade teket.

•

Majanduses/ ettevõtluses võib täheldada nn duaalset arengut. Enamik linna
ettevõtlust on nö traditsiooniline ettevõtlus, strateegias väljendatud lootus, et
tavaettevõtlus hakkaks lähenema kõrgtehnoloogiaettevõtlusele ei realiseeru.

•

Ei edene ettevõtete klasterdumine, millele strateegias on pandud suurt rõhku.

•

Kiirelt areneva IT alase ettevõtluse taustal on pidurduses kaks ülejäänud strateegias
oluliseks peetavat teadmismahuka ettevõtluse suunda: biotehnoloogia ning ravi-ja
terviseteenustega seotud ettevõtlussuund.

•

Teadmismahuka ettevõtluse tekke kontaktpind ettevõtluse ja teaduse vahel on
jäänud eeldatust kitsamaks.

•

Koostöö linna ja TÜ ning teiste ülikoolide vahel on küll paranenud, kuid nn
kolmiksspiraali (triple helix) tüüpi süvitsiminevast koostööst (linn, ettevõtlus,
ülikool(id)) siiski rääkida ei saa. Pole selgust, kas linna ja ülikoolide rahvusvahelisi
suhtlusvõrgustikke saaks enam integreerida või toimivad nad paratamatult kahe
eraldi võrgustikuna.

•

Piisavat edu pole näha linna transpordiühenduste arengus (rahvusvahelised
lennuühendused, raudteeühendus Tallinna ja Riiaga). Tartu geograafiline asukoht
Euroopas, eriti olukorras, kus Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on kehvapoolsed,
on küllalt perifeerne, edu vähesus transpordiühenduste arendamisel võib seda
perifeersust suurendada.

•

Tartu elukeskkond on küll kvaliteetne ja atraktiivne, linna tööjõuturu võimaluste
piiratusest tulenevalt (sajatuhandene linn) ei ole aga lihtne meelitada ligi piisavalt
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tipptasandi talente teaduses, tehnikas, majanduses ja kultuuris. Eksisteerib nn
kahekarjääriperede probleem: tippspetsialistidest abikaasadel on raske leida
mõlemale Tartus sobilikku heapalgalist töökohta.
•

Seoses IT ettevõtluse ja iduettevõtluse kiire arenguga Tartus on linnaelu
rahvusvahelistumisega seotud probleemid aktualiseerunud mõnevõrra kiiremini kui
strateegia koostamise ajal seda võis eeldada.

•

Tervikuna küllalt edukalt funktsioneeriva kultuurivaldkonna edasise arengu osas on
kerkinud mõningaid dilemmasid ja alternatiivseid nägemusi, mis nõuaksid selgemaks
vaidlemist.

•

Järgneval perioodil oleks vaja võtta arutluse alla ka küsimus Tartu domineerivast
arengumudelist mitte järgmise 10 aasta vaid pikemas perspektiivis ning sellega
seoses ka elanike arvu soovitavatest ja võimalikest indikaatoritest.

Joonis 2. Tartu plokkide ja seoste seisund

Püüdes asetada siintoodud keskse tähtsusega momendid nn Tartu seosteks nimetatud
maketile (vt joonis 2) võib teha järgmised üldistused.
•

Ülejäänutega võrreldes osutuvad kõige positiivsemateks strateegiaplokkideks plokid
Tartu elu- ja töökeskkonnana, seda tihedas seoses Rohelise Tartu plokiga ja plokk
Tartu ülikoolid. Suhteliselt positiivses valguses paistab välja ka plokk Tartu
valitsemine.
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•

Kõige kriitilisemateks või uut laadi väljakutseid esitavateks on strateegiaplokid Tartu
ettevõtluse
arenguperspektiivid
ja
Tartu
transpordiühendused.
Viimase
mitterahuldav seis mõjutab negatiivselt ka teisi plokke ja plokkide „kobaraid“.

•

Suuremat strateegilist selgust vajaks küsimus Tartu laiematest rollidest, seda nii
lokaalses (Lõuna-Eesti), Eesti kui rahvusvahelisel tasandil. Selles selguse
saavutamisest sõltub Tartu pikema perioodi üldise arengumudeli kujundamine
(joonise keskmine plokk). Seoses arengumudelitega oleks mõtet üle vaadata ka
seisukohad Tartu võimalikust ja soovitavast rahvaarvust, sest linnade arengumudelid
on küllalt suurusetundlikud.

•

Mitmes mõttes olulist rolli hakkab ilmselt mängima strateegiaplokk Kultuur. Selle ploki
raames on kerkinud mitmeid huvitavaid dilemmasid ja ta annab „siirdeid“ ka teiste
strateegiaplokkide ja nende „kobarate“ suunas, eriti joonisel ülal vasakul kujutatud
plokkide „kobara“ suunas.

•

Tartu edu baseerub suuresti Tartu eelistel kõrgekvaliteedilise elukeskkonnana ja
ülikooli(de) ja ülikoolilinna võimalustel ja aural. See aitab osaliselt kompenseerida ka
teiste plokkide puudujääke. Kas aga elukeskkonna kõrge kvaliteet on piisav
kompensatsioon ka negatiivse stsenaariumi korral, kus ei leita sobivat mudelit
ettevõtluse (laias mõttes, mitte vaid iduettevõtlus) kaasajastumiseks, kui näiteks
Eesti ülikoolide areng peaks stagneeruma ja ei suudetaks leida vahendeid
perifeeristumise tendentside vastu, on kaheldav.
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4. Hinnang strateegia „Tartu 2030“ asjakohasusele
ja ajakohasusele
Meie poolt läbi viidud analüüs näitab, et „Tartu 2030“ on oma põhiseisukohtadelt asjakohane
ja praegu veel ka valdavalt ajakohane dokument. Strateegias on formuleeritud rida nn
visionaalseid alusväärtusi ja lähteseisukohti, mida Tartu arendamisel tuleks silmas pidada.
Esitatud komplekt neist on näidanud oma vastupidavust ajas. Ei saa väita, et neist midagi
oleks praeguseks oma tähtsust kaotanud või aegunud. Tõsi, mõningate taoliste küsimuste
aktuaalsus on viimasel ajal tõusnud ja mõned ka varem eksisteerinud teemad, eelkõige
puudutab see multikultuursuse teemat seoses kõrgtehnoloogilise arengu ja iduettevõtlusega,
on võtnud varasemast erineva värvingu. Seetõttu on väärtuste ja „Tartu olemuse“ alased
diskussioonid iseendast muidugi ühes või teises vormis teretulnud.
Strateegia „Tartu 2030“ keskseks osaks on osavisioonide kaupa esitatud valdkondlikud
eesmärgid ja nende ka täitmiseks vajalike arenguliste tegevussuundade loetelud.
Eesmärkide osas, kui jääda strateegias kasutatud kvalitatiivset laadi eesmärgikäsituse
juurde, on raske näidata põhjuseid, miks nad vajaksid kiiret ümberformuleerimist. Ka
tegevussuunad on formuleeritud selliselt, et enamike puhul on seal kirjasolev asjakohane nii
2010-ndatel kui 2020-ndatel aastatel. Mõningat ülevaatamist ja ajakohastamist saaks
tegevussuundade osas teha muidugi ka praegu, aga tekib küsimus, kas see oleks üldse
üldstrateegia tasandi küsimus. Taolised ajakohastamised on võimalik ära teha ju
arengukavade koostamise protsessis.
Arengukavade tasandil on Tartus võetud taotluseks kasutada võimaluse piires enam
kvantitatiivseid mõõdikuid. Mõnedes intervjuudes kerkis üles küsimus selle kohta, milline on
kvantitatiivsete mõõdikute kasutamise optimaalne ajaperiood. Et kui me planeerime näiteks
Tartut külastavate turistide või tudengite arvu kasvu, kas siis poleks äkki otstarbekas
alustada 20 aasta indikaatorite kehtestamisest ja tuletada nende alusel lühemate perioodide
indikaatoreid, mitte teha seda lühemate perioodide planeerimise raames. See tõstaks
muidugi üldstrateegia kui dokumendi tähtsust. Eitamata, et ka pika perioodi kohta on mõtet
püstitada mõningaid indikatiivseid nn rajatähiseid, tuleb siiski nõustuda nende
intervjueeritavatega, kes väitsid, et perioodide siseselt muutuvad tegutsemistingimused
sedavõrd, et niimoodi mehhaaniliselt tekitatud mõõdikud ei taha hästi töötada. Vähemalt ei
tohi neid kuulutada ilma pikema aruteluta normatiivseteks.
Mõnedes strateegia valdkondades siiski ei kulge areng omaaegsete lootuste järgi ja on
praegu aktuaalseid teemasid, mis dokumendis „Tartu 2030“ kajastust ei leia. Esimesteks (vt
aruande kolmas peatükk) on mitmed ettevõtluse moderniseerimisega seotud probleemid (nn
duaalse majanduse teke, ettevõtete klasterdumise aeglus, mõnede Tartus akadeemilisel
tasandil tugevate teadus ja tehnoloogiaharude loodetust aeglasem läbimurre
ettevõtlussfääri), Tartu transpordiühenduste küsimus jm. Kultuuri valdkonnas on üles
kerkinud mitmed dilemmad, mis vajaksid põhjalikumat läbiarutamist. Strateegias ei kajastu
sellised olulised küsimused nagu Tartu pürgimine Euroopa kultuuripealinnaks 2024. aastal,
sellega seotud võimaluste kasutamine ja nn nutilinna (smart city)
teema, samuti
orientatsioon ümberkaudsete valdade liitmisele Tartuga (nn Suur-Tartu idee.). Viimasel
perioodil on linnas aktiivselt tegeldud smart city teema ja lahendustega, sellega seotud
taotlused ja retoorika vajaksid paremat integreerimist Tartu linna muu arengufilosoofia
konteksti.
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Kas eeltoodud põhjustel oleks mõtet juba lähemal ajal võtta ette strateegiadokumendi „Tartu
2030“ tõsisem ümberkohandamine ja ajakohastamine? Meie selleks pakilist vajadust ei näe.
Küll oleks mõtet kõikides nimetatud valdkondades hoogustada tööd eelpool tõstatatud
küsimuste tõsiseks läbiarutamiseks ja sobilike lahenduste leidmiseks. Selleks ei ole vaja aga
tingimata välja kuulutada uue üldstrateegia koostamise või vana revideerimise kampaaniat.
Ei oma üldideoloogialt ega formuleeringutelt ei sega „Tartu 2030“ strateegia millegagi
mõningate uute fookuste loomist arenguvallas ja eeltoodud probleemidele lahendite otsimist.
Strateegiadokument oma praegusel kujul on küllalt mahukas ja oma sisemise loogikaga
dokument, kulutada palju aega dokumendi ümbertegemiseks pole, vähemalt kui säilib
dokumendi üldine formaat, otstarbekas. Võib-olla 3-5 aasta pärast oleks mõtet alustada uue
strateegia, oletame et nimetusega „Tartu 2040“ ettevalmistustöödega. Meie arvates võiks
see dokument, selleks et ta haakuks paremini teiste arengudokumentidega, annaks neile
sobivat sisendit, olla loodud teistsuguse formaadi järgi kui praegune „Tartu 2030“ (vt
aruande kuues peatükk).
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5. Ettepanekud Tartu arengudokumentide süsteemi
sidususe
parandamiseks
ja
strateegiliste
indikaatorite süsteemi täiustamiseks
Põhiliseks ülesandeks, mis on vaja lahendada praegusest paremini on mõjuahela
tugevdamine, mis viiks arengustrateegialt kui kõige üldisemalt ja pikemat ajaperioodi
käsitlevalt arengudokumendilt lühema perioodi arengukava kaudu arenguliste eesmärkide
täitmiseks vajaliku finantskatte, st investeeringute ja muude kulutuste planeerimiseni.
Praegune strateegia koosneb viiest, üksikülesanneteks edasiarendatud allvisioonist, mis on
omavahel suhteliselt lõdvalt seotud. Ta võimaldab mugavalt rühmitada üksikud
arenguülesanded, kuid ei sätesta nende viie valdkonna (taotluse) omavahelist prioriteetsust
või seda, millise loogika järgi peaksid pikema aja jooksul muutuma rõhuasetused ühe või
teise kasuks. Suuresti on nende ülesannete/eesmärkide puhul tegemist kvalitatiivsete
kirjeldustega. Kuna strateegia ei näita, milliste nihete saavutamisele panna ühel või teisel
arengukava perioodil põhirõhk, siis ei ole ka selget alust otsustamaks, millised ülesanded
lülitada arengukavasse (kiusatus on neid mehaaniliselt strateegiast arengukavasse ümber
tõsta) ja mis veelgi olulisem, millele anda prioriteet finantside eraldamisel. Kuna strateegias
esitatud arenguülesannete spekter on väga lai, siis saab peaaegu iga arengukava ülesande
või rahataotluse kohta näidata piisavalt hästi läbimõeldud formuleeringu puhul, et ta on
mingil viisil otseselt või kaudselt seotud Tartu arengustrateegias oluliseks peetavate
eesmärkidega/taotlustega. Mingil määral on siin piirajaks küll strateegia nn üldideoloogiline
„müts“, mida kasutades on võimalik tuletada, kas antud aktsioon sobib või ei sobi
kirjasolevate üldstrateegiliste arusaamadega. Sellest võib aga jääda väheseks.
Praegune olukord on strateegialt järgmisele tasandile üleminekuks küll meeldivalt paindlik,
saab arvestada uusi üleskerkinud probleeme ja vajadusi, teiselt poolt aga jätab liiga suured
võimalused oportunistlikeks käikudeks, mis võivad seisneda nii strateegiliselt
mittepõhjendatud ülesannete surumises arengukavasse ja neile finantseerimise taotlemiseks
kui ka vastupidises, strateegias formuleeritud ülesannete nö inertsi teel ülekandmises ja
nende finantseerimise jätkamises.
Probleem ei pruugi kerkida juhul kui enne iga arenguperioodi algust toimub põhjalik
strateegiline analüüs, mille raames määratletakse üldise arenguideoloogia raames vastava
konkreetse perioodi vajadused ja võimalused. Hea aga oleks kui tulevane pikemaajalisem
arengustrateegia või visioon annaks taoliseks analüüsiks praegusega võrreldes mõnevõrra
selgemad alused, näiteks arusaama, kuidas võiksid erinevad strateegiaplokid olla omavahel
seotud, millest võiks tuleneda erinevate strateegiaplokkide prioriteetsus või kuidas see võiks
ajas muutuda. Igal juhul peaks üleminekul uuele arenguperioodile eelnema küllalt tõsine
strateegiat kui tervikut haarav holistiline analüüs, kus osaleks linna tippjuhtkond, ei piisa
lihtsalt üksikute ülesannete otstarbekuse eraldi kaalumisest. Võib juhtuda, et taolise analüüsi
järel on otstarbekas muuta ka üldstrateegia mingeid kontseptuaalseid seisukohti, selleks
oleks hea kui strateegia ei oleks korrigeerimiseks liiga raskepärane dokument.
Ruumilise planeerimise dokumentidest on linna arengustrateegial seos eelkõige
maakonnaplaneeringute ja linna üldplaneeringuga. Planeeringute ülesandepüstitused ruumi
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kujundamise jaoks ja planeeringulahendused peaksid olema strateegiaga kooskõlas.9
Kooskõla peaks aga olema pigem kontseptuaalne kui detailides. Strateegiast peaks saama
planeeringute tarvis eelduste käsitluse linna pikaajalise arengu jaoks (sh nt demograafilised,
majanduslikud ja sotsiaalsed) aga ka peamised taotlused (nt elanike arvu
kasvuks/säilitamiseks, linna positsioneerumiseks konkurentsis ja koostöös teiste linnadega
jne). Tuleks aga arvestada, et üldise strateegia kujundamisel pole põhirõhk ruumilise arengu
käsitlemisel, selleks tuleks ruumiplaneerimise asjatundjatele
jätta
piisav vabadus
planeeringute koostamise käigus. Üldstrateegia peaks sisaldama üldise hoiaku
hajalinnastumise,
linnaruumi
kontsentreerituse/dekontsentreerituse
või
linna
transpordiühenduste suhtes, aga pole otstarbekas strateegia raames pakkuda neis asjades
välja liiga konkreetseid ruumilisi lahendusi. Terviklik ruumiline visioon nii linnaruumi arengust
kui linna koosfunktsioneerimisest oma lähiümbrusega luuakse ikkagi planeeringute
koostamise käigus. Üldpõhimõte peaks olema: mida kontseptuaalsem on oma olemuselt
üldstrateegia, seda rohkem on tast kasu planeeringu koostamisel. Kui strateegia taandub
suuresti konkreetsete üksikülesannete loetelude koostamisele, siis vähem.
Eelpool leidsime, et iga konkreetse ajaperioodi arengukava koostamisel tuleks üldstrateegia
võtta kriitilise vaatluse alla, vaadata üle, kas seal antud pilt arengutingimuste ja suunitluste
osas on muutunud ajas veel adekvaatne ja vajadusel seda korrigeerida.
Maakonnaplaneeringuid ja linna üldplaneeringut
on mõtet vaadelda teiste
arengudokumentide kontekstis suhteliselt konservatiivsete dokumentidena, mis nõuavad
oma täitmiseks stabiilsust. See tuleneb juba linnaruumi muutmiseks vajalike investeeringute
tegemise tsüklite pikkusest. Käsitledes linna arengustrateegia suhteid planeeringutega, on
asjakohane silmas pidada ka seadusega kehtestatud perioode planeeringute
ülevaatamiseks, milleks on nii maakonnaplaneeringute kui omavalitsuse üldplaneeringute
puhul viis aastat. Seetõttu on otstarbekas selgitada vajadusi strateegia uuendamiseks enne
planeeringute ülevaatamist, et vajadusel saaks strateegia muudatusi planeeringute
ülevaatamisel arvestada.
Strateegia realiseerumise indikaatorid ei peaks kattuma (ei oma konkreetsustasemelt ega
fokusseerituselt) nende indikaatoritega, millega on mõtet hinnata arengukava täitmist ega ka
nendega, mida käiakse välja linna väljaspoole suunatud turunduses. Pikaajalise strateegia
realiseerumise näitajaid ei peaks olema palju. Üks osa neist peaksid olema kõrge
üldistusastmega näitajad, mille abil saab vaadata, kas areng tervikuna liigub positiivseks
peetavas suunas. (Selle täpsustamiseks, mis nende realiseerimisel siis hästi või halvasti
läks, saab analüütilises plaanis kasutada konkreetsemaid näitajaid nn osaindikaatoreid.
Viimased ei saa asenda üldindikaatoreid, nad saavad vaid nende dünaamikat selgitada).
Teine osa strateegia realiseerumise näitajaid peaks olema sellised, mille abil hinnata
strateegilisel perioodil kavandatud võtmemuutuste realiseerumist.
Oluline on vaadata mitte ainult käesoleva strateegilise perioodi edu vaid ka eelduste loomist
järgmise perioodi eduks ning vaadata tuleks asjadele kahest aspektist - nii linna aspektist kui
linna arengu jaoks "oluliste teiste" aspektist. Sest need "olulised teised", nende rahulolu
linnaga, sh ka sellega, kuidas linn käitub laiemast kontekstist tulenevate missionaalsete
eesmärkide täitmisel, määravad samuti linna võime pikaajaliselt edukalt areneda.
Meie arvates võiks strateegia tasandil kasutada kolme gruppi näitajaid:

9

Tartus on nii ka toimitud, nt Tartu linna üldplaneeringu „Tartu 2030+“ koostamisel tuginetakse linna
arengustrateegiale „Tartu 2030“.
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1. Linna üldarengut sünteetiliselt kirjeldavad universaalsed näitajad.(linnaelanike
vaatepunkt). Lühidalt: elanike heaolu.
2. Näitajad, mille abil hinnata seda, kui hästi linn täidab oma missiooni laiema süsteemi
seisukohalt. eeldame, et need on oma olemuselt suhteliselt püsivad.
3. Konkreetsele strateegiaperioodile iseloomulikud näitajad , mis iseloomustavad just
selle strateegilise perioodi võtmeülesannete st struktuurinihete, uutele prioriteetidele
orienteerumise, kavandatud läbimurrete jne täitmist. Taoliste läbimurdeülesannete
formuleerimine peaks olema tegelikult strateegilise planeerimise peaülesanne. Need
nihked või läbimurded võivad olla pikemad kui arengukavades kirjas olevad
ülesanded, hõlmata kas kogu strateegiaperioodi, veel pikema aja, aga võivad olla ka
lühemad nii et neid saab ümber sättida uue arengukava tegemisel. Oluline on see, et
küllalt suur osa taolisi ideesid10 tekiks strateegia väljatöötamisel ja liiguksid sealt juba
edasi arengukavasse.
Esimese grupi näitajad. Leiame, et alusideelt võiks piirduda kahe põhinäitajaga. Neist
esimene oleks tulu pereliikme kohta. Selle dünaamika võrreldes sobiva fooniga. Viimaseks
võib olla valikuliselt kas Eesti, Tallinn või kasvõi Euroopa Liidu arenenud maade keskmine.
Näitajat absoluutarvuna kasutamast raskendab see, et sõltuvalt maailmamajanduse
tsüklitest ta nö lainetab. Maailmamajanduse mõjud puudutavad aga ka fooniks võetud
maade linnasid, seetõttu oleks võrdlev näitaja asjakohasem.
Asjakohane oleks käsitleda strateegilisena ka tuludiferentside dünaamikat, on ju suurte
tuludiferentside teke negatiivne. Kui suurt tuludiferentsi lugeda normaalseks on muidugi
omaette küsimus.
Teiseks esimese grupi näitajaks oleks elanike rahulolu. Seda võiks mõõta kas üldrahuloluna
eluga Tartu linnas üleüldse või indeksina rahuloluhinnangutest linnaelu erinevate
valdkondadena. Rahvusvahelistes heaoluuuringutes on kasutatud ka võtet, kus näiteks pool
indeksist on koostatud rahuloluna erinevate eluvaldkondadega, teine pool aga mõõdab
inimeste subjektiivset õnnetunnet. Mitte vaid rahul olemine, aga emotsionaalselt õnnelik
olemine. Ka Tartu inimesed peaksid olema mitte ainult rahul, aga ka õnnelikud!
Teise grupi näitajate valikuks tuleks kõigepealt muidugi määratleda, mida me peame
oluliseks laiema (linna tasandist laiema) missiooni määratlemisel. Eeldame, et kindlasti
peaks siia kuuluma Tartu rolli täitmine nii Eestis kui laiemalt ülikoolilinnana. Võimalik, et
sobiks Tartu ülikooli(de) tõus rahvusvahelistes ülikoolide pingeridades. Kindlasti on
missionaalseks eesmärgiks Tartu jaoks ka linna roll eesti kultuuri arendamisel. Taolise
indikaatori koostamine on raskevõitu, võib-olla aga siiski võimalik.
Kolmandaks kandidaadiks oleks ökoloogilise situatsiooniga kohanemise edukus, näiteks
linna ökoloogiline jalajälg. Põhimõtteliselt võiks seda indikaatorit lugeda ka esimese grupi
indikaatoriks, kuna selles osas on Tartus aga olukord muu Eesti foonil hea, siis saaks seda
näitajat käsitleda mitte vaid tartlaste „egoistlike“ soovide rahuldamisena, aga panustamisena
linna tasandilt oluliselt laiema missiooni täitmisele.
Linna ökoloogilise jalajälje arvutamine ja selle dünaamika kohta materjalide avaldamine
võiks olla oluline muidugi ka linna marketingi seisukohalt.

10 Ei saa seada eesmärgiks, et kõik. Osa neist tekib kindlasti ka strateegia realiseerimise käigus, sel juhul
tuleb aga teadvustada, et nende esiplaanile tõus tähendab olulist muutust üldstrateegias.
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Kolmanda grupi näitajad, nagu eelpool öeldud on perioodispetsiifilised. Kandidaatidena
võiksid siia kuuluda näiteks kõrgtehnoloogiatootmise osatähtsuse suurendamine Tartus,
Tartu transpordiühenduste parandamine ülejäänud Eesti ja välismaaga, teatud
elanikekontingentide Tartusse tööle ja elama meelitamine ja siia jääma meelitamine(nn
konkurents talentide pärast). Kandidaatidena võiksid eelseisva perioodi puhul kõne alla tulla
ka näiteks ülikooli(de) rahvusvahelistumise tempo tõstmine, linnaümbruse valdade sünergiat
andva liitmise läbiviimine, Tartu positsiooni oluline tugevdamine turismilinnana (näit
ööbimistega turistide arv), aga see nõuaks täiendavaid arutelusid. Oluline on need ei oleks
lihtsalt näitajad, mis mõõdavad mingeid positiivseks peetavaid muutusi vaid et nad
mõõdaksid neid muutusi, mis kuuluvad linna olulisemate prioriteetide hulka antud
strateegiaperioodil.
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6. Kaalutlused seoses järgmise perioodi Tartu
üldstrateegiadokumendi sisu ja formaadiga
Meie arusaamad uue pikaajalise strateegia (nt „Tartu 2040“) sisu ja struktuuri kohta, kui
leitaks olevat vajalik selline luua11 oleksid järgmised.

Põhihoiak
Kui hakata tegema uut pikaajalist strateegiat, siis peaks see olema pigem
visioonstrateegia, kus mitte ei seataks eesmärgiks anda eesmärgiformuleeringuid kõikide
linnaelu valdkondade kohta ega täielikku arengusuundade loetelu, need oleks mõtet jätta
arengukavade tasandile, vaid pigem strateegilise perioodi (oletame, et selleks on 20 aastat)
põhiülesandeid ja keskseid murranguid situatsiooni kvalitatiivseks muutmiseks. Seda, mille
osas edu saavutamine loob nö tuleviku-Tartu. Neile teemadele keskendudes saaks
strateegiadokument olla arengukava(de) sisendiks ja poleks ohtu, et need dokumendid liiga
suurel määral üksteist dubleeriksid.

Dokumendi võimalik struktuur:
Sissejuhatav osa
•

Milleks on oluline vaadata 20 aastat ette

Tegemist peaks olema lühikese motiveeriva osaga, kus näidatakse, miks on vaja
kavandamist nii pikale perioodile. Selgitus, miks saavutamaks edu tänapäeva karmimaks
muutuva linnadevahelise konkurentsiga erinevate ressursside, talentide, investeeringute jne
pärast ei piisa vaid taktikalist laadi tegevusest ja kohandumisest. Kuna mitmed olulised
protsessid on pikaajalised ja nõuvad järjepidevat tegutsemist läbi mitmete valimistsüklite ,
peame teadma kuhu tahame oma laeva nimega Tartu tüürida ja tahtma koos seda teha.
Samas andes endale aru, et tulevikku täpselt, ühevariantselt ette näha pole võimalik ja
kavandatavat tegevusliini tuleb tõenäoliselt tema elluviimise käigus ka oluliselt kohandada.
Peatükk peaks sisaldama ka viite, et strateegiakujundamist tuleb käsitleda (sotsiaalse)
õppimise protsessina, ühiskonna harjutamisena mõtlema selle üle, kuidas tuleks tegutseda
praegustest oluliselt erinevate tulevikureaalsuste tingimustes , selle asemel, et projetseerida
tulevikku jätkutrendide alusel. Oluline pole mitte ainult valmiv strateegiadokument, aga see,
mis inimesed selle koostamise käigus õpivad. Töö strateegia loomisel ja sellega seotud
diskussioonid peaksid seetõttu haarama mitte kitsast ringi vaid paljusid tartlasi.
•

Muutumine ja järjepidevus: väljakutsed ja (püsi)väärtused. (Võimalik alternatiiv
pealkirjale: Muutuv Maailm meie ümber ja Tartu arengutrajektoor)

Lühike tagasivaatepilk Tartu eelnevale arengule näidates ära , mis on seal püsivat, tulenevat
Tartu ajaloost ja arengutingimustest. Mis on selle arengu põhilised tunnusjooned ja
väärtused, mis on see, mida tahame järjepidevuses kindlasti säilitada, mille osas loodame,
et see aitab meid kannab meid ka edasi. Mis on need laiemad arengutrendid, mis nõuavad
11

Põhiseisukohad selle kohta, et kas ja miks on toodud aruandes eespool.
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meilt olemasoleva arenguliini/arengutrajektoori muutmist, modifitseerimist. Kuidas need kaks
kokku panna.
Oluliste väliskeskkonna trendide loetelu , millega tuleb strateegias arvestada võiks olla
toodud koos lühikommentaaridega strateegia lisas.
•

Põhilised arengualternatiivid ja dilemmad. Soovi korral on võimalik ühendada see
peatükk ka eelmisega

Selle peatüki tähtsus on selles, et hoida strateegialoomise fookus holistilisena ja hoida
mõtlemist vajadusel kohanduda väliskeskkonnas toimuvate, aga määramatust sisaldavate
muutustega. Poleks vaja kulutada palju aega ja „auru“ formuleeringute tekitamisele selle
kohta , mida ilusat me suudame ühe või teise linnaelu valdkonna soovitavate joonte kohta
välja mõelda, oluline on tervik. Hea oleks kui siin oleks ka viide väliskeskkonna erinevatele
arengustsenaariumidele (lühike lõik).
Ideaalne oleks kui strateegia koostamise käigus, või isegi enne otseselt sellele asumisele
viidaks läbi diskussioone põhiliste arengudilemmade üle (osaliselt on põhidilemmad
võimalik formuleerida, osaliselt kujuneksid välja diskussiooni käigus), lastaks teadlaste abil
koostada erinevaid (alternatiivseid) arengustsenaariumeid ja arutataks neid. Stsenaariumid
ei peaks oma täispikkuses sisalduma stsenaariumi tekstis, küll sobiks siia peatükki nende
lühike refereerimine koos neist tulenevate järeldustega.
•

Strateegia/strateegilise visiooni „Tartu-2040“ funktsioonid ja koht teiste
arengudokumentide hulgas

Eelkõige peaks siin näitama strateegia seost arengukavade, eelarvete ja
üldplaneeringutega. Et strateegia ülesanne on anda olulisi sisendeid lühemat perioodi
puudutava arengukavale, mitte teda dubleerima (st sisaldama samu ülesandeid neid lihtsalt
pikemale perioodile „välja venitades“ ). Strateegia peab fokusseeruma eelkõige
võtmeülesannetele, olulistele muudatustele, mida tuleb arengus teha, neid põhjendama,
mitte kirjeldama tervikuna kogu tegevuste spektrit, mida on linnas vaja arengu
saavutamiseks läbi viia.

Dokumendi põhiosa
•

Üldvisioon: Tartu tartlastele, Eestile ja maailmale

See visioon peaks olema sünteetilist laadi, andma terviknägemuse Tartu sellisest
funktsioneerimisest tulevases maailmas, mis sobiks nii tartlastele kui Tartu arengu jaoks
olulistele teistele osapooltele. Lühidalt - kindlustaks elanike heaolu (mis laadi heaolu, kuidas
sellest aru saada, see peaks strateegia koostamise käigus täpsustuma) vastates laiematele
missionaalsetele eesmärkidele ja nende osapoolte soovidele, kes saavad oma tegevusega
tõsta Tartu konkurentsivõimet ja seeläbi toetades linna tulevikuarengut. Näiteks siia
investeerides, Tartu ettevõtetega äri ajades, tulles Tartusse tööle ja elama, toetades
erinevaid tartlaste algatusi ja taotlusi , võttes neid koostööpartneriteks jne.
Ideaalis võiks visiooni sõnastus olla lühike, näiteks veerandleheküljeline, aga saadetud
pikemast kommentaarist, miks ta on just selline ja mis on oluliste formuleeringute taga.
Kas visioon nõuab ka kvantitatiivses vormis sihtmärkide püstitamist on omaette arutelu
vääriv teema. Tõenäoline on, et osa ta elemente on numbritesse pandavad, aga mitte kõik.
Mõnedeks mõõdikuteks võiks olla Tartu koha paranemine näiteks Põhja-Euroopa või Kesk40
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ja Ida–Euroopa maade linnade
sünteetilisemat laadi paremusjärjestustes (nn
benchmarking-loogika). Näiteks koostatakse paremusjärjestusi linnade jõukuse, heaolu
taseme või „rohelisuse“ kohta.
•

Visioonist tulenevad põhitaotlused strateegilise perioodil: põhiülesanded ja
vajalikud murrangud (struktuursed nihked?)

Taoliste taotluste ja võtmemurrangute loetelu ei tohiks olla pikk, mitte üle 6-7. Soovitaksime
siin hoiduda mõtlemisest traditsiooniliste eluvaldkondade kaupa (et loetleme üles kõikide
linna eluvaldkondade või tegevusvaldkondade eesmärgid ). Siia loetellu sattumine peaks
olema märk vastava ülesande strateegilisest prioriteetsusest. Strateegia ongi ju suuresti
õigete prioriteetide määratlemise ja realiseerimise kunst. Mõni loetelu element võib jääda
mingi ühe tegevusvaldkonna raamidesse, ideaal oleks aga et enamik neist oleks läbiva
iseloomuga, seostuks mitme valdkonnaga, seoks neid. Näide: kui näiteks taotleme, et
strateegiliselt prioriteetseks ülesandeks on Tartu muutmine rahvusvahelise tähtsusega linninkubaatoriks, nagu mõnede diskussioonide käigus on välja pakutud, siis seostuks see ühel
või teisel viisil enamike eluvaldkondadega.
Põhiülesannete ja murrangute osas tuleks püüelda võimalikult konkreetse, kui võimalik siis
kvantitatiivse mõõdiku püstitamisele, et saaks fikseerida, millal on see ülesanne täidetud või
nihe saavutatud.
•

Kuidas me hakkame seda strateegilist visiooni ellu viima

See peaks sisaldama kõigepealt mõningad üldisi seisukohti linna arendamise üldpõhimõtete
kohta: mil viisil kavatsetakse kaasata elanikke strateegiliste otsuste tegemisse , teha
koostööd linna ja ülikoolide vahel, teha oluliste probleemide lahendamisel koostööd teiste
omavalitsuste, vabariigi valitsuse ja teiste partneritega. Teiseks, põhimõtted, kuidas seirata
strateegia realiseerumist (NB! See on spetsiifiline ülesanne, mis ei taandu ainult
arengukavade üksikülesannete täitmise seiramisele, tegemist on kõige olulisemate nihete
seiramise ja sellest järelduste tegemisega, samuti arengu üldsuuna hindamisega), mis
juhtudel ja mil viisil minna strateegia muutmisele. Hea oleks kui siin peatükis
kommenteeritaks lühidalt ka põhiliste strateegiliste aktsioonidega seotud kulude ulatust ja
nende katmise võimalusi.
Tervikuna võiks strateegia mahtuda mitte enam kui 8-10
lisanduda fooni mõistmiseks sobilikud lisad.
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leheküljele, millele võiksid

