
 
 

 
 

 
 
 
 

Tartumaa maakonnaplaneering 
 

Asustuse arengu suunamine ja 
toimepiirkondade määramine 

 
 

Tellija:  
Tartu Maavalitsus 

 
 

Teostajad:  
Antti Roose ja Martin Gauk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartu 2014 



 

 
 

 

SISUKORD 
 

 
Sissejuhatus ............................................................................................................................................. 3 

1. Tiheasulate piiritlemine Tartumaal ................................................................................................. 5 

1.1. Ettepanekud asustuse suunamiseks ........................................................................................... 21 

2. Tootmis-, äri- ja logistikaalad ........................................................................................................ 25 

3. Tartumaa toimepiirkonnad ........................................................................................................... 28 

Allikad .................................................................................................................................................... 35 

 



 

3 
 

Sissejuhatus 

 
Tartu maakonnaplaneering, mis kehtestati Tartu maavanema 23. aprilli 1999. a korraldusega nr 1537, 
on tingituna olulistest linnastumise ja teisalt ääremaastumise protsessidest aegunud ega saa olla 
lähtealuseks üldplaneeringute ja teiste asustuse arengut suunavate planeeringute koostamisele 15ne 
aasta möödudes. Planeeringuliselt on kõige põhimõttelisem Tartu ümbruse asustuse suunamine, sest 
sinna on tekkinud ja üsnagi vabalt arenemas täiesti uut tüüpi eeslinna-asustus. Uue Tartu 
maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus oma 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. 
Siseministeerium on töötanud välja maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohad, mida 
täiendavad metoodilised käsitlused tiheasustusalade ja toimepiirkondade määratlemisest. Tartu 
maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja, koostaja ja kehtestaja on Tartu maavanem. Sisuliselt 
viib planeeringuprotsessi läbi Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond. 
 
Tartu on alates 2000ndatest aastatest eeslinnastunud, mille tulemusena on tekkinud linna 
lähivööndisse täiesti uut tüüpi eeslinlik asustus. Seda iseloomustab kaootiline, katkestustega ja 
lünklik maakasutusmuster, planeeritust osaline väljaarendatus ning johtuvalt vastuolud üksikute 
detailplaneeringute ruumilisel sidususel ja taristu arendamise kvaliteedis. Antud töö pakubki välja 
lahendusi Tartu maakonnaplaneeringule asustuse suunamiseks ja toimepiirkondade määramiseks, 
lähtudes Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatatud Tartu maakonnaplaneeringu 
lähteülesandest ja arvestades Tartu maavanema 03.09.2013 korraldust nr 1-1/501 Tartu 
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi algatamisest. Leping töö 
alustamiseks sõlmiti 13.juunil 2014 vahetähtajaks ülesande lahenduse eskiiside esitamiseks oli 
30.september, lõpparuande esitamise tähtaeg 3.november ning 25.novembri seminari tagasisidet 
arvestava täiendatud aruande tähtaeg 15.detsember 2014.  
 
Töö telliti kuues osas ja allteemas: 
 
1. Tiheasulate piiritlemine Tartumaal. Aluseks võtta Siseministeeriumi tellitud 2014. Aasta suvel 
valmiv Eesti Kunstiakadeemia uuring: „Asustuse arengu suunamise ülesande lahendamise 
võimalused maakonnaplaneeringus“, Statistikaameti tiheasustusega paikkonnad 
(https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR# , otsingusse „tiheasustusega paikkond“), ETAK ja muud 
andmed tegeliku hoonestuse kohta, moodustatud katastriüksused. Võimalusel arvestada 
üldplaneeringutes kavandatud maakasutusega. 
2.Piiritletud tiheasulate kohta põhiandmete esitamine (nimi, praegune ja kavandatav elanike arv ja 
ala pindala). 
3. Maakonnaplaneeringu liigile kohaste üldiste maa-alade kasutustingimuste väljatöötamine, mis 
väldiks tiheasula laadsete hoonekoosluste tekkimist väljaspool piiritletud tiheasulaid.  
4. Üldplaneeringute koostamise aluseks olevate ettepanekute tegemine neis asustuse suunamise 
ülesande lahendamiseks ning sellega seonduvate üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. 
5.Oluliste logistika- ja tootmisalade paiknemise määratlemine, mis võivad olla omaette tiheasulad 
või osa suuremast tiheasulast. Soovitav eraldi tähis. 
6.Määrata toimepiirkonnad koos alamtsoonidega - linnapiirkond, siirdeala, ääreala ja nende 
võimaliku ruumimudelid ning siduda määratud asustuse suunamisega. Aluseks Siseministeerium 
"Toimepiirkondade määramine. Raport“. Statistikaamet Koostajad: Anu Tõnurist, Mihkel Servinski, 
Ülle Valgma, Tallinn 2014. 
 
Esitatavas aruandes on allülesanded koondatud kolme peatükki, milles esimene käsitleb Tartumaa 
tiheasulate piiritlemist, maa-alade kasutustingimusi ning ettepanekuid asutuse suunamiseks, teine 
käsitleb maakondliku tähtsusega logistika- ja tootmisalasid ning kolmas selgitab Tartumaa 
toimepiirkondade jagamist vöönditeks, arvestades ka Tartu regionaalset tagamaad kogu Lõuna-
Eestile.  

https://www.siseministeerium.ee/public/LSK_MKP_koostamiseks_2013.pdf
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Vastavalt PlanS §2 (2) tuleb planeeringu tekstis esitada vaid planeeritava maa-ala ruumilise arengu 
analüüsile tuginevad ruumilise arengu eesmärgid ning planeeringulahenduste kirjeldused ja 
põhjendused. Planeeringulahenduse põhjendamine peab tõestama ja näitama, kuidas on jõutud 
konkreetse tingimuse või lahenduseni jõuti. 

Planeeringulahenduseni pole võimalik jõuda analüüsimata planeeritava ala geograafilisi iseärasusi, 
olemasolevat olukorda ja tulevikuväljavaateid. Selleks näeb planeeringuprotsess ette analüüsietappi. 
Antud tööd saabki käsitleda maakonnaplaneeringu asustuse arengu analüüsina, mis vaatab täpsemalt 
tagasi 2000ndatesse aastatesse ning mille ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 
2030+. Pakutud lahendustes on arvestatud viimaste kümnendite asustuse arenguga ning 
aktuaalsetelt trendidelt pakutud välja asustuse arengu prognoos. Töö tulemusi saab kokkuvõtlikult 
pidada maakonnaplaneeringu lisaks.  

Asustuse suunamise ülesannet võib pidada teises maakonnaplaneerimise tsüklis kõige olulisemaks 
teemaks, mille põhifookus on seotud Tartu eeslinnastumisele. Lisaks kerkib pakilisena ka kestliku 
kahanemise temaatika väheneva rahvaarvuga maa-asulates. Ülesande lahendamisel kasutati 
Siseministeeriumi juhendmaterjali, Eesti Kunstiakadeemia metoodikat, Tartu ülikooli geograafia 
osakonna ruumilise planeerimise analüüse, rahvaloenduse ja riigiregistrite andmeid. Samuti arvestati 
sotsiaaltaristu jt maakonna taseme teemaplaneeringute ning hinnati kriitiliselt omavalitsuste 
üldplaneeringuid aga ka kümneid detailplaneeringuid. 

Tekstilises osas esitatakse asustuse arengu analüüsile tuginevad ruumilise arengu eesmärgid ning 
planeeringulahenduste kirjeldused ja põhjendused. Ühtlasi selgitatakse analüüsimetoodikat ja 
planeeringulisi asjaolusid, kuidas pakutud lahenduste ja üldiste maa-ala kasutustingimuste 
määratlemiseni jõuti. Tabelitena on lisatud tiheasulate üldandmed prognoositava elanike arvuga ning 
tiheasulate elamuprognoos vööndite lõikes. Kartograafilise väljundina on toodud 
planeeringulahenduse kaardid, samuti täpsemad kaardiaknad tiheasulate kohta ja toimepiirkondade 
käsitlusest. 
 
Planeerimise avalikkus tagatakse lisaks planeerimisseaduses sätestatud kohustuslikele 
protseduuridele antud juhul Eesti geoportaalis planeerimise käiku ja vahetulemusi kajastava teabe 
alalise kättesaadavusega, millele on link maavalitsuse veebilehelt. Kaasava planeerimispraktika 
edendamiseks on võimalik planeeringukaartide ja teemakihtidega tutvuda ning planeeringulahendusi 
ettepanekutega täiendada Eesti geoportaalis Tartu maakonnaplaneeringu veebikaartidel 
http://inspire.maaamet.ee/kaart#/bookmark/ccffadfeb89f86a6. 

 
Töö koostasid geoinformaatika doktor Antti Roose ja regionaalplaneerimise doktorant Martin Gauk. 
Koostajad on tänulikud lähteandmete ja konsultatsioonide eest Margus Hendriksonile, Peep 
Männiksaarele ja Maris Aleksašinile Tartu Maavalitsusest ning Tõnu Ojale Tartu Ülikoolist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://inspire.maaamet.ee/kaart#/bookmark/ccffadfeb89f86a6
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1. Tiheasulate piiritlemine Tartumaal 
 

a. Tiheasulate piiritlemine Tartumaal. Aluseks EKA uuring: „Asustuse arengu 
suunamise ülesande lahendamise võimalused maakonnaplaneeringus“, 
Statistikaameti tiheasustusega paikkonnad 
(https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR#, ETAK ja muud andmed tegeliku 
hoonestuse kohta, moodustatud katastriüksused. Võimalusel arvestada 
üldplaneeringutes kavandatud maakasutusega. 

b. Piiritletud tiheasulate kohta põhiandmete (nimi, praegune ja kavandatav 
elanike arv ja ala pindala) esitamine. 

 
 

Maakonnaplaneeringu asustuse arengu ja võimalike lahenduste kaalutlustes tekitab eeskätt küsimusi 
tiheasumite piiritlemine Tartu eeslinnaalal ja lähitagamaal. Kiiresti arenenud eeslinna-ala on oma 
maakasutuslikus üleminekus linna-alalt maapiirkonnaks ning õiguslikes kui sisulistes vastuoludes 
maakonnaplaneeringu põhiteemaks. 

Tiheasustuse piiritlemisel Tartumaal on lähtutud põhiliselt EKA metoodilistest juhistest asustuse 
arengu suunamiseks (juuni 2014), pakkudes välja sobivaimaid viise kehtivates õiguslikes 
regulatsioonides ja planeerimispraktikas ratsionaalseks ja pragmaatiliseks ning ühtlasi paindlikuks 
tiheasulate määratlemiseks ja piiritlemiseks Tartumaal. Maakonnaplaneeringu asustuse arengu 
lahenduse koostamisel on arvestatud kehtestatud üldplaneeringutega. Kahtluseta, elamualad on 
kehtivates ÜP-tes ebarealistlikult laialdased, kattes suurte aladena linnalähiseid põllumajandusmaid. 
Eeslinna asustusala, kui see areneks tänastest tihedustes (loe: hõredustes), mahutaks Tartu 
lähitagamaale ÜP kohaselt elama hinnanguliselt 50 000 inimest, pluss Tartu linna 15 000 täiendavat 
elanikku. Siia sisse on arvestatud juba kehtestatud elamumaade DPd. Alates 2000. aastast on 
eeslinnavaldades (Haaslava, Luunja, Tartu v, Tähtvere ja Ülenurme) planeeritud 438 
detailplaneeringuga 11 049 uut eluruumi (2013.a lõpu seisuga). Tartu linnas on kehtestatud 233 
elamumaa DPd 6 607 eluruumiga. Planeeritud eluruumidest on tänaseks valmis ehitatud Tartu linnas 
31% ja eeslinnas vaid 23%, mis tõestab mitmekordset üleplaneerimist. Laialdased arendused on 
tunginud sügavale põllu- ja metsamaadele ning hakkinud rohevõrgustikku. Valglinnastunud juhusliku 
mustriga asustuses puuduvad sageli omavahelised loogilised ruumilised seosed ning sidusus 
varasemate asustusstruktuuri elementidega on nõrk või puudulik. Uusasumid on valdavalt 
üheotstarbelised ning ruumiliselt ja taristuvõrgustiku mõttes võrdlemisi isoleeritud. Uusasumite 
lähistel puuduvad üldjuhul ka avalikud teenused või pärinevad need eelmisest kasvuajastust 
Nõukogude päevilt. Napib ka avalikku ruumi.  

Et kehtivad üldplaneeringud ja detailplaneeringud väljendavad valglinnastumise põhimõtteid ja 
lahendusi, kinnitab see senisest märksa rangemat asustuse suunamise vajadust ja planeeringulist 
kehtestamist. Strateegilisi eesmärke teeniv ruumiline planeerimine maakonna tasandil saab 
määratleda asustuse arengualad, pakkuda lahendusi nende tihendamiseks ja kompaktsuse 
tõstmiseks, parandades ühtlasi säästva ja integreeritud liikuvuse võimalusi ning luues 
keskkonnasõbralikku ja sidusat linnaruumi. Teisalt peab möönma, et traditsioonilise linnaruumi 
kujundamine, eriti eeslinnavööndis, ei ole enamasti reaalne nagu ka ei saa ignoreerida inimeste 
püüdu isikliku heaolu tõstmiseks ja elukvaliteedi parandamiseks. Planeeringulised lahendused järjest 
individualistlikumas auto-, tarbimis- ja heaoluühiskonnas vastanduvad tihti riiklike poliitikatega, mis 
kuulutavad säästvat arengut, kliimapoliitikate elluviimist ja keskkonnakaitset. Samas on negatiivsete 
järelmõjudega maakasutusmuutused ja planeeringud juriidiliselt korrektsed. 
 

https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR
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Järgnevalt on toodud tiheasumite piiritlemise metoodika 3s etapis Nõo aleviku näitel. 

 
 

1. TIHEASUSTUSEGA PAIKKONDADE MÄÄRAMINE GIS 
TARKVARA ABIL 
1.1. GIS tarkvarasse laeti sisse ETAKi ehitiste kihist kõik elu- 
tootmis-, kõrval-, ja ühiskondlikud hooned maakonna piires 
ning seejärel joonistati hoonete ümber 100m raadiusega 
puhvrid, mis liideti omavahel kattuvuse alusel 
hoonetekobarateks kokku (helepruun areaal). 
1.2. Statistikaameti kaardirakenduse ruumipäringu abil 
arvutati igale moodustatud hoonetekobarale rahvaarv, 
mille järel kustutati ära otseselt hajaasustusliku iseloomuga 
hoonetekobarad. Küll aga jäeti alles need, mis väärisid 
kaalumist tiheasumitena, s.t elanike arv suurem kui 200 in., 
samuti suuremad suvilate hoonetekobarad. 
 
 

 
 

2. TIHEASUSTUSEGA PAIKKONDADE PIIRIDE 
TÄPSUSTAMINE  
2.1. Tiheasumite piirid täpsustati lähtuvalt ehitiste ja nende 
juurde kuuluvate katastriüksuste paiknemisele teiste 
hoonete, tehnilise taristu (teed, raudteed, trassid) ning 
looduslike piiride (kõlvikud, veekogud, mets jms.) suhtes, 
esitatud oranži areaalina. Lahendus kujundati iga asumi 
tunnuseid ja eripärasid arvesse võttes, sh maakasutuse 
otstarbeid, asukohatunnuseid, arengudünaamikat ja -
potentsiaali. 
2.2. Maakasutuse ja tootmis- ning äritegevuse iseloomu 
alusel eristati tiheasumite sees maakondliku tähtsusega 
tootmis-, äri- ja logistikaalad. 
2.3. Täpsustatud piiride alusel selgitati statistikaameti 
kaardirakenduse ruumipäringu abil iga tiheasumi rahvaarv 
aastatel 2000 ja 2011, mille alusel arvutati asulale 
ligikaudne eluruumide arv, arvutati pindala ja 
rahvastikutihedus. 

 

3. TIHEASUSTUSEGA PAIKKONDADE PIIRIDE LAIENEMINE  
2030 PERSPEKTIIVIS 
3.1. Võttes arvesse viimase kümnendi rahvastikuprotsesse, 
rahvastikuprognoosi, elamufondi uuenemise määra ning 
kehtivad üld- ja detailplaneeringuid, nende sisu, 
realiseerituse astet ja paiknemist, määrati tiheasumite 
laienemised. 
3.2. Eeslinnastumise ja halduslikest eripäradest tingituna 
eristati Tartu linnaga sidusate eeslinnas paiknevate 
tiheasulate arengud linna omast. 
3.3. 2030 arenguperspektiivis selgitati elamuturu vööndites 
–põhiline arengukiiruse tegur on kaugus linnakeskusest – 
seni planeeritud elamumaa potentsiaalne väljaarendatus, 
rahvaarv ning eluruumide arv. 
  

LEGEND
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Hinnates EKA metoodika rakenduslikkust Tartu eeslinnaasulates, siis enamasti Suur-Tartu juhtumid ei 
täida oma killustatud paigutuse, osalise arendatuse, pindalalise väiksuse ja napi elanike arvu tõttu 
soovituslikke tiheasula kriteeriume, mille kohaselt peaks sidusas asustusmustris ja hoonete 
kompaktsuses omavahelise maksimaalse kaugusega vähemalt 200 m elama vähemalt 200 inimest. 
Kui ruumilisi katkestusi ja rabedust on võimalik tiheasumi arengu ja kehtestatud DPde perspektiivis 
tänaseid ebaloomulikke asustuskontuure strateegilise ja üldistava joonega maakorralduslikke ja 
konsolideerivaid võtteid rakendades siluda, et saavutada asustuses vähemalt hoonete 200 meetrine 
sidusus ja kompaktsus, siis elanike arvult jäävad eraldi paiknevad uusasumid võrdlemisi väikeseks. 

Kahtlemata jääb maakonnaplaneeringu lahendusi tingima riigi ja omavalitsuste planeerimisvolituste 
jaotus, planeerimisõiguslikud alused ja halduslikud tavad. Ehkki põhiseaduslikult ja demokraatlikult 
peaks otsuseid langetama lähimuspõhimõttel, saab asustuse arengut terviklikus ja funktsionaalselt 
sidusas Tartu linnapiirkonnas lahendada vaid omavalitsuste ühisotsusel. See väljendab paratamatult 
Eesti suuruselt teises linnapiirkonnas ja regionaalse tasandi keskuses riiklikku poliitikat, vajadusi ja 
huvisid. Kindel roll arengutes on Tartus suurema osakaaluga avalikul sektoril, ülikoolidel, üldharidus- 
ja haiglavõrgustikul jne. KOV kohalikud huvid vajavad tasakaalustamist riiklikega maakonna ja 
regionaalsel tasandil. See peaks olla maakonnaplaneeringu missioon ja ülesanne. Kindlasti vajab 
maakonnaplaneeringu tasandi kohustuslikkus ja tõlgenduslikkus nagu ka maakasutuse üldiste 
tingimuste esitamine õiguslikku ekspertiisi. Põhimõttelisi spekulatsioone tekitab ka 
planeerimisseaduse eelnõu, mis on Riigikogu menetluses teisel lugemisel, kavatsusega enne 
märtsivalimisi see kehtestada.  

Majanduse arengus võrdlemisi heitlikel aegadel ning sellest tulenevates ühiskonna sotsiaalsetes 
muutustes on õigustatud ka küsimus MP ajalisest perspektiivist ning tõenäosuslikkusest. Kui täpselt 
prognoositav on 2030? Olles tunnistanud põhimõtteliselt uut tüüpi maakasutuse teket 
eeslinnavööndis võib järgnevaks 15+ aastaks oletada mõõdukat tagasipöördumist maakasutuse 
korrastamisele ja arenduskontrollile ning ehituslikus mõttes kauglinnastumise peatumist. Siiski ei saa 
arenguid prognoosida lineaarses kasvus või kahanemises, sest asustussüsteemi areng sõltub 
majanduse käekäigust, ja siin on majandustsüklid läinud käima täiesti erinevas rütmis senisest 
majandusajaloost (aeglane taastumine, pika-ajaline 0-kasv jne). 

Võtmemõisteteks on antud töös asula, mis on üldnimetuseks ka planeerimisseaduses ning mitmetes 
teistes hoonestust ja ehitatud keskkonda reguleerivates seadustes. Tiheasulate tähenduses on 
juriidiliste mõistetena kasutusel veel hoonestus ja tiheasustus. EKA metoodika soovitab uute 
asjakohaste mõistetena tiheasumit ja ruumimudelit. Tiheasumiks on kompaktne asustusala, mis 
määratakse maakonnaplaneeringus ning täpsustatakse üldplaneeringuga. Sellisel juhul taandub 
tiheasustusala juriidiliseks üldmõisteks, mis käsitleb väiksemaid maa-alasid tiheasumi siseselt. 
Ruumimudel on üldplaneeringu tasandi oskussõnaks, kuid osutub vajalikuks ka tiheasumite 
ruumistruktuuri ja terviklahenduse planeerimisel. Antud töös tuuakse uuenduslikult sisse kaks 
tüpoloogiat, esimene arengudünaamika ja teine asustusmustri alusel: 

I Kuus tiheasulate arengutüüpi, milles kaks esimest on linnaliseks tõmbekeskuseks:  
1) Regionaal-linn/maakonnalinn 
2) Väikelinn 
3) Kasvuala 
4) Jätkusuutliku arengu ala 
5) Kestliku kahanemise ala  
6) Tootmis-, äri ja logistikaala 

II Neli tiheasulate morfoloogilist tüüpi:  
1) Linn 
2) Eeslinn 
3) Suvila-ala 
4) Maa-asula 
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Tiheasulate tüübid 
AA1 – Linn: prototüüp Tartu Tammelinn 

 

  
 

AA2 – Eeslinn: prototüüp Vahi alevik 
 

  
 

AA3 – Suvilaala: prototüüp Kabina 
 

  
 

AA4 – Maa-asula: prototüüp Võnnu alevik 
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Eesti Statistikaameti rakendatud Euroopa Komisjoni regulatsiooni (“Commission regulation (EC) No 
1201/2009,” 2009) meetodil saab Tartu maakonnas eristada 37 tiheasustusala, neist suurimana Tartu 
linna koos sidusate eeslinna-aladega Veibris, Vahis, Soinastes, Ränis, Õssus ja Lohkvas 35,4 km2 

(102 230 elanikku). Mitmed linnalähivöösse jäävad asulad on linnaga ruumiliselt liitunud ning sidusus 
kasvab nii asumite siseselt kui vaheliselt. Linnaga sidusate eeslinnaasumite rahvastiku ja 
eluruumidega seotud näitajad ja kasvuprognoosid on toodud välja ka eraldi. Pindalaliselt suuremate 
tiheasulatena väärivad välja toomist veel Elva-Peedu 6,9 km2 (6 350 elanikku), Ülenurme 1,5 km2 
(1 930 elanikku) Nõo 1,6 km2 (1 370 elanikku) ning Tõrvandi 1,3 km2 (1 970 elanikku).  
 
Kaart 1. Tiheasulad EK metoodika alusel https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR#. 
 

 

Tartumaa asustusstruktuur on ja ka jääb tugevalt ühekeskuseliseks, mida veab Lõuna-Eesti 
regionaalse keskusena ülikoolilinn Tartu. Linna lähistele jäävad mitmed kasvavad eeslinnaasulad. 
Tartust kaugemal on enamasti tiheasulateks kas kihelkonna keskusest välja kasvanud või Nõukogude 
ajal suurpõllumajanduse arendamisel laienenud maa-keskasulad, tänased vallakeskused. Nende 
pindalaline suurus ei küüni üldjuhul üle 1,3 km2 ja elanike arv jääb enamasti alla 500 inimese. Nii 
Tartu linn kui ka enamus maa-tiheasulaid ei ole ruumistruktuurilt ja konfiguratsioonilt kaugeltki mitte 
kompaktsed alad – tihti esineb ketina maanteid ääristavat riba-asustust ja poolsaarelisi 
väljajoonistusi kas siis kortermaja rühmade (koos aiamaadega) või (endiste) põllumajandusettevõtete 
tootmisaladena alevikust eemal. Euroopa Komisjoni ja EKA metoodika alusel ei ulatu tiheasumi 
kvantitatiivse künniseni valdav enamus uusi hõreasustusega eeslinnaasumeid ega moodusta ka 
eraldiseisvaid uusi kontuure. Küll aga on tiheasulate mustrit laiendanud Tartu linnaga külgnevad ja 
sidusad uusasumid või uusarendused eeslinna-alevike servades. 

 

 

https://estat.stat.ee/StatistikaKaart/VKR
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Kaart 2. Planeeringulahenduse tiheasulad (olemasolevad ja laiendused), väljavõte Eesti geoportaali 
Tartu MP rakendusest. http://inspire.maaamet.ee/kaart#/bookmark/ccffadfeb89f86a6  

 

 
Tiheasulad jagati asustusprotsesside ja –dünaamika alusel järgmiselt (vt tabel 1, keskmine statistika 
ilma Tartu ja Elvata): 
 

 Tartu kui Lõuna-Eesti regioonikeskus: 30,4 km2, 97250 in. 

 Elva kui kohalik tõmbekeskus: 6,89 km2, 6350 in. 

 Kasvualad: rahvastik kasvab, 15 asulat, keskm. elanike arvuga 772, keskm pindala 0,95 km2. 

 Jätkusuutliku arengu alad: stabiilne rahvastik, 15 asulat keskm.elanike arvuga 271, keskm 
pindala 0,43 km2, neist 7 suvila-ala. 

 Kestliku kahanemise alad: rahvastik väheneb, 30 asulat keskmise elanike arvuga 334, keskm. 
pindala 0,56 km2 (realistlikus jaotuses peaks eristama ka kriitilise kahanemisega alad, 
tähistatud -.) 

 Tootmis-, äri- ja logistikaalad: eraldiseisvate aladena on maakondliku tähtsusega Ülenurme 
valda jääv Tartu lennuväli ning Tartu vallas Tila külas paiknev tööstusala (vt ptk 2). Enamasti 
paiknevad olulisemad tootmis-, äri- ja logistikaalad püsiasustusega tiheasulate sees või 
nendega külgnevalt, kuuludes eelnevatesse tüüpidesse. 

 
Linnapiirkonna moodustavad Tartu linn koos kasvualadega. Maapiirkond jaguneb rahvastiku 
dünaamika alusel jätkusuutliku arengu ja kestliku kahanemise alaks. Asustuse arengualadena saab 
käsitleda Tartu ja Elvat, kasvualasid ning jätkusuutliku arengu alasid eeslinna- ja kauglinnavööndis. 
Kestliku kahanemise alad väljendavad põhimõtteliselt erinevat arengumustrit asustuse 
arengualadest. Kuna jätkusuutliku arengu alasid on vähe ning nende staatus üleminekuline, võiks 
asustuse arengu tüübi alusel piirduda jaotusega kaheks – linnapiirkonnaks ja maapiirkonnaks. 
 
  

http://inspire.maaamet.ee/kaart#/bookmark/ccffadfeb89f86a6
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Tabel 1. Tiheasumite rahvaarv, planeeritud ja reaalkasv ning rahvastiku tihedus (Euroopa Komisjoni 
metoodika alusel, * Võimalik andmebaasi viga. ** Suvila-ala). 

  
Tiheasustusala 

Pindala 
km2 

Rahvastiku 
tihedus in/km2 
(REL 2011) 

Rahvaarv Rahvastiku 
suhteline 
aastamuutus(%) Arengu tüüp REL 2000 REL 2011 

Tartu 30,04 3237 100883 97250 0 
Regionaal-linn,  
regionaalne tõmbekeskus 

Elva-Peedu 6,89 921 6740 6350 -1 
Väikelinn,  
kohalik tõmbekeskus 

Veibri 0,74 1064 30 790 230 Kasvuala / Linnapiirkond 

Vahi 1,42 943 120 1340 92 Kasvuala / Linnapiirkond  

Haaslava 1,20 258 130 310 13 Kasvuala / Linnapiirkond  

Külitse 1,24 452 240 560 12 Kasvuala / Linnapiirkond 

Soinaste 0,94 588 260 550 10 Kasvuala / Linnapiirkond 

Ülenurme 1,47 1317 1010 1930 8 Kasvuala / Linnapiirkond 

Räni 0,39 545 110 210 8 Kasvuala / Linnapiirkond 

Lohkva 1,38 871 720 1200 6 Kasvuala / Linnapiirkond  

Kõrveküla 0,89 777 510 690 3 Kasvuala / Linnapiirkond 

Õssu 0,52 892 340 460 3 Kasvuala / Linnapiirkond 

Kärkna 0,88 488 330 430 3 Kasvuala / Linnapiirkond  

Märja 0,52 1610 660 840 2 Kasvuala / Linnapiirkond  

Tõrvandi 1,34 1468 1610 1970 2 Kasvuala / Linnapiirkond 

Tähtvere 0,42 96 40 40 0 Kasvuala / Linnapiirkond 

Reola 0,87 298 270 260 0 Kasvuala / Linnapiirkond 

Rõngu* 1,01 764 720 770 1 Jätkusuutliku arengu ala 

Alatskivi* 0,81 557 420 450 1 Jätkusuutliku arengu ala 

Lähte 0,68 724 480 490 0 Jätkusuutliku arengu ala 

Vana-Kuuste 0,44 458 200 200 0 Jätkusuutliku arengu ala 

Nõo 1,66 825 1420 1370 0 Jätkusuutliku arengu ala 

Vasula 0,35 461 170 160 -1 Jätkusuutliku arengu ala 

Vedu 0,31 552 180 170 -1 Jätkusuutliku arengu ala 

Kabina** 0,18 598 10 110 91 Jätkusuutliku arengu ala 

Meeri** 0,09 572 10 50 36 Jätkusuutliku arengu ala 

Pangodi** 0,07 590 10 40 27 Jätkusuutliku arengu ala 

Vissi** 0,19 576 40 110 16 Jätkusuutliku arengu ala 

Illi** 0,40 150 30 60 9 Jätkusuutliku arengu ala 

Vehendi** 0,06 332 10 20 9 Jätkusuutliku arengu ala 

Voika** 0,18 284 30 50 6 Jätkusuutliku arengu ala 

Välgi** 0,05 220 10 10 0 Jätkusuutliku arengu ala 

Annikoru 0,35 750 280 260 -1 Kestliku kahanemise ala 

Kavastu 0,36 604 240 220 -1 Kestliku kahanemise ala 

Kaagvere 0,14 1462 230 210 -1 Kestliku kahanemise ala 

Luke 0,56 338 210 190 -1 Kestliku kahanemise ala 

Äksi 0,30 1347 430 400 -1 Kestliku kahanemise ala 

Rämsi 0,51 411 240 210 -1 Kestliku kahanemise ala 

Vara 0,33 861 310 280 -1 Kestliku kahanemise ala 

Luunja 0,41 1058 510 480 -1 Kestliku kahanemise ala 

Kambja 0,51 1191 650 610 -1 Kestliku kahanemise ala 

Haage 0,25 1052 300 260 -1 Kestliku kahanemise ala 

Laeva 0,40 723 340 290 -1 Kestliku kahanemise ala 

Roiu 0,97 515 560 500 -1 Kestliku kahanemise ala 

Ilmatsalu 0,78 667 590 520 -1 Kestliku kahanemise ala 

Rannu 0,57 668 450 380 -1 Kestliku kahanemise ala 

Võnnu 0,81 589 550 480 -1 Kestliku kahanemise ala 

Koosa 0,83 520 510 430 -1 Kestliku kahanemise ala 

Puhja 1,43 658 1110 940 -1 Kestliku kahanemise ala 

Nina 0,67 120 100 80 -2 Kestliku kahanemise ala - 

Tõravere 0,31 651 240 200 -2 Kestliku kahanemise ala - 

Kasepää 0,44 389 230 170 -2 Kestliku kahanemise ala - 

Melliste 0,54 688 450 370 -2 Kestliku kahanemise ala - 

Ulila 0,78 384 380 300 -2 Kestliku kahanemise ala - 

Kolkja 1,03 252 370 270 -2 Kestliku kahanemise ala - 

Kallaste 1,01 830 1110 840 -2 Kestliku kahanemise ala -  

Rootsiküla 0,34 59 30 20 -3 Kestliku kahanemise ala -  

Kureküla 0,39 281 160 110 -3 Kestliku kahanemise ala -  

Mehikoorma 0,33 552 250 180 -3 Kestliku kahanemise ala -  

Varnja 0,47 317 230 150 -3 Kestliku kahanemise ala - 

Lennuvälja 0,43 0 0 0 - Tootmis-, äri- ja logistika 

Tila 0,24 0 0 0 - Tootmis-, äri- ja logistika 
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Tabel 2. Tiheasula tüüp ja kasvutempo, elamufondi uuenemine ja rahvastikuprognoos tsoneeringu 
vööndites 

Tüüp 
Tiheasustus-

ala 

Pindala (ha) Rahvaarv Eluruumid 

Uusi eluruume 
aastas 

Tiheasulad 
2030+ 

2013 
2030+ 

(prognoos) 
REL 2011 

2030+ 
(prognoos) 

 
REL 2011 

2030+ 
(prognoos) 

AA1 Tartu 3004,5 3255,8 97250 108830 48178 53800 150 - 200 / -300 
+3600 elanikku  

+3500 uut 
eluruumi 

AA1 Elva-Peedu 689,2 774,7 6350 6700 2860 3060 3/-40 
–650 elanikku  

+30 uut 
eluruumi 

AA2 Veibri 74,2 77,0 790 1100 302 430 

150-300 / +450 

Linnapiirkond 
Linna lähivöö 

Suur-Tartu 
+7500 elanikku                      

+4700 uut 
eluruumi 

AA2 Vahi 142,2 452,9 1340 4600 521 1800 

AA2 Külitse 124,0 213,5 560 800 216 310 

AA2 Ülenurme 146,6 231,6 1930 3600 890 1390 

AA2 Soinaste 93,6 236,4 550 750 208 350 

AA2 Räni 38,6 74,0 210 1200 80 460 

AA2 Lohkva 137,7 229,0 1200 2100 458 800 

AA2 Õssu 51,6 83,2 460 800 178 310 

AA2 Märja 52,2 73,8 840 1100 350 450 

AA2 Kõrveküla  88,8 248,9 690 3050 268 1200 

AA2 Reola 87,4 94,9 260 260 98 100 

AA2 Tõrvandi 134,2 230,1 1970 2400 591 770 

AA4 Haage 24,7 32,2 260 400 107 160 

AA4 Luunja 64,5 85,7 480 500 164 170 

AA4 Ilmatsalu 77,9 77,9 520 520 214 220 

AA2 Tähtvere 41,6 49,0 40 90 16 40 

AA4 Kärkna  88,1 91,6 430 480 171 190 

AA2 Haaslava 120,1 268,1 310 750 128 320 

AA4 Roiu  97,0 123,1 500 550 207 230 

20-40 / -100 

Maapiirkond 
Tartu 

toimepiirkonnas 
–1500 inimest 

+140 uut 
eluruumi 

AA4 Alatskivi  80,8 80,7 450 450 200 200 

AA4 Lähte 67,6 67,6 490 500 191 200 

AA2 Vasula 34,7 34,7 160  150 50   50 

AA2 Vedu 30,8 30,8 170  160  55  55 

AA4 Vana-Kuuste  43,7 43,7 200 200 83 80 

AA4 Nõo 166,0 204,3 1370 1370 546 650 

AA4 Kavastu 36,4 45,9 220 180 84 80 

AA4 Kaagvere 14,4 14,4 210 180 90 80 

AA4 Äksi 29,7 29,7 400 340 156 150 

AA4 Rämsi 51,1 51,1 210 170 94 90 

AA4 Vara 32,5 32,5 280 240 116 110 

AA4 Kambja 51,2 51,2 610 520 253 250 

AA4 Võnnu 81,5 81,5 480 400 209 210 

AA4 Koosa 82,7 82,7 430 360 178 160 

AA4 Puhja 142,8 142,8 940 800 420 410 

AA4 Tõravere 54,9 30,7 200 150 80 80 

AA4 Laeva 40,1 40,1 290 210 123 120 

AA4 Ulila 78,0 78,0 300 220 134 130 

AA4 Melliste 53,8 53,8 370 270 158 150 

AA4 Kolkja 103,7 103,7 270 180 128 120 

AA4 Kallaste 101,2 101,2 840 630 387 380 

AA4 Varnja 47,3 47,3 150 110 75 70 

AA4 Kasepää 43,7 43,7 170 130 85 80 

AA4 Nina 66,8 66,8 80 70 40 37 

AA4 Mehikoorma 32,6 32,6 180 145 90 85 

AA4 Kureküla 39,1 39,1 110 90 55 50 

AA4 Rootsiküla 33,9 33,9 20 15 10 9 

AA4 Luke 56,3 56,3 190 180 95 94 

AA4 Rõngu 100,7 100,7 770 655 333 320 

2/0 

Maapiirkond 
Elva tugit-

toimepiirkonnas 
–50 inimest 

+10 uut 
eluruumi 

AA4 Annikoru 34,7 34,7 260 220 106 100 

AA4 Rannu 56,9 56,9 380 320 174 160 
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Prognoostabelist on välja jäetud suvila-alad. Uute eluruumide prognoos on koostatud ehituslubade 
väljastamise ja rahvastiku aastakasvu lineaarse prognoosina. 
 
Eeslinnastumise tulemusena on Luunja valla rahvastik kasvanud perioodil 2000–2013 41% (+1 803 
inimest), Ülenurme vald 40% (+3 144) ja Tartu vald 29% (+2 086). Asulate arvestuses, 
mitme(kümne)kordselt on kasvanud elanike arv Luunja vallas Veibri (881%), Kabina (285%) ja 
Kakumetsa (286%) külas; Tartu vallas Vahi (278%) ja Tila (184%) külas; Ülenurme vallas Õssu (367%) 
ja Läti (150%) külas; Tähtvere vallas Ilmatsalu (119%) külas. Asulate lõikes on ühtlasema kasvuga 
olnud Ülenurme vald ning Luunja valla linnaga mittekülgnevad külad. Iseloomulik on elanike 
vähenemine linnalähialevikes tingituna sealse elanikkonna rahvastiku vananemisest.  
 
Eeslinnas on alates 2000. aastast välja ehitatud ligi 2 541 uut eluruumi, kuid üle 8 500 eluruumi ootab 
alles arendamist. Tartu linna piires on välja ehitatud 2 042 eluruumi ja ehitamist ootab umbes 
ehitusõigusega 4 700 eluruumi. Seega oleks võimalik uude linnakodusse kolida umbes 10 000 
inimest, eeslinnas 22-25 000 inimest. Reaalselt sellist kodude uuenemismäära ja täiendavat 
elanikkonda või amortiseeruvate korterite lammutamist ei ole võimalik lähiaastatel ette näha. 
Hoolimata suurest hulgast planeeritud eluruumidest on arendajate surve uute eluruumide 
planeerimiseks endiselt suur, nagu ka on aastatel 2013–14 taas oluliselt kiirenenud ehitustegevus. 
Algatatavate planeeringute asukohakvaliteet on tõusnud nagu on ka eeslinnaplaneeringutes 
sagenenud ridaelamute ja väikekorterelamute planeerimine. 
 
Järgnevalt on toodud kaardiakendes piiritletud tiheasulad asulatüüpide jaotuses prognoositud 
elanike arvuga (aastaks 2030). AA2 eeslinna asulad on järjestatud senise kasvumäära alusel, AA3 
suvila-alad elanike arvu alusel ning AA4 maa-asulad senise kahanemiskiiruse alusel (suurenevalt). 
 
AA1 Linn 

  
Tartu 108 830 elanikku Elva 6 700 elanikku 
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AA2 Eeslinn 

   
Veibri 1100 el. 
 

Vahi 4600 el. Külitse 800 el 

   
Haaslava 750 el 
 

Ülenurme 3600 el Soinaste 750 el 

   
Räni 1200 el 
 

Lohkva 2100 el Õssu 800 el 

 

 
 

 

Märja  1100 el 
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Kõrveküla 3050 el. Tõrvandi 2400 el + tootmisala Reola 260 el.+ tootmisala 
   

 

 
 

 

Tähtvere tootmisala + 40 el 
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AA3 Suvila-ala 

   
Kabina 200 el. Vissi 130 el. Illi 80 el. 
   

   
Voika 50 el. Oru-Meeri 50 el. Pangodi 40 el. 

   

  

 

Vehendi 20 el. Välgi 20 el  
 
 

 
 

 

  



 Asustuse arengu suunamine Tartu maakonnaplaneeringus ver 151214 

17 
 

AA4 Maa-asula 

   
Haage 400 el. 
 

Kärkna 480 el. Rõngu 650 el. 
 

   
Alatskivi 440 el. Reola 260 el. Vana-Kuuste 200 el. 

 

   
Nõo 1370 el. Annikoru 260 el. Kavastu 180 el. 

 

 

 
 

 
 

Kaagvere 180 el. 
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Äksi 340 el. Rämsi 170 el. 

 
Vara 240 el. 

   
Kambja 520 el. Luunja 450 el. 

 
Roiu 550 el. 

   
Ilmatsalu 520 el. 
 

Rannu 380 el. Võnnu 400 el. 

 

 
 

 

Koosa 360 el. 
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Puhja 800 el. Tõravere 150 el. Laeva 210 el. 

 

   
Ulila 220 el. Melliste 270 el. 

 
Kolkja 180 el. 

   
Kallaste 630 el. 
 

Kasepää 170 el. Varnja 150 el. 

 

 
 

 

Mehikoorma 180el. 
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Vasula 160 el Vedu 170 el. Kureküla 110 el 

 

   
Luke 190el. 
 

Nina 80 el . Rootsiküla 20 el 
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1.1. Ettepanekud asustuse suunamiseks 
 

A. Maakonnaplaneeringu liigile kohaste üldiste maa-alade kasutustingimuste 
väljatöötamine, mis väldiks tiheasula laadsete hoonekoosluste tekkimist 
väljaspool piiritletud tiheasulaid. 

B. Üldplaneeringute koostamise aluseks olevate ettepanekute tegemine neis 
asustuse suunamise ülesande lahendamiseks ning sellega seonduvate 
üldplaneeringu ülesannete lahendamiseks. 

 

Maakonnaplaneeringute asustuse arengu suunamise põhieesmärgiks on piirata 2000ndatel alanud 
asustuse laienemine linnaümbruse viljakatele põldudele ja eeslinna-aladele, kus valdavalt maa-
tulundusmaadele tekkis eeslinlik hõreasustus rahvastiku tihedusega 40–80 in/km2. Seejuures tuleb 
silmas pidada mitmeid struktuurseid, enamasti kontsentriliselt väljapoole suunatud muutusi Tartu kui 
keskuslinna arengus. 

Kahekeskuselisest kolmekeskuseliseks 
Tartumaa tervikuna on tugevalt ühekeskuseline vertikaalse sisemise asutushierarhiaga maakond. 
Tartu linn ise on kahekeskuseline, kus lisaks kesklinnale on Tartu administratiivpiirile tekkinud 
tugeva teenuse-, kaubandus- ja vabaajakeskusena Lõunakeskus. Lõunakeskuse ümbruses on 
toimunud asustuse laienemine nii äri-, sotsiaal- kui elamumaana. Lisaks hargneb Lõunakeskusest 
Tartu ringteel ja maanteekiirtel servalinnas ning linnast kaugemale uusi logistika- ja tootmisalasid. 
Küll aga loob Tartus täiesti uue asustussüsteemi valmiv Eesti Rahva Muuseum, mis kiirendab arengut 
just Raadil ja põhjasektoris. Viimase paari aasta elamuarenduse kiirendus Vahi alevikus on selle 
kinnituseks. Seal võib eeldada laialdasi äri-, sotsiaal- ja elamumaa arendusi lokaalse ’aglomeratsiooni’ 
põhimõttel: kus on, sinna tuleb juurde. Maakonnaplaneering peab juba lähtuma kolmekeskuselise 
Tartu ruumistruktuurist, ehkki ka Raadi maamärgiks kujunevatest arendustest võib oletada pigem 
kesklinna, mitte niivõrd Lõunakeskuse nõrgendamist. Tartu isegi oma eeslinnastumises ja suurenevas 
regionaalses tõmbejõus ei saavuta kriitilist massi, et tõusta kolme keskusega linnaks. 
 
Vööndiline äärelinnastumine 
Asustuse areng on toimunud vabadel, seni ehitamata aladel linna ääres, sh ka linna halduspiiride sees 
tihendavalt. Tartu äärealadel linna halduspiirist väljaspool on asustus laienenud lähimas kuni 5km 
vööndis, kuid mitte alati tingimata sidusalt linnaasustusega – pigem hajusalt. See raskendab 
äärelinnavööndis tiheasulate piiritlemist täisringina. Tervikkontuure saab joonistada tööstus- ja 
tehnoloogiaparkide ümber. Teisalt on rajatud ka tanklaid, müügihalle ja teisi sarnaseid uusi rajatisi, 
mis ei tarvitse külgneda (või jääda kuni 200 m kaugusele) naaberasustuse või arendustega.  
 
Eeslinna-alevikud Ülenurme ja Kõrveküla pole kohalike keskustena maakonna asustushierarhias 
sealse uusasustuse ligi kahekordsel lisandumisel tugevnenud. Luunja ja Ilmatsalu hoopis kahanevad. 
Põhjuseks on asustuse arengu ühekülgsus elamumaana ning endiste elanike segmendis rahvastiku 
vananemine.  
 
Tartu suuruses linnas, mille majandusarengule seab piire mastaabiefekt, ning siinses 
asustusstruktuuris, kus ka kõige kaugemalt eeslinnast jõuab kesklinna 20 minutiga, ja funktsioonides, 
kus teenusevõrgu areng ja spetsialiseerumine on toimunud keskuslinna põhiselt, pole reaalne uute 
tugevate eeslinnakeskuste või satelliitlinnade, elvalike aedlinnade teke. Ka kauglinnastumine ehk 
linliku asustuse rajamine Tartust kaugemates vööndites on sisuliselt lõppenud. Asustuse laienemine 
jätkub linnast kaugemal üksikarendustena ja pigem erandlikult buumiaegsete planeeringute raames. 
Et linlikud funktsioonid valguvad vaid linna äärde, ääre- või eeslinnavööndisse, mitte kaugemale, ei 
päde Tartus mõisteliselt valglinnastumise termin ja eelistama peaks kas äärelinnastumist, kui 
asustuse areng toimub sidusas linnamustris, või eeslinnastumist, kui elamuarendus toimub 
linnakontuurist väljas eeslinnavööndis. 
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Killustatud valitsemismudel, kuid terviklik elamuturg 
Linnapiirkonna asustuse arengu suunamist takistab olemuslikult omavalitsuste konkurentsipositsioon 
uutele arendustele, elanikele ja taristule. Üldiselt on Tartu tagamaa vallad ka võrdlemisi sarnastes 
asukohatingimustes, kus ometi hakkab tekkima eristuvaid kvaliteeditunnuseid, seda eriti kriitilist 
suurust saavutavates, tugevneva kohaliku identiteediga terviklikkust saavutavates asulates – Vahi, 
Ülenurme, Kõrveküla, Märja jne. Ometi jäävad uute elamuarenduste asukohavalikud põhinema 
maaomandi kättesaadavusele, arenduse äriplaani asjaoludele ning kokkulepetele arendaja ja 
omavalitsuse vahel. 

Eluasemeturul ei ole seni olulisel määral hinda ega eelistusi kujundanud asukohatingimused ega 
avalikud hüved, näiteks tänavad/teed, teenuste kättesaadavus, võrguteenuste maksumus, 
ühistranspordi kättesaadavus, kuid need asjaolud on muutumas järjest kaalukamaks arendajate 
investeerimisotsuste tegemisel. Senistel elamuarendustel pole olnud tehnilise taristu rajamise hind, 
täpsemalt kaugushind ehk ühendustrasside pikkus kriitiline. Loogiliselt võttes, taristu vedamine sadu 
meetreid on kallim kui liitumine külgnevalt olemasoleva asumiga.  

Eluasemeturg on heitlikes majandusoludes toiminud tugevalt spekulatiivsetel ja lühiajalise 
perspektiivi alustel. Ka arendamata elamumaa hind on lähivööndis keskmiselt tõusnud (kapitali 
akumulatsioon ja tootlikkus). Kõik see võimaldab säilitada eeslinna arendamata elamukrunte pika-
ajalise kinnisvarainvesteeringuna. Samas puuduvad õiguslikud, ökonoomilised, maksustamise jm 
hoovad maakasutuse tõhustamiseks, ’broneeritud’ elamumaa arendamiseks ja ehitusõiguse 
realiseerimiseks. 

Maa-alade kasutustingimuste lähtealused 
 
1. Asustuse suunamise volituse annab maakonnaplaneeringule seadus. 

2. Et maakonnaplaneering on üldplaneeringute koostamise aluseks, algatada linnade ja valdade 
üldplaneeringute muutmised ning vastavalt PlanS § 7, kehtestatava maakonnaplaneeringu alusel viia 
sisse asustuse arengut suunavad muudatused valla ja linna üldplaneeringutes.  

3. Lähtuda omavalitsuste üldplaneeringutes maakonnaplaneeringus määratud tiheasulatest ning 
määrata planeeringukaardil tiheasulad/tiheasustusalad üldiste kasutustingimustega MP seletuskirjas. 

4. Uute tiheasulate vajadus Tartumaal puudub. Asustuse arengut tuleb suunata olemasolevate 

tiheasulate tihendamise ja laiendamisega. Tihendamisena käsitleda muuhulgas ka kvaliteetse 

elukeskkonna jaoks vajalike funktsioonide (sh puhkealade, kergliiklusteede) arendamist ja hoidmist 

tiheasumi sees, mitte üksnes elamute ja hoonete lisamist.  

5. Üleplaneerimise pidurdamiseks ja linna/tiheasulate kompaktsema, sidusama ja säästvama 

arendamise eesmärgil rakendada üldplaneeringus elamualade planeerimisel PlanS§8 (8), mille 

kohaselt määrata detailplaneeringute koostamise vajadus ja järjestus ning näidata majanduslikud 

võimalused üldplaneeringu elluviimiseks. Seni seda seadusjärgset õigust rakendatud pole. 

Realiseerimise kaalutlustes lähtuda rahvastiku jm uute kodude vajaduse arvulistest prognoosidest 

ning linnataristu (rajamise/olemasolu) eeldustest ja arendusprojekti juriidilis-finantsilistest 

garantiidest. Eeslinnasumite planeerimise ja arendamise eelistusjärjestuses rakendada järgmisi 

tingimusi:  

 Sidusus Tartu linnaga 

 Kaugus linna piirist  

 Tehniliste võrkude ja nende kandevõime olemasolu  

 Ühistranspordivõrgu olemasolu (linna liinvõrgu pikendamise võimalus) 

 Teeninduskeskuste lähedus ja paiknemisloogika 

 Asumi multifunktsionaalsus 
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6. Tiheasula arendamisel lähtuda eesmärgist luua või hoida ruumiliselt terviklik elukeskkonda ning 

tagada selle ruumiline ja funktsionaalne terviklikkus ning mitmekesisus, eristuv iseloom ja ühendatus. 

Üldplaneeringu raames koostada arenevale ja laienevale tiheasulale terviklik ruumimudel. 

Ruumimudel, mis morfoloogiliselt ja üldiselt joonistub välja tiheasulate kaartidel eelnevatel 

lehekülgedel, peab: 

 looma tervikliku ruumilise mõjuga ja teistest tiheasumitest tunnetatavalt eristuva 

ruumilise terviklahenduse tiheasumi arendamiseks; 

 kavandama avaliku, poolavaliku ja mitteavaliku ruumi jaotuse, omavahelised 

proportsioonid ja eeldatava ruumilise struktuuri ning mitmekesisuse;  

 kavandama sotsiaalse ja tehnilise taristu vajadust ning selle paiknemist ruumis; 

kavandama kasvava elanike arvuga tiheasulaid olemasolevas taristuvõrgustikus; sotsiaal- 

ja transporditaristus pidada oluliseks jalakäigukaugust;  

 arvestama olemasolevate ja uute töökohtade ja kogukonda siduvate objektidega, 

koondades uued elamispinnad nende lähedusse. 

 sisaldama üldist krundistruktuuri ja ehitiste paiknemist, mis on seoses eeldatava elanike 

arvuga ning sellele elanikkonnale vajalike teenuste osutamisega.  

 laienemisel järgima ruumilist ja maastikulist loogikat, arvestades mõistliku varuga 

paindlikuks arendamiseks ja valikuvabaduseks, kuid vältides tiheasumite väljaehitamise 

ruumilist hajumist. 

 omavalitsuspiire ületavate tiheasustuses kooskõlastada seosed ja ühendumised. 

7. Rangelt tsoneerivad ja maakasutuse otstarbeid eristavad planeeringulahendused kirju 
maakasutusega eeslinnavööndis ei tööta – eelistada maakasutuse otstarvete valikutes võrgustiku 
põhimõtet, sidustades koridori-laadsete arendustega optimaalses mustris endist maakasutust ja juba 
tekkinud uusasustust planeeritavaga. Tõkestavad lahendused, näiteks roheline vöönd linna lähistel 
mitte ei lahenda probleemi, vaid võib põhjustada probleemide ümberpaigutusi, sh linna valgumist 
veelgi kaugemale. Vaba maa olemasolu, mõneti kaootiline kirjusus ja arendushuvi peab soodustama 
innovatiivsete seoste ja planeeringuliste lahenduste väljatöötamist ja kehtestamist.  

8. Lähtuvalt MPst üldplaneeringute koostamisel teha KSH/KMH käigus sotsiaalse ja transpordimõju 
uuring ning kohaldada nende järeldusi planeeringutes. 

9. Kuna kompaktsema linna ja linnamustri tihendamise põhimõtteid pole seni seotud indikaatorlike 
tihedus- ega muude morfoloogiliste linna arengu näitajatega, kehtestada ÜP tasandil linnatiheduse 
sihtarvud asumite, kvartalite ja elamutüüpide lõikes (elanikud, eluruumid ja töökohad) ning 
väljendada DP dokumentides ÜP sihtarve üldplaneeringulises kontekstis asumi täitumise seireks. Viia 
ÜPs sisse elamualade indikaatoritena tiheasulate/asumite elanike sihtarvud (ka uute 
kodude/eluruumide arv) kui ka indikatiivsed asumite/kvartalite tihedusnäitajad (mitte ainult 
arhitektuursed näitajad a la täisehitatuse %).  

10. Et elamuturg toimib linnapiirkonnas ühtse tervikuna ning jätkub ka massiivne üleplaneerimine, 
pidada otseseks lahenduseks linnapiirkonna uutele elamumaadele planeerimiskvoodi rakendamist, 
mis lähtub reaalsest nõudlusest, majandusolukorrast ja demograafilistest trendidest. 
Planeerimiskvoot peaks piirduma lähiaastate valmisehitatud/ostetud uute kodude arvuga (näit. 3 
aasta libisev keskmine), arvestades seejuures loomulikku arendustempot ja strateegilisi kasvukeskusi 
ning jagama arenduseelistusi linnaosade ja asumite lõikes.  

11. Viia omavalitsuste strateegiad/arengukavad kooskõlla MP ja üldplaneeringuga ning väljendada 
asulate lõikes elanikkonna ja töökohtade muutust asustuse arenguala perspektiivis (realistlikult).  

12. Kahanevatel tiheasustusaladel, mis minetavad linnaasustuse ja tiheduskriteeriume, õgvendada 
nende ulatust ning näha ette kahanevates protsessides linliku asustuse funktsionaalsuse säilitamist.  
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Üldised maa-alade kasutustingimused tiheasustuse planeerimiseks 
 
Hoonestus- ja elamualade planeerimine 

 Tõsta tiheasulate kompaktsust  

 Eelistada väljakujunenud terviklikke linna- ja asulastruktuure ning miljööväärtusega alasid. 

 Planeerida uut tiheasustust eelkõige olemasolevate tiheasulate tihendamisena  

 Vältida põllu- ja metsamajandusmaa hoonestamist 

 Juurutada terviklik planeeringuline ja arhitektuurne arendamine, suuremates arendustes 
arendada etapiviisiliselt 

 Tagada multimodaalne juurdepääs ning ruumiline mitmekesisus ja elukeskkonna kvaliteedi 
tõus  

 Rakendada elamutüüpide mitmekesisust avardavad ruumilised lahendused ja suurendada 
elukoha valikuvõimalusi väljakujunenud asustusstruktuuris, s.t planeerida kodusid eri tüüpi ja 
vanuses peredele sh asuda rajama eakate elamuid  

 Tõsta avaliku ruumi kvaliteeti ja ruumilist sidusust 
 
Taristu planeerimine 

 Tagada kergliikluse ja ühistranspordi võrdväärne arendus autoliikluse arendustega 

 Eelisarendada loomulikke liikumissuundi ja -keskkonda (pargid)  

 Väärtustada väljakujunenud ruumilisi struktuure  

 Soosida ruumilisi lahendusi, mis toetavad tervislikku eluviisi 

 Väärtustada ja säilitada rohevõrgustiku sidusust ja ökosüsteemi terviklikkust, arendades 
sealjuures inimesele suunatud puhkeotstarbelisi ja spordiliikumise võimalusi.  

 Vältida üleujutusriskiga aladele asustusalade planeerimist  

 Väärtustada veeäärseid alasid ja avada need avalikuks kasutuseks 

 Arendada kasvualadel elukohti ja töökohti võimalikus tasakaalus  

 Taasluua turvalist elukeskkonda 
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2. Tootmis-, äri- ja logistikaalad 
 

Oluliste tootmis-, äri ja logistikaalade paiknemise määratlemine, mis võivad olla 
omaette tiheasulad või osa suuremast tiheasulast. Soovitav eraldi tähis. 

 
MP käsitlusega maakonna olulisemad logistika-, äri- ja toomisalad paiknevad põhiliselt Tartu linnas ja  
lähiümbruses ning on ka enamasti üldplaneeringu täpsuses määratletud. Tootmis-, äri- ja 
logistikaalasid on kokku 1017 ha, laienedes selle planeeringu lahendustes 268 ha võrra. Nii nagu 
2000. aastatel võib ka tulevikus näha peamiste tööstusparkide ja logistikakeskuste rajamist Tartu 
ümbrusesse ja ringtee transpordikoridori. Reeglina paiknevad logistika- ja toomisalad tiheasulate 
sees/küljes ega moodusta eraldiseisva areaaliga alasid. Eraldiseisvate aladena on maakondliku 
tähtsusega Ülenurme valda jääv Tartu lennuväli ning Tartu vallas Tila külas paiknev tööstusala.  
 
MP logistika- ja toomisaladena on välja toodud: 
 

 Ropka: 350,6 ha 
 Veeriku-Vaksali: 200,7 ha 
 Lõunakeskus: 63,8 ha 
 Kesklinna: 15,5 ha 
 Raadi: 15,1 ha 
 Õssu-Räni: 25,5 + 6,5 ha 
 Räni: +7,5 ha 
 Soinaste: 12+ 76,3 ha 
 Tõrvandi: 32,6 + 34,7 ha 
 Reola: 39,8+7,6 ha 

 Lohkva: 40,6 ha 
 Tähtvere: 20,1+7,4 ha 
 Vahi: 35,4+128,4 ha 
 Tila: 24,2 ha 
 Lennuvälja: 43,1 ha 
 Kärkna: 43 ha 
 Elva: 13,6 ha 
 Nõo: 9,4 ha 
 Kallaste: 31,8 ha 

 
Kaart 3. Maakondliku tähtsusega logistika-, äri- ja tootmisalad. 
http://inspire.maaamet.ee/kaart#/bookmark/ccffadfeb89f86a6  

 
 
MP taotleb maakondlike logistika-, äri- ja tootmisalade arenduse kvaliteetset, terviklikku ja ruumilise 
arengu visiooniga kooskõlalist arendustegevust, rajatavate objektide eesmärgipärast asukohavalikut, 
kõrgekvaliteedilist ruumilist ja arhitektuurset lahendust ning ehituslikku teostust. 
 

http://inspire.maaamet.ee/kaart#/bookmark/ccffadfeb89f86a6
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Tartu linn, Ropka 
350,6 ha 

Tartu linn, Veeriku-Vaksali 
200,7 ha 

Tartu linn, Lõunakeskuse 
63,8 ha 

   
Tartu linn, Kesklinna 
15,5 ha 

Tartu linn, Raadi 
15,1 ha 

Õssu-Räni 
25,5 + 6,5 ha 

   
Räni 
+ 7,5 ha 

Soinaste 
12 + 76,3 ha 

Tõrvandi 
32,6 + 34,7 ha 

 

 
 

 
 

Reola 
39,8 + 7,6 ha 
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Lohkva 
40,6 ha 

Tähtvere 
20,1 + 7,4 ha 

Vahi-Tila 
35,4 + 128,4 ha 

   
Tila 

24,2 ha 
Lennuvälja 

43,1 ha 
Kärkna 

43 ha 

   
Elva 

13,6 ha 
Nõo 

9,4 ha 
Kallaste 
31,8 ha 
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3. Tartumaa toimepiirkonnad 
 

Määrata toimepiirkonnad koos alamtsoonidega - linnapiirkond, siirdeala, ääreala 
ja nende võimaliku ruumimudelid ning siduda määratud asustuse suunamisega. 
Aluseks Siseministeerium "Toimepiirkondade määramine. Raport" Täitja: 
Statistikaamet Koostajad: Anu Tõnurist, Mihkel Servinski, Ülle Valgma; Tallinn 
2014. 

 
Selle osa eesmärgiks on määratleda Tartu kui keskuslinna mõjuala ehk toimepiirkond, samuti tugi-
toimepiirkond, mis ümbritseb Elvat. Toimepiirkondade siseselt tehti REL2011 andmete alusel 
tsoneering vastavalt Statistikaameti metoodikale. Tartumaa analüüs on toonud esile mitmeid 
metoodilisi probleeme: 

1. Regionaalarenguliste ja linnafunktsionaalsete tunnuste alusel peaks eelistama Tartumaa 
jagamist VAID kaheks vööndiks: linnapiirkonnaks ja maapiirkonnaks. Tartuga 
funktsionaalselt tihedalt seotud ala moodustab linnapiirkonna ja nõrgemate linnaseoste ja 
maalisema elumustriga maapiirkonna (sh ääreline ala). Struktuurset, asustustiheduse, 
rahvastikutunnuste vm muutust siirdevööndi ja äärelise ala vahel Tartumaal EI esine. 
Eristavaks tunnuseks on vaid sõidukaugus Tartusse, lahkmejooneks siirdevööndi ja äärelise 
ala vahel 30 minutit autosõitu Tartu kesklinna, Turu-Riia risti. 

2. Ääreliste alade määratlemisel ei tohiks lähtuda mitte töörändest (mille absoluutne maht on 
väga väike, näit. Tartusse käib tööle Valgutast 16, Kokorast 13, Välgilt 13, Sanglast 9), vaid 
rahvastiku ja sotsiaalsetest tunnustest, kuivõrd need kandid vajavad eritähelepanu esma- ja 
sotsiaalteenuste osutamise korraldamisel enamasti vanema-ealistele inimestele. Ka 
koolitransport peaks olema korraldatud konkreetsetel (KOV kooliliinid), mitte üldistel alustel. 
Metoodiliseks võtmeks võiks linnapiirkonna üleminekust maapiirkonnaks saab võtta näiteks 
vanusstruktuuri või tööhõivemäära. Ka kaugema tööareaali või haridusrände regionaalne 
korraldus ei saa toimuda süsteemina, vaid iga küla ja perekond ongi otsustav 
ääremaasubjekt. 

3. Kantidepõhise töö-pendelrände käsitlus, mis tugineb osakaaludele, väljendab inimeste 
liikumisintensiivsust ja suundi suhtelises võrdluses. Indikaatorina tuleb eelistada 
pendelrände tugevust ehk pendeldajate koguarvu absoluutväärtusena, mis välistab 
geograafiliselt kaugemate kantide juhuslikku sattumist tihedalt seotud lähivööndi 
kategooriasse. 

4. Vööndeid eristavad töörände määrad on aegunud ega väljenda struktuurireformide ja 
majanduskriisi järgset tegelikkust. REL2011 andmetel saab Tartu tagamaal valdade lõikes 
eristada loomulike lõigetena (natural break) neli vööndit: linnapiirkond ehk lähivöönd üle 
53% töörändega, siirdevöönd vahemikus 31-43%, Elva, Laeva ja Peipsiääre 20-24%, 
maapiirkonna ääremaadel jääb tööränne alla 15%. 

5. Toimepiirkondadena ei peaks käsitlema asustamata ja eriti hõredalt asustatud põllu-, 
metsa- ja sooalade piirkondi (alla 2 in/km2), kus asustus ja selle funktsionaalsus on väga 
personaalne ja isikustatud ega allu tüpoloogilistele üldistustule (alla 5 inimese ei eristata ka 
REL2011 andmeid). Alad elanike tihedusega alla 2 in/km2peaksid olema kaardil esitatud 
valgena või heleroheliselt (rohealad), et mitte demagoogiliselt visualiseerida metsa- ja 
sooalade linlikku asustus-, töö-, -haridus- ja teenusefunktsionaalsust.  

 
Maakonnatasandi toimepiirkonna funktsionaalsus on üleriigilises planeeringus väljendatud poole-
tunni-sõidu areaaliga tööle, kooli ja igapäevateenusteni. Regionaalarengu strateegia kohaselt 
väljendatakse toimepiirkonda ümber keskuse, mis on peamiseks töö- ja teenuste tarbimisega seotud 
pendelrände sihtkohaks vähemalt 3 ümberkaudsele omavalitsusele. Viimane tingimus puudutab just 
väiksemaid tugi-toimepiirkondi, milleks on Tartumaal Elva. Tartumaal on peetud lähiteenuste 
korraldamise huvides vajalikuks ka autonoomset tugi-toimepiirkonda maakonna kirdeosas Alatskivil 
ja Kallastel, kuid kõigi funktsionaalsete kriteeriumite alusel ei moodusta see piirkond ei elanike arvult, 
töökohtade arvult, haridus- ega teenustevõrgustikuna toimepiirkonda. 
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Toimepiirkondade tsoneeringu aluseks on toimepiirkonda jäävate omavalitsuste kantide seotus ja 
seotuse tugevus Tartuga.  
I Linnapiirkond 

1. Linna lähivöönd on linna- ja eeslinnaala, kus metoodika eeldab – 31% ja enam inimestest on 
linnaga tihedalt seotud. Tartu puhul väljendub linna lähivöönd alates 48% töörändest. Selles 
vööndis elavad inimesed on oma kõigis igapäevafunktsioonides üldjuhul seotud Tartuga. 
Seoses eeslinnastumisega on see vöönd sisuliselt kahestunud keskuslinnaks koos eeslinnaga 
ja kauglinnaks. Kauglinn on samuti tihedalt funktsionaalsetes seostes Tartuga, kuid erineb 
oma morfoloogilistelt tunnustelt kiiresti kasvava asustusega eeslinnast. Linna lähivööndit 
võib mõisteliselt samastada Tartu linnapiirkonnaga, mis on väljendatud järgmistes 
funktsioonides ja seostes: 
 

 Linnastu: terviklik ja ruumiliselt sidusus linlik asustus 111 km2–l rahvastiku tihedusega üle 

40/75 in/km2. 

 Lühimaa pendelrände areaal: igapäevane töö-, haridus-, esmateenuste liikuvusmuster 

(6000 töötajat, 4000 last). 

 Tööjõuareaal: 46 000 töökohta, neist vaid kümnendik eeslinnas, kokku kolmveerand 

töökohtadest teenusemajanduses, viiendik hariduses ja meditsiinis.  

 Elamuturg aastakäibega 162 miljonit eurot: korteritehingute suhe 1600 linnas/400 

eeslinnas (2013), eramute tehingukäive eeslinnas ja Tartus on võrdsustumas. 

II Maapiirkond 
2. Siirdevöönd: linnaga on seotud 16-30% elanikest. Seda vööndit on tähtsustatud 

maakonnaplaneeringu põhisubjektina, kuid Tartu puhul see ei kehti. Siirdevöönd on 
geograafiliselt kitsenenud ega eristu regionaalsete tunnuste alusel äärelistest aladest. Ka 
asendiliselt jääb see vöönd kaugele, kas hõredalt asustatud idaossa või suisa Põlvamaale ja 
Jõgevamaale. Siirdevöönd ulatub kuni 30 minutilise autosõidu kaugusele toimepiirkondade 
keskustest. 
 

3. Äärelised alad: keskusega on seotud alla 15% elanikest. Nende piirkondade 
rahvastikutihedus on väga väike, töökohti on vähe, tarbijaskonna vähesus tekitab probleeme 
esmavajalike erateenuste pakkumises. Äärelised alad jäävad Tartust ja Elvast kaugemale kui 
30 minutit autosõitu. 
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Kaart 4. Tartumaa toimepiirkonnad kantide ja valdade täpsuses statistikaameti metoodika järgi 

 
 
Maakonnaplaneering võtab arvesse asustushierarhia lihtsustumist, kus keskuslinn ja vallakeskused 
moodustavadki üldjuhul asustussüsteemi keskuskohad. Elva kui väikelinn on kaotanud nii rahvastikku 
ja tagamaad kui ka teenuseid ja töökohti. Tartu veab regioonilinnana kogu Lõuna-Eesti arengut ning 
Tartumaa vallakeskustel on pigem kohaliku teeninduskeskuse roll. Seejuures on Tartu 
sotsiaalmajanduslik ja regionaalne roll kasvamas ning vallakeskuste positsioon vähenemas. 
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Tabel 3. Tartumaa toimepiirkonnad kantide lõikes. 

KOOD KANT MNIMI RA HÕIVE HÕIVE % 
HÕIVE-
MÄÄR 

PEAMINE 
PENDELRÄNDE 

SIHTKOHT 
SIHTKOHTA 
LIIKUJAID 

SIHTKOHAS 
% VÖÖND 

K415 Märja Tartu mk 1116 577 6 66,4 Tartu linn 397 71,3 Lähivöönd 

K731 Vahi Tartu mk 1862 934 8 68,2 Tartu linn 614 68,3 Lähivöönd 

K582 Räni Tartu mk 758 355 7 60,5 Tartu linn 231 67,3 Lähivöönd 

K351 Lohkva Tartu mk 2616 1272 10 63,1 Tartu linn 793 66,2 Lähivöönd 

K840 Ülenurme Tartu mk 4732 2291 13 65,4 Tartu linn 1404 64,5 Lähivöönd 

K058 Haage Tartu mk 597 271 10 54,3 Tartu linn 163 62,9 Lähivöönd 

K303 Külitse Tartu mk 1310 612 9 60,2 Tartu linn 368 62,8 Lähivöönd 

K803 Vorbuse  Tartu mk 507 232 15 56,4 Tartu linn 138 61,9 Lähivöönd 

K002 Aardla Tartu mk 982 395 12 52,5 Tartu linn 226 60,4 Lähivöönd 

K286 Kõrveküla Tartu mk 1613 698 19 56,2 Tartu linn 379 57,4 Lähivöönd 

K294 Kärkna Tartu mk 532 247 12 57,4 Tartu linn 135 57,0 Lähivöönd 

K559 Reola Tartu mk 638 280 19 54,3 Tartu linn 142 54,4 Lähivöönd 

K098 Ilmatsalu Tartu mk 1098 517 27 59,4 Tartu linn 244 49,9 Lähivöönd 

K364 Luunja Tartu mk 1223 507 19 53,4 Tartu linn 236 49,1 Lähivöönd 

K093 Ignase Tartu mk 174 51 4 34,9 Tartu linn 30 61,2 Siirdevöönd  

K133 Kaagvere Tartu mk 334 119 12 42,2 Tartu linn 59 51,8 Siirdevöönd 

K570 Roiu Tartu mk 857 351 23 49,8 Tartu linn 164 51,4 Siirdevöönd 

K771 Vedu Tartu mk 587 209 15 43,4 Tartu linn 97 50,0 Siirdevöönd 

K752 Vana-Kuuste Tartu mk 699 283 22 51,3 Tartu linn 130 48,1 Siirdevöönd 

K411 Mäksa Tartu mk 221 74 7 40,7 Tartu linn 34 47,2 Siirdevöönd 

K713 Ulila Tartu mk 490 174 5 42,4 Tartu linn 75 47,2 Siirdevöönd 

K391 Meeri Tartu mk 353 124 3 43,5 Tartu linn 54 46,2 Siirdevöönd 

K836 Äksi Tartu mk 776 310 16 50,0 Tartu linn 126 44,7 Siirdevöönd 

K369 Lähte Tartu mk 1311 549 23 53,2 Tartu linn 229 44,6 Siirdevöönd 

K432 Nõo Tartu mk 1969 862 23 55,8 Tartu linn 360 44,0 Siirdevöönd 

K392 Melliste Tartu mk 803 316 26 48,0 Tartu linn 129 43,6 Siirdevöönd 

K431 Nõgiaru Tartu mk 259 104 8 48,8 Tartu linn 41 41,0 Siirdevöönd 

K817 Võõpste Tartu mk 298 78 28 31,8 Tartu linn 29 40,8 Siirdevöönd 

K702 Tõravere Tartu mk 531 259 21 59,3 Tartu linn 101 40,6 Siirdevöönd 

K723 Uula (Rämsi) Tartu mk 364 118 21 42,6 Tartu linn 41 40,2 Siirdevöönd 

K048 Elistvere Jõgeva mk 245 72 19 36,7 Tartu linn 28 40,0 Siirdevöönd 

K472 Pangodi Tartu mk 528 179 24 42,1 Tartu linn 66 39,8 Siirdevöönd 

K666 Tammistu Tartu mk 310 111 24 42,9 Tartu linn 41 38,7 Siirdevöönd 

K505 Prangli Põlva mk 148 38 18 33,6 Tartu linn 14 36,8 Siirdevöönd 

K160 Kambja Tartu mk 1394 545 26 49,0 Tartu linn 187 36,7 Siirdevöönd 

K756 Vara Tartu mk 841 314 33 47,7 Tartu linn 108 36,1 Siirdevöönd 

K376 Maarja Jõgeva mk 547 172 21 39,1 Tartu linn 58 35,2 Siirdevöönd 

K375 Maaritsa Põlva mk 268 113 20 50,7 Tartu linn 38 35,2 Siirdevöönd 

K186 Kavastu Tartu mk 368 126 47 43,9 Tartu linn 41 34,7 Siirdevöönd 

K237 Konguta Tartu mk 280 97 11 42,2 Tartu linn 31 33,7 Siirdevöönd 

K824 Välgi Tartu mk 147 40 23 32,5 Tartu linn 13 33,3 Siirdevöönd 

K509 Puhja Tartu mk 1338 503 31 45,4 Tartu linn 156 33,3 Siirdevöönd 

K811 Võnnu Tartu mk 1088 370 33 42,2 Tartu linn 112 33,0 Siirdevöönd 

K293 Kärevere Tartu mk 200 77 26 45,6 Tartu linn 23 31,5 Siirdevöönd 

K653 Tabivere Jõgeva mk 1215 490 30 49,8 Tartu linn 141 31,1 Siirdevöönd 

K229 Kokora Tartu mk 206 45 7 27,6 Tartu linn 13 31,0 Siirdevöönd 
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K243 Koosa Tartu mk 880 276 20 39,0 Tartu linn 75 29,4 Siirdevöönd 

K767 Vas-Kuuste Põlva mk 1135 394 30 40,7 Tartu linn 108 29,2 Siirdevöönd 

K361 Luke Tartu mk 345 124 20 44,0 Tartu linn 31 26,5 Siirdevöönd 

K129 Järvselja Tartu mk 54 19 63 38,8 Tartu linn 5 26,3 Siirdevöönd 

K104 Jaanimõisa Põlva m 219 38 17 19,9 Tartu linn 9 25,7 Siirdevöönd 

K049 Elva linn Tartu mk 5607 2355 48 50,9 Tartu linn 564 25,5 Siirdevöönd 

K753 Vanassaare Jõgeva mk 79 16 19 23,2 Tartu linn 0 25,0 Siirdevöönd 

K011 Ahja Põlva mk 974 304 29 36,9 Tartu linn 67 24,8 Siirdevöönd 

K482 Peipsiääre Tartu mk 698 134 47 21,6 Tartu linn 30 23,8 Siirdevöönd 

K013 Ahunapalu Tartu mk 53 13 15 27,1 Tartu linn 0 23,1 Siirdevöönd 

K239 Koogi Jõgeva mk 172 52 2 36,1 Tartu linn 12 23,1 Siirdevöönd 

K313 Laeva Tartu mk 597 257 53 55,2 Tartu linn 56 22,6 Siirdevöönd 

K555 Rasina Põlva mk 208 55 27 32,4 Tartu linn 11 21,2 Siirdevöönd 

K017 Alatskivi Tartu mk 928 288 41 36,4 Tartu linn 57 21,0 Siirdevöönd 

K463 Pala Jõgeva mk 590 195 34 40,3 Tartu linn 36 20,0 Siirdevöönd 

K301 Kääpa Jõgeva mk 408 108 35 29,3 Tartu linn 20 19,2 Siirdevöönd 

K155 Kallaste üm Tartu mk 140 23 24 19,8 Tartu linn 0 19,0 Siirdevöönd 

K136 Kaarepere Jõgeva mk 600 196 25 39,0 Tartu linn 32 18,3 Siirdevöönd 

K154 Kallaste linn Tartu mk 852 273 56 36,7 Tartu linn 46 18,1 Siirdevöönd 

K072 Halliku Jõgeva mk 117 33 7 33,7 Tartu linn 5 17,2 Siirdevöönd 

K469 Palupera Valga mk 295 93 23 41,0 Tartu linn 14 15,4 Ääreline ala 

K613 Saverna Põlva mk 643 227 34 41,7 Tartu linn 31 14,4 Ääreline ala 

K549 Ranna Jõgeva mk 363 107 25 32,8 Tartu linn 14 14,3 Ääreline ala 

K389 Meeksi Tartu mk 425 120 51 31,6 Tartu linn 15 13,3 Ääreline ala 

K778 Veski Põlva mk 86 30 27 38,0 Tartu linn 0 13,3 Ääreline ala 

K745 Valguta Tartu mk 362 130 25 43,0 Tartu linn 16 13,2 Ääreline ala 

K363 Luua Jõgeva mk 395 144 50 46,6 Tartu linn 15 11,6 Ääreline ala 

K742 Valgjärve Põlva mk 460 164 40 40,7 Tartu linn 18 11,5 Ääreline ala 

K465 Palamuse Jõgeva mk 893 316 42 43,7 Tartu linn 34 11,4 Ääreline ala 

K490 Piirissaare Tartu mk 53 9 67 17,3 Tartu linn 0 11,1 Ääreline ala 

K434 Nõva Jõgeva mk 119 32 7 31,1 Tartu linn 0 10,0 Ääreline ala 

K388 Matsuri Põlva mk 103 22 19 25,9 Tartu linn 0 9,5 Ääreline ala 

K163 Kanepi Põlva mk 1531 442 42 33,1 Tartu linn 40 9,5 Ääreline ala 

K604 Sangla Tartu mk 356 109 44 36,3 Tartu linn 9 9,0 Ääreline ala 

K451 Otepää l Valga mk 1953 766 51 45,2 Tartu linn 63 8,7 Ääreline ala 

K590 Saatse Põlva mk 178 38 34 22,1 Tartu linn 0 8,6 Ääreline ala 

K801 Voore Jõgeva mk 513 148 47 34,7 Tartu linn 11 8,5 Ääreline ala 

K519 Puurmani Jõgeva mk 1058 390 46 44,0 Tartu linn 26 7,2 Ääreline ala 

K115 Jõgeva linn Jõgeva mk 5501 2240 58 49,0 Tartu linn 135 6,6 Satelliitlinn 

K523 Põlva linn Põlva mk 5767 2460 62 51,5 Tartu linn 145 6,3 Satelliitlinn 

K403 Mustvee l Jõgeva mk 1358 411 52 34,9 Tartu linn 21 5,5 Satelliitlinn  

K828 Värska Põlva mk 798 318 56 46,8 Tartu linn 13 4,4 Ääreline ala 

K521 Põltsamaa l Jõgeva mk 4188 1742 58 49,4 Tartu linn 44 2,8 Satelliitlinn  

K740 Valga linn Valga mk 12261 4437 73 44,0 Tartu linn 100 2,4 Satelliitlinn 

K050 Elva ümbrus Tartu mk 939 355 9 46,2 Elva linn 121 36,4 Lähivöönd 

K667 Tamsa Tartu mk 515 197 8 48,8 Elva linn 64 33,7 Lähivöönd 

K025 Annikoru Tartu mk 518 203 22 49,4 Elva linn 60 32,1 Lähivöönd 

K773 Vellavere Tartu mk 516 170 9 39,3 Elva linn 50 30,9 Lähivöönd 
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K081 Hellenurme 
Valga 
maakond 591 102 33 19,0 Elva linn 18 18,8 Siirdevöönd 

K579 Rõngu Tartu mk 1584 560 49 43,2 Elva linn 75 14,3 Ääreline ala 

K552 Rannu Tartu mk 1149 450 45 47,2 Elva linn 54 13,1 Ääreline ala 

K001 Aakre Valga mk 504 187 30 44,6 Elva linn 16 9,0 Ääreline ala 

K515 Puka Valga mk 951 370 43 45,5 Elva linn 20 5,9 Ääreline ala 

K674 Tartu linn Tartu mk 97600 43684 78 53,5 Elva linn 223 0,5 Ääreline ala 

K503 Praaga Tartu mk 0 0 0 0,0 - 0 0,0 Loodusala  

K470 Palupõhja Tartu mk 0 0 0 0,0 - 0 0,0 Loodusala  

  
Tartu mõjuala ei ole vaid Tartu maakonnaplaneeringu küsimus, kuivõrd regioonikeskusena seob Tartu 
tööjõuareaali ja teenustega kogu Lõuna-Eestit. Tartu on viimastel aastatel suurendanud nii 
linnapiirkonda linna lähitagamaal kui ka oma regionaalset toimepiirkonda, hõlmates Lõuna-, Ida- ja 
Kesk-Eesti maakondlikke toimepiirkondi. Regionaalse toimepiirkonna laienemine on toimunud alates 
2010. aastast, pärast kriisi, mil viidi läbi ametkondade ja avaliku sektori töökohtade 
tsentraliseerimine ning kadusid majanduse intensiivsuse ja konkurentsivõime tõstmisel 
maapiirkondades paljud töökohad. Nõnda ulatub Tartu regioon põhjas Jõgevalt ja pealinnaregiooni 
toimepiirkonna lahkmealast Kesk-Eestis kuni lõunas Valgani, Läti piirini ning kagus Setumaa ja Vene 
piirini. Tartu linnapiirkonda ehk siis lähi- ja siirdevööndisse jääb 12 valda. Koos tagamaaga hõlmab 
Tartu tõmbekeskusena kokku 24 omavalitsusüksust.  
 
Tartu on peamiseks pendelrände sihtkohaks 27 omavalitsusüksusele – põhiliselt Tartu lähivaldade ja -
linnade töötajatele, aga ka Jõgevamaa (Tabivere, Pala, Saare, Palamuse) ja Põlvamaa (Vastse-Kuuste, 
Värska, Kanepi, Valgjärve) valdade elanikele. Nii kuulub näiteks Jõgeva maakonnas asuv Tabivere, 
Elistvere ja Maarja kandid Tartu linnaregiooni ning mitmed Palamuse, Saare ja Pala valla kandid Tartu 
siirdevööndisse või äärelise alana kaugtagamaale. Tartu on peamiseks pendelrände sihtkohaks 
kolmele Vastse-Kuuste valla asulale – Kiidjärve ja Lootvina külale ning Vastse-Kuuste alevikule. 
Samuti käib Tartusse tööle osa Jõgeva maakonna Palamuse valla Kaarepera küla ja Palamuse aleviku; 
Saare valla Kääpa küla; Pala valla Pala küla ning Tabivere valla Maarja-Magdaleena, Pataste ja Voldi 
küla ning Tabivere aleviku hõivatutest. Tartu mõjualasse jäävad Lõuna- ja Ida-Eesti maakonna- ja 
väikelinnad, v.a Võru. 
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Kaart 5. Tartumaa toimepiirkonnad tööjõu pendelrände, rahvastikutiheduse ja ligipääsetavuse alusel

 

 

 
KÜSIMUSED: Mida toimepiirkondade vööndid tähendavad? Kas regionaalpoliitika ja avalike teenuste 

pakkumine/standardid lähtuvad vöönditest – kuidas? 

MPst edasi, kelle ülesandeks on määratleda konkreetsed regionaalpoliitilised meetmed ja 
instrumendid, mis tagavad toimepiirkonna vööndite funktsionaalsuse ja nende ruumilise arengu, sh 
kestliku kahanemise. Ühistransport ei saa olla ainus päästelahendus. Mida ütleb maaelu 
(toetus)poliitika ja meetmete kavandamine sihtalade määratlemisest? 
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