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1. Üldine ruumiline areng 

1.1. Tartumaa füüsilise ruumi (maa-ala) kasutus 

Maareformijärgne talude taastamine asendus kinnisvaraarendusega varasemale põllu- ja 
metsamaale. Tartu linn on valgunud linnaäärsele viljakale põllumaale. Uute eluasemete teke 
amortiseerunute asemele on pärsitud elanikkonnale üle jõu käiva hinna tõttu. Teisalt on selline 
põldudele valglinnastumine võimaldanud paljudel saada ihaldatud oma maja, paraku 
enamasti suure isikliku transpordi vajadusega. 

Turumajanduse ja tasakaalustatud ruumilise arengu huvid lahknevad - kaubandus- ja 
vabaajakeskused, kortermajad ning töökohti andvad tehno- ja tööstuspargid paigutatakse 
linnaruumi perifeeriasse, eemale valdava osa elanikkonna elukohtadest olemasolevas 
linnaruumis.  

Maamajandus liigub suurte põllumassiivide ja farmide moodustamise suunal. Traditsiooniline 
väiketalumajandus kujuneb pigem elustiiliks kui peamiseks elatusallikaks. 

1.2. Ruumikäitumine 

Kohaliku või lähima teenusepakkuja asemel kasutatakse suuremas keskuses pakutavat – nii 
objektiivsel (ühildub päevateekonnaga) kui subjektiivsel (parem valik) ajendil. 

Formaalse ja tegeliku elukoha lahknemine mujal pakutavate hüvede kättesaamiseks (haridus, 
sotsiaalsed toetused), mis raskendab elanike arvust lähtuvat planeerimist. 

Igapäevaelu toimumiskoha ja eluruumi asukoha lahknemine töö- ja õppimisvõimaluste, 
palgavahe ning nn kinnisvaralõksu tõttu. 

1.3. Liikuvus 

Paljud peavad igapäevaste sõitude tegemist vaid isikliku autoga väga kohaseks ja mõistlikuks 
liikumisviisiks. Seda on praktiseeritud paraku ka mujal maailmas kuni teede-tänavate ja 
parkimisruumi ammendumiseni. 

Ühistransport selle tänasel kujul (Tartumaal bussid  ja rongid) on sõiduautole kohane alternatiiv 
piisavalt suure sõitjatevoo korral (ajendab lühikese väljumisintervalli). Äärealadel on asustus 
väga hõre, mistõttu liinide koormatus väike. Busside ja rongide kasutatavus sõltub 
piletihinnast, mis omakorda sõltub riigi ja/või omavalitsuse dotatsioonist. Hõredas asustuses on 
üldjuhul tagatud ühistranspordiga sõidu võimalus, kuid mitte kõiki rahuldav ajagraafik. 

Maapiirkonnas on isikliku mootorsõiduki kasutamise eelistamine igapäevasteks sõitudeks nii 
majanduslikult kui sotsiaalselt kohane, proportsionaalne ja vajalik. 

Igapäevateekonna läbimine jalgsi või jalgrattal on kasvav trend, kuid selleks jõukohased 
vahemaad on väiksemad kui mootorsõiduki kasutamisel.   

1.4. Ruumi sotsiaalsus 

Väärtushinnang on kahestunud – õige eestlase kodu on keset loodust oma majas 
(ühepereelamus), kuid kõik suurlinnas pakutav peab olema lähiümbruses. 
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Kogukondlikkuse arendamine ühtede poolt (küla- ja asumiseltsid) ja kohaliku sotsiaalsuse 
ignoreerimine (kogukonda ei tunta ega vajata) teiste poolt. 

Täheldatav on Tartu ja lähiümbruse väljakujunenud sotsiaalse sidususe lahknemine  asumi või 
kvartali hetkelise prestiižikuse alusel. 

2. Asustuse areng 

Tartu maakonna, linnapiirkonna ja linna ruumilise arengu suundumused on kahesuunalised: 
regionaalselt tugevnev, riigis ja globaalselt nõrgenev. Avaliku sektori regionaalse korraldamise 
tõttu ning haridus- ja tööjõuareaali laienemisel on tugevnenud Tartu positsioon Eesti teise 
keskusena, kasvanud on töö- ja õpiränne ning teenuste tarbimine Tartust. Tartu linn on 
tugevnenud haridus-, teadus-, meditsiini-, kultuuri- , majandus- ja halduskeskusena. Ka 
linnakvaliteedilt, mitmekesisust võimaldava suurusega ülikoolilinnana on Tartu atraktiivsus 
tõusnud. Samas, Tartu linnale  kui keskuslinnale avaldab negatiivset mõju aktiivse elanikkonna, 
töötajate kui ettevõtluse ränne eeslinna.  

Tartu linnapiirkond on arengumootoriks kogu Lõuna-Eestile, tasakaalustades Põhja-Eestit ja 
Harjumaa suurlinnastumist ümber Tallinna. Tartumaa sisemised asustuse arengusuundumused 
on vastassuunalised: Tartu linnapiirkond kasvab ja laieneb, kuid laienevad ka ääremaad, kus 
asustus on kahanemas. 

2.1. Asustuse arengu tasakaalustatus ja kestlikkus 

Eesti mitmekeskuselise, tasakaalustatud ja kestliku asustussüsteemi kohaselt esindab Tartu 
Tallinnale sekundeerivat teisest linna, mis paikneb linnahierarhias Tallinna kui pealinna ja 
maakonnakeskuste vahel. Rahvastiku paiknemine Tartumaal polariseerub linnapiirkonna ja 
ääremaa teljel. Regionaalselt ja maakondlikult on Tartu keskuslinnaks kohalike keskuste 
võrgustikule. Elva on Tartu ajalooliseks satelliitlinnaks, kuid funktsionaalselt on Tartuga järjest 
enam seotud kõik Lõuna-Eesti linnad. Väikeasulad, mis pakuvad avalikke ja erateenuseid, 
loovad eeldused asustuseks ja elamiseks ka Tartust kaugemal. Samas on läbi aastakümnete 
jätkunud rahvaarvu kahanemine maakonna äärealadel. Rahvastiku tiheduse vähenemine 
iseloomustab paradoksaalselt ka Tartu linnapiirkonda kuivõrd suurte korruselamute asemel 
ehitatakse ühepere-elamuid ja väikeelamuid, kus elab vähem inimesi ning mis paiknevad 
hajusamalt. Tuleb silmas pidada ka seda, et suur osa Tartumaast on inimasustuseta tulenevalt 
looduslikest tingimustest ning ääreline asend ja hõre asustus on objektiivsed asjaolud, mida 
tuleb elukorralduses, teenustes ja maakasutuse planeerimisel arvesse võtta.  
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Joonis 1. Tartumaa asustusmuster tiheasumitena 

Tabel 1. Tiheasumite pindala, rahvastiku tihedus ja rahvastikudünaamika 2000-11 

  
Tiheasum 

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 
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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 - 

* Võimalik andmebaasi viga; ** Suvila-ala 
Eeslinnastumine. Asustuse arengus on olnud alates 2000. aastast kõige olulisem protsess 
eeslinnastumine, mis on hoogsalt jätkumas Tartu linnapiirkonnas. Tartu linnapiirkonna (TLP) 
elanike arv on 120 929 (2014), kellest 81% elab Tartu linnas. Aastatel 2000–2013 suurenes TLP 
elanike arv 4 043 võrra ehk 3,3%. 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). Tähtvere vald pole rahvastikustatistiliselt suurenenud. Paljud linnaserva 
hajakülad on kasvanud eeslinnalisteks uusasumiteks. Mitme(kümne)kordselt on kasvanud 
elanike arv Luunja vallas Veibri (881%), Kabina (285%) ja Kakumetsa (286%) külades; Tartu 
vallas Vahi (278%) ja Tila (184%) külades; Ülenurme vallas Õssu (367%) ja Läti (150%) külades; 
Tähtvere vallas Ilmatsalu (119%) külas (joonis 2). Asulate lõikes on ühtlasema kasvuga olnud 
Ülenurme vald ning Luunja valla linnaga mittekülgnevad külad. Iseloomulik on elanike 
vähenemine linnalähialevikes tingituna sealse elanikkonna rahvastiku vananemisest. Samuti 
väheneb elanike arv loomuliku iibe tõttu külades, mis jäävad linna piirist kaugemale kui 5 km.  

Arendustegevus ei ole toimunud ainult 15-s linnapiirkonna tiheasumis (tabel 1), vaid ka 
hajusalt Tartut ümbritsevates külades. Mõisteliselt ja hoiakuliselt on seda nimetatud ka 
valglinnastumiseks hoonestamise kontrollimatu, juhusliku ja hajusa olemuse tõttu. Tartu 
ümbrusse on rajatud ligi 4000 uut kodu, kuhu on kolinud ligi 10000 elanikku. Ometi on 
eeslinlased jätkuvalt jäänud seotuks Tartuga. Eeslinnast käib Tartusse tööle ligi 6000 töötajat, 
lasteaeda 700 mudilast, kooli 1600 õpilast. Eeslinna on tekkinud mitu tuhat uut töökohta.  
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Joonis 1. Tartu linnapiirkonna eeslinnaline uusasustus ning rahvastiku muutus asustusüksuste 
lõikes 2000–2011 (REL2000/2011) 

Tartu eeslinnastumine on loonud linna lähialal struktuurselt uue asustuse, mida iseloomustab 
hõredam linlik asustus suhteliselt kiiresti muutuva maakasutuse, elu-, teenuste- ja 
liikluskeskkonnaga. Morfoloogiliste asustustunnuste alusel on Tartu koos eeslinnastunud 
lähialaga laienenud 111 km2. Eeslinnas on toimunud oluline elamuarendus, samuti on 
laienenud tootmis-, logistika-, äri- ja kaubandusalad võrdlemisi teravalt eristuvates tsoonides. 
Hoonestatud on valdavalt viljakat põllumaad. Uusasumid ja tööstusalad on tekkinud 
esmajoones radiaalselt põhimaanteede äärde. Tihedamas linlikus asustuses ületab rahvastiku 
tihedus 75 in/km2, hõredamas ja maalisema maastikumustriga eeslinnas langeb rahvastiku 
tihedus 40 in/km2. Kauglinnastumist ehk siis elamuarendust linnast kaugemal kui 10 km pole 
alates 2010.a märkimisväärselt toimunud. Tartu lähialal on saarelisema asendiga Ilmatsalu 
alevik ja ümbrus, sest läänesuunal on eeslinnastumist hoidnud tagasi suurpõllumajandus. 
Hoonestamist pole toimunud ka endises Raadi sõjaväelinnakus ja lennuvälja alal, kuid 
tulenevalt Eesti Rahva Muuseumi uue hoone avamisest 2016. a. on muutumas ka sealne 
maakasutus olulisel määral. 

Eeslinnaalade hoonestamist on hoogustanud maaomandi hinna mitmekordistumise ärimudel, 
muutes maakasutuse sihtotstarvet elamu- või ärimaaks. Elamuarenduse on viinud linnast välja 
eluruumide vähene ja kallis pakkumine linnas, samuti sealne aeglasem ja keerukam 
arendusprotsess võrrelduna eeslinnaga. Elamuarendused on olnud väikesemahulised ja 
killustatud, mis on tekitanud probleeme tervikliku ja ühtse asustuse kujundamisel, iseäranis 
taristu rajamisel. Tihedusnorme pole tsoneerimisel rakendatud. Linnalise elukeskkonna 
kujundamine on osutunud enamasti võimatuks ka üksikute kruntide kaupa arendatuse tõttu. 
Killustatud ja suhteliselt väikestest maatükkidest omanikupõhiselt moodustunud arendusaladel 
toimuva ehituskruntide üleplaneerimise tõttu on uued elamualad tekkinud kaootiliselt ja hajali. 
2014.a seisuga on hoonestatud vaid veerand eeslinna planeeritud elamukruntidest. Tartu 
elamuprognoosi eeslinnastsenaariumi kohaselt on oodata elamuarenduse kasvu linnas 150 – 
200, eeslinnas 250 – 500 eluruumi aastas, mis tähendaks tänase planeeringureservi täielikku 
realiseerimist alles 30ne aasta pärast. Tartu linnapiirkonna asustuse arengus võib prognoosida 
eelisarenguid eeslinnas, neljas ilmakaares tuumiklinnast (joonis 3). 
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Joonis 3. Asustuse arengualad Tartu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegias 2014 – 
2020, joonis 16 (Lisa Tartu Linnavolikogu 18. detsembri 2014. a. otsuse nr 162 juurde).  

Ehkki nii Tartu linnas kui eeslinnas on toimunud linnaruumi tihendamine uushoonestusega, ei 
saa kompaktsuse tõstmist nimetada strateegiliseks suundumiseks. Ruumilised arengud 
sünnivad eraõiguslike turumajanduslike otsuste summana, mitte laiemat ruumiloogikat 
arvestava planeeringuotsustena avalikes huvides. Munitsipaalmaa kuulub vaid 
omavalitsusobjektide juurde. Killustatud maaeraomand, põlvnedes 1920ndate maareformist, 
ei võimalda maaomaniku soovita või nõusolekuta muuta eeslinna maakorraldust. Kehtiv 
maakonnaplaneering ja selle teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ pole liiga üldise ja maa-alaliselt piiritlemata regulatsiooniga 
üldplaneeringuid piisava rangusega suunanud. Üldplaneeringute koostamine on 
eeslinnavaldades toimunud elanike arvu mitmekordistumise eeldusel ning antud 
planeeringuala kohaliku omavalitsuse ainuhuvi silmas pidades. Üldplaneeringute ruumilised 
lahendused ei arvesta naaberomavalitsuses olemasolevat ja sinna kavandatut, eriti 
suuremate piirkondlike keskuste tagamaal, kuivõrd elanike igapäevane tegevusruum ulatub 
reeglina planeeringualast välja, valdavalt Tartu linna. Üleriigilises planeeringus määratletud 
„hajalinnastunud ruum“ väljendabki hajusa linna ideed, ehkki seda ei ole konkreetsemalt ja 
detailsemat geograafiliselt piiritletud.  

Ääremaastumine. Teiseks oluliseks protsessiks on asustuse hõrenemine maapiirkondades, 
milleks on Tartumaal Tartu ja Elva linnaregioonist välja jäävad asulad.  Rahvastiku hõrenemine 
on põhjustanud eeskätt tasuvate töökohtade ja äriliste teenuste lahkumise 
maapiirkondadest, aga ka avalike teenuste koondumise linnaregioonidesse –  kokkuvõttes 
ääremaastumise.  

Tartu maakonna siirde- ja äärealadel on 28s Tartumaa alevikus ja kohalikus keskuses toimunud 
rahvastiku vähenemine 1% ja rohkem aastas. Eriti järsk on rahvastiku vähenemine Peipsi- ja 
Võrstjärve- äärsetes valdades. Kestliku kahanemise planeerimis- ja arengumudelit ei ole 
praktilistes lahendustes üldjuhul rakendatud ning asustusprotsessid toimuvad pigem 
omasoodu − hoonestus ja taristu jäävad kasutuseta ning lagunema. Ka puudub vajadus või 
tarvidus maade taaskasutuseks, sest nö vaba maad, mis suhteliselt odava hinnaga, on 
piisavalt. Erasektori pakutava võrguteenuse (ühisveevärk ja -kanalisatsioon, elektrivarustus, 
kaabelside, raadiovõrgud, jäätmevedu jt) kulukus sõltub kasutajate hulgast pinna- ja 
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pikkusühikul. Samas tuleb võrdsete õiguste põhimõttel kodanikke kohelda võrdselt nende 
asukohast sõltumata. Siit tuleneb vastuolu võrgustunud ühiskonna arengu vajaduste ja selle 
liikmete ruumiliselt hajali paiknemise vahel. Erasektori teenuste tasuvaks osutamiseks 
ääremaadel on seal järjest vähem rahvast. Ka teenuse kvaliteedis on laienenud lõhe linna- ja 
maa vahel. Kvaliteedivahe ajendab otsima teenust kaugemalt, mis veelgi vähendab 
kohalikke püsitarbijaid. 

Äärelisema asendiga külades püsib asustus talviti vaid üksikute majapidamistena. Püsiasustust 
on osaliselt asendanud suvitajad, kuivõrd osa majapidamisi on leidnud kasutamist 
suvekoduna. See aga muudab põhimõtteliselt maalist elukorraldust ja elulaadi. Samal ajal ei 
ole Tartumaal ka otseselt nö suvituspiirkondi, mida saaks arvestada asustuse arengu ja 
maakasutuse planeerimisel.  

 

Joonis 4. Tartumaa rahvastiku tihedus ruutkilomeetrivõrgustikus. 

 

Laiaulatuslikel aladel maakonna ida- ja loodeosas puudub asustus soisuse ja veetõkete tõttu 
ning neid piirkondi ei saa käsitleda ääremaastununa. 

2.2. Keskused 

Tartumaa võib jagada linnapiirkonnaks ja maapiirkonnaks. Tartumaa on üha tugevamalt 
ühekeskuseline teravalt vertikaalse hierarhiaga maakond, mille asustusstruktuuris domineerib 
Tartu linn. Tartu koos lähialaga on tasapisi kasvatanud tähtsust Lõuna-Eesti regioonikeskusena 
ja tähtsuselt teise Eesti linnana. Globaalse suurlinnastumise protsesside taustal ja arvestades 
mastaabiefekti tuleb Tartu suurenemist pidada nii Tartule kui maakonnale soodsaks 
suundumuseks.  

Tartu linnapiirkonna võib morfoloogiliselt ja funktsionaalselt jagada kolmeks vööndiks: 

• Tuumiklinn Tartu linna asustusüksuse piirides 
• Eeslinnavöö: 3 - 5 km raadiuses linna perimeetrist, eeslinnalise asustusega, 

morfoloogiliselt ja funktsionaalselt linnaga üks tervik (tõsi, asustuse katkestustega 
>200m).  
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• Linnapiirkond: Tartusse käib tööle üle 50% tööealisest elanikkonnast, ka esmateenuseid 
tarbitakse linnast. Siia kuuluvad (uusehitiste/uuselanike järjestuses): Haaslava. Märja, 
Vahi, Räni, Lohkva, Ülenurme, Haage, Külitse, Vorbuse, Aardla, Kõrveküla, Kärkna, 
Reola, Ilmatsalu, Luunja alevikud/külad. 

Tartu linn ja selle lähiümbrus on riigis suuruselt ja tõmbemõjult teine toimepiirkonna keskus 
peale Tallinna linnastut, pakkudes spetsiifilisi regionaalseid teenuseid ainsana Lõuna- ja Ida-
Eestis, sh kõrgema etapi haigla, akadeemiline ülikooliharidus, ettevõtete esindused jne. 
Seetõttu on Tartu linna kui keskuse mõju maakondlikust keskusest tugevam ning 
maakonnapiirist palju kaugemale ulatuv (joonis 4). Elva linn on Tartumaal teiseks väiksema 
tagamaaga tugi-toimepiirkonna keskuseks. 

Maapiirkonnas on kohalikeks keskusteks reeglina vallakeskuse alevikud või endiste 
suurmajandite keskasulad. Eelduseks on kindlate teenuste kättesaadavus ja valla- / 
linnavalitsuse asukohaks olek. Kohalike omavalitsuste liitumine, koolivõrgu koondumine ja 
kohaliku omavalitsuse ülesannete ümberjaotus toob vältimatult kaasa praeguste keskuste 
positsiooni muutumise asustussüsteemis. Avaliku sektori koondumine omakorda ajendab 
äriteenuste suundumist uutesse KOV keskustesse. 

Tartu linn ise on muutunud kahekeskuseliseks – uue keskusena on Tartu administratiivpiiril 
pidevalt laienenud Lõunakeskus, võttes järjest kesklinnalt üle üld- ja vabaaja teenuste 
osutamist. Ka teisi ulatusliku parkimisalaga kaubanduskeskusi on rajatud Tartu linna 
äärealadele, näiteks Prisma Räpina mnt alguses. Suured ostukeskused on koondanud ja 
laiendanud tarbijaturgu (ka Vene ja Läti ostlejad), kuid teiselt poolt konkurentsi- ja piiratud 
tarbijaturu tingimustes nõrgendanud lähikeskusi ja asumite teenusevõrku jalakäiguraadiuses. 
Tartu kesklinn on siiski suutnud säilitada juhtpositsiooni avalike ja äriteenuste osas. Vältimaks 
ettevõtluse, töökohtade ja teenuste lahkumist eeslinna on Tartu kesklinna üldplaneering 
taotlemas linnakeskuse tugevdamist, mis oleks sümbioos ajaloolisest ülikoolilinnast, 
kaasaegsest rahvusvahelisi tarku töökohti koondavast ärikeskusest ning paljuotstarbelisest 
linna- ja regioonikeskusest. Elva linn ning eeslinnavööndi vallakeskused (Kõrveküla, Ülenurme, 
Luunja, Ilmatsalu), seda enam kaugemal, pole oma keskusfunktsioonides tugevnenud.  

Oluline ruumilise arengu tegur on haridusasutuste paiknemine. Tartu kõrgkoolides käib umbes 
22 000 üliõpilast, neist 15 000 päevases õppes. Tartu Ülikool on viinud sadu töökohti ja 
tuhandeid üliõpilasi uute õppe-teadushoonetega laienenud Maarjamõisa linnakusse. Eesti 
Maaülikool arendab oma linnakut Tallinna mnt väljasõidul. Eesti Lennuakadeemia on samuti 
linnast väljas – Ülenurme lennuvälja kõrval. Üliõpilaste arv on vähenemas, mis hakkab olulisel 
määral mõjutama kogu Tartu linna ja linnapiirkonna tarbijaturgu, teenuseid ja elamuturgu. 
Samuti mõjutab asustuse kahanemist koolide sulgemine.  

Tartu 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. 
Tartus töötab 32 800 tartlast ja 5 600 eeslinlast (14%), 3 000 (7%) käib kaugemalt. Tartu 
tööjõuareaal on laienenud Tartumaalt kogu Lõuna-Eestisse, siiski on geograafiliselt 
tööjõuareaal tänases liikuvusajas ja -mugavuses saavutanud piirid. Seejuures on Tartu linna ja 
lähialale koondunud ligi 90% Tartumaa töökohtadest. Suurte tööandjatena domineerivad 
Tartus meditsiini- ja haridusasutused, laiemalt avaliku sektori asutused. Kvalifitseeritud tööjõu 
ülepakkumine ülikoolilinnas põhjustab Tartust lahkumist. Tartu kui teaduslinna ettevõtlus – ja 
ekspordipotentsiaal on kasutamata. Avaliku ja teenusesektori kõrval on Tartumaal oluline 
sekundaarsektor kui ka primaarsektor. Maamajanduse primaarsektorid on muutunud 
efektiivse personalihõive ja tehnoloogiaga tootmiseks, kus tööjõuvajadus on järsult 
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vähenenud ning töö- ja elukoha ruumiline lähedus ei mängi kuigi olulist rolli. 
Põllumajanduslikus maakasutuses domineerivad suurtootjad, elatustalusid jääb vähemaks, mis 
omakorda avaldab survet maa-asustuse vähenemisele.  

Ettevõtlust, millel on teatav mõju ümbritsevatele aladele, on arendatud uutel tootmis-, äri- ja 
logistikaaladel, mis paiknevad põhiliselt Tartu eeslinnavöös, põhimaanteede ja ringtee ääres. 
Töökohtade paiknemise ruumiline kompaktsus (lähestikku paiknevad ettevõtted) ajendab 
nendeni parema teenindava teede/tänavate võrgu, ühistranspordiühenduse ja 
parkimisalade rajamist. 

 

Joonis 5. Töökohtade jaotus Tartu linnapiirkonnas. 

Tartu seob regioonikeskusena oma tööjõuareaali ja teenustega kogu Lõuna-Eestit (joonis 6). 
Tartu on suurendanud nii linnapiirkonda linna lähitagamaal kui ka oma regionaalset 
toimepiirkonda, hõlmates Lõuna-, Ida- ja Kesk-Eesti maakondlikke toimepiirkondi. Nõnda 
ulatub Tartu regioon põhjas Jõgevalt ja pealinnaregiooni toimepiirkonna lahkmealast Kesk-
Eestis Valgani, Läti piirini ning kagus Setumaa ja Vene piirini. Tartu linnapiirkonda ehk siis lähi- ja 
siirdevööndisse jääb 12 valda. Tartu tõmbab kokku 27 omavalitsusüksust, 13 kanti kuulub 
lähialale, 49 kanti siirdevöösse ning 23 kanti äärealale. Lisaks Tartumaale on Tartu peamiseks 
pendelrände sihtkohaks Jõgevamaa Tabivere, Pala, Saare, Palamuse ning Põlvamaa Vastse-
Kuuste, Värska, Kanepi, Valgjärve valdadele. 

Tartu kui regioonikeskuse tõmme on tavapärasest maakonnakeskusest märksa tugevam, sest 
töörändele lisandub õpiränne lasteaedadesse, koolidesse, kutsehariduskeskusesse ja 
ülikoolidesse. Tartu Ülikooli Kliinikum teenindab kogu Lõuna- ja Ida-Eestit. Tartus paikneb 
arvukalt kultuuriasutusi, era- ja riigiasutuste piirkondlikke kontoreid ja mitmed 
kaubanduskeskused ning üld- ja spetsialiseerunud teenuste osutajaid. Olulisemad logistika-, 
äri- ja toomisalad paiknevad põhiliselt Tartu linnas ja lähiümbruses ning on ka kehtivates 
üldplaneeringutes selleks määratud. 

Tartumaal joonistub välja ka Elva tugi-toimepiirkond, mis teenindab Elva linna tõmbeväljas 10t 
ümbritsevat kanti.  
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Joonis 6. Tartumaa toimepiirkonnad kantide ja valdade täpsuses statistikaameti metoodika järgi 
(koostas Martin Gauk). 

Eristades toimepiirkonna vööndeid, lähivööndit, siirdevööndit ja äärelist ala igapäevase töö-
pendelrände määra loomulike lõigetena, siis linna lähivööndi kantides on Tartus hõivatuid üle 
54% kõigist hõivatutest, siirdevööndis 17-53% ning äärelisel alal alla 17% (kaart analüüsi 
avalehel). Toimepiirkonda ei peaks arvama asustamata ja eriti hõredalt asustatud põllu-, 
metsa- ja sooalade piirkondi (<2 inimese/km2), kuivõrd sealne asustus ja selle funktsionaalne 
seotus Tartuga põhineb üksikjuhtumitel ega allu tüpoloogilistele üldistustule. 

2.3. Asustuse arengu suuniste mõju 

Asustust ja maakasutust suunavate keskkonnatingimuste teemaplaneering sätestas 
järgnevad asustust suunavad tingimused: 

• Asustuse laienemise all mõeldakse Tartu linnaga piirnevate seni hoonestamata 
aladele uute kompaktse hoonestusega alade teket. Teisiti väljendades maamajandusliku 
maakasutuse asendumist ehituskruntidega. Asustuse laienemisena ei mõelda endiste 
taluõuede hoonestuse taastamist ning uute majade ehitamist hajaasustuses. 

• Asustuse laienemine peab toimuma olemasolevate hoonestusalade naabruses, 
kasutades ära olemasoleva infrastruktuuri ammendamata teenindusvõime. Areng 
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olemasoleva tuumiku ümber tekitab surve ja vajaduse teenuste kvaliteedi ja heakorra taseme 
tõusuks laienevas asumis. 

• Asustuse laiendamine üksikute keset maamajanduslikku maakasutust  paiknevate 
väikeste katastriüksuste kruntimise teel on taunitav. Nii tekkiv asustus ei sidustu täisväärtusliku 
elukeskkonna toimimiseks vajaliku teenustevõrguga. Kulud teede ja tehnovõrkude rajamiseks 
ja ülalpidamiseks on põhjendamatult suured, ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamine 
ebamajanduslik. Tekkivad linlikud krundikobarad ei evi maaelulikke väärtusi ega 
linnakeskkonnale omast polüfunktsionaalsust. 

• Asustusalade laienemine peab toimuma üldplaneeringuga vastavuses. 
Üldplaneeringute kehtestamiseni tuleb hoiduda väiksemate kui 10 ha maa-alade 
detailplaneerimisest nende kruntimise eesmärgil. 

• Üld- ja detailplaneeringute menetlemisel kaaluda, kas arendajate ja maaomanike 
huvid arvestavad tulevaste elanike huve ning kas planeeringu lahendus tagab elukeskkonna 
piisava täisväärtuslikkuse ja sidususe nii ümbritsevate looduslike kui ka linna 
teenindusvõrgustikega. Arvestada maanteede sanitaarkaitsevööndis elamise tervisele 
ohtlikkust. 

• Detailplaneeringute algatamisotsuste tegemisel kaaluda, kas uue planeeringu 
algatamine ei kahanda ega killusta olemasolevate planeeringute realiseerumiseks vajalikku 
ressurssi.  

Loetletud asustust suunavaid sätteid kehtivast teemaplaneeringust pole detailsemate 
planeeringute koostamisel üldjuhul järgitud. Eelnimetatud ülemaakondlikud verbaalsed 
põhimõtteid on raskesti rakendatavad väikesel planeeringualal.  Lisaks tuleb üld- ja 
detailplaneeringute koostamisel arvestada planeeringuala maaomanike arvamust.  

Planeeringuala määramine tänaste halduspiiride kaupa ei taga ’voogude geograafiat’ ja 
vajadustele suunatud planeeringulist lahendust. Kõiki üldplaneeringu ülesandeid pole 
otstarbekas lahendada vaid ühe konkreetse kohaliku omavalitsuse territooriumil. 

Maapiirkondade arendusaladel pole suudetud hoiduda linlike kortermajade rajamisest varem 
ühepereelamute maaks planeeritud aladele odavama ruutmeetri hinna (ostuhuvi) 
saavutamiseks. 

 

3. Tehniliste taristute areng 

3.1. Maanteevõrk, auto- ja ühistransport ning kergliiklus 

Põhi- ja tugimaanteede võrk suundub Tartust radiaalselt naabermaakondadesse ja 
kaugemale. Tartu lähialal on vahemaad linnafunktsioonide toimimiseks võrdlemisi lühikesed ja 
liikuvus võrdlemisi sujuv, üksikute eranditega, ummistuvate liiklussõlmede- ja suundadega 
tipptunnil. Linnasisesed magistraaltänavad, Emajõe sillad on rahuldanud pidevalt suurenevat 
nii linna- kui transiitliikluse koormust. Sildade kui potentsiaalsete pudelikaelte liiklussagedus 
2009–2011 ei suurenenud, mis kinnitab teatavat linnaliikluse iseregulatsiooni. Liikumiskeskkonda 
on parandanud transiittänavate läbilaskevõime suurendamine, Kesklinna liikluskoormus 2009–
2011 isegi vähenes. 

Seevastu äärelinnas on tingituna nii eeslinnastumisest kui ka tööareaali laienemisest jätkuvalt 
liikluskoormus suurenemas. Autoelustiil lahutamatu eeslinnaelust. Kümnendiga on eeslinna 
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lisandunud 3000 peret, kes kindlasti pendeldavad linna vahet autoga (2 autot alla poolte). 
Tuletades eeslinnaliikluse sagedust riigimaanteede linnapiiri/ringtee ja eeslinnavööndi välimise 
sisenemispunkti vahest, on suurima koormusega enne Tartu linna sisenemist ja ringteega 
ristumist Valga mnt Räni – Külitse lõik (4 305 autot ööpäevas), Viljandi mnt Õssu – Märja lõik (2 
881), Võru mnt Ülenurme – Reola lõik (2 814), mida osaliselt võimendab ringteeliiklus. Selle 
kinnituseks on mõneti väiksemad liiklussagedused eeslinna maanteesuundadel Narva mnt - 
Kõrveküla (2 241), Räpina mnt – Lohkva - Luunja (2 147), Haaslava (2 206), Ilmatsalu (2 181) ja 
Tartu-Jõgeva mnt – Maramaa - Lähte (1 539). Põhimaanteede linnalähised lõigud on 
liigitatud väga ohtlikeks või ohtlikeks Tallinn–Võru–Luhamaa mnt lõigus Ülenurmest kuni Põlva 
ristini, Jõhvi mnt lõigus Tartu-Jõgeva mnt - Aovere ning Valga mnt Külitse lõigus. Kohaliku, 
eeslinna- ja transiitliikluse segunemine, aga ka jalakäijate ja ratturite liikumine sõiduteel on 
toonud kaasa raskete liiklusõnnetuste sagenemise eeslinnavööndis.  

Tartu lähiala ruumilist sidusust piirab loode-kagu teljel Emajõgi ja raudtee (linna piires 5 
autosilda ja 5 raudteeületust). Emajõgi poolitab linna ja selle lähimat arenguala loodusliku 
takistusena. Raudteetaristu lahutab eeskätt Kesklinna Maarjamõisa meditsiini- ja 
ülikoolilinnakust, kuna puudub kergliiklusühendus. 

Tartu linna piiril, Lääne- ja lõunasektoris ümbritseb linna ringtee, mis on kujundanud sealse 
piirkonna oluliseks kasvukoridoriks. Murranguliseks arenguks oli Idaringteel Ringtee silla 
valmimine 2015. aastal, mis ühendas kagusuunalist transiitliiklust ning laienevat eeslinna Tartu 
lõuna ja idasektoris läbi Ropka tööstusrajooni. Tartu olulisus regionaalse keskusena ja 
hüppeliselt kasvanud pendelränne ning sellega kaasnenud autotranspordi koormus tingib 
Tartu ringtee arendamist täisringina ehk põhjas Tiksoja-Vahi ja idas Räpina mnt – Kõrveküla 
lõigu väljaehitamist. Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee Mäo-Tartu lõigu I klassi maanteeks 
rekonstrueerimise aluseks on kehtestatud maakonnaplaneeringu teemaplaneering  
"Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0 – 
183,0". Viimasel ajal on tehtud alternatiivsed ettepanekud odavama lahenduse – 
möödasõidulõikude – rajamiseks. 

 

Põhi-, tugi-, ja kõrvalmaanteede võrk on Tartumaal välja kujunenud aastakümneid tagasi ja 
vajadust selle oluliseks muutmiseks pole. Küll vajavad teed liiklusohutuse tagamiseks ristmike ja 
katendite ning liikluskorralduse kaasajastamist.  

Uueks vajaduseks on sõiduteest eraldatud kergliiklusteede rajamine. Kinnisvaraomanike soovil 
pole põllu- ja metsamaale koostatud detailplaneeringutes kavandatav liiklusmaa laius sageli 
piisav hea tänavaruumi moodustamiseks. Pole adutud, et põllu- ja metsamaa teenindamiseks 
kohane 6 m teemaa laius pole piisav tänava rajamiseks: sellele ei mahu lisaks sõiduteele 
kõnnitee, sadevete äravoolukraavid, talvine lumi ning kommunikatsioonide ehitamine ja 
rekonstrueerimine pole võimalik tänavat sulgemata. Juurdepääsuteede või -tänavate nõutav 
laius pole üldplaneeringutes alati sätestatud.  

Tartu autostub Eesti keskmisest aeglasemalt (haritlaskond, üliõpilaskond), ja see on loonud 
eeltingimused keskkonnasõbraliku kergliikluse arendamiseks. Rattakasutus on Tartu linnas 
kasvanud, linn on võtnud eesmärgiks tõsta 2020.a jalgrattaga sõitjate osakaalu 15% kogu 
linna transpordist. Alates 2010 on linnalähist liikuvust parandanud kergliiklusteede rajamine 
rekonstrueeritud maanteede äärde (Kõrveküla, Lähte, Lohkva, Külitse, Ihaste, Ülenurme tee). 
Kergliiklusteed on seni põhiliselt puhke- ja spordiotstarbelisel kasutusel. Linnasiseid eraldatud 
jalgrattateid napib.  
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Tartu bussijaama paiknemine kesklinnas ja olek nii kaugliinide kui ka maakonnaliinide siht- ja 
lähtekohaks on suur mugavus – paljudel sõitjatel langeb ära ümberistumisvajadus 
linnatransporti. Ühistranspordisüsteem Tartu linnas tõusis uute bussidega uude kvaliteeti, kuid ei 
ole seni eeslinnastumist arvesse võtnud. 2015 avati esimene linnaliin Vahi alevikku. Eeslinna on 
osaliselt katnud dotatsioonita väikebussiliinid, kuid sageli ei võimalda eeslinnas bussiliikluse 
arendamist kitsas ja cul-de-sac tüüpi tänavavõrk. Üldiselt võimaldab Tartu linna ja lähiala 
väiksus isikliku autoga suhteliselt kiiret juurdepääsu esmateenustele kogu linna ja selle lähiala 
ulatuses.  

Hõre maa-asustus ei soosi majanduslikult põhjendatud ja kasutajate soovitud sagedusega 
ühistranspordi arengut. Bussiliikluse hõredus ja aeglus võib olla piiravaks teguriks töö- ja 
õpirändel ning inimeste ja perede liikuvusmudelis.  

3.2. Raudteetransport  

Raudtee osatähtsus on maakonnaplaneeringu kehtivusajal varieerunud vastavalt 
majanduslikule konjunktuurile. Kaubavedude osatähtsus väheneb. Küll aga on suurenenud 
reisirongide kasutatavus pärast uute rongide kasutuselevõttu 2014. aastal. Raudteetranspordis 
on Tartu-Tallinna liinil rongiliiklus tihenenud ja kiirenenud. Regionaalsete ja maakondlike 
rongiühenduste sagedus on jäänud madalaks ega vasta vajadustele ega liikuvusstandardile. 
Veenvaks argumendiks reisirongi eelistamisel on sõidukiirus, mis saab pärast raudteede 
rekonstrueerimist olema kuni 160 km/h. Teiselt poolt on reisirongipilet olulisel määral doteeritav, 
linnadevaheline kaugbussiliiklus mitte. 

On avaldatud arvamust, et kaubarongiliiklus tuleks viia Tartu linnast ümber. Kahe täna 
alakoormatud raudteeliini pidamise majanduslikkus on küsitav. 

Küll on aga otstarbekas arvestada olemasolevale raudteeliinile teise rööpapaari lisamise 
võimalusega, mis on kavandamisel Jõgeva maakonnaplaneeringus. 

3.3. Vee- ja lennutransport  

Regulaarne veeliiklus piirdub vaid ühendusega Laaksaare – Piirissaar. Emajõel, Peipsi järvel ja 
Võrtsjärvel on elavnenud nii kalanduslik kui puhkemajanduslik veeliiklus, milleks on rajatud ka 
sildumiskohti. Veeliiklust Emajõel ja Tartu linnapiirkonnas on elavdanud 2015 valminud 
kaasaegne Karlova jõesadam. Kehtiv maakonnaplaneering näeb ette Emajõe veetee 
kasutamist ja sadamate rajamist ning rahvusvahelise Eesti - Vene veeliikluse käivitamist. 
Vaatamata korduvatele püüdlustele ja koostööle Venemaaga pole see senini käivitunud. 
Võimalik, et regulaarsele laevaliiklusele kui majandustegevusele napib kliente.  
Teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“  kavandatud 
puhkemajanduslike randumiskohtade ja sadamate rajamine koos ümbritseva puhkealaga on 
toimunud tagasihoidlikus tempos.  

Tartu ja Lõuna-Eesti arenguid pidurdab puudulik lennuühendatus, seda vaatamata Tartu 
lennujaama põhjalikule rekonstrueerimisele. Tartu Lennuväli on rekonstrueeritud 1800 m 
pikkuseks, lennuvälja ICAO kategooria on 3C. Kahjuks pole lendajate vähesuse tõttu 
loodetud regulaarühenduste hulka soovitud tasemele viia suudetud ja Tartu otseühendatus 
maailmaga piirneb lennuühendusega Helsinkiga.  



 
 

16 
 
 

16 Tartumaa ruumilise arengu analüüs 

3.4. Elektrivõrgud 

Klientide tarbimise iseloomule ja keskkonnale sobilike varustuskindluse tüüplahenduste valikul 
liigitatakse võrk varustuskindluse piirkondadeks: ülitihe, tihe, kesktihe ja haja. Tartumaa saab 
varustuskindluselt liigitada hajapiirkonnaks. Tartu linnas on valdavalt tihe varustuskindluse 
piirkond. Ülitihe piirkond on kesklinnas ja Annelinnas kõrghoonete alal ning linna piiril 
kaubanduskeskuste juures. Kesktihe piirkond on madalakorruselises elamupiirkondades linna 
äärealadel. Tihe ja kesktihe piirkonnad on Tartu linna ümbritsevates Tartu, Tähtvere, Haaslava, 
Luunja ja Ülenurme valdades, Elva linnas, Nõo ja Rõngu asulates ning enamikus 
vallakeskustes. Elektrienergia tarbimise koormused kasvavad Tartu linna lähialal, tingituna 
elamuarendusest, ning tehnoparkide arendamisest. Võimsuse puudujäägi katmiseks tuleb 
luua uued ühendused linna piirkonnaalajaamadest. 

Elektrienergia põhivõrk on välja arendatud nõukogude ajal. Tartu-Viljandi-Sindi liini Tartu-
Viljandi lõik rekonstrueeriti aastatel 2011-2012. Minimeerimaks liinikaitsevööndi alla minevat 
maa-ala, paigaldati esmakordselt Eestis samale mastile 330 ja 110 kV ahelad. Eleringi andmeil 
uusi põhivõrgu liine 2030. aastani ette näha pole, küll aga rekonstrueeritakse mitmed 
olemasolevad suuremale läbilaskevõimele, mis võib kaasa tuua õhuliini kaitsevööndi 
laienemise 25 meetrilt 40-le.  

 
Joonis 7. Elektriülekande põhivõrk. 

4. Regionaalse tähtsusega jäätmekäitluskohtade, sh prügilate 
paiknemine 

Jäätmekäitlus on Tartus ja Tartumaal korraldatud regionaalse jäätmekäitluskohata. 
Maakonnas pole jäätmete püsiladestuspaika. Olmeprügi sorteeritakse ja viiakse kas 
Tallinnasse või Riiga, osa ka Torma prügilasse. Riigi jäätmekava 2014 – 2020 regionaalprügila 
rajamist Tartumaale ka ei kavanda. Aardlapalu prügila sulgemisega 2008. aastal otsiti küll 
jäätmete püsiladestuskohta, kuid kohalike vastuseisu tulemusena see luhtus. 2007. a. 
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algatatud Raadi jäätmepõletuse baasil soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamisest on 
samuti loobutud. 

5. Avalike veekogude kasutamine 

Veekogude kallasrajad peaksid seaduse alusel olema takistamatult läbitavad. Ometi on nii 
Emajõe kui mitmete teiste Tartumaa veekogude kallastel seoses uusasustuse tekke ja 
eraomandi piiritlemisel taraga probleeme avaliku läbipääsuga. Mõned kaldaomanikud on 
rajanud kallasrada katkestavad paadikanalid üle- või ümberkäiguta. Samuti on avaliku 
veekogu kallasraja kasutamine puhkealana piiratud – maariba on selleks kitsas, sageli niiske ja 
võsane. 

Suur-Emajõgi on täies pikkuses laevatatav ning Võrtsjärve – Emajõe – Peipsi järve veeteel 
oluline tähtsus veeturismi, veel puhkamise ja harrastusliku veesõidu ja kalapüügi jaoks. Ehkki 
veeteed on viimastel aastatel arendatud, on avalikke randumis- ja sildumiskohti  endiselt 
hõredalt. Paadiomanike huvi on slippide (paadi haagiselt veeskamise kaldteede) ja 
randumissildade olemasolu. Sadamaregistris on Tartumaal juuli 2014 seisuga Väike-Turu 
sadam, Rebase paadisadam, Laaksaare sadam, Pusi väikesadam, Otsa väikesadam, 
Kallaste sadam, Kallaste Rannasadam. Neist Laaksaare ja Kallaste sadamas osutatakse 
(tasulisi) sadamateenuseid, Väike-Turu sadamas riigihaldusülesannetega veesõidukeile. 
Sarnaseid registrisse kandmata väikesadama rajatisi rohkem. 

 

Joonis 8. Randumiskohad Emajõel maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu alusel. 

6. Maardlate ja kaevandamisest mõjutatud alade kasutus 

Kruusa- liiva kaevandamisest mõjutatud aladele on rajatud veekoguäärseid puhke- ja 
virgestusalasid (Kabina, Kärevere), aga ka suusa- ja motospordiradu (Kulbilohu, Lähte). 
Turbaväljadel on kohane loodusliku maakatte taastumine ja taastamine, piiratud ulatuses ka 
marjakasvatus. Kaevandamisloas on enamasti märgitud, milleks ala pärast kaevandamist 
rekultiveeritakse. 
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7. Kultuuripärandi säilitamine 

 

2016, aasta seisuga on Tartumaal 172 ajaloomälestist, 297 arheoloogiamälestist, 437 
ehitismälestist ning üks vanalinna muinsuskaitseala. 

Riikliku kaitse all olevate mälestiste kaitse on hästi korraldatud, kuid napib ressurssi mälestiste 
säilimiseks tarvilikele ehitustöödele. Ka nõukogude ajast pärineb palju omanäolisi 
huvipakkuvaid ehitisi, mida võiks edaspidi osaliselt võtta riikliku ja osaliselt üldplaneeringuga 
kohaliku kaitse alla. Hoonete säilimise olulisim eeldus on ehitiste kasutamine – see tagab 
kohase sisekliima ja kaitse ilmastiku kahjustava mõju eest.  

Kultuuripärand, sh maaga püsivalt ühendatud, ei koosne pelgalt seaduse alusel kaitse alla 
võetust. Sestap on tarvilik uutes üldplaneeringutes keskenduda miljööväärtuslike alade ja 
väärtuslike üksikobjektide määramisele ning nende kaitse- ja kasutustingimuste seadmisele, 
samuti kohaliku tähtsusega kultuuripärandi säilitamise meetmetele, määrates vastavad 
üldised kasutustingimused. Pärandkultuuri objektide säilimine eeldab kogukondlikku 
vastutustunnet ja hoolivust. 

8. Väärtuslike põllumajandusmaade, maastike ja looduskoosluste 
säilitamine 

Põhilisi loodusvarasid ja –väärtusi (maavarad, vesi, mets, õhk, fauna ja floora) kaitstakse 
eriseadustega ning planeeringuga määratav võib, kuid ei pruugi olla kaitse reguleerimise 
aluseks. Maakasutuslikuks probleemiks on looduskaitsealade ja kaitstavate püsielupaikade 
lisandumine ja laienemine Tartu linnas, selle lähistel ning teistes tiheasumites, kus 
looduskaitselised kitsendused vastanduvad ala tervikliku arendamise huvidele. Nii ei saa 
tagada hoonestuse kompaktsust ehk linnastunud ala laialivalgumist naabervaldadesse.  

Loodusalade külastatavust on tõstnud uued loodusõppekeskused (väljaspool Tartut Jääaja 
Keskus ja Vapramäe loodusmaja), looduse õpperajad, puhkekohad ja vaatetornid. Enamasti 
on välja arendatud ka külastustaristu.  

Tartumaa väärtuslikud maastikud on piiritletud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus 
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (vt lisa 7) töö „Tartumaa 
väärtuslikud kultuurmaastikud“ alusel. Väärtuslikud maastikud on määratletud „suurelt 
lennukõrguselt“ Eesti baaskaardi taustal arvestamata katastriüksuste ja kõlvikute piire. 
Väikeste täpsustustega kanti need edasi valla üldplaneeringutesse.  

Teemaplaneeringu koostamisest möödunud 10 aasta jooksul on Tartumaa maastikupilt 
maakasutuse ja rahvastikurände suundumuste mõjul muutunud. Väärtuslike maastike ulatus ja 
komponendid vajavad ülevaatamist ja täpsustamist tulevaste üldplaneeringute ülesannete - 
miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike parkide, haljasalade, maastike, maastiku 
üksikelementide ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste 
seadmine – lahendusena. 

Teemaplaneeringus määratleti väärtuslik põllumaa viljakustsoonidest lähtudes (50-st 
hindepunktist suurema boniteediga viljakustsoon arvati väärtuslikuks põllumaaks). Maaelu 
ministeeriumis on koostamisel määrus väärtuslike põllumaade kaitseks, mis sätestab 
tingimused hoonestuse ja linnamaa laienemiseks põllumaadele. 
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9. Olulised puhke- ja virgestusalad 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ on maakonna suuremateks puhkeväärtusega aladeks määratud:  

1) Elva ümbrus Elva- Vitipalu ja Vapramäe maastikukaitsealade ning Verevi järvega; 2) 
Alatskivi ümbrus samanimelise maastikukaitseala ning Peipsi järve kaldaaladega; 3) 
Saadjärve ümbrus Vooremaa maastikukaitsealas; 4) Pangodi järv ja selle lähiala 
(maastikukaitseala); 5) Peipsi mineraalpinnase ning väikese üleujutusalaga rand; 6) Tartu linna 
lähipuhkeala (Emajõe kallastel, linna lähiala metsad).  

Tartumaa puhkealad on üldiselt regionaalse või piirkondliku tähtsusega, kuigi nende taristu 
väljaarendatus ja kasutus võib olla erinev. Eesmärgiks on võetud arendada Tartu linna 
lähipuhkealade võrgustikku, mida saab Tartust külastada jalgsi või jalgrattaga. Takistavaks 
teguriks on nendeni kulgemiseks tarviliku katkemata avalikult kasutatava maa ebapiisavus. 

Olulised maakonna puhkealad on Peipsi läänerand, Võrtsjärve idarand ja Elva- Vitipalu 
maastik. Olulised supluskohad Tartus ja Tartu lähistel Emajõgi, Anne kanal, Saadjärv, Elva 
Verevi järv, Haage paisjärv, Kabina tehisveekogu. Puhkealad veekogul viibimiseks ja 
sõitmiseks on veetee Võrtsjärv – Emajõgi – Peipsi järv ning kalastamiseks ja veematkamiseks 
sobivad väiksemad veekogud. Tartu linna lähipuhkealad on Tähtvere-Vorbuse, Vasula järve 
ümbrus, Kabina, Vooremäe ja Ilmatsalu. 

Puhke- ja virgestusalade, eriti selleks ettevalmistatute, kasutus näitab tõusutendentsi. Tartu linn 
on huvitatud linnalähiste puhkealade arendamisest. 

Planeerimispraktikas tekitab teatavat segadust puhkeala mõiste. Puhkealana saab käsitleda 
sotsiaalmaad, üldmaad, puhkemetsa alasid, aiandus- ja suvilakruntide maad, looduse 
õpperadu, matka- ja suusaradu, vaatamisväärsusi (s. h kaitsealadel), suplus- või 
randumiskohti, telkimis- ja piknikukohti, vabaõhuürituste korraldamiskohti (välilavasid). Näiteks, 
turismitalude ja majutusasutuste ümbrust saab kasutusotstarbelt nimetada küll puhkealaks, 
samas reguleerib seal viibimist omanik ning maakasutuse sihtotstarvet puhkeala ei eksisteeri. 
Suvilaalasid võib pidada nii elamu- kui ka puhkealaks. Riigimetsas võib igaüks üldjuhul viibida 
ja tasuta kasutada selleks ettevalmistatud lõkke- ja ööbimiskohti, viimaseid on lisandunud ka 
Tartumaale.  

 

10. Rohevõrgustik 

Rohelise võrgustiku tegelik toimimine pole olemuselt kohakindel (alati samal maa-alal), vaid 
loodusliku valiku poolt juhitav. Maakonnaplaneeringu 2006. a. kehtestatud 
teemaplaneeringus „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ näidatud 
rohelise võrgustiku toimimiseks tarvilikku ala on mõnes valla üldplaneeringus täpsustatud, 
teistes mitte.  

Tartumaa ja naabermaakondade tegelikku maakatet arvestades on rohelise võrgustiku 
toimimist takistavate tehnogeensete ruumistruktuuride osakaal väike ja mõjureid nende 
suurenemiseks lähiajal pole ilmnenud. Ehkki ehitussurve Tartu linnas ja lähialal, veekogude 
kallastel (sh Emajõe kallastel ja Kurepalu järve ääres) on rohevõrgustiku ribaelemente 
vähendanud või ka katkestanud, on takistused ökosüsteemi toimimiseks ja liikide levikule  
teisejärgulised, arvestades suuri kompensatsioonialasid, mis paiknevad asustusele lähedal ja 
selle vahel. 
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Rohelise võrgustiku kohta Tartu linnas Emajõe kallastel on kaks vastandlikku seisukohta: ühed 
pooldavad kallaste senise loodusliku ilme säilitamist, teised linna avamist jõele heakorrastatud 
kaldapealsete, sillutatud promenaadide ja sildumisrajatistega. Viimaste arvates peaks rohelise 
võrgustiku alad kulgema linnast ümber. Suur-Emajõe ~ 100 km pikkusest paikneb Tartu linnas 
vaid ~ 9 km, sellest ~ 3 km seniseks hoonestatud alade vahel.  

Tartu linnal puudub tiheda asustatud linnaruumiga külgnev roheline vöönd, mis täidaks ka 
rohelise võrgustiku koridori ülesannet. Teiselt poolt on linnastumise ja eeslinnastumise 
kasvupotentsiaal vaid maakonna keskosas paikneval Tartu linna ümbrusel (vt joonis 1) ning 
rohelise võrgustiku sellest ümberkulgemine pole takistatud. 

Rohelise võrgustiku kohta Tartu linnas Emajõe kallastel on kaks vastandlikku suundumust. Ühelt 
poolt on säilitatud kallaste senist looduslikku ilmet, teisalt toimub nö linna avamine Emajõele, 
millega kaasneb kaldapealsete sillutamine, sildumisrajatiste avamine jm tehnilise taristu 
rajamine.  

 

11. Riigikaitselised alad ja nende mõjualad 

Tartumaal on üheksa riigikaitselise otstarbega maad, mida ümbritseb piiranguvöönd kas 2000 
või 300 meetrit. Riigikaitsemaade laiendusi ei ole ette näha. Probleemseks kohaks on Tähtvere 
valla Kardla külas asuv endine sõjaväelinnak, mida Päästeamet kasutab leitud lõhkekehade 
õhkimiseks. Vald taotleb piirkonna kasutamist ja arendamist puhkealana. 

Tartumaa Meeksi valla Sikakurmu ja Aravu külade alale ulatub Põlvamaale Kõnnu valda 
kavandatava harjutusväljaku mõjuvöönd. 

12. Riskiallikate arvestamine 

12.1. Suurõnnetusoht 

Lõuna-Eesti päästeala hädaolukordade riskianalüüside regionaalne kokkuvõttes (Päästeamet 
2014) on nimetatud sisendid ruumilisse planeerimisse teemati: ulatuslik metsa- või 
maastikutulekahju, tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju 
inimesi, suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones, 
raskete tagajärgedega torm, üleujutus tiheasustusalal. Ohtlikud ettevõtted ja ohualad 
nähtuvad 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA11A&user_id=at&bbox=642123.274433645,646
2860.74185441,673133.957274091,6479022.21130801&LANG=1  

12.2. Välisõhu kvaliteet ja müra 

Tartu õhukvaliteedi seire on kõigile kättesaadav http://www.ohuseire.ee/modelling. Välisõhu 
kvaliteedi koondhinnang on valdavalt hea, SO2, NO2, O3 ja peente osiste lubatud piirmäär 
ületati 2015. a. vaid mõnel päeval (http://airviro.klab.ee/uploads/ohk2014.pdf). Ida-Virumaalt 
pärit kaugsaaste on aastate jooksul vähenenud. Tiheasumites esineb inimtekkeline peenosiste 
ajuti liigne sisaldus õhus, kuid see pareerib osooni piirmäära ületamist. 

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA11A&user_id=at&bbox=642123.274433645,6462860.74185441,673133.957274091,6479022.21130801&LANG=1
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA11A&user_id=at&bbox=642123.274433645,6462860.74185441,673133.957274091,6479022.21130801&LANG=1
http://www.ohuseire.ee/modelling
http://airviro.klab.ee/uploads/ohk2014.pdf
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Müra normtaseme ületamine tuleneb paljuski elukohtade valest planeerimisest 
transporditaristu suhtes: elamud on planeeritud ja ehitatud neile liiga lähedale. Tagantjärele 
tarkusena on ehitatud maastiku- ja linnaruumi vaateid sulgevaid müratõkkeseinu- ja valle. 

 

12.3. Radoonioht 

Teatud Tartumaa piirkondades võib esineda radoonioht. Vt 
http://www.envir.ee/sites/default/files/radoonikaart.pdf 

 

  

 

Madala radooniriski ala, madala looduskiirgusega pinnased (peamiselt liivad ja aleuriidid). Kõrge radooni 
tase majade siseõhus esineb harva. 

Normaalse radooniriski ala, normaalse looduskiirgusega pinnased. Lokaalselt võib esineda körge ja madala 
radoonisisaldusega pinnaseid. 

Alad, kus kohati võib esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid. Valdavalt moreen ja liustikuvee 
(jääjärvede ja glatsiofluviaalsed) setted. Kohati võib olla radoonisisaldus majade siseõhus kõrge. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/radoonikaart.pdf
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allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/radooniohu_arvestamine.pdf 

Seni pole planeeringute kehtestamise eelduseks olnud ala radoonisisalduse mõõtmine. 

12.4. Jääkreostus 

Tartumaal on keskkonnaregistris 80 keskkonnaohtlikku objekti (mahutid, tanklad, 
jääkreostusobjektid).  Allpool väljavõte 
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPKFMpx2ZC7XuAc7PkbP1PDL2sWanw2c  

 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main#HTTPKFMpx2ZC7XuAc7PkbP1PDL2sWanw2c
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12.5. Üleujutuse oht 

Tartumaal on määratud Tartu, Haaslava ja Ilmatsalu üleujutusalad esinemistõenäosusega 
kord 10, 50. 100 ja 1000 aasta jooksul. Vt 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=MA21&user_id=at&bbox=658465.94047382,647081
8.3685241,663475.309655977,6473235.58793898&setlegend=FMA_YLEUJUTUS_10a=0,FMA_YLEUJ
UTUS_1000a=1&LANG=1 

 

 

Allikad 
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