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(Ajurünnakul osalesid arengukava koostamise juhtrühma liikmed + linnavalitsuse 
osakondade spetsialistid) 

 
 

TUGEVUSED 
 
Olulisemad: 

� Targad inimesed; tasemel haridus, teadus, meditsiin ja tervishoid 
� Erinevate väljakutsete ja probleemide lahendamiseks sobilik elukeskkond 
� Kompaktne, arenev ja turvaline linnakeskkond, sh linnakeskkonna mikrotasandi areng 

(eriilmelised linnapiirkonnad, mis pakuvad võimalusi erineva elustiili ja 
väärtushinnangutega inimestele) 

� Suurlinna hüved ja väikelinna eelised (piisavalt suur, et areneda ja piisavalt väike, et 
mugavalt elada) 

� Mitmekülgne ja kõrgetasemeline haridus ja teadus; innovaatiliste valdkondade 
ligitõmbamine 

 
Veel toodi välja: 

� Tipptasemel haridus, teadus ja arendustegevus 
� IT-skeene ja kõrgtehnoloogia 
� Laia spektriga kultuurielu (sh alternatiivkultuur) 
� Tudengid, kes loovad noorusliku keskkonna 
� Õhkkond, aura, vaimsus 
� Ökoloogiline mitmekesisus, võimalus ära kaduda 

 
 
 
 

NÕRKUSED 
 
Olulisemad: 

� Maksumaksjate arvu vähesus 
� Kodanikualgatuse vähesus 
� Linnaelanike konservatiivsus ja vähene tolerantsus (NIMBY) 
� Töö- ja elukohtade vähesus 
� Tartu turundus (sh Emajõe ja kallaste parem ärakasutamine Tartu turundamiseks) 

 
Veel toodi välja: 

� Infrastruktuur 
� Rohelus 
� Parkimine (Annelinn, Kesklinn; turismibussid) 
� Kallis üüriturg 
� Kodanikuaktiivsuse kui ressursi ebapiisav ärakasutamine 
� Linna pargid võimaldavad ebapiisavalt aktiivset tegevust 
� Kutsehariduskeskuses õpetatavad erialad ei vasta tööandjate vajadustele 
� Mentaalne distants Tallinnast 

 



 
 
 

VÕIMALUSED 
 
Olulisemad: 

� Emajõe ja kallaste parem ärakasutamine Tartu turundamiseks 
� Tudengite (ja ka KHK õppurite) integreerimine 
� Keskkonnasõbralik innovatsioon ja alternatiivenergia kasutamine – tähtsustades 

rohelist elukeskkonda teeme nullenergiaga linna 
� Mitmekülgse ja kõrgetasemelise hariduse ja teaduse potentsiaali ärakasutamisega 

innovaatiliste valdkondade ligitõmbamine, et leevendada töökohtade ühekülgsust ja 
vähesust 

 
Veel toodi välja: 

� Tartu kui elukeskkonna selge(m) positsioneerimine ja turundus 
� Tartu kui turismisihtkoha selgem positsioneerimine ja turundus 
� Infrastruktuur (ühendused – õhk, vesi, maa)  
� Kõrgkoolide ja kultuuriasutuste potentsiaali ärakasutamine (targad inimesed) 
� Turunduses muuseumid, äpid 
� SPA´d  

 
 
 
 
 

OHUD 
 
Olulisemad: 

� Elanike passiivsuse süvenemine 
� Ajude ja vaimu ära kolimine, kuna nende potentsiaal ei leia Tartus rakendust 
� Võimaluste vähesus ja piiramine, liigne bürokraatia 
� Töökohtade ühekülgsus ja vähesus 

 
Veel toodi välja: 

� Transpordiühenduste ebapiisavus 
� Elanike arvu vähenemine 
� Fookuste puudumine, liigne killustatus 
� Linna tugevuste ja väärtuste muutumine iseenesestmõistetavaks 
� Valglinnastumine 
� Tartu oma näo kaotamine (kui Tartu suurus muutub)  
� Eurorahastuse lakkamine (pole väljumisstrateegiat) 
� Eesti monolinnastumine 


