


- Tartu olulisemad linnaruumi väljakutsed, eesmärgid

- Linna laiali valgumine ja jalajälg

- Lühikeste vahemaade linna loomine

- Liikuvustrendid ja tegelikud ootused

- Rasked valikud piiratud ruumi korral 

- Oma silm on kuningas



Tartu on inimmõõtmeline ja tihedalt 
kujundatud linn, kus on kõik käe-jala 
juures, olgu see töine või vaba aja tegevus, 
igapäevatoimetus või kultuurielamus. 

Tartu linnaruum on mitmekesine ja 
huvitav, aktiivsete fassaadide ja turvaliste 
tagahoovidega. Ole sa väike või suur, vana 
või noor – kõigil on turvaline ja mugav.

Foto: Mana Kaasik



TARTU 2024 – ELLUJÄÄMISE KUNSTID

SÜDALINNA KULTUURIKESKUS

RATTATEEDE VÕRGUSTIK

LÜHIKESTE VAHEMAADE LINN

OMAPÄRA

JÄTKUSUUTLIKKUS

ÄRKSAMEELSUS

KOOSLOOVUS



Elanike arvu muutus 2000. ja 2011. aasta
rahvaloenduste vahel (km2)

Linnaliste alade suurenemine – ajavahemikus
2000–2017 on asustusalade pindala suurenenud
138 km2 võrra ehk 4,2%. 

Endised põllumajandusmaad ehitatakse täis
elamuid ja tootmishooneid. Linnalise struktuuri
laienemisega (teenused linnaservades, ringteed ja 
nende äärde tekkivad kaubanduskeskused) tekib
lisasuundumus asendada põllumajandusmaad, 
harvem ka metsamaad ehitatud aladega.

Skeem, tekst: Statistikaamet, Eesti Inimarengu Aruanne, Aalto Ülikool



Aasta keskmine kasutuslubadega uute üksikelamute netopindala on 200 000 m2



- Andmepõhisus ehk tark areng

- 15-minuti linna põhimõte

- Parkimine ja linnaplaneerimine

https://gis.tartulv.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2a09f0e027414d
13a30ccf8a4e8b2d8a#



- Targem tarbija

- Teadlikum planeerija

- Suunatud areng

https://gis.tartulv.ee/portal/apps/webappviewer/index.html?id=2a09f0e027414d
13a30ccf8a4e8b2d8a#



KESKLINNA ÜLDPLANEERING – CITY CENTRE MASTERPLAN
2010-2016



Kauss arhitektid



Arhitekt 11









Foto: Maris Tomba, Mana Kaasik



Kliimakogus osaleb 55 juhuvalimi teel 
valitud tartlast, kes on läbilõige Tartu 
elanikest, arvestades sugu, vanust, 
elukohta, tööalast hõivatust ja emakeelt. 
Kutse kliimakogusse saadetakse ligikaudu 
15 000 tartlasele.

Foto: Mana Kaasik



Koostöö teadusasutustega

https://its.cs.ut.ee/modsplit/#home



Uus liikumisloogika

- Säästlik pendelränne

- Toetav kommunikatsioon



Tartu linna ja lähiümbruse liikuvusuuring

Skepast ja Puhkim, 2018.a.

Tartu linnaruumi arvamusuuring

Viilup uuringud 2021.a.



Kõige olulisem ruumimeede

- Uus kvaliteet jalakäijatele ja ratturitele

- Terviklikud tänavad inimestele

- Kõige kriitilisemad kohad



Tartu jalgsi ja rattaga liikumise võrgustikud



Tänavad inimestele… kohe!

- Innovaatiline ja kiire

- Teadmispõhine protsess

Foto: AEP



Foto: Google, Green Destinations

Luua kvaliteetne avalik ruum vanalinna ja jõe ühendajana

Meelitada inimesi kesklinna, pakkudes mitmekesiseid võimalusi vaba aja veetmiseks (kultuur, toit, linnamelu)

Teadvustada keskkonnaprobleeme ja pakkuda neile lahendusi (elurikkus, rohefestivali põhimõtete rakendamine jm)

Tõsta Tartu mainet rohelise ja inimkeskse sihtkohana nii Eestis kui välismaal.



Mana Kaasik



Tartu Postimees



43%

27%

25%

5%

See on ajutise lahendusena katsetamist väärt

See on hea lahendus, mis võiks püsivalt nii olla

See ei ole ei mõistlik katsetus ega lahendus

Mul puudub seisukoht

Foto: Tõnis Arjus



42% 15-24 aastastest ning 

31% 25-45 aastastest leidsid, et Autovabaduse 
puiestee lahendus võiks olla aastaringne

Foto: Mana Kaasik



https://tartu.ee/et/autovabaduse-puiestee-diskussioon

•07.09.2020 Müürileht. Vabadus olla vabalt
•20.08.2020 Tartu Postimees. Juhani Jaeger: Vabaduse puiesteest Vabaduse väljakuks
•14.08.2020 Tartu Postimees. Rannar Raba: autoosaduse puiesteelt Emajõe äärde
•12.08.2020 Tartu Postimees: Krõõt Kiviste: autovabaduse puiestee oli aus tehing
•09.08.2020 ERR. Berk Vaher: vabastatud puiestee ehk Tartult kae eemaldamine
•08.08.2020 ERR. Merle Karro-Kalberg. Pidu elutoas
•07.08.2020 Sirp. Autovabaduse puiesteelt Tartu tulevikku
•07.09.2020 Müürileht. Elo Kiivet: Vabadus olla vabalt
•03.08.2020 ERR Menu. Galerii: Autovabaduse puiestee sai meeleoluka lõpu
•02.08.2020 Tartu Postimees. Kuu aega südalinnas tegutsenud autovabaduse puiestee lõpetab täna tegevuse
•29.07.2020 Tartu Postimees. Riia läks autovabadusega Tartust erinevat teed
•29.07.2020 ETV+. В Тарту на бульваре Свободы от автомобилей можно весело провести время
•29.07.2020 Õhtuleht. „JÄRGMINE PEATUS“ | Kust Lõuna-Eestist võib leida tükikese Prantsusmaad, kust aga Veneetsia või Amsterdami?
•24.07.2020 Tartu Postimees. Toomas Jürgenstein: ka see asi jääb minu südametunnistusele
•18.07.2020 Tartu Postimees. Riias muutus Tartu nime kandev tänav kuuks ajaks autovabaks
•17.07.2020 ERR Menu. Video: Autovabaduse puiestee ehitamiseks kulus 500 ruutmeetrit kunstmuru
•16.07.2020 Tartu Postimees. Tartu vald kolib autovabaduse puiesteele
•14.07.2020 Tartu Postimees. Autovabaduse puiesteel tutvustab uut näitust füüsik Jaak Kikas
•13.07.2020 ERR News. Tartu's 'Car-Free Avenue' sees 18,000 visits in first two weeks
•10.07.2020 Tartu Postimees. Galerii ⟩ Raadio 2 tõi nädalaga Autovabaduse puiesteele tuntud Eesti artistid
•10.07.2020 Tartu Postimees. Autovabaduse puiesteel tantsiti inspiratsioonitantsu
•09.07.2020 Tartu Postimees. Autovabaduse puiesteel käis avanädalavahetusel 10 000 inimest
•07.07.2020 Raadio 4. Бульвар Свободы от автомобилей открыт!
•06.07.2020 Tartu Postimees. Raadio 2 läheb eetrisse Autovabaduse puiesteelt
•04.07.2020 ERR News. Car-free Avenue' opens in Tartu
•03.07.2020 ERR. Reportaaž: Tartu Vabaduse puiestee sai autovabaks
•03.07.2020 Tartu Postimees. Autovabaduse puiestee paljusid liiklejaid ei ärrita
•03.07.2020 Tartu Postimees. Ants Kask: rohepesu või ajupesu?
•03.07.2020 Tartu Postimees. Autovabaduse puiestee esimese päeva õhtu oli rõõmus ja rahvarohke
•02.07.2020 Kanal 2. "Suve ÕHTU!" Tartus (vaata alates 25:54)
•01.07.2020 Tartu Postimees. Stepan Karja: autoliiklust piirates mõelgem ubade jaotumuse seadusele
•01.07.2020 Tartu Postimees. Karl Pütsepp: autovabadus ja mitmekesisem linn
•01.07.2020 Õhtuleht. Vanahärra Tartu autovabadusest: „Las noored müravad Emajõe kaldal.“
•19.06.2020 Eesti Päevaleht. LIBERAAL VS. KONSERVATIIV | Kas suveks peaks kesklinnad autodele sulgema?
•19.06.2020 ERR. Autovabaduse puiestee loomine suurendab liikluskoormust mujal Tartus
•17.06.2020 Edasi.org. Lauri Räpp: Emajõe Veneetsia ja Tartu suvi
•17.06.2020 Tartu Postimees. Esta Tatrik: Vabaduse puiestee kui kiigeplats
•11.06.2020 Tartu Postimees. Karin Bachmann: vaba aju puiestee
•10.06.2020 Tartu Postimees. Aksel Part: autovabaduse puiestee pole ajuvabadus
•09.06.2020 Tartu Postimees. Vambola Paavo: Vabaduse puiestee kui pingpongilaud
•09.06.2020 Kuku raadio "Vahetund Postimehega" (Tartu Postimehe ajakirjanikud arutlevad Autovabaduse puiestee üle)
•05.06.2020 Tartu Postimees. Rannar Raba: ajuvabaduse puiestee
•05.06.2020 Terevisioon. Intervjuu Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjusega
•03.06.2020 Tartu Linnavalitsuse pressiteade. Tartu südalinna tuleb linlaste kohtumispaik Autovabaduse puiestee
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https://www.muurileht.ee/vabadus-olla-vabalt/
https://tartu.postimees.ee/7042532/juhani-jaeger-vabaduse-puiesteest-vabaduse-valjakuks
https://leht.postimees.ee/7038958/rannar-raba-autoosaduse-puiesteelt-emajoe-aarde
https://tartu.postimees.ee/7037615/kroot-kiviste-autovabaduse-puiestee-oli-aus-tehing
https://www.err.ee/1122058/berk-vaher-vabastatud-puiestee-ehk-tartult-kae-eemaldamine
https://kultuur.err.ee/1121908/merle-karro-kalberg-pidu-elutoas
https://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/autovabaduse-puiesteelt-tartu-tulevikku/
https://www.muurileht.ee/vabadus-olla-vabalt/
https://menu.err.ee/1119958/galerii-autovabaduse-puiestee-sai-meeleoluka-lopu
https://tartu.postimees.ee/7030796/kuu-aega-sudalinnas-tegutsenud-autovabaduse-puiestee-lopetab-tana-tegevuse
https://tartu.postimees.ee/7027559/riia-laks-autovabadusega-tartust-erinevat-teed
https://rus.err.ee/1118279/bulvar-svobody-ot-avtomobilej-v-tartu-stal-ljubimym-mestom-otdyha-gorozhan
https://www.ohtuleht.ee/1007964/jargmine-peatus-kust-louna-eestist-voib-leida-tukikese-prantsusmaad-kust-aga-veneetsia-voi-amsterdami
https://tartu.postimees.ee/7024409/toomas-jurgenstein-ka-see-asi-jaab-minu-sudametunnistusele
https://tartu.postimees.ee/7020455/riias-muutus-tartu-nime-kandev-tanav-kuuks-ajaks-autovabaks
https://menu.err.ee/1114251/video-autovabaduse-puiestee-ehitamiseks-kulus-500-ruutmeetrit-kunstmuru
https://tartu.postimees.ee/7018963/tartu-vald-kolib-autovabaduse-puiesteele
https://tartu.postimees.ee/7017078/autovabaduse-puiesteel-tutvustab-uut-naitust-fuusik-jaak-kikas
https://news.err.ee/1112417/tartu-s-car-free-avenue-sees-18-000-visits-in-first-two-weeks
https://tartu.postimees.ee/7015081/raadio-2-toi-nadalaga-autovabaduse-puiesteele-tuntud-eesti-artistid
https://tartu.postimees.ee/7015046/autovabaduse-puiesteel-tantsiti-inspiratsioonitantsu
https://tartu.postimees.ee/7013767/autovabaduse-puiesteel-kais-avanadalavahetusel-10-000-inimest
https://r4.err.ee/1110011/tartu-bulvar-svobody-ot-avtomobilej-otkryt
https://tartu.postimees.ee/7011609/raadio-2-laheb-eetrisse-autovabaduse-puiesteelt
https://news.err.ee/1109385/car-free-avenue-opens-in-tartu
https://www.err.ee/1109193/reportaaz-tartu-vabaduse-puiestee-sai-autovabaks
https://tartu.postimees.ee/7009300/autovabaduse-puiestee-paljusid-liiklejaid-ei-arrita
https://tartu.postimees.ee/7009222/ants-kask-rohepesu-voi-ajupesu
https://tartu.postimees.ee/7010108/autovabaduse-puiestee-esimese-paeva-ohtu-oli-roomus-ja-rahvarohke
https://tv.postimees.ee/6998265/suve-ohtu-tartus-kulas-ansambel-5miinust-ning-naitlejad-karol-kuntsel-ja-ragne-pekarev
https://tartu.postimees.ee/7007642/stepan-karja-autoliiklust-piirates-moelgem-ubade-jaotumuse-seadusele
https://tartu.postimees.ee/7007645/karl-putsepp-autovabadus-ja-mitmekesisem-linn
https://www.ohtuleht.ee/1005878/vanaharra-tartu-autovabadusest-las-noored-muravad-emajoe-kaldal-
https://epl.delfi.ee/arvamus/liberaal-i-vs-i-konservatiiv-kas-suveks-peaks-kesklinnad-autodele-sulgema?id=90207703
https://www.err.ee/1104402/autovabaduse-puiestee-loomine-suurendab-liikluskoormust-mujal-tartus
https://edasi.org/61419/lauri-rapp-emajoe-veneetsia-ja-tartu-suvi/
https://tartu.postimees.ee/6998394/esta-tatrik-vabaduse-puiestee-kui-kiigeplats
https://tartu.postimees.ee/6993699/karin-bachmann-vaba-aju-puiestee
https://tartu.postimees.ee/6992984/aksel-part-autovabaduse-puiestee-pole-ajuvabadus
https://tartu.postimees.ee/6991994/vambola-paavo-vabaduse-puiestee-kui-pingpongilaud
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/vahetund-tartu-postimehega-2020-06-09/
https://tartu.postimees.ee/6989468/rannar-raba-ajuvabaduse-puiestee
https://etv.err.ee/1098894/autovabaduse-tee
https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-sudalinna-tuleb-linlaste-kohtumispaik-autovabaduse-puiestee




Fotod: Tõnu Tunnel, Anna-Liisa Unt, Maris Tomba

See on linna läbiv kiir, mille pilootala ulatub Delta hoonest Vaksali sillani

Rajatakse ajutised rattarajad, mis toovad inimesed südamesse kokku



- Pool tänavaruumist on avalik ruum

- 1+1 sõidurida

- Läbivalt rattarajad

- Täiendavad ülekäigurajad

Skeem: Anna-Liisa Unt



Riia tn korruselamud (Ld >65 dB, kohati >70 

dB ja üksikud hooned >75 dB

Suurima müratasemega koolimaja – MRK

Tegevuskava ettepanekud: 

- Piirkiiruse alandamine

- Kergliikluse soodustamine

- Haljastuse osakaalu suurendamine

Foto: Tõnis Arjus



- Ajutised rattarajad mõlemas servas

- Tagatud on bussitaskud

- Tagatud on vasakpöörde rajad



- Easõbralik linnaruum

- Tänavainventar

- Taskupargid

- Vaiksem tänavaruum



Foto: Fyma

2021.a. augusti ehitustööde ajal 

Ajakulu autoga ca 8 minutit

Tipp-tunni maksimum 12 minutit

2022.a. veebruar

Ajakulu autoga ca 6 minutit

Tipp-tunni maksimum 9 minutit



- Suurimad mured tänavaruumis

- Linn on kõigi oma, kõigi vastutus

- Mida saab igaüks ise ära teha 

muutusteks

- Konkreetsed kohad ja ideed (kohalike 

tänavatarkus)



Foto: Mana Kaasik


