Tartu Ülikool
Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Ökoloogia ja Maateaduste instituut
Geograafia osakond

Bakalaureusetöö inimgeograafias

Elamusektori arengud Tartu siselinnas 1997-2011
Jaanus Padrik

Juhendaja: PhD Anneli Kährik

Kaitsmisele lubatud:
Juhendaja:
Osakonna juhataja:

/allkiri, kuupäev/
/allkiri, kuupäev/

Tartu 2012

1.Sissejuhatus.................................................................................3
2. Siselinnades toimuvate arengute
teoreetilised käsitlused..............................................................6
2.1. Siselinna uuendamisega seotud terminid ja mõisted......................................6
2.2. Siselinna uuendamine........................................................................................7
2.2. Avaliku sektori tegevus linnauuenduste mõjutajana.....................................9
2.3. Sotsiaalsed muutused siselinnades.................................................................10
Nõudluspõhine suund.......................................................................................10
Pakkumispõhine suund....................................................................................13
Rent-gap teooria..............................................................................................14
2.4. Postsotsialistliku linna eripärad....................................................................16
Sotsialistlik linn...............................................................................................16
Üleminek postsotsialistlikuks linnaks.............................................................17
2.5. Linnauuendused KIE riikides........................................................................18

3. Linnamuutuste kontekst Eestis..............................................19
3.1. Erastamine ja tagastamine.............................................................................20
3.2. Ülevaade Tartust..............................................................................................21

4. Analüüs: linnamuutused Tartu siselinnas.............................24
4.1. Analüüsi metoodika ja materjal.....................................................................24
4.2. Analüüs.............................................................................................................28
Kinnisvaraturu dünaamika..............................................................................28
Uusehitised ja rekonstrueerimised...................................................................38
Näiteid arendustest..........................................................................................45

5. Kokkuvõte ja arutelu...............................................................51
Tänuavaldused.................................................................................................55

6. Kasutatud kirjandus................................................................56

2

1. SISSEJUHATUS

Kesklinnade ja neid ümbritsevate elamualade (inner-city neighbourhoods, ingl.k)
füüsiline regeneratsioon ehk linnauuenemine on Lääne-Euroopa linnades aset leidnud
alates 1970. aastate lõpust, sellega on seotud ka sotsiaalsed muutused elanikestruktuuris
ning siselinna piirkondade staatuse üldine tõus. Piirkondade staatuse tõus on väljendunud
muuhulgas ka kinnisvarahindade hüppelises kasvus (võrreldes teiste linnapiirkondadega),
ning üürisektori erastamises (Roberts & Sykes 2000). Kesk- ja Ida-Euroopa, nn. endistes
sotsialismimaades, olid taolised muutused strukturaalsete tingimuste tõttu edasi lükkunud
ja said alguse alles 1990. aastate lõpus, Ungaris siiski veidi varem (Sykora 2005).
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, millised ehituslikud muutused ning
kinnisvara arengud on toimunud Tartu kesklinnas ja seda ümbritsevates siselinna
linnaosades nõukogude perioodile järgnenud Eesti taasiseseisvuse ajajärgul seoses
linnauuendustega. Uurimistöös keskendun ainult elamusektorile ning analüüsin muutuste
võimalike põhjustajatena majanduslikke ning kinnisvaraturu arengust tulenevaid
faktoreid. Vaadeldavaks perioodiks on viimased 15 aastat ehk aastad 1997-2011.
Uurimistöö uurimisküsimusteks on:
•

Kuidas

avaldub

linnakeskkonna

füüsiline

uuendamine

Tartu

kesklinnapiirkondades ja siselinna elamukvartalites?
•

Mis roll on linnauuendustes olnud erasektori kinnisvaraarendajatel ja avalikul
sektoril?

•

Milline on olnud kinnisvarahindade dünaamika Tartu siselinnas?

•

Kuivõrd sobib Tartu puhul siselinna muutuste kirjeldamiseks gentrifikatsiooni
protsessi (mõiste selgitus vt. allpool) pakkumispõhine teooria?

Siselinna elamualade all mõistetakse vanemaid põhiliselt elumajadest koosnevaid
piirkondi, mis asuvad südalinna vahetus läheduses. Täpset määratlust on raske anda, kuna
siselinna piiritlemine sõltub iga konkreetse linna ajaloolisest taustast ja ehituslikust
morfoloogiast. Siselinna elamualasid seostatakse sageli sotsiaalsete probleemidega ning
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suhteliselt kehvemate elutingimustega, kuna elamufond põhineb peamiselt Teise
maailmasõja eelsest ajajärgust ning kuni 1980. aastateni (sotsialismimaades kuni
1990ndate keskpaigani) jäid investeeringuid elamufondi korrashoidu tagasihoidlikuks.
Lääne linnade jaoks tüüpiliste arengute puhul seostusid siselinna alad industriaalajastul
põhilselt töölisklassi elamispindadega,

neile omistati seetõttu kõrgema klassi silmis

kehvem maine, ning nad käisid nii majanduslikult kui sotsiaalselt alla. Postindustriaalsel
ajastul siselinna alade senine otstarve muutus, kaasnes ka mõningane eluruumide
tühjenemine, luues vajaduse regeneratsiooniks (Gregory et al. 2009). Eesti siselinnade
puhul on sotsialistliku mineviku tõttu toimunud arengud veidi erinevalt, kuid sarnaseid
jooni on piisavalt.
Teema on oluline ja huvipakkuv seetõttu, et töös käsitletavaid protsesse ja tendentse on
lääne linnades täheldatud ja uuritud juba aastakümneid, kuid Eesti geopoliitilise tausta
tõttu mõjutasid Tartus kinnisvara ja elamispindadega seotud arenguid enne 1990. aastaid
hoopis teistsugused tegurid. Turumajandus ja kinnisvaraturu vaba areng on Kesk-ja IdaEuroopa endise sotsialistliku režiimiga riikides (KIE riigid) suhteliselt uued nähtused.
Viimase 10 aasta jooksul on juba palju uuritud ka postsotsialistlikes linnades toimunud
muutusi ja nende eripärasid. Käesoleva töö käigus oleks huvipakkuv paigutada Tartu kui
mitte-pealinn (kuna enamik uurimusi on läbi viidud just pealinnades) sellesse konteksti
ning tuua välja uusi tähelepanekuid endiste sotsialismimaade linnade siselinnade
arengutes. Teoreetilises osas lähtun teemat uurides üldistest linnauuendamise
printsiipidest,

nende

eripäradest

Eestis,

gentrifikatsiooniteooriast

ja

selle

pakkumispõhisest küljest. Empiirilise uurimuse keskmes on Tartu kui postsotsialistlik
linn.
Eeltoodud uurimisküsimustele vastamiseks kasutan kolme erinevat metoodikat:
1. Maa-ameti kinnisvaratehingute andmebaasist pärit statistika põhjal (aastad 1997-2011)
võrdlen kinnisvaraturu aktiivsust siselinnas erinevatel perioodidel linnaosade kaupa,
seejärel võrdlen siselinnas toimuvaid arenguid teiste linnaosadega.
2.

Ehitisregistrist

(www.ehr.ee)

pärinevate

eluhoonete

ehitus-ja

kasutuslubade

väljastamise ning ehitise alustamise teatiste andmete põhjal analüüsin uute hoonete
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püstitamise ja vanemate elamute (eluruumide) taaselustamise ajalist dünaamikat ja
ruumilisi erinevusi ning tendentse (aastad 2003-2011).
3. Analüüsin

vaadeldaval perioodil (1997-2011) toimunud suuremaid ja edukamaid

kinnisvaraarendusi, nende paiknemist, võimalikke põhjendusi nende algatamiseks ja
paiknemiseks ning võimalikku mõju piirkondade arengule gentrifikatsiooni vaatenurgast.
Tartu siselinna on varem uurinud ka näiteks Kati Kadarik (2009), kelle uurimistöö
teemaks oli ”Siselinna vanemate eluasemete ja elanikestruktuuri muutused Tartus 19982008”. Selles töös keskenduti pigem elanikega seotud sotsiaalsetele muutustele ja
vanemate eluruumide renoveerimisele, kuid pakkumispõhisest lähtekohast ei ole sel
teemal põhjalikke uurimusi Tartu kohta autorile teadaolevalt varem tehtud.
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2. SISELINNADES TOIMUVATE ARENGUTE TEOREETILISED
KÄSITLUSED
2.1. Siselinna uuendamisega seotud terminid ja mõisted
Elamupiirkondades ja neid übritsevas keskkonnas toimuvate füüsiliste muutuste
kirjeldamiseks võib kasutada mitmeid suhteliselt sarnase tähendusega mõisteid nagu
näiteks linnalise keskkonna rehabiliteerimine (ingl k rehabilitation), taaselustamine ( ingl
k revitalization) ja regenereerimine (ingl k regeneration). Üldises plaanis tähistavad kõik
need mõisted siiski suhteliselt ühesuguseid positiivseid muutusi linna füüsilises ja
sotsiaalses keskkonnas ning neid võiks üldistada, kasutades terminit ”linnalise keskkonna
uuendamine”. Mõiste käsitleb teatud strateegiaid, mis on suunatud linnamaastike, sh
hoonestruktuuride

ümberkujundamisele

ning

allakäinud

siselinna

piirkondadest

tulenevate sotsiaalsete ja majanduslike probleemide kõrvaldamisele. Strateegiate
jõustumise taga seisavad tavaliselt avaliku sektori initsiatiiv või ärihuvid ning toovad
endaga tihti kaasa vastuseisu vastavate piirkondade elanike poolt. Vaatamata sellele on
tulemuseks tavaliselt laiaulatuslikud muutused linnamaastikul ning endiste elanike
ümberpaiknemine (Gregory et al. 2009).
Linnalise keskkonna uuendamine loob eeldused järgmise protsessi – gentrifikatsiooni
tekkeks. Alates möödunud sajandi keskpaigast on märgatud, et lääne linnades on
toimunud vaesema elanikkonna ning töölisklassiga asustatud vana kesklinna lähedal
olevate piirkondade konverteerimine sotsiaalselt ja majanduslikult kõrgema klassi
elamupiirkondadeks. Selline muutus toimub väljaehitatud keskkonna renoveerimise ja
rehabiliteerimise käigus (Jauhiainen 2005, 140). David Ley (1996) defineerib
gentrifikatsiooni kui endaga sotsiaalseid muutusi kaasatoovat protsessi, mille käigus
jõukamad ühiskonnagrupid taaselustavad siselinna piirkondi, tuues sinna uusi
investeeringuid ning asendades samal ajal madalama elatustasemega elanikke. Protsess
on aja jooksul endaga kaasa toonud ka palju konflikte. Ühelt poolt nähakse seda
ebaõiglase sissetungina elujõulise töölisklassi territooriumitele (Smith 1996, Blomley
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1997) ning teiselt poolt keskkonna taastamise ja uuendamise jaoks kriitilise tähtsusega
protsessina (Caulfield 1989, Blomley 1997).
2.2. Siselinna uuendamine
Linnade keskustes on ajaloo vältel alati toimunud muutusi, kuid nende iseloom ja
mastaap pole olnud võrreldav sellega, mis hakkas toimuma möödunud sajandi keskel
ajendatuna ühiskonna sotsiaalsetest ja majanduslikest ümberkorraldustest pärast Teist
maailmasõda.

Lääne-Euroopas

ning Põhja-Ameerikas

toimus

tööstuse tähtsuse

vähenemine, algas eeslinnastumine ning ka teenindus- ja ärisektor kolis seetõttu
perifeersematesse asukohtadesse. Seejärel siselinna alad tühjenesid ning nende füüsiline
seisukord halvenes märkimisväärselt (Balsas 2007).
Roberts ja Sykes (2000) defineerivad linnakeskkonna regenereerimist ehk uuendamist kui
laiaulatuslikku ja integreeritud visioonide elluviimist, mis peaks leidma lahendusi
linnakeskonnale iseloomulikele probleemidele ning jäädavalt parandama uuendatava ala
majanduslikke, füüsilisi, sotsiaalseid ja keskkondlikke tingimusi. Algseid põhjuseid, mis
üldse tekitavad vajaduse linnakeskkonna muutumiseks, võib jagada järgmiselt:
majanduskeskkonna ja tööturu muutused, sotsiaalsed probleemid, füüsiline iganemine ja
vajadus uue maa järele ning keskkonna kvaliteet. Majanduslikest teguritest põhjustatud
allakäiku on oht sattuda neil piirkondadel, mille majanduslik baas ja tööturg ei ole
paindlikud, mis sõltuvad väga kitsast nišist ning ei suuda majanduskeskkonna muutustega
ja uute infrastruktuuri nõuetega piisavalt kiiresti kohaneda. Näiteks ühe tööstusharu järsk
langus võib sellisele piirkonnale kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Sotsiaalsete põhjuste
poolest on viimastel aastakümnetel enim mõju andnud rahvastiku detsentraliseerumine.
Inimesed lahkuvad traditsioonilistest ja vanematest linnapiirkondadest, otsides parema
kvaliteediga ja soodsamaid elamistingimusi. Sellest tulenevalt toimub ka töökohtade
ümberpaiknemine ja vanemad piirkonnad tühjenevad ning käivad alla. Üks kõige
ilmsemaid uuendamise ajendeid on piirkonna füüsiline iganemine. Lagunemine, oma
funktsiooni kaotanud hooned, mahajäetud krundid, aegunud infrastruktuur ja elanike
muutunud nõudmised ligipääsetavusele on tingimused, mis kombineeritult loovad tugeva
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vajaduse muutusteks ja uuendusteks. Viimane võimalik ajend uuenduste tekkeks on
looduskeskkonnaga arvestamine ja sellega seotud linna jätkusuutlikkus (Jauhiainen
2005). Linna planeerimisel ja laiendamisel ei tohi lähtuda ainult majandusliku kasvu
võimaldamisest, vaid tuleb arvestada, et linn tarbib palju erinevaid keskkonnaressursse
ning omab kindlat ökoloogilist jalajälge. Seega tuleb arvestada, et linna keskkondlikud
kulud ei ületaks majanduslikku kasu ning linna areng oleks tulus ning jätkusuutlik
(Roberts & Sykes 2000).
Temelova (2007) järgi on linnakeskkonna uuendamine keeruline protsess, mis hõlmab
elujõu taastamist ning olemasolevatele hoonetele uute ja paremate sotsiaalsete ja
majanduslike kasutusvõimaluste andmist. Protsessil on kaks peamist komponenti –
sotsiaalne, mis puudutab elamispindu, ja majanduslik, mida mõjutavad olemasolevad
äriteenused. Elamispindade ja neid ümbritseva keskkonna restruktureerimise eesmärgiks
on meelitada keskklassi elanikke siselinna. Ärikeskustes (ingl k CBD – central business
district) toimuvad muutused peaksid aga endaga kaasa tooma nii füüsilised muutused kui
ka ärilise keskkonna taaselavdumise. Sellest lähtuvalt hakati 1980. aastatel LääneEuroopas tähtsaks pidama eelkõige füüsilise keskkonna parandamist ning usuti, et see on
esimene ja kõige tähtsam samm piirkonna taaselustamisele. Arengustrateegiates hakati
soodustama erainvesteeringuid mahajäänud piirkondadesse. Sellisest era- ja avaliku
sektori koostööst kasvasidki välja nn. ”lipulaevaprojektid”, mis olid mõeldud olema
esimeseks ja algatavaks sammuks teel piirkonna uuenemisele (Temelova 2007). Sellised
projektid rakendusid tavaliselt vastavates kõrgema arengupotentsiaaliga asukohtades
nagu linnakeskused, ajaloolise või kultuurilise väärtusega kohad ning kaldapealsed.
Lipulaevaprojektid on tõhusad vahendid piirkonna turustamiseks, katalüsaatorid
regeneratsioonile ning uuendus- ja edumeelsuse sümbolid. Eelduste kohaselt peaks nende
mõju ulatuma kaugele väljaspoole nende endi piire ning ümbritsev keskkond peaks
muutuma

uute

investeeringute

jaoks

tunduvalt

atraktiivsemaks.

Näideteks

lipulaevaprojektidest, mis tõid endaga kaasa ümbritseva keskkonna uuenemise, võib tuua
Guggenheimi muuseumi Bilbaos (Balsas 2007) ja kaubanduskeskust ”Kuldne Ingel”
Prahas. Viimane neist ei ole siiski sündinud linnavõimu algatusel, vaid tegemist on
üksiku erainvesteeringute toel valminud hoonega (Temelova 2007).
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Londoni linna näitel võib välja tuua tendentsi, et kinnisvaraarendajate initsiatiivil toimuv
siselinna uuendamine saab eelistatult alguse teatud piirkondadest. Nendeks võivad olla
näiteks kesklinnale suhteliselt lähedal paiknevad tööstuspiirkonnad või samuti tööstusliku
taustaga veeäärsed piirkonnad, mille puhul hilisemate potentsiaalsete elanike jaoks on
vee lähedus oluline tõmbefaktor. Tänapäeva suurlinnades on tööstus kaotanud oma
tähtsust või kolinud siselinnast välja. Sama toimus ka möödunud sajandil Londoni
Clerkenwelli piirkonnas, kus suured endised tööstushooned olid jäänud tühjalt seisma.
Tänu oma odavatele hindadele ning linna ärikeskuse lähedusele muutus piirkond 1970.
aastate kontoriruumide puuduses väga atraktiivseks, kuna võimalik oli väheste
investeeringutega rajada palju uut kontoripinda. 1990. aastatel tabas kontoriturgu aga
sügav langus ning kinnisvaraarendajad pidid leidma olemasolevatele hoonetele uue ja
kasumliku rakenduse, milleks said korterid. Clerkenwelli puhul ei olnud korteriostjad
mitte tootjad, vaid puhtalt tarbijad, ning kogu eelneva arendustöö tegid ära
kinnisvaraarendajad. Piirkond meelitas oma kesklinna lähedusega seal töötavaid kõrge
sissetulekuga noori ja urbanistliku mõtteviisiga inimesi, kelle jaoks siselinnas elamine on
muutunud jälle atraktiivseks (Hamnett 2009).
2.2. Avaliku sektori tegevus linnauuenduste mõjutajana
Tänapäeva postindustriaalsetes linnades võib kohaliku omavalitsuse ja avaliku sektori
institutsioonidel linnauuendustes ja muutustes olla väga tähtis roll. Kohaliku
omavalitsuse poolt vastu võetavad detailplaneeringud määravad suuresti linna tulevase
välisilme ning loovad aluse võimalike investeeringute tekkeks. Ka eelnevalt mainitud
”lipulaevaprojektid” on tihti planeeritud ja rahastatud avalike institutsioonide poolt. Hea
näide, kuidas valitsusepoolne tegevus ja sekkumine soodustab gentrifikatsiooni ja
füüsilise keskkonna regeneratsiooni, on Ostozhenka linnaosa Moskvas. Piirkond oli
Nõukogude riigikorra ajal alla käinud ja ka uue turumajandusliku süsteemi algusaastatel
investorite poolt suhteliselt põlatud. Esiteks viis Moskva linnavalitsus enne
milleeniumivahetust ellu kitsale piirkonnale suunatud ümbruskonna uuendamise
programmi, mis küll sisuliselt ei täitnud oma eesmärke, kuid lõi eeldused edasisteks
9

uuendusteks. Teiseks toetas linnavalitsus väga ettevõtlust ja omas finantshuvi uute
arenduste vastu. See lubas arendajatel töötada ja planeerida pingevabalt ning ühtlasi
mõeldes ka ajaloolise arhitektuuri säilitamisele. Kolmandaks tegi linnavalitsusepoolne
tegevus tunduvalt lihtsamaks ja valutumaks endiste elanike kolimise ja ümberpaigutamise
(Badyna & Golubchikov 2005).
2.3. Sotsiaalsed muutused siselinnades
Kui lisada linnakeskkonnas toimuvatele füüsilist regeneratsiooni soodustavatele
muutustele ka sotsiaalsed, iseloomustab saadud kooslust kõige paremini ilmselt
gentrifikatsiooni mõiste. Gentrifikatsioon on tänapäeva Lääne linnades kindlalt
juurdunud mõiste ja on saavutanud tunnustust nii teaduslikes kui ka populaarteaduslikes
ringkondades. Mõiste võttis esmakordselt kasutusele Ruth Glass 1960. aastatel, kes
tuletas mõiste 18. sajandi aadlikest (ingl k gentry), võrreldes neid gentrifitseeruva
piirkonna uute asunikega, keda ta nimetas tänapäevaseks ”linnakeskkonna aadliks”
(Hamnett 2003). Gentrifikatsiooni kirjeldamiseks on olnud mitmeid seisukohti ning
traditsiooniliselt on välja kujunenud kaks peamist: - esimene majandusele ja teine
kultuurile orienteeritud. Hiljuti on tekkinud ka spetsiifilisemaid lähenemisi nagu
feminismil ja uusmarksismil baseeruvad. Majandusele orienteeritud käsitlused lähenevad
protsessile pakkumise vaatenurgast, mis tähendab kapitali investeerimist taandarenenud
piirkondadesse maa rendihinna tõstmise eesmärgil.
Nõudluspõhine suund
Kultuurile orienteeritud lähenemist võib nimetada ka nõudlus- või tarbimispõhiseks
suunaks. Teooria märksõnadeks on nõudlus, kultuur, tarbimine, tegevus ja individualism
ning väidetakse, et gentrifikatsiooniprotsessi tulemuseks on uuendatud elamupiirkond,
mis baseerub piirkonna ajaloolisel väärtusel ja erinevusel. Gentrifitseerumise
lõppstaadiumis piirkonda asustavad elanikud töötavad tihti hästitasustatavatel, nn
valgekraede tegevusaladel ning on huvitatud enam tarbimisest kui säästmisest.
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Elanikkond on pigem tulevikku kui olevikku vaatav ja eelistab spetsiifilist esteetiliselt
nauditavat keskkonda hea asukohaga linnaruumis (Jauhiainen 2005, 142).
Gentrifikatsiooniprotsessi ei saa aga käsitleda ainult ühest vaatenurgast ja näha seda
puhtalt positiivsete muutuste tekitajana. Kui paljud kohalikud omavalitsused näevad
jõukamaid keskklassi gentrifitseerijaid ainult potentsiaalse maksutuluna, siis paljud
väiksemad kogukonnagrupid on protsessile vastu. Nende väitel süvendab gentrifikatsioon
niigi eksisteerivaid sotsiaalseid probleeme ning tõrjub vaesemad ja haavatavamad
ühiskonnagrupid nende kodudest välja (Atkinson & Bridge 2005).
Tabel 1. Gentrifikatsiooni positiivsed ja negatiivsed mõjud kogukonnale.
Positiivsed tagajärjed

Negatiivsed tagajärjed
Elanike
väljatõrjumine
kinnisvarahinna tõusu tõttu
Väljatõrjutuse
tagajärjed

psühholoogilised

Allakäivate piirkondade stabiliseerumine

Kogukonnasisesed konfliktid

Kinnisvara väärtuse tõus

Jõukohaste hindadega elamispindade
puudus

Tühjade elamispindade vähenemine

Kodutuse kasv

Edasiste arenduste soodustamine
Valglinnastumise vähendamine

Kohalike teenuste hinna kasv
Suurenenud surve ümberkaudsetele
vaesematele aladele väljatõrjutud
elanike poolt

Kinnisvara renoveerimine nii valitsusepoolsekui erasektori rahastamise toel
Sotsiaalse mitmekesisuse vähenemine
Allikas: Atkinson & Bridge 2005
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Vastavatesse piirkondadesse ümber asuvaid inimesi võib laias laastus jagada esimese ja
teise laine gentrifitseerujateks. Esimesse lainesse kuulujaid võib iseloomustada kui
gentrifitseerumise protsessi teerajajaid või algatajaid (joonis 1), kes levitavad sõnumit
uutest ja potentsiaalselt asustamiskõlbulikest piirkondadest. Nad on reeglina noored,
kõrgema haridusega või seda omandamas ning tarbimisele orienteeritud. Materiaalse
kapitali asemel omavad nad pigem vaimset kapitali ning ei ole kergesti mõjutatavad
madalama mainega piirkondade sotsiaalsetest puudujääkidest ja ohtudest. Seetõttu
eelistavadki nad madalamate kinnisvarahindadega elamispindu, muutes seeläbi oma
kohalolekuga piirkonnad atraktiivsemaks nii teise laine gentrifitseerujatele kui ka uutele
äridele ja kogu erasektorile (Lees 1996). Samal ajal toimub piirkonda varem asustanud
vaesema töölisklassi lahkumine ja elamispindade vabanemine. Teise laine moodustavad
jõukama keskklassi elanikud, kelle jaoks on esimese laine möödumisel muutunud
varasemalt ohtlik ja allakäinud piirkond tunduvalt atraktiivsemaks. Kerstein (1990)
eristab kahte rühma, kirjeldades esimese laine gentrifitseerujaid kui riskialteid inimesi,
kes on soodsate elamispindade nimel valmis tegema järeleandmisi omaenda heaolu ja
turvalisuse arvelt. Teine laine on samas riski vältiv ning valmis kolima uude piirkonda
alles siis, kui see on esimese laine poolt märkimisväärselt rehabiliteeritud.
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Joonis 1. Elamupiirkonna gentrifikatsioon.
Allikas: Dangschat 1991: 71, cit. Jauhiainen 2005: 143.

Pakkumispõhine suund
Teine suund, mida võib nimetada ka pakkumispõhiseks, toetub majandusele ja
tootmisele. See on ka suund, millele käesolevas uurimistöös keskendun. Märksõnadeks
on pakkumine, kapital, tootmine, struktuur ja institutsioonid. Teooria kohaselt on maa
kaubaartikkel, mis on fikseeritud ruumis, aga mille väärtus muutub seoses asukoha ja
ajaga. Kinnisvarale annavad tema väärtuse kaugus linnakeskusest ja investeeringud, mida
tuleb vastavate objektide loomiseks teha. Samuti on oluline ka nõudluse ja pakkumise
vahekord, mis mõjutab kinnisvara hindu. See teooria üritab läbi ajalooliste kapitali
investeeringute ja linnaruumi tootmise vaheliste suhete tõestada, miks gentrifikatsioon on
majanduslik protsess. 20. sajandil alanud post-industriaalses ühiskonnas hakati kulutama
linna raha pigem eeslinnastumisega tekkivatele eeslinna asumitele. Varasemalt
töölisklassi elamupiirkondadeks ehitatud siselinna alad tühjenesid ja nendesse paigutatud
kapitali väärtus vähenes. Kapitalistliku majanduse reorganiseerimisega seoses toodavad
uuendatud linnaosad suuremat lisaväärtust investeeringute jaoks kui traditsiooniline
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masstootmisel baseeruv tööstus, mille kõrgeima intensiivsuseni jõuti 1970. aastate keskel
(Smith 1996).

Rent-gap teooria

Joonis 2. Maa majanduslik väärtus ja gentrifikatsioon. Gentrifikatsiooni mõju maa
väärtusele ning realiseeritud ja potentsiaalse maarendi vahe.
Allikas: Smith 1996: 67, cit. Jauhiainen 2005: 142
Üheks põhiliseks produktsiooniteooria pooldajaks on Neil Smith, kes tõi juba 1979.
aastal esmakordselt kasutusele rent-gap’i ehk rendivahe mõiste. Smith selgitas, kuidas
Teise maailmasõja järgsetel aastakümnetel USA linnade siselinna tööstushooned ja
elamupiirkonnad kaotasid oma kasutuse, jäeti maha ning kinnisvara hinnas toimus
märkimisväärne langus. Endised tööstushooned ja mahajäetud eluruumid võisid olla küll
kehvas seisukorras, kuid endiselt väga hea asukohaga, paiknedes lähedal linnakeskuses
paiknevatele töökohtadele, äridele ja teenustele. Siit tulebki rendivahe tähendus ehk siis
vahe kinnisvara hetkeolukorra hinna ja selle all asuva maa potentsiaalse parima kasutuse
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korral saavutatava hinna vahel. Smithi sõnul on linna keskuspiirkonna ümber ring, kus
rendivahe on eriti kõrge (joonis 2). Kui rendivahe on piisavalt kõrge, võib oletada, et
piirkonda ootab ees renoveerimine või uuendamine, kuna kinnisvaraarendajad tajuvad
potentsiaalset majanduslikku kasu, mida on võimalik piirkonna pealt teenida (Smith
1987). Sellest tulenevalt võib rendivahet pidada pigem gentrifikatsiooni põhjuslikuks,
mitte tagajärgseks, mõõtmeks. Samas võivad Clark’i (1994) sõnul samad tegurid, mis
põhjustavad algselt konkreetse ala mahajäämust ja vajalike investeeringute puudumist,
pikema aja jooksul põhjustada nii intensiivseid tagajärgi, et ala kasutus on
regenereerimiseks juba liiga vale. Veel rõhutab Clark, et rendivahe ei määra
kinnisvaraobjekti arengut täie kindlusega, vaid viitab ainult ühele võimalusele
kapitalistlikus majandusruumis.

Rendivahe koosneb kinnisvara väärtusest (asupaik,

taristu tingimused, ehituslik olukord), kinnisvara müügihinnast (maja väärtus ja maa
väärtus), maa-ala üldrendist (kui palju omanik saab maa, maja või majas asuva korteri
rendist) ja potentsiaalsest maa-ala üldrendist (kõrgeim võimalik sissetulek seoses maa
kasutamisega). Maa rendihinna alanemine tuleneb siselinna-alade taandarengust ja
elamute

olukorra

halvenemisest

aja

jooksul.

Sellest

tulenevalt

hakkavad

kinnisvaraomanikud välja rändama, oma kinnisvara välja rentima ning rendipindade arv
kasvab. Majaomanikud ei huvitu majade remondist, mis suurendab taandarengut, ning
kinnisvarade

hinnad

piirkonnas

langevad

veelgi.

Kinnisvara

arendajad

ja

finantsinstitutsioonid ei huvitu investeeringutest piirkonda ning linnaosa taandareneb
veelgi. Alates 1970. aastatest on hakatud taandarenenud siselinna-alasid konverteerima.
Tegu on märkimisväärse investeeringute ümberpaigutamisega, mis seisneb kapitali
väljaveos masstootmise tööstusest ja selle paigutamises taandarenenud, kuid väljaehitatud
elukeskkonda. Tegevuse eesmärgiks on saavutada potentsiaalne maarendihind, mis
tähendab endistes taandarenenud piirkondades asuva kinnisvara müügi- ja rendihinna
tõusu. Maakasutuse muutmise mõte on parandada maa vahetusväärtust. Maad ja ehitisi ei
saa eraldada ning paranenud keskkond tõstab nii majade kui ka maa rendiväärtust
(Jauhiainen 2005, 141-142).
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3.4. Postsotsialistliku linna eripärad
Sotsialistlik linn
Ida-Euroopa geopoliitiliste eripärade tõttu valitses siin suuremas osas 20. sajandist
sotsialistlik riigikord, mis avaldus tugevalt ka majanduslikus keskkonnas ja
linnaplaneerimises. Seetõttu olid siinsed protsessid linnaruumis võrdlemisi erinevad
nendest, mis toimusid samal ajal Lääne linnades. On selge, et KIE sotsialistlikku režiimi
kuuluvaid linnu organiseeriti ja ehitati pigem marksistlikele kui kapitalistlikele
ideaalidele toetudes. Sellistes ühiskondades toimis plaanimajandus, tegutsesid jäigad
valitsuse institutsioonid ning kõrgeim otsustusõigus oli riigi- ja parteipoolsetel
organisatsioonidel. Viiskümmend aastat kestnud sotsialistliku korra vältel pidasid
teoreetikud linnalist eluviisi oluliseimaks vahendiks sotsialistliku mõtteviisi teostamiseks.
Väidetavalt pidi linn olema koht, kus sotsialistlik ühisteadvus saab kõige paremini luua
vajalikku keskkonda sotsialistlike ideaalide elluviimiseks. Samas keskendus sotsialistlik
planeerimissüsteem peaaegu eranditult uute massiivsete korterelamurajoonide rajamisele
linna serva. Vanemad siselinna piirkonnad jäid tähelepanuta, neid ootas ees lagunemine
ja üldine allakäik (Marozas 2009).
Vaadates elamispindade eripärasid postsotsialistlikes linnades, tuleb kõigepealt selgelt
esile

sotsialistliku

planeerimissüsteemi

pärand,

mille

moodustavad

ülikõrge

asustustihedusega perifeersed elamurajoonid äärelinnades. Suured riigi poolt ehitatud
rajoonid koosnesid korterelamutest ning nende juurde kuuluvatest põhilisi sotsiaalseid
teenuseid, nagu haridus ja tervishoid, pakkuvatest asutustest. Kõnealustes piirkondades
valitses aga suur puudus kaubandusest ja töökohtadest ning elanikud olid seetõttu
sunnitud tegema pikki ja kulukaid pendelrändeid linnakeskustesse. Enamikes
postsotsialistlikes linnades moodustasid äärelinnade korterelamurajoonide elanikud linna
elanikkonnast vähemalt 50%, Lääne-Euroopas elas sarnastes rajoonides vähem kui 7%
inimestest. Samuti oli väga minimaalselt eraomanduses olevat kinnisvara ning enamik
inimesi elas avalikult sektorilt üüritavatel elamispindadel (Tsenkova 2006).
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Üleminek postsotsialistlikuks linnaks
Sotsialistliku korra kokkuvarisemine 1990. aastate alguses tõi Kesk- ja Ida-Euroopas
endaga kaasa laiaulatuslikke sotsiaalseid ja majanduslikke muutusi ning ka ruumilisi
ümberkorraldusi linna sotsiaalses struktuuris. Pärast aastakümneid range keskvõimu alla
kuulumist ja tsentraalset planeerimist muutusid linnad väga järsku globaalse
turumajanduse poolt kontrollitavaks. Siselinna uuendamine on just KIE riikides oluline
ka seetõttu, et erinevalt Lääne-Euroopast seisid kesklinna kinnistud pikalt hooletuses,
kuuludes avalikule sektorile, ja toimus nii füüsiline kui sotsiaalne allakäik.
Turumajanduslikud protsessid neis riikides ei toimunud. Riigil oli tunduvalt suurem
kontroll just siselinna kinnisvara üle, olles selle põhiline omanik. Riigile kuulus
otsustusõigus

kõige

üle,

alates

üürihindadest

ja

remondist

ning

lõpetades

lammutusõigusega. Kuna riigi ja linna huvid olid aastakümneid kestnud sotsialistliku
korra ajal suunatud hoopis linnaäärsete uute elurajoonide ehitamisele, olid vanemad
siselinna piirkonnad jäänud 1990. aastate alguseks suhteliselt kehva seisukorda. Erinevad
autorid on möödunud sajandi vältel hakanud sotsialistlikku linnastumist käsitlema
linnastumise eraldiseisva vormina. Selle tunnusjooned on maa kuulumine ühisomandisse
ja keskvõimu täielik otsustusõigus investeeritava kapitali paigutamise üle. Kapitalistlikud
linnad seevastu arenesid turumajanduslike põhimõtete õhustikus, kus tähtsal kohal
asetsesid eraomand, kinnisvara kasumlikkus ja vähemal määral ka kohaliku omavalitsuse
roll planeerimises. Need tegurid tõid linnalistes keskkondades esile väga suuri erinevusi.
Lääne linnade tavalised probleemid, nagu elanike sotsiaalne segregatsioon või
valglinnastumine, olid KIE riikides oluliselt vähemal määral esindatud. (Kovacs 2009).
Täieliku üleminekuprotsessi lõpuks (umbes 2000. aasta lõpuks) on tavaliselt toimunud
suured muutused füüsilises linnakeskkonnas. Olemasolevaid tööstuspiirkondi arendatakse
intensiivselt, et tuua sinna uusi erafirmasid, laopindu ja kontoreid. Teenindussektori
pidev kasv on muutnud hea asukoha ja ligipääsetavusega alad erasektori investoritele
atraktiivsemaks. Mõnedes postsotsialistlikes linnades on suured riigile kuulunud
ettevõtted läinud pankrotti ning seetõttu domineerivad tööstusmaastikel suured
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mahajäetud tööstus- ja administratiivhoonete kompleksid. Sellised “kummituslinnad”
tekitavad vajadust ümbertöötlemiseks ja kasumlikuma maakasutuse võimaluste
leidmiseks. Tänu muutunud majandussüsteemile ning arengutele tehnoloogia- ja
kommunikatsioonivaldkondades, on tõusnud tähtsale kohale kontoripindade funktsioonid,
eriti pangandus-ja finantssektoris (Tsenkova 2006). Olemasolevaid jaemüügipindu
restruktureeritakse, et anda võimalus mitmekülgsema jaemüügisektori tekkeks ning
elimineerida kahjumlikud ja alakasutuses olevad kaubanduskeskused. Eelkõige kesklinna
piirkondades moodustavad jaekaubandusest lõviosa tänavaäärsed väiksemad poed ja
butiigid, mis pakuvad eksklusiivsemat kaupa ja meelitavad keskmisest jõukamat
klientuuri.

Pärast

linnakeskkonna

uue

turumajandusliku

arengusse

tehtud

majandussüsteemi

investeeringutes

lähtutud

kasutuselevõttu
kõrgeimat

on

kasumit

pakkuvatest aladest. Gentrifikatsiooniprotsess kipub suuresti sõltuma väga selektiivselt
investeeriva erasektori huvidest. Ka riikide jõukus kipub seetõttu kontsentreeruma
suurematesse linnadesse, kuhu asutavad end firmad, kes loodavad saada kasu teiste
firmade lähedusest, mitmekülgsest tööjõust ja heast ligipääsust tehnoloogiatele ja
informatsioonile. Veel üks väga iseloomulik joon postsotsialistlikele linnadele on
kinnisvaraomanike suur osakaal. Enamikes Ida-Euroopa linnades kerkib kinnisvara
omavate inimeste osa üle 75% (ibid. 2006).
2.5. Linnauuendused KIE riikides
Linnade uuenemist KIE riikides viimase paarikümne aasta jooksul on enim mõjutanud
kogu linnamaa pikka aega riigile kuulumisega kaasnevad eripärad. Sellest tulenevalt on
endised

sotsialistlikud

linnad

püsinud

kompaktsetena

ning

suurte

suhteliselt

homogeensete aladega. Seoses sotsialistliku süsteemi kokkuvarisemise ja majanduslike
ümberkorraldustega hakkas kasvama teenindussektor ning kesklinnades tekkis suur
nõudlus äripindade järele. Erastamise tagajärjel olid paljud omanikud valmis müüma oma
siselinnades paiknevaid kehvas seisus elamispindu investoritele, kes võtsid need
kasutusele

äripindadena.

Tugev

seos

on

linnakeskuste

taaselustamise

ja

maailmamajanduslike protsesside vahel. KIE suurlinnade keskused täituvad ettevõtete
peakorterite, äri- ja kaubanduskeskuste ning hotellidega, mis seal varem peaaegu
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täielikult puudusid. Samal ajal on poliitilised muutused endaga kohati kaasa toonud
sotsiaalse segregatsiooni suurenemise ja getostumise. Eriti toimub see kommunistlikes
kõrgete paneelelamutega äärelinnarajoonides, mis jäävad üldisest kinnisvaraturust üha
rohkem isoleerituks. Intensiivne eeslinnastumine on samuti üks silmapaistvamaid
fenomene, millega enamik KIE riikide linnu tänapäevani kokku puutub. Seetõttu on
paljudes linnades aktuaalne teema elanike arvu vähenemine. Linna äärtesse rajatavad
suured kaubanduskeskused ja tehnopargid võistlevad sageli siselinna omadega ning
seetõttu pärsivad sealse keskkonna taaselustamist ja uuenemist (Kovacs 1999).
Gentrifikatsioonist ja siselinna uuendamisest KIE riikides on ilmselt parim ja enim
kõlapinda leidnud näide Budapest. Projekt, mis hõlmas väikest allakäinud ala kesklinnas,
erines

Lääne

linnades

toimuvast,

pigem

turuprotsesside

poolt

kontrollitavast

gentrifikatsioonist suure riigipoolse initsiatiivi ja kontrolli poolest. Endised madalama
sissetulekuga

elanikud

paigutati

sunniviisiliselt

lähedalalsuvatesse

kommunaalkorteritesse ning piirkond läbis era- ja avaliku sektori koostöös põhjaliku
uuenduskuuri. Tühjad krundid ehitati täis, mahajäetud majad lammutati ning ülejäänud
renoveeriti. Hiljem pandi uuendatud elamispinnad müüki, andes kõrgemast sotsiaalsest
klassist elanikele võimalus piirkond asustada (Sykora 2005). Sama autor väidab ka, et
KIE linnades toimub gentrifikatsioon kõige suurema tõenäosusega piirkondades, mis olid
enne kommunismi kõige atraktiivsema elukeskkonnaga, käisid vahepealsel perioodil alla
ning omavad nüüd taas potentsiaali taastada oma väärtus (ibid. 2005).

3. LINNAMUUTUSTE KONTEKST EESTIS
Üleminek

Nõukogude

käsumajanduse

ja

tugeva

riigipoolse

regulatsiooniga

sotsialistlikust süsteemist vaba turumajanduse ja riigi vähese sekkumisega kapitalistlikule
süsteemile on endaga kaasa toonud radikaalseid muutusi Eesti elamusektoris. Muutusid
sotsiaalsed struktuurid, seadusandlus, kinnisvaraomanike aktiivsus ning tekkis ettevõtlus.
Riigipoolne

tegevus

elamusektoris

vähenes

ning

asendus

eraettevõtjate

ja

kinnisvaraomanike aktiivsusega (Kährik 2000). Linnaplaneerimises tõi sotsialistliku
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süsteemi kokkuvarisemine KIE riikides, sh. Eestis, kaasa väga suuri ümberkorraldusi.
Endised

keskvõimu

poolt

juhitud

planeerimissüsteemid

muutusid

kehtetuks.

Turumajandusele üleminek ning eraomandi ja kinnisvaraturu teke lõid vajaduse uue
planeerimissüsteemi loomiseks. Kommunismist vabanemine tingis aga turu eufooria ja
avalikkusepoolse surve kohalike omavalitsuste poolse sekkumise vähendamiseks. See
tegi normaalse planeerimissüsteemi loomise keeruliseks ning tingis kriisi tänu
vaenulikule

suhtumisele

kõigi

kõrgemalt

poolt

tulevate

planeeringute

suhtes.

Planeerimissüsteem hakkas kalduma rohkem vajaduspõhise lähenemise poole ning oli
tugevalt mõjutatud erainvestorite huvidest (Ruoppila 2007).

3.1. Erastamine ja tagastamine
Liberaalsele ärikeskkonnale ja turumajanduslikule süsteemile üleminekul on olnud üheks
oluliseimaks teguriks ümberkorraldused kinnisvarasuhetes ehk kinnisvarareform.
Viimase 70 aasta jooksul on enamus Eesti elamispindadest läinud erakätest riigi
omandusse ja tagasi. Maa ning peaaegu kõik hooned sellel riigistati ajavahemikul 19401950 ilma igasuguste kompensatsioonideta. Riik võttis täielikult üle hoonete ehitamise ja
hooldamise. 1991. aastal enne erastamise algust kuulus umbes 65% hoonetest Eestis
riigile (Kährik 2000). Kui ühe-ja kahepereelamud, mis ehitati Nõukogude ajal, kuulusid
juba enne erastamist eraomanikele, siis suurem osa kortermaju kuulusid täielikult riigile.
Eesti valitsuse eesmärgid erastamisel olid minimaliseerida riigi kulutusi elamusektorile,
innustada inimesi investeerima rohkem oma elamispindadesse ja taastada II Maailmasõja
eelne omandiõigus, mille vahepealne Nõukogude võim oli rikkunud. Inimeste endi jaoks
oli olulisim tagastatud kinnisvara investeerimisväärtus ning suurem majanduslik ja
sotsiaalne kindlustatus (ibid. 2000). Kinnisvarareform oli üks esimesi vastloodud Eesti
parlamendi poolt 1991. aastal vastu võetud seadusi. Seaduseelnõu eesmärgiks oli maa
viimine tagasi erakätesse tagastamise ja müümise kaudu. Tagastamise käigus anti
kinnisvara, mille Nõukogude võim oli 1940. aastal võõrandanud, tagasi selle algsetele
omanikele või nende pärijatele. Kui vastavatele kruntidele oli vahepealse aja jooksul
ehitatud uusi hooneid, mis nüüd kuulusid kolmandatele isikutele, maksti vara tagastamise
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asemel omanikele hüvitist. Juhul kui õigust kinnisvarale ei olnud võimalik tuvastada
tagastamisprotsessi käigus, kuulus eelisostuõigus eluruumis hetkel elavatele inimestele.
Selline erastamisviis on olnud sotsialistlikul perioodil ehitatud aladel kõige levinum.
Tööstus- ja äripindadele korraldati oksjoneid, et anda need erainvestorite kasutusse
(Ruoppila 2007).
Kinnisvara, mis ei kuulunud otsesele tagastamisele ja mille eelisostuõiguse omandasid
praegused elanikud, müüdi riigi poolt enamasti väga soodsate hindadega. Kesklinna
vanemad eluhooned olid sotsialistliku korra tõttu jäänud enamasti suhteliselt kehva
seisukorda. Erastamise käigus tekkis hea asukohaga kesklinnapiirkonna majade elanikel
võimalus teenida odava hinnaga omandatud kinnisvara edasimüügi pealt suuri kasumeid.
Samas võis kasum maja müügist seda enne remontides olla veelgi suurem. Seega võib
maareformi pidada gentrifikatsiooniprotsessi oluliseks katalüsaatoriks KIE riikides
(Kovacs 2009).
3.2. Ülevaade Tartust
Tartu on 103 740 elanikuga (2011) Eesti suuruselt teine ja Lõuna-Eesti suurim linn, mis
etendab olulist rolli vaimu ja võimu tasakaalustamisel Eestis. Tartus elab 7,5 protsenti
Eesti elanikest, tartlastest omakorda ligi neli viiendikku on eestlased. Tartu pindala on
38,8 ruutkilomeetrit ja linn jaguneb 17 omanäoliseks linnaosaks (joonis 3).
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Joonis 3. Tartu linnaosad. 1. Tähtvere 2. Veeriku 3. Maarjamõisa 4. Tammelinna 5.
Ränilinna 6. Vaksali 7. Kesklinna 8. Karlova 9. Variku 10. Ropka 11. Ropka tööstuse 12.
Raadi-Kruusamäe 13. Supilinna 14. Ülejõe 15. Jaamamõisa 16. Annelinna 17. Ihaste
Allikas: Tartu aastaraamat 2010
Tartu linnavalitsuse poolt koostatud arengustrateegia ”Tartu 2030” (Tartu Linnavalitsus
2010) kirjeldab Tartut ja toob välja järgmised visioonid strateegiates ja planeeringutes.
Linnaruumi lõikavad kaks märkimisväärset koridori – Emajõgi ja raudteeliinid. Linna
süda on vanalinn, kus tooni annavad Tartu Ülikooli peahoone, uuenenud Raekoja plats,
Rüütli tänav, Jaani kirik ja Antoniuse kvartal. Vanalinna kõrval asub Toomemägi oma
ajaloolise pargiga. Elu- ja ärihoonete kiire ehitamine Riia tänava ja Vabaduse puiestee
ristmiku lähiümbrusse ning Emajõe kaldaaladele on laiendanud linnakeskuse mõistet.
Vanalinna ja tärkavate elamualade ning ärikeskuste ühtesidumiseks, rohevõrgustiku
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säilitamiseks ja transpordikoormuse hajutamiseks on vaja leida uusi lahendusi. Hinnatud
elupaigana on püsinud Tammelinn ja Tähtvere. Karlova, Supilinna ja Ülejõe linnaosa
alles ootavad uuenemist, mille käigus tuleb väärtustada nende unikaalne ja ehe II
maailmasõja eelne puitarhitektuur. Taas on suurenenud kaubanduslik aktiivsus
kesklinnas.
Olulised arengud on toimunud Tartu linna piiril ja lähiümbruses. Viimaste aastate
elamuehitus ja tootmise osaline ülekandumine Tartu naaberomavalitsustesse on toonud
kaasa Tartu valglinnastumise. Tartu naaberomavalitsustes elab 15 300 elanikku ja nende
arv kasvab. Linnapilti kujundavad üha enam kesklinnast väljuvate magistraalteede
sõlmpunktides asuvad kaubandus- ja vabaajakeskused. Linna administratiivpiiride
läheduses näitavad kasvumärke mitmed tööstusalad ja -pargid, millest perspektiivikaim
on Raadi. Tartu Linnavalitsuse eestvõttel on arendamisel kaks uut tööstusala asukohaga
Ropkas ja Veerikul. Linna elamupoliitika nii Tartu sees (nt Annelinna renoveerimine) kui
halduspiiridest väljaspool vajab mõtestamist. Kontrollimatu valglinnastumine jätab vähe
ruumi rohevõrgustikule ja selliste maa-alade tarvis, mida linn vajab sotsiaalsete ja
kultuurifunktsioonide täitmiseks (Tartu linnavalitsus, 2010).
Arengustrateegias ”Tartu 2030” otseselt kesklinna ja siselinna arengule suunatud
strateegilisi eesmärke paika pandud pole, kuid samas on hetkel Tartu Linnavalitsuse poolt
koostamisel Tartu Kesklinna Üldplaneering, mille eesmärgiks on välja töötada kesklinna
ruumilise arengu stsenaarium ja selle alusel maakasutust reguleeriv planeering. Üheks
oluliseks ülesandeks on kesklinna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning
ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude
hindamine. Muuhulgas peab üldplaneering leidma lahenduse, kuidas ühendada loogiliselt
ja mugavalt omavahel ajalooline vanalinn ning regionaalsete funktsioonidega uus
linnakeskus Turu tänava ja Emajõe vahel nii, et linna ajalooline ja uus keskus üksteist
täiendaksid. Üldiselt peaks kesklinnast kujunema Lõuna-Eesti regiooni keskus
(http://www.kinnisvaraturg.ee/?c=uudised&a_id=16955&agr=1&aeg).
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4. ANALÜÜS: LINNAMUUTUSED TARTU SISELINNAS
4.1. Analüüsi metoodika ja materjal
Käesolevas uurimustöös analüüsin ma Tartu siselinnas toimunud muutusi, lähtudes
muutuste ajendiks olevate tegurite majanduslikust poolest, kinnisvaraturu arengutest ja
erasektori (kinnisvaraarendajate/eraomanike) initsiatiivist. Uuritava piirkonnana ehk
siselinnana määratlesin ma 5 Tartu kesklinna ümbritsevat linnaosa ning kesklinna
linnaosa enda. Vastavateks linnaosadeks on Tähtvere (1), Supilinna (13), Karlova (8),
Vaksali (6) ja Ülejõe (14).

Joonis 4. Tartu linnaosade asustustihedus aastal 2010.
Allikas: Tartu Aastaraamat 2010
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Nagu näha jooniselt 4, eristuvad käesolevas töös siselinna hulka määratletud linnaosad
muust linnast ka kõrgema asustustiheduse poolest. Annelinnas on see tingitud pigem
linnaosale iseloomulikust kõrghoonestusest ning siselinna hulka kuuluvaks seda siiski
lugema ei peaks.
Analüüsi esimene osa baseerub Tartu linna kinnisvaraturu arengutel ja kinnisvara
hinnadünaamikal viimase 15 aasta jooksul ehk vaadeldavaks ajavahemikuks on
01.01.1997 – 31.12.2011. Andmed kinnisvaratehingute statistika kohta pärinevad Maaameti tehingute andmebaasist. Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa
hindamise seadusele ja maakatastriseadusele. Tehingute andmebaas on moodustatud maa
korralise ja erakorralise hindamise läbiviimiseks ning maa väärtust kajastavate andmete
töötlemiseks. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva
jooksul pärast kinnistu või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama
katastripidajale tehingu õiendi. Analüüsitava perioodi alguseks valisin 1997. aasta, kuna
tehingute andmebaasi on laekunud tehingute andmed alates 1996. aasta keskpaigast.
Lisaks tehingute dünaamikale kasutasin ka Maa-ameti andmebaasist saadud korterite
ostu-müügi statistikat, mis on saadaval alates 2004. aastast. Nende andmete puhul on
välja jäetud muu kinnisvaraga, sealhulgas hoonestamata maaga seotud tehingud ning
seetõttu on võimalik jälgida puhtalt elamispindade ruutmeetrihinna muutusi linnaosade
kaupa. Nii tehingute kui ka ruutmeetri hindade dünaamikat analüüsides võrdlesin
omavahel nii siselinna kui ka teisi Tartu linnaosasid. Välja oli vaja jätta Jaamamõisa
linnaosa, kuna selle kohta andmed puudusid. Tehingute arvu seisukohalt on oluline neid
võrrelda ka eluruumide arvuga linnaosade kaupa (joonis 5). Kaardi koostamisel on
kasutatud 2000. aasta rahvaloenduse 500x500meetriseid ruutandmeid Tartu linna kohta.
Kaardilt lähtub, et üldiselt on siselinna piirkond tunduvalt suurema eluruumide
kontsentratsiooniga kui äärelinnaosad. Erandiks on vaid kogu linna kõige suurema
tihedusega Annelinna linnaosa, mis koosneb suures osas vähemalt viiekorruselistest
paneelelamutest. Kesklinna ja Ülejõe linnaosades on kontsentratsioon väiksem
kaldaäärsetel aladel seal paiknevate parkide ja kõrghaljastuse tõttu. Ka Karlova ja
Annelinna jõeäärsed alad on suhteliselt tühjad, kuna tegemist on Emajõe lammiga, mis on
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kevadeti üleujutatud ning sealne ehitustegevus on raskendatud. Tähtvere ja Supilinna
heledamad ruudud on tingitud suurte kortermajade puudumisest ning sealne valdav
hoonestustüüp on eramajad või väiksemad puidust korterelamud.

Joonis 5. Eluruumide arv Tartu linnas 0,25 km2 ruutude kaupa.
Analüüsi teises osas kasutan ma Ehitisregistrist pärinevaid andmeid kõigi Tartu linnas
ajavahemikul 01.01.2003-31.03.2012 ametlikult kasutusse antud või ametlikult
ehitamisel olevate eluhoonete kohta, samuti lubade alusel renoveerimisel või
laiendamisel olnud elumajade kohta (nii ühepere- kui korterelamud). Hooned on
iseloomulike tunnuste järgi sorteeritud ning kantud katastriüksuste koodide järgi maaameti kaardiserveri WMS-teenuse kaudu aluskaardile. Selekteerisin välja hooned, mille
kohta on ehitisregistrist vastaval ajavahemikul väljastatud kasutusluba või ehitusluba ja
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registrile on esitatud ehitamise alustamise teatis. Selliste Ehitisregistri põhjal
registreeritud pooleliolevate või juba kasutuses hoonete dünaamika annab parima
võimaliku ülevaate vaatlusalusel perioodil toimunud ehituse ruumilise aktiivsuse
analüüsimiseks. Uusehitiste puhul võib registri kvaliteeti hinnata küllaltki heaks, kuna
antud juhul ei huvita meid mitte ainult kasutuslubadega ehitised, vaid ehitamisaktiivsus
kui selline (Ehitisregistri üheks suurimaks probleemiks on peetud just asjaolu, et
omanikud ei ole paljude juba tegelikult eluruumina kasutuses olevate elamute ning
korterite kasutamiseks taotlenud kasutuslubasid ning need eluruumid ei kajastu kasutuses
olevate eluruumide statistikas, vt Kährik 2011). Paraku kajastab Ehitisregister vaid ühte
osa kogu analüüsitava perioodi ehitusstatistikast ehk aastaid 2003-2012, kuid samas on
see periood olnud just aktiivsem ehitusperiood (nn buumiaegne), võrreldes perioodiga
1997-2002. Rekonstrueeritavatest eluruumidest kajastuvad registris vaid need eluruumid,
mille rekonstrueerimiseks on taotletud vastavad ametlikud load (mitteametlikud
rekonstrueerimised registris ei kajastu).
Vastavaid kinnistuid, millel asus vaadeldaval perioodil kas ehitatud hoone või
rekonstrueeritav hoone, oli kokku 1880. Eramajadeks või ühepereelamuteks olen ma
lugenud kõik hooned, milles registri andmetel on 1-2 korterit. Kortermajad jagasin
kaartidel korterite arvu järgi majas kahte gruppi: 3-10 korteriga majad (nn väikesed
kortermajad) ning 11 ja rohkemate korteritega majad (suured kortermajad). Kaardid on
koostatud programmi Quantum GIS kasutades. Kaartidel, mis kujutavad kogu Tartu
linna, on aluskaartidena kasutatud Eesti baaskaarti ja teedevõrgu kaarti ning siselinna
piirkonna kaartidel on aluskaardiks Eesti põhikaart.
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4.2. Analüüs
Kinnisvaraturu dünaamika
Jooniselt 6 on näha, et enne 2002. aastat valitses Tartu kinnisvaraturul täielik madalseis.
Inimeste majanduslikud võimalused olid piiratud ning peale erastamise käigus omandatu
oli muu kinnisvaraga kauplemine limiteeritud. Tõenäoliselt kestis sarnane seis
taasiseseisvumise algusest saati. Ka tehingute hulgas polnud sel perioodil siselinna
linnaosade vahel suuri erinevusi. Turu aktiviseerumine algas 2003. aastal, kui Kesklinn,
Karlova, Ülejõe ning Vaksali alustasid märkimisväärset tõusu. Kinnisvaraturg saavutas
oma tipu aastatel 2004-2006, kui tehingute arv ületas vaadeldava perioodi alguse taseme
enam kui viiekordselt. On näha, et Kesklinna ja Karlova tehingute arvud ja nende
muutused on kogu perioodi vältel peaaegu identsed, mis võib olla põhjendatav sellega, et
Karlova moodustab elamispindade poolest Kesklinnaga suhteliselt ühtse piirkonna ning
pakkumise ja nõudluse aktiivsuselt sarnaneb Kesklinnale. 2007. aastale järgneb järsk
langus ning seejärel viimase paari aasta jooksul turu stabiliseerumine. Linnaosade
omavahelises võrdluses on 2004.-2006. aastate tõusu näha mingil määral kõigi
piirkondade puhul. Suhteliselt väiksemaks on tõus jäänud Supilinna ja Karlova puhul.
Kui mujal on turg viimaste aastate jooksul teinud läbi stabiliseerumise, siis Vaksali ja
Supilinna puhul on vahemikus 2009-2011 näha kerget aktiviseerumist.
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Tehingute arv siselinna linnaosade kaupa
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Joonis 6. Kinnisvaratehingute koguarv siselinna linnaosade kaupa aastatel 1997-2011.
Vastavalt joonisel 6 välja joonistunud turu aktiivsuse tendentsidele jagasin vaadeldava
ajavahemiku neljaks perioodiks: 1997-2001 ehk turu madalseisuperiood, 2002-2006 ehk
kinnisvarabuumi periood, 2007-2009 ehk buumile järgnev langusperiood, mille põhjustas
nn. kinnisvaramulli lõhkemine ning 2010-2011 ehk turu stabiliseerumine. Tehingute arvu
linnaosas summeerisin iga perioodi kohta ning võrdlesin neid ülejäänud Tartu
linnaosadega, kõrvutades arve samal ajal iga linnaosa elanike arvuga (tabel 2).
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Tabel 2. Tehingute koguarv ja tehingute arv elaniku kohta neljal perioodil linnaosade
kaupa.
Linnaosa
elanike
arv
Linnaosa
Kesklinn
Ülejõe
Tähtvere
Vaksali
Supilinn
Karlova
Annelinn
Ihaste
Maarjamõisa
Raadi-Kruusamäe
Ropka
Ropka
tööstusrajoon
Ränilinn
Tammelinn
Variku
Veeriku

1997-2001

6639
7846
3023
3208
1712
9051
27751
2217
359
4647
5194

Tehingute
arv
129
158
61
103
38
277
36
176
45
75
50

2524
1749
8057
1845
928

48
22
188
41
58

2002-2006
Teh/El
0.019
0.020
0.020
0.032
0.022
0.031
0.001
0.079
0.125
0.016
0.010

Tehingute
arv
1601
1592
312
881
431
1642
2965
346
112
439
477

0.019
0.013
0.023
0.022
0.063

436
165
591
118
735

2007-2009
Teh/El
0.24
0.20
0.10
0.27
0.25
0.18
0.11
0.16
0.31
0.09
0.09

Tehingute
arv
835
947
255
365
243
922
1214
130
30
205
191

0.17
0.09
0.07
0.06
0.79

178
184
241
59
337

2010-2011
Teh/El
0.13
0.12
0.08
0.11
0.14
0.10
0.04
0.06
0.08
0.04
0.04

Tehingute
arv
443
430
95
231
209
428
562
87
15
116
91

Teh/El
0.067
0.055
0.031
0.072
0.122
0.047
0.020
0.039
0.042
0.025
0.018

0.07
0.11
0.03
0.03
0.36

60
46
166
31
155

0.024
0.026
0.021
0.017
0.167

Märkus: siselinna linnaosad on tähistatud punasega.

Tehingute arv elaniku kohta
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Joonis 7. Tehingute arv elaniku kohta neljal perioodil.
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Supilinn

Karlova

Kuna linnaosad on erineva suuruse ja asustustihedusega, ei võimalda ainuüksi tehingute
arv neid omavahel võrrelda. Selleks on sobilik indikaator suhtarv ”tehingud elaniku
kohta”, mis näitab kinnisvaraturu aktiivsust konkreetses linnaosas ning võimaldab
linnaosasid omavahel võrrelda. Jooniselt 7 järeldub, et peaaegu kõigil vaadeldavatel
perioodidel, iseäranis aga nn buumiperioodil ning stabiliseerumisperioodil, on teistest
linnaosadest aktiivsuse poolest üle Vaksali ja Supilinna linnaosad. Supilinn on
tähelepanuväärne veel ka selles osas, et stabiliseerumisperioodil tehtud tehingud
moodustavad buumiperioodi tehingutest enamvähem poole, samas kui teiste siselinna
linnaosade puhul jäävad viimase perioodi tehingute mahud oluliselt väiksemaks. Ka
Kesklinnas on aktiivsus alati kõrge olnud, kuid Vaksalit suudab see ületada ainult
perioodil 2007-2009, kui sealne kinnisvaraturu langus pole ilmselt olnud nii järsk. Kogu
ajaskaalat vaadates jääb teistele linnaosadele selgelt alla Tähtvere, kus suurim aktiivsus
tõuseb ainult 0,1 tehinguni elaniku kohta. Samuti ei ole sealne buumiperioodile järgnev
langus niivõrd järsk kui teistes linnaosades. Kirjeldatud trende võib seletada asjaolu, et
Tähtvere linnaosa on siselinnaosadest ainus, kus ei ole ehitamiseks vabu krunte saadaval,
see on enamasti kas eramajade või väikeste kortermajadega asustatud linnaosa, kus
elavad ka suhteliselt paiksemad inimesed kui mujal, kus valdavaks elamutüübiks on
kortermajad.
Huvitav on aga siselinna piirkondade võrdlus teiste Tartu linnaosadega. Siselinna
linnaosade tehingute aktiivsust ületab ainsana Veeriku-Maarjamõisa piirkond, seda kõigi
perioodide vältel. Põhjuseks tõenäoliselt suurte, ehituseks vabade kruntide olemasolu
ning aktiivne uusehitus antud linna piirkonnas. Kuigi see pole päris siselinn, on asukoht
Kesklinna suhtes Veeriku-Maarjamõisa piirkonnal väga hea ning kaasaegsete
elamispindade mõttes on see kindlasti alternatiiviks siselinna aladele. Samas tüüpilistes
nn magalarajoonides nagu Annelinn või Ränilinn jäävad kõigi perioodide vältel tehingute
arvud madalamaks, seda ka eramajade piirkondades. Ainsad teised piirkonnad, mis
pakuvad konkurentsi, on Ihaste (seal on toimunud aktiivne suvilatega seotud kinnistute
müük) ning Ropka tööstusrajoon, kuhu on samuti vabadele kruntidele lisandunud
mitmeid uusi kortermaju.
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Tehingute osakaal 1997-2001
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Joonis 8. Siselinna kinnisvaratehingute osakaal kogu linna suhtes 1997-2001.
Vaadates, kui palju tehinguid on tehtud siselinna linnaosades, võrreldes kogu linna
tehingute arvuga sama nelja perioodi lõikes, järeldub jooniselt 8, et siselinnas toimus
1997-2001 veidi üle poole ehk 51% tehinguist (elanike arvult elab siselinnas 30,3% kogu
linna rahvastikust). Karlovas ja Ülejõel, mis on elanike arvu poolest suurimad siselinna
linnaosad, tehti ka loogiliselt kõige suurem osa tehinguist.
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Tehingute osakaal 2002-2006
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Joonis 9. Siselinna kinnisvaratehingute osakaal kogu linna suhtes 2002-2006.
Ajavahemikuks 2002-2006 on Karlova linnaosa kaotanud oma tähtsust ning tehingute
osakaal on suurenenud Kesklinnas. Ka Ülejõel on toimunud 2%-line osakaalu kasv.
Üldine pilt on siiski suhteliselt sarnane eelmise perioodiga (joonis 9).

Tehingute osakaal 2007-2009
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Joonis 10. Siselinna kinnisvaratehingute osakaal kogu linna suhtes 2007-2009.
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Tehingute arvu langusperioodil 2007-2009 on siselinna linnaosade tehingute osakaal
võrreldes ülejäänud linnaga selgelt tõusnud ning enim on kasvanud Ülejõe linnaosa
osakaal (3%). Ainsana on 1% võrra langenud Vaksali linnaosa (joonis 10).

Tehingute osakaal 2010-2011
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Joonis 11. Siselinna kinnisvaratehingute osakaal kogu linna suhtes 2010-2011.
Vaadeldava ajavahemiku viimaseks perioodiks, mil toimus turu stabiliseerumine, on
siselinna osakaal suurenenud veelgi ja moodustab juba 59% kogutehingutest. Võrreldes
eelmise perioodiga on osakaalu tõstnud Supilinna ja Vaksali linnaosad, mis on vastavalt
kasvanud 3% ja 1% võrra. Vaadates kogu ajavahemikku 1997-2011, on näha, et
Kesklinna linnaosa osakaal on kõigil perioodidel stabiilselt kasvanud. Esimesel perioodil
moodustas see kõigest 9%, kuid viimasel juba 14% kõigist tehinguist (joonis 11).
Seega võib kokkuvõtteks öelda, et kogu vaadeldava perioodi 1997-2011 vältel on
siselinna piirkondade osakaal kogu linna tehingute osakaalus pidevalt tõusnud ning
tehingute arvu järgi ühe elaniku kohta on siselinna piirkonnad võrreldes muu linnaga
aktiivsemad. Samas ületab siselinna aktiivsuse poolest Veeriku-Maarjamõisa piirkond,
kus on perioodi vältel aset leidnud oluline uusehitus vabadele kruntidele.
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Korterite ostu-müügi tehingud 2004-2011
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Joonis 12. Korterite ostu-müügi tehingud siselinna linnaosades 2004-2011.
Kui vaadata turu aktiivsust ainult korteritega seotud tehinguid arvestades (joonis 12;
andmed saadaval ainult aastate 2004-2011 kohta), on näha suhteliselt sarnaseid trende
kogu kinnisvaraga sooritatud tehingute graafikuga (joonis 6). Kesklinn ja Karlova on oma
turu aktiivsuse ja suurusjärkude poolest väga sarnased, kuid saavutavad jälle aktiivsuse
kõrghetke varem kui teised linnaosad. Tähtvere puhul on teiste linnaosadega sarnased
trendid vaevumärgatavad.
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Korterite hinnad siselinnas 2004-2011
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Joonis 13. Korterihindade dünaamika siselinna linnaosade kaupa 2004-2011.
Märkus: punase punktiirjoonega on tähistatud Annelinn.
Jooniselt 13 on näha, et suurenenud tehingute arv ja turu aktiivsuse kasv (joonis 12)
põhjustavad selgelt ka korterite hinnatõusu. Ruutmeetri hinnale avaldab aga tehingute
arvu muutus mõju alles mõneaastase hilinemisega. Kui Karlova ja Kesklinna tehingute
arv hakkas juba alates 2004. aastast langema, siis samade linnaosade korterite hinnad
alustasid sel ajal hoopis tõusu ning saavutasid oma maksimumi alles 2007. aastal. 2008.
aastal toimus aga ka hindade arvestuses järsk langus ning 2009. aastal algas nii tehingute
kui ka hindade osas stabiliseerumine. Võrdluseks on joonisele punase punktiirjoonega
tähistatult lisatud ka Tartu suurima tehingute arvuga linnaosa Annelinn, mis siiski oma
üldise hinnataseme poolest kogu perioodi lõikes jääb siselinnale selgelt alla.
Võrreldes siselinna linnaosi omavahel ja Annelinnaga, võib väita, et Kesklinn on püsivalt
olnud teistest linnaosadest kõrgema hinnatasemega. Selline trend on iseloomulik
kesklinnadele turumajandusega riikides üldiselt ja Tartu kogemus siin ei erine.
Tähelepanuväärne on veel, et paneelelamupiirkond Annelinn jääb hinnataseme poolest
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alla kõikidele siselinna osadele, seega märkame selget nn magalarajooni populaarsuse
langust siselinnapiirkondadega võrreldes, mis nõukogude ajajärgul olid staatuse ja
populaarsuse

poolest

alla

käinud,

võrreldes

mugavustega

korteritega

uutes

paneelmajades. Seega võib väita, et siselinnas on pakkumist ja nõudlust rohkem ning
sellele on reageerinud ka hinnad, mis on tõusnud kõrgemaks äärelinna magalarajoonidest.
Kesklinna järel on populaarsuselt stabiilselt teisel kohal Ülejõe, kuhu on viimasel
aastakümnel lisandunud palju uusi kortermaju, kuna saadaval on olnud suure
asustustihedusega kortermajade ehitamiseks

sobilikke kinnistuid (lagunenud ja

lammutatud vanad puitmajad või tühjad krundid). Üks väga omapärane nähtus siselinnas
võrreldes teiste, suhteliselt stabiilsete siselinnaosadega, on seotud Supilinnaga. See on
väike linnaosa, mis omab väga eripärast nišši Tartu siselinna elamuturul. Tegemist on
nõukogude ajajärgul väga amortiseerunud ja küllaltki negatiivse imidžiga piirkonnaga,
mille populaarsus on gentrifikatsiooni tagajärjel üleminekuajal järsult tõusnud. Nagu
jooniselt näha, konkureerib Supilinn isegi Kesklinnaga ja seda nii buumiperioodil kui ka
stabilisatsiooniperioodil.
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Uusehitised ja rekonstrueerimised

Joonis 14. Renoveeritud või laiendatud hooned ning uusehitised Tartu linnas.
Jooniselt 14 järeldub, et üldine ehitustegevus ja linnakeskkonna uuenemine toimub üle
terve linna suhteliselt ühtlaselt. Joonisel halli värviga tähistatud ehitustegevusest
puutumata jäänud alade esinemine siselinnast väljaspool on tingitud pigem eluhoonete
puudumisest neis piirkondades. Mõned linnaosad, mis koosnevad peaaegu ainult
eluhoonetest, eristuvad siiski. Need on Annelinn, kus on ehitustegevust toimunud
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võrreldes siselinnaga tunduvalt vähem, ning Ihaste, kus vastupidiselt on ehitustegevus
(nii uuselamuehitus kui rekonstrueerimised) olnud väga intensiivne. Ka Variku-Ropka
linnaosade piirkond paistab silma väikse uusehituse aktiivsuse poolest. Ehitustegevus on
aga ühtviisi intensiivne siselinnas ning muudes linnaosades nagu Veeriku, Maarjamõisa,
Tammelinna ja Raadi-Kruusamäe äärealad linna serva poole. Pigem on toimunud elamute
tihendamine üle terve linna, kus vabu krunte on olnud saadaval (v.a mõned välja
kujunenud elupiirkonnad nagu Variku, Tähtvere, Ropka, kus ilmselt ei ole
uusehitusvõimalusi niipalju olnud). Nagu öeldud, ei eristu kaardilt selgelt, et siselinna
linnaosades oleks ehitustegevus olnud aktiivsem kui äärelinnas. Ilmselt on see olukord
küllaltki

iseloomulik

just

KIE

riikidele,

kus

oli

tüüpilist

eeslinnastumist

nõukogudeperioodil vähe ning maa- ja elamupoliitika tugevalt riigi poolt kontrollitud,
kuid nüüd, turumajandusele üleminekul ja erastamislaine järel, toimuvad mitmed
linnamuutuste protsessid paralleelselt: (1) eeslinnastumine ja suvilate konventeerimine
elamuteks, (2) vabade, sh lagunenud majade lammutamise tõttu vabanenud kruntide
täisehitamine nii korter- kui eramajadega üle terve linna ning (3) siselinnaosade
taasväärtustamine. Uusehitised ja vabade kruntide täisehitamine on isegi mõnede
magalarajoonide (nt Jaamamõisa) fenomen, kus on paneelmajade vahel ehitamiseks vabu
krunte.

39

Joonis 15. Renoveeritud või laiendatud hooned ning uusehitised Tartu siselinna
linnaosades.
Vaadates lähemalt ainult siselinna linnaosades toimunud renoveerimisi ja laiendamisi
ning püstitatud elumaju (joonis 15), ei ole samuti näha ühtegi selgelt eristuvat piirkonda.
Kõikidel aladel, kus leidub eluhooneid, on analüüsitaval perioodil toimunud ka aktiivne
linnauuendamine, eriti rekonstrueeritavate elamute osas. Suhteliselt vähem uueshitisi
esineb Tähtvere linnaosas, kuna tegu on hoolikalt planeeritud ja väljakujunenud
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piirkonnaga, kus ei esine palju tühje krunte ega lammutamist vajavaid hooneid. Väga
vähe on uusehitisi ka Kesklinna Vanalinna osas ning uuemas kommertspiirkonnas
südalinnas. Ilmselt on ka see tingitud juba varasemast täisehitatusest, kuid ka suurematest
piirangutest, mis seotud ehitamisega Vanalinna, Toomemäe nõlvadele või mujale
südalinna pargistatud aladele.

Joonis 16. Uued kortermajad Tartu linnas.
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Kui vaadata, kus paiknevad uuritaval perioodil püstitatud kortermajad (joonis 16), ilmneb
selgelt siselinna eelistamine teiste linnaosadega võrreldes. Kuid üksikud suuremad
hoonetekvartalid on rajatud ka mujal – Veeriku, Jaamamõisa ning Tammelinna
linnaosadesse, samas suur enamus uuetest korterelamutest jääb siiski siselinna piiresse.
Uusehitiste paigutuse muster sõltub mõneti ka korterelamu suurusest. Näiteks on
Kesklinna, Ülejõe ja Karlova piirkondadesse kerkinud eelkõige suuremaid kortermaju
(10+ korteriga), samas kui Supilinna ja Karlova Tammelinna poolsemasse ossa on
ehitatud just väiksemaid kortermaju. See asjaolu tuleneb kindlasti ehituslikest
piirangutest, mis on seatud nende piirkondade miljööväärtuslike alade ehitustegevuse
reguleerimiseks (Tartu Linnavalitsus 2003).
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Joonis 17. Uued kortermajad Tartu siselinna linnaosades.
Eraldades üldisest ehitustegevusest ainult uued kortermajad (joonis 17), joonistuvad
selgemini välja teatud piirkonnad, mida on uusarenduste tarvis eelistatud. Väga suur osa
uusi väiksemaid kortermaju (3-10 korteriga majad) on koondunud Supilinna linnaossa,
kus on ilmselt arvestatud valitsevat 2-3 korruselistest puitmajadest koosnevat tüüpilist
hoonestusstiili. Palju uusi kortermaju on püstitatud ka Karlova linnaossa ning eriti
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intensiivne on arendustegevus olnud Raatuse tänava ümbruses Ülejõe linnaosas, kuhu on
püstitatud lausa 12 enam kui 10 korteriga maja. Siselinna linnaosadest ainus, mis
kortermajade ehitusest sisuliselt puutumata on jäänud, on Tähtvere linnaosa.

Joonis 18. Uued eramajad ja ühepereelamud Tartu linnas.
Vastupidiselt uutele korterelamutele, mis suures osas koondusid siselinna piirkondadesse,
suureneb uute eramajade tihedus märgatavalt, liikudes kesklinnast linna äärte poole
(joonis 18). Siselinna piiridesse jäävad vaid üksikud majad ning intensiivne ehitustegevus
on toimunud Ihaste, Tammelinna ning Maarjamõisa linnaosades, kuid ka Ropka-Tööstuse
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(Siili elamurajoon), Raadi-Kruusamäe ja Jaamamõisa linnaosades. Täiesti tühjale kohale
on analüüsitaval perioodil rajatud ka Jõgeva maantee läheduses olev jõeäärne Kvissentali
elamurajoon. Samas on Kesklinna rajatud vaid üks ühepereelamu ja mujal
siselinnaosades vaid üksikuid.
Näiteid arendustest
Paremad näited analüüsitaval perioodil kinnisvaraarendajate ja investorite poolt tehtud
investeeringutest on Ranna tee elamukvartal Ülejõel, endise piimakombinaadi
territooriumil paiknevad Näituse tänava korterelamud, Vaksali 21 korterelamu,
südalinnas paiknev taastamisel olev Vallikraavi 3 korterelamu ning Karlova linnaosas
Eha ja Tähe tänava nurgal asuv kortermaja.
Ranna tee 1 aadressiga 7 korterelamut, mille rajajaks oli kinnisvarafirma Colordia,
valmisid 2006. aasta lõpuks (joonis 19). Tegemist on veeäärse arendusega, mille
projekteerimisel on silmas peetud eksklusiivset rajooni. Majad moodustavad omavahel
turvalise koosluse ning piirnevad

vahetult

(http://www.colordia.ee/elamuarendus.html).
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Emajõe ning selle promenaadiga

Joonis 19. Ranna tee kvartal. Paremas ääres paistvad kõrged paplid ääristavad jõeäärset
promenaadi.
Näideteks Vaksali linnaosast on 2004. aastal AS Eesti Ehitus poolt rajatud 3 korterelamut
aadressiga Näituse 22 (joonis 20) ning Vaksali tänaval raudteejaama vastas paiknev
kortermaja, mis on heaks näiteks endise tööstushoone muutmisest esteetilisteks
elamispindadeks

ning

vanema

arhitektuuri

säilitamisest

ja

kombineerimisest

tänapäevasega (joonis 21). Arendaja on esimesele korrusele jätnud alles endise laohoone
punasest telliskivist välisseinad ning ehitanud juurde täiesti uue teise korruse. Samuti
pälvis hoone äramärkimist Tartu Linnavalitsuse poolt korraldatud konkursil ”Aasta parim
ehitis 2006” rekonstrueeritud hoonete kategoorias.
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Joonis 20. Näituse 22 kortermajad.

Joonis 21. Vaksali 21 kortermaja.
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Pakkumispõhine

gentrifikatsioon

avaldub

ka

linnasüdames,

munakivisillutisega

Vallikraavi tänaval (joonis 22). Tartu vanalinna muinsuskaitsealal paiknev Vallikraavi tn
3 elamu on väheesinev näide 19. sajandi alguse puithoonest Tartu vanalinnas. Hoonel on
kõrge äripindadega soklikorrus, kaks täismõõdus elukorrust ja väljaehitatud katusealune.
Vundament ja sokkel on ehitatud maakividest ja keraamilistest tellistest. Esimene ja teine
korrus on palkidest, välisviimistluseks laudis. 1890. aastal ehitatud läänepoolse trepikoja
seinad on ehitatud tellistest. Vallikraavi 3 maa-ala kuulus kuni 1775. aasta
suurtulekahjuni linnakindlustuste süsteemi.Vallikraavi 3 hoone algne kehand ehitati
1804. aastal. 1812. aastal ehitati juurde tänavajoont järgiv jõepoolne osa. 2009. aastal
omandas kinnistu OÜ Giga Investeeringud selge sihiga taastada see Tartu vanalinnas
ainulaadne ehitis ja anda hoonele uus hingamine hoone ehitusaegset kasutusotstarvet
silmas pidades (http://vallikraavi.pindi.ee/).

Joonis 22. Vallikraavi 3 taastamisel olev kortermaja.
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Joonis 23. Tähe 28 kortermaja. Esimese korruse akendest paistavad säilitatud puitsambad
ning rõdudel on näha puitfassaadi sobitamist kõrvalmajaga.
Eha ja Tähe tänava nurgale aadressiga Tähe 28, kus kümmekond aastat seisis plangu taga
lagunev sammastega hoone, rajati aastal 2007 OÜ Albatreki poolt uus korterelamu
(joonis 23). Endisest hoonest kasutati ära ainult uhked puitsambad. Hoone on
kahekorruseline ja katusealuste korteritega
(http://www.albatrek.ee/tahe28/index.php?p=1).
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5. KOKKUVÕTE JA ARUTELU
Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, millised ehituslikud muutused ning
kinnisvara arengud on toimunud Tartu kesklinnas ja seda ümbritsevates siselinna
linnaosades

nõukogude

perioodile

järgnenud

Eesti

taasiseseisvuse

ajajärgul.

Vaadeldavaks perioodiks olid aastad 1997-2011. Analüüsi käigus jätsin ma välja
linnauuenemisega

kaasnevad

sotsiaalsed

muutused

ning

keskendusin

põhjuste

analüüsimisel majanduslikele ja kinnisvaraturu dünaamikast tingitud faktoritele.
Töö teoreetiline osa andis ülevaate füüsilise linnauuendamise erinevatest käsitlustest ning
seda põhjustavatest faktoritest, gentrifikatsiooniteooriast ja selle erinevatest suundadest.
Kuna sarnased protsessid on Lääne linnades toimunud juba aastakümneid, paigutasin
Tartu postsotsialistliku linna konteksti, kus on sellised protsessid suhteliselt uued ja
vähemuuritud nähtused.
Uurimisküsimustele vastamiseks kasutasin metoodikana kinnisvara hinna- ja tehingute
dünaamika analüüsi. Võrdlesin uurimise all oleva perioodi lõikes siselinna linnaosasid
omavahel ning siselinna ülejäänud linnaga. Teise meetodina kasutasin Ehitisregistrist
pärinevaid andmeid ametlikult kasutusse antud või ametlikult ehitamisel olevate
eluhoonete kohta, samuti lubade alusel renoveerimisel või laiendamisel olnud elumajade
kohta ja kandsin vastavad katastriüksused kaardile.
Uurimistöö põhiliseks resultaadiks võib pidada, et Lääne linnades tüüpilised ja juba
möödunud sajandi keskpaigas täheldatud linnauuendamise protsessid ja nendega seotud
nähtused on hakanud ilmnema ka Tartus umbes 10 aastat tagasi.
Tartu postsotsialistlikust minevikust tulenevalt väljus elamusektor riigi täieliku kontrolli
alt ning hakkas toimima turumajanduslikest põhimõtetest lähtuvalt alles pärast Eesti
taasiseseisvumist. Uurimistöö tulemustest selgus, et mitmed linnauuendamise aluseks
olevad tegurid, nagu siselinna alade staatuse tõus ja taasväärtustamine ning
gentrifikatsioon, on Tartusse kohale jõudnud mõninga hilinemisega. Üheks pidurdavaks
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teguriks võib pidada 1990ndatel aastatel aset leidnud eluruumide ja maade erastamis- ja
tagastamisprotsesse. Piirkonna staatuse tõusule järgneb tavaliselt ka hindade tõus
vastavas piirkonnas. Kui vaadata Tartu siselinna tehingute ja ruutmeetrihindade
dünaamikat, on näha, et ilmselt taasiseseisvusaja algusest kuni aastani 2002 on
kinnisvaraturg olnud väheaktiivne. Aastast 2002 algas kogu Eestis ja ka Tartus üldine
kinnivarabuum, mis avaldus kõige selgemini siselinna piirkondades ja nõudluse kasvus
sealse kinnisvara järele. Tehingute osakaal siselinnas (kus elab ainult kolmandik linna
elanikkonnast) moodustas juba enne buumiperioodi umbes poole kogu linna tehingutest
ning jätkas selle algusest saati suurenemist kuni analüüsitava ajavahemiku lõpuni (59%ni). Turu aktiivsusest tulenev hindade tõus buumiperioodil soodustas erainvestorite huvi
siselinna piirkondade vastu ning suure hulga arenduste teket. Tehingute hulka ja
ruutmeetri hindu samadel perioodidel võrreldes ilmnes nende selge omavaheline seos,
kuid hind reageeris tehingute arvu tõusule alles paariaastase hilinemisega. Seega alustasid
korterite hinnad 2004. aastal alles tõusu, kui tehingute arv oli juba languses. Hinnad
saavutasid oma tipptaseme 2007.-2008. aastatel, alustasid seejärel langust ning alates
2010. aastast stabiliseerusid. Tähelepanuväärne on see, et kogu vaadeldava perioodi
vältel oli teistest selgelt kõrgema hinnatasemega Kesklinna linnaosa (vaid viimastel
aastatel konkureeris Kesklinnaga ka Supilinn) ning kõigist siselinna linnaosadest
madalama tasemega oli kogu perioodi vältel näiteks paneelelamutest koosnev Annelinna
linnaosa. Teistest linnaosadest ületas tehingute aktiivsuse poolest nii Kesklinna kui
siselinna elamualasid Maarjamõisa-Veeriku piirkond, kuid see on eeldatavalt seotud just
sealse aktiivse uusehitustegevusega ning suure nõudlusega uute korterite järele.
Kui vaadata uuritaval perioodil siselinna rajatud uusi hooneid, ilmneb oodatult ainult
kortermajade esinemine. Enamik väiksemaid kortermaju on koondunud Supilinna
linnaossa ning suuremaid eelkõige Ülejõe, vähemal määral ka Karlova ja Kesklinna
linnaosadesse. Ülejäänud linnaga võrreldes konkureerivad uute kortermajade ehituse osas
siselinnaga Maarjamõisa-Veeriku piirkond, vähemal määral on neid ka JaamamõisaAnnelinna piirkonnas.

Ülejäänud linnas vastupidi domineerivad selgelt ainult

ühepereelamud ning vaid üksikud kortermajad. Kui vaadata ka renoveeritud ning
laiendatud hooneid, järeldub, et üldine ehitustegevus ja linnakeskkonna uuenemine
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toimub terves siselinnas suhteliselt ühtlaselt ning ka võrreldes ülejäänud linnaga pole
suuri erinevusi. Seega ruumilise analüüsi põhjal võib järeldada, et siselinna uuendamine
ja täisehitamine võimalikult suurte mahtudega (kortermajad) on üheks indikaatoriks, et ka
Tartus kui postsotsialistlikus mitte-pealinnas on aset leidnud siselinna taasväärtustamine
ja arvukad linnaarendused, mis on üheks oluliseks gentrifikatsiooni aspektiks. Samas
tõendab asjaolu, et uusarendustele on sageli leitud sobivad asukohad ka väljaspool
siselinna paiknevates elamurajoonides, et arendajate huvi ei piirdu mitte ainult
siselinnaga, vaid kasutatakse ka teisi Kesklinna suhtes soodsa asukohaga seni tühjalt
seisnud väiksemaid maa-alasid. Ilmselt ei ole siselinna olnud võimalik soovitud mahtusid
arvestades piisavalt palju arendusi mahutada ning teisalt võimaldavad siselinnast
kaugemal asuvad uusarendused ehk ka hinnatundlikumale kliendile sobivamat hinnataset.
Gentrifikatsiooni pakkumispõhisest teooriast lähtuvalt peaksid linnauuendused sõltuma
majanduslikest faktoritest, turu seisust ning olema põhiliselt algatatud investorite ja
kinnisvaraarendajate poolt, sageli ka avaliku sektori kaasinitsiatiivil. Kuna siselinna
piirkondades asuvad peaaegu eranditult kõik uued rajatud elamispinnad kortermajades,
võib nende arenduste algatajateks pidada investoreid või kinnisvaraarendajaid, kelle
tegevuse eesmärk on teenida kasumit. Avalik sektor ei ole otseselt Tartu puhul
gentrifikatsiooni põhjustajana olulist rolli mänginud, kuna puudub sellesuunaline teadlik
poliitika. Aastatel 2002-2006 toimunud buumiperioodil kasvas nõudlus siselinna korterite
järele ja sellega seoses tõusid kinnisvarahinnad hüppeliselt - see võimaldas siselinna
tühjadel või kehvas seisukorras olevatel kruntidel suure rendivahe tekkimist, mida oli
investoritel lihtne suure kasumi teenimiseks ära kasutada. Laiendamiste ja renoveerimiste
algatajate kohta midagi kindlat väita ei saa, kuid üldiselt võib siselinnas toimunud
füüsilisi uuendusi seostada suures osas gentrifikatsiooni pakkumispõhise teooriaga.
Kokkuvõttes on Tartu siselinna elamusektori arengut kindlasti mõjutanud linna
plaanimajanduslik sotsialismiaegne taust ning üleminekuaja reformid, kuid samaaegselt
avaldavad mõju ka Lääne linnadele tüüpilised siselinna arengu protsessid.
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Housing sector developments in the inner-city of Tartu during
1997-2011

Summary
The aim of this research is to find out what kind of physical changes and real estate
developments have taken place in the centre of Tartu and its surrounding inner-city
neighborhoods during the last 15 years (1997-2011). Research is rather based on changes
driven by economic factors and the real estate market than social changes.
The first part of the research is giving a theoretical overview about different theories of
urban renewal, examples of it from other parts of Europe and the two main approaches to
the theory of gentrification. As these processes of urban change have been familiar to
cities in Western Europe for decades, I viewed Tartu in the context of a typical postsocialist city in Eastern Europe.
In the second part I used data from the Estonian Land Board to compare the dynamics of
prices and transactions in different neighborhoods. I also used data from the Estonian
Building Database to analyze where has the renewal taken place spatially.
The results of the research are that typical signs of inner-city renewal and gentrification
have definitely started to occur in Tartu about 10 years ago and the reclamation of innercity areas has begun. The development of the inner-city neighborhoods has certainly been
influenced by the city’s socialist background and the transitional reforms, but
development processes typical to Western cities are also apparent.
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city

Tänuavaldused
Minu tänu kuulub juhendaja Anneli Kährikule igakülgse abi ja suunamise eest, mis
aitasid

töö

valmimisele

oluliselt

kaasa.

Samuti

tänan

Majandus-

ja

Kommunikatsiooniministeeriumi Ehitisregistri talituse juhatajale Mare Brauni ja
peaspetsialisti Valentina Konksu vastutulelikkuse eest vajalike andmete registrist
väljastamisel, Maa-ameti geoinfosüsteemide peaspetsialisti Kristjan Liivi abi ja
juhendamise eest kaartide koostamisel ning TÜ geograafia osakonna teadureid Siiri Silma
ja

Anto

Aasat

abistamise
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eest

kaartide

koostamisel.
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